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Iraganik gabe ez dago ez orainik ez etorkizunik. Baina iragana ez da jada existitzen, 
gure oroitzapenean mantentzen da, eta, noizean behin, indartu egiten da, gure arbasoek utzitako objektu, 
xehetasun edo paisaiaren bat ikusten dugunean. Izan ere, elementu horiek gure kultur ondarea osatzen 
dute.
Horren guztiaren jakitun, Bizkaiko Foru Aldundiak urte asko daramatza iraganeko hondar horien bilake-
tarekin eta ikerketarekin konprometituta, XX. mendearen hasieran on Jose Migel Barandiaranek indus-
keta arkeologikoak hasi zituenetik Santimamiñeko kobazuloan (Kortezubi) edo Barrikako itsaslabarretan, 
Bizkaiko historiaren lehenengo ebidentzia materialak bertako bizilagunen esku utziz.
Azken 30 urteotan, bilaketak areagotu egin dira, eta orain iraganari buruz dugun irudipena desberdina 
da lehen geneukanarekin konparatuta, eta, batez ere, irudipen osoagoa da. Arenaza (Galdames), Pico 
Ramos (Muskiz) edo Antoliña (Gautegiz Arteaga) kobazuloetan, Enkarterriko mendietako trikuharrietan, 
Arrola (Nabarniz, Arratzu) edo Bolunburuko (Zalla) kastroetan, Foruko garai erromatarreko herrixkan, 
Garaiko nekropolietan edo Gerrikaitz (Munitibar) eta El Pobaleko (Muskiz) burdinoletan egindako indus-
ketei esker, arkeologoek material ugari berreskuratu ahal izan dute.
Batzuetan, balio estetiko handiko piezak izan dira; esate baterako, gidaliburu honen azalean ikus daite-
keen VI. mendeko beirazko edalontzia, Finagako (Basauri) nekropoliko gerlari baten hilobiaren barruan 
aurkitua. Beste batzuetan, garai batean erabili arren, denboraren joanagatik edo erabiliaren erabiliagatik, 
erabilgaitz geratu eta abandonatu egin ziren objektuak aurkitu izan dira, mila puskatan apurtuak, 
Museoaren biltegietan gordetako ontzien zati ugarien kasuan bezala. Eta, azkenik, lurrak, haziz betetako 
jalkinak, ikatzak, karraskarien hezurrak eta egur-hondarrak aurkitzen dira.
Material hauek hainbat datu ematen dizkigute; esate baterako, materialok diseinatu zituzten komunitateei 
buruzkoak, eta bizitzeko, lan egiteko, jateko, defendatzeko, errezatzeko eta hil ostean irauteko erabili 
zituztenei buruzkoak.
Datu horiek ezagutzeko, arkeologoek ebidentzia guztiak aztertzen dituzte dagozkien testuinguruetan, 
gero eta sofistikatuagoak diren analisi-teknikak erabiliz. Modu horretan, materialak datatu eta interpre-
tatu ditzakete, eta, azken batean, iraganeko komunitateen giro sozialaren atal bat berreraiki dezakete.
Hori dela eta, espazio egokiak sortu ditugu Bizkaiko arkeologi museo berrian, arkeologoek behar bezala 
egin dezaten euren lana; era berean, biltegi praktikoak ere jarri ditugu, iraganeko lekukotza hauek zaindu 
ahal izateko. Izan ere, zalantzarik gabe, ondorengo belaunaldiek beste teknika batzuekin aztertu beharko 
dituzte pieza horiek, eta, batez ere, euren ardurekin bat egiten duten galderei erantzun beharko diete.
Gure historiari buruz egiten ditugun ikerketek ez lukete zentzurik izango, ez balira ezagutzera emango. 
Horren aurrean, Museoak denboran zeharreko bidaia proposatzen die bere bisitariei, gure arbasoek utzi 
dituzten arrastoei jarraituz. Bizkaitarrek eta bisitatzen gaituzten guztiek bidaia honetaz gehiago gozatu 
dezaten, gidaliburu hau prestatu da, eta, modu horretan, gure iragana deskubritu ahal izango dugu, eta, 
azken batean, herri honen sustraiak ere ezagutu ahal izango ditugu.

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI





 8 Sarrera
 9 Eraikina
 11 Bildumak
 12 Erakusketa
 13 Gida

 14 PALEOLITOA. Gizarte ehiztari eta biltzaileak
 17 Giza espezieak: karakterizazio anatomikoa
 17 Neandertalen garaia: Bizkaiko lehen biztanleak
 17 Homo sapiensaren etorrera: ehiztari-biltzaileen taldeak
 20 Ehiztari-biltzaileen teknologia: tresnak fabrikatzea
 21 Arte paleolitikoa

 24 NEOLITOA. Ehizatik ekoizpenera
 27 Jarauntsitako teknologiak
 27 Ingurunea
 29 Zeramika
 32 Hileta-jardunbideak
 32 Metalurgia

 34 BURDIN AROA. Kastroetako biztanleak
 37 Aurrekariak. Brontze Aroaren Amaiera – Burdin Aroa
 37 Oppidak: lurraldearen antolakuntza oinarria, II. Burdin Aroan
 42 Burdin Aroko hileten mundua

 44 ERROTAMARREN AROA. Lurraldearen ustiapena eta merkataritza bideak
 47 Kastroak utzi eta indigenen egonleku berriak
 47 Bizkaia, aro erromatarraren komunikazio sareen barruan
 49 Adierazpen erlijiosoak
 49 Forua: Portua eta Foruma
 50 Mundu erromatarraren amaiera

 52 ERDI AROA. K.O. VI – XIV. MENDEAK. Gerlariak eta nekazariak
 55 Bizkaia: mugen espazio bat
 55 Herrixkez jositako paisaia
 59 Erromanikoaren garaia

 62 ERDI AROA. K.O. XIII – XV. MENDEAK. Hiriko bizitza
 64 Hiriko munduaren agerpena
 66 Artisautza
 67 Urbietako pezioa
 67 Merkataritza

 72 ARO MODERNOA. Paisaia berriak
 75 Paisaiaren berreraikitzea, XVI. mendean
 75 Baserriak
 80 Elizen hilerriak

 82 Ondare arkeologikoaren kudeaketa Bizkaian

 86 Bibliografia



Interes arkeologikoko Ondare 
Kulturala modu bateratuan 
kudeatu behar da induskete

tan eta azterketetan berreskuratu
tako arkeologia materialek ez du
telako zentzurik jatorrizko 
az tar nategiaren testuingururik ga
be. Gauzak horrela izanik, Bizkaiko 
Foru Aldundiak Arkeologi Museoa 

Sarrera

sortzeko beharra ikusi zuen Eus-
kal Museoaren legatua jasoz, azken 
honek aurreko mendearen hasie
ratik lurraldeko arkeologia, etno
grafia eta historia bildumak biltzen 
zituelarik.
Arkeologi Museoak 2009ko apirila
ren 3an ireki zituen ateak lehen 
aldiz, Bizkaiko arkeologia kudea

Arkeologi Museoa, Unamuno 
plazatik (Bilbo).
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tzetik eratorritako hiru helburu 
betetzeko:

 Arkeologi indusketetan be
rreskuratutako materialen kon
tser bazioa bermatzea, bai eta in
dusketek sorrarazten duten 
do kumentazioa ere. Museoak, fi
nean, objektua eta bere testuingu
rua mantendu behar ditu.

 Ikerketa arkeologikoa susta
tzea, bildumak dokumentatuz eta 
ikerketarako azpiegitura eta zer
bitzu beharrezkoak sortuz: ikerke
ta, garbiketa, siglatu eta katalogazio 
aretoak, kontserbazio laborategiak 
eta liburutegia.

 Lurraldearen Historiaren eza
gutza zabaltzea, iragana eta egun
go gizartea harremanetan jarriz, 
etorkizunean ere proiektatzen ja
rraitu ahal izateko. Horretarako, 
besteak beste, erakusketak, ikasta
roak, hitzaldiak eta argitalpenak 
antolatuko dira.

Eraikina

Museoa Bilbo Asuako haranarekin 
lotzen zuen tren zaharraren gelto
ki ohiaren eraikin historikoan da
go. 1895ean inauguratu zen, eta 
XX. mendearen hasieran handitu 
zuten. Geltokiak hiletakapera bat 
zuen, eta bertan egon ohi ziren 
itxaroten hildakoak, Derion ze
goen Bilboko udal hilerrirako bi
daia abiarazi baino lehen. 
1994an abandonatu egin zen ter
minala, San Nikolas plazatxora al
datu zelako. Orduan, Eusko Jaurla
ritzak, higiezinaren jabeak, eraikin 
enblematiko honi egiteko berria 
ematea erabaki zuen. Bizkaiko Fo
ru Aldundia birgaitzeaz eta han

ditzeaz arduratu zen, Bizkaiko Ar
keologi museoan bihurtzeko 
as mo arekin. Gisa horretan, eraikin 
zaharra errespetatu egin zen. Ber
tan, zerbitzuak, tailerrak eta iker
keta aretoak instalatu ziren, eta 
lehengo burdinbideak zeuden le
kuan eraikin berria egin zen. Lora
tegidun patio baten bitartez, au

Geltokitik Derion kokatutako 
Bilboko herri hilerrira joaten 
zen trenaren hiletabagoia.

Geltokia XX. mendearen 
erdialdean.
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bateko esangura ematen zaie 
objektuei, izan ere, testuingururik 
gabe ez dago gure arbasoen por
taerazko eta buruko jarraibideez 
jabetzeko aukerarik.
Halarik ere, fondo hauen %2 bai
no gutxiago dago ikusgai, izan ere, 
dokumentu historikoak diren al
detik, beraien proiektuak aurrera 
atera nahi dituzten arkeologo eta 
ikerlariek kontsultatu, aztertu eta 
ikertu egin ditzakete. Planteamen
du horiekin, Museoak Bizkaiko 
memoria historikoaren artxiboe
tako bat izan gura du, bai eta erre
ferentziazko zentroa ere, etorkizu
nean azterketa arkeologikoak 
egiteko.

Erakusketa

Erakusketaren gai nagusia denbora 
da, hau da, historiaurretik lurraldea 
okupatu duten ondoz ondoko so
zietateak. Zazpi bloketan dago an
tolaturik, hain zuzen ere, ikusgai 

rretik zegoenarekin konektatzen 
da. Eraikin honetan, biltegiek ia 
1.000 metro karratu dituzte eta 
hiru solairu daude, bai eta 700 
metro karratuko erakusketa are
toak ere.

Bildumak

Arkeologi Museoak dituen bildu
mak jatorri ezberdinetakoak dira, 
askotariko tipologietakoak, eta 
pixkanakapixkanaka areagotuz 
doaz ikerketa berriak garatzen 
doazen heinean.

 Fondo arkeologikoak
Batez ere, indusketa arkeologikoe
tatik etorritako izaera ezberdine
tako objektuek osatzen dituzte 
(harria, zeramika, hezurra, beira, 
burdina, ikatza, sedimentuak...). 
Eusko Jaurlaritzako Kultura sail
buruaren 2008ko azaroaren 27ko 
Aginduaren bidez, Arkeologi Mu-
seoa Bizkaiko Lurralde Historikoan 
aurkitutako interes arkeologiko 
eta paleontologikoko biltegi zen
trotzat hartu da.
Bilduma hau bestelako material 
arkeologikoekin osatzen da. Euskal 
Museoa, Eleiz Museoa edo urtee
tan zehar estelak, aztarna arkite
ktonikoak edota bestelako mate
rialak (estratigrafikoki egiaztaturik 
gabe eta desagertzear zeuden) 
biltzen lan handia egin duten par
tikularrak dira horien titularrak.

 Fondo dokumentalak
Objektuen eta jatorrizko testuin
guru arkeologikoen lotura estua 
kontuan hartuz, bilduma txosten, 
ikerketa, planimetria, irudi eta in
dusketa arkeologikoen txostene
kin osatzen da. Gisa horretan, era

Arkeologi Museoaren aurre
kariak. H. Schlunk eta J. M. 
Apellániz irakasleak, E. Nolte 
eta J. M. Ugartechearen 
ondoan, Raneseko (Zierbena) 
nekropolian berreskuratutako 
material zeramikoa aztertzen. 
ARGAZKIA E. NOLTE

Material arkeologikoa garbi
tzeko aretoa.

0 Solairuko biltegia.



dagoen erakusketa banatzen den 
kultura epe nagusietan:

 Paleolitoa. Gizarte ehiztaribil
tzaileak (K.a. 100000K.a. 4000).

 Neolitoa. Ehizatik ekoizpene
ra (K.a. 4000K.a. 800).

 Burdin Aroa. Kastroetako biz
tanleak (K.a. IX. mendeaK.o. I.go 
mendea).

 Erromatar aroa. Lurraldearen 
ustiapena eta Inperioaren merka
taritza bideak (K.o. IV. mendeak).

 Erdi Aroa. Gerlariak eta neka
zariak (K.o. VIXIV. mendeak).

 Erdi Aroa. Hiriko bizitzaren 
garapena (K.o XIIIXV. mendeak).

 Aro Modernoa. Paisaia be
rriak (K.o. XVXVIII. mendeak).
Bloke bakoitzak atalase bat du, 
eta bertan ikusgai dagoen piezak 
modu intuitiboan ematen du adi
tzera une historiko bakoitzean 
erakutsiko denari buruzko ideia 
nagusia. Epe bakoitzari buruzko 
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oinarrizko informazioa ematen 
da. Ezaugarri nagusiak azaltzen di
ra, eta, ondoren, horren berri iza
teko modua adierazten duen bi
garren informazioa ematen da, 
erakusgai dauden objektuak dato
zen aztarnategi, enklabe edo 
eraikuntzak azpimarratuz, lurral
dearen iragan historikoa ikusteko 
gakoak baitira. 
Erakusketa hogei pantaila inte
raktiborekin osatzen da. Horietan, 
irudiak, testuak, soinuak, 3Dko be
rregiteak, bideoak, etab. daude, eta 
erakusketaren bilbea osatzen du
ten gaiak are sakonago ezagutzeko 
interesa daukaten bisitariei daude 
zuzendurik.
Arkeologi Museoaren erakusketa 
iraunkorra diseinatzeko oinarrizko 
premisak honako hauek izan ziren:

 Arkeologiak Bizkaiko ezagutza 
historikoari emandakoa erakustea.

 Bizkaiko Ondare Kulturala 
ezagutzera ematea eta bisitaria 
haren garrantziaz sentsibilizatzea. 
Horretarako, beste leku batzuk bi
sitatzeko gonbita egingo zaio, be
reziki, museo bihurtutako Santi
mamiñe, Forua, San Anton eta 
Pobal bezalakoak.

 Idatzizko, toponimia edo ar
keologikoak ez diren iturrietan oi
narritzen diren berbaldiak saihes
tea.

 Gutxi ezagutzen diren epeak 
osatzen saihestea, batez ere, horiei 
buruzko daturik ez badago. Hala, 
bada, beste leku batzuetako infor
mazioa ez da estrapolatuko, ez eta 
ohiko topiko eta lekuei helduko 
ere.
Gogoeta horiek aintzat hartuz, aro 
ezberdinetan espezialistak diren 
arkeologo taldea bildu zen, erakus
ketaren edukien gidoia ezartze al
dera.

Erakusketa aretoa:  
Historiaurrea.

Harribiltegia.

Atondoa.



Erakusketa iraunkorraz gainera, 
Museoko bildumek duten esangu
ra jendeari jakinarazteko, beste
lako baliabideak ari dira erabiltzen, 
hala nola, ikastaroak eta hitzaldiak, 
jarduera didaktikoak, eskola taile
rrak edo Arkeologi liburuxken argi
talpena.

Gida

Bisitaria Arkeologi Museoko are
toetatik gidatzeko egina dago, bai
na baita etxean irakurri eta iraga
nak gaur egun duen balioa 
erabiltzaileari erakusteko ere. Ho
rren bitartez, ibilbide bat egingo 
dugu Bizkaiko historiatik, lurral
dean bizi izandakoek lagatako az
tarnei jarraituz, orain dela 40.000 
urte baino gehiago Barrikako 
itsaslabarretan edo Dimako koba
zuloetan identifikatutako lehen 
biztanleek erabili zituzten tresne
tatik orain dela 150 urte Sestaon 
San José del Desierto komentuko 
fraideek erabili zuten baxeraraino.
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Erakusketa aretoa: Erdi Aroa.

