
HARRI ERRALDOIEN ARTEAN 
 

TRIKUHARRIAK 
 



Bizkaian, Historiaurreko gizakiak utzitako hau bezalako 
aztarnak aurkitu dira. 

 
Zure ustez, zein zen haien eginkizuna? 

 
Asmatu! 

Etxe bat 
zen 

Hilobi bat zen Denda bat zen 

Ikastetxe bat zen 



Trikuharri bat da. Trikuharriak, Neolito (4000 K.a – 2000 K.a) eta Kalkolito (2000 K.a – 1800 K.a) garaietan ehorzketa 
kolektiboak egiten zituzten tokiak dira. 
Lurrean sartutako harlauza bertikal batzuez osatuta zeuden, gainean beste harri batzuk horizontalki jartzen ziren, gela 
bat sortuz, non hildakoen gorpuak utziko zituzten. Ganbera, harriz eta lurrez estalia zegoen. 

Zer da? Fitxa teknikoa 

Megalitismoa 

EHIZTARI ETA BILTZAILE 
GIZARTEAK 

 
PALEOLITOA 

NEKAZARI ETA ABELTZAIN 
GIZARTEAK 

 
NEOLITOA 

KOBRE AROA 
 
 

KALKOLITOA 

 
BRONTZE 

AROA 
 

 
BURDIN 
AROA 

 

HISTORIA 

HISTORIAURREA 

HARRIEN GARAIA METALEN GARAIA 

Hitz honek "harri handiak" esan nahi du. Megalitismoa Neolitoaren 
amaieran hasi eta Brontze Arora arte irauten duen prozesu kulturala da. 
Bere ezaugarri nagusia, Megalito izeneko harrizko bloke handiz 
egindako eraikuntza arkitektonikoak dira. Trikuharri izeneko hilobi 
monumentalak, Megalitismoaren barnean sartzen dira. Baina badira 
beste mota batzuk ere: menhirra (modu bertikalean kokatutako harri 
luzea) eta harrespila ( lurrean sartutako harriak eta forma zirkularra 
hartzen dutenak). 

Kurutzeganeko (Orozko) menhirra 
Azpegiko Lepoako (Nafarroa) harrespila 



Kokatu mapan zure etxea eta Karrantza 
eta antolatu txango bat udarako! 

Karrantzako mendilerroan dago Bizkaiko trikuharrien kontzentrazio nagusietako bat. 
La Cabaña, Cotobasero eta La Boheriza nabarmentzen dira.  

Fuentellanoko 

trikuharria,  
Karrantzan 

Eskuzko ehogailua , 

La Boherizako 

trikuharrian aurkitua, 
Karrantzan 



La Hechicera Trikuharria, 
Araba, Euskal Herria 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I 

Antequera-ko Trikuharriak, Andaluzia 

Dombate-ko Trikuharria, 
Galizia 

https://www.youtube.com/watch?v=qQM0EpIGoag 

https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I
https://www.youtube.com/watch?v=qQM0EpIGoag


Nola eraiki ziren? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFS
EjY&feature=emb_title 

TRIKUHARRIAK ERAIKITZEN 

Harria lortzeko azaleratzeen 
arrakalak aprobetxatzen 
zituzten, eta egur sikuzko falkak, 
urez beteriko larruzko zahagiak 
eta harrizko aizkorak erabiliz, 
arrakala hauek zabaltzen 
zituzten.   Sua eta ura 
tartekatuz,  edo berezko 
aldaketa termikoak erabiliz, 
harriaren apurketa eragiten 
zuten. 

Harri blokeak lortzen zituztenean, hauek lantzen 
zituzten forma eta tamaina egokia lortzeko 
(ortostatoak). Lekualdaketa pertsonen trakzioa 
erabilita egiten zen, harriak enborrekin egindako 
arrabolez mugitzen ziren, tiratzeak egiteko sokak 
erabiliz.  

Ortostatoak zimendatze lubanarroetan sartzen 
ziren, falken laguntzarekin, egurrezko palankak 
eta sokak erabiliz. Horretarako, beharrezkoa zen 
pertsona talde handi bat.  

Ondoren, lubanarro hauek  lurrarekin eta harri 
txikiekin betetzen ziren ,  ortostatoak  beste 
ortostato handiagoekin altxatzen ziren, eta dena 
lurrarekin estaltzen zen.  

Horrela, trikuharriaren hormak osatzen 
zituzten ortostato guztiak jartzen ziren eta 
ondoren, tumulua altxatzen zuten harriak 
eta lurra gainjarriz. 

Tumulutik sartuz, ganberaren zabia 
bezala  beharrezkoa zen harri horizontala 
jartzen zen.  

Azkenik, multzoa lurrarekin estaltzen zen eta 
horrela prest zegoen hildakoa bere 
ostilamenduarekin barnean hartzeko. 
Hildakoa, korridore edo aldeko sarrera 
batetik sartzen zen. 

Beraz, gaur egun ikusi ahal duguna, 
oinarrizko estruktura da, ikusgai gelditu 
dena, milaka urtetan zehar emandako 
eragile higigarrien akzioagatik.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFSEjY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=uiY0aLFSEjY&feature=emb_title


Ehorzketak 

Barruan, hildakoak hurrenez hurren lurperatzen ziren , 
aurreko hildakoen hezurrak kontu handiz baztertuz, 
lurperatze kolektiboak baitziren. 
 
Pertsona hauek, euren gauzarik garrantzitsuenekin 
lurperatzen ziren. Eta, horregatik, arkeologiak garai haietan 
erabiltzen zituzten objektu asko berreskuratu ditu. 






