
URDAINGO ZIZEN IZENAK

Duela bost bat urte, 1969-an, egina nuen Urd¡n-en ezagutzen dituzten 
zizen azterketa. Egin ere, urrian egin nuen lan hau bazter guzitatik ziza 
usain gozoa zariola. Ziza leku onak dirá bai Urbasa mendia eta ai Aralar 
aldeko Beko-basoa. Hona hemen gehienik baliatu nituen gizonek izenak:

Martin Irigoyen, "M artin tx ik i", ordukotz 76 urte zituen. (MI)
Nikomedes Galarza, adin berekoa. Geroztik hila. (NG)
Luziano Goicoechea, 43 urte. (LG)
María Goicoechea, San Romanen alarguna. Hau ere hila. (MG)

Lanerako hartu nuen jokabidea hau da. Bakarka hartu eta ziza 
kontua aipatu. Gero gai zenarekin hartu-emanetan sartu. Hortarako:

1) Ezagutzen zituen ziza guzieri zerrenda eskatu. Bakoitzak 
esan ahala idazten joan. Beren buruzko lana.

2) Izenak hartu ta gero, zizen kolorezko irudiak erakutsi. Nik 
"La Gran Enciclopedia Vasca" argitaldariak egindakoarekin egin nuen (Bil
bao, 1967, 5-6) R. Lotina Benguria-k gertatua.
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3) Berek esandako ¡zenen bat iruditan sartu gabe gelditzen 
bazen, xehetasun gehiago eskatu.

Batek esandakoa bestearen esanakin ez ongi etortzea gerta laike. 
Beste egun batez denok elkar hartu eta batean zuritzen genuen. Argibi- 
de haundia eman ohi du bilera honek.

Nik, beraz, GEV-ko zerrendari jarraituz burutu dut lana. Aranzadi- 
ren bildumako izenekin ez dator beti berdin. Ardaia-k esate baterako, 
Urdinen bi mota baditu: "A rd a i zuria" (Polyporellus Squamosus) eta 
"A rd a i beltza" (Fistulina Hepatica). Aranzadi-k ez dakar izen horrenik. 
"Polyporus Fomentarius" dio berak ardaiarentzat, eta pagoko ardaia be
zala uzten du. Halakotan, izen biak ematen ditut.

¡zena.- "P e rre tx iku " izena ez da erabiltzen Urdin-en. Arrotza bezala 
hartzen dute "Z izak " dira denak heurentzat. Zizak eta "o in to a k ". Ointoa 
ez dute sartzen zizetan. Badira ziza onak eta ziza txarrak. Ziza txarren 
izenik ez dakite; mota asko izaten omen da (MI). Udaberriko zizari, maia- 
tzeko ziza esaten zaio.

Liburutan ontzat ematen diren ziza frango berek ez dute jaten. 
Ez bildu ere.

Euskal izenei buruz emango dugu izen zerrenda. Atzetik GEV-koen 
zenbakia. Aranzadi-ren zenbakia A  hizkiarekin joango da.

Azpi beltxa.- Psalliota Campestris (9). En Arruazu le llaman sultso, 
también larre sultso. (A66)

Azpi beltxa.- Agaricus Campester (10). Champiñón. Aranzadi no registra 
este nombre.

Ama ointua.- Amanita Caesarea (1). Ona. (A1). Gorringo, en Arruazu.

Am a ointo txarra.- Amanita muskaria (2). (A5).

Ama ointo txarra.- Amanita Verna (5).

Aparnekia.- Bada ona eta txarra. Ona, "Lepiota Procera" (7).

Apernekia (txarra).- Lepiota Cristata (8). Aranzadi cita Lepiota naucina 
(A 13).

Ardai beltza.- Fístula Hepática (38). (A 199). Ardei.
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Ardai txuria. Polyporellus Squamosus (36). Aranzadi-k ez dakar.

Astoputza.- Lycoperdon Perlatum (42). Aranz. "L . Coelatum" (A 222). 
Urdia¡n-en Otsoputza ere esaten zaio.

Zapoziza.- Lacearía Amethistina (24). Etxarri Aranaz-en Anka mea.

Zapoziza (txarra).-Amanita Patherina (3). (A7).

Ziza, zizia.- Perretxiku guztieí esaten zaíe, Oíntoei ez bada.

Errementa ointua.- Boletus Badius (33). Haustean urdindu egíten da. 
Hemen esaten dute txarra dala jateko (MI). (A171). B¡ klase badira: 
batek anka luzetxuo eta metxuago dauka eta arrasto ilunak. Txarra 
da (NG)

Errementa ointua.- Boletus Satanícus. (34). Bada beste erementa oínto 
bat dena puntaduna eta anka zuri. Txarrena (LG).

Esne-sultsua.- Esenesultsua. LactariusTormitosus (17). (A 108).

Gibelgorri.- Russula integra (20). Udazkenien ateratzen da. Gorri ilun- 
txoa (MI). Russula Integra (A131).

