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HIZTEGI BATUA

zabal - zuzter

z

zabal
luze-zabal

zabalagotu, zabalago(tu), zabalagotzen. du ad.
zabalaldi g.er.
zabalarazi, zabalaraz, zabalarazten. du ad.
zabaldegi
zabaldi
zabaldu, zabal(du), zabaltzen. daldu ad.
zabalera
zabalgarri
zabalgune
zabalik

zabal-zabalik
zabalki
zabalkor
zabalkote
zabalkunde
zabaltasun
zabaltzaile
zabaltze
zabalune* e. zabalgune
zabar
zabarkeria
zabarki
zabarrarazi, zabarraraz, zabarrarazten. du ad.
zabartasun
zabartu, zabar(tu), zabartzen. da ad.
zabor

zabor-bilketa
zaborreria
zaborrontzi
zabortegi
zabu iz. 'kulunka'

zabu egin
zabuka
zadorlari g.g.er. 'idazkaria'
zafiro
zafla Ipar. 'zaflakoa'
zaflada
zaflako Ipar. 'masailekoa'
zaflakoka
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zaflatu, zafla(tu), zaflatzen. Batez ere Zub. du ad. 'masaileko (leun) bat eman'
zafra Ipar. eta Naf. 'jipoia'
zafraka
zafraldi
zafratu, zafra(tu), zafratzen.lpar. eta Naf. du ad. 'jipoitu'
zagrebar (herritarra)
zahagi
zahar
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zahar(-)etxe
zahar-hitz: zahar-hitzak, zuhur hitzak.

zaharberrikuntza
zaharberritu, zaharberri, zaharberritzen. du ad.
zaharberritze
zahardade Gip. 'zahartzaroa'
zahargarri: hotz larregia, zaharrell hilgarria eta gazteell zahargarria.
zaharkeria
zaharkin: alltzillako zaharkillak.
zaharkitu, zaharki, zaharkitzen. da ad.
zahannindu, zaharmin, zaharmintzen. Ipar. 'olioak-eta zahar-kutsua hartu'
zaharo 'makila, zigorra'
zaharoztatu, zaharozta, zaharoztatzen. du ad. 'zigortu, makilatu'
zahartasun
zahartu, zahar(tu), zahartzen. da/du ad.
zahartza g.g.er. 'zahartzea, zahartzaroa'
zahartzaro
zahartze
zaharzale
zahato
zahi I: zahietall zuhur, irinetall em. 2: buruko zahia.
zahitsu
zai* e. zain
zaia Ipar. 'gona'
zaiazpiko
zail izond. I 'nekez urratzen dena'. 2 'samurra ez dena': haragi zaila. 3 'erraza ez dena'
zaildu, zail(du), zailtzen. d{vdu ad.
zailki
zailtasun
zailu 1* e. zalu
zailu 2* e. zoli
zain 1 iz.: haritz baten zainak; Ilire zailletako odol guztia; zaillak illdartsuak dituen harri-jasotzailea.
zain 2 g.g.er. 'zaintzailea': Ili ote Ilaiz ene allaiarell zailla?
zain 3 adlag.

zain egon
zain-belar Plalltago major. Sill. plantain
zainarazi, zainaraz, zainarazten. dio ad.
zainart Ipar. 'kementsua, indartsua'
zainartatu I, zainarta, zainartatzen. Ipar. du ad. 'bihurdura bat izan': uste nuen zallgoa hautsi Iluela, ha-

lere ez dut zaillartatu baizik.
zainartatu 2 iz. 'zaintiratua'
zainbihurtu 'zaintiratua'
zaindari
zaindaritza
zaindegi
zaindu, zain(du), zaintzen. du ad.: zain ezazu zeure burua.
zaineldu 'arranpa, karranpa'
zaingabetu, zaingabe, zaingabetzen. Ipar. g.er. da/du ad. 'indargabetu'
zaingela
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zaingo
zaingorri Bot.
zainildu, zainil, zainiltzen. [par. d,i/du ad. 'ahuldu, indargabetu'
zainketa
zainpeko
zaintiratu
zaintsu
zaintza
zaintzaile
zaintzailetza
zaintze
zainzuri
zakar 1 iz.: zakarretara hota.
zakar 2 izond.: hizkera zakarra.
zakarkeria
zakarki
zakarraldi
zakarreria 'zakar-pila'
zakarrontzi
zakartasun
zakartegi
zakartsu
zakarlu, zakar(tu), zakartzen. da ad.
zakatz
zakel* e. xakel
zakil
zakote
zaku
zakuka
zakukada
zakuki: zakukia zeraman soinean, eta gainetik alargul1-jantzia.
zakur Lap. eta Na! 'txakurra'
zakurkeria* e. txakurkeria
zakurki* e. txakurki
zakurkume* e. txakurkume
zakurtegi* e. txakurtegi
zakurtzar
zakuto
zakutxo
zalamandrana iz. [par. Lgart.
zalantza

zalantzan
zalantzakor
zalantzaldi
zalantzati
zalantzatu, zalantza(tu), zalantzatzen. da ad.
zalaparta
zalaparlaka
zalaparlari
zaldabai 'panderoa'
zaldain 'oinezkoentzako zubixka edo igarobidea'
zaldale
zaldar 'pertsonen larruazaleko gaitza'
zaldi

zaldi-baba [par. 'baba-mota'
zaldi-orrazi

Hiztegi B{/fua: wbal - zuzter

EUSKERA - XLV, 2000, I



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

zaldiko
zaldiko-maldiko

zaldikume
zaldifio
zalditegi
zalditeria: karlisten zaldireria.
zaldito Bizk. 'zaldi handia'
zaldizain
zaldizko iz.: oinezkoak eta zaldizkoak.
zaldun

zaldun-inaute
zaldungo 'zalduntza'
zalduntxo: Azkoitiko zalduntxoak.
zalduntza
zale
zalearazi, zalearaz, zalearazten. du ad.
zalegarri g.g.er.
zalekeria
zaletasun
zaletu, zale(tu), zaletzen. da/du ad.
zalge* e. zalke
zalgurdi
zali
zalikada Heg. Sin. zalitara
zalitara Ipar. Sin. zalikada
zalke Vieia sativa
zaltoki 'zela'
zalluts Ipar. 'zaltokirik gabe'
zalu Ipar. 'arina, lasterra': haizea hezain zalua hadammalasterm.
zaluarazi, zaluaraz, zaluarazten. Ipill: da ad.
zalui* e. zalu
zaluki Ipar.
zalurik Ipar.
zalutasun Ipar.
zalutu, zalu(tu), zalutzen. Ipar. da/da ad. 'malgutu, arindu'
zaluxko Ipar.
zama
zamagarri
zamaka
zamaketa
zamaketari
zamalan
zamaldun Ipar. Zah.
zamalkatu, zamalka, zamalkatzen. Ipar. da ad. 'zaldiz ibili': astean hizpahiru aldiz zamalkatzen gam

