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DBederatzi sagardogileren lana.Tolosaldean bederatzi sagardote-
gi daude, eta irekiera ofiziala, atzo, Astigarragan egin bazuten ere, eskualdeko ia sagar-
dotegi gehienek ateak zabalik dituzte. Euren egutegi propioak dituzte, eta dagoeneko
mimoz eginiko sagardoak txiritik edateko moduan daude. Menuari dagokionez etxe ba-
koitzak bere berezitasunak ditu, baina ardatza ohiko sagardotegiko menua da.q4

A.
IM

AZ

Lander
Etxeberriaren
epaiketa
«bidegabea»
dela salatu dute
Gaur epaituko dute Lander
Etxeberria billabonatarra;
Amasa-Villabonako ezker
abertzaleak epaiketa hauek
«konponbidearen aurka»
doazela adierazi dute q7

Finalerdietan
parte hartzeko
txartelaren bila
doa Rekondo,
igandean
Urrezko Aizkolarien
Binakako Txapelketaren
saioa jokatuko du leitzarrak,
Ander Erasun ondoan
duela, Olasagasti eta
Larretxearen aurka q6

Liztor asiarra gogor
jotzen ari da eta
erlezainak beldur dira
udaberriari begira
Pasa den urtea gogorra izan zen erlezainentzat,
eta Elduainen erlauntzak dituen Luis
Nazabalek etorkizuna beltz ikusten du; liztor
asiarrak erle asko akabatzen ditu q5 Eskualdean liztor asiarra ikus daiteke. A. IMAZ

Gonbidapena
behar da zezen
plazara sartzeko
txarangekin
inauterietan
Herritarren proposamenak
jaso ondoren hartu du
erabakia Tolosako Udalak;
pertsona bakoitzeko
gehienez bost gonbidapen
hartu daitezke, otsailaren
4tik aurrera q6

Mendi taldeek
prest dituzte
urte osorako
txangoak 
Tolosaldeko eta Leitzaldeko zortzi mendi
elkarteek, eskualdeko mendizaleei
gozamenerako aukera eskaintzen diete q2-3

Pello Odriozola aska
dezaten argazkia
aterako dute, etzi
Lizardi elkartearen ekimenarekin hilaren 28ko
manifestaziora joateko deia egingo dute q7



Itzea Urkizu 

A
spaldidaniko ohitura
da, urtea mendi tonto-
rren batera igoz haste-
arena. Aurretik etorri-

ko diren 365 egunak hobeto joan-
go direnaren erdi-sineste horri
tiraz, urtarrilaren 1a mendirako
eguna ere izan ohi da, beraz.

Urteko lehen egun horretatik
haratago, ordea, hamabi hilabete-
etan barrena, oso sustraituriko
ohitura da Euskal Herrian, hango
eta hemengo baso, tontor, malda
eta paisajeak ezagutzearena.

Euskal parajeen orografia izan
liteke arrazoietako bat, eta ho-
rren ondorioz, antzinako hainbat
ofiziok eurekin zekarten mendia
gertu izan behar hori. Gaur egun,
ordea, ofizioa afizio bilakatu, eta
mendizaleen aisirako helmuga
bilakatu dira, negu, udaberri, uda

nahiz udazkenean, tontorrik mal-
kartsuenak. 

Herrietatik alde egin eta natu-
raz gozatzeko zaletasun honen
erakusgarri dira, Tolosaldean
nahiz Leitzaldean sortutako men-
di taldeak. Zortzi dira guztira, eta
ia gehienek, prestatu dute jada,
aurtengo mendi egutegia. 

Mendiko parajeez gozatzeko
hamaika eta bat modu dauden
gisa berean, mendi talde bakoi-
tzak ere bere erara antolatzen du
urte osoko agenda; batzuek, hile-
an behin finkatzen dute mendira-
ko hitzordua, eta beste batzuek,
berriz, hilabetero jarduera bat
baino gehiago prestatzen dituzte.

Gainera, badira botak eta ma-
kila hartuta oinez ibiltzearekin
asetzen ez diren mendizaleak. Ho-
rientzat guztientzat ere, bada
nahikoa eskaintza bi eskualdee-
tan. Iraupen eskia zein eski alpi-

noa, espeleologia, arroila jaitsie-
ra, via ferratak, orientazioa nahiz
negurako prebentzioa dira, ho-
rrela, zenbait mendi talderekin
2013an burutu ahal izango diren
jardueretako zenbait. 

Egitarauak, abian
Mendi talde batzuek hasi dute
jada 2013. urterako prestaturiko
egutegia. Alpino Uzturre taldea-
ren kasua da, izan ere, pasa den
urtarrilaren 13an burutu zuten
lehen irteera, Ezkurratik Goizue-
tara bitarteko ibilbidea eginez. 

Asteburu honetan, berriz, Ipa-
rraldeko parajeak bisitatuko di-
tuzte, Nafarroa Beherean eta La-
purdin barrena; Luhusotik Or-
tzaizera joango dira. Irteera
honen, nahiz Alpino Uzturreren
inguruan, informazio gehiago es-
kuratzeko, sarean ere badute be-
ren ataria: http://www.alpinouz-
turre.com.

Leitzako Mendibil mendi talde-
ak ere, asteburu hauxe gorde dio
urteko lehen irteerari, eta Gipuz-

koan ibiliko dira: Pasai Donibane-
tik Jaizkibelera igoko dira, ondo-
ren Hondarribira jaisteko. 

Mendi ibilaldiez gain, ordea, es-
kiari ere tarte nabarmena eskain-
tzen diote leitzarrek, urte osoko
egutegian. Zehaztasun gehiago-
rako, hauek ere badute txokoa, in-
terneteko mundu zabalean:
http://www.blogak.com/mendibi-
laurrera.

Amasa-Villabonako mendiza-
leek ere, urte osorako hitzorduz
beteriko agenda dute, Aizkardi
mendizale elkartearen jardunari
esker. Zailtasun handiagoko edo
txikiagoko irteerak antolatzen di-
tuzte, familian zein haurrekin
mendira joan nahi dutenentzat,
Horrez gain, urteko zita berezie-
na Aizkardiko mendi martxa iza-
ten da eurentzat; 45. martxa izan-
go da aurtengoa. Aldian aldiko in-
formazioa eskuratu ahal izango
da, http://www.aizkardi.com web
orrian.

