
SARRERA
n n  URRENGO lerroetan G ipuzkoan, U rre txu , A zko itia , E lgo ibar 
L U  eta Soraluze artean dagoen m end ile r/oan  zehar doan 
¡b ilb idea erakutsi nahi dizuet, hots: Ir im o  eta Karakate m endien 
artekoa. Ib ilb idea  um eta tik  ezagutzen dut, gurasoek sarri eram aten 
n indu te lako  hara. Haiei eskain i nahi d ie t a rtiku lua , m endian 
¡biltzeko zaletasuna piztu zute lako nigan. Euskal Herrian aurki 
dezakegun ¡b ilb iderik  ¡nteresgarri eta ederrenetakoa déla deritzot. 
A lde  batetik, ¡b ilb idean zehar aurki dezakegun ondare 
a rkeo log ikoagatik , 1920an José M igel Barandiaranek aurk itu tako  
hamazortzi do lm enek in  to p o  eg ingo  ba itugu eta, bestetik, geure 
herria ldeko m end ien  ikuspegi m iresgarriez goza dezakegulako: 
A iako ha rria ,T x indok i, H ern io, Izarraitz, A izkorri, Udalatx, A nbo to , 
G orbeia... baita itsasoa ere l 

Duela urte batzuk M ila  eta b iok ib ila ld i hau eg iten ari g ine la, 
aztarnategi arkeo log ikoenganako  jak in -m ina  piztu zitzaidan. José 
M ige l Barandiaranen obrak aztertzen hasi n intzen, harén 
esplorazio egunkaria  aurk itu  nuen arte: Duela 90 urte, José M igel 
Barandiaran a n tro p o lo g o  prestuak aurkitu  z ituen, 1920ko 
abenduaren 26an anaiarekin Irukurutzetara txangoan  zihoala. 
Berehala Eusko Ikaskuntza e lkarteari em an zion aurkikuntzaren 
berri eta beranduago, 1921eko ekainaren 2an Carlos de Orueta 
doktorearen eta Eugenio A rrillaga  presb íte ro  jaunaren  laguntzaz 
egindako beste txango  batean, lehendabiz iko  a ld ian ikusi ez zituen 
beste do lm en  batzuk aurk itu  z ituen, betie re  Vasconia A n tigua :T ras  
la hue lla  de l hom bre  (I!) libu rua ren  arabera. L iburu  honek 1921eko 
ekainaren 31 eta uzta ilaren 10a bítartean Barandiaranek 
m end ile rro  honetan eg indako esp lorazioen egunkaria  jasotzen du, 
Barandiaranen beraren g ra fikoak eta gogoetak barne. Hauen 
bítartez, h is to ríaurreko  do lm enak ¡zango díra gure  zeharkald iaren 
g ida ri, baí geogra fikok i eta bai h ís to rikok i, ib íla ld ían aurrera egín 
ahala, denboran  ere atzera eg ingo  ba itugu.

Barandiaranek Elosua-Soraluze m end ile rroa ren  estazio  
m ega litikoa  izena em aten d io ,T rekutz ez beste do lm en  guztiak, 
ib íla ld ia ren  ta rte  honetan aurkitzen d ire lako. Eusko Jaularítzak ere 
izen honekín k u ltu r ondare  deklara tu  zuen 2000ko m aiatzaren 
19ko ebazpenean. N ik, aldiz, ib ila ld ia  Ir im o ra in o  (U rre txu) luzatzea 
proposatzen dizuet, m end ile rro  osoa ib ili ahal izateko.

M end ile rro  hau Deba eta U ro la  iba ien artean kokatzen da. Deba 
ibaia A n tzuo la , Bergara, O síntxu eta Soraluze herrie tan zehar doa. 
Uro la berriz, Zum arraga, U rre txu eta Azkoitia  herrie tatik. 
Hegoaldean Deskargako m endateak m ugatzen du (429 m),
Bergara eta Zum arraga arteko errep ideak hain zuzen ere, eta 
iparra ldean, berriz, Azkarateko m endateak m ugatzen du (413 m),
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L recorrido que propone Asier Amnzabal nos 
invita a visitar una zona clásica y frecuentada 
de la montaña vasca, pero con una mirada 
novedosa. El autor ha recogido y nos ofrece 
multitud de datos acerca de los numerosos 

megalitos que pueden visitarse a lo largo del cordal que 
une Urretxu y Eigoibar desde Irimo a Karakate, de modo 
que además de realizar el recorrido in tegral del cresterío 
siguiendo sus indicaciones, podremos ir visitando estos 
escondidos monumentos del pasado que jalonan sus V
cimas y arboledas. Se trata de dólmenes y túmulos 
explorados antes de la guerra por el célebre equipo de 
etnógrafos formado por Telesforo Aran tzadi, José Migel 
Barandiaran y Enrique Eguren. Pretexto para revisitar 
unas cimas clásicas a la par que viajamos en el tiempo, 
resultará ser para el caminante atento una oportunidad 
idónea de conocer este rincón de nuestro país con una 
profundidad poco común.

Trekutzera heldu aurretik 
alertze baso eder batean 

zehar ibiliko gara

E igo ibar eta A zko itia  arteko errepideak alegia. G a ilu rrik  garaienak 
Irukurutzeta (898 m) eta Irim o  (896 m) dirá. M end ile rroko  
to n to rrak  pago eta alertze basoez esta lita  daude ib ilb idea ren  zati 
handienean. Garo-leku ugari ere badira, o tearen horiaz kontraste 
po lita  eg iten du te larik . G izak ion tzateskura  dauden beheko m end i- 
mazelak, p inuz eta izeiz beteta daude. Hala ere, ib ilb ideak  ez du 
bere xarm a galtzen. U ro la ldeko  eta Debaldeko hegaletan itu rr i 
ugari ere badira. Askoren ustez, oparoena eta zaporetsuena Poi- 
Poi izenekoa da.