mendi aldem.
zamalko Ipar. eta Nal g.er. 'zaldikumea'
zamaltzain
zamar 1 'jantzi lodia, iletsua, beste jantzien gainean jartzen dena'
zamar 2 Bizk. 'izpia; zakarra'
zamar 3 Ipar. 'ilea'
zamar 4 Ipar. g.er. 'karramarroa'
zamargin
zamari
zamatu, zama(tu), zamatzen. du ad.
zamatzaile
zamatze
zamau Bizk. 'mahai-zapia'
zamaxka
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zambiar (herritarra)
zamo 'karpa (arraina)'
zamuka Ipar. 1 'bastaren azpiko babesgarria': zamuka gainean basta. 2 'espartzua'
zanbro 1 'larruazaleko urradura edo erredura': zanbroak sortzeraitw zigortu. 2 'arbiaren gaitza'
zanbrotu, zanbro(tu}, zanbrotzen. da/du ad.
zanbulu I 'zabu egitea, kulunkatzea'. 2 'zabua, kulunka'

zanbulu(ak) egin
zanbuluka
zanga 1 Sula bassana
zanga 2 onomat.: zanga-zallga edall.
zanga 3 'erreten luzea'
zangalatrau 1 adlag.: zaldi batell gaineall zallgalatrau. 2 iz.: horrelako zanga[atrau Ilabarmellik ez da

gertatzen illoiz Etxeparegan.
zangaluze
zangar 1 Ipar. eta Naf iz. 'oinaren eta belaunaren arteko zangoaren zatia'
zangar 2 izond. 'ausarta, bihoztuna'
zangarte g.er. 'zangotraba'
zangarteka
zango

zango-Iuze
zango-motz Ipar. eta Naf

zangopitatu, zangopila, zangopilatzen. Ipar. du ad.
zangorri* e. zaingorri
zangotraba
zangurru* e. txangurru
zank Ipar. adlag. 'bat-batean'

zankez 'bat-batean'
zanpa-zanpa Ipar. eta Naf. adlag. 'etengabe'

zanpa-zanpa egin
zanpaka Ipar. eta Naf 'kolpeka'
zanpako Ipar. eta Naf. 'kolpea'
zanpaldi Ipar. eta Naf
zanpantzar iz. 'inauterietako lastozko irudia'
zanpateko 'kolpea'
zanpatu, zanpa, zanpatzen. du ad. I 'jo, jipoitu'. 2 Gip. g.er. 'zapaldu'
zanpatzaite
zanpez 1* e. tanpez
zanpez 2 Ipar. 'ahoz behera'
zantar Bizk. izond.
zantarkeria Bizk.
zantzo Bizk. 'irrintzia'
zantzoka
zantzolari
zantzu 'seinalea, aztarna'
zapa: ile-zapa 'ile-multzoa'
zapaburu
zapaka batez ere Ipar. 'zapalduz, sakatuz'
zapal
zapalda 1 'eskailera-maila'. 2 'apala, arasa'
zapaldi Ipar. eta Naf
zapaldu, zapal(du), zapaltzen. du ad.
zapalgaitu
zapalgarri
zapalketa
zapalkuntza
zapaltzaite
zaparazi, zaparaz, zaparazten. Ipar. du ad.

Hiztegi BatUll: Zllbal - ruzler



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

zaparrada
zaparri 'motrailua'
zaparrote Bizk. 'lodi eta garaiera txikikoa'
zapart

zapart egin
zapart-egingarri

zapartaka Jpar.
zapartarazi, zapartaraz, zapartarazten. Jpar. du ad.
zapartatu, zaparta, zapartatzen. Jpar. da ad. 'lehertu'
zapata

zapata-denda
zapatagin
zapatagintza
zapatari
zapategi* e. zapata-denda
zapatila Heg. h. txapin
zapatu 1, zapa, zapatzen. Jpar. eta Naf. du ad. 'zanpatu'
zapatu 2 Heg. 'Iarunbata'
zapazto Bizk. 'narrasa'
zapelatz Buteo sp.
zapi
zapla I 'masailekoaren onomatopeia'. 2 'bat-batekotasuna adierazteko onomatopeia'
zaplada
zapladako iz. 'zaplada'
zaplateko
zaplazteko
zapo I (ornodun urlehortarra) Bufo bufo, etab. 2 (arraina) Lophius
zapokeria
zaporatu, zapora, zaporatzen. Zah. g.er. du ad. 'ahogozatu'
zapore 'ahogozoa'
zaporetsu
zapotz Biz/" 'zipotza'
zaputz 1

zaputz egin
zaputz 2 Bizk. 'lepondoa': zaputzetik oratu.
zaputzaldi
zapuzgarri 'arbuiagarria'
zapuzkeria
zapuzti
zapuztu, zaputzlzapuztu, zapuzten. I da ad. 'zaputza hartu'. 2 du ad. 'arbuiatu': txoriak habia zapuztu

duo
zaragar batez ere Jpur. 'hazteria'
zaragardun
zaragartsu
zarakar 'larruazaleko gogorrune-mota'
zarama Bizk. 'zaborra'
zaran Bizk. 'saski handia'
zaran(-)belar Chelidonium majus
zarangin
zarata
zarataka
zaratatsu
zaratots
zarba
zarbo 1 Gobius cruelltlltus
zarbo 2 Bizk. g.er. 'maltzurra'
zardai I iz. 'haga, makila !uzea'. 2 izond. 'liraina'
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zarden Bizk. 'zardaia, liraina'
zare IpaI'. eta Na! 'otarrea'
zaregile Ipar.
zaretara Ipar.: zaretaTa bat ogi.
zarika 1 'sahatsa, zumea'. 2 IpaI'. g.er. 'isatsa' Cytisus scoparius
zarma (hizkuntza)
zarpa 1 IpaI'. g.g.er. 'sakela'
zarpa 2 'piltzarra, pilda'
zarpail izond.
zarpaildu, zarpail(du), zarpailtzen. da/du ad.
zarpailkeria
zarpailki
zarpatsu
zarpiatu, zarpia, zarpiatzen. du ad.: paretalehellik zarpiatu eta gem igeltsuztatu.
zarrada batez ere Bizk. 'zirrara'
zarradagarri
zarrakatu, zarraka, zarrakatzen. Gip. daidu ad. 'arrakalatu'
zarramiko IpaI'.
zarraparra batez ere Bizk. 'zarata'
zarrapo 'atzaparkada'
zarrapoka
zarrasta Ipar. 'urradura'
zarrastaka
zarrastatu, zarrasta(tu), zarrastatzen. Ipar. eta Na! du ad.
zarratatu, zarrata, zarratatzen. Gip. eta Na! du ad. 'urratu'
zarratu I, zarra, zarratzen. Bizk. du ad. 'itxi'; 'bildu,laburtu'; '(apustua) egin'
zarratu 2 izond. '(baso) sarria'
zart onomatopeia