Erakusketa aretoa:  
Burdin Aroa
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PALEOLITOA

Gizarte ehiztari eta biltzaileak

Ehiztari-biltzaileen komunitateak egungo Bizkaiko Lu-
rralde Historikoan bizi izan ziren luzaroan, hain zuzen ere, K.a. 100000 eta 
K.a. 4000 urte bitarteko epean. Bi giza espezietakoak ziren: Homo neander-
thalensis eta Homo sapiens. Ekonomia ekoizle baten gabezia eta lurralde 
osotik egindako mugimenduak euren ezaugarri esanguratsuenak izan ziren, 
eta bizitzeko modu ezberdinak etengabeko klima aldaketek eragindako in-
gurumen baldintzetara egokituz joan ziren. Aipatutako garaian garatu ziren 
kulturak Paleolito izenpean biltzen dira.
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Giza espezieak: karakterizazio anatomikoa

1  Azken bi milioi urteetan gizakiak izan duen eboluzioak biolo-
gikoki ezberdinak diren giza espeziei eman die leku; horien artean, 
Homo habilis, erectus, antecessor, neanderthalensis eta sapiens (gu). 
Gaur egun eskuragarri dauden datu arkeologikoen arabera, Bizkaian 
azken bi espezieak baino ez ziren bizi izan. 
Espezie biek sekuentzia genetiko berbera badute ere, hezur fosilen az-
terketak erakutsi digu neandertalak gorputz sendo eta zabala baina gor-
putz-adar laburrak zituela; aurpegian ez zuen kokotsik, arku supraorbita-
rio oso markatuak eta kopeta baxua zituen, garezur handia bazuen ere.
Ez da ohikoa Historiaurreko aro aspaldikoenei dagozkien gorpuzkiak 
kontserbatzea. Axlorreko (Dima) kobazuloan, hortz piezak berreskuratu 
dira; gutxienez, pertsona gazte eta sendo bati dagozkio, hain zuzen ere, 
orain dela 40.000 urte Baltzolako errekaren emaritik euren harrapakinak 
igarotzea itxaroten zuten neandertal ehiztarien talde batekoa izan zena. 
Kostaldean dagoen Santa Katalinako (Lekeitio) kobazuloan hiru belaunaldi 
Homo sapiens bizi izan ziren. Horren adibide ditugu 50 bat urteko gizon 
edadetu baten atzeko haginak eta bi esne-hortz.

Neandertalen garaia: Bizkaiko lehen biztanleak 
(K.a. 100000 – 30000)

2  Bizkaiko lehen giza okupazioak –batez ere– Arlapeko (Lemoa) eta 
Axlorko (Dima) kobazuloetan egin ziren. Alabaina, badaude atari zabaleko 
okupazioak ere, Barrikako (Kurtzia) eta Sopelanako (Mendieta) kostaldean. 
70.000 urte baino gehiagoz okupatu zuten lurraldea. Garai horietan, klima 
izoztu, hotz eta lehorreko garaiak beste gozo, epel eta hezeago batzuekin 
txandakatu ziren. Ondorioz, aldaketa nabarmenak eman ziren bai kostal-
dean bai landaredian eta faunan. 
Neandertalek haragia baino ez zuten jaten funtsean, eta ehizatzeko es-
trategiak planifikatu egiten zituzten. Batzuetan, animalia jakin batzuk 
ehizatzen espezializatzen ziren. Halaber, lekuz aldatzen ziren lehengaien bi-
la, euren tresnak egin ahal izateko. Oinarrian, bizirauteko estrategiak ez 
dira ondorengo populatzaileek hasieran praktikatutakoen oso bestelakoak.

Homo sapiensaren etorrera: ehiztari-biltzaileen 
taldeak (K.a. 30000 – 4000)

3  Gure espeziea, Homo sapiensa, orain 30.000 urte heldu zen Kantau-
riko erlaitzera. Hala bada, neandertalak hegoalderantz botarazi zituzten 

Oinarri arrailduko azagaia, 
adarrez egina.  
El Polvorín (Karrantza) 
kobazuloan aurkitua.  
Aurignac aldia  
K.a. 30000-24000.

Axlorreko (Dima) kobazuloan 
aurkitutako Homo nearnder-
thalensisen hiru hagin eta 
Santa Katalinako (Lekeitio) 
kobazuloko Homo sapiensen 
beste hiru hagin.



“La Gravette” motako silexko 
jaurtigai puntak, Bolinkobako 

(Abadiño) haitzuloan 
berreskuratuak.  
Gravetien aldia  

K.a. 24000-18000.

pixkanaka-pixkanaka, harik eta desagertu ziren arte. Berritasunak ekarri zi-
tuzten harri-lanketara, eta hezurra eta adarrak lehengai gisa erabiltzea are-
agotu zuten. Gainera, adierazteko eta komunikatzeko modu berritzailea 
sortu zuten: arte figuratiboa. 
15.000 urte baino gehiagoz, klima hotza gailendu zen, garai epel laburrekin, 
klima izoztua K.a. 18000. urte inguruan etorri zen arte. Poloetan izotza 
metatzean, kostaldea 14 km inguru atzeratu zen, eta agerian geratu zen, 
horrenbestez, herbiboro talde handiak bazkatzen eta ibiltzen ziren itsa-
sertzeko larredia. 
Giza taldeak bizirauteko estrategiak aldatzen eta tresnak fabrikatzeko ir-
tenbide tekniko zehatzak garatuz joan ziren. Gisa horretan, ehizarako  
“La Gravette”-ko harrizko puntak eta punta foliazeoak erabili zituzten, Bo-
linkobako (Abadiño) eta Antoliñako (Gautegiz Arteaga) kobazuloetan iru-
dikaturik dauden moduan, bai eta jaurtitzeko orein adarren jaurtigailuak 
ere. Etxeko esparruari dagokionez, silexko karraskagailuak erabili ziren, 
egurrezko heldulekuarekin. Horien bitartez, larru freskoei atxikitako hara-
gia kendu zitekeen, eta, ondoren, hezurrezko orratzez josi.
4  K.a. 15000 eta 9000 urteen artean, klimak zertxobait hobera egin zue-
nez, hostozabalen basoak hedatu egin ziren, kostaldea gaur egun dagoen le-
rrotik 5 km-ra hurbildu zen eta biztanleria areagotu egin zela ondoriozta tzen 
da, bizitokiak areagotu egin zirelako, kostaldeetako haran babestuenetan. 
Bizirauteko baliabideak dibertsifikatu egin ziren, arpoiarekin egindako 
arran tzari edo itsaskitan ibiltzeari esker, Santa Katalinako (Lekeitio) edo 
Santimamiñeko (Kortezubi) kobazuloek erakusten duten bezala. 

Arlanpe (Lemoa) kobazuloko 
lutitako bifaza, eta Axlorreko 

(Dima) kobazuloan eta 
Mendieta I (Sopelana) 

egonlekuan aurkitutako lutitan 
eta kuartzitan zizelkatutako 

kantal tailatuak. Erdi Paleolitoa  
K.a. 100000-30000.



Silexko oinarri ahurra duten 
punta foliatuak, Antoliñako 
(Gautegiz Arteaga) kobazu-
loan berreskuratuak.  
Solutren aldia 
K.a. 18000-15000.

Testigantza artistikoak askotarikoak eta kalitate ezin hobekoak izan ziren. 
Gainera, estiloari dagokionez hauen antzekotasunak hego-mendebaldekoe-
kin bai eta harri zein hezurrezko teknologien uniformetasunak ere, edota 
urrutiko jatorriko lehengaien presentziak talde haren arteko hartu-ema-
nak gero eta oparoagoak zireala adierazten dute.
5  K.a. 9000. urte inguruan, klima epelago eta hezeago bati esker, landa-
re eta animalia espezieak areagotu egin ziren. Hurritzen, pagoen eta hal-
tzen basoak hazi egin ziren, eta kostalde lerroa gaur egun ezagutzen dugu-
na bihurtu zen. Emeki-emeki, hotzetara eta espazio irekietara –bisonteak 
eta oreinak– hobekien egokitutako animalia espezieak desagertu egin zi-
ren, eta, horien ordez, basoko habitatean bizi zirenak agertu ziren –basur-
deak eta orkatzak–. 
Baliabide berri horiek egotean, azken ehiztari-biltzaileek euren buruak 
hornitu zitzaketen lurralde murritzago batean, joan-etorri luzeak egin ba-
rik. Halaber, asko lagundu zien Pareko Landa (Bermeo eta Busturia artean) 
bezalako lekuetan bizitzea, atari zabalean. Era berean, antzina Gorbea be-
zalako mendi babesgabeak kolonizatu zituzten, eta, bertan, besteak beste, 
Urratxa III (Orozko) kobazuloa okupatu zuten.
Tresnek aurreko garaietakoen antzekoak izaten jarraitu zuten; hala ere, for-
ma erdizirkular, triangeluar eta trapezoidaleko pieza txikiagoak lortu ziren, 
gezien punta eta ertz moduan erabiltzen zirenak. Artea gutxiago agertu 
zen garai honetan, eta geometrikoa eta ez figuratiboa izan zen. Gainera, 
euskarri mugikorretan baino ez zen adierazten, kobazuloetako hormetatik 
desagerraraziz.

Axlorreko (Dima) kobazuloko 
karraskagailua eta punta 
musterienseak.  
Erdi Paleolitoa  
K.a. 100000-30000.



20 ERAKUSKETAREN GIDALIBURUA. PALEOLITOA

Adar arpoia, hortz lerro 
batekin. Santimamiñeko 
(Kortezubi) kobazuloan 

aurkitua. Trazu zeihar eta 
paraleloekin dago apaindurik. 

Goi Madeleine aldia  
K.a. 11000-9000.

Ehiztari-biltzaileen teknologia:  
tresnak fabrikatzea

6  Bizkaiko aztarnategietan berreskuratutako tresnak, batez ere, harriz 
edo hezurrez egin ziren. Bestelako materialak, ziur asko, ez dira gaurdaino 
kontserbatu. 
Silexa landuz (gogortasun handiko baina modu kontrolatuan hautsi daite-
keen harria), objektu estandarizatu mota oro sortu zen (karrakagailuak, 
arraspak, beranak, zulagailuak, etab.). Barrikan, Trebiñon edo Urbasan azale-
ratzen denaren antzeko kalitate oneko silexaz hornitzeko beharrak hainbat 
joan-etorri eta trukaketa eragin zituen. 
Beste alde batetik, animalien hezurrak, hortzak, adarrak eta maskorrak, 
tresnak (azagaiak, arpoiak, orratzak, etab.) eta apaingarriak (eskulturak, le-

pokoak, etab.) fabrikatzeko erabili ziren. 
Tresnen fabrikazioarekin erlazionatutako 

arrastoen aurkikuntzak tresna horie-
tako bakoitzaren ekoizpen katea berre-
gitea ahalbidetzen digu, harri edo hezu-

rrena bezala, eta euren arteko aldeak 
denboran eta espazioan erkatzea. Era berean, tresnak erabiltzearen on-
dorioz sortutako aztarnak identifikatuz, euren diseinuaren zertarakoa 
ezagutu dezakegu.

Orein haginez osatutako 
lepokoak, sustraitik hurbilen 

dauden zatietan zulaturik. 
Bolinkobako (Abadiño) 

haitzuloan aurkituak.  
Solutren aldia  

K.a. 18000-15000.
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Arte paleolitikoa

Gizaki modernoek, K.a. 30000 eta 9000 urteen artean, komunikazio gra-
fikoko sistema bat sortu zuten. Sistema hori Europa osotik garatu zen, an-
tzeko ereduak jarraituz. Jarduera hori kobazuloetako hormetan nahiz egu-
nero erabiltzen ziren harrizko eta hezurrezko apaintzeko objektu txiki eta 
tresnetan isla zitekeen.
7  Artea parietala. Bizkaian, Paleolito garaian apaindutako lau kobazulo 
kontserbatzen dira. Venta Laperrako (Karrantza) kobazuloan, sarreraren 
ondoan eta modu naturalean argiturik, bururik gabeko bisonte batzuk eta 
hartz bat grabatu zituzten. Irudiok gizaki modernoak eskualdera iritsi zire-
neko hasierako epeari egoki dakizkioke. Areatzako (Galdames) kobazuloa 
geroxeago okupatu zuten. Bestelako laginen artean, sartzeko zaila den are-
to ezkutu bat kontserbatzen du, gorriz eta diluitutako burdin oxidoz atza-
marrez margotutako hainbat orein bikotez dekoratuta. Berriki, Rincón (Ka-
rrantza) kobazuloan gezi formako orein baten eta uro baten grabatuak 
aurkitu dira. Santimamiñeko kobazuloa arte paleolitikoaren goieneko 
unearen erakusgarri izan zen. Ikatz begetal beltzez atondutako gelatxoa du, 
bisonte dozena baten irudiekin. Horiez gainera, zaldi bat, ahuntz bat, orein 
bat eta hartz bat ere ageri dira. 
8  Arte higigarria. Dekoratutako objektuek askotariko euskarriak zituz-
ten eta funtzio asko izan ahal zituzten. Adibidez, Laminak II (Berriatua) ko-
bazuloko hezur plaka puntu zorrotzeko lerroekin edota El Polvorín (Ka-
rrantza) kobazuloko animalia baten atzeko partea duen burutea bezalako 
irudiek zuloak dituzte. Horrek pentsatzera garamatza esekitoki moduan 

Hematite plaketa, zaldien 
irudiekin alde bietatik 
grabaturik, Lumentxako 
(Lekeitio) kobazuloan 
aurkituak. Okreak gorputza 
atontzeko eta pinturarako 
balio zuen, baina baita 
hezurraren eta larruen lana 
errazteko ere.  
Goi Madeleine aldia  
K.a. 11000-9000.

Santimamiñeko (Kortezubi), 
Santa Katalinako (Lekeitio) eta 
El Polvoríneko (Karrantza) 
kobazuloetako hezurrezko 
orratzak.  
Goi Madeleine aldia  
K.a. 11000-9000.



erabili izan zirela edota jositako apaingarri moduan, eramaileen jantziei 
eusteko. Beste kasu batzuetan, silexa zizelkatzeko erabilitako tresnak aton-
du ziren, hala nola: orein bat grabaturik zuen harri-koskorra, Antoliñako 
(Gautegiz Arteaga) kobazuloan aurkitua; Bolinkobako (Abadiño) kobazu-
loko kolpekarian grabatutako ahuntzak, eta Santimamiñeko (Kortezubi) 
eta Santa Katalinako (Lekeitio) animalia konposizioak. Askotan, erabiliaren 
erabiliaz, objektuaren irudiak hondatu egin ziren.
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Adar arpoia, hortz ilera 
batekin eta oinarria zulaturik. 

Areatza I (Galdames) 
kobazuloa.  

Azil aldia K.a. 9000-7000.

Hareharrizko kantala, okrezko 
lerro paraleloekin margoturik, 
Urratxa III (Orozko) kobazu-

loan berreskuratua.  
Azil aldia K.a. 9000-7000.
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PALEOLITOKO INTERAKTIBOAK

EHIZTARI-BILTZAILEEN ARTEA
Interaktiboaren bitartez, ibilaldia egin daiteke Bizkaiko lau 
kobazulo apainduetatik (Venta Laperra, Rincón, Arenaza 
eta Santimamiñe), erabilitako teknikak eta islatutako gaiak 
ezagutzeko aukerarekin. Gainera, arte higigarriko objektuak 
ere ikus daitezke: apaingarri pertsonalak, tresna funtzionalak 
edo eguneroko bizitzarako tresnak.

ERABILERA-ARRASTOAK
Erabilera-arrastoak harrizko tresnetako hortz eta azaletan 
geratu ziren marka mikroskopikoak dira, tresna horiek erabili 
zirenean. Interaktiboan, arrasto horien ikerketatik lortzen 
den informazioaren berri ematen da, bai eta informazioa 
lortzeko moduen eta aplikatutako azterketa-metodoen berri 
ere. Gainera, ikerketa mota honen garapenean, arkeologia 
esperimentalak daukan garrantzia nabarmentzen da.

MUSEOA
ar  eologi

MUSEOA
ar  eologi

ADARRAREN ETA HEZURRAREN LANKETA

Zerbidoen adarretatik eta zenbait animalia-espezieren 
hezurretatik abiatuta, hainbat jardueratarako balio zuten 
tresnak egin ziren. Interaktiboan, hezurrezko orratz bat eta 
orein-adarrezko azagaia bat egiteko modua ikus daiteke. Kasu 
bietan, hagatxo bat ateratzen da matrizetik, eta gero landu 
egiten da, nahi den forma lortu arte. 

