
Lea ibarra,
ondare industriala

Eusko Jaurlaritzak eskumena dauka Euskal Kultur Ondarea defenditzeko, 
hobetzeko, babesteko, hedatzeko eta sustatzeko. Bada, horretaz baliatuta 
2014ko ekainaren 5ean ondoko hau argitaratu zen Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian: Ebazpena, 2014ko maiatzaren 26koa, Kultura, Gazteria 

eta Kiroletako sailburuordearena; honen bidez hasiera ematen zaio Lea ibaiko Indus-
tria Paisaia Monumentu Multzoko kategoriarekin Kultura Ondasun Kalifikatu dekla-
ratzeko espedienteari, eta espediente hori jendaurrean erakusgai eta interesdunen 
entzunaldipean jartzen da. Ebazpen horretan kultura ondasun kalifikatutakoa des-
kribatzen da, hartzen duen eremuaren mugak zehazten dira eta aplikatuko zaion 
babesaren araubidea finkatzen da. Ebazpena onetsi zenetik Lea ibaiko industria pai-
saia Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen babespean 
dago. Nolanahi ere, espedientearen izapide administratiboek aurrera egingo dute 
harik eta 2015eko udazkenean kalifikazioaren dekretua behin betiko onetsi arte.
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Lea ibaiaren arroa Bizkaiko ipar-ekialdean 
dago, Lea-Artibai eskualdean. Ekialdean Arti-
bai ibaiaren arroa du mugakide, mendebaldean 
Oka ibaiaren arroa eta hegoaldean Ibaizaba-
len arroa. Lea ibaiaren iturburua Oiz mendian 
dago. 30 km-ko bidea egiten du Munitibar-Ar-
batzegi-Gerrikaitz, Aulesti, Gizaburuaga, Amo-
roto, Ispaster, Lekeitio eta Mendexan zehar eta 
Kantauri itsasoan isurtzen du ura, kostaldeko 
azken bi herri horien artean.

Arro honen bilakaera ereduzkoa da Euskal 
Herrian Antzinako Erregimenean, XIX. mendea 
nahikoa aurreratu egon arte, industriaren ar-
loan zer gertatu zen ulertzeko, ohiko eskema-
ren adibide argia baita: ibaien indar hidraulikoa-
ren etengabeko erabilera burdinola eta erroten 
bidez. Nolanahi ere, Lea ibarra berezia izan zen 
Bizkaiko beste ibar batzuen aldean, ez baitzuen 
jasan industrializazioaren ondoriozko eraldake-
ta. Eskualde honetan luzaro iraun du baserriari 
lotutako bizimoduak.

Hori dela eta Lea ibarrean burdinola-errota 
multzo askoren hondarrak daude, ondare-ba-
lio handikoak, heltzen gaitz den naturagune 

eder batean barreiatuta. Ibarraren goialdean 
Erdi Aroan goierrietan ohikoak ziren burdino-
lak daude, XIV. mendekoak: Agorria, Goikolea, 
Olatxu, Bengola eta Munitibar. Ibaiaren arroaren 
erdialdean XVII. eta XVIII. mendeetako burdino-
lak daude; burdinola horietan nabaria da garai 
hartan burdingintzan gertatu zen aurrerapen 
teknologikoaren eragina, produkziogune ba-
kar batera bildu baitziren Erdi Aroan burdinola 
handietan eta txikietan bereizita zeuden jardu-
nak. Ikusgarrienak Bengolea, Angiz, Lariz eta 
Erezako multzoak dira. Burdinolak ez ezik garai 
askotako ibai-errota asko daude, batez ere XVIII. 
mendekoak. Denborak aurrera egin ahala burdi-
nolei lotutako errota batzuk beste jarduera in-
dustrial batzuetarako erabili izan dira, esaterako 
zerrategi-lanerako edo energia sortzeko. Iba-
rraren behealdean, ibaiaren bokalean, Lekeitio 
inguruan, ontzigintzari lotutako industria egon 
da XIX. mendearen azken alditik XX. mendea-
ren lehen herenera arte. Horren lekuko dira ibai-
bazterreko ontziolak eta burdinaren inguruko 
jarduerek (galdaketa, salmenta eta garraioa 
Magdalenako kaitik) utzitako hondarrak.

