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OGEITA

IRUGARREN

ATALIDAZPURUA

Eultzako biztanleek

Oiñarritik asi eta egatzestalkitaraiñoko erletxe baten atalak
tipildu ditugu; orain bertoko bizilagunen berri ematea dagokigu.
Erleidazti geienetan, iru beintzat, erlandera, erlarrak eta erlangilleak erletxe bateko biztanle bezala maizenik aipatzen diran
arren, bost biztanle mota io genezazke, iru oiei, erle erruleak eta
arraultz oietatik sortzen diran erlarrak datxizkiegula.
Izan ere, erletxe berean, ezti erleen endakian izakera aldatu
gabe, bost soinkera ezberdiñeko bizilagun, elkarregaz, beti ez arren,
iñoizka bizi bai litezke, danok euskerazko izen iator batez bataiatuak eiki, Erlea, Er-elea noski.
Erleagandik, zuzenean ala zearka artzen ditugun onkiak, ugarixkoak dira. Arengandik artezean iasotzen eta soazten dizkiegunetan, eztia, ezkoa, erlanderak eta erlamak, erlumea, azkumak, garautsa, erlameznea eta lerdamiña aipa genezazke. Ezti ekoiztakiñetan
berriz, ureztiardoa, eztiozpiña, eztiarnoak, okogoxoak (bombón) eta
abar. Oen guztien aldean berriz, zearkakoak, ainbat bider aberatsagoak litezke, ernalaroan liliek elkar garautsaz ernaritu ezik, betiko
izkutatu bai liteke landaredia, mota guztietako landareen ernal
lan arloan ezinbesteko laguntza eskeintzen diote bada Izadiari eltxo
bearrezko oek.
Ikaskizunetarako, bi eratan zati dituzte landareen ernalbideak:
Aizeernalbidea eta Eltxoernalbidea. Garautsernalketa au, eltxoak
egiten du eunetik irurogeitamarretan, erleek berriz irurogeietan, enparau lankizun txiki ori, aizeari eta euriari dagokiela.
Ikaskizunetarako, erlea ere, abereetan, ona nola motakatua izan
dan: Txurkunankaduna (artropo) (gerkeraz, (arthron), (txurkun)
podos, (anka) txurkunetan edo giltzetan igitzen dituan xankoak bai
ditu eta soin gaiñeko ezurtza berriz, oskolkin (quitina) gai lodiz
egiña, iruna biko anka dituanez, eltxoen lerroen sartzen da eta orrexegatik, Sei xankarduna (exápodo) dala diogu. Soiña berriz, atal
iakintza bearrezko baterako, iru ataletan berexten zaio: burua,
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sorbalda eta sabela. Eltxoetan, Soiñaldakortarikoetan sartzen da,
oso osoko soiñaldakuntza bai du. Mintzegaltarikoa (himenóptero)
(gerkeraz) hymen, (mintza) teron (egala) zaiñadarrez betetako lau
mintzazko egalak bai ditu eta ezagutzen diran beste 67.500 bat mintzegaldun eltxoen artean aurki oi da. Beste eltxo batzuekin batera,
bere bizi guzti barna eztiz eta garautsaz soilki elikatzen bai da, Erletariko sendia osatzen du eta orrexegatik prantzitar izadizale Latreille'k (1762-1833), eltxo Eztigille artean muetakatu izan zuan.
Erle emeak, buztanezten zorrotz eta zitalgurintxoen iabe diralako,
Ezpitarikoen (Aculeados) lerroan ematen dira.
Buruan ditu begiak, uleadarrak eta aoa bere atalakin eta sorbaldakin lotzeko, lepo medar bat; sorbaldan ibilsoiñatalak, anka
eta egalak eta sabelakin lotzeko, gerri medar bat; sabel mutturran,
ezpia; sabelaren azpikaldean, ezko gurintxoak eta gaiñaldean, usaindun edo Nasanoff gurintxoa. Guztion ondoren, erlea, orrela zeinkatu gentzake: Erlea, txurkunxankardun euli bat da; motaz, eltxoetakoa; soiñaldakor saillekoa; mintzegaldun lerrokoa; eztendun lerropekoa; sendiz erletarikoa; izaitez, erlea. Erletarikoak, ona nola muetakatzen diran: Laguntiarrak, Bakartiarrak eta Bizkarroiak. Erlea, lagunartekoa da, elkarren adizkide, lagunarte sail aundietan bizitzen
bai da. Aipatzen genituan sabelazpiko gurintxo berezietatik, ezkoa
sortzen du; ekoaz berriz, abautsak iasotzen dituzte eta abautsazkubilletan, erlandragoiak, arraultzak erroiten ditu eta arraultz oetatik, erlumeak iaiotzen dira eta eztia eta garautsa ere, bizigarritarako, xulo oietan metatzen dituzte.
Bakartiarrak, ezkorik ez dute sortzen, lorautsa soillik biltzen
dute umeen iñutzeko eta alikatzeko. Bizkarroiak, izenak dionez,
iñoren bizkar bizitzen dira, umeek azitzeko lanik artzeke, eztirik eta
garautsik ere biltzeke eta ezkorik ere sortu gabe, arrotzen etxeetan
uzten dituzte arraultzak, kukuak, bereak, txantxangorriaren kabian
uzten dituan antzera.
Orobat, lagunarteko erletarikoak, bi sailletan berexten dira: eztenmentsak, muskartu bear dutenerako eta burrukaldietarako, erabat kamusturik bai daukate zizteztena eta auxe da beroien berexkeririk nabarmenetakoa. Ala ere, aal bestean, ba dakite etxea iagoten, soin dana barna, sudur zulotan, ezpaiñartetan, besazpitan kilimaka, belarrixilotan, bekain eta ule artean, gogaikarri bíur oi bai
dira eta edonori eurt daragiote. Erleek ez bezala, aurpegi alde batetik bakarra iasotzen dute abautsa, arraultzak errun eta kumak azi
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ere; bizigarri eta alikatornizoiñak, beste toki berexi batean iasotzen
dituzte. Sail ontan aurkitzen dira ziztezten kamutsa duten eta erlandera kuxkurik iasotzen ez duten eztiliztorrak (meliponas) eta
baita erlandera kuxkuak egiten dituzten erleliztorrak (trigonas) ere.
Bigarren saillean, eztendunak: Sail ontakoak, berextasunok dituzte: Erletxeko aberaskien soazleari, larrasugegorriaren zital txortatxo bat odolean sartzeko, ziztezten zorrotz baten iabe dirala; abautsa, bi aurpegi aldetatik iasotzen dutela eta umeazkuntzarako ez
eze, uztabiltegietarako darabizkitela abautsok. Sail ontan dago erlea eta erladia ongi dabillenean, iru biztanle motaz osatzen da:
Erlandera; ernaldu ondoren, Erlama, Erlarra eta Erlangiña. (Ikus
Sada 4'garren irudia, baita Root'en 513 irud.). Makurren batez gaizki
219'garren irudiak). Makurren batez gaizki dabillenean edo erlandere berririk sortu eziñez eriourrean aurkitzean, biztanle berri bi
sortzen zaizkio: Erlerruleak eta oien arraultzetatik Erlar Borroak.

