
Zer egingo dugu? Zer behar dugu?
Gure hastapenetik gizakiok
ekosistema partekatu dugun
animaliekin harreman estua izan
dugu.
Ez dago giza abentura ulertzerik
animaliak ahaztuta. Lehenik, gure
jatorria animalien munduan
dagoelako. Eta baita ere, gure
harrapakariak edo harrapakinak izan
direlako, eta beti gure lehiakideak.

Horregatik, arkeologiaren munduan,
gure arbasoekin bizi izan ziren
animalien aztarna guztiak aztertzen
dira, haien bizitza nolakoa zen
ulertzeko.

✔Paper mota ezberdinak
✔Arkatza
✔Margo mota ezberdinak
✔Artaziak
✔Sukalde/komuneko paperetako tutuak
✔Kotoia
✔Inprimagailua (ez da derrigorrezkoa)

PIZTIEN ARTEAN

Nork har dezake parte?

Gure historia ezagutzeko eta ondo 
pasatzeko gogoak dauzkan edonork! 

Familiartean egitea gomendatzen dugu.



ANIMALIAK ETA 
ARKEOLOGIA

Indusketa arkeologikoetan oso ohikoa da animalien
aztarnak aurkitzea, eta horiek gizakia bizi den aztarnategi
batean daudenean ikertu egin behar dira, animaliaren eta
pertsonaren arteko harremana nolakoa zen jakiteko.
Horretarako, Arkeozoologia izeneko diziplina daukagu.

Arkeozoologiak eman ahal digun informazioa oso zabala
izan daiteke. Esaten digu zein animaliak ziren, eta hortzak
aztertuz ere jakin dezakegu belarjaleak edo haragijaleak
ziren.
Eremua okupatzen zuten gizakiak ehiztariak edo 
abeltzainak ziren jakin dezakegu.; beraz, giza-taldearen 
ekoizteko eta antolatzeko moduak ezagutuko ditugu.
Eta horri esker hobeto ezagutuko dugu gizakia bizi zen 
paisaia.

Zein animalia ez zen gizakiarekin 
bizi? Horra hor pista bat… 

zenbakiei jarraituz jakingo duzu!



MEGAFAUNA

Hemen dugu Errinozero Iletsu bat. Garai hartan Bizkaian
egon zen espeziea eta Siberian duela 12.000 urte
desagertu zena.

4 metroko luzera eta 1,85 metroko altuera zeukan eta 2
tonatik gorako pisua. Eta ezin ahaztu bere ilea, hotzari
aurre egiteko behar baitzuen.

Azken 100.000 urteetako Euskal Herriko fauna gaur
egungoa baino askoz ere aberatsa eta anitzagoa zen.
Elefanteak eta errinozeroak bezalako animalia handiek
milaka urtez okupatu zuten lurraldea, ingurumen-
aldaketek desagertzera eraman arte.
Klima oso hotza zen, Izotz Aroa bezala ezagutzen den
garaian baitzeuden, eta, beraz, animalia hauek guztiak
baldintza hauetara egokituta zeuden. Animalia hauek,
haien izugarrizko tamainagatik megafauna bezala dira
ezagun.

Bizkaian bada honen aztarnaren bat, orain arte
Iberiar Penintsulan bakarra izan dena..



Mamuta duela 10.000 urte amaitu zen azken glaziaziora
arte bizi izan zen beste animalia bat da. Gaur egungo
elefantearen oso antzekoa, baina ilea gorputz osoan eta
belarri txikiak zituelarik beroa hobeto gordetzeko.
Bizkaitik gertu Gipuzkoan eta Nafarroan aurkitu dituzte
haren aztarnak . Errinozero Iletsua eta Mamuta
belarjaleak ziren, baita beste espezie batzuen
harrapakinak ere, horien artean gizakia.

Kopiatu diseinu hau
paperean eta… zure

Mamuta sortu!



Milaka urtez bizi izan zen Paleolitoan zehar ehizatutako 
Estepako Bisontea, eta munduko arte parietaleko 
multzo garrantzitsuenetako baten protagonista ere 
bihurtu zen, Altamirako haitzulokoa hain zuzen ere. 

Ezagutzen duzu labar-pintura 
hauetako baten bat?

Bizkaian oso garrantzitsu batzuk 
dauzkagu, non garai hartako 

beste animalia baten margolanak 
dauden… Zaldia!



Megazeroa edo Orein
Erraldoia, Elur-oreinarekin
batera ekosistema
honetan bizi izan zen
beste espezie bat da.
Animalia hauek ere
ehizatuak ziren, eta
bisontea eta zaldia bezala,
garaiko arte irudikapen
ezberdinetan ikus
daitezke.

Sukalde/komuneko paperetako 
tutuak erabiliz zure Megazeroa 

sor dezakezu.



Guztien artean, kopurua eta tamainagatik, Haitzuloetako Hartza
nabarmentzen da.

