
KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXIV, pp. 5-32, 1997 
ISSN 0214-7971 

"ILSO BETAIO" (ENKARTERRIA, BIZKAIA) KALKOLITIAR 
MENDIKO HERRISKAREN "ILSONDOKOA 3" ETXOLA

ONDOARI BURUZKO INDUSKETA ARKEOLOGIKOA: 
IKERKETA PROZESUA, EGITURAK ETA HARRIZKO 

TRESNAK 

RESUMEN 
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(HARRIBALTZAGA ELKARTEA) 

Se exponen los resultados de la excavación en el asentamiento de Ilso Betaio, fondo de cabaña denominado 
"Ilsondokoa 3". Se toman en cuenta los siguientes aspectos: el proceso de excavación del asentamiento, con la 
exhumación de estructuras y materiales; la caracterización de las estructuras evidentes y latentes, constituidas 
por suelos de cabaña, hogares de diferente tipo (excavados en el terreno, en forma de placa de piedras), ele
mentos constructivos como apoyos de pies derechos, distribución de artefactos y restos de talla en el espacio, 
densidades de tierras cenicientas, distribución de carbones por cuadro; y por último, las categorías y frecuencias 
de tipos de útiles y restos de talla lítica en el poblado. Se establece después una comparación con los materia
les y estructuras de los fondos Ilsondokoa 1 y 2, acabando con algunas consideraciones sobre el espacio natu
ral en el que se inscribe el poblado a partir de los datos paleobotánicos existentes. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Ilso Betaioko "Ilsondokoa 3" etxola-ondoaren azterketaren emaitzak eskeintzen dira. Zen
bait paleoaztarna mota dira aipagai: harrizko eta ikaztezko estrukturak, harrizko tresnak (landuta nahiz leundu
ta) eta landareen paleoaztarnak (ikatzak, haziak eta polenak). Hiru aspektu desberdin aipatzen dira: azterketa 
arkeologikoaren prozesua denboran zehar, egiturak eta materialak begi bistan ipiniz; ageriko eta izkutuko egi
turen ezaugarripena, alegia, txabola ondoaren hare-harrien banakera, mota desberdineko sutondoak (lurpekoak 
nola harrizkoak), eraikuntzarako osagarriak (zutabeak kokatzekoak), printzen eta tresneriaren espazio-banake
ra, lur hauskara eta ikatzen dentsitatea eta banakera metroko; eta azkenik mota desberdin lanabesen kategoriak 
eta maiztasuna. Geroago, hiru sutondoen arteko alderaketa egiten da, paleoaztarnak eta egiturak kontutan har
tuz, eta amaitzeko herriskaren inguruari lot dakizkiokeen paleolandareen zenbait datu elkartzen dira. 

ABSTRACT 

The results from the excavation of the site Ilso Betaio "Ilsondokoa 3" are presented. Different aspects have 
been considered: the excavation of the si te, structures and artifacts as well as the descriptions of evident and hid
den structures. The settlement is formed by habitational floors, different types of hearths ( excavated on the flo-
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or, with layers of stone), constructive elements such as post supports, artifact distribution along the space, den
sity of ashy sediment, distribution of charcoal per grid square and last, the categories and frequencies of types 
of lithic artifacts and debris. Last, a comparaison is established with the materials from the Ilsondokoa land 
Ilsondokoa 2. Sorne archaeobotanical considerations about the natural space in wich the settlement is located 
are included. 

RÉSUMÉ 

On expose les resultats de la fouille au campement de Ilso Betaio, fond de cabanne nommé "Ilsondokoa 3". 
On considére les aspects suivants: le procés de l'excavation dans le campement, avec l'exhumation des structu
res et les matériaux; la caracterisation des structures evidents et latents constituées par les sols de cabanne, les 
foyers de type différent (ils ont creusés dans le sol, a la fa¡;on de plaque de pierres), elements constructives telles 
que les fondements des poteaux, la distribution des outils et les restes d'atelier sous l'espace, les densités des 
cendres, la distribution du charbon par carré; les catégories et les fréquences des types des outils et les restes 
d'atelier. On etabli a suivre une comparation avec les matériaux des fonds de cabanne Ilsondokoa 1 et 2. Fina
lement on considere l'ecosisteme dans lequel s'insére l'habitat d'apres les données paléobotaniques. 
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SARRERA 

Ilso Betaio herriskari buruz zenbait artikulu ager
tu dira aurretik, batzuk lekua orokorrean hartuta 
(Gorrochategui, J.; Yarritu, M. J. 1990 eta Yarritu, M. 
J.; Gorrochategui, X. 1995), aztarnategi mota horren 
ezaugarriak erakutsi eta aldarrikatzekotan; beste ba
tzuk lehenengo eta bigarren etxola-ondoak modu sis
tematikoan azaltzeko (Gorrotxategi, X.; Yarritu, M. J. 
et alii, prentsan). Aztarnategi honetaz ikerketaren 
sakontzekotan hona hemen hirugarren etxola-ondoa
ren txostena. 

Ilso Betaio aztarnategia Alen/Harribaltzaga men
dizerran kokatzen da, 712 metroko altuan, Biroleo 
(778 m) eta Betaio (750 m) mendien arteko lepoan. 
Mendilerro honek, hegoaldeko Aleo menditik iparral
deko Cerredo muinora bitartean luzatzen dena, hiru 
haran banatzen ditu: iparraldean Castro Urdiales 
(Cantabria); ekialdean Garape (Sopuerta), Barbadun 
ibaiak zeharkatuta; eta mendebaldean Iturriotz (Tru
cíos), azken hau Agüera ibaiaren arroan. Beraz, Kan
tauri aldean erdiko gunean dugu eta, horretaz aparte, 
lekutik bistan itsasoa (ik. l. irud.). 

l. "ILSONDOKOA 3"KO INDUSKETA 
ARKEOLOGIKOAREN METODOLOGIA ETA 
PROZESUA 

1.1 lkerketaren arkeologi-metodologia. "Ilson
dokoa 3" txabola-ondoa "Ilsondokoa 2"tik mendebal
dera kokatzen da, paraleloan eta hegoalderaxeagoan, 
biak hamabi metrok banatuta (ik. 2. irud., hiru on
doen kokapen erlatiboa). Leku horretan 45 lauki ireki 
ziren, bi letraz izendatuak, CEtik FHra, abezedarioa
ri jarraituz; lauki bakoitza 2 x 2 metro karratukoa da 
eta beraz guztira 180 m2 landu ziren (ik. l. laukia). 
Lauki bakoitzaren barman banaketa berezia egiten 
zen, lau sektore zehaztuz, bakoitza metro karratu ba
tekoa, 1, 2, 3 eta 4 zenbakiak hartzen dituztenak: IM 
(ipar-mendebaldekoa), IE (ipar-ekialdekoa), HM 
(hego-mendebaldekoa) eta HE (hego-ekialdekoa), 
hurrenez hurren. 

Ikerketa prozesuan ageritako objektu bakoitzari 
dagozkion "x" eta "y" koordenatuak bere agerpenean 
laukiaren barnealdean hartzen dira beti, (0,0) puntu
tzat hego-mendebaldeko erpina hartuz. Hirugarren 
koordenada, "z", Artzendariz eta Garape1 arteko 
mugarri2 baten gainetik 61 cm-tara pasatzen den pla
nuareriko hartu zen. Geroxeago, datu hauek, beste 
batzuekin batera, kokapenaren ezaugarriak eta des
kribapen azkarra barne, fitxa berezia osatzeko erabil-

Atzendariz, Arcentales, gasteleraz; Garape, Sopuerta. 
Mugarriak "Herri suduzko mendiak" markatzen ditu. 

tzen dira. Ateratako objektu guztiek koordenatuak 
dituzte: "in situ" berreskuratuak koordenatu zehatzak 
eta bahetzean aurkituak gutxi gora-beherakoak, ageri
peneko arearen bataz bestekoak hain zuzen ere. Ikatz 
pusken kasuan laukiz lauki eta geruzaz geruza berres
kuratzen dira eta datu hauek kontutan hartuz biltzen 
dira. Espazioan egindako banaketa, 2 x 2 m2-ko lau
kiek osatua, honako hau da: 

t 
N EN EO EP EQ 

ES cz EA EB EC 

FD ET EF EG EH El 

FE EU EJ lanik EL EM 
gabe 

FF EX CE CF CI CJ 

FG EY CG CH CK CL 

FH EZ CM CN lanik CP 
gabe 

FA CQ CR es CT 

FB cu cw 

1. Laukia. Ilsondokoa 3 ondoaren laukien izendapena eta banaketa. 
Zurian daudenak geroko testiguak dira. 

Cuadro l. Distribución e identificación en el espacio de los cuadros 
del fondo Ilsondokoa 3. 

Landa ikerketa arkeologikoa hurrengo ekitaldie
tan egin zen (ik. laukien banaketa ekitaldika 2. lau
kian): 1986an (CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK eta CL 
laukiak), 1987an (CM, CN, CQ, CR, CU, CW, EF, 
EG, EH, El, EJ, EL eta EM laukiak), 1988an (CZ, 
EA, EB, EC, EN, EO, EP eta EQ laukiak), 1989an 
(ES, ET, EU, EX, EY, EZ, FA eta FB laukiak) eta 
1990ean (CP, CS, CT, FD, FE, FF, FG, eta FH lau
kiak). Landu gabe bi lauki geratu ziren, bata EJ eta 
ELren artekoa, honetan geroko lur zatiak edo aztama 
batzuk hartzeko eta bestea CN eta CPren artekoa, 
kasu honetan gerra zibilean egindako lubaki labur 
batek zeharkatuta zegoelako (eta ondorioz, hondatu
ta). 
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2. Laukia. Ilsondokoa 3 ondoan burututako ekitaldiak (1986-1990). 
Cuadro 2. El proceso de excavación del fondo Ilsondokoa 3 por 

campañas (1986-1990). 

