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Tradizioz uste izan da arte jardunaren hasiera Homo sapiensa Europara
iristearekin batera kokatzen dela, orain dela 30.000 urte inguru, Goi
Paleolitoan, Aurignac aldia bezala ezagutzen den horretan. Aitzitik, beste
kontinenteetan topatutako hainbat frogaren arabera, gizakiak badu jada
Behe Paleolitikotik, eta baita Erdi Paleolitikoan zehar ere, esanahi sinbolikoa
duten forma plastikoak sortzeko gaitasun teknikoa eta arte gaitasuna.
Edonola ere, Würm izeneko glaziazioan izan zen Goi Paleolitikoko ehiztari
eta biltzaileen arteak, gutxi gorabehera K.a. 30.000tik K.a. 9.000 arte,
bultzada handia hartu zuenean. Garapen handia izan zuten toki eta unea
hauek izan ziren: Europan, K.a. 17.000 eta 9.000 artean, gutxi gorabehera.
Aldi horretan egun ezagutzen diren kobazulo handiak dekoratu ziren:
Frantziako hego-mendebaldean Lascaux edo Niaux, eta itsasertz
kantauriarrean Ekain, Altamira, Puenteviesgoko kobazuloak eta
Santimamiñe, besteak beste.

Kobazulo eta aterpeetako paretetako arteaz gain, gizakiak beste hainbat
objektutan utzi zuen bere pentsamenduaren berri, adibidez margoetan,
grabatuetan eta eskulturetan. Arte higigarri modura ezagutzen duguna
da: objektu txiki eta zabaletan egiten diren adierazpen grafikoak, aztarnategi
arkeologikoen mailetan agertuz. Ondorioz, antzinatasuna ezagutzea
posible da, horiekin batera dauden sedimentu eta materialen berdina
baita. Pieza horiek animaliekin, gizaki irudiekin (antropomorfoak) edo
motibo geometrikoekin dekoratzen dira.

K.a. 9.000 aldera, Epipaleolitikoko multzo industrialak agertzen dira
aztarnategietan, Cromagnon gizakiaren animalia arte handia amaitu egiten
da, eta bakar-bakarrik abstraktua izango den irudikapen mota bati tokia
uzten zaio: zeinuak lerro modura, suge itxuran, puntuen bitartez, eta abar.

Gutxi gorabeherako erlazioa ezar dezakegu gaien eta objektu motaren
artean. Ikus dezakegu, askotan, erabilera anitza izango duten objektuak
motibo figuratiboekin adornatzen direla, hain iraunkorrak ez diren piezak,
tresnak edo armak adibidez, motibo geometriko edo zeinuekin dekoratzen
diren bitartean. Horrela, lehenengo sailkapen bat egiten da objektu hauen
artean. Batetik, artearen aldetik balioa izateaz gain, erabileraren xedea
ere baduten objektuak egongo lirateke, eta, bestetik, argi eta garbi arterako
edo dekoraziorako egin zirenak daude. Guztiek argi uzten dute gizakiak
bere burua eta bere objektuak adornatu nahi zituela, bai egunerokoak,
bai soil-soilik arterako zirenak, eta, sinbolismoa daramatenez eurekin,
Arte higigarri modura ezagutzen den horren barruan kokatzen dira, modu
ezberdinetara fabrikatu, eraldatu eta erabili baziren ere.
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Animalia espezieen irudikapen figuratiboan lortzen dira paleolitikoko
arteko adierazpen espresibo handienak. Zenbaitetan, maisutasun
handiarekin diseinatutako animaliak dira, eta irudikatzeko lerroek ezin
hobeki islatzen dituzte ezaugarri anatomikoak. Beste batzuetan, lerro
sinpleak dira, modu espresionistan irudikatu nahi den irudia ia iradoki
gabe. Egun, hainbat espezieren irudikapen figuratiboak geratu zaizkigu:
zaldiak, otsoak, uroak, bisonteak, eta abar. Animalia batzuk oso-osorik
irudikatzen dira, eta beste batzuk bukatu gabe edo iradokita uzten dira.
Funtsean, profilez irudikatzen dira, animaliaren ezaugarri anatomikoak
hobeki biltzen diren posizioa da-eta. Ondorioz, hobeki irudikatzen dira
horrela.

Gizakien irudikapenak, edo antropomorfoak, ez dira oso ugariak. Bizkaian
dugun pieza bakarra erdi gizaki, erdi animalia den pertsonaia bat da.
Horrela agertzen dira orokorrean kasu guztietan: forma oso estilizatuak
animalien xehetasun anatomikoekin, edo, batzuetan, maskara motaren
batekin estalita. Badirudi artistak giza irudiaren irudikapen errealistaz alde
egiten duela nahita.

Hala eta guztiz ere, Historiaurreko arteari buruzko egungo ikerketaren
zati handi batek zalantzan jartzen du estilo artistikoen ezarpena gaur arte
egin izan den modu berdinean. Lehenik eta behin, gaur arte erabilitako
izenak harri industrian eta hezurrekoetan oinarritu direlako, eta horiek ez
dituzte, halabeharrez, entitate etnikoak, hizkuntzalaritzakoak edo kulturalak
definitu behar. Bigarrenik, historiaurreko arkeologiaren testuinguru
ezezagunean, estiloen definizioa –definiziorako edo alderaketarako
aukeratzen diren parametroak–, arkeologoen euren eraikuntza subjektibo
bat da, eta, hirugarrenik, datu eta data berriek oinarririk gabe utzi dituzte
arte paleolitikoko aldietarako emandako arrazoiak. Hala eta guztiz ere,
eskualde eta tradizio estilistikoak oraindik definitzeko badaude ere, esan
dezakegu obra hauen egileak jabetzen zirela inguruan zuten munduaz,
interpretatu egiten zutela eta irudiak eraikitzen zituztela, eta pertzepzio
eta irudikapen artistiko horietan artista taldeen gustu eta ezagutza teknikoak
sartuko zituztela, bizi zuten aldia gorabehera.

Esanahiari dagokionez, arte mota guztietan bezala, irudi ekoizpen hau
tradizio kulturalekin uztartutako jardun sinbolikoa da, obra horietan alderdi
estetikoak ez ezik, kontzeptuen atzealdea ere errekonozitzen ditugulako.
Arte adierazpen horietan agertzen diren errealitateetako batzuk mitoak
edo erritualak izan daitezke, edo, agian, gizakiaren edo taldearen
identifikazioa. Azken batean, gizakiak sortzetik duen komunikatzeko
nahiaren ondotik etor daiteke. Aitzitik, paleolitikoko artista hauen
mentalitatera eta mundua ikusteko modura hurbiltzeko ezintasunak galarazi
egiten digu esanahi zehatza ezagutzea.
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Azkenik, azpimarratu egin nahi dugu arteak, beste edozein adierazpen
ez bezala, orduan eta baita gaur egun ere, gizakia bereizten duela
animaliengandik, eta artea da, guganaino iritsi diren hondakin guztien
artean, paleolitikoko ehiztari hauen adierazpen zehatz eta zuzenena.
Esanahia ezagutzea ezinezkoa izateak ez digu galarazten obra horien
aurrean harriturik agertzea, arte fenomeno hori ezin daitekeelako izan
gizaki modura dugun sentsibilitaterako eskuraezin.