Ir im o  ¡zango da lehendabiz iko  jo m ug a , U rre txu tik  ab ia tu ta  450 
m etroko  desnibela ga ind itu  ondoren . G ainontzeko zeharkald iak 
gorabehera tx ik iak  d itu , A g irrebu ru  eta Irukurutzetako 
do lm enetarako  igoerak eta E lgo iba rre ra inoko  ja its ie ra  azkarra izan 
ezik. Guztira hogei bat k ilo m e tro  ib iliko  d itugu . Beraz, zeharkaldia 
e rd i-m a ilako tza t har daiteke. Egun osoko ib ila ld i bezala hartzea 
gom endatzen d izuet, do lm enak lasai behatzeko eta inguruko  
m end iek in  igarkizun jo lase tan  aritzeko. Jo las hau errazteko 
norab ideak eta panoram ikak g radu tan  adierazi d itu t iparro rra tz  
baten bitartez za iltasun ik  gabe iden tifika tu  ahal izateko. Era 
horre tan ingu ruko  m endiak eta lekuak erraz aurki ditzakezue eta 
m end ian  hasi berriak zaretenontzat, trebetasuna hartzeko ariketa 
po lita  ¡zango da a ld i berean.

Presta gaitezen, beraz, denboran  zeharreko ib ila ld ia ri ekiteko 
gure arbasoek h ilezintasuna e rd ie ts i zuten lekuetara.

IRIM O RAN TZ

0 EHARKALDIA Santa Barbarako baselizan hasten da, Irim o 
m end ia ren  beheko hegalaren lau tada txo  batean hain zuzen. 

Baselizari a tx ik ita  U rre txuko  a terpetxea dago. Elizatxo honen 
ja to rr ia  Erdi A rokoa bada ere, gaur egungo eraikina 
beranduagokoa da. D om ingo  M endiarazek XVI. m endean eg in iko  
e rre tau la  dauka. Bertara U rre txu tik  heltzen da, Iparrag irreren

ja io te rr it ik  a legia, h iru  bat k ilom etroz G 1-3771 errep ideari ja rra ituz. 
U rre txu  XIV. m endean sortu  zen Gasteizko Forua harturik. Foru 
hau Erdi A roko  aurrera tuenetakoa zen, b iz tan leria ren eskubideei 
eta m endi eta larreen ap robe txam endua ri dagokionez behintzat. 
G aur egun, herria ren alde zaharrak Erdi A roko  eg itu ra  m antentzen 
du. Santa Barbaratik Ip iñarrie ta  jaureg ia  ikusten da, XVI eta XVII. 
m endeetan gortesau desberd inen egoitza izan zena. Baita b ida iari 
entzutetsuen ostatu ere, besteak beste, Velázquez m argo la ria  eta 
Felipe IV.a erregea. Harén o n d o tik  XVI eta XVII. m endeetako 
G ipuzkoako e rrep ide rik  nagusiena igarotzen zen, Irun eta M adril 
lotzen zituena, hain zuzen ere.

Santa Barbara baselizatik Irim o  ga ilu rreko  gurutze e rra ldo ira ino  
igoko gara. Igoera hasteko bi aukera d itugu . Bata, hasieran 
harrizkoa den baina ondoren  lurrezko b ihurtzen den p istan 
ja rra ituz  edo, bestea, e lizatxoaren aurreko zuhaitz arteko 
a tseden leku tik  hasten den b idez ido rra ri a ldapan gora zuzenean 
ja rra ituz. M erenderoaren  sarreran Irim o m end ia ri buruzko 
in fo rm az io  kartela aurk ituko  dugu. Berehala p istarekin  bat eg ingo 
dugu, baina denbora gu tx irako . Ezkerrera eg iten duen b ihu rgune  
batean lehen m on o lito a  adierazten duen seinalearen ondoren, 
p ista utzi eta eskum aldera basoan sartzen den b idezidorra ri 
ja rra ituko  d iogu . A ld ika -a ld ika , sig i-sagaka da torren  p istarekin 
guru tza tuko  gara. Behealdean p inuak dirá  nagusi, gorago 
alertzeak eta a ltuera irabazi ahala pagoak agertuko zaizkigu. 
U daberrian eta udan, garoak berdez blaitzen du basoa.Txorien 
so inuak alde batetik eta Zum arragako fu n d iz io  industrien  zaratak 
bestetik, nahaste ezohikoaz g irotzen du te  igoera osoa. Bidé erdian 
eguneko lehen tu rr ia  aurk ituko  dugu: L izarritu rri. Izenak dioskunez 
lizarrez ingu ra tu ta  dago. M etro  batzuk aurrerago txa b o la txo  eta 
a te rpe txo  baten aurre tik  pasatuko gara. Bidea s ig i-sagan doa 
Irim oko  gu ru tzera ino  (853 m). Ez da ga ilu rra  ordea.

Irim oko  guru tze tik  dugun ikusm ira , eg indako aha leginaren 
o rda insa ri b ihurtzen da: Azpian U rre txu eta Zum arraga d itugu. 
Legazpi ere ikusgai da (SW); A ndutz  (Deba, N), Izarraitz (NNE 20°), 
H ernio (ENE 60°), A iako harria (ENE 65°), Izazpi (E 80°), Kizkitza 
(ESE 100°), P irin ioak (E 90°),Tx indok i eta Ara lar, (HE 120°), Urbasa, 
(SE1400), Aratz, (SSE 160°), A izkorri (S 180°), Legazpiko G orostiaga 
(SSW  200°) eta abar. G urutzearen azpiko aterpean m endigo iza leen 
Lurdesko A m ari eg in diezaiokegu bisita.



Barandiaranen ustetan, tomaina erraldoiko 
Arñbiribileta harria bes te nonbaitetik ekarritakoa

da. Ez dago bere jatorrizko lekuan

Irukurutzeta (899 m) gailurreko hiru 
kurutzeek Elgoibar, Bergara eta Azkoitiaren 

tur eremuen bategitea adierazten digute

TREKU TZERAN TZ
RIMO m endla  Zazp ipun tak  ¡zeneko m end lle rroan  altxatzen 
da, Deba eta Urola ¡balen arroak banatzen d ituena. Orain, 

m end ile rroan  zehar m endebalderanz (W N W  280°) joko  dugu 
alertze nahiz pago baso eta o te  tarteak txandaka zeharkatuz. 
Goraka eta beheraka ib iliko  gara zazpi pun tak ga ind ituz: Irim o, 
A rbe le ta , Losakate, A rrizu ri,T rin txu le ku  (U rre txu eta A ntzuo lako 
udal barru tiak banatzen d ituen  m ugarria  gainean duela) eta 
M eaka .T rin txu leku tik  hego-m endebaldera ikuspegi berria 
daukagu: U da la tx eta A n b o to  (W  270°), O rio l, Ipizte eta Gorbela 
(W SW  260°), G a ldaram uño ( NW  310°), U rko (NW  320°), Oiz (NNW  
325°) eta abar. Gure zeharkald i osoaren ib ilb idea  ere ikus daiteke: 
A g irrebu ru  (NW  320°), Irukurutzeta (NNW  340°) eta Karakate 
(N N W  330°). Baita Meaka edo G aztelugain e lkarteak ere.