Ikerketa prozesuan material arkeologikoek eta 
ikatz-puskek osatutako lurrezko estratua erretiratu 
genuen, alde batetik etxola-ondoaren ezaugarriak 
zehaztu arte, ondoko zoruaren harriak eta horren 
erdian zoru naturalean sakondutako sutondoa, alegia; 
beste aldetik zoru naturalaren oinarrizko dorsalak, IM
HEko norabidea hartzen dutenak, bereiztu arte. Oro
korrean ez dago suntsipenik fondo honetan, 1936-39 
gerrate zibilean egindako lubaki labur bat izan ezik, 
CO laukia bete du, eta horregatik hori lan gabe utzi 

· genuen. Dena dela, ondoko laukietan suntsipen par
tzialak agertzen dira trintxera horren eraginez. Bestal
de, gainetik egindako pista urrun dago alde horretatik, 
iparraldetik, inolako eraginik izan ez dezan. 

Historiaurreko egitura artifizialari dagokionez, 
etxola-fondoa osatzen duen harri txikien lauzatua 
ikusi zen. Erdiko aldean utzitako hutsune batean 
sutondoa agertzen zen. Harlauzatu hau batez ere 
ekialdean askoz hobeto dago kontserbatuta, hego
mendebaldean azkar galtzen den bitartean. Beste bi 
ezaugarri dira aipagai: alde batetik harri pilaketa 
zehatz bat, EA laukian, eta harlauza planu batzuk 
nonahi kokatuta, estalketarekin agian erlazionatuta, 
geroxeago ikusiko dugun bezala. 

Lauki bakoitzeko estratigrafian jaisteko orduan 
hurrengo irizpidea izan genituen gogoan: 1) kontser-

bazio-egoera edo begi bistan ageritako aldaketa 
modemoak kontutan hartzea (esate baterako, lehe
nengo geruzako satorpiloen eraginez lur gehiago ate
ra behar izan genuen estratua erregularizatzeko 
asmoz; edo trintxera ondoko laukietan lur azalaren 
gainean pilatutako lur bustitsua aurretik kendu behar 
izan genuen antzinako lur azalera originalera heldu 
arte); 2) txabola-ondoa egituratzen zituzten harri txi
kiak haien leku originalean uztea; 3) kanpoko laukie
tan harri amatik ahalik eta gehien geratzea; 4) ondo
ko sutondoa bera begi bistan ipintzea. Kasu eta egoe
ra guztietan geruzaz geruza egin zen lan, egitura bera
ren ikuspegi desberdinak izateko helburuarekin eta 
sutondoaren kasuan ikatz-pusken pilaketaren proze
sua zehazteko. Horren ondorioz, zenbat eta hurbilago 
zeuden etxola-ondoaren harriak gero eta geruza gu
txiago jaitsi genuen (sutondoaren kasuan izan ezik) 
eta aitzitik, kanpoko laukietan, batez ere hegoaldeko
etan, harri-ama sakonago dagoenez gero geruza 
gehiago jeitsi. Hurrengo kuadroan (3. laukia) kuadri
kulako lauki bakoitzean jeitsitako geruzak zehazten 
dira, sutondoaren laukian geruza orokorra eta zuloko 
geruzak aipatuz: 

t 
N EN EO EP EQ 

4 4 4 4 

ES cz EA EB EC 
4 4 4 4 4 

FD ET EF EG EH El 
4 4 3 3 3 3 

FE EU EJ lanik EL EM 
4 4 3 gabe 3 3 

FF EX CE CF CI CJ 
5 4 4 4/11 3 3 

FG BY CG CH CK CL 
5 5 4 4 3 3 

FH EZ CM CN lanik CP 
5 5 4 4 gabe 4 

~- -. 

FA CQ CR qs-' CT 
5 4 4 4 4 

FB cu cw 
5 4 4 

3. Laukia. Ilsondokoa 3 etxola-ondoaren lauki bakoitzean egindako 
geruzak. 

Cuadro 3. Capas excavadas en cada cuadro del fondo de cabaña 
Ilsondokoa 3. 

Horren ondorioz, lur azaletik laukien arteko sako
nera erlatiboa desberdina da, are gehiago erreferent
zi-planoarekiko, aztamategia aldapatxoan dagoela 
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gogoan hartuz (ik. 2. irud.). Jarraian ikerketa proze
sua ikusiko dugu planoen bidez. Dokumentazio grafi
koa lortzeko geruza bakoitzean hartutako argazkiak 
erabili ziren. Guztira, 575 argazki eta 306 diapositiba 
hartu ziren (denak koloretan) hirugarren fondo hone
tan, gainetik hartuta, bista orokorrak, xehetasunak 
(2x2 m2-koak zein lxl m2-koak) eta soporte desber
dinak erabiliz. 

1.2 Egituren eta aztarnen agerpen-prozesua eta 
ezaugarriak. 1986. urteko ekitaldian 8 lauki ireki 
ziren "Ilsondokoa 2"tik ekialdera, gune horretan lur 
hauskara agertzen zelako (CE, CF, CG, CH, CI, CJ, 
CK, CL), (ik. 2. laukia eta 2. irud., txabola-fondoaren 
bista orokorra), fondoaren erdian bertan geratuko 
zena, geroxeago ikusiko genuen bezala. Lehengo 
geruzan banaketa interesgarria ikusi zen: CF, CH, 
CE2, CI3, CKl eta CK3 laukietan lur marroi hauska
ra azaltzen zen bitartean harriak elkartu gabe (CKl 
sektorean izan ezik), hauetatik mendebaldean <lauden 
CE (1, 3 eta 4 sektoreak) eta CG eta ekialdean <lauden 
CI (1,2 eta 4 sektoreak) CJ, CK (2 eta 4 sektoreak) eta 
CL laukietan lurrustela agertzen da, marroia, unifor
mea, harririk gabe ( Cil eta CI3 sektoreetan izan 
ezik). Normalagoa baino handiagoa den harri bat 
CKl sektorean agertzen da. Ikatz zatiak ez dira uga
ri, nahiz eta lauki guztietan azaldu, modu irregula
rrean, material arkeologikoarekin (sukarriak gehiena) 
gertatzen den bezala. 

Bigarren geruzan aurreko banaketak jarraitzen du: 
CF 2/4 eta CH2/4 laukietan batez ere lur beltza ikaz
tsua eta sektore horien ondoko laukietan (CE, CG) 
marroi edo marroi laranjatua, bi motak solteak eta, 
ondorioz, lan egiteko errazak. Harriak, normalean 5 
cm. baino txikiagokoak, ez dira maiz agertzen baina 
batzuk, handiak, bistan daude. Lur ikaztsuan ikatz 
puska ugari berreskuratzen dira, marroian askoz gu
txiago hartzen diren bitartean. Material arkeologikoa 
ere errekuperatzen da nonahi, lauki guztietan. Egitu
rari buruz lauki batzuetan agertzear dagoela (Clko 
erdialdea, CK3 ) esan beharra daga. CL4ren kasuan 
arestian aipatutako gerrako lubaki batek etenik dago 
eta ondorioz, gainean pilatutako lur geruza ( 40 cm. 
lodi dena) kentzen da. 

Antzeko banaketa hirugarren geruzan dago age
rian, baina txabola fondoaren zoru harritsuaren ezau
garriak zehatz daitezke: CF harririk gabe dago, zirku
lu baten eran eta haren aldamenean lauki batzuetan 
(ekialdean daudenak) besteetan (mendebaldekoak) 
baino hobeto agertzen da lauzatua. CE laukian 
harriek eratutako zorua irregularra da eta mendebal
derantz galtzen da; hegoaldean dagoen CG laukiak 

EX3an ere bosgarren geruza altxatu zen, ondoko laukiekin bate
ra joateko. 

ezaugarri berdinak ditu, baina honetatik ekialdean 
dagoenak ordea harri gehiago dauka, geruza unifor
meagoa osatuz. Ekialdeko lau kuadroetan harriz bete
tako geruza da aipagai, dentsitate handiagorekin CI 
eta CK laukiak, CJ eta Cl koadroen aldean. Orohar, 
zorua egoera txarrean dagoela dirudi, baina harri txi
kien artean handiagoak tartekatzen dira, estalkiarekin 
agian erlazionatuak. 

