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Kantauri isurialde osoan dago –edo 
behintzat egon izan da– gaztainarekin 
lotutako tradizio eta ohitura handia, eta 
lotura hori aztertzeko ikerketa ugari 
egin izan dira Galizia eta Asturiasetik 
gureraino. Orozko (Bizkaia) inguruan 
katalogatuta dauden kirikiñausi kopu-
rurik handienetakoa dagoela kontatu 
digu Jose Angel Aramendi Supelaur kul-
tur elkarteko kideak. Ondare hori guztia 
baliotan jartzeko helburuarekin anto-
latzen dute urtero Orozkoko Gaztaina 
Eguna. Urriaren 29an ospatu dute ha-
mabigarren edizioa, urteroko moduan 
kirikiñausi handienetakoaren ondoan.  

Kiriki-zer?
Garai batean gaztainak gordetzeko era-
biltzen ziren harri multzoz osatutako 
eraikinak dira kirikiñausiak. Izen hori 
hartzen dute Orozkon behintzat. Erai-
kin zirkularrak dira gehienak, eta han-
dienak 7,5 metroko diametroa eta ia bi 
metroko altuera ditu. “Imajinatu zen-
bat gaztaina biltzeko edukiera zeukan, 
eta beraz, gaztainak zenbaterainoko ga-
rrantzia zuen hemen”, dio Aramendik. 
 40 kirikiñausi inguru dituzte kata-
logatuta Orozkon, baina gehiago ere 

badirela adierazi digu Supelaureko ki-
deak. Azken urteetan mendiko ibilbi-
de zirkular bat antolatzen aritu dira 
elkarteko kideak, kirikiñausietatik eta 
bestelako kultur ondare elementue-
tatik pasatzen dena: antzinako teileri 
labe bat, errota zahar bat, txondorle-
kuak eta abar. “Iaz amaitu genuen ibil-
bidearen trazatua eta Udalak onespe-
na eman zuen bidea egokitzeko. Orain 
informazio panelekin osatuko dugu”, 
azaldu digu Aramendik. 

Gaztainaren garrantzia
“Urriko azken igandean egiten dugu 
Gaztainaren Eguna. Aurten ere han 
goian egon gara 600 pertsona inguru”, 
dio elkarteko kideak. Herritarrek urtero 
erantzun oso ona ematen dutela kon-
tatu digu, interesa badagoela. Errome-
ria kirikiñausi handiaren ondoan egiten 
dute, eta nola ez, gaztain erreak izaten 
dira protagonistetako batzuk. “Ondare 
guzti hori erakustea eta aintzat hartzea 
oso garrantzitsua da gure ustez, joan-
dako bizimodu baten iragarpena egiten 
digulako”. Askotan gauzak azkar xamar 
ahazten baditugu ere, egia baita gaztai-
nondoak duela gutxi arte oinarrizkoak 
izan zirela inguru hauetako pertsonen 
bizitzan: elikatzeko edota egurrerako 
batez ere, baina baita istorio eta mitoak 
sortzeko ere. n

Azaroak 16: Lezo
Landareak Lantzen aurkezpena eta kon-

tsultategia.

Azaroak 23: Deba
18:30ean Hazitik Ekodendan, Landareak 
Lantzen aurkezpena eta kontsultategia.

Azaroak 28: Idiazabal
19:00etan Udaletxeko Aretoan Landa-

reak Lantzen aurkezpena eta kontsulta-
tegia.

Azaroak 30: Berrobi
19:00etan Landareak Lantzen gida-libu-

ruaren aurkezpena.

Abenduak 1: Bermeo
19:00etan Landareak Lantzen gida-libu-

ruaren aurkezpena.

Abenduak 2: Beasain
Azokan Landareak Lantzen gida-liburua-

ren aurkezpena.

Abenduak 6-10: Durango
Landareak Lantzen gida-liburuaren aur-

kezpena eta kontsultategia.

Abenduak 12: Segura
19:00etan Kultur Etxean Landareak Lan-

tzen gida-liburuaren aurkezpena.
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Bizi Baratzea buletina 
jasotzeko, eman izena

Zure e-postan jasoko dituzu azken arti-
kuluak, galdera-erantzunak, agendako 

ekintzak, hitzak, esaerak, argazkiak... 
Euskal Herri osoko edukiak biltzen di-

tuen landareei buruzko buletin bakarra 
jasotzeko, bidali zure e-posta helbidea 
hona: bizibaratzea@bizibaratzea.eus

gaztainari lotutako ondare 
kulturala berreskuratzen

Orozkoko Gaztaina Eguneko erromeria, atzean gaztainak gordetzeko kirikiñausia ageri dela.