Aurrekoen bide beretik, Tolo-
sako Oargi mendi elkarteak ere,
asteburu honetan ekingo dio urte
osoko jarduera sortari,
http://www.oargi.org-en irakur
daitekeen moduan. Ez da, hauen
kasuan, mendi ibilaldi soila izan-
go, eta negurako bereziki presta-
tutako segurtasun ikastaroa an-
tolatu dute, Lizarra inguruetan. 

2013rako egutegi zehatzik ez
dute egin, oraindik, Asteasuko
Sagain mendi taldeko kideek.
Dena den, Euskal Herriko kostal-
dea ezagutzeko ahalegin berezia

egingo dute aurten, trekking ibil-
bideko 10 etapa burutuz. Haurre-
kin egiteko moduko bi irteera ere
antolatu nahi dituzte udaberri in-
guruan, gainera. Beren inguruko
informazio zabala dute,
http://www.sagain.org loturan. 

Ibarrako mendizaleek, azke-
nik, aste bete itxaron beharko
dute Haitzetan Raju mendi talde-
aren egutegia abian jartzeko. Da-
torren asteburuan, urtarrilaren
26 eta 27an, irteera egingo dute
hauek, Iparraldera; Zuberoako
mendietan gora egingo dute, be-
raz, bi egunetan. Mendia teknolo-

gia berrietara eramanez, Facebo-
ok-en argitaratzen dituzte, beren
berririk freskoenak:
http://www.facebook.com/haitze-
tanraju.menditaldea.

Aipatzekoa da, Alegiako mendi
asanblada eta Amarozko mendi
taldea ere aurrekoen jardun ber-
tsuan aritzen direla. 2013an ha-
maika irteera burutuko dituzte,
beren auzo eta herrietan mendi-
zaletasuna sustatuz. Amarozko
mendi elkartearen berri izateko,
http://www.facebook.com/mendi-
zale.amaroz edo http://sites.goo-
gle.com/site/amarozmendia ata-
riak bisita daitezke.
1tolosaldean@hitza.info

Urte berria gailur gainetatik hasteko ohitura belaunaldiz belaunaldi igaro izan den lekukoa da. Urteko lehen
egunaz haratago, ordea, Tolosaldeko eta Leitzaldeko mendizaleek hamaika tontor ezagutzeko aukera dute.

Urteari gailurretatik begira

Leitzako Mendibil taldeak Arette-ra irteera antolatu zuen iaz, eta aurten ere eskiari eskaini dizkiote zenbait txango. HITZA
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GALDUTAKOAK

Txakurra.Txakurra galdu da To-
losa inguruan. Pekines arraza-
koa da, marroi kolorekoa, eta
txipa dauka. Abenduaren
24ean galdu zen. Topatzen due-
nak, dei dezala 679 72 09 22 te-
lefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

Mendi talde gehienek,
asteburu honetan
ekingo diote urteko
mendi egutegiari
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AIZKARDI

pUrtarrilak 20.Orzaize-Baigu-
ra-Urtsuia-Hazparne(Lapurdi).
pUrtarrilak 27.Villabona-Bu-
runtza-Zubieta (Gipuzkoa).
pUrtarrilak 26-27.Umeen eski
irteera: Somport (Herrialde Ka-
talanak-Frantzia).
pOtsailak 10.Villabona-Uztu-
rre-Tolosa (Gipuzkoa).
pOtsailak 17.Zubieta-Ireber-
Beruete (Nafarroa).
pMartxoak 3.Villabona-Urde-
lar-Villabona (Gipuzkoa).
pMartxoak 24.Aizkardiko 45.
mendi martxa.
pApirilak 14.Tolosa-Mendiku-
te-Tolosa (Gipuzkoa).
pApirilak 21.Kodes mendile-
rroa (Nafarroa).
pApirilak 27-28.Gavarnie
(Hautes Pyrenees).
pMaiatzak 19.Moncayo (He-
rrialde Katalanak).
pEkainak 1-2.Vignemaleko
tontorrak (Hautes Pyrennees).
pEkainak 16. Izaba-Ezkaurre-
Zuriza (Nafarroa eta Herrialde
Katalanak).
pEkainak 23.Aralar.
pUztailak 13.Piedrafita - Pico
Bucuesa (Herrialde Katalanak).
pUztailak 14.Santa Elena-Te-
lera-Piedrafita (Herrialde Kata-
lanak).
pIrailak 14-15.Granges d’As-
tau-Spijeoles-Portillongo ater-
pea / Portillongo aterpea - Per-
diguero-Granges d’Astau
(Frantziar Pirinioak).
pUrriak 6.BTT Pirinioetan ba-
rrena (Herrialde Katalanak).
pUrriak 20.Bagargi - Orhi (Zu-
beroa).
pAzaroak 10.6. Argazki Rallya
egingo dute.
pAzaroak 18-24.Aizkardiren
30. Mendi Astea izango da.
pAbenduak 22. Irurita-Saioa-
Irurita (Nafarroa).

ALPINO UZTURRE

pOtsailak 17.Luhuso-Ortzaize
(Lapurdi-Nafarroa Beherea).
pMartxoak 17.Astigarraga-Es-
kax (Gipuzkoa-Nafarroa).
pApirilak 21.Angostina-Kripan
(Araba).
pMaiatzak 19.Baranbio-Sarria
(Araba).
pEkainak 16.Gernika-Elantxo-
be (Bizkaia).
pUztailak 20-21.Gavarnie
(Frantziar Pirinioak).
pIrailak 15.El Ferial-Izaba (Na-
farroa).
pUrriak 20.Lojibarrea-Iratiko
etxetxoak (Nafarroa).
pAzaroak 17.Lizarraga tunela-
Bakedano (Nafarroa).
pAbenduak 15.Brinkola-Zerain
(Gipuzkoa).

HAITZETAN RAJU

pUrtarrilak 26-27. Irteera Ipa-
rraldera, Zuberoara.
pEkainak 9.Gaztelun presoen
aldeko mendi martxa eta zikiro
jatea.
pUztaila.Pirinioetara irteera:
Hiru Erregeen Mahaia eta Atxe-
rito (Nafarroa, Herrialde Katala-
nak, Frantzia).
pAbuztua.XI. Eskalada txapel-
keta, Ibarrako jaietan.