Azkenik, objektuetan mantentzen dugun atxikipen kulturala arkeologoei
eurei topatutako maila arkeologikoak eman diena izan da, eta, horregatik,
lehen ere aipatu dugun moduan, ez ditugu atxikipen estilistikoak egin
nahi.

Gida honetan Bizkaian topatutako arte higigarriko objektu nagusiak bildu
ditugu. Horien artean sailkapena ezartzen da irudiekin, motibo
geometrikoekin eta adornatzeko objektuekin dekoratu diren piezen artean.
Historiaurreko arte ezagunaren multzoaren barruan, bilduma garrantzitsu
bat da.
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FIGURAZKO ADIERAZPENAK

Arte figuratiboak ezagutu daitezkeen naturaren irudiak erakusten ditu eta,
hauen artean, ohikoenak animalienak dira. Azaleko lanak dira -sarritan
animaliaren profilaren silueta baino ez-, eta hauei egileak bestelako
elementuak gaineratu ahal dizkie (errealak edo bere pertzepzio bereziaren
emaitza direnak) diseinua osatu edo aberasteko xedez.

1 Zulagailua grabatu figuratiboarekin, Antoliñako kobako aztarnategian
(Gautegiz Arteaga)
2 Kolpekaria, ahuntzen irudien grabatuekin apainduta. Bolinkobako
aztarnategia (Abadiño)
3 Kolpekari, grabatuak dituena. Santa Katalinako aztarnategia (Lekeitio)
4 Orein adarraren punta, orein-emearen grabatua duena. Santa Katalinako
aztarnategia (Lekeitio)
5 Kolpekari grabatua. Santimamiñeko aztarnategia (Kortezubi)
6 Harrizko plaketa, zaldiaren grabatua duena. Lumentxako aztarnategia
(Lekeitio)
7 Animaliaren buruaren grabatua duen hezurra. El Polvorín aztarnategia
(Karrantza)
8 Propultsagailua. Santimamiñeko aztarnategia (Kortezubi)
9 Harrizko animaliaren burua. Atxeta (Forua)
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1. Zulagailua grabatu figuratiboarekin,
Antoliñako kobako aztarnategian
(Gautegiz Arteaga)
Neurriak: diametroko 5 cm, gutxi gorabehera
Arkeologoa: Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui

Objektu hau Gravette aldiko eta Aurignac aldiko (Smc/Smb) maila
arkeologikoek bat egiten zuten tokian topatu zen, eta, beraz, arte
higigarriaren barruan grabatu figuratiboa duen pieza zaharrena dela esan
daiteke.

Zulagailu modura erabilitako hareharri pieza bat da, inguruan kolpe arrasto
batzuk agertzen baititu. Aldeetako batean, gainazal lisoena duena, animalia
irudi bat agertzen da irudikaturik grabatu bitartez. Bertan, orein-eme baten
burua antzeman dezakegu belarriekin eta begiarekin, bularraldea eta
garondoko zonaldea eta bizkarra hasten den eremua.

Oso grabatu fina bada ere, irudia erabat antzeman daiteke begirada
sinple batekin, izan ere, ildoak euskarriaren gorrizka koloretik nabarmentzen
dira. Burua bi trazurekin eginda dago, ia lerro zuzenak, eta angeluan bat
egiten dute ia elkar ukitu gabe muturra adierazteko. Azpiko lerroa neurri
batean kurbatzen da, barailaren zonaldea erakusteko. Zabaldu egiten da
bizkarra hasten den tokian bitan banatu arte. Bi belarriak trazu zuzenekin
diseinatzen dira, nahiz eta eskuinekoa batu egiten den kurba leunean
garondoa irudikatzen duen horrekin. Eztarriaren diseinua trazu
kurbatuarekin egiten da, angeluan kokatuz eta bularraldeko lerroa markatuz.
Gainera, ongi definitutako trazua igartzen da, aurpegiaren zati bat
zeharkatzen duena, eta baita amaitu gabe dagoen lerro bat ere, bizkarreko
lerroarekiko paraleloan. Azken horiek interpretatzea oso zaila da.
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Egileak punta bat erabili zuen, bai beran bat, bai lamina bat, eta indar
ezberdina aplikatu zuen inguruaren zati ezberdinetan. Horrela, barailaren
trazuak eztarrian, bularraldean eta garondo eta bizkarraldean dituen
sakontasun eta loditasuna handiagoak direla igartzen da. Egileak, gainera,
inguruko zati horiek errepasatu zituen, agian gehiago nabarmentzeko.
Aldiz, presio gutxiago aplikatu zion lanabesari animaliaren belarrien,
aurpegiaren eta begiaren zonetan, eta, horrez gain, zona horiek grabatu
zituen trazu hori errepasatu gabe. Ondorioz, lerro finagoak eta
azalekoagoak irten dira.

Halaber, mikroskopio bidez egindako behaketatik ondoriozta dezakegu
egileak lanabesaren posizioa aldatzen zuela grabatua egin ahala,
zenbaitetan punta bat eta beste hainbatetan ertz bat erabiliz. Horrela,
ikusten dugun ildoaren sekzioa triangelu itxurakoaren eta biribilduaren
edo lau angeluko itxurakoaren artean mugitzen da.

Azkenik, euskarriak gainazal pixka bat zimurtsua edo granularra agertzen
duela ikus daiteke, hareharriak berezkoa duena. Ondorioz, zartatu txikiak
jazo ziren irudiaren ertza osatzen duten ildoen grabatua egiterakoan
ildoen zona ezberdinetan (Aguirre Ruiz de Gopegui, 2007).

1.1 Irudiaren kalkoa.
1.2 Kolpekaria grabatuarekin.

1.1 1.2

1.3 Trazuaren forma (8x)
Zintzurraren trazuak bularrarekin
bat egiten duen gunea.

1.4 Trazuaren forma (8x)
Bi belarrien trazu fin
eta lerrozuzenak.

1.3 1.4
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2. Kolpekaria, ahuntzen irudien
grabatuekin apainduta. Bolinkobako
aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 13,90 x 3,16 x 0,80 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Objektu hau C mailan aurkitu zuten (Behe Magdaleniensera atxikita)
Bolinkoban. Erabilitako euskarria eskistoa da, harri beltz eta gogorrekoa.
Bertan errealismo eta zehaztasun handiz egindako grabatu finak ia ez
dira bereizten.

Grabatua egiteko erabilitako tresna antzekoa da figura guztietan. Uzten
duen orratza beran baten puntari edo lamina edo harri-puska lodi bati
dagokiona da. Ateratzen den ildoak sekzio triangeluarra du eta, puntu
batzuetan, lau angeluarra, berana erabili duen eskuaren mugimenduaren
arabera.

Euskarriaren muturretan ikus daitezkeen kolpetxoen orratzek adierazten
dute kolpekari gisa erabili zutela. Objektu honetan, lan honetan aztertutako
bestelako plaketa eta harri batzuetan bezalaxe, orratz hauek uzten dituen
kolpatzeko lana delikatua izango zen, tresnaren neurri txikiagatik.
Bestaldetik, ildaska fina batzuekin lotutako leundura ikus dezakegu, berau
larrua lantzearekin lotuta egon daiteke.

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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Apaindurak objektuaren bi aldeak hartzen ditu. Horietako batean ahuntz-
-irudi bi daude linean eta, aurkako aldean, berriz, ahuntzaren beste irudi
bat ageri da osatu gabe (Barandiarán, 1950 eta 1973).