Lea ibarreko multzo hidrauliko horiek eratzen 
duten paisaia ondare-balio handiko multzo kul-
turala da; Euskal Herriko kantauriar kostaldeko 
ibarretako industrializazioaren aurreko egoera-
ren erakusgarri ederra da, eta horregatik baka-
rrik babesa merezi du. EAEko burdingintzako 
beste multzo batzuk lehendik ere babespean 
daude edo ondare-birbalorizazioa aplikatu 
zaie: Pobaleko burdinola Muskizen, Mirandaola 
Legazpin, Igartza Beasainen eta Agorregi Aian. 
Denak ere baliotsuak dira, inolako ezbairik 
gabe, baina burdinola-errota multzo bakanak 
dira eta ez dute guztiz ondo islatzen nolakoak 
ziren industriaurreko garaietan ibar osoak har-
tzen zituzten produkzioguneak.

Lea ibarreko industria paisaiaren beste ezau-
garri berezi bat da era askotako elementuak 
daudela. Ibar honetan gaur arte iraun duten 
produkzio-unitateetan erakinak daude, bate-
tik: burdinolak, errotak, ontziolak, zentral hi-
droelektrikoak eta zerrategiak; bestetik, azpie-
gitura hidraulikoak daude: presak, ura errotara 
eramateko erretenak, urtegiak edo antaparak, 
estoldak, tunel hidraulikoak, isurbideak, etab… 
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Leku batzuetan jardunerako ezinbestekoak 
ziren makineriako osagai batzuk ere badaude, 
esaterako turbinak, turtukiak, errotarriak, to-
berak, etab. Oso lagungarriak dira produkzio-
prozesua nolakoa zen ulertzeko. Eraikuntza in-
dustrial horiekin batera produkzio-unitateetan 
era askotako elementu arkitektonikoak daude 
(baserriak, etxeak, eraikin erlijiosoak eta mili-
tarrak), biztanleria urriaren eta komunikazio-
arazoen adierazgarri direnak. Garai hartako 
komunikazio-bidetako obra zibileko elementu 
batzuek ere iraun dute gaur egun arte, zubiek. 

Ondare katalogo honen balioa are handiagoa 
da elementu jakin batzuen berezitasunari es-
ker: Isuntzako marea-errota, esaterako, oso 
bakana da, eta Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaiz-
ko kubo-errota bikaina are bakanagoa, beste 
bat baino ez dago eta, Lasturkoa Deban (gai-
nera kuboaren behealdea baino ez da gera-
tzen). Monumentu-multzo honetan oso aipa-
garria da arkuez eta kontrahormez egindako 
presen garrantzi teknologikoa. Presa hauetan 
arku eskartzanoek haitz gainean oinarritutako 
kontrahormetara bideratzen dituzte uraren 
presio horizontalak. Honelako presak Pedro 
Bernardo Villarreal de Berriz ingeniari eta jaun 
ospetsuak diseinatu, eraiki eta zabaldu zituen. 
Pedro Bernardo Villarreal de Berriz Arrasa-
ten jaio zen 1669an; eragin handia izan zuen 
Euskal Herriaren modernizazioan buru-belarri 

esku hartu zuen mugimendu intelektualaren 
sorkuntzan, eta ikaragarrizko lana egin zuen, 
batez ere presa hidraulikoak, burdinolak eta 
errotak diseinatzen. Hain zuzen ere, 1736. 
urtean ohar eta jarraibide praktikoak biltzen 
zituen eskuliburua argitaratu zuen: “Máquinas 
hidráulicas de molinos y herrerías y gobierno 
de árboles y montes de Vizcaya” (Errota eta 
burdinoletako makina hidraulikoak eta Bizkai-
ko zuhaitz-mendien gobernua). Mariana Rosa 
de Bengolearekin ezkondu zen eta harrezkero 
oso lotuta egon zen Lea eskualdearekin. Ho-
bekuntzak egin zituen Bengoleako etxaldean: 
dorrea eta burdinola berreraiki zituen, bai eta 
Magdalenako etxea ere; etxe horrek portua 
eta ubidea zeuzkan, eta burdin mea gordetze-
ko eta lantzeko barrunbeak ere bai. 

