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Baserriak paisaian txertatuta
Baserriak Euskal Herriko paisaian txertatuta dauden elementuak dira. Noizkoak diren, zein ezaugarri dituzten
eta hainbeste urte pasata nola iraun duten ikusiko dugu jarduera honetan. Testu bat abiapuntu duzula
ondoko ariketak egin ditzakezu:
- Zure gustuko etxea zein estilokoa den adierazi.
- Testua irakurri eta galderei erantzun.
- Lexikoa azpimarratu eta esanahiarekin lotu.
- Zure inguruko baserri bati buruz hitz egin.

Argazkia: Marc Pascual (Pixabay)
OHARRA: Ikasgelan ez bazaudete, talde-jarduera hau egiten hasi aurretik, adostu irakaslearekin batera zuen
arteko komunikazio-tresna: foroa, posta elektronikoa, WhatsApp, Teams, Hangouts, Google Duo, Skype...

1. Nolako etxeak gustatzen zaizkizu?
Baserria estilo jakin bateko etxebizitza da. Segidan dauden etxebizitzen artetik
gustukoen zein duzun aukeratu, eta aukeratzeko arrazoiak eman.
Baserria:

.......................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Estilo modernoko etxea: ...................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Argazkia: Muntzir Mehdi (Pixabay)

Etxebizitza bat eraikin batean: .........................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Argazkia: Pxfuel

