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Hernaniko udal mugapean hobi arkeo-
logikoak zirela adierazten zuen lehen 
berria 1923 urtekoa da, J.M. Barandiara-
nek “Onyi-Mandoegi”ko mendilerroko 

“Antxista, Etzela eta Unamene” inguruetan, udale-
rriaren hegoaldeko muturrean zenbait egitura me-
galitiko aurkitu zituenekoa, hain zuzen ere.

Urtetan zehar, historiaurrearen zenbait ikertzaile 
aritu izan da inguruok arakatzen emaitza bikaine- 
kin, eta argitalpen zientifiko eta zabalkundeko des-
berdinetan ezagutzera eman diren egitura berri 
anitz eta ugariak aurkitu izan dituzte.

Gaur egun, Hernaniko udalerriaren muga adminis-
tratiboen barruan kokatutako Ondare Megalitikoa 
mota ezberdinetako 24 Monumentuk osatzen dute: 
8 Dolmen, 14 Kronletx Pirinear, Zista bat eta Mo-
nolito bat, “Igoin-Akola”ko eta “Onyi-Mandoegi”ko 
mendilerro eta Estazio Megalitikoetan banaturik. 
Egitura hauek oinarrizko perspektiba eskaintzen 
dute lurraldearen zati honetan izandako okupazioen 
maiaztasun eta intentsitateari dagokionez, zenbait 
giza-talderi dagokionez eta Kristo aurreko bigarren 
milurtekotik K.a.ko III. mendera bitarteko kultur eta-
pa des-berdinetan zehar.

Ekar dezagun gogora Dolmenak bereziki K.a.ko 
2.000-900 urte bitarteko aldiari dagozkion hilobiak 
direla eta gehienetan hiru, lau edo harri bloke gehia- 
gok osatutako poligono forma duen itxitura dutela, 
zenbaitetan estalki moduan jarritako beste bloke 
batek isten duena, multzo osoa harri koskorrez eta 
lurrez gainetik estalita, tumuloa osatuz. 

Ganbara honen barruan, normalki E.-W. (eguzkiaren 
irteera-sarrera) norabidean ezarrita, hildakoaren gor-
pua uzten zuten, bere gauzekin batera. Hilobi hauek 
behin eta berriz erabiltzen zituzten benetazko pan- 
teoiak osatuz.

Gogora dezagun, halaber, Kronletx Pirinearra zirku-
lu forma duen hilobia dela, lurrean bertikalki sartu-
tako harrizko zenbait blokek osatua,eta barnekal-
dean, lurrazpian, hildakoaren eta berau erretzeko 
erabilitako materialen errautsak gordetzen zirela, 
eta K.a.ko 900garrenetik 300era bitarteko sekuen- 
tzia kulturalean barne sartzen dela.

Ondare Kultural garrantzitsu hau ikusi eta gozatu 
ahal izan dadin, ondoren bi ibilbide deskribatuko di-
tugu, gure uste apalean Saratsetako Lepoa eta Mulis-
ko Gaina inguruetara joan eta erraz iristeko egokie-
nak bait dira. Bertan aurkitzen diren Dolmena eta 
Multzo Megalitikoa kanpo arkitekturagatik adieraz-
garrienak direlako eta ia urte osoan zailtasunik gabe 
ikus daitezkeelako aukeratu dira. 

Eta, bide batez, aipatutako ibilbidetik hurbil dauden 
beste zenbait elementu deskribatzeko ere aprobe-
txatzen dugu aukera hau, Historia eta Etnografia al-
detik interesgarriak bait dira.

Ondare honen ulermenean eta azterketan sakontze-
ko lagungarri izango den oinarrizko bibliografia ere 
aipatuko dugu.

Esan behar dugu, bestalde, ibilbide hauek goiz batean 
presaka ibili gabe egiteko edo arratsaldea inguruak 
eskaintzen dituen beste zenbait aukera ikusten apro-
betxatu ahal izateko, inguru hauetara hurbiltzeko bi-
dea kotxez egiteko moduan prestatu dugula.