MUSEOA
ar  eologi

A

C

D

HARRIAREN LANKETA
Bizkaian bizi izan ziren ehiztari-biltzaile taldeek harria erabili 
zuten, lanabesak egiteko lehengai gisa. Interaktiboan, modu 
praktikoan eta agerraldi esperimental baten bitartez, harrizko 
lanabesak lortzeko erabiltzen ziren prozesuak erakusten 
dira. Hain zuzen ere, silexa lantzeko era ikus daiteke; modu 
horretan, punta musteriensea, punta foliazeoa, berana, 
arraspa eta punta mikrolitikoa lortzen ziren.

MUSEOA
ar  eologi

B



Ehizatik 
ekoizpenera
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NEOLITOA

Ehizatik ekoizpenera

Elikagaien ekoizpenean oinarritutako sistema ekono
miko berri baten ezarpen mailakatuak bizimodua errotik aldatu zuen, be
rritasun teknologikoak (heztea, harria leuntzea, eltzegintza eta, ondoren, 
metalurgia) eta baliabide biotikoak (garia, garagarra, ardiak, txerriak, etab.) 
eskala handira hedatzearen ondorioz. 
Badirudi elementu horiek guztiak Mediterraneoko ekialdetik sar tzen 
joan zirela, eremu atlantikoraino. Orain dela 12.000 urte, Goraldi 
Emankorrean, zerealak hazi eta animaliak hezten hasi ziren. Alabaina, 
beste kontinente batzuetan antzeko garapenak antzeman ziren. Biz
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Ontzi itxurako eskuko 
ehogailua, La Boheriza II 
(Karrantza) trikuharriko 
hareharriz egina.  
Neolitoa K.a. 40002800.

Santimamiñeko (Kortezubi) 
kobazuloko hezurrezko 
orratza.  
Kalkolitoa K.a. 28001800.  
Ohartu orratzaren tamaina 
eta diametroa handixeagoa 
dela aurreko garaietakoekin 
alderatuz. Gisa horretan, 
trinkotasun handiagoa ematen 
zitzaien ehun jakin batzuei, 
artileari kasu.

Areatzako (Galdames) eta 
Lumentxako (Lekeitio) 
kobazuloetako silexko gezi 
puntak pendunkulu eta 
hegatsekin. Brontze Aroa  
K.a. 1800800.

kaiaren kasuan, lehenengo ebidentziak oso ondorengokoak 
dira.
Populazioak kobazuloak utzi zituen eta atari zabal txikietan 
kokatu zen, klima epelago bati esker. Mugikortasun ereduak 
ere aldatu egin ziren, izan ere, gizarte ibiltariak izatetik (behar 
zinegetikoen arabera) gizarte egonkorrago eta sedentarioagoak 
izatera pasa ziren, artzaintza transhumantea gauzatuz.

Jarauntsitako teknologiak

1  Komunitate horiek izan zituzten aldaketa handiek ez zuten ez ehiza 
ezta landareen uzta ere desagerrarazi (ezkurrak, hurrak eta basosagarrak), 
ezta itsas produktuak ere (arrainak eta moluskuak). Guztiguztiak beha
rrezkoak izan ziren zerealetan eta abeltzaintzaren deribatuetan oinarritu
tako dieta mailakatua osatzeko. Jarduera horiek mantentze aldera, euren 
arbasoetatik jarauntsitako harri eta hezurrezko tresnak egiten jarraitu zu
ten, zenbait aldaketa egin bazizkieten ere. Oro har, tamaina txikiagoa hartu 
zuten tresnek, Ilso Betaioko kokalekuan (Artzentales eta Sopuerta) aurki
tutako jaurtigai geometrikoak edota karraskagailuak kasu. Lumentxa (Le
keitio), Areatza (Galdames) edo Pico Ramos (Muskiz) bezalako kobazu
loetan aurkitutako hegats eta penduludun puntek gezia eskulekuan hobeto 
egokitzea ahalbidetzen zuten. 

Ingurunea

2  Egungoa baino klima epelago eta hezeago batek zuhaitz hostoeror
korrez (haritzak, pagoak, ezkiak, hurritzak, zumarrak) eta hosto iraunkorre
ko zuhaitzez (arteak eta pinuak) jositako mendi hegalak eta larrediak ego
tea ahalbidetu zuen. 
Herrixkak landareelementuez eraikitako etxola txikiez osaturik zeuden. 
Barneko espazioa harrizko enkatxo batez atondurik egon zitekeen. 
Erdian, sutea edo sutondoa jarri ohi zen, lurrean. Kanpoaldean, 
berriz, eguneroko hainbat jarduera egin ohi ziren. Hori da, behinik 
behin, Ilso Betaioko kokalekuan egindako indusketek erakutsi du
tena. 712 metroko altueran kokatuta Artzentales eta Sopuertako 
udalerrien artean, K.a. hirugarren milurtekotik bigarrenaren hasierara arte 
bizi izan zen jendea bertan.
Abelazkuntza (behiena, ardiena edo txerriena) Areatzako (Galdames) ko
bazuloan antzeman da, hain zuzen ere, etxeko bobidoen kasuan, K.a. 5000 
eta K.a. 4500 urte bitartean. Baliabide biotiko berrien eta haiek ustiatzeko 
tekniken zabalkundea, egungo datuen arabera, nahiko berantiarra izan zen 



Kantauriko erlaitzean, eta ez dirudi biztanle kopuru esanguratsurik egon 
zenik bertan. Abereentzako elikagai freskoak lortzeko helburuarekin, etxo
la neguko larreetatik udako larreetara aldatu ohi zen. Gisa horretan, harre
man eta trukaketa sare bat eratzen zen Ebro haraneko komunitateen ar
tean. 
Animaliak ukuiluratzeak eragiten zuen haragi ekarpenaz gainera, hainbat 
esneki ere lortu ziren, eta artilea prozesatu egin zen ehun jarduerarako, 
buztin erreko fusaloietan islatzen den legez. Horiek dira iruteko erabili zi
ren ardatzen topeak eta Bizkaiko hainbat aztarnategitan kontserbatu dira, 
Jentilkoba kobazuloan, esaterako (Mañaria).
3  Zereal zantzu zaharrenak (garagarra eta gari jantzia –ezkandia– 
bereziki) K.a. 4500 eta 4000 urteen artean datatu ziren karbono 14re
kin. Pico Ramos (Muskiz) eta Kobaederra (Kortezubi) kobazuloetan aur
kitutako garagar ale ikaztuak dira. Geroago, gariaren beste barietate 
batzuk sartzen joan ziren, hala nola, gari biluzia eta artatxiki iletsia, Area
tzako kobazuloko (Galdames) aztarnategian egiaztatu legez. Aldi berean, 
tresna espezifikoak fabrikatu ziren jarduera ekonomiko berria garatu 
ahal izateko. Horien artean, besteak beste, heldulekuan silexko haginak 
zituzten igitaiak, galburuak mozteko, edo eskuko errotak, zereal alea irin 
bihurtzeko.

Artxanda (Bilbao) mendiko 
Hirumugarrieta I eta II 

trikuharrietako hildakoen 
jabetzako gauzen parte ziren 

silexko mikrolito geome
trikoak (hirukiak eta tra

pezioak). Zurezko zurtoinetan 
lotuta, proiektil edo objektu 
zorrotz moduan erabiltzen 

ziren.  
Kalkolitoa K.a. 28001800.

Mugarra (Mañaria) mendiko 
Jentilkoba kobazuloan 

aurkitutako buztin egosizko 
topea.  

Kalkolitoa K.a. 28001800.



Zeramikazko baso karenatua, 
inpresio ungiformeekin 
atondurik, Lumentxako 
(Lekeitio) kobazuloan.  
Brontze Aroa K.a. 1800800.

Ingurunean egindako eskuhartze antropikoak aldaketa arinak eta garrantzi
tsuak eragin zituen paisaian: nabarmenena deforestazioa izan zen. Landatzeko 
edo bazkatzeko lurzoruen beharrak zuhaitzak moztea ekarri zuen. Zuhaitzak 
moztu eta ondoren egurra edo abarrak eraikuntzarako aprobetxatzeko, 
tresna berriak sortu ziren harria leunduz: aizkorak eta zeioak. Ebaki tzeko ins
trumentu astunak ziren, eta limonita, riolita edo silexa bezalako harri gogo
rrak landuz lortzen ziren, harik eta aho zorrotzak lortzen ziren arte. 

Zeramika

4  Buztinez egindako ontziak beste berritasun bat izan ziren. Agian, ne
kazaritzatik eta abelazkuntzatik lortutako elikagai berria biltegiratu, kontser
batu eta janaria prestatzeko beharrak bultzatuta egin zituzten. Lumentxako 
kobazuloan (Lekeitio), digitatutako zigorubelduz eta lokatz plastikoz aton
dutako ontzi oboide handiak berreskuratu dira. Baliteke edukiontzi isolaga
ilu gisa erabili izana inguru hezeetan, uztak eta sukaldean erabilitako beste 
txikiago batzuk usteltzea saihesteko.

Santimamiñen (Kortezubi) 
aurkitutako silexko igitai 
hortza.  
Neolitoa/Kalkolitoa 
K.a. 40001800.





Pico Ramos (Muskiz) 
kobazuloan lurperatutako 
hildakoen gauzen artean 
berreskuratutako apaingarriak. 
Atxabitxibihiak eta hiruki 
formako marfilezko lepokoa 
urrutiko jatorria duten 
objektuak dira.  
Kalkolitoa K.a. 28001800.

Lacilla II (Sopuerta) kobazu
loan berreskuratutako ofitazko 
aizkora landua. Kalkolitoa K.a. 
28001800.

Disko formako bariszitazko 
aleak dituen idunekoa, 
Goikolau (Berriatua)  
kobazuloan aurkitua.  
Brontze Aroa K.a. 1800800.



Brontzezko sastagai xafla, 
muxarradurekin heldulekuan, 

Arenaza I (Galdames) 
kobazuloan aurkitua.  

Brontze Aroa K.a. 1800800.
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Brontzezko trintxa, orein 
adarrezko eskulekuarekin, zizel 

gisa erabiltzen zena,  
Santimamiñeko (Kortezubi)  

kobazuloan.  
Brontze Aroa K.a. 1800800.

Hileta-jardunbideak

5  K.a. IV. milurtekoaren erdialdera, bazkatzeko lekuetatik hurbil zeuden 
hegal eta tontorretan, eraikuntza iraunkorrak eraiki ziren estreinakoz. 
Eraikuntzok tamaina handiko harriz egin ziren (megalitoak) eta trikuharri 
izena hartzen zuten. Horietan, ehorzketa kolektiboak egon ohi ziren, eta 
ganbera batean, gorpuak hilobiratzen ziren, euren jabetzako gauzekin bate
ra, ehunka urtez. Ehorzketak metatu egiten zirenez, hezurrak eta hildakoen 
jabetzako gauzak berrantolatu egiten ziren hormen kontra, beste berri 
batzuk sartzeko. Hiletagauzen artean, zeramikazko ontziak, silexko nahiz 
landutako harrizko tresnak eta harriz zein hezurrez fabrikatutako apaindu
rak zeuden.
Tontorretan eta hegaletan kokatuta zeuden eraikuntzak zirenez, haraneta
tik aldenduta, aise ikusten ziren. Horrenbestez, abelazkuntza transhuman
tea praktikatzen zuen populazioaren lurraldea antolatzeko ere balio zuten. 

Karrantzako mendilerro txikian, Bizkaiko lurraldean da
goen trikuharri multzorik handiena aurkitzen da. 
Horien artean, azpimarratzekoak dira La Cabaña, 
Cotobasero eta La Boheriza.
Koba batzuk hildakoak gordetzeko ere erabili zi

ren; lurrean uzten ziren, aldamenean jabe tzako 
gauza sinpleak zituztela.

Pico Ramos kobazuloan (Muskiz), K.a. hirugarren milurtekoaren gehiengo 
batean, 104 lagun lurperatu ziren euren jabetzako gauza anitz eta bikaine
kin. Horien artean, inguruko urritasuna zela eta, aipatzekoa da bolia, jatorri 
urrutiko material exotikoa. 
Goikolau kobazuloaren (Berriatua) kasuan, hiletagauzen artean ehunka 
lepokobihi txiki zeuden; horietako asko bariszita izeneko mineral berde
koak ziren, inguru hurbilenean ere topa ezin zitekeena.

Metalurgia

6  Metalurgiari esker, objektu iraunkorragoak fabrikatu zitzaketen, eta 
hura erabiltzen hasi zireneko etapa Metalen Aroa izenarekin ezagutzen da. 
Bizkaian ezagutzen diren metalezko lehen objektuak kobrez eta brontzez 
landu ziren (eztainu eta kobrezko aleazioa), eta K.a. hirugarren milurte
kokoak dira. Tresna eta arma berri horiek, are eraginkorragoak zirenak, ne
kez fabrikatzen edo lortzen ziren. Ondorioz, oso gutxi izan dira aurkitu
takoak. Hala, bada, ez da galdaketa laberik ezta molderik aurkitu objektu 
metaliko zaharrenen alboan. Horrek, horrenbestez, merkataritza trukeetan 
eskuratutako piezak izan daitezkeela pentsatzera garamatza.
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NEOLITOKO INTERAKTIBOAK

ZERAMIKA NEOLITIKOAN  
ETA METALEN AROAN

Interaktiboan, zenbait bideoren bitartez, buztin egosiz 
egindako ontzien fabrikazio-prozesu esperimentala ikus 
daiteke. Hasieran, orea prestatzen da; gero, modelatu egiten 
da eta amaitzeko, azalerako akabera ematen zaio. Batzuetan, 
dekorazio motaren bat jartzen da eta azkenik, egosi egiten 
da, praktikatutako bi modalitateetatik abiatuta.

LANDARE-HONDAKINAK
Arkeobotanikaren bitartez, landareen paisaia berreraiki 
dezakegu. Interaktiboan, aztarnategi arkeologikoetan 
berreskuratzen diren landare-hondar motak ikus daitezke, eta, 
gainera, nola jaso eta tratatu behar diren azaltzen da, bai eta, 
azkenik, polen, ikatz eta hazi, fruitu edo aleen ikerketarako 
erabiltzen diren teknika analitikoak ere.

MUSEOA
ar  eologi

MUSEOA
ar  eologi

B

A



Kastroetako 
biztanleak
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BURDIN AROA

Kastroetako biztanleak

Historiaurreko azken etapari deritzogu Burdin Aroa, 
hain zuzen ere, K.a. VII. mendearen eta K.o. I.go mendearen arteko etapa-
ri. Urte horietan, lurraldea okupatzen zuten biztanleen artean aldaketa 
garrantzitsuak eman ziren, eta idazle erromatarrek aipatutako herri indi-
genen oinarriak finkatuz joan ziren Kantauri ekialdean: baskoiak, bardulia-
rrak, karistiarrak edo autrigoiak. Aldaketa garrantzitsuenak ondokoak izan 
ziren: egonleku finko eta gotortuak osatu ziren, burdina agertu eta oro 
har erabiltzen hasi ziren, eta gorpuak errausten hasi ziren hileta-praktika 
moduan.



Orpo-aizkora alboko uztai 
bikoitzarekin, brontzez egina 
eta Betaio mendian 
(Sopuerta) aurkitua. Azken 
Brontze Aroa. K.a. VIII. mendea.

Fibula simetrikoko zubi edo 
arkua, brontzez egina eta 
Berreagako kastroko (Mungia, 
Zamudio eta Gamiz-Fika) 
indusketetan aurkitua. K.a. III. 
mendea-K.o. I.go mendea.

Ezpata baten zorroaren 
babeserako aplikea, brontzez 
egina eta dekorazio punteatua 
duena, Berreagako kastroko 
(Mungia, Zamudio eta 
Gamiz-Fika) indusketetan 
berreskuratua. K.a. III. mendea-
K.o. I.go mendea.
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Brontzezko lantza-punta, 
tutu-formako heldulekuarekin. 
Alboetan zuloak ditu, egu-
rrezko kirten batean jarri ahal 
izateko. Arenaza I (Galdames) 
kobazuloan aurkitua. Azken 
Brontze Aroa. K.a. VIII. mendea. 
Ziurrenik, kobazuloan bizi izan 
zen giza taldearen ekipamen-
duan garrantzia zuen objektu 
bati dagokio, gune atlantiko 
europarreko zentro metalur-
gikoekin izandako harremanen 
bitartez lortua.

