


. BA AL ZENEKIEN… 

Estratuak, ehunka eta milaka urteren buruan pilatutako geruzak, lur metaketak, 

sedimentuak eta  egiturak direla? Estratu bakoitza bere osaeragatik (buztina, area, 

harriak…), itxura (kolorea), bolumena, kokapena eta edukiagatik desberdintzen dira. 

Estratuen artean, kasu askotan, jarraipen kronologiko bat dago. Hau da, lehengo sortu zen 

geruza sakonen kokatuta dago eta, azkenik sortu zena, goian kokatzen da.  

ZER DIRA ESTRATUAK? 

Estratuak lur 
metaketengatik 
(lur betetzeak), 
indusketengatik 

(hobiak) eta  
eraiki eta 

botatzeengatik 
(hormak) sortzen 

dira. 

Lur betetzeak 

Indusketak 

Hormak 



Jarri zenbakiak 
pastelaren geruza 
bakoitzari, 1 sortu 
den azken geruza 
izanik eta 6, sortu den 
lehenengo geruza. 

ZER DIRA ESTRATUAK? 

Lur geruzak, geruza ezberdinak dituen pastel bat bezalakoak direla esan genezake. 

Orain egin zure pastela gaileta eta txokolatezko kremarekin (nocilla edo nutella 
antzekoak). Osagaiak: litro 1 esne, lauki formadun gaileta pakete bat, 250g-ko 
txokolatezko krema potea eta 200g gurina.  
- Jarri esnea katilu batean gailetak bustitzeko eta prestatu erretilu bat gaileten 
lehenengo geruza jartzeko.  
- Nahastu beste katilu batean txokolatezko krema eta bigundutako gurina.  
- Busti gailetak esnean baina kontuz gailetak ez desegitea. Egin apurka-apurka. Sortu 
gaileten lehenengo geruza.  
- Estali gailetak txokolatezko kremaz eta gurinez egindako nahasketarekin. Hau 
bigarren geruza izango da.  
- Jarraitu prozesuarekin gailetak eta txokolatea bukatu arte.  
- Apaindu azkenengo geruza gehien gustatzen zaizunarekin (lakasitoak, fruta).  
 

   Probatu izan dituzun estratu gozoenak izango dira hauek! 



ESTRATIGRAFIA 

BA AL ZENEKIEN… 

estratigrafia lur geruzen ikerketa dela? 

Indusketa arkeologikoetan ezinbestekoa da estratuak bereiztea objektuei data bat jartzeko, 

hau da, estratuak aztarna arkeologikoak datatzeko balio dute. Honela, adibidez, estratu 

baten historiaurreko aztarna multzo bat badago, estratu hori garai horretakoa izango dela 

jakingo dugu.  Baina, Adi! Beti ez da horren erraza. Historiaurreko aztarna multzo horren alboan, 

aztarna berriagoak badaude, adibidez, Burdin Aroko aztarnak, horrek esan nahi du estratu hori 

Burdin Aroan nahastu egin zela.  

Argazkian Santimamiñeko kobazuloko profil 

estratigrafikoa ikusi ahal duzu. Zulo guzti hau 

indusketa kanpaina ezberdinetan egin dute. 

Aztarnategia osatzen duten estratu ezberdinak ikus 

ditzakezu. 

Estratu hauetan iraganeko pertsonen objektuak 

gelditu dira atrapatuta eta arkeologoek hauek 

berreskuratzen joan dira iraganean nola bizi ziren 

jakiteko.   



ESTRATIGRAFIA 

Hemen kolore ezberdinetan (arrosa, berdea eta marroi argia) banatutako 
estratuak ikus ditzakezu. Bakoitzean garai zehatz bateko aztarnak daude.  
Lotu marra batekin estratu bakoitza dagokion garaiarekin, kontuan izanik bere 
kokapena eta bertan dagoen aztarna.  

Erromatar Garaia 

Historiaurrea 

Erdi Aroa 



ESTRATIGRAFIA 

roca 

Idatzi estratu 
bakoitzaren barruan 
dagokion garaia eta 
koloreztatu geruza 

bakoitza kolore batekin. 
Kontuan izan goiko geruza 
sortu zen azkenengoa dela 

(berriena) eta azkena, 
sortu zen lehenengo 

(zaharrena):  
- Paleolitoa 
- Neolitoa 
- Erromatar Garaia 
- Goi Erdi Aroa  
- Erdi Aro Betea 
- Behe Erdi Aroa 
- Aro Modernoa 
 



ESTRATIGRAFIA 

roca 

Sortu zure profil 
estratigrafikoa. 
Inprimatu edo kalkatu 
irudia eta ondoren, moztu 
estratu bakoitza.  
Geruza guztiak moztuta 
dituzunean, nahastu eta 
ordenatu berriro. Puzzle 
bat osatzea bezala da!  
Hasi geruza “gazteenetik” 
eta bukatu 
“zaharrarenarekin”.  
Arkeologek ere horrela 
egiten dute, geruza 
modernoena induskatzen 
dute eta zaharrenean 
bukatzen dute.  