Eta ibilbideak deskribatzen hasi aurretik esan, lan 
honetan azaltzen den toponimia Hernaniko Udal 
Txit Garaiak 1:15.000 eskalan laster batean argitara 
emango duen mapan agertzen denarekin bat dato-
rrela. 

Salbuespen gisa esan behar dugu Monumentu Me-
galitikoei argitalpen zientifiko jakin batzutan eman 
zaizkien izendapenak errespetatu ditugula.

Etnogintza (Itzulpena: BITEZ) 
(HERNANI 1992)
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1.- SAGASTIETAKO LEPOKO DOLMENERAKO BIDEA

Saratsetako mendilepoan dago kokaturik, Igorin 
(Igoin)-Akola bezala ezagutzen den mendilerroaren 
hego-mendebaldeko muturrean, metro batzu iparral- 
derantz eta Akola baserritik gora.

Hernaniko kaskotik hasita, Goizuetarako errepi-
dean zehar, Epeleko jatetxea pasa eta berehala, erre- 
pidea utzi eta ezkerretara, iturri baten ondoan (ur 
kaltegarria), Larregi baserri ondotik igaroko den pis-
tatik gora joko dugu Akola baserrira iritsi arte.

Larrainetik aurrera pista harri txintxorrezkoa da, 
baina aise ibiltzekoa, aldi berean.

Badago Akola-ra Epelekotik aurrera 2 kilometrota-
ra dagoen Ereñotzuko auzotik iristeko modurik eta 
bertan gabiltzanez aukera ederra dugu errepidetik 
ezkerretara, auzoan sartu eta bereha¬la, aitzinako 
Txilibita dorretxea ikusteko, puntu erdiko arkua eta 
leihozulo irekietan arku konopialak dituen bere sa-
rreran dobelatuarekin.

San Antonioren eliza ondoan, eskuinetara, hormi-
goizko pista bat hasten da, aldapa gogorrean Alka-
txurain baserri ingurutik gora doana. Hementxe 
ikus dezakegu, askaren ondoan, leku honetan garai 
batean zegoen aintzinako mugarri zentrala. Pun-
tu honetatik aurrera pistaren bidea, harri txintxo-
rrezkoa, erraz egin daiteke Akolaraino.

Akolara, mota askotako zuhaitzek babestutako 
leku zoragarri honetara iritsi eta behin, ibilgailua 
baso-bideak ez istearren ertzean utzi eta gora joko 
dugu, erreferentzi gisa Akola baserria hartuz, Iparral- 
derantz daukagun lepo gaineraino. Behin gora iritsi 
garenean, eta Sagastietako Lepoa II izenez ezagutzen 
den Dolmenaren ondotik pasa eta gero (ezkerretan 
eta bidea baino beheraxeago, bere proportzioenga-
tik eta gainean duen landaretzagatik aurkitzen zai-
la dena), aurkituko dugu Sagastietako Lepoa I izenez 
katalogatutako Dol¬menaren egitura zoragarria.

Sagastietako lepoko dolmena

Dolmen ale bikain hau, 1950ean aurkitu eta in-
duskatutakoa, Brontze Aroko (K.a. 2.000-900) hilo-
bi arkitekturaren adierazgarririk nabarienetakoa 
da. Ganbarak, estaldurak eta tumuloak gure ingu- 
ruetako leku gutxitan bezala irauten dute, nahiz eta 
aipatu beharra dagoen tumuloa ebakiz ganbararen 
aurrean dagoen pasabidea indusketa egin zeneko 
garaikoa dela.

Lekuaren zabaltasuna, norabide guztietan irekia, eta 
monumentu ikusgarriaren behaketak, eraiki zene-
ko garaietara eraman gaitzake irudimenari aukera 
ematen badiogu...

Bertatik, mendilerroan zehar Igorinerantz abia gai-
tezke Ipar-ekialderako norabidean, Akolako men-
dilepoa jeitsi ondoren, beronen muturretan mota 
bereko bi egituren gerakinak ikus ditzakegularik 
(planoan adierazten dira), eskuinetik jaisten den pis-
tan zehar abiatu garen puntura itzuliko gara. Berriz 
Akolan gaudela, bertan dagoen jolas-guneko aterpea 
eta instalazioak erabil ditzakegu.