Aurrekariak. Brontze Aroaren  
Amaiera – Burdin Aroa (K.a. 1800 – K.a. 800)

1  Fenomeno megalitikoaren (K.a. 1800) eta Burdin Aro Zaharraren 
(K.a. 800) hasieraren arteko epea Kantauriko historiaurretik gutxien eza-
gutzen dena da. Hala ere, aldaketa sakonenak izan zituen epea izan zen. 
Arrazoiak ez dira oraindik ezagutzen, baina uste da penintsulatik (Cogotas 
I eta Brontze Atlantikoa) nahiz Europatik (Kutxak zelaietan ehortzeko kul-
tura) Bizkaira etorritakoen eragin kulturalen ondorio izan daitezkeela. Eu-
ropako Atlantikoko tailer metalurgikoetatik etorrita, Areatza I-eko 
(Galdames) lantzaren punta, edo Betaioko (Sopuerta) uztai bikoitzeko aiz-
kora harreman horien garrantziaren erakusgarri dira.
Aldaketa horien adierazpen arkeologiko nabarienetako bat kastroak 
dira, hau da, gune garaietan egin ziren gotorleku berriak. Kosnoagako 
(K.a. VII. mendea) kastroa Bizkaian ezagutzen den Burdin Aroko herrix-
ka zaharrena da. Harrian zizelkatutako zulo sakona da, eta babesturik 
dago. Indusketa horretatik atera ziren materialak babesteko lubeta lodi 
bat egiteko erabili ziren, eta, ondoren, oholez hesitu zuten. Horrekin 
batera, lehenago bizitzeko erabiltzen ziren lekuak, kobazuloak kasu, aban-
donatu egin ziren.

Oppidak: lurraldearen antolakuntza oinarria,  
II. Burdin Aroan (K.a. IV – K.o. I.go mendea)

2  K.a. IV. mendearen erdialdera, kastroen paisaia aldatu egin zen. Go-
tortutako hainbat herrixka agertu ziren (erromatarrek oppidum deitzen 
zietenak –oppida pluralean–); batzuetan, berriak ziren, eta, beste batzuetan, 
berriz, Burdin Aro zaharreko kastroen aldaerak. Oppidak erreferentzia 
gune ekonomiko eta estrategikoak izan ziren, bai eta biztanleena ere, kon-
trolatzen zituzten lurralde eremuetan. 
Kristo aurreko lehen milurtekoan zehar, bizilekuak faktore ekonomiko eta 
estrategikoen arabera aukeratzen ziren. Muinoetan kokatzen ziren, pasabi-
deak errazago defendatu eta kontrolatzeko. Nekazaritza eta abeltzaintzako 
ekonomiarako beharrezkoak ziren uraren eskuragarritasuna eta larre one-
ko lurzoru aberatsetatik hurbil egotea irizpide garrantzitsuak ziren oso. 
Aretoan gailentzen den maketak oppidum horietako baten berreraikitze 
ideala erakusten du. Arkitektura militarra nabarmentzen da, planifikazio za-
indu baten isla. Nekez eskura zitezkeen herrixken segurtasuna sendotu 
egin zen harresi luze eta irmoekin; batzuetan, defentsarako dorreak zituz-
ten ateen ondoan. Berauek eraikitzeko, inguruak ematen zizkion materi-
alez baliatzen ziren: harriak harresietarako eta egurra oholesietarako. 
Guneen forma irregularra zen, kokalekuetako orografia defentsarako bali-
atzen baitzuten.



Burdinez eginiko golde 
nabarra, Berreagoko Kastroa 

(Mungia, Zamudio eta 
Gamiz-Fika).  

K.a. III. mendea-K.o. I.go 
mendea. Herrixketatik gertu 

zeuden terraza txikiak 
luberritu egiten ziren, eta, 

horretarako, azienda larriari 
uztartutako burdinazko golde 

nabarrak erabiltzen ziren.

Bascuneseko txanpon-etxeko 
zilarrezko denario zeltiberiar 

baten aurrealdea eta  
atzealdea.  

K.a. I. mendea.  
Kosnoagako (Gernika-Lumo) 

kastroko indusketan berresku-
ratu zen. Erromak, bere unitate 
militarretan, honelako piezekin 

ordaintzen zien mertzenario 
gisa sartzen ziren tropa 

indigenei.

Berreagako kastroan (Mungia, 
Zamudio eta Gamiz-Fika) 

aurkitutako burdinazko lantza 
baten punta eta txurroa.  

K.a. III. mendea-K.o. I. mendea. 
Tutu-formako heldulekua 

dute, beren-beregi zorroztu-
tako egurrezko makila bat 
sartu ahal izateko bertan. 

Burdin Aroko gizaki-multzoko 
objekturik ohikoenetako 

batekoa da.





3  Euren kokaleku pribilegiatutik, oppidek lurralde zabala kontrolatzen 
zuten, traspais izenekoa. Bertan, bizirauteko beharrezkoak ziren baliabide 
guztiak eskuratzen zituzten. Nekazaritza eta abeltzaintza euren ekonomi-
aren oinarri izan ziren. Laboratutako hainbat gramineo espezie, hala nola, 
garia eta garagarra, nekazaritzaren lekuko dira. Jarduera horren zeharkako 
adierazle gehiago ondokoak dira: eskuko errotak biribilak, garauak xe-
hatzeko edo baso-fruituak (ezkurrak edo pagatxak) ehotzeko, biltegiratze-
ko ontzi handiak berreraikitzea ahalbidetzen duten zeramika zatiak edota 
burdinazko golde baten burdin sarea.
Abeltzaintza beste jarduera garrantzitsu baten isla da, ardi, ahuntz, behi, 
txerri eta zaldiak bezalako etxeko espezieekin. Herrixketan hazitako ani-
maliak tiratzeko erabiltzen ziren, elikagaiak (okela, esnea edo koipea) eta 
tresnak nahiz ehunak fabrikatzeko lehengaiak emateko. Beste alde batetik, 
basoaren ustiapen ekonomikoarekin jarraitu zuten, bai eta ehizarekin, 
landare-produktuak bilduz edo egurra pilatuz ere.
4  Harresiak etxe multzoa eta herrixkaren espazio komunak biltzen 
zituen. Etxeko bizimodua aldameneko etxola, baratze eta eskorten ingu-
ruan egiten zen. Etxola-kopurua txikia zen, baina nahikoak ziren horien 
ezaugarriak eman ahal izateko. Plantak nahiko irregularrak ziren, eta itxura 
kurbatuak edo zuzenak izan zitzaketen. Batzuetan, erdi induskaturik zeuden 
lurzoruan, eta, gisa horretan, zoru erregularrak lortzen ziren. Hormak lan-
dareen makiletako armazoiekin altxatzen ziren, lurrean edo harrizko zoka-
loetan iltzatutako zutoinetan finkatuta. Lastoz nahastutako lupetzarekin es-

Gastiburuko (Arratzu) 
indusketetan aurkitutako 

estela. K.a. IV. eta  
I.go mendeen artekoa. 

Taula-formako hareharri baten 
gaineko pieza; dekorazioa 

dauka aldeetako baten goiko 
erdialdean. Lerro moztu 
bertikal eta horizontalak 

marko eta babes gisa agertzen 
dira, elementuaren zabalera 

bertikalean hartzen duten 
zazpi lerro hautsirako edo 

sigi-saga erako lerroetarako.

Ezkuzko errota zirkular bateko 
harri etzana, 

Bolunburu Kastrokoa (Zalla).  
K.a. III. mendea-K.o. I. mendea. 
Aleak xehetzeko idar fisikoa 

funtsezkoa zen aurreko 
garaietan erabiltzen ziren ontzi 

itxurako errotak bi pieza 
zituztenengatik ordezkatu 

ziren. Bat finkoa geratzen zen 
zoruan, etzana, eta bere 

gainean bigaren pieza, 
zirrindola, eragingailu baten 
bitartez biraka aritzen zen.

Zirrindolak erdialdean zuen 
zulotik aleak botatzen ziren 

hauek ehotu ahal izateko.



Berreagako kastroko (Mungia, 
Zamudio eta Gamiz-Fika) 
nekropolian aurkitutako 
hareharrizko estela diskoideoa. 
K.a. I. mendea-K.o. I. mendea. 
Bere alde zirkularretan, hiru 
besoko gurutze kurbatua ikus 
daiteke. Gurutzeak eskuineta-
rantz egiten du bira, eta 
zerra-hortzak dituen koroa 
batean dago grabatuta. Irudiak 
nabarmentzeko, beheraguneak 
daude gainazalean. Alboan, 
lerro moztu paralelo bik disko 
osoa zeharkatzen dute.
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Berreagan (Mungia, Zamudio 
eta Gamiz-Fika) aurkitutako 
hareharrizko estela  
trapezoidala.  
K.a. I. mendea-K.o. I. mendea. 
Bi lerro moztu paralelok 
zeharkatzen dituzte bistako 
aldeetako ardatz nagusiak, 
gurutze handiak sortuz. 
Aurreko, atzeko eta alboetako 
aurpegietan, hiru besoko 
gurutze kurbatuak daude, 
eskuinetarantz bira egiten 
dutenak. Zirkunferentzia 
zentrokide bikoitzean daude 
grabatuta, eta beheratutako 
atzealdean daude nabarmen-
duta. 

taltzen ziren. Teilatuetarako, elementu begetalak erabili zituzten, 
lastozko azao edo isatsak, besteak beste. Makurdura nahikoa 
izan ohi zuten, euri-urek bertatik irrist egin zezaten.
Etxolen barnealdean, zoruaren gainean, sutondoa antolatzen 
zen, hormetako baten alboan. Zoruan jarritako kubeta ireki 
baten barruan jar zitekeen, edota sutean gogortutako buztin 
xafla baten gainean piztu. Kea teilatuko zirrikituetatik eta ate-
ko baotik irteten zen. 
5  Gudak komunitate hauen bizimoduaren parte izan ziren, 
euren defentsarako kokalekuek eta herrixkak induskatzean be-
rreskuratutako armagintzako piezek hori erakusten baitute. Bidela-
purreriaren bitartez edo armada erromatarren mertzenario gisa ari-
tuz kanalizatzen ziren borrokak, Erroma Ebroko haranera heldu ondoren. 
Berreagako oppiduman gerlari horien ohiko ekipamenduaren parte bat 
berreskuratu zen: lantza baten punta eta txurroa; ganadua akuilatzeko, ehi-
zatzeko, aurkariaz defendatzeko edota aurkariari erasotzeko balio zuen. 
Bestetik, labain edo ezpata labur bat ere aurkitu zen.
6  Metalurgia ere dezente garatu zen. K.a. III. menderako hedaturik ze-
goen burdinaren erabilera, baina aro honetan aldaketa garrantzitsuak izan 
zituen. Ordura arte erabilitako kobrea eta brontzea baino gehiago erabili 
zitekeen minerala. Ondorioz, merkataritza-harremanak hautsi egin ziren 
lehengaiak eskuratze aldera. Metala egokia zen tresna iraunkorrak eta es-
pezializatuak fabrikatzeko; nekazaritzarako, baso mozketarako, etxeko gau-
zetarako, armagintzarako edo eraikuntzarako erabiltzen zen. 
Brontzea, berriz, erabiltzen jarraitu zuten. Atontzeko objektu txikiekin era-
biltzen zuten batik bat. Burdina baino erakargarriagoa zen lehen begiratu-
an, eta moldearen formak leialki hartzeko gaitasuna zuen. Gainera, birzikla-
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Mesterikako (Meñaka) 
aztarnategiko buru ebakia.  

K.a. III. mendea-K.o. I. mendea.  
Koskor biribileko eskultura, 

hareharrian egina. Giza bustoa. 
Buruaren forma orokorra eta 

aurpegiaren plano obalatua 
lanketa sinple baten bitartez 

lortu da. Lepoan, arrautza 
formako protuberantzia txiki 
bik torke edo iduneko baten 

muturra iradokitzen dute. 
Bustoaren atzealdean, gurutze 
moztua agertzen da, eta hori 

ile bildu gisa interpretatzen da, 
mototsa balitz bezala. Busto 

mota oso ohikoa da penintsu-
lako kultura zeltiberiarrean. 
Monumentu oroigarri gisa, 

defuntuaren edo garaitutako 
etsai baten burua sinbolizatu 

dezake.

tu egin zitekeen. Berreagan oppiduma induskatu zenean, metalurgia 
ageri-agerian gelditu zen. Artisauak galdatu egiten zituen narriatutako 
brontzezko objektuak labe txiki batean, pieza berrietarako materiala esku-
ratzeko.

Burdin Aroko hileten mundua

7  Gorpuaren ehorzketa tradizionala praktikatzeari utzi zitzaion, eta, 
horren ordez, errausketari ekin zioten. Aretoaren erdian dagoen taulan 
erritual horren oinarrizko pausoak azaltzen dira, eta hilerriaren koka-
gunearen berri ematen digu; azken hori herrixkaren kanpoaldean egon ohi 
zen, komunikatzeko bide baten alboan.
Egurrez egindako su handi batek gorpua errausteko balio zuen. Errautsak, 
ondoren, zeramikazko kutxa batean sartzen ziren, eta lurreko zulo ireki 
batean jartzen zen, hildakoaren jabetzako gauzen aldamenean. Tumulu txiki 
batek hobiratzea ixten zuen.
8  Errituala lurrean kokatutako estelak erabiliz osatzen zen. Mota hone-
tako hainbat oroitzapenezko monumentu berreskuratu izan dira. Hareha-
rriz eginda daude, ez daukate epigraferik eta apaingarriak izan ditzakete 
edo apaingarririk gabe egon daitezke. Apaindutako piezek gaiak erakusten 
dituzte; gaiak ebakiduren bitartez grabaturik egon ohi ziren (beti irudi geo-
metrikoen bitartez). Erliebe laua, batzuetan, sakontasun sentsazioa sortze-
ko erabiltzen zen. 
Estelarik zaharrenak landu gabeko edo prestaketa urriko euskarrietan 

agertu ohi dira. Eskema geometriko erretikulatuko dekorazioa zuten.
Aroa aldatzear zegoela, euskarri trapezoidal edo disko-formakoetan 

lantzen ziren estelak, eta gurutze-formako motibo lerrozuzen 
edo kurbatuak zituzten ikonografiak zituzten. Azpimarraga-

rria da Nerbioi eta Oka ibaien arteko arroetan aurkitu-
tako ale kopuru altua.
Bi pieza ez datoz bat azaldutako oroitzapenezko mo-
numentuaren ereduarekin, eta ezin izan dira guztiz ar-
gitu. Horietako bat Mesterikako (Meñaka) “Buru 
ebakia” da, eta, bestea, berriz, “Mikeldi idoloa” deritzo-
na (Durango). Biak penintsulako mundu zeltiberiarra-
rekin erlazionatzen dira.
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BURDIN AROKO INTERAKTIBOAK

HERIOTZA II. BURDIN AROAN
Lau pantailaren bitartez, interaktiboak II. Burdin Aroko 
Bizkaiko herrietako hileta-erritualen gaineko informazioa 
ematen du: ehorzketa zen erritual mota hori, hain zuzen 
ere. Arreta berezia jartzen da esteletan; izan ere, hiletarekin 
erlazionatutako monumentu oroigarri horietako pieza ugari 
berreskuratu ahal izan dira Bizkaian. Estelen agerpena, 
ehorzketaren erritua bezala, aipatutako aroari  
lotuta dago.
Zergatik da garrantzitsua estelak ikertzea? Bizkaiko zein 
lekutan jaso dira? Zeintzuk dira estela motak eta zein 
kronologiari dagokie? Pantailen bitartez, besteak beste, hiru 
galdera horiei eman nahi zaie erantzuna eta horretarako, 
aretoan ikusgai dauden monumentuen ilustrazioak erabiltzen 
dira.

MUSEOA
ar  eologi

ESTRATIGRAFIA
Historian zehar, gizarteek zenbait arrasto utzi dituzte bizi 
izan diren lekuetan, eraikitako lanetan edo eraldatutako 
paisaietan. Estratigrafia diziplina arkeologikoaren garapenerako 
oinarrizkoa den ikerketarako metodologia da. Bere asmoa da 
arrasto horietako bakoitza ezagutzea, modu sekuentzialean 
ordenatzea, eta beraien artean dauden harreman kronologikoak 
identifikatzea. 
Interaktibo hau egituratzen duten bost pantailek, testu eta 
ilustrazio animatuen bitartez, estratigrafia arkeologikoa izeneko 
metodologiaren oinarriei buruzko informazioa eman nahi dute, 
modu sinplean eta apurka-apurka: Zer dira estratuak? Zelan 
sortzen dira? Zein mota identifikatzen ditu arkeologoak? Zertan 
ezagutzen dira estratuak? Eta zelan jakin dezakegu zein den 
bere sorreraren kronologia?