Jarra ian m end ile rroaren  ezkerraldera eg ingo  dugu, dakargun 
norab idea (300°) m antenduz. K ontu ra tu  gabe, alertze artean eta 
txo rien  soinuez ingu ra tu rik , ja its ie ra  a ldapatsu b ihurtzen da, 
norabidea ipar-ipar-m endebaldera (N N W  340°) joz. Laster gure 
norab idearekin  gurutzatzen den belarrezko basabidearekin topo  
eg ingo  dugu: Nebera a ldera doa. Guk beherantz eta ezkerraldera 
joko  dugu (W SW  240°), baina oso adi, lu rrean eta enborre tan 
u rd ln  ko ioreko m arkek Meakako leporantz (670 m) biraraziko 
d igu te  eta (W 260-280°). Han itu rr ia  duen askaldegi p o llt bat 
aurk ituko  dugu, urki, lizar, astigar eta pago artean. U rre txu eta 
Zum arragakoekTrekutz esaten d io te  leku hon i. A ntzuo larrek, aIdiz, 
G aztelugain.

Gaztelugain elkartea ere aurrean daukagu. Harén erem uetan 
aurk ituko  dugu geure lehen he lburua.Trekutz ¡zeneko dolm ena. 
Elkarteko hesiaren barrura sartu behar da horretarako.

GORLA ETA ELOSURANTZ

E EAKAKO ¡turnaren o n d o tik  eta e lkartearen eskub ia ldetik  ipar- 
m endebaldera doan b idez idorra ri ja rra ituko  d iogu  linea 

e lektrikoaren azpian, porlanezko b ideguru tzearekin  topo  egin arte. 
Hego-m endebaldeko pista A n tzuo la ra ino  ja is ten  da. Gure 
he lburua  ama lurra  eta naturarekin  kontaktuan ib iltzea denez, ahal 
den neurrian behintzat, basoan sartuko gara m endebaldeko 
norab idea m antendurik . Pinu eta Douglas izei ikaragarrien artean 
aldapa gora eg ingo  dugu to n to r tx ik i bat ga ind itu  arte. Bertatik 
hurrengo  jom uga  ikus dezakegu: Gorla elkartea. Basoan barrena,

alertze eta p inu artean ja its iko  gara berriz ere, uso ehizarako 
postuen a ldam enetik  pasatuz, lehenago alde batera utzitako 
zementuzko p is tarek in  to p o  egin arte. O ra ingoan ere pista 
eskubia ldean utzi eta aldapan gora joko  dugu iparra ldera , 
Pagamendi to n to rra  ga ind itzeko eta, ondoren , Korosterratzu 
askaldegira ja isteko. A tsedena hartu eta zerba it ja teko leku bikaina 
dugu, astigar eta haritzen gerizpean.Toki Eder elkartea ere ondoan 
daukagu. Bertako bazkide batek dioskunez, leku honek antzina 
Lapurgain izena ere bazuen, lepo honetan, Zum aiako po rtu tik  
A raba aldera zihoazen m erka ta rie i erasotzen baitzieten lapurrek.

Iparra ldera doan p is tari nahizToki Eder e lkartearen ondoan 
doan b idezidorra ri ja rra ltuz, baso tik  irtetean Azkoitia  eta Erloren 
(Izarraitz) sekulako ikusm iraz goza dezakegu (NE). A urreraxeago, 
G orla e lkartearen parean gure  eskum aldean be la r artean 
ezkutatzen d iren  eska ile ra txo batzuei ja rra ituz  gero, G orlako 
Itu rr ira ino  ja its  gaitezke egarria kendu eta kan tinp lo ra  betetzeko.

Gorla elkartea inguratzen duen pista seg itu rik , Itxusm end i (724 
m) ezkerraldean utzi eta, zenbait m inu tu tan  irits iko  gara Itu rribe rri 
askaldegira. A tsedenlekua A zko itia  eta Bergara lotzen d ituen 
errep idearen ondoan dagoenez, egu ra ld i oneko egunetan jende 
asko hurb iltzen da. H orregatik kantina bat ere badago, 
freskagarriren  bat edan edota ardo nahiz sagardo tragoa jotzeko 
aukera dugu larik . Iturria  ere b idé ondoan dugu. XX. m endearen 
hasieran ere m end ile rro  honetan ingu rue tako  b iz ilagun ugari 
etortzen ornen zen egun-pasa. Barandiaranek tu ris ta  deritze bere 
obran, A txo lin , Irukurutzeta eta Poi-Poi lekurik  ospetsuenak izanik.

Aska ldeg ia ren  eta Altzazu e lkartearen o n d o tik  aurrera eg ingo  
dugu Azkoitia  eta Bergara lotzen d ituen  errepidea zeharkatu arte. 
Kartel batek h is to riau rreko  aztarnategiaren presentziaz 
ohartarazten ga itu  lehen aldiz, "Tum u luen  xenda" izeneko PR-GI- 
94 ib ilb idea ren  hasiera baita. Irukuru tzetan, PR-GI-109 
ib ilb idea rek in  bat eg ingo  dugu Karakatera (N N W  320°tara ikusgai) 
joa teko. Beraz, hem end ik aurrera m arka tx u ri eta horiek adieraziko 
d igu te  bidea ia ib ila ld ia ren  bukaeraraino.

Bentaoste baserrira  eta E losuko Santu txu e rm ita ra ino  ja rra ituko  
dugu. Elosua auzunean gure bidea baino beheraxeago aurkitzen 
da, m endiaren hegalean, baserri artean. Eliza, plaza, p ilo ta lekua 
eta ja te txe  bi ere bad itu. E rm ita aurrean, ka lbario  edo gurutze- 
bidearen ondoan eta pagoen itzalean harrizko m ahaietan eser 
gaitezke, indarrak be rritu rik , aurrean dugun  a ldapari ekin ahal
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izateko. Barandiaranen egunkariaren irakurketa laburra ere egin 
dezakegu:

Barandiaranek Elosuko on Francisco de Zaloña apaizari 
a ipam en berezia egiten d io , honék bere etxean hartu baitz ituen 
indusketa lanen garaian. Ostatu emateaz gain, 
espediz ionarioentzako bazkaria m end ira  igotzeko ardura ere hartu 
zuen. Baso artean g idaritza  lanak ere egin zituen. Barandiaranek 
a ipam en berezia egiten d io  ere etxeak zuen te le fono  pub likoa ri, 
garai haietan ezohiko tresna baitzen.