219 Irudia (Root, fig. 513 eta Sada, 4'garrena)
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Erlamarentzat izen egoki bat asmatzea, ez da errez-erreza, erdal izkuntzatan beintzat ez diote asmatu egokirik, asmatu zaizkionak ez bai dira oso iatorrak. Ez da erlama bete-betean, euskeraz
orrela deitu arren, ez bai ditu umeak berak azten, erladia ernaberritzeko, ugaltzeko eta iraunarazteko, arraultzak erroin beste lanik
ez bai du egiten, ala ere amatzat ar genezake, aurra, amak ez baiño,
iñude batek azi arren, erdi dunari ama deitzen zaion bezala. Erregiña, erlerregiña, erderak emandako izan au ere ez dagokio, agintaritzaren iabe izan orde, neskame bat bezala, besteen aginduetara
bai dago txintxoki. Noren eskutan dago bada aginte ori? Esku
bakarratan ez beintzat, erladi osoaren baterako eritzietan dagoala
dirudi. Izen iatorrik eman ba zaio, euskerak eman diola esango
nuke, gure izkuntza baztarretsiak, bai bai du ainbeste gaitasunik
izan ere. Gure arbaso iakintsuak ezin obekiago asma zioten izena,
Andere, Erlandera, Erletxekoandrea. Iru izenok, bete-betean dagozkio, erladi guztian, bera bakarrik bai da andere eme egin-egiña,
erlama bakarra, erletxekandre urena, kuntzez, bear bezala eta iator
azkeitu dan ema bakarra; beste erlangiñak oro, emeak izan arren,
emetasunean eskantitu eta azkeitu gabe gelditu dira, osotu gabeko
emeak dira beraz. Erletxandreak, aleunka erruten dituan arraultzai esker, suntsi gabe, sorberritzen eta ugaltzen da erladia eta
orlaxe irauten du sendi kopurutsu onek.
Erlarra: Erletxeko beste biztanle oni ere, erdaleletan, erdeiñuzko izena eta aski egokieza eiki eman diote, erlalperra, (zángano).
Bat baiño lan geiago egin bear izaten ditu orratik sendian, bizigaltzearen truk gaiñera iñoizkoa. Enda zaarretako zenbait gizarte
atzeratuetan gerta oi dana, emakumeak lan egin eta gizonak erosoago bizi, eultzan ere alaxen gertatzen da, erlarrak erosoago bizitzeko, erlemeak egiten bai dute lan. Ala ere, erlaita oni esker, bizi
ditekeno, ernari gelditzen da erlandera, berriro ernaltzera eultzatik
ainbat arrixkuz urten bearrik gabe eta orrexegatik erladiaren iraupenbizia, beroni zor zaiola aitor gentzake.
Api xuloetako erleltxarrak oro bizi-berogiroan iraunarazteko
ere, ein batean, erlarrai dagokie. Erladi osoaren biziraupenerako noraezeko lankizunok dagitzitenai, alpertzar gaitzizena eman ote genezaieke? Euskerazko erlemandoa, mandoerlea, urerlea, erlarra, erlanagia, erlemamua, erlero, txitxarra, erlemiñoa, erlelixtorra, izan
guztiok, ez al daude egokixego iarriak?
Udaberritik, uda ondarrera bizitzen dira eultzan, udazkeneko
670

