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Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jatorria
Neolito garaian sortu ziren nekazaritza eta abeltzaintza Euskal Herrian. Ekonomia eta bizimoduaren
aldaketa sakon honek jendea sedentario bihurtzea suposatu zuen, hau da, pertsonak baliabideen bila
alde batetik bestera ibili ordez lur eremu batean egonkortu ziren, behar guztiak gertu edukitzea
lortu baitzuten.

Giza talde haiek landatutako lehen laboreak ziurrenik truke bidez Eurasiatik zetozen gari eta garagarra
izan ziren. Oso oinarrizko lanabesez baliatu ziren, harri leunduak, egurra, larrua, zuntz begetalak…eta
gaur egunean bezala, ekoizpena euriak eta plagek eragindako kalteen araberakoa zen. Horrez gain, bildu
eta gordetako aleek ura, sua, intsektu edota karraskari ezberdinen erasoak pairatzen zituzten.
Zibilizazioaren beste ardatz nagusienetako bat abereen etxekotzea izan zen. Ardi eta ahuntzek
haragia lortzeko ehizaren menpekotasunetik askatu zuen gizataldea, eta bestalde, animalien indarraz
baliatzeak landako eguneroko lana errazten zuen. Gainera hauen simaurra lurrerako ongarria zen.
Garai hartako nekazaritza eta abeltzaintza, oraindik hasiberria, asko garatu da gaur egundaino, baina ez
beti bide onean, maizegi hautsi baititugu arauak. Berez, natura eta gizakiaren arteko kontratu antzeko
bat da nekazaritza, eta oreka mantentzeko legeak bete behar ditugu. Egun, nekazaritza ekologikoa izan
daiteke norabide egokia hartzeko aukera, lurra errespetuz eta jasangarritasunean landu eta kalte eta
erabateko ustiaketa saihestuz.
Nekazaritza gazteleraz AGRICULTURA esaten da. Banatu hitza eta aurki ezazu bere esanahia.
Azken pasartea irakurri ondoren hausnartu ezazu ondorengo ideien inguruan: nekazaritza ekologikoa 		
elikadura osasuntsu baterako erantzuna izan al daiteke? Planetako gizaki guztiak nahiz etorkizunekoak
asetzeko gai izango al da? Pentsatu zeintzuk diren nekazaritza mota honen ezaugarriak.
Zer gehiago ezagutzen duzu neolitoko gure arbasoei buruz?
Bila ezazu Bos primigenius-ari buruzko informazioa. Zer zen? Non bizi zen? Noiz eta zergatik desagertu zen?
Zeintzuk dira bere ondorengo animaliak?
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Baserriaren historia Gipuzkoan
Erdi Aroan nekazariak etxebizitza ahul eta ezerosoetan bizi ziren. Egurrezko txabola txikiak ziren,
lastoa gorde eta familia eta abereak sartzeko beharrezko espazioa zutelarik. Alea eraikin nagusiaren
alboan zegoen beste biltegi batean pilatzen zen.
XVI. menderarte baserriak ez ziren, ezagutzen ditugun egungoen antzera, harri eta egurrez egiten ziren.
Milaka baserri eraiki ziren garaiko ekonomia oparoa zela eta, asko eta asko, bale arrantzak lagunduak.
Jarduera honek egur, jaki eta sagardo ekoizpena asko handitu zuen, egungo petrolio-ontziak bailiran,
itsasontziak Ternuarako bidaiarako hornitu behar baitzuten. Sektore ekonomiko honen garrantziaz
ohartzeko, jakin baleontzi bakoitzak mila gantza upel ekarri zitzaketela, eta bakoitzaren garaiko balorea
egungo sei mila euro ingurukoa zela.
Nekazariak lasaiago bizi ziren eta euren egurrezko txabolak aldatzeko aukera izan zuten. Bi pisutako
etxebizitzak eraiki zituzten, beheko solairuan familia eta abereak bizi ziren, eta goialdean uzta biltzen
zen. Hasierako baserri gehienek, Gipuzkoan mila inguruk, dolarea zuten lehen aipatutako arrazoiagatik.
Tresna prentsa sistema konplexu batean zatzan, etxearen luzera guztia hartzen zuelarik.