1987 ekitaldian gune honetan bumtu ziren lanak, 
bi helbumrekin, alde batetik ondoko kuadroekin bate
ra uzteko aurretik landutado laukiak eta bestetik 
sutondoa hobeto zehazteko. Laugarren gemza hone
tan (ik. 4. irud.) mendebaldeko lau kuadroetan egin
da, aurreko banaketari ekiten diegu: lur marroi argi 
laranjatua CE eta CG laukietan, areatsuagoa ipar
mendebaldeko bazterrean harri amaren hurbiltasuna
gatik; CF eta CH laukietan ikaztsua da, CH3 eta 
CFleko erdian izan ezik (nahasten da hemen lur 
marroiarekin), eta batez ere CH2an beltzagoa eta 
ikaztsuagoa, harlauzatua eratzen duten harrien artean. 
Ekintza hau eginda zehaztasun gehiagorekin eskein
tzen da zoma, erdian dagoen hutsuneak (CF laukia) 
erdiko sutondoa markatuz (lauki honetako ekialdeko 
bandan harriek sutondoaren mugak azaltzen dituzte) 
eta CE, CG eta CH kuadroetan zom harritsua hobeto 
betez, irregularra izaten jarraitzen badu ere. Zoma 
osatzen duten harriek 10 cm luze baino gutxiago dute 
eta horregatik CG3an ageritako harri handiagoa (20 x 
21 cm2koa) eta CHan beste bi (18 x 14 eta 12 x 14 
cm2koak), kasu hauetan txikien gainetik, aipatu beha
rra daga estaltzearekin lotu litezkeelako. Bestalde, 
CEl eta partzialean CE4 sektoreetan gehiago sakon
du da harri ama aurkitu arte, hauetan lekuaren harri 
natural borobilduak (antzinako higaduragatik) eta 
estratifikatuak (IE-HEko orientabideari jarraituz eta 
iparraldeari begira altxatuak) ageriz. Harrien artean 
burdinezko eskoriak ere agertzen dira, pisuagatik 
estratuan behera bidaiatu direnak 4

• Aurkikunde arke
ologikoez lur ikaztsuan arraroak direla aztamak esan 
beharra dago, mendebaldeko laukietan sukarrien 
maiztasuna nabarmena den bitartean. 

1987. urteko ekitaldian aurreko bandatik hego
mendebaldean zegoen xingola berri bat ireki genuen, 
6 laukik osatua (CM, CN, CQ, CR, CU, CW iparral
detik hegoaldera), (ik. 2. lauki eta 3. irud). Horrela 
zoruaren xehetasunak hortik kanpokoan agertzen 
zirenekin zehaztu nahi genituen. Erditik kanpora zom 
eta lurren ezagaurrien aldaketa-prozesua ikusiko zela 
pentsatzen genuen eta honekin batera gizakiak egin
dako zorua frogatuko litzatekeela. Horretaz gain 
zomaren aldamenean egindako ekintzen aztamak ere 

Ilso Betaio aztarnategian, Ilsondokoatik iparraldeko gunean bur
dinola bat dagoela gogoratu behar da, ik. Gorrochategui, J.; 
Yarritu, M. J.; Martín, I.; Zapata, L; Iriarte, M. J. 1995. 
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berreskuratzea funtzezkotzat hartzen genuen bizito
kiaren interpretazioa borobiltzeko. 

Lehenengo geruzan lurren banaketa interesgarria 
agertzen da: CN laukiaren iparraldeko erdia eta CM 
laukiaren ekialdeko banda estu bat marroi iluna da eta 
gainontzeko laukietan marroi-laranja, baina sakont
zean, bigarren geruzan, marroi-laranja bihurtzen da 
dena. Geruza guztietan aztarna arkeologiko ugari dira 
aipagai eta ikatz zatiak ordea ez dira maíz agertzen, 
are gehiago, zenbat eta gehiago urruntzen garen erdi
tik, gero eta gutxiago berreskuratzen dira. 

Hirugarren geruzan (ik. 3. irud.) lurra marroi argi 
horiska eta hareatsua da (iparraldeko laukietan 
marroiagoa, ikatz gehiagorekin nahastuta) eta harri 
batzuk daude agerian, batez ere CN eta CR laukien 
artean, besteak hutsik diren bitartean (CM eta CQ, 
adibidez). Material modemoak ere sartuta daude 
geruza honetan ( eskoriaren bat esate baterako) eta 
CN4 sektorean goiko lurra desagertua zen, ondoko 
gerrateko trintxeragatik. Orohar oso harri txikiak 
kendu dira, estratua lurtsua baita ( esate baterako, sei 
laukietako 0-5 cm bitarteko harriak: 26). Beraz, etxo
la-ondotik kanpoko ezaugarriak dira hemen doku
mentatu ditugunak. 

Laugarren geruzan (ik. 4. irud.) zera zehatz daite
ke: etxola-ondoari harri batzuk lotzekotan CN, CM 2 
eta 4 eta CRko iparraldean daudenak izango lirateke. 
Lurra, aurreko geruzetakoa da, CN3 sektorean izan 
ezik; hemen lur hauskara agertzen da ikatz ugarirekin, 
ezkur bat barne. Beraz, konklusio gisa, zoru artifizia
laren mugan gaudela interpreta daiteke. Harri ama ere 
ikus daiteke hegoaldeko laukietan, CU eta CW. 

Aurreko sektorea eginda, eta helburu berarekin, 
sutondotik iparraldean bi laukiko banda berri bat ire
ki zen, testigu bezala lauki bat tartekatuz (EK izene
koa ), hurrengo laukiekin (ik. 2. laukia eta 3. irud.): 
EF, EG, EH, El, EJ, EL, EM. Ireki bezain laster 
lurren arteko banaketa esanguratsua azaldu zen. 
Hegoaldeko sektoreetan (EJ2-4, EG3-4, EH3-4 batez 
ere, EI3, EL eta EM osoak) erdizirkulu baten moduan 
lur hauskara agertzen zen, soltea, harririk gabekoa eta 
ikatz askorekin nahastuta. Gainontzekoetan lur 
marroi argia hareatsua aurkitu genuen. Aztarna arke
ologikoen artean tomuz egindako zeramika histori
koa agertu zen, Erdi Arokoa. 

Bigarren geruzan banaketa berdina ikusten da bai
na murriztuagoa, EL lauki osoa estaliz baita aldame
neko EM3 sektorea ere. Lur marroi argiak betetzen 
du espazioa, baina hauskararekin nahastuta EH eta El 
laukietan. Koadroren batean harri asko daude, zoru 
artifizialarekin erlaziona daitezkeenak (EL eta EM 
kuadroetan 0-3 cm bitarteko 110 harri altxatzen dira 
eta gainontzekoetan antzeko zenbakiak aipa litezke). 
Bestela, harlauza plano batzuk kokatzen dira lauki 
hauetan (EH, EJ, azken hau 27 x 47 cm-koa, CMen 
kasuan). 

Hirugarren geruzan arestian aipatutako banaketa 
bera azaltzen da (ik. 3. irud.). Alde batetik, ELko 
ikatz ugarirekin elkartutako lur hauskara, EH eta EM 
koadroak ere ukituz; lur honek hedapen berezia har
tzen du, ikatzez betetako ardatz garrantzitsua ipar
ekialdetik hego-mendelbera luzatzen delako. Bestal
de zoru harritsuen harri txikiek (arraro samarra da 12 
cm luze baino handiagoa) delineazio zirkularra harz
ten dute. Gainera, era horizontalean daude kokatuta, 
nahiz eta modu irregularrean ere, landareen sustraien 
eta abereen oinazen eragina direla medio. Azkenik, 
leku zehatz batean (EJl) harri amaren gainean jartzen 
da. 

1988. urteko ekitaldian beste banda bat ireki zen 
iparraldean (EN, EO, EP, EQ, CZ, EA, EB eta EC 
laukiak), (ik. 2. kuadroa). Azkenik, 1989. urteko eki
taldian banda hestu bat mendebaldean (ES, ET, EU, 
EX, EY, EZ, FA eta FB laukiak). Urte horretan hego
ekialdean zeuden beste hiru koadro ireki ziren, CO 
izeneko laukia lubaki batek deseginda zegoela kon
probatuta (CP, CS eta CT). Azken urte honetan men
debaldeko muturrean beste banda batí ekin genion 
(FD, FE, FF, FG eta FH laukiak barne). Bestalde, 
erdiko sutondoan 1988. urtean 5 eta 8 bitarteko geru
zak egin ziren eta 1989. urtean 9, 10 eta l lgarren 
geruzak landu ziren. Honekin fondo honen ikerketa 
amaitutzat eman genuen. 

2. AGERIKO ETA IZKUTUKO EGITURAK 

Egiturarik inportanteena zoru artifiziala da, ama
zoruan egitaratu zuten sutondo baten inguruan heda
tua, harrizko sutondo bat ere barne; lur ikaztuak ere 
kontutan hartzekoak dira baina bigarren mailan. Lau 
egitura hauek bistan bereiz daitezke estratuan jaitsi 
abala, agerikoak izanik. Baina hauetaz gain beste bat
zuk zenbait aztarna beren kokapenean jartzean eta, 
beraz, planuen bitartez bigarren unean, azalerazten 
dira, aurretik izkutuan egon izanik (Leroi-Gourhan, 
A. 1984): ikatz zatien banaketa, material arkeologi
koen banaketa (eta honen barruan kategoria desberdi
nak, harrizko tresnak zein printzak, besteak beste), 
material arkeologikoaren egoera (zati apurtuak zein 
suak eragindakoak), aztarnen arteko espazio-erla
zioak. 

2.1 Etxola txabolari dagokion harlauzatua. 
Hareharrizko oso harri txikiek osatzen dute etxolako 
zorua, erdiko hutsunea utziz sutondoa kokatzeko (ik. 
3. eta 4. irudiak). Horren inguruko jarraipenean aur
kitzen diren bi laukietara gutxi gorabehera hedatzen 
da zorua, oso ondo bereizita batez ere hegoalde eta 
ekialdeko koadroetan. Hegomendebalderantz ordea 
galtzen da eta ipar-mendebalderantz jarraipenik gabe 
ikusten da, nahiz eta alde horretan datu interresga
rriak dokumentatu. Iparralderantz hutsune bat da 
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aipagai, korridore baten moduan, EF eta EG laukien 
artean iparmendebaldera doana. Haren funtzioa ez 
dakigu zein zen baina horren alboan (EA4 sektorean) 
harrizko sutondoa aurkitzen da. Horrez gain, egitura 
ulertzeko inguruko bi harrik paper berezia bete deza
keteela dirudi, tamainagatik eta kokapenagatik, agian 
estalki bat lot daitezkeenak. Bestalde, kontutan hartuz 
ikatzen banaketa dela eta harrizko sutondoarekin 
ipar-mendebaldeko kuadroak lotzen direla ez litzate
ke harritzekoa izango sutondo hau beste momentu 
bati lotzea. Horrek azalduko luke zergatik dagoen 
alde horretan deseginda zorua, bi une gainjartzen 
direlako. Dena dela, beste hipotesi bat aipa daiteke: 
funtzio desberdina bete izatea alde bakoitzak. 