A aldean grabatutako ahuntzaren bi irudiak egiteko diseinu berari jarraitu
diote: bularraldearen ingeradan elkarri lotutako lerro multzoa. Halaber,
antzeko diseinua ere ikus dezakegu figuren hainbat zatitan ildo txiki solteak
erabiltzean, lerro luzeen partea balira bezala.

B aldean, ahuntz baten adarrak eta gorputzaren zati bat ikus daitezke.
Erabilitako trazatua eta tresna mota objektuaren beste aldearen irudiek
dituztenen antzekoak dira. Horrek iradokitzen du grabatu guztiak egile
beraren obra izan zirela.

2.1 Kalkoa. A aldea.
2.2 Kolpekaria. A aldea.
2.3 Kalkoa. B aldea.
2.4 Kolpekaria. B aldea.

2.1 2.2

2.3 2.4
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3. Kolpekari, grabatuak dituena.
Santa Katalinako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 14,26 x 2,22 x 1,94 cm.
Arkeologoa: Eduardo Berganza

Pieza honen euskarria limolitazko plaketa luzexka da. Berau Santa
Katalinako aztarnategiko Goi Magdalenienseko mailan aurkitu dute.
Aldeetako batean zaldi bat eta uro bat irudikatuta daude, gainjarrita eta
aurkako noranzkoan. Beste aldean bi irudi grabatuta ageri dira: horietako
bat errinozeroa dela interpretatu dute eta bigarrena, berriz, antropomorfo
bat. Euskarriaren alde estuek geometria motako apaindura dute.

Agertzen dituen orratz mikroskopikoetan lan edo jardueretan egondako
hurrenkera identifikatu ahal dezakegu. Lehenik, apaindura grabatua egin
zuten, ondoren, abrasio edo urradura eragin zuen jarduera erabili zuten
.ziur aski harria larruak prestatzeko lanean erabiliz- eta, azkenik, muturretan
kolpetxo txikiak eman zituzten neurri txikiko mailu edo kolpekari gisa
erabiltzearen ondorioz. Azkeneko bi jarduera hauek ildoen alterazioa
eragin dute: kolpetxo txikiek, neurri batean, errinozeroaren burua suntsitu
dute eta abrasioak, berriz, irudien hanken muturrak (Berganza eta Ruiz
Idarraga, 2004).

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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A aldean, zaldiaren diseinua azalekoa da xehetasun anatomikoak ahaztu
dituztelako, belarriak eta trazu labur eta kurboak izan ezik. Azken hauen
animaliaren sabelaldean daude eta itxuraz ilea irudikatu nahi dute. Uroaren
irudian, egileak xehetasun anatomikoak maisutasun handiz nabarmendu
ditu: adarrak, sudurzuloak eta buztanaren hasiera. Mikroskopioan ikustean
egiaztatzen da irudi hau zaldiaren ostean egin zutela.

Piezaren beste aldean, errinozeroaren figura osatugabea ezagut dezakegu
eta, horren gainean, antropomorfoko bat. Errinozeroaren interpretazioa
nahasia da euskarriaren kolpetxo eta abrasioaren orratzak direla kausa.
Hala eta guztiz ere, figuraren proportzioak, buztan laburra eta adarra
agian animali honi dagozkio. Antropomorfoaren figuran gorputzaren
beheko aldea irudikatzen da, eta bertan buztana nabarmentzen da
(Berganza eta Ruiz Idarraga, 2004).

Irudi guztiak taxutzeko antzekotasun formal eta teknikoa, trazu fin eta
bakarra erakusten duen grabatua, ildaskaren forma bera eta trazuok
egiten irmo agertzen zaigun eskua; horra hor, horiek guztiak artista bakar
batek egin dituela esatea ahalbidetzen diguten ezaugarri nabariak.

3.1 Kalkoa. A aldea.
3.2 Zaldiaren irudiaren kalkoa. A aldea.
3.3 Uroaren irudiaren kalkoa. A aldea.
3.4 Kolpekaria. A aldea.
3.5 Kalkoa. B aldea.
3.6 Kolpekaria. B aldea.

3.2 3.4

3.5 3.6

3.1

3.3
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4. Orein adarraren punta, orein-
emearen grabatua duena. Santa
Katalinako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 17 x 2,5 cm.
Arkeologoa: Eduardo Berganza

Pieza hau Santa Katalinako kobazuloko Goi Magdalenienseko mailan
aurkitu zuten. Orein-adarraren punta baten gainean egindako pieza da.
Bertan orein-eme baten figura txikia ikus dezakegu, ia osorik. Hankak
hainbat trazutan bukatu ziren, ziur aski euskarriaren okerdurarekin topo
egiteak artistari ekarri zion zailtasunaren ondorioz.

Ildoan dagoen sakontasun aldea nabarmentzen da, izan ere, belarriak
eta garondo eztarriaren lerroak oso azaleko ildoaz –ia ikusten ez dena-
grabatuta dauden arren, aldea indartu dute ageriago egiteko.

Pieza honek erabiltzearen orratzak agertzen ditu bi muturretan.
Seinalatuenean ebakitzeko lanaren ondorioa direla ematen du. Aurkako
aldean, berriz, beheratutako forma kirtenarekin lotu ahal liteke.

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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Figura honetan perspektiba okertua deitzen dena ikus dezakegu: belarriak
eta sudurzuloak ikuslearen aurrean kokaturik daude eta burua eta figuraren
gainerakoa, berriz, albotik jarrita daude.

Oreinaren irudikapenean, ingurua ildo fin baten bitartez eginda dago eta
hura ezin hobeki uztartutako trazu txikiekin osatzen da. Buruan bi belarriak,
angeluko bi trazuz diseinatutako begia, angeluko bi trazuz ere diseinatutako
bi sudurzulo txiki eta ahoa nabarmenduko lukeen ildoaren loditzea
nabarmentzen dira.

Beste aldean, apaindura geometrikoa ikus dezakegu: hainbat lerro zeihar
batzuk, euskarriaren muturretatik abiatu eta erdira zuzentzen direnak.
Oreinaren adakeraren irudikapen eskematiko gisa interpretatu ahal izango
litzateke.

Irudia zein ordenetan grabatu den ikus daiteke. Beheko zonaldea aintzat
hartuz gero, ikus dezakegu egilea eskuak grabatzen hasi zela, ondoren
sabelaldeko lerroa egin zuela eta, azkenik, bi hanketako barruko aldea
(Berganza eta Ruiz Idarraga, e.p.).

4.1 Kalkoa. A aldea.
4.2 Adar muturra. A aldea.
4.3 Kalkoa. B aldea.
4.4 Adar muturra. B aldea.

4.1 4.2

4.3 4.4
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5. Kolpekari grabatua.
Santimamiñeko aztarnategia
(Kortezubi)
Neurriak: 9,44 x 5,70 x 1,50 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Eskistoa Santimamiñeko kobazuloko VI. mailako materialen artean
topatutako objektu hau egiteko erabili zen harria izan zen, Goi edo
Amaierako Magdalen aldiari atxikita.

Tresna honek apaindura du bi aldeetan baina masa txikiko harrien beste
kasu batzuetan gertatzen den bezala, kolpeen orratzek berau aldatu dute.
Azken hauek berresten dute mailu txiki gisa erabili dutela, zeharkako
perkusioan.

Trazu fin eta esku irmoez grabatutako apaindurak animalien bi irudi gainjarri
erakusten ditu aldeetako bakoitzean.

