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NOTA DE PRENSA 

 

Bilboko Itsas Museoak Dike Lehorren 

150.urteurrena ospatu du  

● Egun honetarako programazio berezi bat antolatu da eta horren 

artean dokumental baten estreinaldia dago  

 

● Era berean ospakizun honen barruan ERAIN proiektuaren 

erakusketa iraukorra ireki da  

 

 
 

Bilbon 2018ko ekainaren 20an   

 

Bilboko Itsas Museoaren kokapena ez da halabeharrezkoa, kokaleku oso 

esanguratsua da, bere balio historiko zein sinbolikoagatik, ondare aldetik duen 

garrantziagatik eta itsasoarekin duen loturagatik.  

 

Dike Lehorrak 1868.urteko ekainaren 20an inauguratu ziren eta geroago, 

1900.urtean “Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques” 
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enpresak erosi zituen. 80 urteetan zehar, ekarpen handiko 300 ontzi baino gehiago 

eraiki ziren Euskaldunan. Dikeak ontziolaren jardueren testigu bizia dira eta 

gizarte oso baten bizimodu baten isla. Euskalduna ontziolaren konponketa eta 

eraikuntza lanak dike lehor honetan egin ziren. 

 

Egun Itsas Museoaren erakusketa iraunkorraren parte dira eta honen 

150.urteurrena ospatzen dugu, azpiegitura honen industri eta ondare balioa 

babesten eta zabalduz eta Bilbo eta Bizkaiari, arlo ekonomikoan zein sozialean 

egin dioten ekarpen historikoa funtsezkoa izan dela jakinik.  

 

1. Dikea 1868.urtean eraikia, 2. Dikearekin batera, Dike Lehorrak izendatu ziren.  

Dike hauek Euskalduna enpresak Sociedad Diques Secos de Bilbao enpresari 

erosi zizkion eta  ostean, dikeak handitu eta berriztatu zituen. 1.Dikea, dike zibila 

da, estatu mailan, ontzigintzarako dikeen artean, geratzen den zaharrena da. 

2002.urtean, lehortze eta berreskuratze lanak hasi ziren, jatorrizko egitura ahalik 

eta gehien errespetatuz.  

 

Gaur egun, bere barnean Museoaren atal garrantzitsu bezala, balore berezia duten 

ontzi orgininalak erakusten dira, ontziak berak duen historiagatik, ontzi horietan 

nabigatu zutenengatik edo itsas jarduerari zein Bizkaiko Golkoari zuzenean lotuta 

egoteagatik. Kasu askotan, ontzi hauek, jada desagertuta dauden eraikuntza 

teknika eta prozezuen emaitza dira, bere momentuan puntakoak izan zirenak. 

Ontzien artean, azpimarratzeakoak dira: Portu, Auntz Mendi eta  Nuevo 

Anchustegi besteak beste.  

 

 PORTU: Euskaldunan eraiki zen lehenengo ontzia da, 1902ean egina 

Bizkaiko Labe Garaiak enpresarentzat. Ontzien tipologiari dagokionez, 

gangil bat da, Labe Garaiak enpresak sortutako zepa edo zaborra 

garraiatzeko. Zepak (ontzi mota) depositoa bete eta gero, gangila Punta 

Galeara joaten zen eta bertan depositoak husten zituen.  
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 AUNTZ MENDI 1928an Euskalduna Ontzioletan eraiki zen, Bilboko 

Portuko ontziak antoian eramateko eta urez hornitzeko helburuarekin. 

Atoiontzien zeregina funtsezkoa da portuko ontzien sarrera eta irtera 

lanetan. Gainera, Auntz tanga-ontzia zen ere eta edateko urez  hornitzen 

zituen ontziak, ezinbesteko baliabidea lurruneko ontzien 

funtzionamendurako.  

 

Aipatu diugun bi ontzi hauek errematxaketa metodoaren bitartez eraiki ziren, txapak 

gainjarriz eta errematxeekin elkartuz. Mende bat baino gehiagoren bitartean, soldadura 

agertu baino lehen, burdinezko kroskoak egiteko sistema bakarra izan zen. Guzti honeri, 

gaur Bilboko Itsasadarra itsas Museoa jarrita dagoen lekuan eraikiak izan zirela gehitu 

beharra daukagu, karga sinboliko eta historiko bat ematen diena.  