zart egin
zirt edo zart

zarta 1 IpaI'. eta Na! 1 'klaska, zirtakoa'. 2 'masailekoa, ipurdikoa'
zarta 2 Bizk. g.er. 'makila, zigorra'
zartada Heg.
zartagailu IpaI'. 'lehergailua'
zartagin
zartailu 'zigortzeko tresna'
zartako iz. \
zartakoka \\
zartarazi, zartaraz, zartarazten. du ad.: lehergailu bat zarta"(z~
zartateko
zartatu, zarta, zartatzen. I daidu ad. 'pitzatu, arrakalatu'. 2 da ad.. 'Iehertu'. 3 du ad. 'jo'
zata Caprimulgus sp. .
zatar 1 iz. 'trapua'
zatar 2 Heg. izond. 'itsusia'
zatarkeria
zatarki
zatarto
zatartu, zatar(tu), zatartzen. da/du ad.
zati
zatiarazi, zatiaraz, zatiarazten. du ad.
zatibanatu, zatibana, zatibanatzen. daidu ad. 'barreiatu'
zatibanatze
zatibitu, zatibi(tu), zatibitzen. da/du ad.
zatidura
zatiezin
zatigaitz
zatigarri Mat.
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zatigarritasun Mat.
zatika adlag.
zatikako
zatikatu, zatika(tu), zatikatzen. daldu ad.
zatikatzaile
zatikatze
zatiketa
zatiki 1 Mat. 2 'zati txikia'
zatikizun
zatikor
zatitu, zati(tu), zatitzen. du ad.
zatitxo
zatitzaile
zatitze
zatixka [par.
zauli· e. zalu
zaunka 1 iz. 2 adlag.: zaunka ari zen.

zaunka egin
zaunkaz

zaunkaka
zaunkari
zaunkatu, zaunka(tu), zaunkatzen. du ad. 'zaunka egin'
zauri
zauritsu
zauritu, zauri(tu), zauritzen. da/du ad.
zauritze
zauriztatu, zaurizta, zauriztatzen. Batez ere [par. daldu ad. 'zauriz bete'
zaurtu, zaurt, zaurtzen. [par. da/du ad. 'zauritu'
zaurtzaile
zauskada Heg. 'zirrara'
zazpi

zazpitan 'zazpi aldiz'
zazpiehun
zazpigarren
zazpihortz
zazpiki
zazpiko
zazpikote
zazpina
zazpinaka
zazpira [par. 'zazpina'
zazpirazka [par. h. zazpinaka
zazpiren
zazpisukalde Bizk. g.er. 'bizkarroia'
zazpiurren
zazpizango [par. g.er. 'ehunzangoa'
ze 1 "e" letraren izena

ze hautsi "<;" letraren izena
ze 2 Lgctrt. I h. ezen, zeren. 2 h. zer, zein
zealdo iz. 'zabua'
zealdoka
zebatu, zeba, zebatzen. [par. du ad. 'hezi'
zebra Equus zebra

zebra(-)bide
zebu Bos indicus
zedarri
zedarritu, zedarri(tu), zedarritzen. du ad.
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zedarriztatu, zedarrizta, zedarriztatzen. Ipar. du ad.
zeden 1 Dermestes maculatus
zeden 2 Bizk. 'pipia'
zedro Cedrus sp.
zedula
zeelandaberritar (herritarra)
zefalopodo
zegan Bizk. 'zenbatean, zenbat dirutan': zega/! erosi dituzu oilaskoak?
zehakatu* e. xehakatu
zehar: zehar-galderak.

-n zehar: kalea/! zehar doaz.
-tik zehar 'on zehar'
zehar-haize 'ipar-mendebaleko haizea'

zeharazi, zeharaz, zeharazten. du ad.
zeharbide

zeharbidez
zeharka

zeharka-meharka
zeharkako

zeharkatu, zeharka(tu), zeharkatzen. 1 g.g.er. da ad. 'alboratu': astoa bidetik zeharkatu ze/!. 2 du ad.
'zeharka igaro'

zeharo
zeharrargi iz. eta izond.
zeharretara
zeharrola
zehatu, zeha, zehatzen. I du ad. 'jipoitu'. 2 Zuz. 'zigortu'
zehatz

zehatz-mehatz
zehatzaile
zehatzezin
zehazki
zehazkiro
zehaztapen
zehaztasun
zehaztu, zehatzlzehaztu, zehazten. du ad.
zehaztugabe
zehe Ipar. 'arra'
zeia g.g.er. 'merkatua'
zeihar izond.
zein

zein baino zein... -ago
zein ere

zein-nahi Si/!. zeinahi
zeinare Zub. Zah. h. seinale
zeinatu, zeina, zeinatzen. da ad.
zeinen batez ere Gip.
zeingehiagoka g.er.
zeintsu
zeintzuk batez ere Bizk. 'zein'
zeinu 1 batez ere Ipar. 'ezkila'
zeinu 2 I 'keinua'. 2 'ikurra, marka'
zeinutegi batez ere Ipar. 'kanpandorrea'
zekale Seade cereale
zeken
zekendu, zeken(du), zekentzen. daldu ad.
zekenkeria
zekenki
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zekentasun
zekor
zekorketa
zekorki
zela 'zaldiaren gaineko jarlekua'
zelai iz. eta izond.
zelaidi
zelaigune
zelaitu, zelai(tu), zelaitzen. du ad. 'lautu, berdindu'
zelako Bizk. 'nolakoa'
zelan Bizk. 'nola'
zelanbait Bizk. 'nolabait'
zelata

zelatan
zelataka Bizk. g.er. 'zelatan'
zelatari
zelataritza
zelatatu, zelata(tu), zelatatzen. du ad.
zelatu, zela(tu), zelatzen. du ad. 'zela jarri'
zelo litho I [par. 'kartsutasuna'. 2 Heg. 'arreta'
zelofan
zelta
zeltiberiera (hizkuntza)
zelula
zelulabakar
zeluloide
zelulosa
zemai 'mehatxua'
zcmaika
zemaitu, zemai(tu), zemaitzen. du ad.
zemaitzaile
zemendi Bizk. 'azaroa'
zementu
zen mug.: gure aifa zenak esatell zuenez; elle hi llnaia zenek errall zutena.
zenbait