Elosua utzi aurre tik  kondaira txo  bat irakurtzeko aukera ere 
¡zango dugu: Gauez E losutik h u rb il zebilela gizonezko batek M ari 
ikusi zuen harri handi baten gainean eserita haria egiten. Handik 
gu tx ira , gizona Bergarara heltzeko zegoela, ekaitz be ldurgarria  
hasi zen. M ariri buruzko kondaira geh ienetan M ari ekaitzak 
iragartzen edo sortzen agertu oh i da, Barandiaranen arabera.

IRUKURUTZETARANTZ
F l  BILBIDEARI ipar-m endebaldeko norabidean ekingo d iogu.
U  Berrehun bat m etro  aurrerago, Labeaga eta E txeburutxo 
baserrien ondoren, bidea b itan banatzen.da. Guk eskuinekoa 
hartuko dugu (bi aukerek m arka zuri eta horiak dituzte). Bideak, 
p inu eta izei artean hasieran eta pago luze eta estuen artean 
ondoren, A g irrebu ru  (860 m) ga ilu rre ra ino  garamatza. A rg iune  
batzuei esker Azkoitia eta Azpeitia ikus ditzakegu ipar-ekialdean 
(ENE 60°). U rru tixeago Hernio azpian Ze la tungo lepoa ondo 
bereizten da (E 90°) baita, hegoaldean, atzean utzi dugun Irim o 
(SSE 160°) ere.Telebistako antenetara heltzear gaudela, A tsobaso 
lepoa ga ind itu  eta m etro  batzuetara, b idearen ezkerraldean 
A g irreburuko  trikuharria  aurk ituko dugu. Arantzadi, Barandiaran 
eta Egurenek trikuh a rri honetan zaba lduriko  kraterrean ganberaren 
bi harlauza ikusten dirá. 1921 eko indusketan giza-aztarnak eta 
zeram ika zatiak jaso ziren. Harleunezko aizkora bat ere aurkitu  
zuten. M endi ton to rra ren  hegoaldean bada beste tu m u lu  bat, 
Egizabalgo m uñoa izenekoa, 1979ko ham arkadan aurkitua.

B idera ino bue lta tu  eta pagadian sartuko gara (N N W  340°).
S egur aski, zeharkald iaren zatirik  ederrenean goaz. Pagoak 
gazteak dirá eta haien enbor m eheen gainean hazitako go ro ld ioak, 
ingu runea  kolore berdeez betetzen du. Bidé nagusiari ja rra itu  
beharrean, eskuin aldean doan bidexka ez oso nabari bati 
ja rra itzen ba ld in  bad iogu , baso m agiko batean egotearen 
sentsazioa areagotzen da.Tarteka-m arteka hego-m endebaldera  
(SSW) begiratuz, Elgeta ikus dezakegu, G ipuzkoako herririk  
garaiena. Atzean In txorta  m endia , hegoaldera Udalatx, baita 
E ibarko Egoarbitza eta G a ldaram uño m endiak ere. Bidexka honek 
gandorrean zehar Kerexeta G oiegia edo E losum endi 
to n to rtxo ra in o  (836 m) garam atza. Atzera egin gabe, norab ide  
egokia b ila tuz b idé nagusira ja its i behar dugu, a ltz ifre  sail itx i 
batek gandorrean jarra itzea zaildu egiten baitu.

A urre rago  pago eta alertze artean M aurketa tu m u lu a  aurk ituko 
dugu In txausta txabo laren  aurrez-aurre. Kerexetaegia 
hegoaldekoa eta Kerexetaegia iparra ldekoa dirá hurrengo 
tum u luak , txa b o la tik  berrehun bat m etro ta ra , ipar-m endebaldeko 
(NW  320-330°) norab idean.

Kerexetaegia hegoaldekoa aztertutako azternategien artean 
handienetako da: 20 m etroko  d iam etroa  eta 2,50 m etroko  altuera 
du e rd igunean. Bertan harlauza handi bat etzanda (do lm enaren  
estalkia 2,60 x  2,5 x  0,35 m) eta berau inguratzen zituzten hiru 
harlauza (tx ik iagoak) zutik aurk itu  zituzten h ilob i ganbera osatuz. 
G ainaldeko harlauza ikusgai da ora ind ik . Bertan zeram ika zatiak, 
gezi baten punta eta harrizko aizkoratxoa aurk itu  zituzten.

Kerexetaegia iparra ldekoa izeneko tu m u lu a  aurkitzea 
za iltxoagoa da, aurrekoaren a ldam enean egon arren, ote eta garó 
artean ezkutatua dagoelako. Kerexetaegia hegoaldekoa ikusi 
ondoren , ez da b idera itzu li behar. A tzealdeko zuhaitz eta garó 
artean sartu eta ipar-m endebaldeko (NW) norab idean m etro  
batzuetara tu m u lu a  babesten duen hesia zeharkatuko dugu. 
O ndoren norab ide  berberari ja rra ituz , pago artean Kerexeta 
do lm enera  ja its iko  gara, b idé nagusiarekin bat eginez. 
Barandiaranen esanetan, pasatu d itugun  tu m u lu  hauen 
aurkikuntza izan zen kanpainako lanik neketsuena, garai hartan 
basoa oso itx ia  ornen zen eta.

Kerexeta do lm enean (sasitza artean dago) ezker aldera 
aldentzen bagara (W  270°) Poi-Poi itu rrian  kan tinp lo rak  bete 
d itzakegu. Kerexetatik iparra lderako  norab idean ja rra ituz  gero, 
berehala erd ie ts iko  dugu Irukurutzeta (899 m) gailurra. 
M ugarria ren  gaineko h iru  gurutzeek E lgoibar, Bergara eta 
A zko itia ren lu r erem uen bategitea adierazten d igute.

Bertatik panoram ika bika inaz goza dezakegu. Iparra ldean A m o, 
atzean itsasoa duelarik. M end i hon i begira, haurtzaroko uda 
gara iak datozkit burura. Itsasalderako bidean, m end i honen 
to n to rra  ikusgai zenean, zera errepikatzen zidan beti amak: A m o  
ton to rra  la inoz esta lita  egonez gero, ¡tsasaldean ez da 
hondartzarako g iro r ik  izango. Ekialdera Izarraitz (ENE 60°), Hernio 
eta Ze la tungo lepoa (E 90°), A zpe itia  (E 92°),T x indok i eta A ra la r 
(SSE 140°), E losum endi eta A g irrebu ru  (SSE 160°), A izkorri (S 
180°) eta m endebalderantz, Elgea m end ile rroa  (SSW  200-220°), 
U da la tx (SW 240°), A n b o to  (WSE 260°) eta abar.