Erantsitako krokisean, inguruan, sarobearen erdian, 
ikus daitezkeen mugarri sailaren gutxi gora behe-
rako kokapena ere adierazten dugu. Erreferentzia 
gisa kararrizko mugarriak direla esango dugu, for¬-
ma errektangularrekoak eta metro 1eko altuera 
ingurukoak, goikaldean marrazki banarekin. Ma- 
rrazki hauetan zirkulu bat ikus daiteke eremu hauek 
mugatzen zituzten mugarrien norabide eta kokape-
naren adierazle.

Akolako sarobearen mugarri zentrala
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2.- MULISKO GAINA-KO MULTZO MEGALITIKOA

Multzo hau ordoki batean dago kokaturik, Oindi 
(Onyi) mendiaren hego-ekialdeko hegalean.

Hernaniko kaskotik, Portu eta Osinagako (Osi- 
ñaga) auzoetatik barrena Loidi baserriaren alboan, 
Bortoloanea baserri paretik Pardiola baserriraino 
igotzen den bidea hartu. Puntu honetan kotxea utzi, 
hemendik aurrerako pista “todo-te-rreno” ibilgai- 
luek soilik zeharkatzeko modukoa bait da.

Erdiko pistatik gorantz, 500 bat metro ibili ondoren, 
Argurutzeko inguruetara iritsiko gara, gaur egun 
pistaren gainean eskuinean kokatutako uralita bil-
tegi batzurengatik ezagut daitekeelarik.

Argurutzeko gurutzea
 
Inguru hauetara iristerakoan, aipatutako biltegiak 
dauden lursailera igaroko gara, alanbre tartean da-
goen pasabidetik; biltegi horietako baten ondoan 
harkaitz batean landutako gurutze greziar bat dago, 
eta goraxeago, beste bloke baten parean patriarkal 
moduko beste gurutze bat, hau ere zorrotza. Leku 
honi aspalditik deitzen zaio Argurutze, gurutze ho-
riengatik hain zuzen.

Ibilbidearekin jarraituz, Saratsain baserriraino iris-
ten den pista ezkerretan utzi, eta gutxi gora be-
hera beste 2 km. ibili ondoren, zati batzutan oso 
bide malkorrean gora igoz, Muniskueko lepora iri- 
tsiko gara. Mendi-lepora iritsi baino metro gutxi 
batzuk lehenago txabola baten alboan eta bidearen 
eskuineko ertzean ur ona darion iturri bat aurki-
tuko dugu. 

Mulisko gainako multzo megalitikoa

Bertara iritsi orduko, kararrian landutako enbor 
piramidal itxurako bloke bat ikusiko dugu; bertan 
oraindik ere bere gainaldean leku honetan kokatu-
ta zegoen sarobearen erdiko mugarri izaera ematen 
zioten zirkulua eta bi radioak ikus daitezke.

Lepoa beste alderaino luzetara zeharkatuz, hegoal-
derantz, Urnieta eta Hernaniko udalerrien arteko 
muga adierazten duen pago Ierro bateraino iriste- 
rakoan eskuinetara igoko gara, Mendebalderantz, 
Muliskue Gaina inguruetaraino jendeak “Kanposan-
tu Zaharra” deitzen dion lekura, non Burdin Aroko 
multzo megalitiko ikusgarria da¬goen (900-300 
K.a.), bertan lau Kronletx Pirinear, ganbara bikoitze-
ko zista eta zutarri bat ikus ditzakegu.

1956, 1976 eta 1978 artean aurkitutako eta 1983 eta 
1985 artean induskatutako multzoak ez du azalpe-
nik behar nahiko adierazgarria eta gogoetagarria 
bait da inguruak gordetzen duen mezuan sar gai-
tezen.

Ibilbide beretik itzul gaitezke, edota ingurua aztertu 
ondoren, bertako edozein bidexkatatik jetsi, zelaie-
tan barrena Pardiola baserriraino iristeko. 

Sagastietako Lepoko dolmenarako bidea                                                                                                       
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