2.2 Erdiko eta harrizko sutondoak. Lurrarik 
gabeko espazioa markatzen da harrizko zoruan, 1,6 
m-ko diametrorekin, eta leku horretan dago sakondu
ta sutondoa (ik. ikerketaren prozesua 4, 5 eta 6 zen
bakiko irudietan). CF laukiaren erdian bertan dago 
eginda, ama lurrean, 1,1 m-ko diametroa daukan zir
kuluaren eran. Bosgarren geruzan (ik. 5. irud.) erdiko 
lur hauskara nabaritzen da eta harri gutxi tartekatzen 
da. Aldamenetan lur hori hareatsua agertzen da harri 
amari lotuta. Zortzigarren geruza egitean (ik. 6. irud.) 
harri amari jarraitzen zaio erabat zehaztu arte; men
debaldean ez da agertzen eta bere lekuan lur hori bus
titsua aprobetxatu zen zuloa egiteko. Azkenik, 11. 
geruzan, erdiko azken ikatz puskak altxatzen dira 
oinarrian zegoen lur bustitsua agertu arte eta hor egin 
zen 20 cm sakon sutondoko zuloa begi bistan geratu 
zen. 

Harrizko sutondoari dagokionez, EA4 sektorean 
agertzen da (ik. 3. eta 4. irudiak). Harearri txikiz osa
tutako pilaketa da, ipar-mendebaldetik hego-ekialde
rako ardatzean 1,16 m luze eta kontrakoan 0,9 m 
luze. Ikatz zatiei itauntzeko orduan ikusiko dugun 
bezala ikatzen dentsitaterik altuenak ondoko laukie
tan azaltzen dira, inolako dudarik gabe harri pilaketa 
honen helburua zehaztuz. Gainera, bigarren fondoan 
aurreratu genuen legez baliteke honetan ere bi etapa 
isladatuta egotea, bietan zorua deseginda agertzen 
baita. 

2.3 Lur ikaztuak eta ikatz pusken banakera. 
Estratua altxatzeaz hatera lur mota batzuk ikusi ziren, 
hiru inportanteenak izanik: goiko lur beltza edo 
lurrustela, erdiko lur marroia eta beheko lur hareatsu 
horiska (lur-zoru arruntaren horizonteak). Horietaz 
gain edo, hobeto esanda, leku zehatz batzuetan haue
tariko batean nahastuta ikatz asko agertzen dira lurra 
beltzago bihurtuz. Jarraian ikusiko dugun bezala, 
gertaera honetaz ere aurreko fondoetan ohartu 
ginen,alegia, begi-informazioa ez da ikatzen bilketa
ren bitartez lortutako informazioa bezain aberatsa. 
Ikatzak nahasten dira lurrustelan eta lur honen kolo
re ilunaren ondorioz ezaugarri propioak desegiten 
dira. Beraz, sistemakoki bildutako ikatz zati guztiek 

lurren egitura zehaztasun gehiagoz azal dezakete. 
Orokorrean (ik. 4. laukia), lur koloreak lekurik 
garrantzitsuenak erakusten ditu, gure kasuan bi gune 
azalduz: 1) CZ laukia, EA laukian dagoen harrizko 
sutondoarekin erlazionatuta; 2) CF laukian dagoen 
buztinezko zoruan lurperatutako sutondoa bera eta 
bere inguruan era partzialean normalki lur hauskara 
duten laukiek (EF4, EG eta EHko hegoaldean, EI3, 
EJ2 eta 4, EL, EM3, CE2, CH, CNko iparraldean eta 
CM2). 

t 
N EP EQ 

EB EC 

FD ET 

FE EU 

FF EX CJ 

FG EY CL 

FH EZ CP 

FA CQ CR es CT 

FB CU CW 

4. Laukia. Ilsondokoa 3 ondoaren laukietako lur ikaztuak. 
Cuadro 4. Tierras carbonosas constatadas en los cuadros del fondo 

Ilsondokoa 3. 

Aurreko banaketaren azpitik, askoz gauza gehiago 
zehatz daiteke bahetze-sistemaren bitartez aurkitu 
ditugun ikatzen boteen bidez. Erdiko sutondoaren 
kasuan, erditik (CF laukia) kanpora joaten den neu
rrian abiadua handian bajatzen dela ikatzen maiztasu
na esan beharra dago. Sekuentzia ezin garbiagoa da: 
CF laukian 31,7 bote, CH laukian 13,5 bote, CN lau
kian 9,5, CR laukian 1,7 eta azkenean CW laukian, 
3,3 bote. Sutondotik mendebaldera ordea bestelakoa 
da, gutxiagora doan arren erdiko dentsitatean man
tentzen baita: mendebalde ete ipar-mendebaldeko 
lauki guztietan 1 O bote baino gehiago aurkitzen dugu 
(FG, FF, EX, FE, EU, FD, ET laukiak). Arraroa da, 
erdiko sutondoaren eta lauki hauen artean daudenak 
ikatz gutxiagorekin agertzen direla (EJ, EY, FH, EZ 
laukiak). Beraz, aldea begi bistakoa da eta horrek 
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esan nahi du fondo honetatik mendebaldean agian 
beste sutondo bat egon zitekeela. Bestalde, lparmen
debaldeko laukietan ikusten den banaketa oso inte
resgarria da: ikatz pusken maiztasuna hiru laukitan 
nabaria da, fondo honetako garrantzitsuena (CZ, ES 
eta EN laukietan 40 bote baino gehiago agertzen dira) 
eta, bestalde, iparraldeko laukietan ere adierazgarria 
(EO, EP eta EQ 20 bote baino gehiago). 

t 
N EN EO EP EQ 

43,2 25,8 27,3 17 

ES cz EA EB EC 
43,7 85,6 18,5 24,6 

FD ET EF EG EH El 
14,5 18 7,4 6 13,5 17,7 

FE EU EJ lanik EL EM 
13,7 19,7 5,1 gabe 19,2 24 

FF EX CE CF CI CJ 
13,7 18,7 31,7 

FG EY CG CH CK CL 
19,1 9,7 13,5 

FH EZ CM CN lanik CP 
7,9 7 4,5 9,5 gabe 4,2 

FA CQ CR es CT 
4,1 2,5 1,7 1,2 1,2 

FB cu cw 
4,5 5 3,3 

5. Laukia. Ilsondokoa 3 etxola-ondoaren lauki bakoitzean 
aurkitutako ikatzak. 

Cuadro 5. Carbones recuperados en cada cuadro del fondo de cabaña 
Ilsondokoa 3. 

Konklusio gisa, erdiko sutondoak hegoalderantz 
eta hego-ekialderantz ez dauka eragin handirik ingu
ruko laukietan, baina bai iparrekialderantz (ikatzen 
kopurua EL eta El laukietan 15 boteko mailan man
tentzen da) eta baliteke mendebalderantz (tarteko 
aldea arraroa bada ere). Bestalde, erditik iparraldean 
dagoen harrizko sutondoak eragin izugarria dauka 
ipar-mendebaldeko laukietan (EN, ES eta CZ), baita 
hego-mendebaldean eta ipar-ekialdean <lauden lau
kietan ere. Banaketa esanguratsu hau egituraren 
barruko espazioaren antolaketa azaltzeko erabili 
behar izango dugu, barman gizakiak egindako ekin
tzen eta sasoiko haizeen islada izango baita. 

2.4 Material arkeologikoen banaketa. Espa
zioan azaltzen den harrizko tresnen banaketa funtsez
kotzat hartzen dugu espazio horren barruko guneen 
ulergarritasunez galdetzeko. Hurrengo laukian orota
riko banaketa agertzen da, lauki bakoitzean aurkituta-

ko harrizko tresna eta printza guztiak (gizakiaren 
lanaren islada diren mota guztietako hondarrak) 
zehaztuz. Honetaz, aurretik zerbait azpimarratu beha
rra dago: harlauzatua bere lekuan utzi genuenez gero, 
etxolaren zoruko laukiak azpiordezkatuta egon dai
tezkeela (teorian). Dena dela, fondoen harrien artean, 
beste fondoetan eskarmentuak eskaini digun bezala, 
ez zen bestelako aztarnarik agertuko. Horrela inter
pretatuta, kuadroan bildu ditugun datuak adierazga
rriak direla erabat uste dugu (ik. 6. laukia). 

t 
N EN EO EP EQ 

62 65 78 43 

ES cz EA EB EC 
60 102 83 49 84 

FD ET EF EG EH El 
39 72 142 90 161 110 

FE EU EJ lanik EL EM 
69 92 67 gabe 106 69 

FF EX CE CF CI CJ 
104 121 29 28 1 2 

FG EY CG CH CK CL 
107 134 57 18 o 3 

FH EZ CM CN lanik CP 
61 95 165 77 gabe 21 

FA CQ CR es CT 
63 92 58 70 51 

FB cu cw 
57 69 79 

6. Laukia. Ilsondokoa 3 etxola-ondoaren lauki bakoitzean 
aurkitutako harrizko aztarnak. 

Cuadro 6. Material arqueológico recuperado en cada cuadro del 
fondo de cabaña Ilsondokoa 3. 

