
Ubal mendizerran (Haizkoko eremu megalitikoa) monumentu
megalitiko asko dago eta horiek lurraldea erabiltzen zuten
komunitateetako hilak edukitzeko erabiltzen ziren. Ikerketa
arkeologikoei esker, lurperatzeei zuzen nahiz zeharka loturiko puskak
berreskuratu dira; gainera, eraikuntzaren egituraren zatiak
dokumentatzeko ere baliozkoa izan da.

Hilobi horiek Neolitoan eta Eneolitoan egin ziren, hau da, Harri
Aroaren eta Kobre Aroaren azkenaldian, K.a. IV. milurtekoaren
bigarren erdiaren eta III. milurtekoaren artean, baina gutxienez K.a.
II. milurtekoaren lehenengo erdira arte erabili ziren, hau da, ia bi
mila urtetan. Dataziorik zaharrena Cotobasero 2 trikuharriarena da;
monumentu hori K.a. 3.650 eta 3.225 urteen artean egin zuten.

Komunitate primitiboek inguru naturala okupatzeko eta ustiatzeko
eman zuten pauso erabakigarria adierazten dute; izan ere, horiek
kantabriar zerrendako hilobi ekologiko guztiak ustiatu zituzten,
haranaren barrualdetik mendien gailurreraino; horrekin batera,
nekazaritza eta abeltzaintza garatu zuten eta ehiza-bilketa jarduerak
ere mantentzen zituzten, bigarren mailan.

Trikuharriak, oso bakunak izanik ere, lurralde horretako lehenengo
eraikuntza arkitektonikoak dira. Bi espazio garrantzitsu dituzte,
ganbara nagusia eta horren inguruan nahiz gainean dagoen tumulua.
Hileta egitura horiek erabilera zuzeneko eremuan sartuta daude, eta
bertan sarritan aztarna erritualak edo etxe aztarnak daude (hileta
aztarnei lotuta), edo hiletarako beste eraikuntza batzuk daude
(tumulua, trikuharria edo iruinarria).

Monumentuen deskribapena Iparraldetik Hegoaldera

Fuentellanoko trikuharria Mijanosko bizkarraren Ipar-
Mendebaldean dago. Hareharrien ganbara poligonaleko egitura da;
kontserbazio egoera onean dago, eta ardatz nagusiaren orientazioa
ez da oso ohikoa: Ipar-Ekialdetik Hego-Mendebaldera. Zulatu ondoren,
berreraikuntzan, inklinaturik agerturiko harlauzak bertikaletara ipini
eta goiko estalkiak erantsi ziren. Beste alde batetik, tumuluak
buztinezko nukleoa dauka eta, horren gainean, tolesturiko harlauzen
koraza dauka (hareharrien harlauzak). Hornidurak landutako harriak
zituen eta hilobiaren erabilerako bi une adierazten ditu.

