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Zutabe multzo baten gainean 
sostengatutako etxebizitza altuak dira. 
Normalean laku eta urmael inguruetan 
topatzen ditugu, nahiz eta batzuetan 
itsasertzean ikusi ahal izan. Palafitoak 
eraikitzen dituzten herrialdeen artean  

Argentina, Kolonbia, Benin, Txile eta Peru 
dauzkagu. Hala ere, badago 

historiaurreko Europan antzeko 
etxebizitzak erabiltzen zirela pentsatzeko 

ebidentzia arkeologikoa.  

 

Gehienetan kupula forma du eta elur 
blokeekin egina dago. Antartika eta 
Alaska bezalako zonalde izoztuetan 

erabiltzen dira. Eskimalekin erlazionatzen 
dira, ehiztariek behin-behineko babesleku 

gisa eraikitzen dituztelako. Hala ere, 
badira etxebizitza gisa erabiltzen diren 

igluak. Tamaina egokia badute eta behar 
den bezala zaintzen badira, urte asko 

iraun dezakete.   

   

Palafitoa  Iglua 
   

Etxebizitza tradizional hau Txileko eta 
Argentinako maputxe tribuarena da. 

Tamaina handiko etxea da, 120 eta 240 
metro karratu artekoa. Material naturalak 
soilik erabiliz eraikitzen da. Sabaia beira-
zumitzez edo lastoz eginda dago. Ate 
bakarra du eta ekialdera orientatua 

dago. Antzina, ruka bat eraikitzeko Ngen-
mapu espirituari baimena eskatu beharra 

zegoen.   

 

Estatu Batuetako sorterriko herrien etxea 
da tipia. Kono itxurako denda bat da, 

animalia larruz estalita dagoena. 
Egurrezko makilek sostengatzen dute. 
Garrantzitsuena zera da; leku batetik 

bestera garraiatu daitekeela. Herri hauen 
bizimodurako etxebizitza egokia zen 
beraz. Gainera, animali larruei esker, 
muturreko tenperaturengandik eta 

euriarengandik babestu egiten du tipiak. 

   

Ruka  Tipia 
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Erdiko Asian aurki daitezke yurtak. Erdi 
Aroaz geroztik bertako herri nomadek 

erabili dute. Forma biribila du eta, nahiz 
eta gaur egun eraikitzeko materialak 

aldatu diren, sistema berdina da. Gaur 
egun, denda oihal iragazgaitz batekin 
estaltzen da baina antzina, lastoarekin 

edo artile zatiekin gaineztatzen zen.  

 

Hainbat herri indigenek EEBBetako Hego-
ekialdean eta Mendebaldean erabilitako 

etxebizitza honek egitura biribila du. 
Barnealdea garbia da. Edozein 

tenperaturaren babesleku da eta 
lehenbiziko kolonoen etxebizitzen 

inspirazio iturri izan zen. Forma biribila 
mantentzeko egurrezko makilak jartzen 

dira egituran eta kanabera, lastoa, ihiak 
edo enbor azalak, animalia larruak… 

gainean.   

   

Yurta  Wigwam 
   

Tamaina handikoa da maloka; izan ere, 
aspaldiko etxe komunala baita. 

Amazonaseko indigenek eraikitzen dute 
eta zonaldearen, kulturaren eta tribuaren 

arabera ezberdina izaten da. Hala ere, 
maloka guztiek ezaugarri batzuk dituzte 
komunean. Egitura eukalipto egurrarekin 
egiten da eta barruan familien ekintza 

guztiak eramaten dira aurrera; hala nola, 
janaria prestatu, ehiza eta ereite 

produktuak gorde, eta, noski, elkarbizitza 
ere, bertan ematen da.  

 

Valentziako Erkidegoko eta Murtziako 
nekazarien etxebizitza zen barraka. Gaur 
egun badira adibide batzuk baina ez dira 

asko erabiltzen. Adierazgarriena bere 
teilatu triangeluarra da, angelu 

nabarmen bat duena. Paretak eraikitzeko 
adreiluak erabiltzen dira; baita 

kanaberak, ihiak edo lezkak ere. Barraka 
lursail jakin baten jabearen etxebizitza 

zen.  

   

Maloka  Barraka 
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Etxe arabiar tipiko hau, Marokon topatu 
dezakegu gehienbat eta “lorategia” 

esan nahi du. Antzinako erromatar 
etxeen antza du; hainbat solairu ditu eta 
etxebizitza guztiak barruko patio batera 
begira daude. Barruko patio honetan 
zuhaitzak eta iturriak topa ditzakegu 

gehienetan. Pareta guztiak 
koloreztatutako azulejoekin edo 
mosaikoekin apainduta daude.  