MUSEOA
ar  eologi

BIGARREN BURDIN AROKO GIZARTEA
II. Burdin Aroko herri gotortuak aztertuta eta herri-mota horiek 
Bizkaiko lurraldearen banaketarekin izan zuten artikulazioari 
erreparatuta, esan daiteke K.a. IV. eta K.o. I. mendeen arteko 
gizarteak antolakuntza konplexua zuela. Hondar materialen 
bitartez antolakuntza horren oinarrizko ezaugarriak identifikatu 
eta interpretatzea oso lan zaila da, nahiz eta, horretarako, jen-
de haiei buruz idatzi zuten egile klasikoen informazio puntualak 
ere izan.
Edozelan ere, garai hartako gizartearen berri ematen duten 
datu asko ez dauden arren, denak daude interaktiboan jasota, 
eta, bertan, Bizkaian ezagutzen diren oppida eta kastroak ikus 
daitezke. Herri gotortu horiek ez ziren soilik bizitzeko lekuak, 
ezpada herri mailako botere-guneak, zentro ekonomiko eta 
estrategikoak, eta erreferentzia jentilizioko edo jatorri-errefe-
rentziako elementuak ere.

MUSEOA
ar  eologi
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ERROTAMARREN AROA

Lurraldearen ustiapena  
eta merkataritza bideak

Bizkaiko egungo lurraldea Erromatar inperioaren egitu-
rapean gelditu zen, Kantabriako Gerren amaieran (K.a. 19. urtean), hain zu-
zen ere, lehen erromatarrak iberiar penintsulara heldu eta 200 urte geroago
Euren nagusitasuna nabarmenago egiteko, Inperioak lurreko, itsasoko eta 
erreketako bide-sare garrantzitsua ezarri zuen. Via Maris kostaldetik igaro-
tzen zen, Kantauriar portuak baita lurraldearen mendebaldetik Castro Ur-
diales (Kantabria) eta Herrera de Pisuerga (Palentzia) batzen zituen bidea-
ren zati bat ere lotuz. Enkarterriak zeharkatzen zuen galtzada horren 
bazterrean, erakusketa irekitzen duen miliarioa aurkitu zen. 
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El Berróneko miliarioa 
(Villasana de Mena, Burgos). 
K.o. III. mendea. Bide-seinalez-
tapenerako mugarria, 
hareharriz egina. Duen 
inskripzio luzeak Pisoraca-
Flaviobriga galtzadako zubi eta 
tarteak konpontzeko egin 
ziren lanak gogorarazten ditu. 
Lan horiek enperadoreak 
sustatu zituen, eta, hain zuzen 
ere, aipatutako galtzadak 
Enkarterri zeharkatzen zuen. 
EUSKAL MUSEOAREN GORDAILUA

Foruko herrixka erromata-
rreko material metalikoa. 
Burdinazko ziria eta aizkora, 
bertan eginak.  
K.o. I. mendetik II. mendera.

Kastroak utzi eta indigenen egonleku 
berriak

1  K.o. I.go eta II. mendeetan, Burdin Aroan muinoetan 
egindako herrixka gotortuak pixkanaka-pixkanaka abandonat-
zen joan ziren, eta, horien ordez, egonleku berriak egin zituzten. 
Horietako batzuk, hegal erdian kokatu ziren (Momoitio, Garain; Fi-
naga, Basaurin; Elorriaga, Lemoan; Abrisketa, Arrigorriagan, edota Gerekiz, 
Morgan), eta, beste batzuk, aldiz, kostaldean (Bermeon, Lekeition, Plentzian 
edo Foruan). Horietatik, Flavia dinastiak merkataritza-bide berriak sustatu 
zituen: batzuk hedatzen zegoen mundu erromatar baten eragin berrien 
harrera guneak ziren, eta, beste batzuk, berriz, lurraldeak zituen baliabide 
naturalak ateratzeko guneak.
Arkeologoek aurkitutako aztarna arkeologiko gehienak, batez ere, hilarriak 
edo estelak izan dira. Pieza horiek kolonizatzaileen eta lurraldeko biztan-
leen harreman-prozesuaren adierazgarri dira. Kastroetako biztanleek labo-
ratutako estela zaharrak berriro landu zituzten, baina irudi geometriko edo 
eguzki-disko handiak agertu beharrean, jatorri latindarreko izenak agertzen 
dira, hala nola, Gracilis, Tertuis, Aprilis, Sempronia, Severiana… Halaber, 
erromatar tradizioaren eskaintza espezifikoak agertzen dira, letra larriz ida-
tziak. Letrok idazteko, beharrezkoa izango zen aditu baten laguntza.

Bizkaia, aro erromatarraren komunikazio  
sareen barruan

2  K.o. I.go mendean, Flavia dinastiako enperadoreek Ius Latii edo es-
kubide latindarra eman zieten Hispaniako biztanle aske guztiei. Portus 
Amanum kokaleku zaharra Flaviobriga (Castro-Urdiales) izeneko Kan-
tauriko kolonia bakar bihurtu zuten. Halaber, Kantauriko beste herri 
batzuk garatzea ahalbidetu zuten (Plentzia, Bermeo, Forua, Portuondo, 
etab.), inguruetako baliabide naturalen merkataritza ustiapena bermatze 
aldera. 
Lehengaietan oinarritutako merkataritzaren garapenak moneta-zirkulazioa 
ekarri zuen, batez ere, Goi Inperioaren garaian. Horren erakusgarri dira 
Sakonan (Errigoiti) eta Bilbon aurkitutako moneta-multzoak. Zailtasun 
handirik gabe Bizkaira heldu ziren Trajano, Adriano edo Antonino Pioren 
jaulkipenekin daude.
Merkataritza-bideek, era berean, kontsumorako produktu ugari etortzea 
ahalbidetu zuten, hala nola, ardoa, olioa, arrain/haragi gazituak edo garuma, 
tradizionalki produktu erromatarrak; hala ere, Bizkaiko herri batzuetan, 
eguneroko kontsumoaren barruan sartu ziren. Produktu horiek garraiatze-
ko, beharrezkoak izan ziren zeramikazko, egurrezko edo kristalezko edu-
kiontziak. 
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Zeramikazko ontzien hainbat zati berreskuratu dira Foruko herri erroma-
tarrean. Horietako batzuk, Terra Sigillata Hispanica (T.S.H.) bezala, Tritium 
Magallum (Tricio-Errioxa) erromatar buztinolakoak dira edo urrutiko bes-
te leku batzuetakoak, Montanseko (Frantzia) tailerretatik datorren T.S. Ga-
licak erakusten duen bezala. Eltzegileak bere produkzioak identifikatzeko 
erabiltzen zituen fondo zigilatuak (Sigillum) edo markak erakusten dituzte 
beste batzuek. Aurkitzen ditugun izenetako batzuk Avitiani, Paternus, Titus 
Sempronius edo Digenus dira. 
3  Triano eta Somorrostroko meatzeen inguruko burdinazko zain ga-
rrantzitsuak interes handikoak izan ziren erromatarrentzat, Oiola (Trapa-
ga) edo Berreagako kastroa bezalako lekuetan aurkitutako zepategi aztar-
nek erakusten duten moduan.
Era berean, Foruko hiri erromatarra metalurgia ekoizpen gune garrantzi-
tsua izan zen. Bertan, hainbat labe eta tailer aurkitu ziren, tresnak eta ma-

Elorriagan (Lemoa) aurkitu-
tako hareharrizko hilarria.  

K.o. I-IV. mendeak.  
Burdin Aroko gurutze- 

formako gai baten gainean,  
III. mendean tradizio erroma-

tarreko irudi astralak eta 
hileta-epigrafe bat jarri ziren.

Boroan (Amorebieta) 
aurkitutako hilarria.  
K.o. II-III. mendeak.  

Ilgoraren azpian, hileta- 
inskripzio bat grabatu zen.

Erromatar batek Ivilia 
jainkosari eskainitako Ereñoko 

marmolez egindako aldarea. 
Foruko herrixka erromatarra. 

K.o. I-II mendeak.
ELEIZ MUSEOAREN GORDAILUA



Zeramikazko mahaiko baxera, 
Foruko herrixka erromatarre-
koa. Terra Sigillata Hispaniko 
eta Galikoko piezak dira,  
K.o. I. mendetik II. mendera 
bitartekoak. Argi ikusten da 
eltzegilearen marka (Sigillum).
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Sakonan (Errigoiti) aurkitutako 
bederatzi txanpon.  
K.o. III eta IV. mendeak.  
Batez ere, brontzezko eta 
orikalkozko (kobrez eta 
berunez egindako aleazioa) 
piezak dira.

nufakturatutako produktuak (aizkorak, iltzeak...) ekoizteko erabiliak; zenbai-
tetan, esportatu ere egiten ziren. Izan ere, herrixkara aise sartu zitekeen 
Urdaibaitik, eta aipatutako iparraldeko kabotaje-bide edo via Maris de-
lakoaren parte zen.
4  Mundu erromatarrak merkataritza helburuekin ustiatu zuen na-
turaren beste aberastasun bat Ereñoko harrobietako “marmola” izan 
zen, Foruko herrixkatik oso hurbil zeudenak. I. mendearen hasieran, 
erromanizazioaren ondorioz, penintsularen iparraldean bizi ziren biztan-
leek harria erauzi eta lantzeko teknikak hobetu zituzten. Ereñoko mar-
mola eskualde mailan ustiatu eta merkaturatu zen, eta horren adibide 
ditugu Foruko nahiz Iruña/Veleiako eta Arkaiako (Araba) zenbait eraikin.

Adierazpen erlijiosoak

5  Aro horretako mundu erlijiosoarekin erlazionatutako testigantza ge-
hienak, oro har, lurralde osoan (estelak Foruko Triñen, Zornotzako Boroan, 
Lemoako Elorriagan edo Morgako Gerekizen) aurkitu ziren hileta-erri-
tualekin eta harrizko hondar epigrafikoekin (edo ez) zeuden loturik, eta 
errausketa hilobi jakin batzuk adierazteko erabiltzen ziren.
K.o. III. eta IV. mendeetan, gorpuak ehorzteari ekin zioten, hileta-erritu 
moduan. Finagako San Martineko nekropolian, hildakoak egurrezko 
zerraldoetan zeuden. Batzuetan, hildakoen jabetzako gauzak ager-
tzen ziren, hala nola, beira-arasan ikusten dugun Terra Sigillatako 
kaiku txikia.
Hileta esparrutik at, badira erlijio errituen gaineko informazioa 
ematen dizkiguten testigantza arkeologikoak. Hala, bada, panteoi 
batekiko jainkozaletasunaz jakin dugu, hain zuzen ere, jatorrizko 
jainkoen eta askotariko tradizioen bizikidetza islatzen duena. Fo-
ruko aldarea jainkotasun indigena bati sagaraturik dago: IVILIA. Beste 
alde batetik, Peña Foruako kobazuloan aurkitutako estatua txikiak Isis- 
Fortuna irudikatzen zuen. Larario edo etxeko aldartearen parte zen, eta, 
bertan, etxea babesten zuten jainkoak beneratzen ziren. 

Forua: Portua eta Foruma

6  Bizkaiko probintzian, Foruko herrixkan aurki dezakegu erromatarren 
egonleku baten adibiderik onena. K.o. 41-68 urteen artean forum gisa sortu 
zen herrixka. Gune industriala izan zen, batez ere, burdina lantzen zelako, 
baina baita merkataritza eta portu gunea ere. 
Aztarnategian egindako indusketa kan-
paina ezberdinetan berreskuratuta-

Isis-Fortunaren estatuatxoa. 
Peña Forua (Forua) kobazuloa. 
K.o. I. mendetik II. mendera. 
Mundu erromatarraren 
sinkretismoaren berri ematen 
duen pieza esanguratsua.



Foruko herrixka erromata-
rrean berreskuratutako 

zenbait objektu, eguneroko 
erabilerakoak eta zeramika, 

hezur eta metalez egindakoak: 
brontzezko giltza, acus crinalis, 
jokorako fitxak, sandalia baten 

zola (caligae) eta lanparatxo 
baten heldulekua.
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ko aztarna arkeologikoek erakutsi dutenez, kulturalki erabat 
erromanizaturik zegoen herrixka zen. Elikagaiak prestatzeko, 

kontsumitzeko edo biltegiratzeko modu berriak aurkitu ziren (Te-
rra Sigillata), nahiz eta tradizio indigenako ohiturekin batera bizi, ze-

ramika komuneko ontziek erakutsi bezala.
Beira-arasan, bi produkzioen adibideak ikus ditzakegu, eta horietako bakoi-
tzak helburu zehatza dauka.
7  Berreskuratutako materialak aztertu ondoren, erromatarrak Bizkaian 
egon zireneko garaiaren eguneroko bizitzaren zenbait alderdi berregin di-
tzakegu.
Horietako batzuek etxeetan erabiltzen ziren tresna eta altzarietan, hala 
nola, argi-armiarmak, argiztapenerako lanparak, giltzak etb. dute zerikusia. 
Beste batzuk jantziekin, hala nola, oinetakoak, togak eusteko fibulak edo 
paparrekoak, ilea jasotzeko acus crinalisak, etab. Jantzietan erabilitako oiha-
lei dagokienez, nahiz eta ehunen aztarna fisikorik ez aurkitu, jakin badakigu 
lihoa eta artilea erabiltzen zituztela, ehundegietan erabiltzen ziren ponde-
retan eta fusaioletan antzeman daitekeen bezala.

Mundu erromatarraren amaiera

8  K.o. IV. eta V. mendeetan, merkataritza fluxu eta merkata-
ritza trukearen jariotasuna gorabehera (Renaniako eskualdetik 

ekarritako sigillatek edo beirek erakusten duten bezala), Inperioaren 
desartikulazio politikoaren, administratiboaren eta merkataritzakoaren isla 
diren garaiko egoera zailek ekoizpen estrategiak aldatu zituzten. Ondorioz, 
biztanleek kostaldeko egonlekuak utzi zituzten, kobazuloetatik hurbilago 
bizitzeko edo kobazuloak aldi baterako erabiltzeko. Gisa horretan, Peña 
Foruako, Santimamiñe, Goikolau, Lumentza, Sagastigorri edo Ereñuko Ariz-
tiko kobazuloetan, arkeologoek tradizio erromatarreko materialen aztar-
nak aurkitu dituzte.

Baxera erromatarreko zenbait 
objektu. Terra Sigillata Hispa-

niko eta Galiko Berantiarra.  
K.o. IV. mendetik V. mendera. 
Frantziako tailerretatik edo 
penintsulako buztinoletatik 
inportatutako piezak dira.

Sukaldeko eta mahaiko tresnak, 
Foruko herrixka erromatarre-

koak eta Ereñuko Ariztiko 
kobazulokoak. Terra Sigillata 

Hispanikoa eta zeramika 
arrunta. K.o. I. mendetik IV. 

mendera. Ohiko erabilerako 
piezak dira. Bertan, berriz ere, 

elkartu egiten dira tradizio 
indigena eta mundu erromata-

rreko berrikuntza estetikoak.
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ERROMATAR AROKO INTERAKTIBOAK

MERKATARITZA ETA KOMUNIKAZIO-BIDEAK
Interaktiboan, komunikaziorako eta merkataritzarako erabiltzen 
ziren lurreko zein itsasoko ibilbideak ikus daitezke. Ibilbide horiei 
esker, Bizkaia lotuta geratu zen erromatar inperioko gainerako 
lekuekin eta, bereziki, Bordelerekin, azken hori oso gune 
garrantzitsua baitzen arku atlantikoan merkantziak banatzeko.
Merkantziak anfora, narru edo upeletan sartzen ziren, eta 
animaliek tiratuta edo belaontzietan eramaten ziren. Esate 
baterako, pantailetako batean, “pontoa” ikus daiteke.
Interaktiboaren bitartez, era berean, forum bat zer den 
ikus daiteke, hau da, Erromak diseinatutako gune politiko, 
administratibo eta komertziala; gainera, Bizkaitik esportatzen 
ziren produktuen berri izan dezakegu (adibidez, burdina 
edo harria), eta inportatzen zirenak zeintzuk ziren ere jakin 
daiteke (esate baterako, Terra Sigillata izenarekin ezagutzen 
den zeramika mota).

