
Lamiak



Adats luze horidun emakume ederraren itxura hartu 
omen dute gehienetan. Mintz-itxurako hankak, 
ahatearenak bezalakoak, edo ahuntz-apatxak izan 
ditzakete. Halere, itsasotik gertu, itsaslaminaren itxura 
hartzen dute. 

Ura asko gustatzen zaie. Ibaiertz, urmael, erreketako 
ur geldi eta iturburuetan bizi dira, baina askotan 
kobazuloetan ere bai.

Sarritan, arropa errekan garbitzen dute gauez, goru eta 
ardatzarekin iruten eta trikuharriak egiten dituzte. 
Halere, gogokoen dutena urrezko orrazi batez euren ile 
hori luzeak orraztea da.

Lamiekin loturiko toponimo ugari aurki daitezke gure 
lurraldean: Lamiarri, Lamiako, Laminerreka, Laminategieta, 
Laminaputzu, Lamioxin, Lamie-iturri... Hortaz, agerian 
geratzen da aspalditik eman zaien garrantzia. 

Eskuarki, euskal lamiak izaki onberak dira, 
zintzotasunaren aldekoak eta iruzurraren aurkakoak. 
Baina, kontuz ibili, haien edertasunak txundituta utzi ditu 
gizon asko.

Aholku bat...
Haiengandik zure burua babestu nahi baldin baduzu, 
eraman ezazu aldean erruda- eta apio-landare sorta. 
Kutun horrekin, onik egongo zara.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

ELANTXOBETIK ETA GERNIKATIK HURBIL
Gaztelugatxeko Doniene (Bermeo)
Arbola eta batzar-etxea (Gernika)
Omako basoa eta 
Santimamiñeko kobak (Kortezubi)
Bakearen Museoa (Gernika)
Urdaibaiko Biosferaren Erreserba
Bermeoko portua eta alde zaharra

OROZKOTIK HURBIL
Museo etnografikoa (Orozko)
Areatzako parketxea (Gorbeiako P. N.)
Euskal Baserriaren Ekomuseoa (Artea)
Saldropo hezegunea (Zeanuri)

ASTEASUTIK HURBIL
Tolosako azoka
Gorrotxategi Museoa (Tolosa)
Topic (Tolosa)

Eta askoz gehiago...
•
•
•
•

•
•
•
•

Elantxobe16,6 km (29’)72,2 km (1h51’)203,2 km (3h52’)

Gernika55,6 km (1h22’)186,6 km (3h23’)

Orozko131 km (2h1’)

Asteasu

Distantzien taula

Lamien iturburuetatik

Non jan

Non lo egin

Topic, txotxongiloen etxea (Tolosa)Bermeoko portua

Gernika-Lumoko turismo-bulegoa
(Elantxobetik 25 minutura)
Artekale, 8 • 946 255 892 
turismo@gernika-lumo.net 

Orozko. 
Informazio turistikorako gunea 
Zubiaur plaza, z.g. • 946 122 695 
turismo@gorbeialdea.com

Tolosaldea Tour 
turismo-bulegoa (Tolosa)
(Asteasutik 20 minutura)
Andre Mari plaza, 1 • 943 697 413 
tour@tolosaldea.net

Turismo-bulegoak 

•
•
•

•
•
•
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Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Atorrak eta Lamiak
Inauteriak (Mundaka)

   Ibilaldia 
etxeko guztiontzat      ASTEASU 

Elantxoberako
bidea LamiakOgoño lurmuturreko amildegian 

esekita –hitzez hitz–, euskal 
kostaldeko harribitxietako bat da Elantxobe.
PR-BI-165 ibilbideak aukera ematen digu Urdaibai 
goietatik ikusi eta, ondoren, galdu ezin duzun 
herri txiki, xarmagarri eta nabarmenki 

arrantzalera heltzeko.

museoetnografikoa        

      OROZKO

Bisita ezazu

Gorbeialdea kontakizun mitologikoen 
iturri agortezina da; izan ere, inguruak 
horretarako bidea ematen du. 

Bertatik bisitaldi gidatua 
egitea plan ezin hobea da 
milaka urteko sinesmenak 
ezagutzeko.

Orozkoko museo 
etnografikoan, modu 
berezian lantzen dira 
inguruko sinesmenak 
eta mitologia.      

Ogoñoko 
kobazuloetan lamiak 

bizi omen dira.

Bisita mitologikoa
OROZKO

Ttipia 
(erreserbatu behar da)  

T. 945 243 828 

Museo Etnografikoa  
Plaza Zubiaur, z.g.

T. 946 339 823

Barandiaran Museoa 
(Ataun)

T. 943 180 335

Museo mitologikoa

Museo mitologikoa

ORDU BAT INGURUKO 
PASEOTXOA PROPOSATZEN 

DIZUGU (SL-GI 12) 

Asteasuko plazan hasi eta 
Elizmendiraino igoko gara, berriz ere 

herrigunera jaisteko. 

Lamiei buruzko kontakizun ugari gordetzen ditu 
Asteasu ibaiaren ondoak, Lamiategi izeneko eremuak. 
Lamiak bertan egoten ziren, ile hori luzea urrezko orraziekin orrazten.