zenbaitetan
zenbaitxo
zenbaitzuk h. zenbait
zenbakaitz
zenbakarri
zenbakera
zenbaketa
zenbaki
zenbana
zenbanahi Sill. zenbat-nahi
zenbat

zenbat ere
zenbatetan
zenbatez
zenbat ere -ago
zenbat eta -ago
zenbatenaz hainbatenaz
zenbat... hainbat
zenbateraino

zenbat-gura
zenbat-nahi Sill. zenbanahi
zenbateko iz. 'kopurua'
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zenbatezin 'zenbakaitza'
zenbatgarren
zenbatsu: zenbatsu urte ditu?
zenbatu, zenbat(u), zenbatzen. du ad.
zenbatzaile
zenbatze
zenbera 'gazur egosiaren hondarra'
zendu, da ad. (era burutuetan bakarrik erabiltzen da): lau urte badu zendu ze/a; euskaltzain zenduen

oroitzapenetall.
zenit
zentabo Heg. g.er.
zentiarea
zentigradu
zentigramo
zentilitro
zentimetro
zentimo Heg.
zentinela Zah. 'begiraria'
zentoi g.g.er. 'erraldoia'
zentral 1 izond.
zentral 2 iz. 'indarretxea'
zentralismo
zentralista
zentralizatu, zentraliza, zentralizatzen. du ad.
zentralizatzaile
zentralizatze
zentro
zentrokide
zentsu 'errolda'
zentsura
zentsuratu, zentsura(tu), zentsuratzen. du ad.
zentzabide
zentzagarri
zentzakaitz
zentzaldi
zentzarazi, zentzaraz, zentzarazten. du ad.
zentzarazle
zentzarazpen
zentzatu, zentza, zentzatzen. da/du ad.
zentzatzaile
zentzatze
zentzordatu, zentzorda, zentzordatzen. Batez ere Zub. da/du ad. 'nahasi, asaldatu'
zentzu I 'zuhurtasuna'. 2 'esanahia, adiera'. 3 'konortea'
zentzudun
zentzugabe

zentzugabeko
zentzugabekeria
zentzugabeki
zentzugabetasun
zentzugabetu, zentzugabe(tu), zentzugabetzen. da/du ad.
zentzukide
zcntzumcn
zentzutasun 'zentzua'
zepa 'metalen hondakina'
zepelin
zepo
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zer (-r bakuna) I galdera-hitza: zerk ikaratu zaitu? 2 iz.: bizi lumetako zerek ez gaituzte asetzell; gure ze
retail ez duzu ikustekorik.
zer edo zer
zer ere
zer-nolako

zera mug.: beraz, hori zera da, hori iraullkorra da.
bai, zera
ez, zera

zeramika
zeramikari
zeratu, zera(tu), zeratzen. daldu ad.
zerba Beta vulgaris var. Cic/a
zerbait
zerbaitxo
zerbeza Heg. h. garagardo
zerbieta* e. aho-zapi
zerbitu* e. zerbitzatu
zerbitzaldi
zerbitzarazi, zerbitzaraz, zerbitzarazten. dio ad.
zerbitzari
zerbitzatu, zerbitza, zerbitzatzen. du ad.
zerbitzu
zerbitzugintza
zere Balaelloptera .'p.
zerebelo 'garuntxoa'
zerebro Heg. h. burmuin
zeregin
zeremonia
zeren

zeren eta
zerendako Ipar. eta Nqf 'zergatik'
zerengatik I 'zergatik'. 2 junt. 'zeren'
zerentzat Ipar. 'zergatik'
zeresan
zerga

zerga-bilketa
zergadun
zergalari
zergaldi
zergapeko
zergapetu, zergape(tu), zergapetzen. du ad. 'zerga ezarri'
zergategi
zergati iz. 'zergatikoa'
zergatik
zergatiko iz.: liburuaren zergatikoa eta zertarakoa.
zergura Bizk. 'zernahi'
zerikusi
zerio 'elementu kimikoa'
zerki iz. g.er.
zerkopiteko Cercopithecus .'p.
zernahi
zero: zero bider zero berdill zero.
zeroi Physeter catodoll. Sill. kaxalote
zerok zuek izord.aren era indartua
zerori zu izord.aren era indartua
zerra 1 I 'ebakitzeko tresna'. 2* e. xerra

zerra(-)arrain Pristis pectillata
zerra 2 Mergus sp.

Hiztegi Batua: wbat - zlIzfer
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zerraila* e. sarraila
zerraku Ipar. 'esparrua'
zerraldo I 'andak'. 2 'hilkutxa'. 3 adlag. 'hilik bezala'
zerrama batez ere Ipar. eta Naf 'txerrama'
zerramakina
zerrapo 'sarraila'
zerrari
zerrategi
zerratoki
zerratu 1, zerra(tu), zerratzen.lpar. eta Naf I '(atea, landa) itxi'. 2 '(trabesa, tratua) egin'
zerratu 2, zerra(tu), zerratzen. du ad. 'zerraz ebaki'
zerrauts
zerren Ipar. 'sitsa'
zerrenda
zerrendaka
zerrendatu, zerrenda(tu), zerrendatzen. du ad.
zerri batez ere Ipar. eta Naf 'txerria'
zerrikeria h. txerrikeria
zerrote
zertako I 'zertarako'. 2 Ipar. eta Naf. 'zergatik'
zertan iz. Ipar. Zah. 'Iehorra, lurra': ir/ak oihalla baitu zertanak beza/a.
zertarako iz. 'helburua'
zertaratu, zertara(tu), zertaratzen. daldu ad.
zertasun
zertifikatu* e. ziurtagiri, sinestamendu
zertsu: horm zertsu dakigull horri buruz.
zertu, zer(tu), zertzen. daldu ad.: aSn!oak zertu.
zertxobait
zertzelada
zertzeta Alias crecca
zeru
zeruertz 'ostertza, zerumuga'
zerumuga
zerupe
zeruratu, zerura, zeruratzen. daldu ad.
zeruratze
zerutar
zerzela Ipar. 'zertzeta'
zesio 'elementu kimikoa'
zesta-punta
zesto Heg. Herr. 'saskia'
zeta 1 "z" letraren izena
zeta 2: zetazjantzirik.
zetabe
zetaka
zetakatu, zetaka(tu), zetakatzen. Batez ere Ipar. daldu ad. 'zikindu'
zetatxu Zub. 'zetabea'
zetro
zeu zu izord.aren era indartua
zeuek zuek izord.aren era indartua
zeuen
zeuenganatu, zeuengana(tu), zeuenganatzen. du ad.
zeure
zeureganatu, zeuregana(tu), zeureganatzen. du ad.
zeurekoi
zeurekoikeria
zeuretu, zeure(tu), zeuretzen
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zezeil Bizk. 'otsaiIa'
zezel
zezeldu, zezel(du), zezeltzen. da/du ad.
zezelka
zezen
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zezen-plaza
zezenketa
zezenketari
zezenki
zezenko
zezensuzko
zezentoki
zezenzale
zezin
zezinatu, zezina(tu), zezinatzen. du ad.
zezingai
zi 1 Zub. 'ezkurra'. 2 Bizk. 'ihia'
ziaboga
zianhidriko
zianuro
ziape Brassiea juncea
ziatika
ziazerba Spinaeia oleraeea
ziba 'jostaiIua, puntu baten gainean birarazten zaiona'
zibemetika
zibemetiko
zibil
zibilizatu, zibiliza, zibilizatzen. da/du ad.
zibilizazio
ziborio
zibota 'ziba'
zidor
ziega
zientifiko
zientzia
zientzialari
zifra
zigar Sarcoptes seabiei
zigarreta 'erretzeko erabiltzen den tabakoa, paper finez estalia'
zigarro I 'tabako-hostoz egindako zilindro modukoa': Habanako zigarro bat opa didate. 2 Heg. 'ziga

