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Iker Oñate DEbagoiENa
Lezetxiki aztarnategiak izaniko 
bilakaera izango dute aztergai 
Alvaro Arrizabalaga eta Maria 
Jose Iriarte arkeologoek. Bada, 
horiek biek urteak daroatzate 
Arrasateko leizearen azterketan 
murgildurik, eta horretan segi-
tzea ahalbidetuko dien Baran-
diaran beka jaso berri dute. 
Besteak beste, aztarnategian 
gaur arte eginikoa gaurkotzea 
ahalbidetuko die 10.000 euroko 
diru laguntzak. "Gaurko iker-
tzaileen eskura jarri gura ditu-

gu Barandiaranen garaikoak  
–aurkikuntzak eta ikerketa me-
todoa, adibidez–, euren ikergaie-
tan erabiltzeko aukera izan 
dezaten ", argitu du Arrizabala-
ga arkeologo oñatiarrak. Hain 
zuzen, De ayer y de hoy bataiatu 
dute egitasmoa.

Bada, Barandiaranek buru-
belarri jardun zuen Lezetxikin 
1956 eta 1968 urte bitartean, 
indusketa lanetan murgilduta. 
Eta esangura handiko aurki-
kuntzak egin zituen. "Horien 
bueltakoak biltzen dituzten do-

kumentuak izan baditugu, bai-
na ez diegu gura moduko era-
bilerarik ematen, ez baitaude 
euskarri erabilgarrian. Oztopo 
horri buelta ematen dihardugu", 
argitu du Arrizabalagak. Horren 
bidean, besteak beste, jada esku 
artean dituzte Barandiaranen 
gutunak, argazkiak eta ikerke-
ta dokumentuak; eta horiei for-
ma ematen dihardute, "puzzle 
moduko bat egiten".

Horrez gain, Lezetxikiren bi-
lakaera ere izango dute jorragai; 
eta, horretarako, nola ez, Ba-

Lezetxikiko lana 
gaurkotzeko
barandiaran beka jaso dute alvaro arrizabalaga eta Maria Jose iriarte arkeologoek. 
besteak beste, Jose Miguel barandiaranen Lezetxikiko aurkikuntzak digitalizatuko 
dituzte, ikertzaileek eskura izan dezaten. ostean, indusketekin jarraitu gura lukete

Alvaro Arrizabalaga, 2015ean, Lezetxikin. GOIENA
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randiaranen zeregina izango 
dute oinarrian. Besteak beste, 
haren lan modua, lantaldea eta, 
oro har, Lezetxikin buruturiko 
ikerketa prozesuaren nondik 
norakoak azalduko dituzte. "Fi-
nean, bilakatuz doaz metodoak 
–teknifikatuagoa da gaur egun-
goa–, baina garrantzitsua da 
lehengoen bueltakoak ezagutzea. 
Eta baliagarri dira, era berean: 
geuk bere sare topografikoa era-
bili dugu, esaterako", dio Arri-
zabalagak. 

Esangura handiko aurkikuntzak
Hain zuzen, 1996an ekin zion 
Arrizabalagaren lantaldeak Le-
zetxiki industeari. Eta objektu, 
hortz-hagin eta hezur ugari aur-
kitu dituzte ordutik hona: 50.000 
inguru dituzte katalogatuta. 
Egun, 20-25 metro karratu di-
tuzte azterturik –Barandiaranek 
aztertu zuenaren %20–.

"Orain, beheko haitzera iritsiak 
gara. Baina oraindik asko dago 
aztertzeke: egin ditugun kalku-
luen arabera, esango nuke orain-
dik aztarnategiaren %50 inguru 
geratzen dela", dio Arrizabalagak. 
Aipatu beharrekoa da lantaldeak 
Barandiaranen lana osatu guran 

ekin ziela indusketei, "3 edo 4 
urteko kontua izango zela pen-
tsatuz". Bada, ustekabeko lana 
topatu zuten Lezetxikin –hogei-
ta bat urte dihardute bertan–.

Bi urteko etena
Arkeologoek 2016an begin zuten 
Lezetxikiko landa lana azkene-
koz, bi urteko etenaldia egin 
guran. "Bertan topatutako guz-
tiari buruzkoak jaso guran har-
tu genuen erabakia. Finean, ez 
da aski hezur edo objektuak 
ateratzearekin. Horiek prozesa-
tzea dagokigu ostean; garbitzea, 

siglatzea eta bildumatzea", ar-
gitu du arkeologo oñatiarrak. 
Hain zuzen, fase hori amaitzen 
dihardute orain.

Bada, "esangura handiko" ob-
jektu, hortz-hagin eta hezurrak 
antzeman dituzte laborategiko 
lan horretan. Besteak beste, 
duela 215.000 urteko leizeko lehoi 
baten hortz-haginak dihardute 
aztertzen. Gauzak horrela, Ba-
randiaranen bueltako proiektua 
bukatuta, Lezetxikiko landa 
lanari berreldu gura lioke Arri-
zabalagaren lantaldeak, eta era-
kundeen laguntza luke beha-
rrezko horretarako. 