Presetara etorrita, sistema berria, hots, ar-
kuen eta kontrahormen konbinazioa, erroma-
tarren garaikoak (batetik, paramentu leuna 
kontrahormekin; bestetik, arku bakarra) baino 
hobea zen hiru arrazoirengatik: horma-bular 
edo kontrahormen arteko distantzia handia-
goa da, presaren gorputza arinagoa da eta 
kostua txikiagoa da. Aurrerapauso garrantzi-
tsua izan zen Europako ingeniaritza hidrauli-
koan. Villarreal de Berrizek ezarritako diseinu-
irizpideetan hainbat gomendio enpiriko eman 
zituen zimenduez, gainaldeko lauzatxoak bur-
dinazko grapez atxikitzeaz, arkuen luzeraren 

Bengolea, Gizaburuaga. Argazkia: Kiñuka.
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eta presaren garaieraren arteko proportzioaz, estri-
buen eta dobelen tamainaz, junturak betuneztatzeaz, 
lehenengo urtegietako presak babesteko zurezko es-
talkiez, etab. Horiei esker mota honetako presak erraz 
eta segurtasunarekin taxutu eta eraiki ahal izan ziren, 
eta eredua azkar asko zabaldu zen Villarreal de Berri-
zek berak egindako lehen prototipoak abiaburutzat 
hartuta; izan ere, hain zabaldu zen asko ezen XVIII. 
mendeko presa-eredurik erabiliena izan zen eta inge-
niaritza hidrauliko modernoa sortu zuen. Esan bezala, 
eredu berriko presek berrikuntza teknikoak ekarri zi-
tuzten, baina horrez gainera bazuten beste ezaugarri 
bereizgarri bat ere: estetika aldetik ederrak ziren; ale-
gia, proportzio zainduek, harlanduzko paramentuek 
eta, oro har, eraikuntza-kalitate handiak itxura ederra 
ematen zieten mota honetako presei. 

Euskal Kultura Ondarearen Zentroan Euskal Herriko 
996 burdinola-errota multzo daude erregistratuta; 
haietatik 54tan bakarrik erabili zen arkudun presa 
azpiegitura hidraulikoan, horietatik 30 Bizkaian dau-
de eta horietatik 10 Lea ibarrean (Goikoerrotakoari 
itxuraren arrastoa baino ez zaio geratzen), batzuk 
Villarreal de Berrizek eraikiak eta beste batzuk haren 
ereduari jarraituz eginak. Errota bi Villarreal de Be-
rrizek berak diseinatu zituen inolako ezbairik gabe, 
lehen aipatutako eskuliburuan aipatzen dira eta (ba-
ten marrazkia ere badago): Errotabarri eta Errotazar, 
Gizaburuagan daudenak. Beste zazpi errota daude 
(Ibeta, Angiz, Bekoerrota eta Amulua Aulestin, Lariz-
Oleta Gizaburuagan eta Errotabarri eta Artiñaerrota 
–desagertuta- Amoroton) eta denak Villarreal de Be-
rrizek egintzat jo ezin badira ere, denak eraiki ziren 
hark finkatutako ereduari lotuz. Kultura balio handia 
dute, oso bereziak baitira, bai urritasunagatik, bai as-
koren eredu izan zirelako. 

Horren ildotik, presen eraikuntzan bildutako espe-
rientziak adoretuta Villarreal de Berrizek moila mota 
bat asmatu zuen eta Lekeition aplikatu zuen, Lazuna-
rri deritzon malekoian: harlanduak erabili beharrean 
zuzenean harriak botatzea lubetara (“piedras echadi-
zas”). Uste zuen horretara dikea egonkorragoa izan-
go zela eta lanak merkeagoak. Lehen malekoia XVIII. 
mendearen lehen erdian egin zen Isuntzako hondartza 
eta San Nikolas edo Garraitz uhartearen artean, ibai-
ahoa lekuz aldatzeko eta itsasontzientzako sarrera 
hobetzeko; izan ere, hondar-mugimendu bortitzek 
sortutako barra oztopo handia zen eta itsasgoran zin-
go txikiko itsasontziak baino ezin ziren sartu itsasa-