rro txikia' h. zigarreta
zigilatu, zigila, zigilatzen. du ad.
zigilu I: erregeren zigiluarekin. 2 (gutun-azaletakoa)

zigilu-marka
zigilu-markatzekoa

zigoina* e. zikoina
zigor
zigorgarri
zigorkari
zigorkatu, zigorka, zigorkatzen. du ad.
zigorketa
zigorpe

zigorpean
zigorpeko

zigorrada
zigorraldi
zigorrarazi, zigorraraz, zigorrarazten. du ad.
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zigortu, zigor(tu), zigortzen. du ad.
zigortzaile
ziguin 'malba'
zihatu, ziha, zihatzen. [par. da/du ad.
zihi* e. ziri
ziho [par.
zihodun [par.
zihotsu [par.
zihoztatu, zihozta, zihoztatzen. [par. da/du ad.
zikin

zikin-estali izond.
zikindu, zikin(du), zikintzen. da/du ad.
zikingarri
zikinkeria
zikinki
zikintasun
zikintsu
zikintzaile
zikiratu, zikira, zikiratzen. du ad.
zikiratzaile
zikirio 'zekalea'
zikiro
zikiroki
ziklismo
ziklista 'txirrindularia'
ziklo
ziklo-kros
zikloi
ziklomotor
ziklope
zikloturismo
zikoina Cicollia .Ip. Sill. amiamoko
zikoitz
zikoizkeria
zikoizki
zikoiztasun
zikoiztu, zikoitz/zikoiztu, zikoizten. da/du ad.
zil iz.
zil izan NaJ 'zilegi izan'
zilar
zilarbizi
zilargile
zilargin
zilargintza
zilarkara
zilarki
zilarreria
zilarreztatu, zilarrezta, zilarreztatzen. du ad.
zilbor

zilbor-heste
zilbot
zildai
zildu, zil(du), ziltzen. da ad.: lipula zildu da.
zilegi

zilegi izan. d{lIdu ad.
zilegitasun
zilegitu, zilegi(tu), zilegitzen. du ad.
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zilibokata Ipar. 'nahaspila'
zilibokatu, ziliboka(tu), zilibokatzen. du ad. 'engainatu, atzipetu'
zilindriko
zilindro
zilintzan 'zintzilik, dilindan; zalantzan'
ziliporta Ipar. 'zipriztina'
ziliportaka
ziliportatu, ziliporta(tu), ziliportatzen. du ad.
zilipurdi iz. 'itzulipurdia'
zilipurdika
zilizio
zilo Ipar. h. zulo
zilueta* e. silueta
zimarkun Ipar. 'maltzurra'
zimarkunkeria Ipar.
zimarroi Heg. 'hegalaburra'
zimaur* e. simaur
zimbawetar (herritarra)
zimel
zimelarazi, zimelaraz, zimelarazten. du ad.
zimeldu, zimel(du), zimeltzen. daldu ad.
zimelezin
zimeltasun
zimendatu, zimenda, zimendatzen. du ad.
zimendatzaile
zimendu
zimentarri
zimikatu, zimika, zimikatzen. Ipar. du ad.
zimiko

zimikoegin
zimikoka
zimino Ipar. 'tximinoa'
zimitorio Gip. 1Zah. 'hilerria'. 2 'elizari atxikitako aterpea'
zimitx* e. zimitz
zimitz
zimur
zimurdikatu, zimurdika, zimurdikatzen. Ipar. du ad. 'zimurtu'
zimurdura
zimurgune
zimurkeria
zimurrarazi, zimurraraz, zimurrarazten. du ad.
zimurtsu
zimurtu, zimur(tu), zimurtzen. daldu ad.
zin

zinak eta minak
zin-egile
zin egin
zinetan
zinetako
zinez
zinezko
zin-zinetan
zin-zinez

zinabrio
zinausle
zinbal
zindo
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zindotasun
zindotu, zindo(tu), zindotzen. da/du ad.
zine h. zinema
zinegotzi
zinema

zinema(-)areto
zinemagile
zinemagintza
zinemaratu, zinemara(tu), zinemaratzen. du ad.
zinemaskope
zinemateka
zinematika
zinematografia
zinemazale
zinetiko
zingil balez ere Ipar. eta Na! izond. 'ahula eta mehea'
zingila iz. 'petrala'
zingilatu, zingila(tu), zingilatzen. du ad. 'zingila ezarri'
zinginarri iz. 'kutuna'
zingira
zingiradi
zingiratsu
ziniko
zinismo
zink
zinka 1 adlag. 'zin eginez'
zinka 2lpar. iz. 'irrintzia'
zinkaka 'irrintzika'
zinkatu, zinka(tu), zinkatzen. du ad.: irrintziak zinkalu.
zinki 'zinez'
zinkulin-minkulin Ipar. Adkor. 'gupera, milika'
zinkulineria
zinkurin 'intziria'
zinkurinka
zinpeko izlag.
zinta
zintarri 'espaloiaren ertzean jartzen den harri-ilara'
zintasun
zintz