 

Hau da Korean topa dezakegun etxe 
tradizionala. Urte asko daramatza (k.a. 

57. urtetik) belaunaldiz belaunaldi 
transmititzen, etxebizitzaren oinarrizko 

itxura aldatu gabe. Eraikitzeko lokatza, 
egurrezko habeak, teilak eta iltzeak 

erabiltzen dira.  

   

Riad  Hanok 
   

Japoneko etxe tradizional hauetan 
nekazariak, artisauak eta merkatariak bizi  

ziren. Oinarrizko egitura dauka eta 
bereizgarriena, sabaiaren forma da. 

Tamaina, eraikuntza mota eta dekorazioa 
egoera klimatikoaren eta jabearen 

egoera ekonomikoaren araberakoa zen. 
Teilaturako gurutzatzen ziren egurrezko 

habeak erabiltzen zituzten. Horrela, 
zutabearen beharrik ez zegoen.  

 

Ozeano Bareko Ipar- ekialdeko herri 
indigenek zedro egurreko oholekin 

eraikitzen zituzten haien etxeak. Etxe 
komunal luzea zen ohol etxea. Sabaia 
aurpegi baterantz okertuta egoten zen 

euriari norabide bat markatzeko. 
Indonesiako eta Estatu Batuetako 

zonalde batzuetan topa genezake.   

   

Minka  
Ohol etxea 

(Plank House) 
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Antzinako landa eraikuntza hauek 
Apuliako eskualdean, Italian, topa 

ditzakegu. Harri lehorrekin egindako harri- 
hormaz eginak ziren. Forma konikoa zuten 

eta irudi espiritual eta magikoekin 
apainduak izaten ziren.  

 

Munduko eskualde askotan topa 
dezakegu etxe mota hau. Estatu 

Batuetako petrolioaren krisian oso ugariak 
izan ziren. Lurraren eraketa geologikoak 

aprobetxatuz egindako etxeak dira. 
Horiei esker, muturreko tenperaturei aurre 
egiteko horma handiak egin zitzaketen.   

   

Trullo  Etxea lurrean 

   

Izba egurrez egindako Errusiako etxe 
tradizionala da.  Errusiako baserri arrunten 

egitura mantentzen du. Aitzinean, egur 
oholak sokekin lotzen ziren; beste edozein 

elementu garestiegia baitzen bertako 
landa eremuetako biztanleentzako.  
Etxeko elementu nagusia azaleraren 

laurdena okupatu zezakeen berogailu 
bat zen.  

 

Madan-en (Irakeko Hegoaldeko 
zingiretan bizi diren arabiarrak) etxebizitza 

tradizionala da. Jositako kanaberekin 
eginda dago. Zutabeak kanabera 

lodiago eta sendoagoekin egiten dira 
eta finagoak tunel itxura duen egitura 
estaltzeko erabiltzen dira. Tokiko xeke 

batek ordaindutako eta mantendutako 
etxe komunala da Mudhif-a.   

   

Izba  Mudhif 
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Ingalaterrako Hego-ekialdeko etxe 
tradizional hau, lur jabe aberatsek eraiki 

zezaketen soilik. Egurrezko egiturak 
barruan gela handiak ditu. Jatorrian, zulo 

handi bat izaten zuen sabaian, leihate 
bat balitz bezala. Urteak pasa ahala, 

bertan tximinia bat jarri zen. Goiko 
solairuko logelak behekoak baino 

handiagoak izaten ziren, eraikinaren 
oinarria estuagoa baitzen. 

 

Espainolak iritsi baino askoz lehenago, 
Pazko uhartean topatutako etxebizitza 

mota bat da Hare Paenga. Txalupa 
forma zuen eta oso luzea zen. Sabaia hiru 

geruzatan jarritako material 
begetalarekin eginda zegoen: totora 
geruza bat, azukre kanabera hostoez 

egindako beste bat eta, azkeneko 
geruza, belarrez egindakoa. Etxe 

komunal bat zen.  

   

Wealden Hall House  Hare Paenga 
   

Mendebaldeko Europako zonalde 
askotan topatu ditzakegu horrelako 
etxeak. Izena frantseseko “chaume” 

(lasto) hitzetik datorkio.  Inguruan zeuden 
materialekin egiten zen. Adibidez, 

trenkadak haritz habez eginak zeuden. 
Sabaiak makurtuta eta luzatuta egiten 

ziren iragazgaitzak izateko.   

 

Kantabrian aurki dezakegu etxebizitza 
herrikoi misto hau; izan ere, etxebizitza eta 

ukuilu baitira. Orokorrean, bi solairuko 
etxeak dira; behean animalientzako 

ukuilua kokatzen da eta goian 
etxebizitza.  

   

Chaumière  Etxola Pasiegoa 

 

 