darrean. Gaur egun ikusten dugun dikea egin zenetik 
igarotako denboraren eta egin diren konponketa-lan 
guztien ondorioa da; lan horietako batzuk arkitekto 
eta hargin ospetsuek egin zituzten (Lascurain, Anto-
nio de Goicoechea…) eta beste batzuk ongile ezagu-
nen bultzadaz egin ziren (José Javier de Uribarren). 
Horregatik guztiagatik balio historiko handia dauka. 
Villarreal de Berrizek asmatutako moilak, hala ere, ez 
zuen konpondu ibaiko urak kanpora ateratzen zuen 
hondarraren arazoa hura bizi izan artean. Aitzitik, gaur 
egun ezagutzen dugun malekoia beraren odoleko 
seme Francisco Joaquín jesuitak eraiki zuen 1740. ur-
tean, lehen obraren balio zientifikoari segida emanez. 



Kantauri
Itsasoa
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Elementu horiek guztiek Lea ibaiko industria 
paisaiaren erakarpena handitzen dute; izan 
ere, Lea ibarrean Euskal Herriko industrializa-
zioa ulertzeko gako asko daude, eta horregatik 
bultzatu zen babesa ezartzeko espedientea. 
Babesa ezarri aurretik Euskal Kultura Onda-
rearen Zentroak bazeukan prestatuta Euska-
diko Industria Paisaien Inbentarioa; bertan 
fabrika eta meatze paisaiekin batera ibaietako 
industria paisaiak zehaztu ziren eta haietako 
bat zen Lea ibaiaren eskualdea.  Nolanahi ere, 
aurretik azaldu ditugun balioak direla eta Lea 
ibaiaren arroa kultura ondasunaren kalifikazioa 
(monumentu multzoaren kategoriarekin) jaso 
duen lehen ibai-paisaia industriala da. Aurrera-
go, urte batzuk lehenago, kultura ondarearen 
babeserako nazioarteko erakundeek ezarrita-
ko lan-ildoari jarraituz Añanako Gatz Harana 
(Araba) eta Arabako Errioxako Mahastiaren 
eta Ardoaren Paisaia sartu ziren Euskal Kultura 
Ondarean. 

1972ko udazkenean UNESCOk biltzar oro-
korra izan zuen Parisen, helburua bi joera 
uztartzeko modua asmatzea zela: kultura 
monumentuen artapena eta naturaren babe-
sa. Biltzar hartan Kultur eta Natur Ondarea 
babesteko Hitzarmena onartu zen. Haren bi-
dez ondarearen definizioa goitik behera era-
berritu zen eta “kultura paisaia” kontzeptua 
aurreratu zen, azkenik kategoria moduan fin-
katu zena 1992ko Kultur eta Natur Ondarea 
babesteko Hitzarmena aplikatzeko gidalerro 
praktikoetan. Horrela onartu zen kultura pai-
saiak “gizakiak eta naturak batean sortutako 
obrak” direla. Horrez gainera kultura paisaiek 
gizateriaren eta biziguneen bilakaera histori-
koa islatzen dute, eta agerian jartzen dituzte 
nolako muga edota aukera fisikoak ezartzen 
dituen ingurune naturalek eta nolako eragina 
izan duten barruko zein kanpoko indar so-
zialek, ekonomikoek eta kulturalek. Geroago 
Paisaiaren Europako Hitzarmenean (Europa-
ko Kontseilua, 2000 eta 2008) ikuspegi bera 
ezarri zen, honela azaltzen baita zer den pai-
saia: “lurraldearen edozein zati, biztanleriak 
hautematen duen moduan, zeinaren izaera 
natur edota giza faktoreen ekintzaren eta el-
karreraginaren emaitza baita”. Horren ildotik, 
ondarea ere paisaiaren osagaia dela onartzeak 
berekin dakar natura ondasunaren eta kultura 
ondasunaren arteko bereizketa gainditu beha-
rra kulturaren eta naturaren arteko erlazio 

egokia ezartzeko eta jardun publikorako espa-
rru berria finkatzeko, hain zuzen ere ondarea 
lurraldearen antolamenduaren gidalerrotzat 
hartzen den esparrua. 