zintz egin
zintz eragin

zintzarri
zintzarrots 'toberak'
zintzatu, zintza, zintzatzen. Ipar. da ad.
zintzilik
zintzilika Gip. 'zintzilik'
zintzilikario
zintzilikatu, zintzilika(tu), zintzilikatzen. da/du ad.
zintzo
zintzoki
zintzorik
zintzoro
zintzotasun
zintzotu, zintzo(tu), zintzotzen. da/du ad.
zintzur

zintzur-heste
zintzurkoi Ipar. 'sabelkoia'
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zio
zipla 'zirikada'
ziplo 'bat-batean'
zipote Ipar. 'gizena'
zipoteka adlag. 'itsumustuan'
zipotz
zipozkeria
zipres 'nekosta'
zipretar (herritarra)
zipriztin
zipriztindu, zipriztin(du), zipriztintzen. du ad.
zipu Ipar. 'putzua'
zira
ziraia Ipar. Sill. betun
ziraldoka 'zealdoka'
ziratu, zira(tu), ziratzen. Ipar. du ad. 'ziraia eman'
ziraun Allguis fragilis
zirga
zirgari
zirgatu, zirga(tu), zirgatzen. du ad.
zirgatzaile
zirgilo
ziri

ziria sartu
zirika 1 iz. g.er. 'zirikatzea'. 2 adlag. 'zirikatuz'
zirikada
zirikagarri
zirikarazi, zirikaraz, zirikarazten. du ad.
zirikatu, zirika(tu), zirikatzen. du ad.
zirikatzaile
ziriketa 'zirikaldia'
ziriku
zirimiri
zirimola Ipar. 'zurrunbiloa'
zirimolaka Ipar.
zirimolatsu Ipar.
zirin 1 iz. 'hegaztien gorotza:; 'gorotz mehea'. 2 izond. Batez ere Bizk. 'zirikatzailea'
zirindu, zirin(du), zirintzen. da ad. 'zirineria izan'
zirineri '(abereen) beherakoa'
zirkin batez ere Bizk. 'higidura txikia'

zirkin egin: zirkillik ere ez du egill.
zirkindu, zirkin(du), zirkintzen. da/du ad. 'zirkin egin'
zirkonio
zirkonita
zirku
zirkuitu
zirkular
zirkulatu, zirkula(tu), zirkulatzen. du ad.
zirkulazio
zirkulu
zirkuluerdi
zirkunbalazio· e. ingurabide
zirkunferentzia
zirkunferentzierdi
zirkunzidatu, zirkunzida, zirkunzidatzen. du ad. Zah. 'erdaindu'
zirkunzisio 'erdainkuntza'
zirrara
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zirraragarri
zirri

EUSKERA - XLV, 2000, I

zirri egin
zirriborratu, zirriborra, zirriborratzen. du ad.
zirriborro
zirrika 1 adlag. 'zirri eginez'. 2* e. txirrika
zirrikitu Sill. zirritu
zirrimarra
zirrimarratu, zirrimarra(tu), zirrimarratzen. du ad.
zirrinta Ipar. 1: argi-zirrima ('egunsentia'). 2 'izpia': eguzki-zirrilltak.
zirritu Sill. zirrikitu
zirriztu h. zirrikitu, zirritu
zirrosi
zirt onomat.: gaztaillek egitell zituztell zirt eta zart izugarriak.

zirt edo zart: erabakia zirt edo zart hartu behar da.
zirt edo zart egin
zirt eta zart g.er. 'distiratuz'

zirta batez ere Ipar. eta Na!
zirtaka batez ere Ipar. eta Nqf. adlag.
zirtako iz.
zirtatu, zirta(tu), zirtatzen. du ad.
zirti-zarta: leihoall zirti-zarta ari dell kazkabarra.
zirto Ipar. 'erantzun zorrotza eta errimaduna': zirtoak bota.
zirtolari
zirtzikatu, zirtzika, zirtzikatzen. Ipar. du ad. 'birrindu, desegin'
zirtzil
zirtzildu, zirtzil(du), zirtziltzen. da/du ad.
zirtzilkeria
zirtzilu batez ere pI. 'belarritakoak'
zirujau Bizk. Zl,h. iz. 'barberua'
zirujia* e. kirurgia
zirurika Ipar. adlag. 'firurika'

zirurikan Ipar.
zirurikatu, zirurika(tu), zirurikatzen. Ipar. du ad.: makila zirurikatu.
zisku 'poltsa'
zisma
zismatiko
zisne Cygllus sp.
zistertar
zita h. hitzordu
zitadela Ipar. 'gotorlekua'
zital
zitaldu, zital(du), zitaltzen. da/du ad.
zitalkeria
zitalki
zitaltasun
zitara
zitatu 1, zita(tu), zitatzen. du ad. I 'epailearen aurrean aurkezteko deitu'. 2 g.er. 'aipatu'. 3 Heg. 'hitzor-

dua izan'
zitatu 2, zita(tu), zitatzen. Bizk. du ad. 'zirikatu, xaxatu'
zitologia
zitoplasma
zitori Lilium calldidum
zitriko izond.
zitroin Ipar. 'limoia'
zitu I Nqf. 'uzta'. 2 'fruitua'
ziur
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ziur asko
ziurgabetasun
ziurgarri
ziurki
ziurtagiri
ziurtapen
ziurtasun
ziurtatu, ziurta, ziurtatzen. du ad.
ziza
zizaila
zizare

zizare-belar Artemisia abrotallum
zizare-nagusi [par. Taenia solium

zizeilu
zizel
zizelkari
zizelkaritza
zizelkatu, zizelka, zizelkatzen. du ad.
zizelkatzaile
zizka-mizka batez ere pI.
zizpa
zizpoleta [par. 'pistola'
zizpuru
zizpuruka
zizt onomat.
zizta iz.
ziztada Heg.
ziztagarri
ziztailu
ziztaka
ziztako [par. eta Naf. iz.
ziztakoan adlag. 'apur batean, une batean'
ziztatu, zizta(tu}, ziztatzen. du ad.
ziztatzaile
zizter [par. 'zatia, puska'
ziztor 1 1 izond.: erreka ziztorra 'errekatxoa'. 2 iz.
ziztor 2' e. txistor
ziztrin
ziztu 1 'lastertasun handia': ziztu bizian.
ziztu 2' e. txistu
zodiako
zohar
zohardi Zub. I iz. 'oskarbia'. 2 izond.: zerua zohardi zen; beg;tarte zohardi batez so egiten.
zohi 'lur-zati iraulia'
zohikatu, zohika, zohikatzen. du ad.
zohikatz
zoko
zoko-moko
zokogune
zokondo
zokor
zokoragarri
zokorarazi, zokoraraz, zokorarazten. du ad.
zokoratu, zokora(tu}, zokoratzen. da/du ad.
zola 1 [par. 1 'hondoa'. 2 'lurra, zorua'. 3 'oinetakoen azpia, zorua'