Garai hartako baserriak hain ziren sendoak, gaur egun ehunka gelditzen direlarik zutik.
Marrazkia: XVI mendean eraikitako baserria. Igartu Beiti liburuan azaltzen da.
XVI. mende amaierako nazioarteko merkataritzaren kolapsoak, itsasuntzigintzaren gainbeherak eta
izurrite garaiek Gipuzkoako gizartea krisialdi batean sartzera bideratu zuen. Herriko populazioaren
landaraztea bultzatu zuen honek, orduarteko gremio askoren desagertzeak oinarrizko beharren bila
berriro baserrira itzultzera behartu baitzuen jende asko.
Aipatutako exodoak baserriengan ondorio latzak izan zituen. Populazioaren ugaritze handiak landa
lurraren saturazioa eragin zuen, jakiak urrituz. Orduan izan zen amerikar jatorriko landare berri baten
sartzea Gipuzkoan: artoa. Zereal honen inguru hezeetarako moldaketa azkarragatik eta beste zerealen
(esaterako gariaren) ekoizpena hirukoizten zuelako gizartearen biziraupena ziurtatu zuen.
Ikertu ezazu dolare bat zer den. Nolakoa zen? Zein zen bere funtzioa?
Zein herrialdetik dator zehazki artoa? Nortzuk ereiten zuten Amerikan?
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Baserria, ekonomikoki buruaskia
Inguruko ekonomia gainbeheran zihoan bitartean, baserriak euren kopurua eta ekoizpen ahalmena
handiagotu zituen. Egoera honek baserria familiaren iraupenerako ustiategi buruaskia bihurtu zuen..
Baserria ez zen etxalde bat soilik, nekazaritza sistema integral bat zuen unitate bezala baizik.

Elikadura iturri nagusia zereal nekazaritza zen. Gariaren aldean artoak zeuzkan onurak jakinik ere,
garia ez zen desagertu. Baserrien jabeek gari-anegatan ordaintzera behartzen zuten, gari-irina estimu
handiagoan baitzen. Gertaera honek nekazariak bi uztaldi ereitera behartu zituen, bata kontsumorako
artoa eta bestea kontsumorako eta alokairurako garia. Uzta sistema hau errotazio baten bidez egiten
zen hiru-lau urteetan lugorri gabeko epealdietan bi zerealak tartekatuz. Arbiak esaterako, hiru uzta
ematen zituen bi urtetan.
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Baratzean barazki ezberdinak ereiten ziren, lekak, kalabaza, aza, porrua…
Sagargintza oso garrantzitsua izan da baserritarren iraupenerako. Dolarearen prentsa bidez, apurka
apurka, sagarraren zukua lortzen zen, ondoren sagardoan bihurtzen zelarik. Ekoizpena urtean behin
egiten zen, eta garai hartan 3500 kg sagarrek 2000 litro sagardo inguru ematen zituzten. Etxean
edateko erabiltzen zen, eguneroko edaria baitzen, maiz egunean pertsonako litro bat kontsumituz.

Errotazio hau izan arren, sistema honek asko ahultzen zuen lurra eta ongarriak behar izaten ziren.
Abereen simaurra erabiltzen zen horretarako, mendi inguru komunaletatik ekarritako orbelarekin
nahastuta. Sortzen ziren hondakin guztiak berrerabiltzen ziren, ziklo naturala ixten zelarik.
Baserri bakoitzeko abere kopurua bi bost behi eta artalde bat alturan zeuden etxeetan, zerri bat eta
oilo batzuk izaten ziren; eta baserri aberatsetan, baita idi parea ere.
Sagardo, gaztaina, okel, behi-adar, arrautza, larru, barazki eta fruitu salmentak osatzen zuten baserriko
dirusarrera biziraupenean lagunduz.
Sagardo ekoizpenaren inguruan ikertu ezazu.
Garia eta artoaren arteko elkarrizketa irakurri eta gero, zein izango litzake sagardoa eta ardoaren artekoa?
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Baserrien egitura
Gipuzkoako baserrien oinarria karratua da, eta tradizionalki bi solairukoak eta bi isurkiko teilatuak izan
dira. Espazioa handia izan arren, familiaren bizitzarako erabilitakoa oso mugatua izan da, etxeabere eta
biltegiarekin banatu behar izan baitute betidanik.
Etxearen erdialdean portale handi bat izaten zen, ukuilu eta eskaileratarako sarrera zuena. Era
honetara, logela eta sukaldea bakoitza alde batera kokaturik gelditzen zen. Atarian egiten ziren eskulan
gehienak, lanabesen konponketak, artaburuen aletzea… Baserri gehienei aterpe bat eraiki zitzaien
denbora aurrera joan ahala, egun euritsuetako lana erosoago bihurtzeko.