A aldean, neurri txikieneko irudiak azeria irudikatzen du. Ia osorik dago,
horrela, aurpegia eta oinak, baita buztanaren tarte batzuk ere, baino ez
zaizkio faltatzen.

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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Aurkako posizioan eta aurkako zentzuan, antza denez, azeriaren beste
buru bat ezagutzen da. Hau handiagoa da eta akabera okerragoa du
diseinuaren ikuspegitik eta bertan belarrien diseinuan erabilitako trazatu
bikoitza nabarmentzen da.

Azeri arrunta (vulpes vulpes) kanidoen familiako haragijalea da, neurri
txikikoa, aztarnategi guztietan agertzen dena Erdiko Paleolitikotik Erdi
Aroa arte.

B aldean zaldiaren burua bereizten da eta bertan kopetaren aldea ondo
delineatuta gelditzen da (begia, muturra eta ahoa). Zurdak lerro artean
markatuta diseinatzen da, eta berau ohiko konbentzioa izaten da Arte
Paleolitikoaren zaldiaren bestelako figuren artean (Barandiarán, 1973).
Eskuinerantz orientatuta, nolabaiteko zailtasunez, animali baten beste
buru bat ere ezagutu dezakegu. Baina ezin dugu bere espeziea
segurtasunez identifikatu.

5.1 Kalkoa. A aldea.
5.2 Kolpekaria. A aldea
5.3 Kalkoa. B aldea.
5.4 Kolpekaria. B aldea.

5.1 5.2

5.3 5.4
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6. Harrizko plaketa, zaldiaren
grabatua duena. Lumentxako
aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 4,80 x 5,20 x 1,45 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Pieza hau 60ko urteen hasieran aurkitu zuten Lumentxako kobazuloan
egindako indusketan zehar. Agertu zen maila C deitu dute eta goi-
amaierako Magdaleniensera atxiki zen.

Euskarria hematiteen plaketa gorria da (okrea). A aldean apaindura
honakoa da: zaldi baten figura eskematikoa –ia osorik- eta iradokita baino
ez dagoen beste bat.

Zaldi honen diseinuko lerroak bakunak eta eskematikoak dira. Xehetasun
eskematiko agerikoena zurden zatikatzean ageri da. Ildoak lortzen dira
beranaren punta edo lamina lodiaren muturra behin bakarrik pasatuta.
Sakontasun ezberdina lotuta dago grabatzaileak harri oso bigun batean
ezartzen duen indarrarekin. Apur bat goragoko jarreran -aurreko figuraren
aldean- gutxi zirriborratutako zaldiaren figura ageri da.

B aurpegian, zaldi buru bat eta hain ongi definiturik ez dagoen beste irudi
bat errekonozitzen da.

Ildo sakon batzuek balizko zaldi baten lepoa marraztuko lukete eta azaleko
beste batzuek, berriz, eztarri eta aurpegiaren aldeak. Belarriak irudikatuko
lituzketen ildo txikiak ere ikus ditzakegu.

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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6.1 Kalkoa. A aldea.
6.2 Plakatxoa. A aldea.
6.3 Kalkoa. B aldea.
6.4 Plakatxoa. B aldea.

6.1 6.2

6.3 6.4

Izterrondoko ildasken forma (25x)
Zaldiaren sabelaldeko marrako eta
izterrondoko ildaska sakona, xixela
behin eta berriro errepasatuz taxutua.

Muturreko ildasken forma (8x)
Zaldiaren muturra bi ildaska sakonez
taxutu da. Eskuinekoa ezkerrekoa
baino luzexeagoa da, muturraren
diseinuari forma luzanga emanez.

6.5 6.6
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7. Animaliaren buruaren grabatua
duen hezurra.
El Polvorín aztarnategia
(Karrantza)
Hezurraren neurriak: 8,80 x 2,70 x 1,60 cm.
Zehaztapenaren neurriak: 3,80 x 2,30 x 1,10 cm.
Arkeologoa: Rosa Ruiz Idarraga

Pieza hau El Polvorin aztarnategiaren indusketen III. kanpainan zehar
aurkitu zuten (2007. urtea). Aurkikuntza honen mailaren hezur eta harrien
industriaren ezaugarriengatik, goi-amaierako Magdelenienseari egotzi
ahal zaio.

Erabilitako euskarria neurri handiko belarjale baten, agian bobido baten
saihets-hezurra da. Hezurraren zati bat estaltzen zuen kare-zehaztasuna
garbitu eta kentzean, hezurrean grabatutako figura eta, zoldan, ia ezin
hobea zen moldea ageri ziren.

Orein arraren burua irudikatuta ikus dezakegu aurrez aurreko ikuspegian.
Bertan begiak, sudurzuloak eta adarrak ezagutu ahal ditzakegu.
Aurpegiaren ingerada obalatua da. Aurrealdean zabalgunea du eta beste
bat txikiagoa sudurraren aldean. Sudur-kopetaren aldean zortzi ildo ezarri
dituzte ile moduan (Ruiz Idarraga eta Berganza 2003-2007).

Hezur honetan grabatu bat egin dute. Grabatu honek azaleko ezaugarri
anatomikoak agertzen ditu, oreinaren buruaren karakteristikoak direnak.

Aurretik ikusitako animaliekin apaindutako piezen bestelako kasuak ere
aurkitu dira. Hala eta guztiz ere, ez dira oso ohikoak Arte Paleolitikoaren
multzoaren barruan. Gure kasuan, ikusgai dugun piezan, figura honen
estiloa ez da errealista. Aitzitik, oreinaren burua ezagutzen da diseinu
kontzeptualagoan edo baita espresionistagoan ere.

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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7.1 Kalkoa.
7.2 Objektu grabatua eta karekizko
konkrezioa negatiboarekin.

7.2

7.3 Adarren grabatuaren xehekapena
(12x)
Zenbait ildaskaren errepasatua trinkoa-
goa da. Horietako batean, eskuineko
aldean higaturik dagoela ikusten da,
eta horrek piezaren egilea eskuina zela
erakusten digu. Goiko aldean hutsune
bat utzi zuela ikusten dugu, adarrak
taxutu ostean alde horretan adarron
abiagunea jartzeko asmoz.

7.4 Hezurraren azaleraren prestaketa
(25x)
Grabatua taxutu baino lehen, egileak
hezurraren azalera osoa prestatu du,
euskarriak izan zitzakeen lohiak edota
irregulartasun guztiak kentze aldera.
Karrakatze horrek zenbait marra utzi
ditu euskarrian.

7.1

7.3 7.4
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8. Propultsagailua. Santimamiñeko aztarnategia
(Kortezubi)
Neurriak: 8,34 x 1,26 x 1,08 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Dirudienez aztarnategiko Magdalenienseko mailari dagokio, bai tresna
motagatik bai agertzen duen apainduragatik. Adarrez egindako tresna
da, eta bertan grabatua identifikatu ahal dugu. Berau animaliaren burua
dela interpretatu da, agian zaldi edo bobido handiarena. Honetan begi
handia eta muturraren marradura zehaztuta egongo lirateke, baita izar
moduan errepikatutako motiboa ere.