zola(-}erdi Sin. zoru(-}erdi
zola 2' e. mihi-arrain
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zolaberritu, zolaberri, zolaberritzen. Ipar. du ad. 'oinetakoei zola berriak ezarri'
zoladura Ipar.
zolagabe 'hondogabea'
zolagain
zolagune
zolatu, zola(tu), zolatzen. Ipar. du ad. I 'zolaberritu'. 2 'zolari estalgarria ezarri'
zolda

zolda-belar Symphytum offici/lale
zoldu, zoJdu, zoJtzen. Bizk. do/du ad.
zoli J 'ozena'. 2 'zentzumen bizkorrekoa'
zolitasun
zolitu, zoli(tu), zolitzen. do/du ad.
zolu· e. zoJa
zomorro
zona
zonbatar (herritarra)
zoo
zoologia
zoologiko
zoologo
zoom
zopa
zopatu, zopa(tu), zopatzen. du ad.: ardoa/l zopatua.
zor

zorizan
zorabiagarri
zorabialdi
zorabiatu, zorabia, zorabiatzen. do/du ad.
zorabiatzaile
zorabio
zoragari 'iraka'
zoragarri

zoragarrizko
zoragarritasun
zorakeria
zoraldi
zoramen
zoramendu Ipar.
zorarazi, zoraraz, zorarazten. du ad.
zorarazle
zoratu, zora, zoratzen. do/du ad.
zoratzaile
zorbide 'bide-mota, lur jabedunean zehar igarotzen dena'
zordun
zordundu, zordun(du), zorduntzen. do/du ad.: hartzen due/la zordulltzen da.
zorgabetu, zorgabe, zorgabetzen. do/du ad.
zori 1 iz.

-tzeko zorian: galtzeko zorian.
zori 2 izond.: fruitu zori eta helduak.
zorigabe
zorigaitz
zorigaizto

zorigaiztoko
zorion

zorionak I interj. 2 iz. pI. 'goresmenak': ·gaur /lire zorionak dim e. gaur /lire urtehetetzeu du.
zorionean
zorioneko
zorionez
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zorionbide
zoriondu, zorion(du), zoriontzen. du ad. I Zah. 'dohatsutu'. 2 'zorionak eman, zorionak esan'
zoriondun
zoriontasun
zoriontsu
zoritu, zori(tu), zoritzen. da/du ad.
zoritxar

zoritxarrez
zoritxarrean

zoritxartu, zoritxar(tu), zoritxartzen. da/du ad. 'zoritxarrakjo': itsasontzi zoritxartu bat.
zornatu, zorna, zornatzen. da/du ad.
zorne

zorne-belar Senecio vulgaris
zornetsu
zoro

zoro-zoroan
zoroaldi
zorobilatu, zorobila, zorobilatzen. Zub. da/du ad. 'zorabiatu'
zoroetxe
zoroki
zororik
zorotasun
zoroxka
zorpetu, zorpe(tu), zorpetzen. da/du ad.
zorri Pediculus humanus

zorri-belar Delphinium staphisagria
zorritsu
zorrizto Bizk. 'zorritsua'
zorrizu [par. eta Naf 'zorritsua': ume zorrizua.
zorro
zorrokada
zorroratu, zorrora(tu), zorroratzen. da/du ad.
zorroten 'teilatutikjaisten den hodia'
zorrotz
zorrotzaile
zorrotzarazi, zorrotzaraz, zorrotzarazten. du ad.
zorrozkailu
zorrozkeria
zorrozketa
zorrozki
zorrozkiro
zorroztarri
zorroztasun
zorroztu, zorrotz!zorroztu, zorrozten. da/du ad.
zorte batez ere [par. 'zoria'
zortzi

zortzitan 'zortzi aldiz'
zortziehun
zortzigarren
zortziko iz.
zortzikote
zortzimaraiko iz.
zortzina
zortzinaka
zortzira [par. 'zortzina'
zortziren
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zortziurren
zoru 1 'Iurra'. 2 'oinetakoen azpia'

zoru(·)erdi
zorzor onomat.: kukuak kuku, zozoak zorzor.
zotal

zotal(-)egun
zotal(-)ikatz

zotin
zotinka
zotukatu, zotuka, zotukatzen. Batez ere Zub. da/du ad. 'higitu, mugitu'
zotuku hatez ere Zub. 'higidura, mugimendua'
zotz

zotz egin
zotzabar
zozabar 'arabazozoa'
zozkatu, zozka, zozkatzen. du ad. 'zotz egin'
zozketa
zozketatu, zozketa(tu), zozketatzen. h. zozkatu
zozo 1 'txoria' Turdus merula. 2 'ergela, inozoa'

ur-zozo Cinclus cinclus
zozokeria
zozoki 'ergelki'
zozomikote
zozotu, zozo(tu), zozotzen. da/du ad.
zoztor
zu
zuberera
zuberotar
zubi
zubigile
zubigintza
zubipe
zubizain
zudu Ipar. 'arreta, ardura'
zuek
zuenganatu, zuengana(tu), zuenganatzen. da/du ad.
zuetaratu, zuetara(tu), zuetaratzen. da/du ad.
zuganatu, zugana(tu), zuganatzen. h. zureganatu
zuhail Ipar. izond. 'margula'
zuhain I hatez ere Zub. 'zuhaitza'. 2 Ipar. '(ganadu-)bazka'
zuhaitz
zuhaixka
zuhaizpe
zuhaizti
zuhaiztu, zuhaitzlzuhaiztu, zuhaizten. da/du ad.
zuhamu Ipar. 'zuhaitza'
zuhamupe Ipar.
zuhamutsu Ipar.
zuhamuxka Ipar.
zuhandor Comus mas
zuhar* e. zumar
zuhaur zu izord.aren era indartua
zuhirin 'pipi-hautsa; zerrautsa'
zuhirindu, zuhirin(du), zuhirintzen. Ipar. da/du ad. 'pipiatu'
zuhur 'zentzuduna'
zuhurkeria
zuhurki
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zuhurtasun
zuhurtu, zuhur(tu), zuhurtzen. daldll ad.
zuhurtzia
zuihauek ZlIek izord.aren era indartua
zuin 'marra'
zuka
zuketa
zuku: haragi-Zllklla; laranja-zllklla.
zukurutz
zukuruztu, ZUkUTUtZ/zukuTUZtU, zukuTUzten. daldll ad. 'beldurtu, izutu'
zukutu, zuku(tu), zukutzen. dLl ad.
zulagailu
zulagarri: deiadar ZlIlagarria.
zulakaitz 'zizela'
zulaketa
zulatu, zula, zulatzen. dll ad.
zulatzaile
zulatze
zuldar 'abereen gaitza'
zulo
zulodun
zulogile 'lur-emailea'
zuluera (hizkuntza)
zumalakar Frangllla alnlls
zumar Ulnllls sp.
zumardi
zumartxuri 'zuTZuria' Popllllls alba
zume Salix sp.
zumintz 'aloea' Aloe .Ip.