OARGI

pUrtarrilak 19-20.Neguko se-
gurtasun ikastaroa.
pUrtarrilak 27.Zuriain-Saioa
(Nafarroa).
pOtsailak 16-17.Arlet-Lariste
(Frantzia).
pOtsailak 24.Artzanburu (Gi-
puzkoa).
pOtsailak 25-27.Orientazio
ikastaroa.
pMartxoak 1-2.Orientazio ikas-
taroa.
pMartxoak 9-10.Aspe-Leche-
rines (Herrialde Katalanak).
pMartxoak 17.Auza (Nafarroa).
pMartxoak 18,20,22,23.GPS
ikastaroa.
pApirilak 21. Iparla (Nafarroa
Beherea).
pApirilak 27-28.
Bardeak+Moncayo. (Nafarroa-
Herrialde Katalanak).
pMaiatzak 5.Arangoiti (Nafa-
rroa).
pMaiatzak 11-12.Espeleologia
Kantabrian.
pMaiatzak 18-19.Ardiden-
Soum d’ Aspe (Hautes-Pyrene-
es)
pMaiatzak 25-26.Arroilak: La
Leze (Araba) eta Artazul (Nafa-
rroa).
pEkainak 1-2.Gran Facha-
Frondiellas (Herrialde Katala-
nak).
pEkainak 22-24.Casco-Cilin-
dro (Herrialde Katalanak).
pEkainak 30.Costalera (Ara-
ba).
pUztailak 6-7.Sorrosalen via
ferrata, arroilak eta espeleolo-
gia (Herrialde Katalanak).
pUztailak 20-21.Eskalada
ikastaroa.
pUztailak 25-28.Picos de Eu-
ropa (Asturias).
pIrailak 7-8.Arroilak Hecho-n
(Estribiella, Boca Infierno, Sire-
sa), (Herrialde Katalanak).

GEskualdeko mendi taldeak

pIrailak 21-22.Besiberri iparral-
dea-Comaloformo (Herrialde
Katalanak).
pUrriak 12-13.Tres Marias-Cas-
tillo Mayor (Herrialde Katala-
nak).
pUrriak 20.Andarto (Araba).
pAzaroak 17.Mondarrain (Na-
farroa-Lapurdi).
pAzaroak 23-24.Urkulu-Irati
(Nafarroa).
pAbenduak 1.Lekanda (Biz-
kaia).
pAbenduak 14-15. Iraupen eski
eta eski alpino ikastaroa, Som-
porten (Herrialde Katalanak).

MENDIBIL

pUrtarrila.Pasai Donibane-
Jaizkibel-Hondarribia (Gipuz-
koa).
pOtsaila. Ipar eskia haur eta
helduentzak, ikastaroa aukeran,
Somporten (Herrialde Katala-
nak).
pMartxoa.Mendiko eskia Bare-
ges-en (Frantziar Pirinioak).
pMartxoa. Irurtzun-Erga-Irur-
tzun (Nafarroa).
pApirila.Olano-Altzania men-
dilerroa (Araba).

pMaiatza.Leitza-Okabio-Are-
so-Leitza.
pEkaina.Ogoño-Elantxobe
(Bizkaia).
pIraila.Elomendi-Izko mendi-
lerroa (Nafarroa).
pUrriak 5.Aurrera eguna.
pUrria.Nafarroako kluben egu-
na.
pUrria.Perretxiko asteburuko
irteera.
pAzaroa.Azkaine-Larun-Lizu-
niaga (Lapurdi).
pAbendua.Leitza inguruan
itzulia eta bazkaria. Urteko ar-
gazkien emanaldia.

SAGAIN

pHilean behin. Euskal Herriko
Kostaldeko trekking ibilbideko
etapa bana burutzea aurreikusi
dute 2013rako. Uztailean eta
Abuztuan ez dute etaparik
egingo, beraz, urte osoan 10
irteera egingo dituzte,
prestatutako trekking ibilbidea
osatuz.
pUdaberrian. Haurrentzat eta
familientzat bi irteera
antolatuko dituzte; data
zehaztu gabe dute oraindik.

Aizkardiko kideak Anayet-eko tontorrean, pasa den uztailean. HITZA



Asier Imaz

Astigarragan atzo eman zioten
hasiera ofiziala sagardotegien
denboraldiari. Garai batean, or-
dea, irekiera San Sebastian Egu-
nak markatzen zuen. Egun, Tolo-
saldeko bederatzi sagardotegiek
euren egutegi propioa dute, eta
gehienek, urtarrilaren etorrera-
rekin batera zabaldu zituzten txi-

riak, hilaren 5aren eta 12aren in-
guruan. 

Denboraldi berriarekin sagar-
dozalea erakartzeko ahaleginak
iristen dira, eta Adunako bi sagar-
dotegien eskaintza berezia hor
kokatu behar da: bisita gidatuak.
Sagardoaren tradizioa esplika-
tzeko ahalegina ordea, modu na-
turalean, sagardotegi guztiek egi-
ten dute. Txiria zabaltzen dagoen

sagardogileak mila galdera eran-
tzun ohi ditu, jakin mina asetzea
bere ogibidearen beste ardureta-
ko bat baita. Hala eta guztiz ere,
antolatutako ahalegin berezia az-
pimarratu egin behar da; Aburu-
zaren kasuan, bisitak sagastietan
hasten dira, sagarra nondik eta
nola biltzen duten gertutik gertu-
ra erakutsiaz. Tolosaldea Gara-
tzeneko Turismo Sailak ere, eki-
men hau azpimarratu zuen ira-
gan astean, beste sagardotegiak
horrelako egitasmoak martxan
jartzera gonbidatuz.

Menuari dagokionez, etxe ba-
koitzak bere berezitasunak izan
ohi ditu, baina ardatza, sagardo-
tegiko menua deiturikoa da. Es-
kualdeko sagardotegien inguru-
ko informazio zabala, historia

barne, www.tolosaldea.net edo
www.sagardotegiak.com helbide-
etan dago.