Orokorrean era espezifikoa duen banaketa ikus 
daiteke aurreko laukian. Alde batetik, erdiko suton
doaren inguruan, beste fondoetan legez, oso aztarna 
gutxi nabaritzen dira, batez ere hego-ekialdeko lau
kietan (6 lauki 25 aztarnatik beherakoak). Mendebal
dean eta hego-mendebaldean gune berezi bat agert
zen da, 8 lauki 90 aztarna baino gehiagokoak (EU, 
FF, EX, FG, EY, EZ, CM, CQ), ipar-mendebaldetik 
hego-ekialdera hedatutako era luzea osatuz. 

Beste gune berezi bat, aurrekoa bezala erdiko 
sutondoarekin erlazionatuta (kasu honetan harrizkoa
rekin ere bai), ipar-ekialdean ikusten da, oso zehatza, 
hiru laukitan (EH, El, EL) eta 100 aztarna baino 
gehiago dituztenak. Azken garrantzi handiko gunea 
harrizko sutondoaren alboan bertan bereizten da, eta 
ondoko bi laukik (CZ eta EF) 100 baino aztarna 
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gehiago dauzkate. Are gehiago, horren inguruko koa
dro guztiek, mendebaldekoek zein ipar-aldekoek 
aztarnen kopuru handia dute, 60 aztarnatik gora. 
Beraz, bi gune desberdin agertzen dira kuadrikularen 
mendebaldeko erdian, bakoitza sutondo batekin erla
zionatuta, baina biak agian erdialdean nahastuta eta 
hirugarren bat ere tartekatuta baina zehatzagoa eta 
ipar-ekialdean. 

Banaketa horren azpitik metro karratuko datuak 
biltzen baditugu gehiago zehatz daiteke (ik. 7. lau
kia). Esate baterako, iparraldeko eta mendebaldeko 
laukien artean 20 aztamako lerroak bi alde desberdin 
banatzen duela dirudi. Iparraldean, gainera, gune 
handi batean aztarna gehiagorekin bi alde nabarmen 
dira aipagai: EF2-4 sektoreen ondoan eta EH2aren 
alboan, azken hauek harrizko sutondotik hurbilago 
erdiko sutondotik baino. Bestalde, mendebalde eta 
hego-mendebaldean, alde batetik mendebaldeko lau
kietan askoz gehiago mardultzen dela gune berezia 
esan behar daga. Eta azkenik, alde honetan hiru koa
dro berezi markatzen dira, EU3 iparraldean, EY2 
erdian eta CMl-3-4 hegoaldean, azken hau garran
tzitsuenetarikoa. 

t 
20 13 16 18 14 25 9 16 
17 12 8 23 17 22 9 7 

13 14 23 34 20 15 30 19 18 18 
21 12 20 25 18 30 -- 22 26 

11 8 17 18 28 50 35 27 31 67 20 35 
12 8 19 17 22 42 16 12 28 35 33 22 

14 16 13 15 9 24 lanik 32 31 7 21 
21 18 43 21 13 21 gabe 19 24 20 21 

22 23 26 26 -8 76 -- -2 
27 32 39 30 13 8 87 -1 --

23 31 27 47 16 2 58 -- 1-
26 27 33 27 22 17 23 -- 2-

17 14 16 24 45 28 17 16 lanik 46 
2010 25 30 47 45 21 23 gabe 92 

17 19 31 27 18 6 22 19 16 8 
15 12 21 13 13 21 11 18 15 12 

16 13 22 17 21 13 
1414 1119 19 26 

7. Laukia. Ilsondokoa 3 etxola-ondoaren lauki bakoitzeko 
sektoreetan aurkitutako harrizko aztarnak. 

Cuadro 7. Material arqueológico recuperado en los sectores de cada 
cuadro del fondo de cabaña Ilsondokoa 3. 

Espazioan isladatzen den tresna moten banaketaz, 
hurrengo zehaztapenak egin daitezke: marruskak 
gune osoan agertzen dira, bi sutondoen hurbiltasu
nean zein urruntasunean ere; gezi puntak ere area 
osoan ikusten <lira etxolaren harlauzatuan zein horren 

kanpoaldean; zanpatadun ijelkiak eta puntak gezi 
puntekin hatera <laude, baina agian urrunago egoteko 
joera dute eta bestalde ez <lira hegoaldean agertzen. 
Orokorrean harrizko tresnen eta printzen banaketa eta 
lanabesen banaketa antzekoak ditugu. Dena dela, ezin 
dugu oraingoz, datu horiei begira ekintza zehatz ba
tzuei lotu daitezken gune bereziak definitu. 

2. 5. Material arkeologikoen arteko erlazioak. 
Aurreko fondoetan bezala erlazioak, zuzenak, froga
tu <lira sukarri batzuen artean, beti gogoan hartuz 
apurketaren bitartez direla eta ez harria lantzeko 
emaitza. Horrelako erlazioak garrantzi handikoak 
dira bi gauza frogatzeko orduan: a) intentsitatez bizi 
zela lekuan, utzitako zantzuak neurri handi batean 
erabat apurtu arte 5

; b) beste irizpide eta aztarna ba
tzuk (zorua, sutondoak, ikatzak) kontutan hartuz, 
elkartutako objektu guztien garaikidetasuna, nahiz 
eta aipatutako paleozantzu horiek estratu arkeologiko 
propiorik ez osatu. 

Berregin ditugun zatiak honako hauek <lira: 4795-
CM3, 5087-CMlekin, 1,74 m luzean banatuta eta 11 
cm sakonean; 6408-EN3, 6164-CZlekin, 0,84 m 
luzean bananduta eta 14 cm. sakonean.; 6724-EC3, 
6800-EB2rekin, 1,80 m luzean banatuta eta 2 cm. 
sakonean. Aurreko fondoetan dokumentatu dugun 
luzerarik handiena 8,8 metrokoa izan da eta txikiena 
ordea 20 cm-koa. 

3. MATERIAL ARKEOLOGIKOAK 

Ilsondokoa 3an egindako ekitaldietan hurrengo 
aztarnak, sukarrien artean (ia guztiak, harri koskorrak 
izan ezik) berreskuratu ziren (ik. 7., 8. eta 9. irudiak): 

Harri koskorrak (6 guztira): (4864-CMl), hare
harrizkoa, apurtua; (6026-EH3), hareharrizkoa; 
(6102-CG), hareharrizkoa; (6840-EQ3), hareharriz
koa, apurtua; (7689-EU3), hareharrizkoa; (7690-
ET3), hareharrizkoa. Hiru lan desberdin bete ditzake
tela dirudi: alde batetik perkutoreak harria lantzeko; 
bestetik, tresnak leuntze-lanean; eta azkenik, likidoak 
berotzeko objektuak. 

Nukleoak (11 guztira): (4.020-CEl), nukleoaren 
aztarna, beigea, erdiko granoa, kortexen aztarnak; 
(4369-CF2), nukleo zantzua, gris beigea, fina; (4440-
CI4), nukleo zantzua, larroska, lodia; 4453-CH4), 
gris urdinska, lodia (zalantzazkoa); (4526-CG2), gris 
iluna, fina; (4603-CI4), karameluaren kolorea, fina; 
(4691-CK4), beigea, fina, kortex; (5208-CN4), gris 
iluna, fina; (7107-ESl), gris iluna, fina, kortex; 
(7120-EU2), beigea, fina, nukleo zantzua; (7691-
EU3), kuartzozkoa. 

Zentzu honetan ez da kasualitatea marruskarik mardulenak 
bakarrik egoera onean egotea. 
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Printz ukituak (20 guztira): (4158-Cll), grisa, 
erdia, apurtua, kortex; (4184-CGl), zuria, transluzi
doa, finoa, kortex; (4240-CG3), gris iluna, fina; 
(4246-CG4), gris iluna, fina, kortex; (4326-CGl), 
gris beigea, fina; (4356-CG2), gris iluna, fina, apur
tua; (4357-Cl2), gris iluna, fina, kortex; (4361-CG2), 
gris iluna (1), kortex (4). Erabilera-ukipen zuzenak 
eta inbertsuak bi muturretan; (4389-CK3), gris argia, 
fina, deshidratatua, zalantzazko ukipenak; (4466-
CF4), gris iluna, apurtua; (4471-CK3), gris urdinska, 
erdia; (4522-CE2), gris marraduna, fina, txurtenaren 
moduan; (4664-CJ2), urdina, fina, kortex; (4667-
CH3), gris iluna, fina, apurtua; (4676-CG3), gris 
marraduna, apurtua; (4722-CH3), gris iluna, fina, 
apurtua; (5998-El2), gris iluna, fina; (6015-EI2), gris 
iluna, fina; (6318-EOl), horia trasluzidoa, kortex. 
(zalantzazkoa); (6622-EB2), gris iluna, fina, apurtua, 
ukipen estaltzaileak (zalantzazkoa). 

Ukipen malkartsudun printzak (3 guztira): 
(4844-CM3), gris iluna, fina; (5219-CWl), gris iluna, 
fina, apurtua; (6442-EB3), gris iluna, fina, apurtua. 