Adar zati bat dela uste da, muturrean ebakidura edo tailatzea daramana.
Haren gainean azagaia edo adar itxurako punta jartzen da, indar
gehiagorekin jaurtitzea posible izan dadin. Askotan, dekorazio anitza
izaten zuten. Haren erabilera Behe Magdalenetik aurrera dokumentatzen
da. Gaur egun, eskimalen eta Ginea Berriko eta Australiako indigenen
artean erabiltzen da oraindik.

9. Harrizko animaliaren burua. Atxeta
(Forua)
Neurriak: 12,20 x 5,80 x 3,10 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Atxetako aztarnategiko E mailan topatu zen, eta material arkeologikoak
Magdalen aurreratuari esleitu zitzaizkion.

Pieza honetan hareharri baten forma naturala erabili da, eta animalia baten
buruan pentsarazten digu. Haren forma osatu egin da kopetan eta
muturrean formak leuntzeko aldarazpen txikiak eginez, begi eta ahoan
zuloak erantsiz. Egileak behatzaileen irizpidepean uzten du edozein
identifikazio naturalista (Apellániz, 1988).

FIGURAZKO ADIERAZPENAK
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9.1

8.1

9.1 Atxetako harrizko burua
Obra hau eskulturaren atalean
sartzen da, baina muga-mugan
hortxe sartuko litzateke.

8.2 Irudiaren xehekapena (8x)
Irudiaren atala, animaliaren begi
gisa interpretatzen dena.

8.1 Propultsatzailea
Ezagutzen den lehen mekanismoa
da. Euskarriaren irtengunea
azagaia kokatu eta hari eusteko
baliatzen zuten, azagaia jaurti ahal
izateko.

8.2

9.2

9.2 Xehetasuna (12,5x)
Lau kolpez begia irudikatzen duen
depresioa egin zuten.
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Marka ez-figuratiboak, zeinu esaten zaienak, oso ugariak eta anitzak dira:
lerroak, puntuak forma serpentiformeak edo zulaketak. Arte higigarria
apaintzen dute berez edo irudikapen figuratiboekin batera.

10. Azagaia apainduta. Santimamiñeko aztarnategia (Kortezubi)
11. Markak dituzten hezurrak. Bolinkobako aztarnategia (Abadiño)
12. Eztena. Bolinkobako aztarnategia (Abadiño)
13. Apaindura grabatua duen azagaia. Bolinkobako aztarnategia (Abadiño)
14. Marken apaindura grabatua duen sastakaia. Bolinkobako aztarnategia
(Abadiño)
15. Bolinkobako aztarnategiko adar-mutur dekoratua (Abadiño)
16. Apaindura grabatua eta balizko figura eskematikoa dituen hagaxka
lau-konbexua. Lumentxako aztarnategia (Lekeitio)
17. Ikoroskien motiboa duen azagaia. Santimamiñeko aztarnategia
(Kortezubi)
18. Saihets-hezurraren gainean apaindutako espatula. Santa Katalinako
aztarnategia (Lekeitio)
19. Azagaia apainduak. Lumentxako aztarnategia (Lekeitio)
20. Ebakiak dituzten hezurrak. Arenaza I aztarnategia (Galdames)
21. Margoz apaindutako harria. Urratxa III kobazuloa (Orozko)

IRUDIKAPEN EZ-FIGURATIBOAK
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10. Azagaia apaindua.
Santimamiñeko aztarnategia
(Kortezubi)
Neurriak: 6,78 x 0,50 x 0,50 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Pieza hau errepertorio guztietan ageri da Santimamiñeko material zaharrenen
artean, aztarnategiko VIII mailari dagozkionen artean alegia.

Tresna lerro ebaki, mehe, labur eta ia paralelo batzuez apainduta dago. Lerro
hauek piezaren fustea zeharkatzen dute bere ardatzaren perpendikularrean.
Ildoak ez daude antolatuta; luzera, zabalera eta sakonera ezberdina dute.
Batzuk punta batez eginda daudela dirudi eta beste batzuk, berriz, lamina
edo harri-puska baten sorbatz zorrotzaren bitartez.

Euskarriaren sekzioa borobildua da eta bere oinarriak urkila modukoa eginda
du geziaren fustea sartzeko.

11. Markak dituzten hezurrak.
Bolinkobako aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 6 x 0,56 cm (gutxi gorabehera)
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Multzoa ahuntzen lau saihets-hezur txiki mehek, punta bikoitz lau batek
eta euskarriaren ardatzaren zeharkako ebakiak dituen hagaxka lau-
-konbexu batek osatuta dago. Hauek Bolinkobako aztarnategiko VI mailan
ageri ziren, berau goiko Perigordiense garaiari dagokio. Magdaleniense
edo ailienseko mailetan ere aurkitu ohi dira.

Ildoak lortu dituzte “joan-etorriko” mugimenduko lamina edo harri-puska
batez behin eta berriz errepasatuta. Markak laburrak, paraleloak dira eta
distantzia erregularrean jarrita daude, euskarriaren ertzean bertan.

IRUDIKAPEN EZ-FIGURATIBOAK



11.1

10.1

11.2

10.2 Ildasken forma (18x)
Ildasketako batzuk aho batekin
taxuturik daude, sorbatz horri ze-
rratze-mugimendua emanez.

11.1 -11.2 Markak dituzten hezurrak
Dekorazio mota horri batzuetan
“ehiza marka” esan izan zaio.
Dekorazio mota hori zeharo
zabaldurik dago, bai arlo
kronologikoan eta bai arlo
geografikoan ere, erabiltzen dituen
motiboak aski sinpleak direlako.

10.2

10.1 Azagaia apainduta.

25
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12. Eztena. Bolinkobako
aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 15 x 1,10 x 0,80 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Eztena edo orein-adarrez egindako pieza. Objektuak
punta du eta agian erabili zuten larruak zulatu eta
josteko. Bolinkobako D mailan (Solutrense garaia)
aurkitu zuten.

Baliabide hau apatx edo apo itxura duen forman
amaitzen da, zaldi apatx edo apoa agian. Irudia
ebakiduren bitartez eta materiala kanporatuz
eskuratu da.

13. Apaindura grabatua
duen azagaia. Bolinkobako
aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 17 x 1,20 x 0,80 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Azagaia edo adarrez egindako punta, Bolinkobako
C mailan aurkituta. Maila hau beheko
magdalenienseari egozten zaio.

Ikerlari batzuek (Henri Breuil barne) apaindura hau
ahuntzen buru batzuen diseinu estilizatu gisa
interpretatu dute.

13.1

12.2 Objektuaren muturreko
dekorazioa (8x)
Oinaren azpiko aldearen itxura.
Gune horrek zaldiaren apoa
gogorarazten digu.

13.2 Fustean zehar errepikatzen
den irudia (8x)
Grabatua sakona da, eta trazua
xafla edo harri-puska baten
sorbatzaz errepasatu da.

12.2

13.2

12.1

IRUDIKAPEN EZ-FIGURATIBOAK
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14. Marken apaindura grabatua
duen sastakaia. Bolinkobako
aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 18 x 1 x 0,80 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Objektu hau Bolinkobako III. mailan topatu zen, eta
hango materialak Behe Magdalenari atxiki
zitzaizkion. Estilete bat da, eta ebakidura motzak,
jarraituak eta euskarriaren ardatzarekiko zeharka
egindakoak egiten ditu. Ildoak lamina edo laska
baten ahoarekin eginda daude, zerra mugimendu
baten bitartez. Kosken formagatik, dekorazioan
erabili zen tresnaren sekzio triangeluarra igarri
daiteke.