Zuhaitzetik kupelera
Tolosako Isastegi Sagardotegiari
esker, TOLOSALDEKO ETA LEITZAL-
DEKO HITZA egunkariak sagardoa
nola egiten den ikusteko aukera
izan zuen iragan azaroan. Etxeko

eta eskualdeko ekoizleen saga-
rrak bildu ostean, sagardoaren
ibilbidea azaldu zion eskualdeko
egunkariari Migel Mari Lasak,
pausoz pauso eta pazientzia han-
diarekin. 

Sagardoa, zuhaitzetik kupele-
ra bideo laburra www.tolosal-
dea.hitza.info webgunean dago
zintzilikaturik. 

Sagardotegietako
ateak zabaldu dituzte
San Sebastian atarian 
Tolosaldean bederatzi sagardotegi daude,
eta gehienek urtarrilaren lehen zatian
zabaldu dituzte txiriak 

‘Sagardoa, zuhaitzetik kupelera’bideoa
‘tolosaldea.hitza.info’webgunean dago 

Tolosako Isastegi Sagardotegian dagoen egutegi berezia. A. IMAZ
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GTolosaldeko sagardotegiak

Zalbide Sagardotegia
Abaltzisketa

pDenboraldia.Urtarriletik urri-
ra bitarte.
pAstea.Afariak egunero zerbi-
tzatzen dituzte, eta bazkariak:
ostegun, ostiral, larunbat eta
igandetan.
pTelefonoa.943 65 21 76.
pE-maila.crg61@hotmail.es
pJangela.100 lagun ingururen-
tzako lekua.

Aburuza Sagardotegia
Aduna

pDenboraldia.Urtarrilak 11tik
abenduko lehen astera arte.
pAstea.Asteartetik ostiralera
afariak; larunbatean, egun guz-
tian irekita, eta igandean eta as-
telehenean itxita.
pTelefonoa.943 69 24 52.
pE-maila.aburuza@sidrasa-
buruza.net
pJangela.200 lagun inguru.

Zabala Sagardotegia
Aduna

pDenboraldia.Urtarrilak 3tik
maiatzaren 12ra bitarte.
pAstea.Astelehenetik igande-
ra arte, hau da, egunero, afariak
zerbitzatzen dituzte. Ostiralean,
larunbatean eta igandean, baz-
kariak, enkargatuz gero.
pTelefonoa.943 69 07 74.
pE-maila. info@rzabala.com
pJangela.120 lagun inguru.

Sarasola Sagardotegia
Asteasu

pDenboraldia.Urtarrilak 12an
zabaldu zuten.
pAstea.Astelehenetik igande-
ra bitarte afariak, eta larunbate-
tan eta igandetan bazkariak ere
bai. Beste egunetan enkarga-
tzeko aukera dago.
pTelefonoa.943 69 02 83 edo
639 77 84 20.
pJangela.160 lagun inguru.

Goikoetxea
Sagardotegia
Lizartza

pDenboraldia.Urtarrilaren
25ean, ostiralean, zabalduko
ditu ateak.
pAstea.Astelehenetik larunba-
tera bitarte afariak zerbitzatuko
dituzte, enkargatuta. Bazkariak
larunbat eta igandeetan, hauek
ere, enkargatuta.
pTelefonoa.609 71 42 03 edo
943 68 21 75.
pJangela.120 lagun inguru.

Eguzkitza
Sagardotegia
Tolosa

pDenboraldia.Urtarrilaren
5etik ekainera bitarte.
pAstea.Astelehena itxita; as-
teartetik larunbatera afariak,
eta ostiraletan, larunbatetan,
igandetan eta jai egunetan baz-
kariak.
pTelefonoa.943 67 26 13.
pE-maila.eguzkitzasagardote-
gia@gmail.com
pJangela.120 lagun inguru.

Isastegi Sagardotegia
Tolosa

pDenboraldia.Urtarrilaren
12tik apirilaren 27ra arte zabalik
egongo da.
pAstea.Astelehenatik ostirale-
ra afariak. Larunbatetan, bazka-
riak eta afariak zerbitzatuko di-
tuzte. Igandeak itxita.
pTelefonoa.943 65 29 64.
pE-maila.
isastegi@isastegi.com
pJangela.170 lagun ingururen-
tzako lekua.

Usabal Sagardotegia
Tolosa

pDenboraldia.Urte guztian ire-
kita egoten da.
pAstea.Astelehenetik igande-
ra arte irekita egoten da; astele-
hen eta astearte gauetan itxita.
pTelefonoa.943 67 43 16.
pE-maila. info@tolosachule-
ta.com 
pJangela.250 lagun inguru.

Begiristain
Sagardotegia
Ikaztegieta

pDenboraldia.Urtarrilak 5etik
ekainaren 24ra bitarte, hau da,
San Juan Egunera bitarte egon-
go da zabalik.
pAstea.Asteartetik larunbate-
ra bitarte, afariak; larunbatetan
eta igandetan bazkariak.
pTelefonoa.943 65 28 37.
pE-maila.begiristainsagardo-
tegia@gmail.com
pJangela.150 lagun inguru.



Rebeka Calvo 

L
iztor asiarra edo vespa ve-
lutina hibernatzen egon-
go da orain, baina askok
ez dituzte ahaztu intsek-

tu honek 2012an eragin dituen
kalteak. 

Azken bi urteetan ikaragarri
ugaldu da liztor honen kopurua,
Gipuzkoan ikaragarri zabaldu da,
baita Tolosaldean ere. Liztor asia-
rra erle hiltzailea da, erlea erdibi-
tu egiten du; hankekin heldu, eta
aurreko bi pintzekin zatitzen du,
gero kumeei emateko. 

Luis Nazabal Elduaingo Simon
Nazabalen semea da. Simonek
sari ugari irabazi izan ditu mila
lore eztiarekin, eta orain, adina
dela eta, pixkana semeari pasa
dio lekukoa. Elduainen 6 erlaun-
tza dituzte eta bi gune berri ere
egin dituzte, baina liztorrek bat
izorratu diete. «Horrelakoa da ofi-
zio hau, besteekin jarraitu be-
har», dio Nazabalek. 