Ijelkiak (59 guztira): (4080-CE3), erdiko zatia, 
gris argia, fina, apurtua, zanpataduna; (4244-CG3), 
erdiko zatia, gris iluna urdinska, fina, kortex; 4458-
CB), zalantzazko ijelkitxoa, gris marraduna, fina, 
erabilera ukipenekin; (4463-CEl), erdiko zatia, gris 
beigea, fina; (4501-CG3), ijelkitxoa, erdiko zatia, gris 
argia, fina; (4515-CE3), erdiko zatia, gris argia, fina; 
(4731-CM4), hurbileko zatia, gris iluna, fina; (4814-
CQ3), muturreko zatia, gris iluna, fina, kortex; (4826-
CR4), erdiko zatia, marraduna, fina, kortikala; (4892-
CQ4), gris iluna, fina apurtua, kortex; (4897-CM2), 
muturreko zatia, gris iluna, fina, zanpatudun naturala; 
(5038-CNl), erdiko zatia, gris iluna, fina; (5039-
CM2), jaspeztatua, fina, zanpatudun naturala; (5152-
CU4), hurbileko zatia, gris iluna, fina, kortex, erabi
lera ukipenak; (5242-EJ2), erdiko zatia, gris iluna, 
fina; (5305-EL4), hurbileko zatia, gris iluna, fina; 
(5336-CU2), hurbileko zatia, marraduna, fina, kortex; 
(5959-EJ4), muturreko zatia, gris iluna, fina, apurtua; 
(6014-EF2), erdiko zatia, gris argia, fina; (6047-
CG4), erdiko zatia, gris iluna, fina; (6106-CE3), 
muturreko zatia, gris iluna, fina, kortikala; ( 6168-
CZ2), gris iluna, fina; (6210-E04), gris iluna, fina, 
apurtua; (6272-CZl), hurbileko zatia, gris iluna, fina, 
apurtua; (6291-EA2), gris iluna, fina, apurtua; (6342-
CZ4), erdiko zatia, gris iluna, fina; (6441-E02), erdi
ko zatia, gris iluna, fina; (6540-EP2), hurbileko zatia, 
gris iluna, fina; (6577-EC3), gris iluna, fina, kortex; 
(6632-EP3), erdiko zatia, gris iluna, fina, apurtua; 
(6686-EPl), erdiko zatia, gris iluna, fina; (6755-
ECl), erdiko zatia, gris iluna, fina; (6759-EC2), gris 
iluna, fina, ukitua; (6857-EQ2), hurbileko zatia, gris 
iluna, fina; (6997-EX4), gris iluna, fina, apurtua; 
(7069-ESl), gris urdina, fina, apurtua; (7219-EY3), 
erdiko zatia, gris iluna, fina; (7225-EX2), erdi-hurbi-

leko zatia, gris iluna, fina; (7232-EY4), erdiko zatia, 
gris iluna, fina; (7301-EZ2), gris iluna, fina, apurtua; 
(7333-EXl), muturreko zatia, gris iluna, fina; (7343-
ETl), gris iluna, fina, apurtua; (7377-EZ4), gris ilu
na, fina, kortex; (7403-EZ4), gris iluna, fina, apurtua; 
(7440-FA2), grisa, fina, apurtua; (7505-FA2), erdiko 
zatia, gris iluna, fina, kortex; (7723-CT4), erdiko 
zatia, gris iluna, fina; (7821-EX4), hurbileko zatia, 
gris iluna, fina; (7868-CS3), gris iluna, fina, ukitua; 
(7885-FE2), hurbileko zatia, gris iluna, fina; (7918-
FFl), hurbileko zatia, gris iluna, fina; (7952-CF3), 
beigea, fina, apurtua; (8008-FE3), muturreko zatia, 
gris iluna, fina; (8031-FF4), ijeltxoa, gris iluna, fina; 
(8115-FF4), erdi-hurbileko zatia, gris iluna, fina; 
(8117-FD3), erdi-hurbileko zatia, gris ilun-beigea, 
fina; (8121-FF4), gris iluna, fina; (8259-FGl), erdiko 
zatia, gris iluna, fina; (8333-FH4), erdi-hurbileko 
zatia, beigea, fina, ukipenekin. 

Bizkar zanpatudun ijelkiak (21 guztira): 
(4210-Cl2), punta, fina; 4380-CGl), ijelki apurtua, 
karameluaren kolorekoa, fina; (4900-CM4), erdiko 
zatia, gris iluna, fina; (4952-CWl), erdiko zatia, gris 
iluna, fina; (4976-CQl), muturreko zatia, gris argia, 
fina, suak aldatua; (5238-CW3), erdiko zatia, gris ilu
na, fina; (5249-EMl), hurbileko zatia, karameluaren 
kolorekoa, fina; (5327-EL2), hurbileko zatia, gris 
argia, fina; (5663-EG 1), gris iluna, fina, apurtua, kor
tex; (5775-EG3), erdiko zatia, gris iluna, fina, kortex; 
(5910-EHl), erdiko zatia, marroia, fina; (5975-EH2), 
erdiko zatia, gris iluna, fina, kortex, apurtua; (6692-
EQ2), punta, gris iluna, fina, apurtua; (6712-EPl), 
punta, gris iluna, fina. Jarraipen gabeko ukipena; 
(6923-EC3), gris iluna, fina, apurtua. Ukipen mal
kartsuak (zalantzazkoak); (6952-E04), gris iluna, 
fina, apurtua. Ukipen malkartsuak (zalantzazkoak); 
(6960-EZ4), zuria, fina; (7012-EX4), marroia, erdia, 
apurtua; (7450-FA3), erdiko zatia, gris iluna, fina, 
apurtua; (8122-FF3), beigea, fina; (8277-FG2), erdi
ko zatia, marroi akaramelatua, fina. 

Marruskak (26 guztira): (4311-CFl), frontal 
bilaterala, gris argia, fina, kortikala, suaren aztarne
kin; (4315-CG3), frontala, gris marraduna. Ukipen 
batzuk ezkerreko albokoan; (4428-CF3), gris iluna, 
fina, kortex; (4684-CG4), bikoitza, gris iluna, fina 
(zalantzazkoa); (4716-CI3), mikromarruska, gris ilu
na, fina, kortikala; (4807-CQ4), gris marraduna, fina, 
kortikala; (5316-EM2), harrizko kristala; (5529-
EL4), gris argia, fina, apurtua, kortex, suak aldatua; 
(5653-EG 1), gris argia, fina, kortex; (5682-EHl), gris 
iluna, fina; (5746-EB), gris argia, fina, kortikala; 
(5751-EL4), kuartzozkoa; (5944-EF2), gris iluna, 
fina; (6113-CE3), gris iluna, fina, kortex; (6257-
CZ3), gris iluna, fina, eskumako frontolaterala; 
(6320-E02), frontala, gris iluna, fina, kortex; (6327-
EA3), frontala, gris argia, fina, kortex; (6552-EP2), 
birpizte-frontea; (6895-EA2), gris iluna, fina; (6941-
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EQ3), gris iluna, fina, kortex; (7768-EZ2), gris iluna, 
fina; (7849-EX3), zuria, fina; (7926-FF4), gris iluna, 
fina; (7948-FFl), gris argia, fina, kortikala, deshidra
tatua; (7992-FE3), gris iluna, fina, kortikal; (8328-
FH2), gris iluna, fina, kortex. 

Trunkadura (1 besterik ez): (4745-CMl), gris 
iluna, fina, apurtua. 

Muxarradura (1 bakarrik): (7198-EXl), gris 
iluna, fina, printz-muxarradura. 

Hostoantzeko puntak (10 guztira): (4854-CQ2), 
gris iluna, fina; (5660-EFl), gris iluna, fina, apurtua; 
(5964-El2), marraduna, fina; (7412-EX3), gris iluna, 
fina, amaitugabea; (7533-C5), gris iluna, fina, amai
tugabea; (7804-EZ3), gris iluna, fina, apurtua; (7925-
FE4), mutumeko zatia, gris iluna, fina; (8024-FF4), 
gris iluna, fina, zati bat; (8041-CT2), gris iluna, fina, 
amaitugabea; (8196-FF3), hurbileko zatia, gris iluna, 
fina. 

Txurten eta hegaldun puntak (6 guztira): 
(4457-CI3), gris marraduna, fina, apurtua; (4544-
CL3), karameluaren kolorekoa, fina, apurtua; (4744-
CMl), marroi iluna, fina, txurtena apurtua; (6648-
EP4), txurtena; (7188-EXl), gris iluna, fina, zalan
tzazko txurtena; (7973-FF2), gris iluna, fina. 

"Racclette"-ak (1): (5458-EJ4), gris iluna, fina. 
"Bec"-ak (1): (6097-CE4), marraduna, fina. 
Igitai-elementuak (2 guztira): (6271-CZl), gris 

iluna, fina, kortex; (7322-ES3), gris iluna, fina, kor
tex. 

Zirkulu-sekmentuak (1): (7354-ETl), gris iluna, 
fina. (Zalantzazkoa). 

Zulagailuak (1): (7936-CSl), gris iluna, fina. 
Mikrozulagailua. 

Harri leundua. Haizkora txiki leundua ere agertu 
zen: 8338-FG2. 