Lea ibaiaren arroan dualtasun hori ageri-age-
rian dago, Batasunaren intereseko habitatak 
eta espezieak egonik, ingurumenaren arloko 
legeriak ezarritako babesa daukan naturagu-
nea baita: Batasunaren garrantzizko lekua - 
Lea ibaia ES2130010; kontserbazio bereziko 
eremua, urriaren 16ko 215/2012 Dekretua-
ren bidez (eskualde biogeografiko atlantiko-
ko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio 
Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontser-
bazio-neurriak onartzeko dena). Babestutako 
eremuotan ingurumen-jardun ona aplikatu 
behar da, jardueren arteko oreka oinarritzat 
hartuz: bioaniztasuna kontserbatzea eta pai-
saia bereziak eta haien funtsean dauden kul-
turak iraunaraztea, beste jarduera sozial eta 
ekonomiko batzuez gainera. 

Petrolioaren erabilera zabaldu eta laborantza 
intentsiboa nagusitu aurretik gizakiaren eta 
naturaren arteko harremanak askoz estua-
goak ziren eta eragin argiagoa zuten paisaian 
eta lurraldearen egituran. Kultura ondarearen 
eta natura ondarean arteko loturaren galerak 
ezagutza oso baliotsua galtzea ekarri du. Bes-
te alde batetik, ekosistemen funtzionamendu 
onari esker (are erabat eraldatuta egon arren 
beste oreka batera iritsi ahal izan dutenei ere) 
gizakiak mendeetan zehar naturaren baliabi-
deak erabili ahal izan ditu, bai ohiko bizimo-
duko gauza jakinetarako (elikagaiak), bai ar-
loko ukiezinagoak diren alderdietan, esaterako 
hezkuntzan eta zientzian, kidetza sendotzea, 
higaduraren eta uholdeen kontrola, eta habita-
ten artapena. Beraz, ezinbestekoa da zerbitzu 
horiek ondo baloratzeko eta balio horiek kon-
tuan hartzea erabakiak hartzen direnean. 

Hain zuzen ere, Lea ibaiko industria paisaia 
babesteko aintzat hartu ziren faktoreetako 
bat izan zen ohartzea arrisku argia zegoela on-
dare hidraulikoa galtzeko Uraren Euskal Agen-
tziaren Euskal Autonomia Erkidego barneko 
arroen plan hidrologikoaren proiektua gauza-
tzearen ondorioz, Batasunaren uraren esparru-
zuzentaraua aplikatu ondoren. Izan ere, plan 
horretan ezarri zen arrainentzako eskailerak 
edo ubide alternatiboak egin behar zirela, bai 
eta presa batzuk eraitsi behar zirela eta (oso-
rik zein zati bat). Gaur egun EAEn hainbat sail 

eta administrazio ari dira lanean erroten onda-
rearen babesa eta konexio biotikoak eta ibaien 
gaitasun hidraulikoaren hobekuntza batera-
tzeko politikak koordinatzen. Beste mehatxu 
batzuk ere badaude, eta ez txikiagoak gainera: 
ondareko elementu asko bertan behera utzita 
eta geroago eta narriatuago daude, haien gai-
nean landaretza ugaltzen ari da, eta batzuk bi-
zitegi bihurtu dituzte arauekin bat ez datozen 
jarduketen bitartez eta ondorioz modu konpo-
nezinean aldatu dira barrunbeak, jarraitasuna 
eta sistemen edo makinen ulergarritasuna.

Nolanahi ere, azken urteetan aurrera egin 
da kontrako bidean, Lea ibaiaren ingurunea 
lehengoratzeko eta ezagutarazteko jarduke-
tak egin dira eta. Esaterako, Lea Ibarra Udal 
Mankomunazgoak Lea Ibilbidea deritzon bi-
dezidorra egin du; bide horrek arroko ondare 
eta natura elementu guztien konektibitatea, 
gozamena eta birbalorizazioa aldezten ditu.