zumitz
zumo* e. zuku (edo, elkarketan, -ur: laranja-llra)
zunda
zundaketa
zundatu, zunda(tu), zundatzen. dll ad.
zundatzaile
zundatze
zuntoi 'zutoina, batez ere zurezkoa'
zuntz
zuntzun izond. I balez ere Jpar. 'ergela'. 2 balez ere Bizk. 'tuntuna'
zur
zuraje
zurbeltz 'artea' QllercLls ilex
zurbil
zurbildu, zurbil(du), zurbiltzen. daldll ad.
zurbilki
zurbiltasun
zurda 1 I '(zaldiaren, basurdearen, etab.en) ile latza'. 2 'haria'
zurda 2 Bizk. g.er. 'izotza'
zurdadun
zurdaki
zurdatz 'zilizioa'
zureganatu, zuregana(tu), zureganatzen. daldLl ad.
zureria 'zurajea'
zuresi
zuretar
zuretu, zure(tu), zuretzen. daldll ad.
zureztatu, zurezta, zureztatzen. dll ad.
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zurgihar
zurgin
zurgindegi
zurgingo 'zurgintza'
zurgintza
zurgizen
zuri
zuriarazi, zuriaraz, zuriarazten. du ad.
zuribide
zurigarri
zurikail Jas. 'zurbila'
zurikatu, zurika, zurikatzen. du ad. 'Iosintxatu'
zurikatzaile
zurikcria
zurikcta
zurikin
zuriko
zuringo
zuritasun
zuritu, zuri(tu), zuritzen. da/du ad. I 'zuriz margotu'. 2 '(patatari eta) azala kendu'. 3 'nor bere edo bes-

teren hutsegitea zuzentzen saiatu'. 4: elurra egill du, bailla ez du zuritu.
zuritzaile
zuritzc
zuriune
zurixka
zurkaitz
zurkaiztu, zurkaitz/zurkaiztu, zurkaizten. du ad.
zurki Ipar. 'zur-zatia'
zurkulu Bizk. 'zokoa'
zurmindu, zurmin, zurmintzen.lpar. daldu ad. 'lizundu'
zurmindura
zurpaillpar. 'zurbila'
zurpaildu, zurpail(du), zurpailtzen. Ipar. da/du ad.
zurra g.er.
zurratu, zurra(tu), zurratzen. du ad. I '(larrua) ondu, apaindu'. 2 'jipoitu'
zurrean: merke-zurrean 'merkeena bilalUz'; labur-zurreall 'Iabur beharrez'
zurruburru Ipar.
zurruburruka Ipar.
zurrukutun
zurrumurru 1 'marmarra'. 2 'berri egiaztatu gabea'
zurrun I izond. 'malgutasunik ez duena'. 2 iz. 'haga'
zurrullbilo
zurrunbiloka
zurrunbilotsu
zurrunbilotu, zurrunbilo(tu), zurrunbilotzen. du ad.
zurrulldu, zurrun(du), zurruntzen. da/du ad.
zurrullga

zurrunga egin
(10) zurrungan

zurrulIgaka
zurrulIgari
zurrungatu, zurrunga(tu), zurrungatzen. du ad. 'zurrunga egin'
zurrulltasulI
zurrupa
zurrupaka
zurrupakari
zurrupatu, zurrupa(tu), zurrupatzen. du ad.
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zurrupatzaile
zurrust Bizk. onomat.
zurrusta: iturriko zurrusta.
zurrustaka
zurrut

zurrut egin
zurrutean

zurruta
zurrutan

zurrutada
zurrutaka
zurrutero Lgart.
zurt adlag. 'erne': adi eta zurt zegoen.
zurtoin
zurtu, zur(tu), zurtzen. daldu ad. 'harritu'
zurtz
zurubi
zurztasun
zurzuri Populus alba
zut 1 izond.: lerm zuta. 2 adlag.: haiekin nenbilen, burua zut.

zut-zuta Ipar.
zutabe
zutarri
zutiarazi, zutiaraz, zutiarazten. du ad.
zutiarazle
zutik
zutikai g.er. 'euskarria'
zutiko iz. 'euskarri zuta'
zutikor
zutikortasun
zutitasun
zutitu, zuti, zutitzen. daldu ad.: nire aurka nire gaiztakeriak zutitu ninduen.
zutoin
zuloitarte* e. habearte
zutundu, zutun, zutuntzen. Bizk. daldu ad. 'zutitu'
zutunik Bizk. 'zutik'
zuzemen: bitarte hau, bere anaia etxeratzeko zuzemenak egilen igaro zuen.
zuzen
zuzenangeluar* e. angeluzuzen
zuzenarazi, zuzenaraz, zuzenarazten. du ad.
zuzenbide
zuzendari
zuzendariondoko
zuzendariorde
zuzendariordetza
zuzendaritza
zuzendu, zuzen(du), zuzentzen. Heg. daldu ad.
zuzenean

zuzeneko
zuzenerdi
zuzenetsi, zuzenets, zuzenesten. du ad.
zuzengabe

zuzengabeko
zuzengabekeria
zuzengaitz
zuzengarri Zah. 'zentzagarria'
zuzenkatu* e. lerrokatu
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zuzcnketa
zuzenki 1 adlag.
zuzcnki 2 iz. 'zuzen-zatia'
zuzcntasun
zuzentza 'justizia'
zuzcntzailc
zuzcntzc
zuzi
zuzitu, zuzi, zuzitzen. Batez ere Bizk. dll ad. 'birrindu'
zuzkidura
zuzkitu, zuzki, zuzkitzen. dll ad.
zuzpertu* c. suspcrtu
zuztar
zuztartu, zuztar(tu), zuztartzen. da/dll ad. g.er. 'sustraitu'
zuzter* e. zuztar
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