«Erlauntzara sartzen da»
«Liztorrak normalean erlauntza
aurrean jartzen dira geldi-geldi,
helikoptero baten moduan, eta
ateratzen diren erleak akabatzen
dituzte. Noski besteak ez dira ate-
ratzen. Udazken aldean erleek be-
raien lana egin dutelako eta egu-
raldiarengatik-eta ez dira atera-
tzen, barruan geratzen dira, eta
orduan liztorra barrura sartzen
da, eta orduan eragiten ditu txiki-
zioak», azaldu du erlezainak. 

Ez da hau, hala ere, liztorrak
eragiten duen kalte bakarra, izan
ere, erleak beldurrez erlauntza-
ren barruan geratzen dira eta ber-
tan jatekoa duten bitartean ara-
zorik ez, baina «beldurrez ez badi-
ra inoiz ateratzen azkenean gosez
hilko dira». 

Nazabalek ere vespa velutina
azken bi urteetan azaldu dela dio,
baina iaz nabaritu zutela gehien-
bat. «Batez ere, maiatzetik aurre-
ra ugaritu zen erruz. Udaran na-
baritu genuen gehien, eta aurten

zer gertatuko den ez dakit, baina
horrela jarraituz gero, nik etorki-
zuna beltz ikusten dut. Ezkor
nago».

Harrapagailuak
Elduaingo baserrian, Gipuzkoa-
ko Erlezainen Elkartetik aholka-
tutakoa egin dute; harrapagai-
luak jarri. 

«Betiko harrapagailuak jar-
tzen ditugu; plastikozko botila
jartzen dugu barruan ardo zuria,
zerbeza eta ziropa duela, nahas-
turik. Eta liztorrak harrapagailu-
ra joaten dira, baina ziropak txi-
meletak ere erakartzen dituela
konturatuta nago, asko joaten
dira. Horregatik ziropa gabe egi-
ten ere saiatu naiz, liztorrak ha-
rrapatzen ditu, baina zenbaterai-
no harrapatzen dituen.. hori da
kontua, asko dagoela», azaldu du. 

Nazabalen ustez udaberri ha-
sieran hasi behar da lanean, or-
duan aukera bikaina baitago liz-
tor kopurua txikitzeko. «Udabe-

rrian saiatu behar gara. Garai ho-
rretan aterako da erregina, habia
egiten ariko da, eta orduan harra-
patzen bada, hobe. Udaberri ha-
sieran jarri behar gara lanean.
Orduan hiltzen baditugu kaltea
txikiagoa izango da». 

Feromona bat
Harrapagailuena, antza denez, ez
da nahikoa, liztor asiarraren ko-
purua oso altua delako, batetik,
eta bestetik, Nazabalek esan mo-
duan, beste intsektu batzuk ere
erakarri ahal dituelako, hori dela
eta feromona batekin ari dira la-
nean. «Adituak liztorra bakarrik
erakartzen duen feromona bat bi-
latzen ari dira, eta bitartean ha-
rrapagailuekin jarraitzen dugu.
Baina feromona hori lortzen ez
den bitartean, liztorra bakarrik
erakarriko duen zerbait bilatzen
ez badugu, jai dugu», esan du er-
lezainak.

Bestelako deirik ere egiten du
Nazabalek, bere iritziz gizartea
arazoaz jabetu behar baita, jen-

deari liztorren arazoa erlezainen
arazoa bakarrik dela iruditzen
zaio, baina arazoa guztiona dela
uste du. «Nafarroan erruz dago,
baita Gipuzkoan ere, baina Nafa-
rroan asko, eta badirudi gure ara-
zoa bakarrik dela, eta beste inor
ez da mugitzen ari, baina etorki-

zun beltza dugu zerbait egiten ez
badugu. Denek dakigu erleek na-
turan betetzen duten papera oso
garrantzitsua dela, baina inor ez
da mugitzen, arazoa zabaltzen ez
bada, behintzat. Jende gehiagok

hartu beharko luke parte guzti
honetan. Hemen feromonarena
aztertzen ari dira, baina Fran-
tzian ere badute arazoa, eta ez da-
kit zenbateraino egongo diren
aurreratuta... 10 urtetan asko za-
balduko ote den esaten dute adi-
tuek. Liztor asiarraren hedapena
oso azkarra da». 

Udaberria segituan iritsiko da
eta erle inguruetan bakarrik ez,
gozoa dagoen tokira joango da
liztor asiarra, mahastiak bezala,
eta baita, nola ez, loreetara, ho-
rregatik udaletxeei ere dei egin
die Nazabalek: «Nik ez dakit zer
egin behar den, baina erlezain ba-
koitzaren esku uztea bakarrik ez
da behintzat, ez dakit, udaletxeei
parte eman eta beraiek ere zer-
bait egin beharko lukete? Guz-
tion arazoa da behintzat. Udabe-
rrian lorea dagoen tokian erlea
egongo da eta erlea badago lizto-
rra ere bai». 

Pasa den urtea gogorra izan zen Gipuzkoako erlezaineentzat.Liztor asiarrak gogor jo zituen bazterrak,ugaritu
egin da,eta erleak erruz akabatu ditu.Erlauntzak Elduainen dituen Luis Nazabalek etorkizuna beltz ikusten du.

Udaberrian etorri daitekeenaren beldur

Liztor asiarrak edo vespa velutinak erleak hiltzen ditu, horregatik gelditu ohi dira azken hauek barruan, atera gabe. HITZA

Liztor asiarra 2005. urtean sartu zen
Europara, ustez Bordeleko portutik

D
Vespa velutinak Asian du jatorria, Gipuzkoako Erlezainen
Elkartearen arabera, Txina, Indiako iparraldea, Indotxina

eta Indonesia artean. 2005. urtean aurkitu zuten Europan lehen
aldiz, Akitanian, hain justu. Uste da Bordeleko portutik sartu zela
Txinatik etorritako edukiontziren batean. Geroztik Frantzian heda-
tu zen lehenengo, eta orain bi urtetik Euskal Herrian dago, eta bai-
ta Tolosaldean ere.

30 milimetro ingurukoak dira, baina erreginak handiagoak izan
daitezke. Kolore ia erabat beltza dute eta sabelaldeko segmen-
tuen tarteak horiak. Sabelaldeko laugarren zatia hori-laranja eta
hanken muturra ere laranja kolorekoa dituzte. Burua eta bularral-
dea ere beltzak dituzte eta aurpegia laranja.

Ez nahastu bertakoa den vespa crabro europar liztorrarekin.