Sortu zure profil estratigrafikoa. Hemen dituzu bi ideia:  

ESTRATIGRAFIA 

Materialak: plater bat, gatz fina, koloreetako 
klarionak, kristalezko pote bat edo 
plastikozko botila gardena, inbutu bezala balio 
duen zerbait (biribildutako kartulina bat). 
- Jarri platerean sal pixka bat.  
- Hartu kolore bateko klarion bat eta 
igurtziz, margotu gatza.   
-Gatzak nahi dugun kolorea duenean, 
inbutua erabiliz, sartu gatza ontzi 
gardenean.   
Honela, lehenengo geruza sortu duzu.  
Egin berdina kolore ezberdinekin, ontzia bete 
arte.  

Beste aukera bat, estratuak etxean aurkitzen 
dituzun elementuekin sortzea da. Adibidez:  
 garbantzuak, dilistak, indabak, quínoa, azukrea, 
irina, kakao hautsa, fideoak, haziak, lorontzietako 
lurra, hauts xaboia, arroza, aluminio-papera, paper 
higienikoa, kotoia…  



INDUSKETA ARKEOLOGIKOA 

BA AL ZENEKIEN… 

Indusketa arkeologikoetan tresna ezberdinak erabiltzen dituztela lur geruzak kentzeko? 

Esan dugun bezala, indusketa hasten dutenean, lehenengo estratu berriena aurkitzen dute eta 

aztarna berrienak ere, eta aurrera doazen einean eta lurrean sakontzen, geruza eta aztarna  

zaharragoak aurkitzen dituzte.  



INDUSKETA ARKEOLOGIKOA 

D U T L P B Q R F M 

F P A L A R J K O P 

E I D S L O H A Ñ I 

V K B V R T E M T N 

N O G D K X S A R T 

J T H N T A P R M Z 

Y X M E T R O A Y E 

I A G P O L T S A L 

K I W L U P A Z O A 

Bilatu letra zopa honetan indusketa arkeologiko batean beharrezkoak diren 8 
tresna.  



Sortu zure aztarnategia are magikoarekin eta induskatu arkeologoa izango 
bazina bezala.  
 
Materialak: irina, olioa begetala edo umeena, elikagai koloragarria, hauts 
forman edo likidoan (kolore bakarra erabili dezakezu).  
Tupper garden handi bat (estratuak ikusi ahal izateko) eta erabiltzen ez duzun 
hortz-eskuila bat edo pintzel bat  
Aztarna arkeologikoak bezala kaniak, 1 zentimoko txanponak, play mobil 
panpinak erabili ditzakezu.  
 
- Nahastu eskuekin 2 irin katilu eta ¼ katilu olio. 
- Nahastea prest dagoenean, gehitu koloragarria (geruza bat kolorea izan 
dezake eta bestea ez, horrela kolore batekin nahikoa izango duzu).  
- Bota nahastea tupperrean eta presio pixka bat egin.  
- Sartu zure aztarna geruza horretan.  
- Jarraitu geruzak sortzen.  
 

Nahastea oso siku geratzen bada gehitu olio gehiago 
 eta oso bustita geratzen bada, gehitu irin gehiago. 

 
- Zure aztarnategia prest dagoenean, 
 hasi indusketa egiten eskuila edo  
pintzela erabiliz. 

INDUSKETA ARKEOLOGIKOA 



ERAIKINAK ESTRATUEKIN  

BA AL ZENEKIEN… 

Eraikin zahar asko ere estratuetan banatzen direla? Honela eraikinaren parte bakoitza noiz 

eraiki zen jakin ahal dugu. 

Sevillako Alkazarra. Iturria: Ezequiel Piontkoski (2015). 

Irudi honetan fatxada 

honetako parte bakoitza noiz 

sortu zen ikusi ahal da. Garai 

bakoitzeko partea kolore 

batez bereizita dago. Batzuk 

oso zaharrak dira eta beste 

batzuk berriztatu egin dira 

edo beranduago gehitu dira.  

LEGENDA: 
XI. mendea 
XI-XII. mendea 
1150. urtea 
XII. mendea 
XIV. mendea 
XVI. mendea 
XIX. mendea 
1895. urtea 
XX. mendea 

IPARRALDEKO AURRETIKO BISTA 



Koloreztatu eraikina. Eraikinaren parte bakoitza 
sortutako mendearekin markatuta dago. Ikusi legenda 
kolore egokia aukeratzeko. 

s. XX 

s. XX 

s. XII 

s. XII 

s. XI 

s. XIX 

s. XIX 

s. XIV 

1150 

ERAIKINAK ESTRATUEKIN  

LEGENDA: 
XI. mendea 
XI-XII. mendea 
1150. urtea 
XII. mendea 
XIV. mendea 
XVI. mendea 
XIX. mendea 
1895. urtea 
XX. mendea 

MENDEBALDEKO AURRETIKO BISTA 

Sevillako Alkazarra. Iturria: Ezequiel Piontkoski (2015). 



Atera argazki bat sortu duzun materialari denok ikus 
dezagun. 

Eskegi edo partekatu @arkeologimuseoa etiketatzen 
Twitter, Facebook edo Instagram –en. 

 