Amaitzeko, Lea ibaiko industria paisaia kul-
tura ondasun (monumentu multzoaren ka-
tegoriarekin) kalifikatzeko deklarazioaren 
oinarrian administrazio autonomikoak arroko 
bilakaera-prozesuaren emaitzak babesteko 
eta balioesteko hartu duen konpromiso irmoa 
dago. Gainera, badugu ustea espedienteak 
eskualdeko kultura ondarea zaharberritzeko 
ekimen publikoak eta pribatuak suspertuko 
dituela, bertako ondare-elementuen balio be-
reizgarriak zehazteak artapenerako kudeake-
ta-eredua hautatzen lagunduko du eta. Hain 
zuzen ere, monumentu multzo honetako kul-
tura ondasun guztiak babespean daudenez 
gero, Eusko Jaurlaritzan kultura ondarearen 
arloko eskumena daukan sailak aldian-aldian 
Euskal Kultura Ondarea defendatzeko eta ba-
besteko ematen dituen laguntzak jaso ditza-
kete. 

Honen ildotik, Lekeition hainbat kultura ba-
lio berezi biltzen dira: batetik, estuarioaren 
paisaia ederra, ingurumen-sentsibilitate han-
dikoa, eta bestetik, historian zehar egin diren 
industria jarduera guztien aztarnak, desager-
tzeko nolabaiteko arriskuan daudenak. Hori 
guztia kontuan hartuta, abagune ezin hobea 
da paisaia hori aintzatesteko eta balioan jar-
tzeko administrazioen eta agenteen arteko 
lankidetzaren bidez.
Goretti Fariñas Egaña 
Euskal Kultura 
Ondarearen Zentroko arkitektoa



BEnGolEa (Okamika auzoa, Gizaburuaga). XIV. mendean bazen hemen ola bat 1650ean berregin zena, errota bat eta burdinola bi eraikiz. 
Pedro Bernardo Villarreal de Berrizek, 1694an bertako alabarekin ezkondu ondoren, multzo osoa berriz ere berregin zuen. Bengolean elementu 
guzti hauek batzen ziren: errota (presaren ondoan), burdinola bi, ikaztegia, dorretxea, ermita eta olagizonen etxebizitzak.

Bengolea 
Ola eta presa

Bengolea
Errotaren mekanismoaren atal bat.

Bengolea
Bengolea



Bengoleako industriagunearen berregite historikoa.

"Maquinas hidraulicas de molinos y herrerias y gobierno de los arboles y montes de V izcaya"

Pedro Bernardo V il larreal de Berriz

Errotazar. Lariz aurreko presa eta errotaren planoa



Otxineko marea-errota, Isuntza, Mendexa. Itsasgoran, marearen presioak 
andelako konportak zabaltzen zituen eta andela bera urez betetzen zen. 
Marea behean, berriz, konportak itxita gelditzen ziren barruko ura errotara 
bideratzeko moduan eta horretara garia edo artoa ehotzeko moduan.

Marierrota
2011ko berreraikitzearen ondoren

Marierrota 

Turtuki eta transmizio ardatza (arbol y rodezno)
Marierrota

MarEa Errota



Marierrota Marrazkia: Jon Zubiaur



ONTZIOLAK
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Mendieta ontziola

Goiogana ontziolaMurelaga ontziola

Eiguren ontziola



Arropaingo ontziolaMendieta ontziola Isuntza hondartzan



"Unos molinos cerca de Lequeitio" 
Pedro Pérez Castro. c. 1852. Akuarela.

 Bengola dalakuan nago. 
Atzo egon nintzan bertan eta jauste-
ko modura dago. Esanda daukatsuet 
katuok zazpi bidar zazpi bizi dogu-
zala, eta zuek gizaseme-alabok bat 
besterik ez, eta bera laburra. 
Ba, ura legez atzamarren artian 
iragazten dan bizi hori galdu nahi 
ez badozue, hoba dozue hona ez hu-
rreratu.
Frantzian edo Ingalaterran holako 
jojarik baleukie ez pentsau guk dau-
kagun paraderuan eukiko leukienik.



Elortza errota,  Munitibar. Antaparadun errota

Errotabarriko presa, Gizaburuaga. 
Arku presa. Bengoleako presa, Gizaburuaga

Grabitate presa.  

Kubo errota, Munitibar
Kubo erako errota.