15. Bolinkobako aztarnategiko
adar-mutur dekoratua
(Abadiño)
Neurriak; 8,10 x 1,82 x 1,80 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Objektu hau Bolinkobako III mailan ere aurkitu zuten.
Berau beheko magdalenienseari egozten zaio.

Objektua zatitua dagoen eta tresna gisa
interpretatzen zaila den arren, tradizionalki aginte-
-makilatzat hartu izan dute. Izen honekin ezagutzen
diren piezak objektu enigmatikoak dira bere
erabilerari dagokionez. Balizko interpretazioenetako
batek, eskimalek xede honetarako erabilitako
tresnarekin duen antzekotasunagatik, geziak
tentetzeko erabiltzen zutela adierazten du.

14.1

14.2 Ildasken forma (8x)
Sorbatza atzera eta aurrera erabili
izanak eragindako koskak.

15.2 Dekorazio motiboa (8x)
Dekorazioak ikoroskidun motiboa
du oinarri; motibo hori euskarri
osoan errepikatzen da.

14.2

15.2

15.1
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16. Apaindura grabatua eta balizko
figura eskematikoa dituen hagaxka
lau-konbexua. Lumentxako
aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 14 x 1,89 x 0,68 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Objektu hau E mailan aurkitu zuten (Kantauriko
beheko Magdaleniensea) Lumentxako
aztarnategian.

Hezur zorroztua da, sastakai moduan, apaindura
oso eskematizatua duena. Bertan lau hankako
animaliaren bi irudi ezagutu ahal izango lirateke .
Interpretazio hau zuzena bada, animaliak
ingeradaren azalerako lerro batzuetara mugatuko
geldituko lirateke eta euskarrian kokaturik egongo
lirateke bizkarretik lotuta. Dekorazioa oso lerro txiki
eta finekin osatzen da, zeharkakoak hezurraren
ardatz luzearekiko.

17. Ikoroskien motiboa duen
azagaia. Santimamiñeko
aztarnategia
(Kortezubi)
Neurriak: 13 x 1,2 x 0,60 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Pieza hau osatzen duten bi zatiak VI mailan aurkitu
zituzten (amaiera-goiko Magdaleniensea). Azagaia
puntua duen pieza da, hezur edo adarrez egindakoa.
Pieza hauek Goi Paleolitikoan zehar agertzen dira
eta behin betiko gailendu ziren Magdaleniense
garaian.

Objektu honen apaindura fusteren aldean dago
batez ere, eta ikoroskidun motiboa da. Ikoroskidun
motiboa hiru aldiz errepikatzen da linean eta, ikus
daitekeenez, grabatutako ildoa oso sakona da.

17.1

16.2 Ildasken forma (8x)
Grabatutako ildaskak sakonak dira
eta luzetara zeharkatzen dute
objektuaren  gorputza. Beste
ildaska laburrago batzuk zeharka
jarririk daude haien artean.
Euskarri osoan, ziztaden aztarna
txiki batzuk nabarmentzen dira.

17.2 Ildasken forma (8x)
Goitik behera grabatu dira.
Ildaskotan, taxuketaren ordena
islatzen da: eskuinetik ezkerrera
doana aurrekoaren gainean dago.

16.2

17.2

16.1

IRUDIKAPEN EZ-FIGURATIBOAK
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18. Saihets-hezurraren gainean
apaindutako espatula. Santa
Katalinako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 12 x 2 x 0,70 cm.
Arkeologoa: Eduardo Berganza

Pieza hau Santa Katalinako goi Magdalenienseko
mailan aurkitu zuten. Morfologikoki antzekoak diren
objektuak, bere aztarnategi batzuetan aurkitutakoak,
espatulak direla interpretatu dituzte.

Euskarriak, saihets-hezurrak, bi ildo sakonen
apaindura erakusten du, paraleloan, hezurra
luzetarako ardatzean zeharkatzen dutenak. Horren
ondorioz, horien artean kokatzen den hezur-zatia
irteten da. Motibo honetatik abiatuta, lerro ebaki
batzuk diagonalean ageri dira euskarriaren
ertzetarantz. Hezurraren muturra moztuta eta higatuta
dago, agian espatula gisa erabiltzeagatik (Berganza,
e.p.).

18.1

19. Azagaia apainduak.
Lumentxako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 11,36 x 0,88; 14 x 1 y 9 x
0,84 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Hiru zati dira, ziur aski azagaia berari dagozkionak.
III mailan ageri ziren (amaiera-goiko
Magdaleniensea) Lumentxako kobazuloan.

Hiru piezek antzeko apaindura dute: sigi-sagako
motiboa. Motibo honen grabatua azalekoa da eta
tresnaren puntaz behin bakarrik pasatuta egin zuten.
Gainera, objektuek luzetarako arteka du, honek
puntari ekintza hilgarriagoa emango zion.

19.1

18.3 Ildasken forma (8x)
Ebakiak errepasaturik daude eta
hagitz sakonak dira.

19.2 Ildasken forma (8x)
“V” forma duen dekorazioa bi
ebaki errepasatu egin ostean
taxutzen da; ebakiok punta batez
egin dira, angeluan bat eginik.

18.3

18.2

19.2
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20. Ebakiak dituzten hezurrak.
Arenaza I aztarnategia
(Galdames)
Neurriak: 6 x 0,72 cm.
Arkeologoa: Juan María Apellániz

Aztarnategi honetan aurkitu dituzte Azilienseari atxikitako mailan. Objektu
osoenak lau dira eta hauen artean punta bat nabarmentzen da. Ahuntzaren
saihets-hezurren, matapodio baten eta hezur biribildu baten gainean
eginda daude. Grabatutako motiboa sotila da: objektuaren alde batean
edo bietan zeharkatzen dituzten serietan antolatutako ebakiak. Bere
azterketan, hainbat egileren esku-hartzea identifikatu zen. Sakonera,
zabalera, ildoen luzera eta euskarrian zuten kokalekua alderaketan
erabilitako parametroak izan ziren. (Apellániz, Ruiz Idarraga eta Amayra,
2002).

21. Margoz apaindutako harria.
Urratxa III kobazuloa
(Orozko)
Neurriak: 8,2 x 3,9 x 2,2 cm.
Arkeologoa: Margarita Muñoz

Pieza hau aurkitu zuten Azilienseari egotzitako aztarnategiko materialekin
batera. Euskarria kareharria da eta honen gainean hamaika marra,
paraleloak eta apur bat zeiharrak, margotu dituzte burdin oxidotik lortutako
gorri kolorean.

Pieza mota hau ezagutzen da Frantziako aztarnategi azilienseetan. Harri
aziliense gehienak okrez koloreztatuta daude, hainbat forma geometrikoak
eginez. Normalean oso motibo sotilak dira, errepikatuta daudenak: puntuak,
lerro kurboak, hainbat lodierako marrak,...etab. (Muñoz eta Berganza,
1997).

IRUDIKAPEN EZ-FIGURATIBOAK



20.2

20.1

21.1

20.1 - 20.2 Ebakiak dituzten he-
zurrak
Ildo hauen formaren trazatuaren
erregulartasunak eta homogeneo-
tasun orokorrak pentsarazten gai-
tuzte grabatzaileak, bestelakoak
baziren ere, grabatzeko lanean
eskarmentu handia zutela. Egile
hauek irizpide tekno-estilistikoak
partekatzen zituen talde bateko
kide bezala har daitezke
(Ruiz Idarraga, 2003).

