
 
Villajoyosa-ko erromatarren hondoratzea. 

2000.garren urtean,  Villajoyosaren udal-barrutiaren aurrean urpean igeri egiten zuten 
bitartean,  itsaszale batzuek , Bou Ferrer itsasontziaren   hondorapenarekin topo egin 
zuten. 

Harrezgero, arkeologoak patrimonio hau ikertzen eta  basbesten saiatu dira. 

Cristo ondorengo Lehenengo Mendean, Cadizko gariez betetako ehudaka ánfora 
Erromarako bidea hartu zuten belaontzi haundi batetan  

Itsasontzia Alicanteko  kostalde aurrean hondoratu zen, haren itsasbidetik oso urruti. 
Hodoratzearen ondoren lokatza artean geratu ez ziren ointziaren oholak desagertuz 
joan ziren. Gaur egun anforak besterik ez dira ageri leku hartan.  

Haietatik azalean geratu zirenak pixkanaka pixkanaka hautsiz joan ziren; baina, 
kargamenturik gehiena egoera onean kontserbatu da. 

 Arkeologoek egindako lehen itsaspeko ikuskapenarean ondoren, egiaztatu zen Bou 
Ferreren pezioaren tamaina, Espainako kostaldean gertatutako erromatar ontzien 
hondoratze pezioen tamaina baino askoz handiagoa zela.  

Tamainak eta zamak adierazten duen bezala, itsasontzi honek harreman nabaria 
dauka erromatar Inperioaren lehenengo hamarkadetan Betikatik Erromara bidaia 
egiten zuten merkatal belaontziekin.. 

Itsas lokatzak astiro astiro lurperatu zuen aztarnategia baina honi esker, zamaren 
azpiko aldea eta itsasontziaren kaskoa ederki asko kontserbatu dira gaur egun arte.  

Aztarnategiko arkeologi ikerketak direla medio jakin ahal izan dugu itsasontziak 27 
metrotako eslora zuela eta ondoratze unean haren zama nagusia    

2.500 inguruko anforek osatzen zutela. 

Bigarren mailako kargamentuak, berun lingoteen zenbait tonak, nabearen 
egonkortasuna hobetzera laguntzen zuten nabigatzean. 

Hala ere, aztarnategiaren aberastasunak  ez zuen pasa oharkabe expoliadorrentzat, 
lapurtu  eta anfora asko suntsitu egin zuten merkatu beltzean saltzeko asmoarekin.  

Hala ere Arkeologoek azalari atera zituzten lapurrek galdutako pieza batzuk. 

Ikerketa arkeologikoek erromatar itsasontziaren jatorrizko kaia ezagutzera eman 
digute, halaber, ontziak 2000 urtetako aintzinatasuna duela diote. 

Hain garrantzitsua den aztarnategi arkeologiko hau babesteko asmoz, Generalitak 
Valencianak proiektu aitzindari bat garatu du.  Lekua estaltzen duen egitura arin baino 
gogor baten bitaztez  babestu da pezioa eta anforen lapurreta zailtzen da.  

 Bou Ferrerren erromatar hondoratzearen aztarnategia da behar bada, espainako 
itsaertzean aurkitutako peziorik garraintzitsuenetariko bat. Alto Imperio delakoaren 
aurkikuntzen artean aztarnategi honen handiera, kontserbazio egoera eta 
acesibilitateak ezin parekoa da. 