‹ Tolosaldea
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pGipuzkoako
Erlezain Elkar-
teak liztor
asiarra harra-
patzeko ha-
rrapagailuak
nola egin
azaltzeko
webgunean
duen bideoa
ikusi,QR ko-
dea eskanea-
tuta.

Liztorrak bakarrik
erakarriko dituen
feromona bat 
bilatzen ari dira»
LUIS NAZABAL
Erlezaina

‘‘



Rebeka Calvo Tolosa

Larunbat honetan Behibis kon-
painiak Bueltaka lana aurkeztu-
ko du, Tolosako Topic zentroan.
Jolasen bitartez eta modu diberti-
garri batean, deserrotzearen eta
kontsumo basatiaren inguruko
hausnarketa egingo dute taldeko
kideek. «Ohean bezala bizitzan
ere gira eta bira asko ematen ditu-
gu eroso sentitzen garen lekua
edota postua bilatu arte», esan
dute egileek.

Bueltaka 6 urtetik 13 urtera bi-
tarteko haurrei gomendatutako
ikuskizuna da, eta protagonistak
nekazari familia bateko kideak
dira. Bizi diren lurretan petrolioa
aurkitzen dute eta ondorioz, joan
beharrean daude. Jarraian, kos-
tako herrixka batetara joaten
dira bizitzera eta urperatutako
petrolio-ontzi batek sortutako
hondamendi ekologikoak lana
kentzen die. Aurrerago hiriburu
handi batetara joaten dira eta ber-
tako kontsumoak eta zorrek ezer
gabe uzten dituzte. 

Bizitzan egoera guztietatik ika-
si behar dela esaten da ordea, eta
gertaera honek bizi berri bat has-
teko aukera emango die familiari.

Lierni Fresnedok zuzendu du
lana eta testua ere berak idatzi du
Patricia Francorekin batera.
Bere ustez «helduek izaten ditu-
gun hausnarketetatik abiatzen
da» ikuskizuna, «etxebizitza
egonkor bat ez izateak esan nahi
duena edota beste mota batetako
galderak, gehiegizko kontsumoa
esaterako eta honek besteengan
duen eragina». 

Bueltaka haurrei eskainia
dago eta horregatik bere alderik
jostagarriena nabarmendu nahi
dutela diote egileek, «panpin eta
abestien bitartez, haurrek ikuski-
zunarekin ondo pasa dezaten  eta
aldi berean, haurrengan galderak
sortuz».

Behibis
konpainiaren
‘Bueltaka’,
larunbatean,
Topic aretoan

Deserrotzearen eta
kontsumo basatiaren
inguruko lana da; 6 eta
13 urte arteko haurrei
zuzenduta dago

R. C. Tolosa

Orbela tabernan Ostiral Bereziak
ekimena abiarazi zutenetik ha-
maika musika mota eta kontzer-
tu ikusteko aukera izan da. Eta
oraingoan hip hop eta rap doi-
nuen txanda izango da. 

Bihar, hilak 18, 23:00etatik au-
rra Ziribulio Sound System en-
tzun ahal izango da, hau da, Glau-
koma Sound System talde tolosa-
rreko bi kide izango dira beste
lagun batekin batera giroa bero-
tzen. 

Glaukoma Sound System tal-
deak pasa den maiatzean atera
zuen izen bereko beren lehen
lana. Bonberenea Ekintzak zigi-
luarekin atera zuten diskoa, eta
ordutik eskualdeko hainbat esze-
natokitan jo dute. Reggae, roots
eta rapa jorratzen dute. 

Ziribulio Sound
Systemen
musika entzun
ahalko da
Orbelan

Bihar, hilak 18,
izango da hip hop 
eta rap saioa 
Tolosako tabernan,
23:00etatik aurrera

Tolosaldea eta Leitzaldea › 
6  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2013ko urtarrilaren 17a, osteguna

Tolosako Rojo anaiak, urte ha-
sierarekin, Europan zehar dabil-
tza. Eskiatzaileak Alemanian
eta Austrian lehiatu ziren lehe-
nik, eta gero, Italian egon ziren
bilduta, baina segituan bukatu
zaie atsedenaldia. Izan ere, la-
runbatean Imanol Frantziako
La Clusazen Munduko Kopako
15 km klasikoko proban lehiatu-
ko da eta Ioseba Austriako
Lienz inguruko Dolomitetan 60
kilometrotako proban. Hil buka-
eran Imanol Txekiako Liberec
herriko Munduko Txapelketetan
parte hartuko du. Irudian bi
anaiak Dolomitetan (Italia), bil-
duta egon diren tokian. HITZA

LEHIATUZ
HASI DUTE
URTEA 

Irudia qTolosa

pTokia.Topic zentroa, Euskal
Herria plaza, Tolosa.
pEguna.Hilak 19, larunbata.
pOrdua.18:30ean.
pKonpainia.Behibis.
pLana. Bueltaka.
pIkusleria.6 eta 13 urte arteko
haurrentzat.
pHizkuntza.Euskara.

GFitxa

Intxurre taldearen pilota
partidak, bihar eta etzi

PILOTA ›Intxurre pilota eskola-
ko gazteek pilota partidak izan-
go dituzte bihar Alegian eta etzi
Ikaztegietan. Bihar 19:00etatik
aurrera ariko dira; lehenengo
infantil mailako Intxurre3-
Goterri 1, eta kadeteen Intxurre-
Arrasate, gero. Larunbatean,
aldiz, 11:00etan hasiko dira 
eta lehenak Intxurre-Allerru
izango dira eta Intxurre-Real
Sociedad 3, ondoren.

Kafe tertuliaren saioa
egingo dute gaur

ALBIZTUR ›Albizturren emaku-
meen eta gizonen arteko ber-
dintasuna sustatzeko bilerak
egiten jarraitzen dute. Hurrengo
kafe tertulia gaur izango da,
15:00etan, udaletxean.

San Sebastian eguneko
txartelak erosteko aukera

ORENDAIN ›San Sebastian
eguneko bazkarirako txartelak
erosteko azken eguna da gaur.
Elkartean edo udaletxean erosi
ahal dira. Bazkaria Eltxoa elkar-
tean izango da.