lenengoko otzaroz edo eultzan eztigaia urritzen asi baikoz, geiago
iaiotzen utzi gabe, danok izkutarazitzen dituzte. Eultza indar bete-betean dagoanean, eundaka batzutatik, amarnrillataraiño bizi litezke erlearaldean.
Erlangiñak: Eultzontziko beste biztanleok, eme perdatsak eritzi genezazke, emetasunean osotu gabeak izanik, erletxe osoa betetzen dute, batzutan eun millataraiño iritxi litezkenez, negu ondarraldera erabat urriturik bizi litezkela, ala ere udaberriz, erlamak
erruteari ekin ala, ugaltzen asiko dira eta uztarorako, eultza betean
aurki litezke eta uztabatze eta eultzako lankizun danak, beroiek
egingo dituzte.
Erletxeko iru biztanleok, begiradan idetezagun litezke, kaizuz,
erabat ezberdiñak bai dira, baita margoz eta neurriz ere. Erlanderak, soiña luzexka du, batez ere sabela egalen aldean luzeagoa,
arrabako ainbeste arraultz pillakin biziki azkeitua, burua berriz,
nabarmena, ertza xorrotx eta luxexkakin. Erlarra, aski errez ezagutzen da bere burutzar borobillakin, beste biek baiño begi zabal
eta aundiagoakin, sabel motz eta ilaintsuakin, erleak baiño egal
luzeagoakin, egatzean burrunba izugarria sortzen duala.
Txipiena, erlangiña da, bizia, urduria eta langille porrokatua,
egalak, sabela baiño gutxiz luzexegoak, erlanderak baiño begi ttipiagoak ditu.
Berextasun oetzaz gaiñera, beste ezagugarrizko batzuk ere ba
dituzte: erlanderak, ziztezpi muturroker bat du, mairuen marrauza
lakoa, batzuen iritziz, iru garrangakin, beste batzuk diotenez, aldiz,
leguna. Bat bizirik urten arte, il edo biziko burrukan, leikide erlanderak ziztatzeko elkar-ilketan soil soillik erabiltzen dute. Atzeko
anketan, erlangiñek bezala, ez du garautsakalik, ezta gurintxorik
ere. Erlangiñak, ziztezten artez bat du ipurdimokoan, bederatzi garrangakin, bein sartu ezkero, amu baten antzera, ezin erauzi izaten
da; atzeko xankar banatan berriz, txurkunakala daukate, biltzen
duten garautsa, saski batzutan bezala, eultzara eramateko. Launa
biko gurintxo ditu sabelazpian ezkoa sortzeko eta erletxeak egiteko.