21.2

31

21.1 - 21.2 Kalkoa eta harkosko
pintatua
Dekorazioa zeharo ordenaturik
dago: marren zabalera antzekoa
da eta antzeko hutsunea edo tartea
jarriz taxuturik daude.
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APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK

Zintzilikarioak, intsigniak, buruteak eta apaindura pertsonalera ustez
zuzendutako bestelako objektuak arte higigarriaren bildumen barruan
jasotzen dira. Izan ere, berez objektu artistikoak dira eta, gainera, gizakiak
bere burua apaintzeko duen gogoa agerian uzten dute eta, zalantzarik
gabe, balore sinbolikoak ere badituzte.

22 Zintzilikarioa hioide hezur gainean, Antoliñako kobako aztarnategian
(Gautegiz Arteaga)
23 Zintzilikarioa edo botoia anbar harri gainean Antoliñako kobako
aztarnategian (Gautegiz Arteaga)
24. Maskorreko zintzilikarioak. Bolinkobako aztarnategia (Abadiño)
25. Oreinaren letagin atrofikoen gaineko zintzilikarioak. Bolinkobako
aztarnategia (Abadiño)
26. Oreinaren letagin atrofikoen gaineko zintzilikarioak. Lumentxako
aztarnategia (Lekeitio)
27. Maskor zulatuta. Santa Katalinako aztarnategia (Lekeitio)
28. Burutearen zatia, zaldiaren irudi osatu gabe bateko grabatuaz apainduta.
El Polvorín aztarnategia (Karrantza)
29. Hezurrezko zintzilikarioa, apaindura figuratibo eta geometrikoa grabatuta
duena. Santa Katalina aztarnategia (Lekeitio)
30. Harrizko zintzilikarioa. Lumentxako aztarnategia (Lekeitio)
31. Hezurrezko zintzilikarioa edo intsignia. Lamina II aztarnategia (Berriatua)



34

22. Zintzilikarioa hioide hezur gainean,
Antoliñako kobako aztarnategian
(Gautegiz Arteaga)
Neurriak: 2 cm gutxi gorabehera
Arkeologoa: Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui

Zintzilikario hau hioide hezur baten gainean egin zen eta Lmc mailan
agertu zen, Goi Solutreri atxikiz. Paleolitoko zintzilikarioen beste kasu
batzuk topatu dira, eta haietan ere hezur berdina erabili da. Kasu honetan,
euskarria aldarazi egin da. Izan ere, hioide hezurraren goiko angeluko
muturra bakarrik kontserbatu da. Bertan, apurketagatik jazotako txanga
eta hioide hezurraren taula deitzen den horren zati bat ikus daitezke.
Ebakiduraren edo apurketaren zona mehetuta dago higadurarengatik
(Aguirre Ruiz de Gopegui, 1998/2000).

23. Zintzilikarioa edo botoia
anbar harri gainean Antoliñako
kobako aztarnategian
(Gautegiz Arteaga)
Neurriak: 2 cm gutxi gorabehera
Arkeologoa: Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui

Pieza hau anbar gainean egin zen. Aurreko pieza bezala, aztarnategiko
Lmb mailan topatu zen eta Solutre garaiko industriari esleitu zitzaion
(Aguirre Ruiz de Gopegui, 1998/2000). Aldeetako batean, euskarriak
esfera itxura du. Bestean, nahita egindako apurketa agertzen da, izan
ere, haren forma okerra da eta gainazala oso erregularra. Zuloaren
perimetroa borobila da, eta horrek aukera ematen du apurketan erabilitako
tresnaren errotazio mugimenduaren arrastoak ikusteko. Bestalde, ertzean
egindako arrasto txikiak ikus daitezke. Beste zintzilikario batzuen kasuan
bezala, eusteko loturaren batekin uztartuta egon litezke.

Hona hemen ezaugarriak: apurketaren formak, zuloak eta zuloaren ertzeko
arrastoek iradoki egiten dute pieza botoi edo adornu finko modura erabili
ahal izan dela.

APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK



22.2 Euskarriaren xehekapena (8x)
Goiko erpinaren murrizketaren itxura.

22.3 Euskarriaren xehekapena (8x)
Hezurraren beheko ertzaren
mehartzea.

23.2 Zulaketaren itxura (8x)
Zuloak ebakidura konikoa du eta
zulagailuak biraketa-
mugimenduak egitean utzi dituen
hatz zirkularrak ikus daitezke gune
horretan.

23.3 Zuloaren xehekapena (8x)
Euskarriaren barnealdean egiten
duen ibilgua ez da lerro zuzena,
izurtua baizik.

23.1

22.2 22.3

23.2 23.3

22.1
22.1 Zintzilikarioa hioide hezur
gainean.

23.1 Zintzilikarioa edo botoia
anbar harri gainean.
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24. Maskorreko zintzilikarioak.
Bolinkobako aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 2 cm. (gutxi gorabehera)
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Bolinkobako aztarnategian, VI mailan (goiko
Perigordiense garaia), zulaketa zuten 22 moluskuren
(littorinas obtusatas) seriea aurkitu zuten.

Bere lotura zehazki nolakoa zen ezagutzen ez
badugu ere. Aurkitu dituzten tokiak, maskorren arteko
antzekotasunak eta bere zulaketek pentsarazten
dute guztiaz soka bati lotuta zeudela zintzilikario
moduan.

24.1

25. Oreinaren letagin atrofikoen
gaineko zintzilikarioak.
Bolinkobako aztarnategia
(Abadiño)
Neurriak: 2,20 x 1,20 x 0,89 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Hamasei zintzilikario dira (horietako batek markak
ditu), Bolinkobako VI mailan -Solutrensea- aurkitu
zituztenak.

Ez dakigu nola erabili zituzten, banaka edo lepoko
berean lotuta. Horietako batek lerro ebakiak ditu
errotik gertu. Ildoak sakonak dira eta agian lotura
dute zintzilikatzeko moduarekin. Zulaketa lortu dute
mugimendu birakariz erabilitako zulatzaile edo punta
sendoaz.

25.1

25.2

APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK
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26. Oreinaren letagin atrofikoen
gaineko zintzilikarioak.
Lumentxako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 2,20 x 1,20 x 0,90 cm.
Arkeologoa: José Miguel de
Barandiarán

Hiru zintzilikari dira oreinaren letagin atrofikoaren
gainean eginda. Hauek IV mailan (goiko
Magdaleniensea) aurkitu zituzten Lumentxan.

Euskarriaren prestaketa eta zulaketa egiteko modua
ez dira ezberdinak aurretik deskribatutako
objektuekiko. Zulaketak erabilitako tresnaren
biraketaren orratzak erakusten ditu.

27. Maskor zulatuta. Santa
Katalinako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 7,5 x 7,6 cm.
Arkeologoa: Eduardo Berganza

Apaindurazko objektu hau Santa Katalinako III mailan
(goiko Magdalenienseari egotzita) ageri zen.

Kusku biko maskorretako bat da, forma zirkularrekoa,
ziur aski pectinidaen familiakoa. Zuloa du muturrik
lodienean edo gailurrean. Zulaketa irregularra da
eta ez da bere egikeraren orratzik ikusten (Berganza,
Ruiz Idarraga eta Arribas p.).