DLaburrak

Itzea Urkizu Tolosa

Hainbat herritarren proposame-
nak jaso eta aztertu ondoren, To-
losako Udalak, iristear diren
inauterietan herritarrei txaran-
garen atzetik zezen plazan sartze-
ko aukera ematea erabaki du. Sal-
toka sartu nahi duenak, ordea,
gonbidapenak eskuratu beharko
ditu.

Segurtasuna bermatzea da To-
losako Udalaren helbururik behi-

nena, eta berau festarekin uztar-
tzeko asmoz, datorren otsailaren
4tik aurrera gonbidapenak esku-
ragarri jarriko dituzte. 

Txartelak udaltzaingoan eska-
tu beharko dira, eta herritar ba-
koitzak gehienez ere bost gonbi-
dapen hartu ahal izango ditu.

Gainera, zehaztu egin beharko da
gonbidapena zein egunetarako
den.

Azkenik, aipatzekoa da, sarre-
ra hauek txarangaren atzetik sal-
toka ibiltzeko soilik balioko dute-
la, eta behin itzulia amaituta, pla-
zatik irten beharko direla. 

Txarangaren atzetik zezen plazara
sartzeko aukera egongo da 
Gonbidapenak 
hartu beharko dira
udaltzaingoan; pertsona
bakoitzak gehienez 
bost hartu ditzake

R. C. Leitza

Leitzako Jon Rekondo aizkolaria
eta bere bikotea, Ander Erasun,
igandean jakingo dute ea Urrezko
Aizkolarien Binakako Txapelke-
tako finalaurrekoan sartzen di-
ren. Orain arte Nazabal-Zubiaga
eta Otaegi-Otaño sailkatu dira.

Aipatu behar da, hala ere, Rekon-
doren bikoteak, Auritz-Iturengo

Erasunek, min hartu zuela orain
hamabost egun, eta horregatik
ezin izan zirela lehiatu pasa den
asteburuan Leitzan. 

Bigarren txandan
Igandeko jaialdia Doneztebeko
(Nafarroa) pilotalekuan izango
da, 12:00etatik aurrera. A taldea
ariko da lehenengo, hau da Juan
Jose Lopez Azpilikueta eta Anto-
nio Senosiain, eta Aitzol Atutxa
eta Ugaitz Mugertza II.a. 

B taldean, Rekondo eta Erasu-
nekin batera, Jose Mari Olasagas-
ti eta Donato Larretxea izango
dira. 

Jon Rekondok Urrezko Aizkolarien
saioa izango du, igandean
Donezteben ariko da,
B taldean, 12:00etan
hasiko den jaialdian;
Ander Erasunekin
batera ariko da

Jon Rekondo leitzarra. HITZA

Gonbidapenak egun zehatzetarako hartu behar dira. A. IMAZ



I. Terradillos Villabona

Villabonako Udalak Umorezko
Bakarrizketen Gaua antolatu du
biharko. Gurea antzokian izango
da 22:30etik aurrera, eta lau baka-
rrizketarik hartuko dute parte.
Sarreraren salneurria 5 eurokoa
izango da, eta leihatila 21:45etik
egongo da irekita.

2010ean eta 2011ean lehiaketa
kutsuarekin antolatu zuen uda-
lak bakarrizketa saioa. Oraingo-
an, berriz, ez da lehiaketa izango,
eta «jendeak ongi pasatzea eta ba-
rre egitea» izango du helburu.
Parte hartuko duten lau aktoreak
ondorengoak izango dira: Jon
Plazaola urretxuarra, Eneritz Ar-
tetxe gernikarra, Barry Manley
irlandarra eta Txiki Martinez do-
nostiarra. Aurkezle lanetan, be-
rriz, Jone Gorostarzu berastegia-
rra ariko da. Aktore bakoitzak 20
minutu inguruko bakarrizketa
egingo du, eta ikuskizunak, guzti-
ra, ez du 90 minutu baino gehiago
iraungo.

Bakarrizketen Gaua
izango da bihar,
Gurea antzokian
22:30ean hasiko da,
eta Jon Plazaola,
Eneritz Artetxe,
Barry Manley eta Txiki
Martinez ariko dira

Iñigo Terradillos Tolosa

Urtarrilaren 28an beteko dira 25
urte Pello Odriozola tolosarra
atxilotu zutenetik. 2008az geroz-
tik kalean behar zuen tolosarrak,
baina Parot Doktrina ezarri, eta
beste hamar urtez luzatu zioten
zigorra. Bai Herrirak bai eta Tolo-
sako Lizardi elkarteak ere ezarri-

tako zigorra duela lau urte eta
erdi bete zuela adierazi dute, eta
30 urte oso-osorik bete behar iza-
tea «bidegabekeria» dela salatu
dute. Hala, Odriozola aska deza-
ten eskatzeko hainbat ekimen an-
tolatu dituzte urteurrenaren ha-
rira. 

Lizardi elkarteak argazki jen-
detsua egin asmo du larunbat ho-
netan, hilaren 19an, Tolosako Zer-
kausian, 12:30ean. Horretarako,
tolosar guztiak gonbidatu dituzte
bertan parte hartzera. 

Lizarditik adierazi dutenez, «si-
nesten duenarengatik dena ema-
teko prest egon den historia da be-
rea». Pello Odriozolak idatzitako

Gabonetako gutuna ere ekarri
dute gogora: «Eskubide guztiak,
denontzat, Euskal Herri osoan al-
darrikatu zituen; Pellorentzat ba-
kea da tresnarik boteretsuena
konponbide iraunkorrak bilatze-
ko».

Manifestazioa, hilaren 28an
Bestalde, Herrirak Euskal preso
eta iheslarien eskubideen aldeko
herri mugimenduak deituta, ma-
nifestazioa izango da hilaren
28an, 25 urte atxilotuta beteko di-
tuen egunean. Tolosako Triangu-
lotik abiatuko da, 19:30ean, eta he-
rritar guztiak deitu dituzte eki-
menarekin bat egitera.