Indusketa ostekoa 
Dena den, Lezetxikiren indus-
ketan topaturikoa ez da soilik 
inguruko laborategietara mu-
gatzen. Atzerrian ere badihar-
dute bertan ateratakoa aztertzen 
–hamalau laborategi, guztira–. 
Esaterako, datazio lanetan dihar-
dute Frantzian, Britainia Han-
dian eta Australian, hogeita 
hamabost pertsona inguruk. 
"Bakoitzak eskura dituen bitar-
tekoak eskaintzen dizkio proiek-
tuari", argitu du arkeologo oña-
tiarrak.

Hala, atzerrian interesa pizten 
duen aztarnategia da Lezetxiki.  
Eta, besteak beste, leizea ezagu-
tu gura izaten dute Neandertha-
len bueltako ikergaiak dituzte-
nek. Hala, martxoaren 15ean 
landa bisita egingo dute atzerri-
ko zenbait ikerlarik; horien 
artean izango da Neanderthal 
Museoko zuzendaria (Alemania).  
Horri lotuta, Arrizabalagak azal-
du du gizakien aztarna antro-
pologikoa –hezurrak– topatzeko 
aukera legokeela Lezetxikin.

Aurkitutakoa zabaltzen
Bestetik, topaturiko zabaltzeko 
lanean dihardute ikerlariek. 
Bide horretan, Arrasateko az-
tarnategia modu birtualean 
ezagutzeko egitasmoa lantzen 
ari dira. Jada egina dute demoa, 
eta, eskuragarri noiz jarriko 
zain daude; erakundeen webgu-
neetan jarri gura lukete. "Finean, 
gaur egun, bestelako bitartekoak 
darabilzkigu informazioa heda-
tzeko, liburu bat argitaratzetik 
harago", dio Arrizabalagak.

2016an Lezetxikin aurkitutako hainbat hezur, hortz-agin eta harri. JAGOBA DOMINGO

BARANDIARANEN 
GARAIKOAK EGUNGO 
IKERTZAILEEN 
ESKURA JARRI GURAN 
DIHARDUTE 

"GURE KALKULUEN 
ARABERA, ORAINDIK 
LEZETXIKIREN %50 
INGURU LEGOKE 
AZTERTZEKE"

I.O. aREtXabaLEta
Nazioarteko Fitur turismo azo-
kan –Madril– iragarri dute iba-
rreko ordezkariek Puntaik Pun-
ta egitasmoa; besteak beste, 
ikus-entzunezkoa eskaini zuten 
horren bueltakoak azaltzeko. 
Hain zuzen, Aretxabaletan egin-
go dute hirugarren edizioa, ofi-
zialki, ekainaren 15 eta 17 bi-
tartean. Eta hedapen kanpainan 
murgildurik dira antolatzaileak. 
"Oihartzuna eman gura genion 
ekimenari; eta Fitur leku ona 
da horretarako", dio Unai Elko-
rok, Aretxabaletako alkate eta 
Mankomunitateko presidenteak.

Aurtengoan, dena den, egitarau 
sorta zabaltzeko lanean dihar-

dute. "Garaiak bat egiten du 
Aretxabaletan eta Eskoriatzan 
antolatu ohi diren mendi eki-
menekin. Beraz, aukera polita 
dugu hitzordu guztiek bat egin 
dezaten", azaldu du Elkorok. 
Aretxabaletan mendi martxa 
antolatu ohi dute ekainean –bi 
urtean behin–; eta Eskoriatzan, 
ostera, gabez takarraran mendi 
lasterketa egoten da.  

Askotariko ibilbideak 
Ohiturari jarraiki, Debagoiene-
ko bidezidorretan barrena ibil-
tzeko aukera eskainiko du Pun-
taik Punta egitasmoak. "Distan-
tzia eta zailtasun maila ezber-
dinetako ibilbideak jarriko dira 
gozagai", argitu du Elkorok. Eta, 
gaur-gaurkoz, horretan dihar-
dute lanean. Bestetik, bidezidor 
jaialdian ez da musikarik falta-
ko, "estilo anitzetako" taldeak 
ekarri gura dituzte antolatzaileek.

Besteak beste, herriko hainbat 
eragilerekin dihardute harre-
manetan egitaraua sortu eta 
ibilbideak erabakitzeko. Eta 
tartean da Aretxabaletako men-
di taldea.

Puntaik Punta: ekintza 
sorta zabaltzeko lanean
Puntaik Puntako ekintza sorta zabaltzeko lanean dihardute antolatzaileek. besteak 
beste, Eskoriatza eta aretxabaletako mendi martxak sartu gura dituzte egitarauan. 
bestetik, kontzertuak ere izango dira gozagai

NAZIOARTEKO FITUR 
TURISMO AZOKAN 
ERE AURKEZTU DUTE 
PUNTAIK PUNTA 
BIDEZIDOR JAIALDIA