4. ETXOLA FONDOEN ARTEKO 
KONPARAKETA 

Atal honetan llsondokoa guneko hiru ondoen arte
ko konparaketa egingo dugu, lehendabizi harri landu
tan egindako tresnak gogoan hartuta (ik. 8. laukia). 
Orohar hiru ondoak antzekoak dira, marruskak lehe
nengo lanabesak izanik, eta gero gezi puntak eta biz
kar zanpatudun ijelkiak bigarren planoan ageriz. 
Arraroak diren tresna batzuk aipatu beharra dago, 
mikrolito geometrikoak, horztunak eta zulagailuak, 
besteak beste. Portzentai txikiko tresnak ez dira ego
kiak alderatzeko, esanguratsuak ez direlako. Dena 
dela, elkartze bat adierazgarria da: mikrolito geome
trikoak eta gezi puntena. Bestalde, ekintza desberdi
nak agian burutu diren seinale nukleoak izan daitez
ke, maiztasun gehiagoz azaltzen direlako hirugarren 
fondoan, eta hauekin batera mota guztietako puntak 
ere, hostoen antzekoak zein ziuraski ( egoera txarrean 

kontserbatuak direla kontutan hartuz) bizkar zanpatu
dunakoak. Beste mota bat aipatu behar da, tresna eta 
printza malkartsuak. Hauei dagokienez lüetik 27ra 
bitartekoa aldea izaten da hiru fondoetan, kopururik 
txikiena Ilsondokoa 2an egonik. Nabarmeneko alde 
hau bi modu desberdin interpreta daiteke: 1) denbora 
desberdinen islada; 2) ekintza desberdinen ondorioa; 
3) kontrolik gabeko zirkunstantzien islada. 

Ondoen arteko denbora tartea onartzeko sukarrien 
banaketan zerbait gune berezi beharko genituzke. Hori 
teorian baliteke baina praktikan estratigrafian isladatu
tako oztopo batzuk aipatu behar dira: lur estratua oso 
biguna da, larre izanda azken lau mila urtetan abere 
askok izan du hango landaredia elikagai eta, beraz, 
estratuan zeuden tresna eta printzak mugitu dira kon
trolik gabe (neurri batean) gora edo/ta behera. Horren 
ondorioz horizontalean ikusten denak balio handiagoa 
du bertikalean ikusitakoak baino. Eta modu horretan 
bistan dagoena, honako hau da: garaikideak direla 
agertutako material guztiak, paleoaztamak eta bizitze
egiturak, momentu desberdinak bada ere. 

Ondoen arteko alderaketa beste atal hatera bada
ramagu, egiturenera, zenbait errepikapen ikusiko 
ditugu. Erdiko sutondoak bi ondotan besterik ez dira 
kontutan hartzekoak, 2. eta 3.ekoak, 1.koa suntsiturik 
zegoelako. Harlauzatuari jarraituz badirudi erdialde
an daudela kokatuta biak (eta posizio erlatiboagatik, 
balizko hirugarrena ere bai). Bi horiek ama-harrian 
<laude sakonduta, zulo borobil baten moduan, zati 
batean zoruaren buztina agerian utziz eta gainerakoan 
ama-harria bera (azken hau askoz nabarmenagoa 2. 
ondoan), (ik. 10. irud.). Horretaz gain, 3. sutondoan 
ez da barruko egiturarik bereizten eta 2.ean ordea bai 
(ik. 10. irud.), bi momenturen, gutxienez, seinale. 

Erdiko sutondoarekin batera beste sutondo mota 
bat agertzen da harlauzatuetan, harrizko sutondoak. 
Honetan hirugarren sutondoa ere urruntzen da, bat 
besterik ez dagoelako (erdikotik 4,5 metrotara) eta 
besteetan berriz bina. Lehenengo ondoan erdiko 
sutondotik 6 eta 7 metrotara eta mendebaldera, hurre
nez hurren, aurkitzen dira bi harrizko sutondoak. 
Bigarren ondoan erdiko sutondotik mendebaldean eta 
hego-mendebaldean, eta 1,6 eta 2,2 metrora, hurrenez 
hurren aurkitzen dira beste bi sutondo (Z eta AE lau
kietan). Aipatutako bi ondoetan ikatz pusken banake
ta adierazagarria da oso (ik. 11. eta 13. irudiak): 
harrizko sutondoen ondoan ikatz puskak ugariak dira, 
batez ere ekialderantz. Esate baterako, lehenengo 
ondoan 1,75 eta 5,75 bote ikatz sutondoen laukietan 
(ik. 11. irud.); bigarren ondoan 15,5 eta 5,8 bote ikatz 
sutondoen laukietan eta hegoaldekoan 10,1 bote ikatz 
(ik. 12. irud.). Gainera, ikatz pusken banaketan 
harrizko egitura horien funtzioa frogatzen da. 

Sukarrien banaketari jarraiki, lehenengo ondoan 
dentsitaterik garrantzitsuena erdiko sutondoaren eta 
harrizko sutondoaren artean dugu (ik. 13. irud.) eta, 
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LANABES MOTA GUZTIRA LANABESEN % IJELKIRIK GABE, % 

Ilso 1 Ilso 2 Ilso 3 Ilso 1 Ilso 2 Ilso 3 Ilso 1 Ilso 2 Ilso 3 

Ijelkiak 85 56 59 56,29 39,16 36,19 - - -
Marruskak 20 21 26 13,24 14,68 15,95 30,30 25 27,95 
Bizkar ijelkiak 9 6 21 5,96 4,19 12,88 13,63 7,14 22,58 
Gezi puntak 9 9 16 5,96 6,29 9,8 13,63 10,7 17,20 
Mikrol. geometr. 3 1 ó 2 1 1,98 1,39 0,61 4,54 2,38 1,07 
Horztunak 1 5 - 0,66 3,49 - 1,51 5,95 -
Trunkadurak 7 2 - 4,63 1,39 - 10,60 2,38 -

Muxarradurak 4 4 1 2,64 2,79 0,61 6,06 4,76 1,07 
Zulakaitzak 1 - - 0,66 - - 1,51 - -

Zulagailuak 1 2 1 0,66 1,39 0,61 1,51 2,38 1,07 
Printz malkartsuak 1 - 3 0,66 - 1,8 1,51 - 3,22 
Printz ukituak 10 33 20 6,62 23 12,26 15,15 39,28 21,50 
Erabil.-ukipen printzak 3 - - 1,98 - - - - -

Nukleoak 3 3 11 1,98 2,09 6,74 - - -

Beste batzuk - - 3 6 1,98 2,09 1,8 - - -

Guztira 157 143 163 157 143 163 66 84 93 

8. Laukia. Harri landutako industria Ilso Betaioko Ilsondokoa guneko hiru etxola-ondoetan. 
Cuadro 8. Industria de piedra tallada de los fondos de cabaña "Ilsondokoa 1, 2 y 3" de Ilso Betaio. 

ondorioz, egitura horien erlazioa estutzen da, garaiki
deak direla kontsideratu ahal izan arte. Bigarrenean 
ez da banaketa hain argia, sutondoen erdiko lauki ba
tzuetan sukarrizko aztarna gehiago agertzen badira 
ere (ik. 14. irud.), orokorrean harrizko printz gutxia
go baitago ( edonola ere tarteko laukietan sutondo
koetan baino aztarna gehiado dugu). 

Beraz, onar egin daiteke erdiko eta kanpoko 
sutondoen erlazioa, hiru kasuetan agertzen baitira, 
egitura beraren azpiegiturak izanik. Baina 1. eta 2. 
ondoetan erdiko harlauzatua txarrago kontserbatzen 
zen eta harrizko zoruen aldaketa horiek denbora des
berdinen islada izan litezke. Horrezaz gainera, 2. 
ondoaren erdiko sutondoan bertan une batzuk pilat
zen <lira, denboran zehar egindako ekintzen ondorioz. 

5. KONKLUSIOA: METODOLOGIA, 
KRONOLOGIA ETA KONTESTU 
HISTORIKOA 

Aurreko artikuluetan zenbait aspektu aipatu dira 
herriska honi buruz eta ondorioz ez ditugu berriz 
errepikatuko (Yarritu, M. J.; Gorrochategui, J. et alii, 
prentsan). Teorian horrelako herriskan garrantzi han
diko abantaila izango dugu zehaztapen kuturala egi
teko orduan, haitzuloetan eta orokorrean ehortz aztar
nategietan ez bezala: garai hestu batekoak <lira hor 
utzitako aztarnak, nahiz eta zantzu historiko batzuk 

Bi igitai-elementu, "bec" bat eta beste "raclette" bat. 

ere, Erdi Arokoak, ageri. Horregatik funtsezkoa izan
go litzateke C14ren bitarteko datazioa, baina tamalez 
hori ez da posible izan, ikatz asko eta baldintzak ezin 
hobeak izan arren. Izan ere, sutondoan eta fondo oso
an ere historiaurrean utzitako lekuetan agertu <lira 
mota guztietako objektuak. Sutondoan ere barruko 
egiturak, sasoika husten zuten arren, kontserbatuak 
zirela, azpimarratu behar dugu. Baina hori ez da nahi
koa izan datazioa bermatzeko: beste aztarnategi bat
zuetan azaldu dugun bezala (Yarritu, M. J.; Gorro
chategui, J. 1995), lurrustelaren barruan <lauden ika
tzak euria eta azido humikoaren eraginez aldatzen 
dira, gaztetu ere gaztetzen dira erabilgaitz bihurtu 
arte. Hori dela eta, ez da saiatu fondo honetan berres
kuratutako ikatz zatiekin datazio absolutuak egiten. 
Dena dela, gordeta <laude etorkizunean posible baldin 
bada erabiltzeko. Azkenik, datazio erlatiboa kontutan 
hartzekoa da: arkeoaztarnen artean elkartuta <lauden 
lanabes mota batzuk garai ];!_atekoa izanik beste aztar
nategi mota batzuetan islada daitezke garai berakoak 
ezberdintzeko. Ildo honetatik jarraiki, zenbait ikerke
tan kontrajarriak izan diren tresna mota batzuk, 
mikrolitoak eta gezi puntak, ez da baztertu behar 
garaikideak izatea. 