MUSEOA
ar  eologi

ERLIJIOA
Inperioaren garaian Bizkaia okupatzen zuten gizarteek 
erromatar kulturako sinesmen eta errituak jaso zituzten, batez 
ere kultu pribatuei dagokienez, aurkikuntza arkeologikoek 
erakusten duten moduan. Era berean, erlijio erromatarraren 
sinkretismoa tradizio indigenekin nahasten da. Interaktiboan, 
jainkoei eskaintzak egiteko erabiltzen ziren aldareetako batzuk 
ikus daitezke, eta panteoi erromatarreko jainko batzuk aipatzen 
dira: esate baterako, lareak eta penateak, etxeen babesleak; 
maneak, hildakoen babesleak; eta elementu naturalekin 
(mendiak, urak eta basoak) erlazionatutako beste jainko batzuk. 
Errausketaren hileta-erritua K.o. II. mendera arte mantendu zen. 
Ordutik aurrera, ehorzketak izan ziren praktikarik ohikoenak. 
Hilobiak seinaleztatzeko, estelak jartzen ziren. Modu horretan, 
hildakoaren izaera juridiko edo sozialari buruzko informazioa 
lortzen da, eta, era berean, zein adinetan hil zen eta bere 
eguneroko bizimoduko beste zenbait gauza ere jakin daitezke.

MUSEOA
ar  eologi

ETXEKO ARREOEN AZTERKETA

Aztarnategi arkeologikoetan berreskuratutako objektuen 
azterketak tresna horien erabiltzaileen bizimodua ezagutzera 
garamatza. Arrasto arkeologikoak zehaztasunez aztertzeko 
eta beraietatik informazio historikoa ateratzeko, zenbait 
tresna ditugu, eta, horien artean, analisi tipologikoak 
daude. Interaktiboan ikus daitekeen moduan, ikerketa 
horiek materiala ordenatzeko aukera ematen dute, zenbait 
irizpideren arabera jokatuz: irizpide funtzionalak, formalak 
edo produktiboak, hain zuzen ere. Mailakako sailkapen 
horretatik abiatuta, arkeologoek zenbait hipotesi plazaratzen 
dituzte, betiere, tresna horiek sortu eta erabili ziren garaiko 
testuinguru sozial edo ekonomikoarekin erlazionatuta. 
Interaktiboan, zenbait adibide ikus daitezke, erromatar 
garaiko material zeramikoaren ikerketatik abiatuta.

MUSEOA
ar  eologi
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ERDI AROA. VI – XIV. MENDEAK

Gerlariak eta nekazariak

Erdi Aroan hainbat aldaketa garrantzitsu eman ziren 
esparru sozial, ekonomiko, politiko eta ideologikoan. Mundua ulertu eta 
antzemateko modu zaharrak baztertu eta berriak hartu ziren, oraindik di
rauten zenbait aldaketarekin, biztanleriaren banaketa edo erlijioa kasu.
1  Arkeologiak une historiko zabal honen ezagutzari egindako ekarpe
nik garrantzitsuenetako bat biztanleen azterketa izan zen; izan ere, habita
taren banaketa, eraikuntza moduak, ekoizpen espazioak eta mendi nahiz 
basoetako guneek arrastoak utzi dituzte lurzoruan, eta, horiek aztertuz, 
prozesu historikoak ondorioztatu daitezke. Izan ere, eliza, gaztelu edo ba



serri baten eraikuntzak edo epe jakin bateko zelai batzuen luberriketa 
lanek tokian tokiko aldaketa sozial eta ekonomikoen berri eman digu
te.
Aztarna edo arrasto horiek identifikatzea da arkeologoen lana. Eta 
aztarna horiek, historiaurrekoak ez bezala, gure begien aurrean ego
ten dira askotan, egungo herri gehienek Erdi Aroan baitute euren ja
torria.
Erakusketa, 700 urte lehenago abiarazitako prozesu luze baten ondo
ren, XV. mendearen amaieran lurraldea okupatzeko modu nagusien 
eskemarekin hasten da. Herrixkak, elizateak, hiribilduak eta isolatu
tako baserriak.

Bizkaia: mugen espazio bat  
(VI – VII. mendeak)

2  VI. eta VII. mendeen artean, egungo Bizkaia Pirinio inguruaren 
parte zen. Erromatar Inperioa desegin ondoren sortutako erreinu 
bisigodoen eta frankoen arteko mugan zegoen, eta hainbat alor kultu
raletako eragina zuen, ikusgai dauden aurkikuntza arkeologikoek erakusten 
duten bezala. Gisa horretan, Iturretako (Mañaria) kobazuloan aurkitutako 
pitxer liturgikoaren edota Arrietabaso (Dima) kobazuloko gerriko kriske
taren ondoan, aho bikoitzeko ezpatak, borrokarako aizkorak, beirazko (Fi
naga, Basauri) edo brontzezko (Santimamiñe, Kortezubi) ontziak aurkitu 
ziren, hain zuzen ere, ipar Pirinioetako testuinguruak gogora ekartzen diz
kigutenak.
3  Garai hartako gizartea tokiko buruzagien inguruan zegoen antolatu
rik. Buruzagiek funtzio militarretan oinarritzen zuten euren aginpidea, bisi
godo eta franko erreinuen artean lurraldeak okupatzen zuen kokapenaz 
baliatuz. Buruzagiek hilerrietan agerrarazten zuten euren boterea, izan ere, 
komunitatearen gainerako kideen aldean, hilobi pribilegiatuetan 
ehorzten ziren euren jabetzako ondasun oparoekin. Batzuetan, hilo
biak ederki asko landutako eta atondutako motibo astralekin zeu
den seinaleztaturik, Arrigorriagatik edo Argiñetatik (Elorrio) zeto
zenak kasu.

Herrixkez jositako paisaia  
(VIII – XI. mendeak)

4  IX. mendetik, hazkunde demografiko handia egon zen. Ho
rrenbestez, egonleku eta herrixka berriak sortu ziren, egurrezko 
etxebizitza kopuru urriekin eta eliza nagusitzen zela, esaterako, Mo

La Cerrada de Raneseko 
(Zierbena) nekropolian aurki
tutako estela. K.o. IX. mendea. 
Alde bietatik dago apainduta. 
Aurrealdean, prozesioko 
gurutzea daraman pertsonaia 
bat agertzen da, eta atzeal
dean, berriz, irudi geome
trikoak: zirkulu zentrokideak, 
zerrahortzak, gurutzeak... 
denak ere iraganetik jaso
takoak.
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Aho biko burdinazko ezpata 
eta konoenbor formako 

beirazko edalontzia, Finagako 
(Basauri) nekropoliko  

6. hilobikoa. VI. mendea. 



Brontzezko pertza, Santima
miñeko (Kortezubi) nekro
poliko indusketetan aurkitua. 
Antzinate berantiarra.  
VI. mendea. 

Gerriko baten krisketa, plaka 
angeluzuzen zurrunekoa, 
erdialdeko estugunerik gabeko 
profil zuzenekoa eta arrautza 
formako mihiduna.  
Arrietabaso (Dima) mendian 
aurkitu zen.  
VIVII. mendeak.

Lantzapuntak, borrokarako 
burdinazko aizkora, eta irudi 
astralez apaindutako bron
tzezko eraztuna, Finagako 
(Basauri) nekropoliko  
3. hilobitik berreskuratutakoak. 
VI. mendea.
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moitiokoa (Garai). Auzokideek, inguruan, terraza ezberdinak eraiki zituzten 
barazkiak, frutaarbolak (sagarrondoak) edo zerealak (artatxikia, eskanda 
edo garia) landatzeko. Eta haritz, gaztainondo, hurritz, haltz edo lizarrez be
tetako basoetan egurra bilatzen zuten, euren etxeak eraikitzeko eta etxeak, 
elikadura aldetik zerealen oso antzekoak ziren fruituak (gaztainak edo ezku
rrak) eta haragia berotzeko, elikadura dieta monotonoa dibertsifikatzeko. 
Beiraarasan ikusten denez, indusketetan berreskuratutako nekropolietako 
eta materialetako hezur aztarnak aztertuta, herrixka horien biziraupena 
pixka bat hobeto ezagutu dezakegu.
Bizitzaitxaropena 25 urtetik 30 urtera artekoa zen. Kalkulatutakoaren ara
bera, haur heriotzatasa altua zegoen, %23 eta 40 artekoa. Haginetako hi
gadura nabariak dieta urratzaile bat eramaten zutela adierazten du (batez 
ere, zerealak eta lekalak), eta hezurretako desitxuratzeak barazki gutxi ja
ten zutela.
5  Elizak dira herrixketatik ikus daitezkeen aztarnak. Harriz egindako lan 
sinpleak ziren, planta murritzekoak eta aldare exentua; funtsean, eraikuntza 
xumeak ziren, herrixketako komunitateek zituzten baliabide urriekin al
txatzen baitzituzten. Halarik ere, eliza batzuk molde arkitektoniko kultua
goak kopiatzeagatik ziren nabariagoak. Horren adibide Gorozikako (Muxi
ka) eragin asturiarreko leiho prerromanikoa dugu edota Memaiako 
(Elorrio) epigrafea; azken horren kasuan, letra larri erromatarrez idatzitako 
inskripzioak tenpluaren sorrera oroitarazten du.

Arku zirkularrez erremata
tutako argi estu biko leiho 

monolitiko baten zatia, 
hareharrizko silarri batean 
landua. Eraikuntzamaterial 

gisa berrerabilita aurkitu zen, 
Gorozika ko Urrieldu base
rrian (Muxika). X. mendea. 

JOSU GASCÓNEN GORDAILUA

Taulaformako estela, alboan 
muxarradura duela. Elexa

beitiko San Migeleko (Artea) 
baselizakoa. IXX. mendeak. 
Alde guztietan irudi geome

trikoak ditu: koroa zirkula
rrak, hirukiak, erroleoak edo 
galburuak. Aurrealdean eta 

alboetako batean hileta 
inskripzioa dauka, eta hau 

irakur daiteke bertan: 
In d(ei) n(om)i(ne) ego/ 

Mominu/s I(n) p(a)ce X(risti) ic 
/ dor/mit.  

Jaungoikoaren izenean, ni, 
Momino, hementxe nago 
lotan, Kristoren bakean.

Idunekorako aleak, beirazko 
pastaz eginak, forma eta 

kolore desberdinetakoak. 
Momoitioko (Garai) nekropo
lian aurkituak. IXX. mendeak.



Memaiako (Elorrio) elizaren 
fundazioko epigrafea. X. men
dea. Batzuetan, elizen horme
tan, inskripziodun harriren bat 
jartzen zen, tenpluaren funda
zioa edo kontsakrazioa oroi
tzeko. Horrekin batera, babesa 
eskatzen zitzaion Jaungoikoari, 
“In Dei nomine” hitzak jarrita. 
Oraingo honetan, jakinarazten 
zaiguna da Casiano presbite
roak eraiki zuela eliza.
“In dei nomi/ne ego Cas/siani 
presbite/ri fecit baselica”. 
Jangoikoaren izenean,  
nik Casiano presbiteroak, 
basilika hau egin nuen.
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Pinaburuz, irudi geometrikoz 
eta irudi antropomorfoz 
apaindutako kapitel erroma
nikoak, Mungiako San Pedro 
parrokiaelizakoak.  
XII. mendearen bigarren erdia.
EUSKAL MUSEOAREN GORDAILUA

6  Elizak hilerriz inguraturik egon ohi ziren, eta, horietan, askotariko hi
letaerritualak ikus zitezkeen; batzuetan, kristautasunaren aurretiko ohitu
rak errepikatzen ziren, kristau erritua (ondasunik gabekoa) gailentzen ba
zen ere. Horien artean, Oizeko nekropolia da nabarmentzekoa; bertan, 
hildakoak zinginarriekin (lepoko bihiekin edo animalietako hortzekin) hilo
biratzen ziren, eta hilobiak lauza zulatuekin estaltzen ziren. Horien gainean, 
erritu suak egiten ziren.
7  Ehorzketak adierazteko, hilobietako buruetan estelak jartzen ziren, 
eta, horiei esker, orain dela 1.000 urteko bizkaitarren izenak dakizkigu 
(Ahostarri, Momo, Munio, Anderazoni, Zeiani, Maria, Paterna, Senproni, 
etab.). 

Erromanikoaren garaia (XII – XIV. mendeak)

8  XI. mendearen bukaeratik, aurreko mendeetan eratutako herrixka 
gehienak autonomia galtzen joan ziren, eta “monasterio” izeneko popula
tze modu berriko auzuneetan multzokatu ziren. Monasterioak aro moder
noan biziraun eta gaur egunera arte iraun duten landa inguruko elizateen 
edo tokiko erakundeen aurrekariak izan ziren. 
Aldez aurretik egondako nekropoli asko abandonatu egin ziren, eta man
tendutako hilerri nahiz eliza batzuk handitu egin ziren, hain zuzen ere, jaun, 
konde edo errege jakin batzuen jabetzakoak zirelako, eta ez herrixken ko
munitatekoak. 
Handitu ziren elizak garaiko joera arkitektonikoaren arabera burutu ziren, 
hain zuzen ere, erromanikoaren arabera. Estilo horretakoak dira Mungiako 
San Pedro elizatik datozen eta ikusgai dauden kapitelak, Frantziako hego
mendebaldean, Araban, Nafarroan eta Gaztelan garatu ziren nazioarteko 
prototipoekin erlazionatutakoak.
9  Hilerriak berritutako elizen inguruan kokatu ziren (Mungia, 
Ziortza, Etxebarria, Busturia…). Horietan, hilobiak familia bereko 
kideek berrerabiltzen zituzten, halere, maila sozial jakin bateko 
pertsonaiek, elizetako patroiek edo elizgizonek elizen barruan hi
lobiratzea aukeratzen zuten, ehortztoki exentuetan. Ziortzakoa, 
esaterako, adibide onenetarikoa dugu, ederki asko apaindurik 
baitago.
10  Tokiko gizonak gero eta botere handiagoa hartzen joan zi
ren heinean, basoa pribatizatzen joan zen, saroiek erakusten duten 
bezala: itxura zirkularreko abelazkuntza espazioak, aberehelburue
tarako. XVIII. mendera arte iraun zuten, eta, oraindik gaur egun, baten 
batzuk ikus ditzakegu airetiko argazkien bitartez. Hala bada, euren inge
rada ikus daiteke, barruko eta inguruko landarediaren kolore ezberdinei 
esker. Bizkaian, 10.000 egon zirela uste da.
11  Landa inguruko paisaia menpean izateko, Bizkaiko jauntxoek gazte
luak eraiki zituzten mendi muinoetan; estrategikoki kokaturik zeuden eta 

Irudi astralekin eta parpaila
teknikarekin apaindutako eraz
tunak, Momoitioko (Garai) 
nekropolian aurkituak. 
IXX. mendeak. 
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Gurutzez eta landareirudiz 
apaindutako hareharrizko 
hilobia, ZiortzaBolibarko 
kolejiatakoa. XII. mendea.  

Gorpu bakarrarentzako hilobi 
mota hau ikusia izateko erai
kitzen zen, eta komunitateko 
kiderik garrantzitsuenentzat 

zegoen erreserbatuta: presbi
teroentzat edo jauntxoentzat, 

alegia. 
ELEIZ MUSEOAREN GORDAILUA.

Muñatonesko (Muskiz) 
indusketetan berreskuratutako 

otoiztegi eramangarri bateko 
hezurrezko plaketak. 

XV. mendea. 

biztanle guneetatik urrun. Eskuragarri ditugun datuen arabera, XI. mende
tik aurrera eraiki ziren, nahiz eta batzuk aurretik eraiki ahal izan zituzten. 
Euren egitekoa lurraldearen nagusigo politikoa zen, bai eta igarotzeko na
hiz ustiatzeko guneak kontrolatzea ere. 
Inguruetatik zetozen arbastatutako harriz zeuden eraikiak. Halaber, dorre 
bat izaten zuten, eta, aldi berean, uharka eta defentsaz arduratzen ziren 
gerlarien biziraupenerako beharrezkoak ziren beste instalazio batzuk ba
besten zituen harresi bat ere bai. 
Erakusketan, gerlariok erabilitako armamentua ikus daiteke: gezi puntak eta 
saietak, lantza puntak, ezpata laburrak eta, batez ere, harrizko bola ikaraga
rriak, trabukoekin jaurtitzean harresiak suntsitu zitzaketenak. Gaztelako Pe
dro I.ak horiek erabili zituen Bizkaiko Jauna Untzuetako (Orozko) gazte
luan kantonatzeko.
12  XIV. mendearen hasieran, gizarte krisi sakonarekin batera, ibaietako 
pasabideen ondoan eta herrixken inguruetako bidegurutzetan eraikuntza 
militar berriak sortu ziren: dorretxeak. Ahaide Nagusiak edo leinuetako 
buruak ziren jabeak, lurrak, burdinolak, errotak, mendiak, basoak eta larreak 
zituztenak. Leinu hauek, euren dirusarreren maila mantentzeko, elkarren 
aurka aritu ziren 100 urte baino gehiago iraun zuen “Bandoen Gerra” ze
ritzonean. 
Ikerketa arkeologikoek erakutsi dutenez, gaur egun ikus daitekeen dorre
txe kopurua handia bada ere, horietako bat bera ere ez zen garai hartan 
altxatu, XV. mendeko azken hamarkadetan eta XVI. mendeko lehenengoe
tan baizik. 
Muñatonesko (Muskiz) Gazteluaren aldaketak dorretxeek izandako ebo
luzioaren adibide argia dira. 
Beiraarasan, horietan bizi ziren gizonezkoek eta emakumezkoek erabil
tzen zituzten zenbait objektu daude ikusgai: orrazia, buruorratzak, urre 
kolore biziko ezarkinak, belarriak. Inskripzio kufikoak dituen XIII. mendeko 
bihi bat nabarmentzen da.