Ton torre tik  m endebaldera  m etro  gu tx ita ra  aurkitzen da 
Irukurutzetako trikuha rria . Dolm en hau Barandiaranek esp lora tu  
zuen lehendabizikoa da, bere kokapenagatik m end i inguru  
honetan agerian baitzegoen. Inguruko  biztanleek ere ezagutzen 
zutenez, bera ba ino lehenago beste in o r a ltxo r bila aritzea ekidin 
nahi zuen. Garai haietan ziotenez, M usk iritxu  m endian, 
Pagobedeinkatu eta E lgo ibar artean, urrez betetako kanpai handi 
bat ornen zegoen lu rpera tu ta , b idexka baten azpian. B idexkak 
ugariak ziren eta horrek zaildu eg iten zuen a ltxo rra  aurkitzea.



ATXO LIN ERAN TZ

nRUKURUTZETAKO zelaietan, m endebalderako norab idean, 
m etro  gu tx ita ra  A rrib ir ib ille ta  harria  aurk ituko  dugu.Tam aina

Ib ila ld i osoan zehar Anboto ikus 
dezakegu, baita ahueran kokatua 

dagoen Elgeta herria ere

ikaragarria  du: 3,5 m etroko  luzera, 1,65 m etroko  zabalera eta 0,30 
m etroko  a ltuera. Barandiaranen ustetan, harria ren berezko 
kokalekua ez ornen da hau. Beste nonba ite tik  ekarritakoa ei da. 
A urre rago , b idé seinaleei ja rra ituz, Kurutzebakar do lm enaren  
o n d o tik  pasatuko gara. Irukuru tzeta tik  berrehun bat m etro tara  
W SW  norab idean aurkitzen da. Izena b idearen eskubia ldeko 
ton to rtxo ko  m ugarria ren  gaineko guru tze tik  hartu du. 
M end iku txa txoa  ere bada ondoan. Hegoaldera doan orbelez 
esta iitako bidé lokaztuari ja rra ik iz, A izpuruko  zabala trikuharria  
aurk ituko  dugu bereha ia .Tum uluaren  erd igunean bi harlauza 
handi daude o ra ind ik  ikusgai. M arka zu ri-ho riek  norabidea 
iradokitzen d igu ten  arren, ez seg itu  horre lakorik , m arka hauek PR- 

GI-94 b idearenak ba itira , eta E losuko Santuxu erm ita ra  
bue itan eram aten dutelako. Kurutzebakar do lm enera  

atzera egin behar dugu eta handik
m endeba lderan tz ja rra itu ko  dugu pago artean, 

o rbela zapalduz, bidea geuk eginez. Basotik 
irtetean panoram ika berria ¡zango dugu 

aurrez-aurre: Oiz eta U rko (W  280°),
A nbo to  (SW 250°), M ugarra (W 270°) eta 

bien artean atzeko aldean G orbeia.
M an d o itu rrin  u rzu rru ta d a  goxoa egin 

ondoren , PR-GI-109 b ideari ja rra ituz  
edota honen a ldam eneko basoaren 
gerizpean go ro id io z  esta iitako enbor, 
sustra i eta adarren artean ib iliz , 
N ahasiko Goena (250 m etro ta ra  NW 
norab idean) tum u lu a re k in  topo  
eg ingo  dugu. M endi gandorra garoak 
estaltzen du o ra in , A txo lin  eta 
Karakate aurrez-aurre d itugu la rik . 
Pagobedeinkatua (pago baten azpian 
150 m etro ta ra  W N W  norab idean) eta 

Azkoin (b ide tik  hogei bat m etro ta ra  
eskub ia ldera  pago artean) d irá  hurrengo 

tum u lu a k , hurrenez hurren. Azken honen 
o ndo tik  ateratzen den b idez idor batek 

A txo lin  (851 m) ga ilu rre ra  garam atza. Erdi 
b idean, bi ton to rren  arteko lepoan A txo lin tx ik i 

tu m u lu a  ikus dezakegu. G ailurrean berriz, harri 
m ega litikoak d irá  nagusi. Behin eta berriz harriduraz

__ geure bu rua ri galdetzen d iogu  ñola lo rtu  zuten
h is to riau rreko  gizakiek harri e rra ldo i hauek m ugitzea. 

Tum uluaren  erd ia ldean ¡a lu rpe ra tu ta  harlauza handi bat ¡kus 
daiteke o ra ind ik . Aurreko kondaire tan  irakurri berri dugun bezala, 
gaur egun ere eg itu ra  m ega litiko  honen o ina rrian  gabonetan 
ja io tza p o lit bat ja rri oh i du te  urtero.

A txo lin  m endia , 864 m etro  ba ino ez duen arren, Euskal Herriko 
beg ira tok ir ik  hoberenetakoa da. Bertako ikuspegia ezusteko oparia

Inguru hartan ard i ugari ib iltzen zenez, no izba it hauen apatxek 
agerian ja rriko  zutela usté zen. Irukurutzeta eta E igo ibar artean ere 
urrezko ham abi kaxa lu rpe ra tu ta  zeudela esaten zen. Haietako 
ham aika harrizko to n to r  banaren azpian gordeta  ¡suden; 
ham abigarrena non egon zitekeen ino rk  ez zekien. Halabeharrez, 
Barandiaranek ham aika do lm en  aurk itu  zituen Irukurutzeta eta 
E igo ibar artean.

Lur azpian gordetako a ltxorren  sinesm enek zenbait kobazulotan 
antzinako txanpon  eta beste zenbait gai preziaturen aurkikuntzan 
zuten o inarria . Irukurutzetako urrezko kanpaiaren inguruan , 
honako elezahar hau kontatu  zion Soraluzeko Felipe de Aritzaga 
jaunak Barandiarani 1910 urtean: Gizon batzuk tu m u lu a  ireki eta 
a ltxo rra ren  bila zebiltzala, adarrak eta basahuntz hankak zituen 
giza itxu rako  m am u bat agertu ornen zitzaien barnealdetik.