2. Baserriak gure paisaiaren parte
Irakurri testua eta ondoren aztertu segidan dauden esaldiak.

Baserriak gure paisaiaren parte
Baserria erreferentzia izan da landa-eremuko paisaian, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du Euskal Herrian.
Gure inguruko baserri zaharrenek 500 bat urte dituzte. Nola eginda dauden, zer funtzio betetzen dituzten eta beste
xehetasun batzuk ikusiko ditugu jarraian.
Familia, inguruko lurra eta etxea batzen ditu baserriak. Baserri hitza bera ere hola osatzen da: baso, batetik, landa
edo lurra esanahiarekin, eta herri, bestetik, eskualde edo etxe esanahiarekin. Baserriak, gaur egun ezagutzen ditugun
itxurarekin, duela 500 bat urte sortu ziren.
Aurretik, duela 1.000 urte inguru, baziren baserritarrak, noski, baina
txaboletan bizi ziren. Ordurako, jada, txabola haiek familia mantentzeko
egitura moduan hartzen ziren. Txabolak, jauntxoen etxe inguruetan
egoten ziren, baita eraikin komunak ere: errotak, burdinolak.... Gero,
txabolak galdu egin ziren, eta dirua zuten baserritarrek baserriak eraiki
zituzten. Hasieran, beraz, aberatsenek izan zuten aukera hori, baina
azkar bihurtu zen aurrerapenaren seinale, eta jende gehiagoren eskura
geratu zen baserria eraikitzeko aukera. Ordutik aurrera, baserriak, bai
eraikina eta bai lurra, eskutik eskura pasatu dira, eta irauteko erabili
duten formula herentziarena izan da.
Berastegi herria, Gipuzkoan. Argazkia: Pxhere
Arkitektura
Euskal Herriko baserriek ondasun arkitektoniko zabala osatzen dute. Batzuk dorretxe izan ziren garai batean, baita
jauretxe ere. Guztira 25 bat baserri-mota bereziten dira: Errenazimendu garaiko harrizko baserriak, zurezkoak,
arkupedun ezkaratza dutenak.... Atlantiko aldeko baserri guztiek dituzte, hala ere, oinarrizko ezaugarri komunak:
haritz-zura, kareharria eta teila edo adreilu bihur zitekeen buztina. Osagai horiek behar bezala erabilita, mota askotako
baserriak eraiki zituzten. Eta osagai horietako bat izan da baserriak noizkoak diren jakiteko ezinbesteko informazioa
eman duena: haritzaren zura. Izan ere, zuhaitzen adina jakiteko teknikak erabilita ondorioztatu dute baserririk
zaharrenek 500 urte inguru dituztela.
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Aurreko orritik dator
Barruko aldeari dagokionez, duela 200 bat urtera arte, ia baserri guztiak lau zatitan banatzen ziren: behean, aurreko
aldean etxebizitza eta atzeko aldean ukuilua; goian, aurreko aldean ganbara eta atzean lastategia.
Arkitektura izan daiteke baserriak sailkatzeko modu bat, baina badira kontuan hartzeko beste elementu batzuk ere.
Adibidez: garaia, kokapena, zer lan egiten zuten, nor bizi zen bertan (nagusia, maizterra...), izena....
Ekonomiaren sostengu
Baserriaren funtzioei begiratzen badiegu, batetik, baserria etxebizitza da; baina, bestetik, baserria lantegia ere bada,
enpresa bat, bizibide bat. Baserritarrak lanbide ugari izango ditu: baserritarra nekazaria, abeltzaina, sagardogilea...
izango da. Baserrian egiten duten lanaren arabera aurkituko dugu bertan oilategia, ukuilua, txerritokia, sagardoa
egiteko lekua edo upeltegia, adibidez. Baserria bizitzeko leku fisikoa izateaz gain, bizitzeko modua ere bada, beraz.
Baserriak euskaldunen nortasuna eraiki du, eta euskal mendizelaien paisaia ere marraztu eta antolatu du. Paisaia horretan,
ordea, baserriak ez daude edozein modutan kokatuta. Baserrien
kokapena bi faktorek baldintzatzen dute: topografiak eta
orientazioak. Maldak, esaterako, erabakigarriak dira baserria
kokatzeko garaian. Eta orientazioari dagokionez, eguzkiari
begiratzen diote baserriek. Bi faktore horiek beste ezerk baino
garrantzi handiagoa dute. Aldamenetik bide bat pasatzen bada ere,
ez dute etxea eraikiko bideari begira, ez bada topografikoki eta
orientazioaren aldetik egokia. Askotan atzeko aldean ez dute
leihorik ere izaten, iparraldea edo ipar-mendebaldea izaten delako,
eta beraz, hotza.
Baserri batzuetan oilategiak daude.
Argazkia: Reijo Telantara (Pixabay)
Izenak
Azkenik, baserrien izenak aipatuko ditugu. Baserri bateko familia aldatu bada ere, baserriaren izenak iraun duela
ikusi dugu. Askotan, gainera, baserriaren izena erabiltzen da bertakoak izendatzeko. Familiaren izena gauza
ofizialetarako erabiltzen da, eta baserriaren izena, berriz, han sortutakoei erreferentzia egiteko, goitizen moduan edo.
Baserrien izenei erreparatzen badiegu, normalki topografiarekin edo inguruko beste elementuren batekin zerikusia
dutela konturatuko gara: Etxetxiki, Okillegi, Larretxiki, Olabide... Beste kasu batzuetan, berriz, izenek baserria norena
den adierazten digute; –enea atzizkia etxea izendatzeko erabiltzen da: adibidez, TxominEN etxeA= Txominenea,
Arotzenea, Enekonea, Erronea, adibidez. Parekoa da –rena atzizkia: Jaunarena, Perurena. Ipar Euskal Herrian baserri
hitza bordak ordezkatzen du batzuetan, eta hori izenetan ere ikusten da: Mokorreko borda edo Indianoen borda,
esaterako.
Hainbeste urteren buruan baserriek irautea lortu dute, arkitektura aldetik eraikin sendoak direlako eta belaunaldiz
belaunaldi zaindu dituztelako. XXI. mendean ere gure paisaian txertatuta jarraitzen dute eta berdin da Bizkaian,
Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian bizi, euskal herritarrak batzen dituen lokarria da.
Igartubeiti
baserri-museoa
Ezkio-Itsason
(Gipuzkoa).
Argazkia: Xabier
Eskisabel
(CC BY SA 3.0)
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Irakurri beheko esaldiak. Egia edo gezurra diren erabaki, eta erantzuna arrazoitu zure
hitzekin.

1. Baserritarrak betidanik bizi izan dira baserrietan. ....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Baserri guztiek oinarrizko ezaugarriak dituzte, berdinak, baina hortik abiatuta mota desberdin asko daude.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Baserria bizitzeko toki bat besterik ez da. ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. Eguzkia eta bideak hartzen dira kontuan baserria non eraiki erabakitzeko............................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. Baserriaren izenak batzuetan inguruko elementuekin izaten du lotura, baina beste batzuetan ez.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ursua Jauregia
Arizkunen
(Nafarroa)
Argazkia:
Euskalduna
(CC BY SA 3.0)
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3. Baserrian hitzen bila
Berriz ere testua hartu eta azpimarratu baserriaren gaiarekin lotura duten terminoak. Horietako

batzuren esanahiak dituzu segidan. Ea azpimarratutakoak ondorengo zerrendan kokatzen dituzun.

AmorotzeZokotze
herriko (Behe
Nafarroa)
baserri bat.
Argazkia:
Harrieta 171
(CC BY 3.0)

1. Landan bakarturik dagoen etxea, nekazaritzako eta
abeltzaintzako lurrak dituena.

1.

