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Trik:uharria J.M. Barandiaranek aur
kitu zuen 192oan eta 1921ean indus
katru zuten T. Aranzadik, J.M. Ba
randiaranek eta JE. Egurenek. Hiru 
harlauzaz osatutako eta ekialdera 
irekitako ganbara aurkitru zuten; 
baita estalki funtzioa betetzen zuen 
harlauza handi bat ere, bere lekutik 
mugituta. 

2014.urtean egindako lanak: 
!Landare-estaldura kendu eta eskuz
bahetzen genuen heinean, harriz,
lurrez eta deskonposatzen ari zen

humusaz osatutako betelan-maila 
bat agertu zen kraterraren barre
nean. Betelan-maila horretan ehi
zerako kartutxoak eta aro garaiki
delko kristalezk.o botilak berresku
r at u d itug u ,  t r i kuharr iaren  
eraikuntzarekin erlazionatuta ko 
material arkeologikoez gain (suha
rriak eta eskuz egindako zerami
kak). 

Bestalde, tumuluko harriak gar
bitutakoan ikusi zen aske daudela 
eta batzuk berriz jarrita; ondorioz, 
ii:rikuharriaren antzinako arpilatze-
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ikratterraren gaur egungo inguruneak 
altuera erregularra du ibilb ide 
osoan. Nahita egina d.ago hori, mo
numenruaren tumu1ua eta arpilatze
kratterra bera ehiz,erako postu bezala 
erabiltzeko, .ziur aski. 

Argi ikusten denez, monumen
tua oso eraldatuta dago. Hori adie
razten digu megalitoa eraiki zeneko 
materia.l arkeologikoa (suharriak 
eta eskuz egindako zeramika-za
tiak) eta gaur eg:ungo objektuak 
(beira-zatiak eta kartutxoak) bate
ra agertzeak, bai tumulua osatzen 



duten harrien gainean, bai arpila
tze-kraten:aren barreneko betela
nean. 

Kraterraren barreneko betelana 
kendu ondoren ikusi ahal izan du
gunez, trikuharria lur pikortsu eta 
belzkara baten gainean datza, eta 
lur-maila hori ibertako haitzaren g.ai
nean dago. 

Horretaz ohartu ahal izan dugu, 
zoritxarrez, antzinak.o arpilatze-in
d.usketak egitean tumulua erasateaz 
gain, trikuharria datzan be!'tako hai
tzeraino iritsi zirelako. Ziur askL ar
pilatze horren eta/edo 1921eko iker
ketaren ondorioz, ganbararen har
lauzak finkatuta egon zireneko 
zuloen aztarnarik ez da geratzen. 

Horren harira, hifobi-ganlbara 
osatzen zuten harlauza batzuk 
etzanda zeuden kraterraren er
tzean, sakonunearen barrene.an 
identifikatutako betelanaren an
tzeko lur- maiJa baten.gainean. Hau 
da, harlauza horiek (neurria kon
tuan hartuta. Aranzadik. Baran
diaranek eta Egurenek 192]eko in
dusketa n zehar des.kribatzen dituz
tenekln bat ctatoz) erori egin ziren 
eolo jatorrizko lekutik mugitu ziren 
arpilatze edo indusketa igaro eta 
denbora batera. 

Trikuhaniaren .arpil.atze-zuloan 
gaur egun dagoen harlauza handia, 
ez zegoen hor 1921eko indusketan. 
ez eta Aranzadik Gipuzkoako Karta 
Arkeologikoa Lehenengo aldiz egin 
zuenean ere. Jatorrizko kokapena 
ganbara zegoen lekua zen. Baina or
durako apur bat HIE-ra mugituta 
zegoen, 2 eta 3 harlauzak agerian 
zeudela, eta soilik 1 harlauzaren gai
nean, 1921ean aipatzen den moduan. 
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8oko hamarkadan, zehaztu ezin 
mzan dugun data batean, kontrolik 
gabelko berreraikitze-saiakera ba.t 
egin zen, eta hadauza gaur egungo 
tokian geratu zen, ek.ialderantz mu
gituta. Oraindik ere ikusten dira 
harria mugitzeko er.abilitako burdi
nezko errailak eta egurrak; egitura 
bat osatzen zuten, baina pisu.aren 
ondorioz erori egi.n zen. 

Trik.uhar riaren tumuluaren 
egoera ikusteko, ukitu gabe zegoela 
uste baitzen, landare-estaldur.aren 
lubaki-formako eremu bat garbitu 
zen kraterretik megalitoaren he
goaldeko ertzerantz . Lan horren 
ondoren ikusi dugu, tumuluaren 
zati hori osatzen zuten harriak jato
rrizko lekutik mugituta daudela. 

Bestalde, monumentuarnn E-an 
eta HE-an dauden bi harri-pilaketak 
aipatu behar ditugu, ziur aski 
192teko indusketarekin eta arpila-
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tzeren batekin lotura duten.ak. Es
ku-hartzea amaitutakoan, zundake
ta txiki ibat egin genuen (30 x 35 cm 
eta 45. cm-ko sakonera) 1 harlauza
ren HE-an, bertako haitzaren galne
ko lur-maila belzkararen lagin ba
tzuk harttzeko .. 

1 harlauzaren ondoan dagoen 
zulo txiki (natural?) bateko lur belz
karatik ere hartu genituen laginak. 

Arkeologia-lan guztiak amaitu 
ostrean, egitura osoa 3, dimentsiotan 
eskaneatu dugu, eta ortoargazkiak 
egin dizkiogu. 

Lan hauetan lagundu gaituzten 
pertsonei gure eskerrik beroenak: 
Agostino Nobilini, Izaro Q11.1evedo, 
Jon Galarraga, Harri Jay Hudson, 
Oier Sarobe eta Txuma CostaS>. 
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