Belarjale handiez gain, ehiztari paleolitikoekin animalia haragijale
eta harrapakariak ere bizi izan ziren, eta horiek gizakiarekin lehiatu
ziren haien ehizaldietan eta elkarbizitzan.
Batzuk tamaina handikoak, hala nola haitzuloetako hartza, lehoia,
hiena eta lehoinabarra.
Hauetako batzuk gaur egun, oraindik, beste kontinente batzuetan
bizi dira.
Baina gure espeziearekiko lehiak desagertze motel batera eraman
ditu.

BASAPIZTIAK

Bizkaian hartz mota ezberdinak egon dira, esate baterako Homo
Neandertal-ekin bizi izan zen haitzuloetako hartza eta Homo Sapiens-
ekin bizi izandako hartz arrea.

Baina orain dela 100.000 urte desagertu zen Deningeri hartza ere
badugu, duela 28.000 urte desagertu ziren haitzuloetako hartz
beldurgarriak baino txikiagoa zena.

Bitxikeria! Denbora luzez gizakia haitzuloetan
bizi izan zen eta animalia horietako batzuek,
hartzak adibidez, haitzulo hoiek erabiltzen
zituzten gordeleku gisa edo hibernatzeko..
Kontu handiz ibili behar ziren!



Paleolitoko gizarteak ere bi lehoi espezierekin bizi izan
ziren: sable hagin-beko bezala ezagutua eta duela
700.000 urte Europan sartutako Haitzuloetako Lehoia,
duela 14.000 urte desagertu zena. Hauek ez zituzten gaur
egun ohituta gauden lehoien kalparrak.
Animalia harrapakariak ziren eta, besteak beste, hauek
ehizatzen zituzten: zaldiak, oreinak, elur-oreinak edo
bisonteak. Beraz, ehizatzeko orduan gizakiaren
leihakideak ziren.

Arrikrutzeko haitzuloan
aurkitutako ale osoa
nabarmentzen da.

Diseinatu zure sable hagin-beko 
maskara. Papera, artaziak, 

margoak eta soka baino ez duzu 
behar.



EHIZA ESPEZIALIZATUA

Duela 30.000 urte inguru,
gure arbaso hurbilenak,
Homo Sapiens-ak,
protagonista berri gisa
agertu ziren.

Haiekin, ehiza-estrategiak
aldatuko ziren, eta espezie
hauetan espezializatu ziren:
Oreina bailara-eremuetan
eta Basahuntza mendi-
eremuetan.

Paleolitoko gizakiak arrainez, moluskuez, hegaztiez
eta itsas ugaztunez ere elikatzen ziren.
Lekeitioko Santa Katalina haitzuloan duela 12.000
urte inguruko Itsas Txakurren aztarnak aurkitu
dira, baita jadanik desagertutako Alca Erraldoia
izeneko pinguino espezie batenak ere.

ITSAS ANIMALIAK

Arkeologi Museoan 
espezie bitxi horien 
aztarnez gozatzeko 
aukera izango duzu.



ETXEKOTZEA

K. a. 10.000. urte inguruan klima epelago eta hezeago batek landare eta animalia espezieen ugalketa bultzatuko du, hala 
nola Basurdea eta Orkatza. Basoak hazi egin ziren eta itsasertzak atzera egin zuen gaur egun ezagutzen dugunarekin bat 

egin arte. Baina pixkanaka hotzera hoberen egokitutako animalia espezieak desagertu ziren.
Iraultza Neolitiko bezala ezagutzen duguna hasten da, ehizatzeaz gain animaliak eta landareak etxekotzen dituzten lehen 

gizarteak agertuz.
Animalia basati bat etxekotzea prozesu motela da, eta horrek animalia fisikoki aldatzen du, txikiago bihurtuz.

Zein izango da lehen 
etxekotutako 

animalia? Askoren 
ustez gure lagunik 

onena :D

Ardiaren agerpenari 
esker, produktu 

berriak lortuko dira, 
hala nola esnea, gazta 

eta artilea.
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Etxean birziklatuko duzuen beirazko onzti bat
hartu (zenbat eta handiagoa, hobe). Garbitu eta
lehortu. Kotoiarekin, sukaldeko paperarikn,
poliestirenoarekin edo etxean daukazun edozer
gauza zuriarekon ontzia bete, ehiza eszenaren
elurra egiteko. Ebakigarriak inprimatu eta
koloreztatu. edo zuk marraztu!
Eta azkenik… Zure gustora diseinatu!

SORTU ZURE EHIZA-ESZENA!



EBAKIGARRIAK



Gozatu izana espero dugu!

Zuen diseinuen emaitzak ikusteko irrikitan
gaude. 

Parteka itzazu!

Egin argazkiak, igo eta  partekatu gu etiketatuz: 
@arkeologimuseoa Twitter,
Facebook edo Instagramen.