Baserri honen irudia behatuz, ea akatsen bat topatzen duzun:
Erantzunak: logela txikiegia / behiak sukaldetik urruti / garia kutxan gorde gabe
XVI. mendeko ohiko eraikinak sukaldea eta logela bakarra izan ohi zuen, familiako kide guztiek lotarako
erabilia. Sukaldea izan da etxeko gela nagusia betidanik, bertan igarotzen baitzituzten ordu gehienak,
janaria prestatu, jan edota hitz egiten zuten bitartean. Alboan ukuilua zegoen, abereak gordetzeko
lekua, eta hain gertu egotearen arrazoia neguko egun hotzetan botatzen zuten beroa berogailu moduan
erabiltzea izaten zen.
Goiko solairuan lastoa, belarra eta lihoa biltzen ziren, baita sagarrak, intxaurrak, fruituak eta baratzeko
jakiak lehortzen jarri ere. Hurrengo mendeetan, baserriaren egitura hau eraldatzen joan zen, eta
batzuetan familiaren logela ukuilu albotik aldendu eta maiz goialdean kokatu izan zen.
Deskribatuko al zenuke ezagutzen duzun egungo baserri baten egitura?
Zein izan dira XVI. mendeko baserriaren aldean izandako aldaketa nagusiak?
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Egitura soziala
Gipuzkoako gizatalde ezberdinak lurrarekiko zuten harremanean oinarrituz bereizten ziren.
Denen gainetik zeuden baserrien jabeak edo “nagusiak”, nekazaritzak zakartzan aberastasunez
baliatzen ziren landan lan egin gabe.
Maila baxuagoan jabe txikiak edo “etxejabeak” zeuden, arbasoengandik jasotako baserri eta lurrak
lantzen zituztenak.
Hirugarren taldea “maizterrek” osatutako taldea zen, besteen aldean ez zuten lurren jabetzarik, eta
urteko ordain baten trukean aberatsen baserrietan bizi eta euren lurrak lantzen zituzten. Ordaintzeko bi
era zeuden: alokairua edo apartzeria. Ezberdintasuna zera zen: lehenengoan jabeari ordaindu beharrekoa
aurretik hitzartzen zen, eskudiruz, espezietan edota bien artekoan; aldiz, apartzeria, urtean zehar
bildutako uztaren proportzio finkoa izaten zen. Gipuzkoan ohikoena alokairua izan zen.

Azkenik, eta maila sozial baxuenean, “morroi” eta “neskameak” zeuden. Hauek, elikadura eta logelaren
trukean jabe txikiei etxeko lanetan laguntzen zieten.
Klase sozial batetik bestera pasatzea oso zaila izaten zen, baserri eta lurren jabetza herentzia legeei
oso lotuta baitzegoen. Ondasun guztia jaraunsle bakar bati eman ohi zitzaion, gehienetan gizonezko
lehen oinordekoari. Helburua lursailak ez zatitzea eta azalerak baserritarren biziraupena ziurtatzeko
nahikoa izatea zen. Era honetan, familia eta baserria maiorazko erregimenean lotuta zegoen, hau da,
aurreko belaunaldiengandik jasotakoa ezin izaten zen saldu ezta hipotekatu ere.
Maiorazkoa justua zela uste al duzu? Zein zen helburu nagusia?
Zertan datza, gaur egunean, baserriaren herentzia sistema?
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Baserriaren eraldaketa
XIX. mende aurretik baserri bateko kide gehienek landari lotutako jarduera batean egiten zuten lan.
Industrializazioarekin batera heldu zen egitura honen haustea eta baserriaren eraldaketa nabaria.
Oihal, metalurgia eta zementu fabrikek landa exodoa bultzatu zuten. Baserritarrak, eta baserriko
semeak, nekazaritza ez zen arloetan hasi ziren lanean. Fabriketako lanpostua asko baloratzen zen, eta
hilabete amaierako soldata finkoa uztaren produktibitateari lotuta zegoen etekinen gorabeherekin
alderatzen zuten, lehenengoa idealizatuz.
Gertaera honekin batera, baserriko produktuen eskaera etengabean igotzen hasi zen, esnea eta
barazkiak gehienbat, eta baserri tradizionala, autarkikoa, desagertzen hasi zen, gaur egunean ezagutzen
ditugun baserri espezializatuetaranzko bidea hasiz.