Erlanderak
Erlarrak
Erlangiñak

LUZERA
(Neurkin aneikitan.)

ZERTZENA (n. a.)

AZTA (aztakitan)

15,20 n. a.
15,17 n. a.
12,14 n. a.

4,5 n. a.
5,5 n. a.
4 n. a.

0,23 aztaki
0,20 aztaki
0,13 aztaki
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Erle endak

Lurlangintzako eta abelosalaritzako iakintzan (oeri bai dagokie iñolaz erlezaintza ere) enda itzaren esangura, berezko iakintza
iatorran ez bezala artzen da, gai oni buruz, erlezaintzako ikaskizunak oraindik bear bezala egiteko bai daude, ikasbide errezagorako,
aurreneko iakintza ortara ioko dugu.
Gaurregun, ezitzaz iotzen da asierako baserle ura, «erle etxekoitua» bai deritzaio, ala ere, biziztilari ainbatek, egi-egiz, diotenez,
«erdietxekoitua» besterik ez dagoala genesake, eundakako mendeen
burura gizonak erlezaintzan iardun arren, ezilan ontan, aldaketa
aundirik ez bai dio eragin eletxo eskurakaitz eta biurri oni.
Erleak, sorlekua, lurreko zein tokitan ukan zezaken, ez datoz
bat iakintsuak, askotxok egoaldeko Asia'n (India'n edo Zeilan ugartean) sortu zala uste dute eta aldien burura, aleunka urteen ondoren, iparraldera eta ospelaldera zabaldu zala eta leku berriotan
eguezi ondoren, endakiz bilakaturik, Europa'ra edatu.
Beste batzuk berriz, asierako indierle aren adar bat dala diote,
aldebanatara sakabanatu ondoren eta leku berrietako bizierara oitutzen ioan, peko endaki ugarietara aldabiatuta.
Beste batzuk ordea, eztigille erlearen sorlekua eta edalekua,
Europa erdian iotzen dute eta «Iakitun Gizona» (Homo sapiens),
erenaro erdi aldera (terciario medio) agertu baiño 56 milloi urte
aurreagotik.
Zenbaitek, erletarikoak, peko erenarokoak (terciario inferior)
eta eztierlea, peko laurenarokoa (cuaternario inferior) iotzen dute.
Lagunarteko erleen artean, edo erletarikoetan, lau sail nagusienak aipa gentzazke: Erlaztiak (camoatí) erlerik txikienetakoak, miñik ia ematen ez duan ezpi xorriakin; Eztiliztorrak, ezpirik gabe
(meliponas); Kotxorro edo Erlamiñoak (Bombus) (Abejorro) eta
Eztierleak, eztenakin (Apis). Eztierletarikoetan, eztigintzarako gai
diranetan, 5 endaki aukera genezazke: Indierraldoia (Apis dorsata), erleetan, aundiena; Lorerlea (Apis florea) edo Indierle ziztorra;
Indierlea (Apis indica); Zerandar erlea (Apis cerana); Eztierlea (eztigillea naiz eztiekarlea) (Apis mellifera).
Ontan ere erderak, izenakin, euntalako naspilla sortu digu.
1758'gn. urtean, Linneo'k, Apis mellifera izena eman zion, eztiekarlea alegia. Okerraz iabetu zanean, Apis mellifica 1761 'gn urtean
izena aldatu zion, eztigillea alegia. Abeldi zerrendan, erabaki danez,
leenizenak bai du aurrenesku, oker onekin iarraitu bear du erde672