Untzuetako gazteluaren 
(Orozko) setioan erabilitako 

harrizko bolak,  
Pedro I.a Krudela erregearen 

garaikoak. XIV. mendea. 
PABLO AZKOAGAREN GORDAILUA
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ERDI AROKO INTERAKTIBOAK

GORPUKIEN AZTERKETA
Antropologia fisikoa giza taldeen aldaketa biologikoa ikertzen 
duen diziplina da. Diziplina horren arloetako bat osteologia 
da; horren bitartez, arkeologoek aztarnategi arkeologikoetan 
berreskuratzen dituzten hezur-hondarrak aztertzen dira.
Ikerketa horiei esker, gure arbasoak nolakoak ziren (fisikoki 
eta genetikoki) jakin daiteke, bai eta nola bizi ziren, zein 
gaixotasun izaten zituzten, zer jaten zuten edo zein adinetan 
hiltzen ziren ere.
Interaktiboan, Bizkaian egin diren ikerketa batzuen adibideak 
ikus daitezke. Modu horretan, zenbait datu ezagutu daitezke: 
adibidez, duela 4.500 urte baino gehiago, Pico Ramoseko 
(Muskiz) kobazuloan, umeei hiru urte eta erdirekin edo lau 
urterekin kentzen zitzaiela titia; edo XVI. mendean Ziortzako 
kolejiata (Ziortza-Bolibar) gidatu zuen Irusta abadeak artritisa 
zuela; edota, Erdi Aroan, Momoition, oso heriotza-tasa altua 
zegoela haurren artean.

MUSEOA
ar  eologi

A

BIZKAIA IX ETA XI. MENDEETAN
Arkeologiari esker, Bizkaiak Erdi Aroan izan zuen 
populaketaren banaketa ezagutu ahal izan da. Interaktiboan, 
IX eta XI. mendeen artean Bizkaian bizi zen populazioari 
buruzko informazioa ikus daiteke, eta gehien okupatu ziren 
lekuen berri ere izan dezakegu (mendi-hegalak, haranak edo 
kostaldea); datu horiek garai hartako eliza eta hilerriei esker 
dakizkigu. Mapa eta irudietan ikus daitekeen bezala, leku 
horietako askok populatuta jarraitzen dute gaur egun ere.

MUSEOA
ar  eologi

B

GARAI ERROMANIKOA.  
XII ETA XIII. MENDEAK

Interaktiboan, XII. mendean populaketaren antolamenduan 
izan ziren aldaketak ikus daitezke. Zenbait pertsonak 
(erregeak, kondeak, abadeak edo jauntxoak) botere handia 
hartu zuten, eta horren ondorioz izan ziren aldaketa horiek. 
Hori horrela, ikus daiteke aurreko garaietako eliza txiki eta 
landa-hilerri gehienak abandonatu egin zirela, eta gutxi 
batzuk baino ez zirela handitu, horretarako estilo erromanikoa 
erabiliz. Botere berriek basoak mugatu eta ustiatu zituzten, 
eta, bertan, “seleak” izeneko eta zirkulu formako soilguneak 
ireki zituzten. Gainera, euren indarraren sinbolo gisa, 
gotorlekuak eraiki zituzten, lehenengo mendien tontorretan 
eta, gero, komunikazio-bideetatik gertu.

MUSEOA
ar  eologi

C



Hiriko bizitza
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ERDI AROA. K.O. XIII – XV. MENDEAK

Hiriko bizitza

Hiriko munduaren agerpena

1  XII. mendearen erdialdetik aurrera, Kantauriko merkataritza zirkui-
tuen susperraldiak merkataritzan eta industrian oinarritutako aberaste-
ko itxaropen berriak ekarri zituen. Bizkaiko jaurerria zuen Haro familia 
horietaz baliatu zen lehena izan zen. Horretarako, zenbait leku estrate-
gikotan jarri zituen nekazariak, artisautza eta merkataritza trafikoa ga-
ratzeko.



Hiri-eraikinetako hormak 
karezko luzituz egoten ziren 
estalita. Luzitu horiek estaldura 
hutsak izan zitezkeen. Halaxe 
gertatzen da Bilboko San 
Anton elizako indusketetan 
deskubritutako XIII. mendeko 
lonjan aurkitu ziren ataletan 
edo landare eta soken irudie-
kin egon zitezkeen apainduta 
Esate baterako, Bilboko 
Somera kaleko 7 eta 9. zenba-
kiko orubeetan aurkitu ziren 
XV. mendeko piezetan.
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Ia mende bat geroago, Bizkaiko jauntxoak, 
lurraldeko agintari politiko gorena zen alde-
tik, zenbait pribilegio eman zizkien udalerri 
batzuei, Hiri-gutunaren bitartez. Gisa ho-
rretan, bere jarduerak sustatu eta Gaztelako 
artilea Herbeheretako eta Frantziako manu-
faktura zentro berrietara ir ten zedin berma-
tuko zuen. 
Faboratutako guneak, “hiribildu” izenekoak, 
inguruko herrixken eta “monasterioen” 
bestelakoak ziren, izan ere, urbanizaturik 
zeuden. Arkeologikoki egiaztatu denez, fo-
ru ematearen ostean espazioa mugatu eta 
erlo erregularretan partzelatu zuten, kale 
eta kantoiekin definituz non etxeak eraiki zi-
tuzten. Horrek, Goi Erdi Aroko populatzeen al-
dean, urbanizazio proiektu argi bat egiteko asmoa 
zegoela esan gura zuen, eta plangintza bat eta zu-
zendaritza-lanak egin behar ziren. Hiri espazio berria 
harresi batez inguratu zen. 
Pantailan, Bilboko eraketa historikoa erakusten da. San Anton eta 
Santiago elizetan egindako indusketetan berreskuratutako informazio ar-
keologikoari esker egin ahal izan da. 1300. urtean Hiri-gutuna jaso baino 
lehen, bazegoen Begoñako “monasterioa” zeritzon barrutia, eta, gutxienez, 
eraikin garrantzitsu bi zituen:

 Santiagoren omenez egindako eliza. Harlangaitz murru sendoekin 
eraikia, zimenduak egungo katedralaren presbiteriopean antzeman dira.

 Salgaietarako lonja edo biltegi bat. Harri baten gainean eraikia, Gazte-
lako artilea garraiatzen zuten ibaiaren ertzaren ondotik, zeina Bizkaiko 
Gol kotik haragoko merkataritza enpresa berriek ontziak ain-
guratzeko leku natural gisa erabiltzen baitzuten. 
1300. urtean, On Diego Lopez de Harok Hiri- 
gutuna eman zienean Nerbioi ibaiertzeko biztan-
leei, lonja zaharra sortu berri zen hiri esparruari 
gehitu zitzaion. Zazpi kale zituen eta harresi itze-
la, defentsarako erabiltzeaz gain, hiribildua uhol-
deetatik babesteko balio zuena. Geroxeago, ha-
rresiaren Hegoaldeko-Mendebaldeko zatia 
suntsitu egin zuten, bere ordez, San Antoni eskai-
nitako eliza bat eraikitzeko.
2  Erdi Aroaren amaieran, aldaketak ez ziren soi-
lik hirigintzan eman, baita etxebizitzetan eta euren 
eraikuntzan erabilitako materialetan ere. Larizko (Du-
rango) dorreko indusketetan, XIII. mendean egurrez soi-
lik eraikitako etxe baten aztarnak aurkitu ziren. XIV. men-
detik aurrera, material ezberdinak erabili ziren: teilak, 
azulejuak, kare-mortero konpaktuko zoruak, batzuetan dekora-

Zeramikazko etxeko onda-
sunak. XV. mendea.



Gres alemaniarreko zeramika 
zatiak. Burtsa jauregia (Bilbao) 

eta Goienkale (Durango).

turik zeuden igeltsuzko estaldurak edo harrizko oinaldeak, garai hartako 
modei jarraituz. 

Artisautza

3  Etxeetako beheko solairuetan, merkatarien dendak eta arti-
sauen tailerrak zabaldu ziren, esaterako, aizto-egile, ezpatagile, basta-
gin, sastakai-egile, zapatari, jubetero, larrugin eta jostunen tailerrak, 

hain zuzen ere, XIX. mendeko testuetan sarri agertzen direnak. 
Halarik ere, ekintza horien gaineko testigantza arkeologiko 

gutxi ditugu, ez badira, Durangoko hiribilduko, Balmase-
dako zurrategietako edota aingurak, iltzeak, burdine-

riak eta nekazaritzarako tresnak egiten zituzten 
Bilboko sutegietako ehungailuetako pisu ba-
tzuk eta tinduak ehotzeko gurpil batzuk.
Testuetan jasota ez badago ere, hiriguneetan 
egindako indusketetan antzemandako zeramika 
komunak autokontsumorako eta astero antola-
tzen ziren tokiko merkatuetan merkaturatzerako 

eltzegintzaren isla dira, betiere, hiri-gutunek arau-
tzen zutenaren arabera. 

Biltegiratzeko tinajak.  
Lekeitio. XVI. mendea.



Mueleko zeramika zatiak, Elo-
rrioko Erdi Aroko herriguneko 
indusketetan berreskuratua.
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4  Kostaldeko herri gehienetan erriberako ontziolak zeuden, hala nola, 
Lekeition, Bermeon, Plentzian, Gernikan edo Portugaleten. Alabaina, XV. 
menderako jada, Bilbao zen Kantauriko ontziola-industria nagusienetako 
bat. 

Urbietako pezioa

Erriberako ontzioletan ontzi franko eraiki ziren, eta, horietako asko, ziur 
asko, gure estuario eta erreketan (Gernika, Butroe, Barbadun, etab.) eta 
itsasertzeko plataformen uren azpian daude ahazturik. Dena dela, guztieta-
tik esanguratsuena Urbietako ontzia da.
Ontziaren arrastoak XV. mendeko ontzi bati dagozkio, arraunekin zein 
belarekin mugitzen zen ontzi arin eta hauskaitza. 12 metro zituen 
luzeraz eta 4 zabaleraz. Dimentsioen arabera, 7 tripulatzaile sar-
tzeko gaitasuna zeukan: patroia, marinelak eta morroiak.
Kabotaje-ontzi moduan eta baxurako arrantzarako erabili 
zen, eta egin zuen azken bidaian landugabeko burdinazko 
minerala garraiatu zuen. Ziurrenik, Muñatones edo Por-
tugaleteko portutik abiatu (Enkarterriko meatze-zaine-
tatik hur) eta Gernikaraino heldu zen. Ondoren, mando 
eta gurdietan haranaren goiko aldean zeuden burdino-
letara garraiatzen zen, txikitu eta barra nahiz tresna 
bihurtzeko. Horren ostean, itsasoz, Flandesko edo Ingala-
terrako portuetara bidaltzen zuten, asko estimatzen bai-
tzuten.

Merkataritza

5  XIII. mendetik aurrera, merkataritza-trafikoak eta itsasoko garraioak 
ospe handia ekarri zieten euskaldunei, bai Europa atlantikoan bai Mediter-
raneoan. Flandesen, Bizkaiko merkatariek euren ainguraleku propioa 
zeukaten, eta bilbotarrek kale bat izan zuten Brujas hirian, hain zuzen 
ere, On Diego Lopez de Harok 1300. urtean hiri-gutuna eman eta 
44 urte geroago.
Portuetara Gaztelako artilea heltzen zen, eta, neurri txikiago batean, 
Aragoikoa edo Nafarroakoa. Landugabeko Bizkaiko burdina (zaina), 
barretan, totxotan edo burdinoletan manufakturatutako produktuetan 
ere heltzen zen. Handik, Europako portuetara irteten ziren ontziak.
Itzuleran, erabilera komuneko oihal merkeak ekartzen zituzten (valentzia
rrak eta santomereak), eta, neurri txikiagoan, kalitate handiagokoa, hala no-
la, parpailak eta tapitzak.

Argizari galdu bidez burdinur-
tutako zigilua, hari trefilatuekin 
lotutako katearekin. Plentziako 
Erdi Aroko hiribilduko indus-
ketetan aurkitua.  
XV. mendea.

Ehungailuetako hareharriz ko 
pisuak, Komentukaleko 
(Durango) indusketetan 
berreskuratuak. XV. mendea.



Urbietako (Gernika) pezioa. 
XV. mendea.  

Kroskoaren azala eraiki tzeko, 
“tingladillo” deitutako teknika 

erabili zen; horren bitartez, 
haritz-oholak tinko gainjartzen 

ziren, “rebiro” erako iltzeak 
sartuz.





Frantziako iparraldetik inpor-
tutako zeramika zatiak.  

San Anton (Bilbao),  
Kurtzio (Bermeo).

Etxebarriako San Agus-
tin elizako (Elorrio) eta 
 Ereñozarreko gazteluko 

(Ereño) indusketetan  
aurkitutako txanponak.  

XIII-XV. mendeak.
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Merkataritza bizitza produktibo honetako protagonistak hiriko lei-
nuak izan ziren, izan ere, burges bihurtuta, aukera paregabea ikusi 
zuten euren errentak areagotzeko. Erakusketan, merkatari haue-
tako baten zigilua ikus daiteke, Plentzian egindako indusketetan 

aurkitua.
Bizkaiko hiribilduek arku atlantikoko eta iberiar penintsulako hiriekin 

izandako harremanen isla dira Bermeo, Balmaseda, Bilbo edo Elor-
rioko indusketetan aurkitutako zeramika zatiak. Zatiok Frantziako Bre-

tainiako, Alemaniako Renaniako edo Aragoiko erreinuko tailerretan 
egin ziren. Ez dugu ezagutzen, ordea, pitxer eta ontzi hauek merkaturatuak 
izateko edo merkaturatuak izan ziren bestelako produktuen ontzi gisa hel-
du ziren.
6  Merkaturatzeko produktuak biltegiratzeko, biltegiak eta errenteriak 
sortu ziren ontzi eta gordailu egokiak zituzten portuen ondoan. Lekeition 
eta Bilbon, lurrean erdi lurperaturik zeuden biltegiratze treska handiak 
aurkitu ziren. Halaber, tamaina txikiagoko beste ontzi batzuk ere aurkitu 
ziren, koipeak, olioak, zerealak, ardoak edota beste produktu batzuk gor-
detzeko erabiltzen zirenak.

Txongilak. Elorrioko San Jose. 
XVI. mendea.
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ERDI AROKO INTERAKTIBOAK

JARDUERA KOMERTZIALA HERRIETAN
XIII. mendearen hasieran, prozesu hirigilea hasi zen Bizkaian. 
Ondorioz, zenbait herrixka berriro eratu ziren; herrigune 
horiek desberdinak ziren beste guztietatik, harresiz inguratuta 
zeudelako, hirigintza erregular eta planifikatua zutelako, eta 
foru bereziak zituztelako zenbait produkturen (artilea eta 
burdina) merkataritza bermatzeko.
Interaktiboan, Bizkaiko jauntxoek ia 200 urtez sustatutako 
hiribildu horien sorrera-prozesua ikus daiteke. Airetik 
hartutako argazkiei esker, herri horiek oraindik ere 
mantentzen dituzten Erdi Aroko hirigintza-arrastoak ikus 
daitezke, bai eta egin diren indusketa arkeologikoak ere. 
Beste alde batetik, Bizkaia lurrez zein itsasoz zeharkatzen 
zuten komunikazio-bide nagusiak ikus daitezke, bai eta 
bertatik zebiltzan produktuak ere. Azkenik, Erdi Aroaren 
amaieran Bizkaian sortu ziren burdinolak ezagutu ditzakegu. 
Hain zuzen ere, burdinolen egitekoa burdina  
eraldatzea zen.
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Paisaia berriak

XVI. mendera arte lurperaturik ez dauden ebidentzia 
arkeologiko gutxi ezagutzen bagenituen ere aro horretatik aitzinera ebin-
detziak dezente areagotu ziren, halako moldez non gaur egun oraindik ere 
ikus daitezkeen.
Horrek ez du esan gura horien ikerketa historikoak ez duela arkeolo-
giaren beharrik, izan ere, jatorrizko eraikuntzek aldaketak jasan dituzte 
denboraren poderioz, aurreko garaietako elementuak estaliz edo ezku-
tatuz.