D olm en hauetako batzuk e rrom atarren  aurreko garaian 
kontenp lazio  lekuak izan ornen ziren, gara iko ja inkoak 
gurtzeko. Eskaintzak Lurra ja inkosa ri zuzentzen 
zitzaizkion. D iotenez, M ari izan daiteke 
gurtzearen ja to rria . S inesm en hauek d ire la  eta, 
euskal a rkeo logoek h is to riaurreko  
aztarnateg ie tan oso gauza gu tx i aurkitu  
dituzte.

Barandiaranek bere egunkarian 
dioenez, Bergarako Lezarrisoro baserriko 
agure batqk m aiatzaren lehendabiz iko  
igandean u rte ro  Irukurutzetako 
ga ilu rre ra  igotzen zen kapela luzean 
gurutze bat zeram ala eta atzetik jende 
ugarik ja rra itzen ziola. K ristautasunak 
lekuan lekuko oh itu rak  eta s inesm enak 
bere egin izanaren beste ad ib ide  bat 
dugu hau. Barandiaranen garaian 
o ra ind ik , kapela luzea eta gurutzea 
eram ateko o h itu ra rik  egon ez arren, 
m aiatzaren lehendabiz iko  igandean 
e rrom eria  ospatzen zen Irukurutzetan.
Irukurutzeta eta Pagobedeinkatuko 
gurutzeetan kon ju ruak esaten d ituzte  uzta 
oparoa ziurtatzeko. G aur egun ere, 
e rrom eria  eg iten da Irukurutzetara,
A tsedentxabo le ta , Bergarako Kap irixo  eta 
O s in txu ko T xu rru m illo  ta ldeek an to la tu ta : jan- 
edan gisa txorizoa  eta salda, eta dantzarako 
tr ik it ila r ia k  joan  oh i d irá. Meza em ateko oh itu ra  galdu 
dute, ordea.

Kontu in teresgarri hauek irakurtzen d itu g un  b itartean, ingu ruko  
pagoen gerizpean eseri eta sabela bete dezakegu.

Kurutzebakar atzean utz¡ eta 
Nahasiko Goenerantz goazela, Atxolin 

ikus dezakegu aurrez-aurre
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Karakate, Mu neta edo Kortazar ¡zeneko 
gailurra da gure zeharkaldiaren azken 

¡omuga, Elgoibarrera jaitsi aurretik. Deba 
ibarraren ikuspegia sekulakoa da

da. Egun a rg ie tan, A iako 
harrría, P irin ioak, Izarraitz,
Hernio, Oiz, Santa 
Eufem ia, A m o , Ara lar,
A izkorri, A nbo to ,
U dala tx, G orbeia,
Sálvada m end ile rroa  
eta abar ikus 
daitezke. Ekarri 
p rism atikoak!

E losutik 
A txo lin e ra in o  egin 
dugun b idé zatian 
baso artean ¡bilí gara 
bereziki. Barandiaranek 
a ipam en berezia egiten 
d io  A tx o lin d ik  ikusten den 
baso itx ien  hedadura 
zabalari. Honen ildo tik , lapu r 
eta gaizkile askoren ezkutaleku 
bika inak zire lako hausnarketa 
eg iten du. Azkoin do lm enaren  
ingu ruak antzinako lapu r fam atu  baten 
ezkutalekua izan zire la d iosku. Lapur honek 
Txandrua zuen izena eta Barandiaranen 
lang ileen esanetan, ingu ruko  herrita rrak airean izan 
zituen luzaro. Harén m altzurkeriak Azko itiko  Santa Kruz 
kom entuan  bukatu ziren. Lapurreta lasai eg iteko, m oja guztie i 
eskuak eta hankak lo tu  zizkien, ga iso rik  zegoen b í ti izan ezik. 
Honek ohearen ondoan kom entuko  kanpaiaren soka zuenez, 
a larm a jo  ornen zuen.

A txo lin  m endiaren harira  itzu lir ik , je n tile n  beste elezahar batzuk 
ere jasotzen d itu  Barandiaranek bere idazkietan. M endiaren 
magalean dagoen A ritzaga baserriaren ondoan Lezeagako haitza 
aurkitzen da, te ila tu  hegal gisa m end ia ren  aldapavik ateratzen den 
haitz puska. Kondairaren arabera, je n til batek ja u it ik i zuen harria 
A txo lin g o  to n to rre tik  habaila  erabiliz. Sora luzetik aasatzen den eta 
Deba iba ira  doan O sum ako errekastoan dagoen haitz puska ere 
je n til batek jau rtik i ornen zuen habailaz A txo lind ik .

KA RAKATERAN TZ

□  TXOLIN ga ilu rre tik  Karakateko antena erra ldo ia  ere ikusgai 
da. Harantz goaz o ra in , m endebalderantz alegia. G a ilu rre tik  

150 m etro ta ra  N NW  norab idean, Salbua izeneko tu m u lu a  dago, 
eta 800 m etro ta ra  m endebalderantz Iruia trikuha rria . Bertatik 
Debagoiena ¡barraren ikusm ira  ederrenetakoa dugu. Beste 200 
m etro  aurrerago NW  norab idean G izaburua tu m u lu a re n  inguruan 
be lar leun eta goxoaz goza dezakegu baita, ta rteka-m arteka, p inu 
sa iltxoen  gerizaren freskotasunaz ere. Inguru haueta tik  ilunsen ti

Pagobedeinkatu tumuluak, 
sakratua ornen zen pago  

batengatik hartu du izena. Ez 
dakigu zein den pago hori, 

baina ingurunearen 
bedeinkazioaren lekuko kurutze 

hau aurkitu dugu

ederrak ikus daitezke, neguan 
batez ere! Horretara berriz 

ere etortzea m erezi du!. 
O rain arte A n b o to  atzean 

ezkutatuta egon d iren 
O rio l eta Ipizte dirá 
ikusgai. E lgo ibar ere 
iparra ldeko 
m agalaren 

; behealdean ikus 
! dezakegu eta 

p rism a tikoak aldean 
badaram atzagu, 

hegoaldean Elgea 
m end ile rroko  

aerogeneradoreak ere 
ikusiko d itugu.
G ailu rreko  plakan 

M uneta  742 m "  jartzen 
duen arren, Karakate izenaz 

ezagunagoa da. Kortazar izena 
ere hartzen du. H iru ¡zen hauek 

nguruko  baserriek em an d io te . Deba 
¡barrean, Eibar, Soraluze eta E lgo ibar 

artean, sekulako desn ibelarek in  altxatzen den 
m end i hon i.Te leb is ta ren  antenak d ire la  eta, errepidez 

ere igo daiteke bertara ino Soraluze herritik . Ja its ie ra ri ekin 
aurre tik, ingu ruko  m end iak ezagutzeko ba lio  duen m aparen 
aurrean sekulako ikuspegiaz gozatuko dugu: M endebaldean 
aurrez-aurre E ibar dakusagu eta honen atzeko aldean M ugarra. 
Iparra lderago U rko eta Oiz, baita A rrateko santuteg ia  ere, 
e ibartarren Am a B irjina ren  bizilekua. Hegoaldera Leungana eta 
gure  bizkarrean gaur eg indako zeharkald i osoa Ir im o  (SE 140°), 
G orla (SSE 150°), A g irrebu ru  eta A txo lin  (ESE 120°).