26.2

29.127.1

26.1
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28. Burutearen zatia, zaldiaren irudi
osatu gabe bateko grabatuaz apainduta.
El Polvorín aztarnategia
(Karrantza)
Neurriak: 4,00 x 3,00 x 0,30 cm.
Arkeologoa: Rosa Ruiz Idarraga

El Polvorin izeneko aztarnategiko maila arkeologiko batean topatua, hezur
eta harri materialekin batera, Goi edo Amaierako Magdalen garaiari atxiki
dakioke. Euskarriaren albo batean ikus daitekeen biribiltzea zirkunferentzia
ia ezin hobe baten zatia da, 5 cm.ko erradiokoa. Gure ustez pieza mota
hau “burute” izeneko taldekoa da, eta bere forma zirkulua da erdian
zulaketa duena. Zintzilikarioak edo jantziei jositako piezak direla interpretatu
dute. Beste aztarnategi batzuetan sepulturetan aurkitu dituzte, gorpuzkien
ondoan.

Objektu hauek egiten dituzten euskarri mota ezagunenak hezur zapalak
badira ere, nagusiki espatulak, El Polvorin aztarnategiko pieza hau ale
xeheko kareharrizko zati batean oinarriturik egin dute, agian zarakar
estalagmitiko oso mehean oinarriturik.

Zaldi baten zerra, buztana eta hankak irudikatuta daude estilo errealistako
grabatu baten bidez. Ildo nagusiak, zerra, ipurmami eta hanken
ingeradarenak, zabalak eta sakonak dira. Buztana ildo estuago batez
diseinatu dute eta animaliaren ilea iradokitzen dutenak, berriz,
azalekoagoak eta meheagoak dira. Egile honek delineatzen du trazu labur
eta askeak erabiliz, hauek kateatu eta ondoan ezartzen dira nahi den
forma lortu arte (Ruiz Idarraga eta Berganza, p.).

APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK
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28.1 Kalkoa.
28.2 Erdian zuloa duen apaingarri
biribilaren gutxi gorabeherako
berregitea.
28.3 Zulodun apaingarri biribil
baten zatia.

28.4 Grabatuaren xehekapena (25x)
Hankak taxutzen dituzten ildaskak
ertzean bertan amaitzen dira;
euskarriaren forma biribildua grabatua
egin aurretik lortu zela esan nahi du
horrek.

28.5 Marraduraren xehekapena (25x)
Zaldiaren gorputzeko ilajea itxuratzen
duten ildaskak.

28.3

28.2

28.1

28.4 28.5
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29. Hezurrezko zintzilikarioa, apaindura
figuratibo eta geometrikoa grabatuta
duena. Santa Katalinako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 8 x 4 cm.
Arkeologoa: Eduardo Berganza

Objektua Santa Katalinako aztarnategiko III mailan (goiko Magdaleniensea)
aurkitu zuten Lekeition. Berau egiteko euskarritzat bobidoaren hezur
hioidea erabili zuten.

Hezurraren erdiko zuloaren azterketak aukera ematen du objektu hau
zintzilikario modura identifikatzeko, izan ere, ertzak higadura agertzen du
goiko zonaldean, hain zuzen ere, esekita geratuko litzatekeen hartan.

Objektua motibo geometrikoz apainduta dago. Hauek euskarriaren hainbat
aldetan daude eta bi aldeetan antzekoak dira: hezurraren muturretan eta
bere alboko zatietan ezarritako motibo ebaki batzuk. Zuloa markoztatzeko
ebaki batzuk, sakonak, daude hiruki baten moduan daudenak.

Hezurraren adarretako baten mutur hautsian bobido handi baten burua
irudikatu zuten. Figura honetan adarren ildo sakonak eta ilajea diseinatzen
duten ildo azaleko eta estuago batzuk nabarmentzen dira. Animaliaren
aurpegiaren eskuineko alboaren profila hezurraren hausturarekin bat
dator (Berganza eta Ruiz Idarraga, 2002).

APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK
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29.1 Kalkoa. A aldea.
29.2 Zintzilikarioa. A aldea.
29.3 Kalkoa. B aldea.
29.4 Zintzilikarioa. B aldea.

29.2

29.3 29.4

29.1

29.5 Bobido handi baten burua (25x)
Adarren ildaska sakonak
nabarmentzen dira. Ilajea azal-azaleko
ildaska estuagoez taxutu da. Haustura
animaliaren aurpegiaren eskuineko
aldeari egokitzen zaio.

29.6 Zuloaren xehekapena (12,5x)
Zuloan gune leunduagoa ikus daiteke,
dilindatzearen higadurari loturik egon
daitekeena.

29.5 29.6
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30. Harrizko zintzilikarioa.
Lumentxako aztarnategia
(Lekeitio)
Neurriak: 5,80 x 1,70 x 0,54 cm.
Arkeologoa: José Miguel de Barandiarán

Zintzilikario hau aurkitu zuten IV. mailan (goiko Magdaleniensea)
Lumentxako aztarnategian. Nahiko gogorra den harkaitzaren gainean
(silizioztatuta) eginda dago. Agian jaspea da. Berde bizi kolorekoa da eta
zuri koloreko zerrenda du.

Piezak prestaketaren orratzak ditu, azalera leuntzearen ondoriozkoak.
Zulaketak orratz zirkularrak erakusten ditu. Hauek utzi ditu erabili duten
tresnak eta horrek erakusten du erabilerak ez dituela higatu zuloaren
hormak. Zulaketaren aurkako ertzean orratzak ere ikusten dira, hauek
egindako ukituarenak izan daitezke eta pentsarazten gaitu karrakagailu
giza erabili zutela.

31. Hezurrezko zintzilikarioa edo intsignia.
Lamina II aztarnategia
(Berriatua)
Neurriak: 4,74 x 4,60 x 0,30 cm.
Arkeologoak: José Luis Arribas eta Eduardo Berganza

Azilienseari egotzitako apaindurazko objektua. Berau Laminak II
aztarnategian aurkitu zuten.

Forma trapezoidaleko hezurrezko plaka da, hiru zulaketaz eta puntu edo
sakonune zirkular batzuez apainduta dagoena. Horiek lau lerro erdizirkular
eta zentrokideetan antolatuta daude (Arribas eta Berganza, 1988). Zuloak
erabat zirkularrak dira eta horietan zulaketa-lanaren aztarnak geratzen
dira. Zuloak hiru izateak pentsarazten digunez, zintzilikarioa barik, jantziei
edo beste objekturen bati intsignia edo ikur gisa josteko plaka izango
litzateke.

APAINDURA PERTSONALEKO OBJEKTUAK
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31.2

31.1

31.2 B aldea
Atzeko aldean hezurraren arbastat-
zearen aztarnak ikus daitezke. Haren
ingerada osoa murrizketa-lanek eta
higadurek taxutu dute. Ertz muxarra-
tu horiek Kantauri isurialdeko eta
Frantziako hego-mendebaldeko arte
higigarrian ezagun-ezagunak diren
“ingerada muxarratuen” nolabaiteko
antza dute.

30.1

31.1 A aldea
Ikertzaile batzuek iradoki dutenez,
ebakidun puntuak dituen dekorazio
hori notazio-sistema batekin edo
egutegi batekin loturik egon daiteke.

30.2 Zuloaren forma (18x)
Zulaketak eragindako aztarnen
xehekapena

30.2

30.1 Hezurrezko zintzilikarioa
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