rak izendatzen. Euskerak, izkel-iakintzan leena danez, eztierlea deitzekin, errez zuzendu dio okerra.
Aipa ditugun 5 endaki oietan, uzta biltzeko, iru azken oiek
soillik erabil lezazke gizonak, bisutsetatik eta negugiro gordiñetik
maldatzeko eran, alkarren aldakan goitibeiti luzeka, iru oiek bakarrik iasotzen bai dituzte orrazeak.
Eztierletan berriz, euntalako motak edo endakiak dagoz, izatez
berdintsuak, baiña margoz, oituraz, aiurriz eta iokabidez agitz ezberdiñak. Olaperatutako erle endakiaz ari geranean, enda itz onek,
ez du abelaziketantzean duan esangura iñolaz ere, abelendaki aldalanean, naiz okelerako, naiz esnetarako, naiz txalak sortzeko,
gizonak, berebiziko berezilan eta aurrerakuntzak egin bai ditu enda naasketa bidez. Erleek berriz, egugiroak, bizilekuak eta mendi
aundien mugak eman dizkien motapeko aldaketak besterik ez dituzte iasan. Erleazkuntzan aurreratuenik dauden aberrietan, Iparrameriketa'n batez ere, erle enda onenen naasketako berezi-lanetan,
saiaketa aundiak egin dira azken urte auetan, mendeak bear dira
ordea, saiaketa oen ondore onaren edo txarraren berri iakiteko.
Beste aberri geienetan, erle sortikaskuntzan, ezer gutxi egin da,
azken urte auetan zenbait aurrerapen egiten asiak diran arren.
Egoameriketa'ko alderdi geienetan, 40 urte oetaraiño, «bertoko» erle baltzak besterik ez ziran ezagutzen, geroz zabaldu da «italitar»
erlea. Argentina'ko Pehuajo'ko erkira, neronek ere Italia'tik eta
Iparrameriketa'tik egazkiñez ekarri nintuan lenengotxoenak eta bertoko beltza izkutatuazirik, inguru guztian ala bearrez nagusitu da
enda bikain au, bertoko baltza biziki umebotatzaillea bai zan.
Aberri ontako Lurlangintzako eta Abelazkuntzako Altseingoak
ere, ekintza bikaiñik egin du enda onenetako erlanderak etxeratzen
eta lan aundi orri esker, erlamarik autatuenak erki danetara ari
da zabaltzen.
Erle enda onenak, gaitasunok izan bear ditu: uztabiltzaillerik
aundiena, otzanena, gaitzaz kutsakaitzena, etxezaiña, umebotatzeko
ioberarik gabe, arrapazkarako ere ixi gutxi duana. Erle enda batean, gaitasunok guztiok batera aurkitzea, ez da ain erreza, are
eta abelaziketantzeko lanak, erleazkuntzan, oraindik aurroialetan
daudela gogoan artzen ba'dugu. Orobat, endako erlanderaz iabetzez ere ez dala aski, ez dugu aantzi bear, ondorengo aukeramen
ximenik egin gabe, enda onenetakoetatik ere, batzuk obeagoak eta
bestetzuk kaxkarragoak sortzen bai dira; lurlangintzan, abelazkuntzan, eize-zakur azketan eta egaztizaintzan agitzen dana gertatzen
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bai da erlezaintzan ere; azi onenak erein arren, garau ximurrak
bil litezkela; zezenik autatuenak euki arren, txal erkiñak sor litezkela; «seter» endako txakurrik eiztarienak berexi arren, oillagor
sumarik edo usmamenik ez duten orakumeak ere sortu litezkela
eta oillarrik aipatuenakin eta txapeldun urten dutenakin ere, oillo
erkustuak iaiotzen dirala, ala ere, azirik onena, zezenik indartsuena,
mardulena, oillakarik eiztariena eta oillarrik aipatuena eta endakoena bear ez danik, ez du iñortxok esango. Erletegia iarri nai
duanak bada, asieratik, erlandera onenen aukeramena egiten saia
bear du, ortarako, aipu aundiko eta kobru ziurrena emoten daben
erletegietara io bear du. Astapenetik eralgibear aundixegoko bat
bearko duan arren, geroak urasa ordainduko dio eta erlama uzu
eta umebotatzaille enda beltzeko oiekin ez bezalako irabaziak lortuko ditu.
Erran ditugunetik aixa oar gindezke, erlea, bilakaera edo endaz aldakaera nekorreko abelmota dala, euren artean ernalgarri
izan arren, sortutako mugapetik urteteke, endaz aldabiatu gabe,
margoz, oituraz, iokabidez eta iardunkeraz soillik aldatu izan bai da.
Sadaren 6'garren lutamukiko irudian, erle enda bakoitzaren
lutelestiari dagokion sorlekua ikusi liteke.
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220 Irudia (Sada, fig. 6)

Iakintzako motaketa ez izan arren, ikusmenean dagoanez, eztierlea, bi sail aundietan berex gentzake: erle baltz edo baltzarana
eta erle ori edo orizta. Aurren sail ortakoa, bigarrenok baiño zabalduagoa aurkitzen dala dirudi, Erdiko Europa osoan, Bretaña
Aundian,