Zenarruza (Ziortza-Bolibar) 
kolegiatako hilobi laudak.  

XVI. mendea



San Frantziskoko (Bilbo) 
komentuko indusketetan 
berreskuratutako ur bedeinka-
tuko ontziaren zatia.  
XVI. mendea.
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Halarik ere, eta garai horretako aztarnategiak induskatu di-
ren arren, arkeologiak ez du berbaldi propiorik mende 
hauetako historia eraikitzeko. Gehien landu izan diren gaiak 
paisaia, baserri, eliza barruko hilerri eta burdinolen gaiak izan 
dira.

Paisaiaren berreraikitzea, XVI. mendean

1  Bandoen arteko gerra XV. mendearen bukaeran amaitu ze-
nean, fase historiko berri bat hasi zen eta horrekin batera, paisaiaren 
eraldaketa. 
XV. mendean gaur egungo paisaiaren ildo nagusiak antolatu, eta XV. men-
dearen bukaeran gauzatu ziren. Garai hartakoak dira zutik dirauten lehen 
eraikuntza zibilak:

 Botere zentro gehienak, bai elizak bai berritutako dorreak.
 Nekazariek oraindik kontserbatzen diren harrizko baserriak eraiki zi-

tuzten, eta, ondorioz, lurraldearen ustiapena antolatzeko modua errotik 
aldatu zen. 

 Ibaietako erriberak burdinolez eta errotez josi ziren, eta indar hidrau-
likoa erabiltzen zuten makinak mugitzeko.

 Portuak, ontziak porturatzea ahalbidetzen zuten badia sinpleak, indar-
tu eta seguruagoak egin ziren; horretarako, ontziei babes handiagoa ema-
ten zieten kaiak eta morruak eraiki ziren.

 Basoak soildu egin ziren egur eskaera handiaren eraginez, izan ere, be-
harrezkoa zen etxeak eta ontziak eraikitzeko, etxeak berotzeko eta, batez 
ere, burdinoletako labeetarako. Deforestazio hori hain handia izan zen, 
ezen 1525eko Bizkaiko Foru Berriak neurriak ezarri behar izan zituen ho-
rren harira.

Baserriak

2  Landa eremuko paisaian sartu eta berau antolatu zuen 
elementua baserria izan zen, X. mendean elizak, XII. mendean 
eliza parrokialak eta XIV. mendean dorretxeak egin zuen an-
tzean.
Orain dela gutxira arte, ikuspuntu etnografikotik aztertu izan 
dira, denboran zehar ia aldaketarik jasan ez duen eraikuntza 
tradizional gisa. Metodo arkeologikoa ezartzean, denboran ze-
har izandako aldaketak ezagutu ahal izan dira, gizarte eta eko-
nomia errealitate berriei egokitze aldera.
Horren adibide garbia dugu Landetxoko (Mungia) baserria. 

Hilobi baten hareharrizko 
estalkia, Galdakaoko Andra 
Mari parrokiakoa.  
XVI. mendea.



Landetxo baserria (Mungia). 
XVI. mendea.  

Zaharberritze-lanak egin 
aurretik, ikerketa arkeologikoa 

egin zen, eta, horri esker, 
jatorrizko eraikinaren atal 

garrantzitsuak definitu ahal 
izan ziren.





Zenarruza (Ziortza-Bolibar) 
elizako barne hilerriko  

enkajonatua. XVIII. mendea.
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Landetxo baserria premiazko zaharberritze lanen beharrean zegoen, azken 
20 urteotan, abandonatu ostean, izandako hondatze azkarra eteteko. Za-
harberritze lanak bideratzeko, ikerketa arkeologiko oso bat gauzatu zen. 
Hormen eta arotzerien azterketa estratigrafikoen bitartez, jatorrizko espa-
zioak eta izandako aldaketak, eraldaketak eta hondatzeak antzeman ziren, 
hau da, eraikinaren biografia. 
Interaktiboan ikus daitekeenez (paisaia modernoak), baserria XVI. men-
dearen hasieran eraiki zen, hain zuzen ere, XII. mendetik etxola batek oku-
patzen zuen espazio berean. Etxolaren identifikazioa zutabean zituen zu-
loei eta harri batean induskatutako labe bati esker egin ahal izan zen. 
Eraikuntza horren tamaina txikia zen, eta haren zertarakoa ez da ezagu-
tzen, baina uste da etxeari atxikitako pieza bat zela. 

Foruko San Martin elizako 
hilerriko hilobi baten estalkia. 

XVIII. mendea.



1510. urte inguruan, eraikin berri bat altxatu zen, eta bizileku berean ze-
goen familiak bizirauteko beharrezkoak zituen gela guztiak zeuden. Neka-
zari familia dirudun batek, laborantzan eta abereak hezten ziharduenak, 
artisau adituengana jo zuen baserria eraiki zezaten. Mozketa, muntatze eta 
armatzeko arotzeriaren txarrantzak jartzeko teknikak horren eredu dira, 
Alemaniako hegoaldeko teknika berezkoak baitira. 
Baserriak solairu bi zituen: beheko solairuan, etxeak suburu handi bat zuen 
sukaldearen inguruan zertu zen; goikoa, berriz, konpartimendu ezberdin 
zituen, hala nola, lastategia, biltegia eta aletegia. 
XVIII. mendean, baserriak aldaketa handia jasan zuen, bi bizitzako etxe bi-
hurtu baitzuten. Ondorioz, instalazio, zerbitzu eta sukalde guztiak bikoiztu 
egin ziren, solairua bera erabat eraldatuz. 
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Bilboko San Anton elizako 
hilobien enkajonatua, indus-
keta-prozesuan zehar.  
XVIII. mendea.



El Pobal (Muskiz) burdinolako 
golde nabarrak. XVI-XIX. 

mendeak. Erdi Aroaren amaie-
ratik, erreken erriberetan 

burdinolak jarri ziren; burdi-
nola horiek indar hidraulikoa 

erabiltzen zuten funtziona-
tzeko. Bertan egin izan diren 

indusketei esker, denboran 
zehar izan dituzten aldaketak 

ezagutu ahal izan dira, eta 
bertako zenbait tresna ere 

berreskuratu dira.

80 ERAKUSKETAREN GIDALIBURUA. ARO MODERNOA

Elizen hilerriak

3  XV. mende amaierako susperraldi ekonomikoak eta bandoen gerra-
ren amaierak hiribilduetako eta elizateetako eliza gehienak handitzea eka-
rri zuten. Horri, halaber, fededunak elizen barruan hilobiratzeko ohituraren 
sozializazioak lagundu zion. Geroztik, elizetako hilobi familiarra hertsiki lo-
turik gelditu zitzaion baserriari.
XV. mendetik XVIII. mende hasierara arte, hilobiratzeak aldaretik hurbil 
zeuden hobietan egin ziren, familia jabedunaren prestigio sozialaren arabe-
ra. Familiak, gainera, nabarmenkeriaz erakusten zuen bere boterea, hobiak 
atondutako laudoekin estaliz. Esaterako, Galdakaoko Andra Mari elizako 
XVI. mendeko hobian, harriz estalitakoan, mailuak eta kurrika batzuk dau-
de grabaturik, edota, Ziortzako kolegiatakoan familia jabedunen ezkutuak 
ikus daitezke.

XVIII. mendearen hasieratik, Apezpikutzaren aginduz, 
tenpluen barneko hileta-espazioak arautzea ezarri 

zen. Gisa horretan, hobiak ilara paraleloetan ja-
rri ziren presbiterioarekiko, eta ez zuten 
kanpoko bereizgarri esanguratsurik izango.
XIX. mendearen erdialdera, jardunbide hori 
egiteari utzi zitzaion, hain zuzen ere, hilerriak, 
beste behin, tenpluen kanpoaldera atera zire-
nean.

Bilbo eta Orduñako indus-
ketetan berreskuratutako 

zeramika pieza sorta.  
XVI. eta XVIII. mendeak.
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ARO MODERNOKO INTERAKTIBOAK

EGUNGO PAISAIA
Aro Modernoan, oraindik ere mantentzen diren eraikin eta 
elementu berriak agertu ziren paisaian, ondoren berrikuntzek 
asko eraldatu bazituzten ere. Elementu horien irakurketa 
arkeologikoari esker, izan zituzten aldaketak ezagutu 
ditzakegu, eta beraien zabalkunde, mozketa, mutazio eta 
abarren arrazoiak ere ulertu ditzakegu.
Interaktiboan, metodologia arkeologikoaren bitartez 
aztertutako bi eraikin ikus daitezke:
Landetxo baserria (Mungia) egitura arkitektonikoetatik 
zoruperaino aztertu zen, eta, ondorioz, XVI. mendean nolako 
sukaldea zeukan jakin ahal izan zen, arotzeriako arrastoei 
esker. 
Parrokia-elizetan ere ikerketa arkeologikoak egin izan dira eta 
modu horretan, jakin ahal izan da nola eraldatu ziren beraien 
barruko hilerriak.

ZUR ARKEOLOGIKOAK
Dendrokronologia indusketa arkeologikoetako edo eraikin 
historikoetako egurrak datatzeko balio duen diziplina da. Era 
berean, leku jakin baten bilakaera klimatikoa berreraikitzeko 
ere balio du. Interaktiboan, diziplina horren oinarriak ikus 
daitezke, bai eta laginak lortzeko erabiltzen den metodologia 
ere.
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Erakusketari amaiera emate-
ko, Bizkaian arkeologia ku-
deatzen duten instituzioen 

eta kudeaketaren berri ematen 
duen areto bat dago. 
Euskadiko Autonomia Estatutua-
ren arabera, bertako kultur onda-
rearen kudeaketa Autonomia Erki-
degoaren eskumen esklusiboa da. 

Ondare arkeologikoaren 
kudeaketa Bizkaian

Beste alde batetik, Lurralde Histo-
rikoen Legeak Foru Erakundeei 
transferitzen dizkie ondarearen 
kontserbazio, zaharberritze, hobe-
kuntza eta ikerketa arloko esku-
menak. 
Horren arabera, Eusko Jaurlaritzari 
dagokio interes arkeologikoko 
Kultur Ondasunak juridikoki ba-



San Jose de la Isla komentuko 
(Sestao) platerak.  
XIX. mendea.

egin diren inbentario, kata-
logo, indusketa eta ikerketa 
arkeologikoei esker, nahiz eta 
jardun horiek, zenbait arrazoi 
direla medio, beti ez diren ikerke-
tarekin erlazionatuta egoten, gero 
ikerketak egin arren.
Hori horrela, ondareari buruzko 
ikerketa egiteko baliabiderik ego-
kiena arkeologia da; izan ere, zien-
tzia horren helburua iragana eza-
gutzea da, gure arbasoek utzi 
dituzten arrasto materialen bitar-
tez. Horretarako, honakoak erabil-
tzen dira:

 Printzipio teoriko batetik abia-
tuz eta mota askotako datu-sorta 
batean oinarrituz, hipotesi bat for-
mulatzeko aukera ematen duen 
metodoa. Hipotesi hori kontrasta-
tu, zuzendu, aldatu edo handitu 
egin beharko da, datu berriak bila-
tuz eta modu planifikatuan erre-
gistratuz.

 Hainbat printzipiotan (funtzio-
nalak, paleoingurumen arlokoak, ti-
pologikoak eta abar) oinarritutako 
teknika. Printzipio horien artean, 
estratigrafikoak nabarmendu behar 
dira; horien bitartez, erabiltzen ez 
diren, lurperatuta edo gainazalean 
dauden, edo antzinakoak zein due-

bestea, deklarazioak eta kalifikazio-
ak eginez; era berean, indusketa 
arkeologikoetan jasotako materia-
lak biltegiratzeko guneak izenda-
tzea ere bere erantzukizuna da. 
Bizkaiko Foru Aldundiari, berriz, 
ondarearen babesa, balioztapena 
eta ikerketa bermatzea dagokio, 
Euskadiko Kultur Ondareari 
buruzko 7/90 Legeak dioenari ja-
rraituz.
Foru Aldundiak zenbait mekanis-
mo ditu helburu horiek betetzeko:

 Kultur ondarearen esparruko 
jardunak baimentzea, ukatzea edo 
baldintzatzea, jardunok bat etor 
daitezen ondasunen kontserba-
zioarekin.

 Ikerketari diru-laguntzak ema-
tea, indusketa arkeologikoak susta-
tuz eta berreskuratutako materia-
lak aztertuz.

 Kultur ondarea kontserbatu, 
zaharberritu eta balioa ematea, 
ondare hori ulergarri bihurtuz.

 Argitalpen, tailer, hitzaldi eta 
erakusketen bitartez ondarea he-
datzea.
Planteamendu horietatik abiatuta, 
azken hamarkadetan nabarmen 
hazi da gure ondareari buruz du-
gun ezagutza; eta hori, garai guz-
tietako kultur ondasunei buruz 
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Goikolau kobazuloko  
(Berriatua) idunekoa.  
Brontze Aroa K.a. 1800-800.

Antoliñako kobazuloan  
(Gautegiz Arteaga)  
aurkitutako materialak. 
Solutren aldia  
K.a. 18000-15000.



terako, Sopuertako El Hoyo edo 
Lacilla II delakoetan, eta deskubritu 
ahal izan da gaur egungo zenbait 
herrik (Gorlizek, adibidez) Goi Er-
di Aroan dutela jatorria, edo Bil-
bon oso enblematikoak izan diren 
komentuen hondarrak ere aurkitu 
izan dira, San Frantziskokoaren ka-
suan, adibidez.

 Zaharberritze eta balioztapen 
proiektuen markoan. Hauek dira 
adibideetako batzuk: Santimami-
ñeko kobazuloa (Kortezubi), Fo-
ruko herrixka erromatarra, Arro-
lako kastroa (Nabarniz), San 
Anton eliza (Bilbao) edo El Pobal 
burdinola (Muskiz).
Jardun hauen emaitzak ezagutzera 
emateko, urtean behingo hitzal-
diak, eskola-umeentzako eta seni-
deentzako tailerrak, erakusketak 
eta ikerlariei zuzendutako argital-
penak egiten dira. Azken horien 
artean daude “Kobie” aldizkaria 
edo Museoaren “Bildumen gidali-
burua”. Gainera, publikoari zuzen-
dutako argitalpenak ere badaude: 
“Arkeologi museoaren Koader-
noak” eta beste zenbait.

la gutxiagokoak diren 
aztarnategi, eraikin edo 
paisaien sekuentzia dia-
kronikoa edo bilakaera 
antzeman daiteke.

Bizkaian, ikerketa arkeolo-
gikoak hiru testuingurutan egiten 
dira; hirurak dira desberdinak, bai-
na osagarriak:

 Unibertsitate, instituzio zientifi-
ko edo ikerlariek sustatutako iker-
keta-proiektuen markoan. Ildo ho-
netatik, adibide onak izan daitezke 
Axlor (Dima), Ventalaperra (Ka-
rrantza) edo Arlanpe (Lemoa) ko-
bazuloetan egindako indusketak, 
bai eta Callejaverdeko (Muskiz) 
men diko burdinolan edo Untzue-
tako (Orozko) zein Ereñozarko 
(Ere ño) gazteluetan egindakoak 
ere.

 Ondarearen erregistroari eta 
dokumentazioari eragin diezaieke-
ten hirigintza-proiektuen, lurzo-
ruaren erabileraren edo azpiegitu-
ren markoan. Modu horretan, 
indusketak egin izan dira harri-us-
tiaketek mehatxatutako hilobi-ko-
bazuloetako batzuetan, esate ba-

Untzueta gazteluan (Orozko) 
berreskuratutako ferra bat, 

iltzeak, grapak, gezi puntak eta 
burdinezko dardoak.  

XII. eta XIV. mendeak.
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Gorlizko eliz parrokiko 
indusketetan berreskuratutako 

zeramika zatiak.  
VII. eta VIII. mendeak

Orduña hiriko indusketetatik 
jatorria duten buztin pipak. 

XVIII. mendea.

Hiri-indusketetan berreskura-
tutako eraikuntza-materialak. 

Bilbao eta Durango.
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