La Cabañako nekropoli megalitikoak 6 tumulu ditu, horietariko
5 mugakideak; Mijanosko bizkarraren mendixkan eta Bernia mendiko
iparraldeko kontrahorman (El Muro) dago. La Cabaña 4 trikuharriak
hareharriko ganbara poligonala dauka, 15 harlauzez osatua, eta
horietatik 5 nagusiak dira. Inguruan tumulua dauka eta hori lurrezko
gune batez osaturik dago; hori euskarritzat diharduten hareharri
handiekin indarturik dago, eta estaldurako goialdeko geruza edo
koraza desordenatua ere badauka. Zulatu ondoren Hegoaldean eta
Ekialdean irekita utzi zen, barruko egitura ikusi ahal izateko. Landutako
harrizko hornidura, bestalde, silexeko erremintek eta material horrekin
egindako aztarnek osatzen dute eta haitzezko kristala ere badauka;
era berean, landutako harria eta zeramika zatiak ere badaude. La
Cabaña 2 trikuharriak, aldiz, hareharriko harlauzen ganbara
angeluzuzena dauka, Ekialdetik Mendebaldera orientaturik, eta
horren oinarritzat diharduen harlauza laua dauka. Harri erdibitzailez
indarturiko lurrezko gune baten bidez inguraturik zegoen; hori
harrizko koraza batekin estalita zegoen, eta koraza hori, segurutik,
tolesturiko harriekin eta harri bertikaleko eraztun periferikoarekin
egituraturik zegoen. Ganbarari berreraikuntzaren estalkia erantsi
zaio; halaber, eroritako harriak altxatu eta tumuluari koadrantea
ireki zaio, hori ere berreraikia, ikusleak egituraz jabetu ahal izateko.
Zulaturiko eremuko puskak silexean landutako harrizko gauzak,
haitzezko kristala eta kuartzita agertu ditu, baita landutako harrizko
aizkoratxoa eta eskuzko zeramika eta errotak ere. Fuentellanon
ikusten denez, hilobia bi unetan erabili zen; gainerako megalitoetan,
ostera, ez dago Neolitoaren ostean erabili izanaren frogarik.
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Cotobaseroko nekropoli megalitikoa 3 tumuluk eta iruinarri
batek osatzen dute; Bernia (Iparraldean) eta Bernalta (Hegoaldean)
mendien arteko mendixkan dago. Cotobasero 1 trikuharriak
ganbara angeluzuzena zuen, eta horrek hareharriko 8 harlauza nagusi
zituen, ardatz nagusia Ekialdetik Mendebaldera zuelarik. Inguruan
lurrez eta harriz osaturiko tumulua zeukan, eta lur nahiz harri horiek
itxuraz ez zeuden egituraturik; baina harlauza periferikoekin
mugaturik zegoen, eta harlauza horiek perimetroko hormaren
oinarritzat ipinita zeuden. Horniduran harlanduzko aztarnak eta
historiaurreko zeramika zati bat baino ez ziren aurkitu, baita aztarna
modernoago batzuk ere. Cotobasero 2 trikuharria pilaketa oso
garrantzitsua da; gune artifiziala dauka eta hori modu sistematiko
eta ordenatuan tolesturiko hareharrizko harlauza handien pilaketaren
bidez babesturik dago. Barruan hareharrizko 5 harlauza meheko
ganbara angeluzuzen txikia zuen, eta ardatz nagusia Ipar
Mendebaldetik Hego Ekialdera orientaturik zegoen. Horniduran
zeramika zatiak, taila aztarnak eta harlanduzko tresnak zeuden (2
aizkoratxo eta 12 ale azabatxean edo lignitoan eta anbarrean).
Egitura irekita dago, arkeologi indusketaren ondorioz. Nukleoko
ikatzari buruz egindako datazioaren arabera, K.a. 3.010±90koa da.

La Boherizako nekropoli megalitikoak tumuluz osaturiko 2
egitura ditu, eta Bernalta mendiko Hegoalderantz dagoen lautadan
dago. La Boheriza 2 trikuharriak lurrezko nukleoa duen tumulua
dauka, eta hori bertara itsatsitako hareharrizko harlauza edo harri
nahiko handiekin mugaturik dago, eta tolesturiko harrien koraza ere
badauka. Hareharrizko harlauzen ganbara angeluzuzena dauka, eta
estalkiko jatorrizko tapa Ipar Mendebaldetik Hego Ekialdera
orientaturik dago. Gaur egun, egitura indusketa baino lehen zegoen
moduan utzi da, eta, beraz, gainean duen tumulua baino ez da
ikusten. Horniduran harlandua, zeramika gutxi eta eskuzko errota
zeuden.

Bernaltako nekropoli megalitikoak 2 tumulu ditu; Bernalta
menditik Hego Mendebaldera garatzen den bizkar leun batean
kokaturik dago. Bernalta 1 trikuharria, indusi diren guztien artean,
tumuluan egitura zehatzik ez duen bakarra da. Ganbara obalo
formakoa da, hareharrizko harlauzekin osaturik dago eta ardatz
nagusia Ekialdetik Mendebaldera orientaturik dauka; gaur egun ere
ikusten da eta horren egitura, berriz, arkeologi indusketa baino lehen
zegoen moduan utzi da berriro. Cotobasero 1 deritzonarekin batera,
puskarik modernoena daukana da; zeramika zatiak ere aurkitu dira.

Haizkoko ibilbide megalitikoa
(Karrantza Harana / Valle de Carranza)

Testua: Xabier Gorrotxategi
Mª José Yarritu.

Haizkoko ibilbide megalitikoa
Karrantza. (Presa auzoan,
lehenengo zatian asfaltozkoa
eta aurrerago lurrezkoa den
basabidea hartuko dugu;
bertatik, ibilbidearen hasierara
iritsiko gara, Fuentellano
trikuharrira).

Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Karrantza)

• Ventalaperra kobazuloa.
• San Bartolomé de Aldeacueva

eliza.
• San Esteban eliza eta Erdi 

Aroko nekropolia.
• La Calera del Prado auzoa.
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