Populazioaren mugimendu hauek antolaketa berri bat sortarazi zuen, bai gizartean eta baita lursailetan
ere. Landa lana egingo zuten langileak ziurtatzeko, jabe handiak errentak egonkortzera eta baserriak
prezio eskuragarrietan saltzera behartu zituen aldaketa honek. Gipuzkoako maizter gehienak garai
honetan desagertu ziren, baserri eta lurren jabe bihurtuz.
Lursailen lantzearen aldaketak gari, sagarrondo eta ekoizpen baxuko beste uzta batzuen baztertzea
ekarri zuen, eta hauen ordez belarretarako zelai eta papergintzara zuzendutako pinu landaketak izugarri
ugaritu ziren.
Zer esan nahi du AUTARKIA hitzak?
Zein espezie landatu zen papergintzarako? Non du jatorria zuhaitz honek?
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Baserriaren etorkizuna
Gaur egun baserrien funtzio anitzak errealitate bat dira. Baserritarrak landetxeen kudeaketa,
produktuen eskuzko ekoizpena, ingurumen giden diseinua edota (ingurumen) hezkuntza jarduerak
egitera moldatu behar izan dute lan eta bizitza baldintza duinak ziurtatzeko.
Baserritarren bizi kalitatea hobetzeaz gain, lanpostu berriak sortzean eta landa eremuko garapenean
lagundu dute, eta paper garrantzitsua dute historia eta natur ondasunaren berreskuratzen.
Landetxe eskaintza baserrien aktibitate ohikoenetakoa da, landarekin zuzenean lotutako jarduerak
ostatu turistikoekin integratuz. Beste alojamendu batzuekin alderatuta, baserrietan bisitariak
landako ekintzetan parte hartu dezake, bertako kultura ezagutu, etab.

Abeltzaintza da landa jarduera nagusia (esne eta haragitarako behiak, ardiak), baina eskuz egindako
baserriko produktuen ekoizpena lekuko garapenerako beste ardatz ekonomiko bat da. Produktuak
eremu eta etxearen arabera ezberdinak dira, baina besteak beste, eztia, arrautzak, barazkiak, fruta,
gazta… aurki ditzakegu.
Zuzeneko salmenta ere baserritarren errentak hobetzen ari da, jadanik eguneko esnea saltzen duten
makinak aurki ditzakegu hiri batzuetan, internet bidez haragi edota barazki loteak erosi ditzakegu…
Baserri gehienek kalitatezko ekoizpenaren aldeko apustua egin dute, eta hornitzen dituzten merkatu
eta dendetan label ziurtagiriak, jatorrizko izendapenak, produktu ekologikoak eta garaikoak topa genitzake.
Ingurugiro hezkuntza ikasle eta herritar orori landa eremura gerturatzeko baliabide bat da, batzuetan
hain ezezaguna den baserritarren bizimodua ezagutzeko modu bat, eta gehienbat, inguruarekin lotura
etengaitza duten pertsona hauen jakintzara hurbiltzeko bidea.
Hau guztia luzaroan ahalbidetzeko beharrezkoa da ingurumena eta jarduera ekonomikoen arteko
oreka bat mantentzea, eta gizarteak baserriek ekonomia, kultura eta gizartean duten funtzio
garrantzitsua ezagutzea.
Begiratu hiztegian: zer esan nahi du “label“ hitzak ingelesez?
Zeri deitzen diogu label produktua? Eman adibide bat.
Zer esan nahi du produktu bat ekologiko izateak?
Zer uste duzu galduko genukeela baserriak desagertuz gero?
Sakondu era laburrean ondorengo esaldia: Baserritarra gure paisaiaren zaindaria da.
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