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Didaktikaria: Jon Imanol Iturriotz

Zer ote da basoan bainatzea?
Zer dira baso-bainuak? Zein helburu dute? Jarduera honetan gai honi buruzko informazioa
eskuratu ahal izango duzu Amaia Agote Ingurumen Hezitzailearen eskutik.
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Entzun Amaia Agote Pagoetako Ingurumen Hezitzailearen azalpena
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Hautatu etzundakoaren laburpenean eskaintzen zaizkizun aukeretatik erantzun zuzena
hutsuneetan.
Amaia Agote Ingurumen Hezitzailea da Pagoetan. Euskal Herrian baso-bainuak egiteko aukera
eskaintzen du Amaiak. Baso-bainuen ohitura hori Japonen hasi zen. Bertan duten bizimoduagatik, oso
estresatuta bizi dira, eta estres-maila _____1_____ da beren helburua. Horrexegatik, medikuek
naturan _____2_____ agintzen die kontsultara joaten diren gaixoei, basora joatea alegia. Izan ere,
basoek gai kimiko bat _____3_____ dute, monotorpenoa, eta hori ona da estresari aurre egiteko.
Tentsio altua _____4_____ ere balio du.
Baso-bainua egiten dutenek basoan sartzen dira, ______5_____ eta natura beste begirada
batekin _____6_____ eta sentitzen dute. Zentzumenak erabiliz (ikusmena, entzumena, ukimena...),
naturak eskaintzen duen guztia _____7_____. Amaiak, gidariak, basoan bertan hainbat ekintza egiteko
gonbidapenak _____8_____, adibidez, _____9_____, etzanda egotea...
Baso-bainuek bi ordu inguru irauten dute, baina badira egun osoko eta aste osoko saioak ere.
Apurka-apurka baso-bainuen ohitura _____10_____ Euskal Herrian ere.

1 a) jaistea
b) gelditzea

6

a) ikusten
b) ikertzen

2 a) urperatzea
b) murgiltzea

7

a) irensten dute
b) xurgatzen dute

3 a) askatzen
b) ezartzen

8

a) bideratzen ditu
b) banatzen ditu

4 a) arautzeko
b) erregulatzeko

9

a) oinutsik jardutea
b) oinutsik ibiltzea

5 a) denbora-tarte batez gelditu
b) denborarekin geratu

10 a) luzatzen ari da
b) zabaltzen ari da
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ERANTZUNAK
1a; 2b; 3a; 4b; 5a; 6a; 7b; 8a; 9b; 10b

TRANSKRIPZIOA
Esataria. Erreparatu soinu honi. murgilduta, gozo, lasai. Horrela hasiko dugu gaurko saioa. Bainua ez, baso-bainua proposatzen
dizuegu.
Pagoetan lan egiten du Amaia Agotek. Ingurumen-hezitzailea da, eta baita ere. 80. hamarkadan dute jatorria baso-bainuek.
Zertan datza? Zer lortzeko sortu ziren?
Amaia Agote Ingurumen-hezitzailea. Konturatu ziren jendeak ba, eguneroko lan-karga (lan-zama) horregatik eta abar, estresmaila edo antsietate-maila altuak (handiak) zituela, eta hori pixka bat, horri, ba hasi ziren baso-bainuak. Mediku-errezeta bat
bezalaxe, azkenean.
Esataria. Botika bat da.
Amaia Agote. Bai. Hori da. Ba askatzen dute monoterpenoa edo deitzen den gai kimiko bat. Monoterpeno horiekin lortzen dena
da gure estres-maila, antsietate-maila jaistea, pixka bat. Erregulatzeko balio du baita ere, ba norbaitek baldin badauka tentsio
altua, edo horrela. Hori ere erregulatu egiten du denborarekin. Horri begira, ezta?
Esataria. Ongizatea. Hori bilatzen du teknika honek. Eta naturarekin lotura zuzen-zuzena izatea: murgilketa. Une batez, denboratarte batez gelditu, beste era batera, beste begirada batekin ikusi eta sentitzeko.
Amaia Agote. Natura da osasuna azkenean, ezta? Naturarekiko edozein konexio, modu batera edo bestera begiratu. Eta gero,
gu oso ohituak gaude naturarekin kontaktuan egoten, baina ez modu honetara. Baina hau izango litzateke pixka bat naturaren
atmosfera horretan murgiltzea, inmertsio-moduko bat.
Esataria. Soinuak, usainak, ukimena…
Amaia Agote. Hori da.
Esataria. duguna xurgatu.
Amaia Agote. Hori da.
Esataria. Eta nola egin beharko genuke?
Amaia Agote. Bai. Egiten dena da pauta (arau) ezberdinak markatzen (ezartzen) dira. Ba hor, gidatzen duenak egiten ditu
nolabaiteko gonbidapenak bideratu.
Esataria. Aukera ezberdinak daude. Eta gidaria da: oinutsik ibili, isilik, etzanda egon… Pare bat orduko saioak izan daitezke,
egun oso baterakoak, aste osoko egonaldiak ere egin ohi dira. Gustura eta eroso bazaude, jabetu ere ez zarela egiten dio
Amaiak.
Amaia Agote. Hori, niretzako baliagarri izan zaidana izan da. Nahiz eta naturarekin bizitza guztian kontaktuan eduki, natura beste
begi batzuekin ikusteko aukera bat, aukera eder bat eman didala.
Esataria. Oraindik ere ezezaguna dela uste du, nahiz eta geroz eta zabalduagoa dagoen Euskal Herrian.
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