E lgo ibarrera  ja is teko , Sora luzetik da torren  errep idea guru tzatu  
eta antena inguratzen duen ate m eta likoaren  parean ja io tzen  den 
b idezidorra ri ja rra ituz  (SW 230°) Kortazarko guru tzerantz ab iatuko 
gara. Bertara heldu aurre tik, b idegurutzean NN W  (330°) norabidea 
hartu rko  dugu basoan behera b idez idor estuari ja rra ituz. Berehala, 
itu rr i baten on d o tik  pasatuko gara. A ha lik  eta ja its ie ra  motzena 
eg iteko b idé nagusia zeharkatzen du ten  b idez idor guztiak hartuko 
d itugu . Noizean beh in  ge ld ia ld iak  egitea gom endatzen dizuegu 
¡barraren ikusm iraz gozatzeko: Baserriak ¡bar osoan zehar 
sakabanatuta daude eta ¡kuspegiak xarm a berezia du. Kalam ua 
(NW  315° ) eta A rn o  (NNE 140°) d itu g u  ¡barreko to n to r  nagusiak. 
Azkar batean ga lduko dugu altuera. Azken m inu tuak  NE (60°) 
norab idean ¡biliz, San Roke erm ita ren  ingu ruko  baserrie tara ino 
he lduko gara. K ilóm e tro  baten buruan , asfa ltoari ja rra ituz, 
E lgo ibarko e rd igunean bukatuko dugu zeharkaldia.



BARANDIARANEN AURKIKUNTZAK ESTAZIO MEGALITIKOAN

BARANDIARANEK, Arantzadik eta Egurenek 1921eko 
uztailean Elosua-Soraluze estazio megalitikoan 

eginiko ¡ndusketa lanek ez zuten aurkikuntza 
garrantzitsurik ekarri. Antzinatik ¡nguruneak 
oso jendetsuak izan direnez eta altxorren 
kondaira ugari ere izan direnez, hamaika 
altxor bilaketa egin izan ziren gure hiru 
antropologoen aurretik. Kondaira hauek 
euskal m itologiako ¡entilekin daude 
lotuta. Izaki hauek kristautasunaren 
aurreko euskal herritar paganoen 
sinbolo dirá. Erraldoiak eta 
indartsuak ziren, mendietan bizi 
ziren eta etsaiei harri handiak 
botatzeko ohitura zuten. Haiek eraiki 
ornen zituzten zutarriak (jentilarriak) 
eta harrespilak (jentilbaratzak). Lur 
garaiak lantzeko gai ziren eta uzta 
oparoak jasotzen ornen zituzten, 
aberastasun handiak pilatuz. Hildakoan 
beren aberatasunekin batera 
lurperatzen zituztela sinestu izan da 
luzaroan.

Bestalde, bordak eta hesiak jasotzeko 
harlauzen lapurreta eta erabilera lotsagabea 
salatzen dute Barandiranek eta bere lankideek.
Ondorioz, tumulu gehienetan ez zituzten hilobia 
osatzen zuten harlauza guztiak aurkitu. Horregatik batzuk 
trikuharriak dirá eta beste batzuk, ordea, tumuluak soilik:

Trikuharriak: Agirreburu, Kerexetaegia hegoaldekoa, Kerexeta, 
Irukurutzeta, Aizpuruko zabala, Atxolin, Iruia.

Tumuluak.Trekutz, Maurketa, Kerexetaegia iparraldekoa, 
Kurutzebakar, Nahasiko Goena, Pagobedeinkatu, Azkoin, A txolintxiki, 
Salbua eta Gizaburua.

Agirreburun, giza-aztarnak eta zeramika zatiak jaso ziren. Azken 
hauekin posible izan zen ontzi oboide txiki baten profila 
berreraikitzea. Harri leunezko aizkora bat ere aurkitu zuten. 
Maurketan zeharkako trunkadura duen trapezio asimetriko bat eta 
harri beltzezko bi iduneko-ale agertu ziren. Kerexetaegia

hegoaldekoan, berriz, harri leunezko aizkora txiki bat, 
kirten eta hegaldun gezi punta bat.

Ez zuten brontzerik ezta kobrerik aurkitu, baina 
zeramika zatiek eta landutako suharriek nahiz 

leundutako harriek, Neolitiko-Brontze garaiko 
gizon eta emakumeek egin zituztela 

adierazten digute. Garai hau K. a. 3000. 
urtetik 900. urtera doa. Trikuharriak edo 
Jentiletxeak gorpuak ehorzteko 
eraturiko monumentu megalitikoak 
ziren. Hilobia zutik jarritako bi harrik 
eta gainean etzandako harlauza batek 
osatzen dute.Trikuharria harri 
multzoaz ¡nguratuta aurkitu ohi da 
(tumulua). Egitura osoari trikuharri 
deritzo. Baina badira tumulurik ez 
duten trikuharriak ere. Estazio 
megalitiko honetan, trikuharria aurkitu 

zuten Agirreburun, Aizpuruko zabalean, 
Atxolinen, Iruian, Irukurutzetan eta 

Kerexetaegia hegoaldekoan. 
Gainontzekoetan, aldiz, tumulua baino ez. 

Barandiaranek dioenez, Historiaurreko 
gizakiaren ardura garrantzitsuenak bi ziren: 

bizitza edozein arriskurengandik babestu eta 
taldekideen mantenua segurtatu. Dirudienez, 

ardura hauek hildakoenganako ere baziren eta 
horregatik trikuharriak goi lautadetan, ondo babestutako 

lekuetan edota mendi gailurretan egiten zituzten harriz eta lurrez 
estalita.