Errotazar (Lariz aurre), Gizaburuaga

Antapara bako errota hidraulikoa.
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Kaltzada zubia, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz

Isuntza zubia (Lekeitio)

Bengolea zubia
Gizaburuaga

Leagi zubia

Mundutik zubirik luzeena ZUBIAK



Marrazkia: Jon Zubiaur

"Puente de Lequeitio" 

Anselmo Guinea, c.1887-88. Oleoa.
"Puente de Ysurza en Lequeitio" Pedro P erez Castro, 1852.Akuarela eta plumila.C orunako Arte Ederretako Museoa
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Isuntza zubia (Lekeitio)

ZUBIAK



LEA IBArrEK O  ONDArE - T IP OLOG IAK

B UrD IN O L A K  
Bengolea (Okamika auzoa, Gizaburuaga).
XIV. mendean burdinola bat zegoen hemen, Bengolatarrena.
1650 berregin zuten multzoa: errota bat eta burdinola bi. 
1694 Maria rosa Bengolea, Pedro Bernardo V il larreal de Berrizekin ezkondu zen. 
V il larrealtarrak berriro berregin zuen multzo osoa, eta baita modernizatu.
Infraestruktura: errota (presaren ondoan), burdinola bi, ikaztegia, dorretxea, ermita 
eta olagizonen etxebizitzak.
 

 Er r O T A K  Errota hidraulikoak
Antapara bakoak, →Errotazar (Lariz aurre), Gizaburuaga. 
Presak ura desbideratzen du zuzenean errotara; errota presaren al boan dago.

Antaparadunak,→ Elortza (Munitibar). 
Presak ura desbideratzen du ubide batera; errota, presatik metro batzuetara dago.
   → 

Kubo-errotak, Kubo, Munitibar (ezohikoak Euskal Herrian). 
Antapararen ordez, ur-andela bertikala dute, gazteleraz “kubo” deritzona.
Euskal Autonomia Erkidegoan beste bat baino ez dago, Lastur (Deba).

  → 
Marea-errotak, Marierrota (Mendexa).
Itsasgora aprobetxatuz ur-andela betetzen da. Marearen ur-indarrak irekitzen ditu andelako 
konportak eta barruko uraren presioak zarratzen ditu. Mareak behera egiten duenean, itsasbehe-
ra aprobetxatzen da ehotzeko.
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B E s T E  T IP O L O G IA  B A T Z U K
Zubiak: Kaltzada zubia (Munitibar), Isuntza (Lekeitio)...
Ontziolak: Mendieta (Lekeitio – Mendexa), Murelaga (Lekeitio)...
Moilak: Lazunarri (islako moila) Lekeitio...

Maquinas hidraulicas de molinos y 

herrerias y gobierno de los arboles y 

montes de V izcaya

Pedro Bernardo V il larreal de Berriz

P r E s A K
Grabitate-presa zuzenak Bengolea (Okamika auzoa, Gizabu-
ruaga)→Pedro Bernardo V il larreal de Berrizek egindakoa.
Presa egiteko erarik zaharrena.
Batzuetan kontra-hormak dituzte, korronteari eusteko.
Batzuk oso xumeak dira, besteak porte handikoak.

Arku-presak 
Aurreratuagoak, teknologia aldetik beren asmakuntza benetako 
iraultza izan zen.
Erresistentzia hobetzen dute.
Eraikitzeko merkeagoak dira (materal gutxiago behar dute)
Mantenitzeko ere errazagoak dira.
Ingenieria hidrauliko modernoa sortzen da presa mota horrekin
Lea ibaian eraiki zituzten lehenengo aldiz Europa osoan. 
Pedro Bernardo V il larreal de Berrizek asmatu zituen.
Euskal Autonomia Erkidegoan 996 presa daude.
54 baino ez dira arku-presak. Horietako 10 Lea ibaian daude.
Pedro Bernardo V il larreal de Berrizek 8 egin zituenaren sus-
moa dagoen arren bi baino ez daude dokumentatuta. Ibeta, Amu-
lua, Angiz, Bekoerrota, Errotabarri (Amoroto), Artinerrota, 
Errotabarri (Gizaburuaga), Lariz-aurre.

Datuak: amaia apraiz
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