Gibelurdin.- Russula Cyanoxantha (18). (A l 17). Gibel urdina eta gibelgo- 
rria igualak dirá, baina koloria diferentia. Gibelurdina goxuago; gorria 
idorra ta mina. Bakarrik ezin da jan. Nahastuta jaten ditugu.

Maiatzeko ziza.- Tricholoma Georgii (46) Urdinen lehenago hasten dirá 
ateratzen. Otsailaren ondar egunetan ezagutu ditut nik. Halare maiatz 
aldera ematen du gehiena. (A 20). Ziza larre beresiak izaten dirá eta 
batzutan aldatu egiten dirá.

Negrillak.- Pasillus Atrotomentosus (25). Txiki txiki batzuk, gaina gris 
antza dute eta pagaditan etortzen dirá (NG).

Nikalua.- Lactarius deliciosus (16). Pinudikoa.

Oínto burubeltza, ointo beltxa.- Boletus aureus (47). Ointo beltxa sietsai 
segi ateratzen da. Urbasa mendiyen asko izaten da, Bidozain parien 
Iturmendiko aldera. (NG). (A148).

Ointo buruzuria, ointozuiya.- Boletus edulis (31). (A147).

Otsoputza.- Lycoperdon perlatum. (42). Cf. Astoputza.

Pagoziza.- Pleurotus Ostreatus (30) “ Pago egurra usteltzen hasdanien ate
ratzen da. Pago guziek ez dute ekartzen klasia behar da hortakua.
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Jende belarriain antzera ateatzen da: alde batetik ¡tsasirik eta bestetik 
kanpora. Gue larrainien atera zituen menditik ekarritako egur batek. 
Jateko ona da. (NG).

Pinudikoziza.- Lactarius deliciosus. Cf. Nikalua.

Sultsua.- Marre sultsua. Larre sultsua. Cf. Azpibeltxa.

Urrizizak.- Clitocybe Geotropa (48). Urrizizetan girtena zimela blin badute, 
biatzaikin zapaldu ta berriz lengo leran paatzen, onak dira. Ez dira 
hausten. Girtena badute txuritxuago eta giguinago, txarrak. (NG). 
Urriziza zuria.

Urríziza beltza.- Clitocybe Nebularis (49). Ez da urriziza bezain ona.

Xixa.- Urriaren hasieran ateratzen diren ziza oriak. (MI).

Xixetak.- Xixak.- Cantharellus Cibarius (26). Erreta jaten dira Urdinen.

Xixeta atxapardunak. Clavaria Flava (40). (A 216).

Ahuntzak eta ardiek gehienik jaten dituzten zizak: gibelurdiña, gibel- 
gorria, xixetak eta ointuek. Usaitik ezagutzen dituzten. Gutxitan jango 
dute huts eginik ziza txarra. Aldian behin bakarren bat lehertzen da. Azien- 
da gorriak ointuak jaten ditu. (LG).

Ardaizuri gutxi izaten da (polyporelus squamosus). Saltsamendik badakit 
nik árbol bat ardeizuria ekartzen dueña. Pilotak egiteko balio du. (LG).

Sultso txarrak jan da gero eroe bezala ibiltzen da. (Gure denboran ikusi 
dugu hori) (NG).

Onak bezala ematen diren ziza batzuk ez dira jaten Urdinen. Hala:

Atxaparrak (Clavaria Flava). Ugari etortzen da Urdinen.
Errementa ointua. Boletus Badius. Urdinez zikintzen delako.

Pagoziza. (Pleurotus ostreatus). Badakite ez déla txarra. Halare ez 
dute jaten.

Astoputza, Otso putza. Lycoperlon Perlatum. Usté dute txarra déla. 
Ardeizuria, ardaizuria. Polyporellus Squamosus.
Ardaibeltxa, Fistullina hepatica.

"La Gran Enciclopedia Vasca"-ko lanaren egileak dio, ez duela 
Euskalerrian ziza hauen izenik arkitu: Lengua de Vaca, la platera eta la 
pardilla.
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"La platera", Clitocybe geopatra, Urdinen "urriziza zuria" da.
"La pardilla", Clitocybe nebularis, gure herrian "urriziza beltza". 
"Lengua de Vaca" ez dakit zoin den.

Poxointsuak.- Txikitan esaten ziguten Arbazun ziza motadun guziak 
txarrak direla.
Puskatu eta urdintzen badira, txarrak.
Luzaiden zilarrezko zerbait sartzen zuten zizak egiten ari ziren urinean. 
Zilarra beltzatzen bada, ziza txarrak badira.
Ziza txarrak jandakoan ontzi bat olio hotz, eskutra bat gatzarekin hartzea 
on da. Barneko guziak itzultzen dirá. (NG).
Ziza onak zartarian olioa hartu egin behar ornen du, ez ura utzi (Francisco 
Galarza).
Bai ta ere erremedio ona, baso bat esne hotza hartzea ornen da.
Halare, ziza pozointsuen kontrako erremediorik hoberena, ez jatea.

J. M. Satrustegi 

1974-5-24
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