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Antropoespeleologia 
Antroespeleologia Antropologiaren zatia da. Gizakiaren iraganaren azterketak 
alderdi asko ditu, baina gauza jakina da gizakiak aspaldi handitik barrunbeak 
erabili dituela, eta aldi berean, datuak gordetzeko leku ezin hobeak direnez, 
iragan horren aztarna ugari bildu eta babesteko aukera eman digute. 

Gipuzkoan, aztarnategi interesgarri asko haitzuloetan daude. Haitzuloetan 
denetik aurki daiteke: giza hondarrak (hezurrrak), kultur aztarnak (objektu 
arkeologikoak, labar-pinturak) eta gizakiaren abere edo ehizakiak ziren animali 
hondarrak (hondar paleontologikoak).  

Esan bezala, gizakia aspaldi-aspalditik baliatu izan da haitzuloez 
(Historiaurreaz geroztik, hain zuzen, gaurko egunetaraino). Hori dela eta, 
haitzuloetako aztarnak Arkeologia Historikorako edota Etnografiarako ere oso 
interesgarriak izan daitezke. Gure herriko zenbait haitzulok eta barrunbek 
legendak dituzte; beste batzuk gurtza- edo erlijio-praktiketarako erabiliak izan 
dira; eta erabilera praktikoak izan dituztenak ere badira, ardi-korta modura, 
upategi modura edo txanpinoiak lantzeko. Eta hori kontuan izan gabe baserriak, 
lantegiak eta herriak lurrazpiko urez hornitzeko aprobetxatuak izan direnak 
edota direnak. 

Izarraitz mendigunean Urteaga eta Ekain haitzuloak daude. Lehenbizikoaren 
azternategia kontuan hartzekoa da, Goi-Paleolitoko hondar antropologikoak ditu 
eta (“Urteagako burezurrak”, Cro-Magnon gizakiaren eta gaur egungo euskal 
gizakiaren arteko trantsizionalak). Bigarrenak Madeleine aldiko labar-pintura 
zinez ikusgarriak ditu, batez ere zaldiak, bisonteak eta hartzak.  

Udalaitz medigunean, Gipuzkoa HM-ean kokatua, Lezetxiki haitzuloa dago. 
Haitzulo honen aztarnategian ditugu euskal Historiaurrekoaren mailarik 
antzinakoenetako batzuk. Bertan aurkitutako giza humeroa VII. mailatik dator 
eta 310.000 urte ditu (Behe-Paleolitoa); garai hura Riss glaziazioaren fase hotz 
bati dagokio. VI eta V. mailetan (aurrekoaren gainean kokatuak) Musteriense 
aldiko industriak eta giza haginak agertu ziren; maila hauek Riss bukaerarakoak 
(230.000 urte AP) eta Riss-Wurm interglaziarrekoak (186.000 urte AP) dira. 
Aipatutako giza hondarrak, berriz, Neanderthal Gizakiarenak dira. 

Iparralderantz, Orioraino iristen den Pagoeta mendiko adar batean, Altxerri 
haitzuloa dago. Bertako pintura eta grabatuak ospetsuak dira; historiaurrekoak 
dira eta batez ere arrainak, bisonteak eta oreinak errepresentatzen dituzte. 

Aralar eta Aizkorri mendiguneetan Pleistozenoko ugaztun askoren hezurrak 
agertu dira; animalia horiek, besteak beste, haitzuloetako hartzak –Ursus 
spelaeus-, mamutak, errinozero iletsuak, lehoiak eta haitzuloetako panterak 
ziren. 
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Gipuzkoako beste hainbat haitzulo eta aterpetan hondar antropoligiko eta 
paleontoligikoak daude eta haietako asko AZEko espeleologoek aurkitu 
zituzten. Gaur egun, adituak (antropologoak eta arkeologoak) arduratzen dira 
horiek aurkitzeaz; beraz, zehaztasun gehiago behar izanez gero, Aranzadiko 
beste sail batzuetara jo behar da argi eske. 