Pello Odriozola aska dezaten
eskatzeko manifestaziora
deitu du Herrira-k hilaren 28an
Lizardi elkarteak argazki
jendetsua aterako du
larunbat honetan,
eta tolosar guztiak
gonbidatu dituzte

‹ Tolosaldea
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Aurreko eguneko denboralearekin alderatuta,
normaltasunera itzuli zen atzokoan egoera, euria
egin arren, gutxiago bota baitzuen. Tolosaldean
euriteak kalteak eragin zituen ibai eta errekek gai-
nezka egin zuten puntuetan. Villabonan, esatera-
ko, Txermin auzoan atera zen Oria ibaia, eta itxita
egon zen Kale Berria gauera arte. Zizurkilen Elba-

rrena auzoan atera zen ura, eta errepidea itxita
egon zen. Tolosan, berriz, Anoetarako bidea itxi
zuten Hernialderako bidegurutzean ura atera ze-
lako, eta Usabal auzoan ibaiak gainezka egin eta
ura sartu zen hainbat tailerretan. Halaber, hainbat
herritan autoak garajeetatik atera beharra izan zi-
tuzten ura sartu zelako. I.G.L.

EGOERA NORMALTASUNERA ITZULI DA

Irudia q

I. Terradillos Villabona

2011ko apirilaren 14an atxilotu
zuen Guardia Zibilak Lander
Etxeberria billabonatarra, eta
gaur igaroko da epailearen aurre-
tik. Ezker abertzaleak Etxebe-
rriarena bezalako kasuak «guztiz
bidegabeak» direla salatu du, eta
«epaiketa politikoak» bertan be-
hera utzi behar direla adierazi du,
«gure herriaren konponbidearen
aurka baitatoz». Era berean, ez-
ker abertzaleak babesa eta elkar-
tasun osoa agertu die billabona-
tarrari eta bere senide zein lagu-

nei, eta berarekin batera epaitu-
ko dituzten Igor eta Aitor Esnaola
Legorretarrei. 

Ezker abertzaleak adierazi due-
nez, «errepresioaren errezetak
amaitu behar dira, eta gatazka-
ren konponbidean asko dugu egi-
teko». Hala, iragan larunbatean
euskal presoen aldeko manifesta-
zioak bide orria zein den erakutsi
zuela eta «mobilizazio kolosal»
horrek erantzuna izan beharko
lukeela esan du.

Euskal Gazteriaren alde eta sa-
rekaden aurka eleak larunbat ho-
netarako Donostian deitutako
manifestazioarekin bat egin due-
la dio ezker abertzaleak. «Gazte-
en aurkako sarekadaren salaketa
egiteaz gain, gazteen lan politikoa
beharrezko eta ezinbesteko den
heinean euren aurkako erasoak
erantzungo ditugu eta gure elkar-
tasuna agertu».

Etxeberriaren epaiketa
«bidegabea» dela salatu
du ezker abertzaleak
Gaur epaituko dute
billabonatarra;
«konponbidearen
aurka» doazela epaiketa
hauek adierazi dute
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Tolosa Herria 
Hedabideak 
SM-ko kideak: 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Galtzaundi 
euskara
taldea

2 Agenda

BESTELAKOAK
pTolosa.Hilaren 20an izango
da Ero Etxeko krosa, San Fran-
tzisko pasealekuan. Bertan par-
te hartu nahi duten haurrek,be-
raien ikastetxeetan izena ema-
teko aukera dute. Egunean
bertan ere izena emateko auke-
ra izango da.
pTolosa.Txolarre irratiak hila-
ren 19an, larunbatean, egingo
duen bertso jaialdirako sarrerak
salgai daude. Leidor aretoan,
Egaña, Lujanbio, Maia, Arzallus,
Elortza eta Martin bertsolariak
ariko dira Amaia Agirre gai jar-
tzailearen gidaritzapean. Sarre-
rak: Tolosan Raku, Orbela, Kan-
tabriko eta Denak tabernetan;
Ibarran, Zubiaurre tabernan;
Anoetan, Buztina tabernan; Vi-
llabonan, Amasa kafetegian; Zi-
zurkilen, Iriarte jatetxean; Ale-
gian, Izkina tabernan eta Beras-

tegin Urepele elkartean. Aldez
aurretik 10 euro eta egunean
bertan 12 euro ordaindu behar-
ko da.
pAbaltzisketa.Abaltzisketan
Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak urtero antolatzen duen kan-
painarekin egin dute bat. Elkar-
teak elikagaiak, norberaren gar-
biketarako produktuak eta
eskolarako materiala bildu nahi
ditu Saharara bidaltzeko. Pro-
duktuak udaletxean utzi behar
dira.
pTolosa.Nairobitarra kultur el-
karteak 2013. urtean Nepal eta
Alpeetan egingo dituzten mendi
zeharkaldien inguruan hitz egi-
teko bilera egingo du, gaur. An-
txon Bandres Bidaiarien Txoko-
an izango da, 20:00etan.
pAlegia.Saharara bidaltzeko
produktu bilketa egiten ari dira;
udaletxeko gizarte zerbitzuetan

Bihar
GOIZA EURIA

ARRATSALDEA EURIA

BEROENA 15°
HOTZENA 9°

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa; Bronte, C.
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.
Gauekoa: Santamaria, I. Nafa-
rroa etorbidea, 2. 943 65 46 10.
pLeitza.Erbiti, O. Lizarraga ka-
lea, 7. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen etairitzien erantzukizunik.

Urrezko Ezteiak!
Ramon Garmendia eta Juanita Iriarte. Etzi 50 urte ezkondu zinetela.

Zorionak eta ondo pasa Alegiako familiaren partetik.
Tolosaldea Sahararekin elkartea, urtero moduan,
material bilketa egiten ari da. Aurtengo erronka
12.000 kilo biltzean jarria dute, eta eskualdeko
herritarrek hainbat herritako udaletxe eta kultur

etxeetan edota Tolosako Eroski eta Consumer
eta Villabonako Eroski supermerkatuetan utzi
dezakete. Lekaleak, arroza, pasta, olioa, azukrea,
eskolako materiala, pixoihalak,... nahi dituzte.E.MAIZ

SAHARARAKO 12.000 KILO BILDU NAHIAN

Irudia qTolosa

edo San Juan eskolan utzi be-
har da materiala.
pLeitza.Hilaren 19rako Mendi-
bil mendi taldeak irteera anto-
latu du Hondarribira. Gaur da
izena emateko azken eguna,
eta Astiz edota Maimur liburu
dendetan eman behar da.