Antopologo hirukoteak txanpon frantsesak eta berunezko bala 
biribilak ere aurkitu zituen.Txanponetako batean zera irakur daiteke: 
La Nation, La Loi, Le Ro¡.-1793. Honek frantziarren inbasioaren 
garaian inguru honetan tiroka ib ili zírelan adierazten digu, ingurune 
hau estrategikoa baitzen. Izan ere, 1794ko abenduaren 2an Gabriel 
Mendizabal bergararrak Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako 
boluntarioen batailoiaren buru, frantziarrak garaitu zituen mendilerro 
honetan. Hortaz, Maurketa ondoko basoaren Prantsesbaso 
toponimoak badu honekin erlaziorik.

Ñola heldu
Urretxuko hirigunean Labeaga kalearen 
bukaeran kartelek zalantza gabe Santa 
Barbararaino gidatuko gaituzte, oinez nahiz 
kotxez bi edo hiru kilom etroko errepidean gora 
(GI-3771). Ipiñarrieta kalearen ¡parraldeko 
muturrean ere errepide honi jarraituz joan 
gaitezke Santa Barbararaino. Zeharkaldia 
burutzeko garraio publikoa ere erabil dezakegu. 
Eibarren goizez (7:45ean) Iruñera doan 
autobusak (PESA) Zumarragan geralekua du 
(8:30ean). Elgoibarren trena nahiz autobusa 
(EuskoTren) har dezakegu Eibarrera bueltatzeko. 
Urretxu aterpetxean ere ibila ldiaren aurreko

gaua pasa dezakegu (Tel. 943723387). Aukera 
hau balia dezakegu aurreko egunean Goierri 
aldeko gune interesgarriak ezagutzeko.
Gure historiarekin lotutako beste bisita batzuk:
Urola garaian zenbait ikuskizun ditugu geure 
arbasoen historian lotuta:
Ezkioko Igartubeiti baserria (943722978) 
Gipuzkoako zaharrena ornen da. Bertan euskal 
baserriaren historia, bilakaera eta bertan bizi 
izan ziren biztanleen eguneroko bizimodura 
hurbiltzeko aukera eskainiko digute.
Legazpin Euskal Burdinaren Museoan 
(943730428), M irandaola burdinolak

industrializazioaren lehen aztarnak erakusten 
dizkigu. Zumalakarregi museoa (943889900) 
XIX. mendeko Euskal Herria ezagutzeko gunea 
da etaTelleriarte auzoan dagoen Erraizabal 
baserrian (XVI. mendekoa) Artzaintzaren 
Ekomuseoa (943730428) ere bisita dezakegu. 
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Maurketa tumuluaren aldamenean 
Intxausta txabola ardien babesleku 

modura erabili ohi da



Negu garaian pago enborretako 
goroldioak kolore b iz ia  hartzen du

HISTORIAURREKO ERAIKUNTZEN GLOSARIOA

TRIKUHARRI: Lurrean zutik hainbat harri finkatu eta, hauek 
estaltzeko, harlauzaz osatutako gaina. Gorpuak ehorzteko 

eraturiko monumentu megalitikoak ziren. Beste 
hizkuntza askotan dolmen esaten zaie. Bretoieraz 
hitz honek'harrizko mahaia'esan nahi du.
Hilobi hauek lurrezko nahiz harrizko " jS|
muinoen gainean eraikitzen ziren
(tumuluak) eta honen mugak batzuetan
harriz eginiko birib il batekin ¡nguratzen F f f i l p f  : ■ I
ziren (harrespilak). Euskal Herrian
megalitorik arruntena da. Batzuk
antzinatik dirá ezagunak. Horregatik
kondaira askoren iturri izan dirá.
Jentiletxe izena ere hartzen du 
(adibidez Ataunen), jentilek 
eraikitzen zituztela sinesten 
baitzen. Sorginen etxeak zirela 
usté zuten beste batzuek,
Aguraingo Sorginetxe izeneko 
trikuharriaren izenak dioskun bezala.
Zutarri: Lurrean tente jarritako harri 
luzea da. Asko daude bi metro baino : IS 
garaiagoak direnak. Beste batzuek bost ’1|íf 
metro baino gehiago ere izaten dute. « n K
Neolitikoaren bukaera eta Brontze Aroaren 
hasieraren garaikoak dirá. Nazioartean 
bretoierazko Menhir hitza erabiltzen da. Euskal 
Herrian ez daude asko.
Harrespila: Biribilean ezarritako h a r r i ____________
multzoa da, lursail berezi bat mugatuz.
Jentilbaratza edo Mairubaratza izenez 
ere ezagunak dirá, eraikuntza jentil edo

■ Barandiaranek egindako Kerexetaegia 
hegoaldekoa tumulu eta trikuharriaren krokisa. 

BARANDIARAN, J.M., "Vasconia Antigua, Tras las 
Huellas del Hombre li l i"

mairuei egotzi izan baitzaie. Neolitiko eta Brontze Aroaren garaikoak 
dirá. Nazioartean cromlech term ino aurre-erromatarra erabiltzen 

da harrespilak izendatzeko.
Gazteluzar: Zenbait historiaurreko gotorlekuk 

hartzen duten izena da, batez ere Ipar Euskal 
Herrian. 300 eta 600 metroko garaieran 

kokatzen dirá, haranen arteko igarobidea 
militarki kontrolatzeko. Brontze Aro 

amaierako edo Burdin Aro hasierako 
talde militarrek eraiki zituztela usté 

f t k  da.
Cairn (gaelikoz): Itxura konikoa 
duen harri multzoa da. Brontze 
garaian hilobia adierazteko erabili 
ohi zen. Gaur egun, aldiz, mendi 
bideak adierazteko erabiltzen 
ditugu.
Tumulu: Ehorzleku baten gainean 
eraikitzen den harrizko eta lurrezko 

B E  meta da, eskuarki Harri Aroan edo 
Brontze Aroan egina. Erdi Europan, 

f  Erdi Brontze AroariTumuluen kultura 
ere deitzen zaio, garai horretako 

9 S B 9 H !  W '  kultura arkeologiko nagusia baita.
Hasiera batean, gorpuak estaltzen zituzten 

harrizko piloak izaten ziren. Baina denborak 
aurrera egin ahala, tumuluen tamaina handituz 

joan zen, benetako muino artifizialak osatu arte.
Gorpuarekin batera, armak eta ondasun 
garrantzitsuenak lurperatzen ziren. 
Batzuetan, gizabanako bat baino 
gehiago ehorzten ziren batera.
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