Hurbilketa kronologikoa harrizko tresna motei 
jarraiki egin beharra dago. Hauetariko batzuk aurreko 
aroetan ere aurkitzen baitira (marraskadurak, ijelki 
bizkardunak, mikrolitoak), gezi puntak izango <lira 
esanguratsuenak. Txurten eta hegaldun puntak Kal
kolito Aroan dira nabarmenen, ID. milurtekoaren 
azken laurdenetik 11. milurtekoaren laurdenera bitar-
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tean, Kantauri aldean kanpanantzeko zeramikaren 
fenomenoa hedatzen den momentuan. 

Bestalde, ikerketa mailan, ikatz puskak bi eratan 
lan daitezkela esan nahi dugu: 1) giza-taldeak erabili
tako landareen espezie desberdinak identifikatzeko, 
eta horren ondorioz landaredi naturala alde batetik 
berreraikitzeko eta bestetik landarediaz gizakiak 
egindako aprobetxamendua ere jakiteko; 2) egitura
ren zati bat bezala, zoruko harriak edo lurreko suka
rrizko printzak bezalaxe konsideratzea; horrela ikusi
ta, egituraren barman <lauden leku desberdinak, 
ekintzak eta denborak interpretatzeko balio handi
koak dira, ikatzen dentsitatea gogoan hartuz, laukika 
edo laukietako sektoreka. Ikatzen isomaiztasuneko 
lerroak kontutan hartuz barruko gune bereziek (erdi
ko sutondoa, iparraldean dagoen harrizko sutondoa 
eta ondoaren harlauzatua bera), ulergarritasuna har
tzen dute, espazioan ikatzak proiektatu gabe ezinez
koa litzatekeela interpretazioa esan ahal arte. 

Bizilekuaren iraupenaren inguruan informazio 
batzuk aipa ditzakegu: batetik, harlauzatuak ez dira 
homogeneoak eta ondorioz denbora desberdin ikuste
ko joera izango genuke; honekin hatera 2. ondoaren 
sutondoan une desberdin ikusi dira, baina 3. ondoan 
ordea ez da unerik bereizten. Bestetik, sukarrizko 
nukleoak agortzear zeudela baztertuak izan ziren eta 
sukarrizko printzak zatituta daude, eta zirkunstantzia 
hauek jarraipen handiko bizilekua, maiztasuna, eskat
zen dute ( egun gutxiko aztarnategietan, berriz, agortu 
gabeko sukarriak agertu ohi dira). Bestalde, harlauza
tua bere osotasunean indus daiteke, kalte batzuetaz 
aparte. Azkenik, aniztasuna ikatzen pusken banake
tan gehiago markatzen da sukarrien banakeran baino; 
azken honek espazioa batzen du eta gainera sukarriz
ko tresna batzuk espazio ezberdinetan egoteko joera 
nabarmena dute, bizitokia egitaratuz. Beraz, ekintza 
batzuek eta ekintza horien azpian islada daitezken 
momentu desberdinek denboran zehar sortutako alda
ketak jakinarazten dizkigute. Ondorioz, sasiko mugi
menduaren islada dela esan daiteke, alegia, urte bat
zuetan, jarraian egindako mugimenduak, non une 
desberdinetan sutondo berara ere hartzera ailegatu 
baitziren. 

Beraz, Ilso Betaio hiriskan lekuko giza-talde baten 
estrategia baten ekintza batzuk ditugu agerian. Hor 
isladatzen direnak osoaren zati bat besterik ez da. Gure 
hipotesiak zera planteiatzen du: inguruko talde batek 
modu antolatuan erabili zuen ingurugiroan zeuden bai
labideak, lehengaiak hartzeko zein ustiapen-maila ber
matzeko asmoz. Horrek espazio handia suposatzen du 
eta helburu desberdinekin bananduta, gune batzuk 
larreak aprobetzatzeko, beste batzuk lursailak izateko, 
baina aldi berean bi gune horiek altematuz; agian urte
an barrena mugitzeko haranetatik mendietara, beti 
marko geografiko propioan (hau modu horretan ere 
identifikatuko da denboraren poderioz). 

Herriska mendi-belardian kokatu zuten funtzezko 
arrazoi batengatik: espazio ekonomikoaren barman 
zegoelako, bai abeltzantzan baita nekazaritzan ere, 
azken ihardun hau polenetan eta lanabesetan (esku
boluak, igitai-osagaiak) frogatuta. Kantauri aldeko 
giza taldeek Kalkolito Aroan ingurugiroaren jabetze
prozesuaren barman bigarren urratsa eman zuten, 
basoa nabarmen murristuz (pagadi azidofilo eta 
hariztiren artean jarri zuten herriska). Lehen fasean, 
Neolito Aroan, ibar eta maldetako espazioa ekoizten 
jarri ziren, Neolitikoaren bigarren fasean mendiko 
espazioan zabaldutako basoaren zati handiak moztu 
eta erretzeko, larreak eta lur sailak sortuz. Beraz, 
Neolito iraultza aurrera joan abala ingurugiroan giza
kiak egindakoaren eragina gero eta nabarmenagoa da, 
Kantauri aldeko lekuren batean grafiko polinikoetan 
azaltzen den moduan (esate baterako, Galiziako Ipa
rraldeko Mendizerretan, ik. Ramil, P. 1993). 

Azkenik, aztarnategi mota hau, aire zabalekoa, 
aldarrikatu eta ereibindikatu nahi dugu historiaurrean 
zehar eta ez bakarrik historiaurreko azken aldietan. 
Oraindik irakur daiteke Neoliton gero eta garrantzi 
handiagoak hartzen dutela aire zabaleko kanpamen
duek, baina esan beharra dago askoz lehenagotik, 
Holozenoreakin hatera, funtzezkoak izan zirela, 
kobazuloak erabat bastertu arte. Garai hartako koba
zuloetan pilatutako informazioak abantaila bat dauka: 
leku zehatz batean agertzea eta zenbait paleoaztarna 
ere, baina lurraldetasunaren aldetik garrantzi gutxiko 
aztarnategiak direla dirudi (modu erlatiboan hitz egi
ten), oso gutxi daudelako espazioan sakabanaturik eta 
populazio txikiaren testigu direlako. Aire zabaleko 
aztarnategietan daude inolako dudarik gabe Histo
riaurreko giza-taldeen bizimodua bere osotasunean 
ezagutzeko abagunea 7• 
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1. lrud. Ilso Betaio herriskaren kokapena Euskal Herrian. 
Fig. l. Situación del poblado de Ilso Betaio en Euskal Herria. 
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2. Irud. Ilso Betaioko hiru etxola-ondoen kokapena. 
Fig. 2. Situación de los tres fondos de cabaña de Ilso Betaio. 
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3. Irud. "Ilsondokoa 3"ko harrizko egiturak, 3. geruza. 
Fig. 3. Estructura de piedras de "Ilsondokoa 3", capa 3. 
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4. Irud. "Ilsondokoa 3''ko harrizko egiturak, 3. eta 4. geruzak. 
Fig. 4. Estructura de piedras de "Ilsondokoa 3", capas 3/4. 

-· 

o·."···· ... 

"1·-. 

'a o .. · 

.. 

~ 

º·· .· ~ 

+ 

. 

~. 

a 
~ Q 

d 
.+ 

+ 

N 

IB I F. l / c.J-4 

o 2 ;,, 

a ·.• 



ILSOBETAIO 

N 

t 

IB I Fondo 31 hogar /c.S 

o 2 m 

6. Irud. "Ilsondokoa 3''ko erdiko sutondoa, 8. geruza. 
Fig. 6. Hogar central de "Ilsondokoa 1 ", capa 8. 

5. lrud. "Ilsondokoa 3''ko erdiko sutondoa, 5. geruza. 
Fig. 5. Hogar central de "Ilsondokoa 1 ",capa 5. 
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7. Irud. "llsondokoa 3"ko harrizko tresneria, 6941-7768 bitarteko zenbakidunak. 
Fig. 7. Material lítico de "Ilsondokoa 3", números 6941-7768. 
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8. Irud. "Ilsondokoa 3''ko harrizko tresneria, 7821-8031 bitarteko zenbakidunak. 
Fig. 8. Material lítico de "Ilsondokoa 3", números 7821-8031. 
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9. Irud. "Ilsondokoa 3"ko harrizko tresneria, 8041-8333 bitarteko zenbakidunak. 
Fig. 9. Material lítico de "Ilsondokoa 3", números 8041-8333. 
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10. Irud. "Ilsondokoa 2"ko erdiko sutondoa, 6. geruza. 
Fig. 10. Hogar central de "Ilsondokoa 2", capa 6. 
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12. Irud. "Ilsondokoa l "eko sukarrizko tresnen eta printzen banaketa. 
Fig. 12. Distribución de hallazgos líticos en Ilsondokoa l. 

11. Irud. "Ilsondokoa 1 "eko ikatz pusken banaketa. 
Fig. 11. Distribución de carbones en Ilsondokoa 1. 
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13. Irud. "Ilsondokoa 2"ko ikatz pusken banaketa. 
Fig. 13. Distribución de carbones en Ilsondokoa 2. 
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14. Irud. "Ilsondokoa 2"ko sukarrizko tresnen eta printzen banaketa. 
Fig. 14. Distribución de hallazgos líticos en Ilsondokoa 2. 
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