Baserria

2. Lantzeko ona den lur eremua.

2. .................................

3. Dorre itxurako etxe sendoa.

3. .................................

4. Etxeetan, eta bereziki baserrietan, sarreran izaten
den gela zabala.

4. .................................

5. Abere handiak gordetzen diren toki itxia eta
estalia.
6. Baserri batean, teilatuaren azpian geratzen den
solairua, normalki aleak, eta baratzetik jasotako
beste elikagai batzuk gordetzeko erabiltzen da.
7. Lastoa gordetzen den tokia.

5. .................................
6. .................................
7. .................................

8. Baserria, lur edo etxe bat errentan hartzen duen
pertsona.

8. .................................

9. Lurra landuz bizibidea ateratzen duen pertsona.

9. .................................

10.Bizibide gisa abereak zaintzen dituen pertsona .

10..................................

11. Oiloak eta etxeko gainerako hegaztiak gordetzen
diren toki itxia eta estalia.
12. Ardoa, sagardoa edo antzekoak upeletan gorderik
dauden tokia.

11. .................................
12. .................................
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4. Inguruan duzun baserria
Herrian edo hirian bizi, zure inguruan izango da baserriren bat. Ea zenbat dakizun hari buruz.
Taula erabili informazioa osatzeko

ZURE ETXETIK GERTU
DAGOEN BASERRIA

INFORMAZIOA

Zein da izena ?

...............................................................................................

Inor bizi al da bertan?

...............................................................................................
...............................................................................................

Baserriak ematen duenetik
bizi al dira?

Nolakoa da baserriaren
ingurua?

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Komentatu bildu duzun informazioa zure gelakideekin. Eta bukatzeko,
zu joango zinateke baserri horretara edo beste batera bizitzera?
Arrazoitu erantzuna.

Argazkia: J.M. Garcia Bilbao (Pixabay)
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ERANTZUNAK
2. Baserriak gure paisaiaren parte
1. GEZURRA. Duela 1.000 urte inguru txaboletan bizi ziren, jauntxoen etxe inguruetan. Gero txabolak desagertu
egin ziren eta dirua zuten baserritarrek baserriak eraiki zituzten. Eta aurrerago jende gehiagoren eskura geratu
zen baserriak eraikitzeko aukera. Baserri zaharrenak duela 500 urtekoak dira gutxi gorabehera.
2. EGIA. Baserriek elementu komun hauek dituzte: haritz-zura, kareharria eta buztina. Osagai horiek erabilita
mota desberdinetako baserriak eraiki zituzten. Guztira 25 bat baserri mota daude.
3. GEZURRA. Baserria bizitzeko leku fisikoa da, baina horrez gain enpresa ere bada. Baserritarrek bizibidea
baserritik ateratzen dute, eta izan daitezke nekazari, abeltzain, sagardogile....
4. GEZURRA. Bi faktore nagusi hartzen dira kontuan baserria non eraiki erabakitzeko, eta horietako bat eguzkia
da, bai, orientazioa. Eguzkiari begira egiten zituzten baserriak. Baina beste faktorea ez da bidea, malda baizik,
topografia.
5.EGIA. Kasu batzuetan topografiarekin edo baserriaren inguruko elementuekin lotuta daude baserriaren izenak.
Baina beste batzuetan, jabetza adierazten dute izenek, baserria norena den, alegia.

3. Baserrian hitzen bila
1. Landan bakarturik dagoen etxea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lurrak dituena. BASERRIA
2. Lantzeko ona den lur eremua. LANDA
3. Dorre itxurako etxe sendoa. DORRETXEA
4. Etxeetan, eta bereziki baserrietan, sarreran izaten den gela zabala. EZKARATZA
5. Abere handiak gordetzen diren toki itxia eta estalia. UKUILUA
6. Baserri batean, teilatuaren azpian geratzen den solairua, normalki aleak, eta baratzetik
jasotako beste elikagai batzuk gordetzeko erabiltzen da. GANBARA
7. Lastoa gordetzen den tokia. LASTATEGIA
8. Baserria, lur edo etxe bat errentan hartzen duen pertsona. MAIZTERRA
9. Lurra landuz bizibidea ateratzen duen pertsona. NEKAZARIA
10.Bizibide gisa abereak zaintzen dituen pertsona . ABELTZAINA
11. Oiloak eta etxeko gainerako hegaztiak gordetzen diren toki itxia eta estalia. OILATEGIA
12. Ardoa, sagardoa edo antzekoak upeletan gorderik dauden tokia. UPELTEGIA
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