 

 NUEVO ANCHUSTEGUI. Ondarroako Arriola ontziolan eraikia 

1958an, baxurako arrantzarako erabiltzen ziren ontzien prototipoa 

ordezkatzen du, duela gutxi harte gure portuetan ugaria zen ontzi 

mota. Bereziki  azalerako espezieaen harrapaketarako erabili zen, 

gehienak migratzaileak, urtarokotasunez mugitzen direnak, gehienetan 

arrain banku handiak sortzen; antxoa, sardina eta tunidoak  kasu. 

Gaur egun ontzia, Itsas Museoak zuzenduriko berriketa integralerako 

plan baten barruan dago, ERAN proeiektuaren bitartez, erriberako 

aroztegiko proiektua dena eta  duela ez asko Museoak martxan 

jarritakoa 

  

https://hiztegiak.elhuyar.eus/es_eu/remolcar
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/aljibe
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ERAIN 

 

 

 
 

Urteurren honekin kontzidituz, Bilboko Itsas Museoak  erakusketa berri bat ireki 

du, ERAIN Erriberako Aroztegiko Tailerraren proiektuaren barruan, Museoko 

proiektu estrategikoa dena.  

 

“Erain” hitza xafla batek ontzi baten formara egokitzeko behar duen mozketa 

mota da. Gainera hizkera arruntean “eragin” hitzari erreferentzia egiten dio eta 

hori da hain zuzen ere proiektu honekin egin nahi duguna, erriberako zurgintzaren 

ezagutza hedatu eta eragin.  

 

Proiektua duela urte bat baino gehiago jarri zen martxan, denbora honetan 

handitzen eta hedadura gehiago hartzen joan delarik. Bere jomuga, historikoki 

egurrezko ontzigintzari loturiko ezagutzak eta tradizioak berreskuratzea eta 

zorroztasun zientifikoarekin erabiltzen ziren prozezu teknikoak trasmititzea da, 

gero dike lehorretan dauden ontzietan egokitzeko.  

 

ERAIN Museoaren aktibitatearen proiektu angeluarra da, ez bakarrik gure 

Museoaren misioarekin duen koherentzia eta itsas posizionamenduagatik, baizik 

eta sinergiak sortzeko duen gaitasunagatik ere.  

 

Laburbilduz, ERAIN osatzen dute: 
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- Erakusketa Bizkaiko pasaden mendeko ontziolen historian barrena 

erakia dago, arotzaren erremintak, aktibitate honeri loturiko ogibideak 

eta garai berriei egokitzeko arrantza-ontzien eboluzioa azalduz. 

 

- Tailerra non bolondresak eta Otxarki Fundazioko ikasleak 

elkarlanean aritzen dira. Batzuk bere ezagutza trasmititzeko eta beste 

batzuk lan mundura sartzera lagundu ahal dien lanbide bat ikasteko. 

Parte hartu nahi duen edonorreri irekia dagoen tailerra da. Bertan 

komunitate egonkor eta dinamikoa sortu da, proiektuari oso lotua 

dagoena eta auzolana defendatzen duena gizarte berrikutzaren bitartez.  

 

- Dike Lehorrak, ekainaren 20an 150 urte bete dituztenak, Bizkaiko 

ondare industrialaren parte direnak eta ontzien eraberritze lanak 

egingo diren lekua.  

 

- Antxustegi arrantza ontzia. aurretiazko ikasketa prozezuaren 

helburuetako bat Antxustegiaren eraberritzea du helburu, baxurazko-

arrantzararako tamaina handiko ontzietatik Bizkaian mantentzen den 

zaharrena. 1958.urtea Ondarroako Arriola ontzilan eraikia izan zen 

itsasontzia eta 1997ean Atxustegi Familia Itsas Museora emandakoa.  

 

Prozezu guztian “ obrengatik zabalik” egondo da, modu honetan nahi 

duten bisitari eta herritarrek proiektuaren  aurrerapenak eta prozesua 

ezagutaraziko dute. 

 

Proiektu guztia, berriztapen zientifiko bateri erantzuten dio, Bizkaiko Foru 

Aldundia eta Eusko Jaularitzaren babesari esker egina eta Otxarkiko 

Fundazioaren lan eta gizarte integrazio proiektuaren kolaborazioarekin eta  

Baskegur Euskadiko Egurraren Elkartearen laguntzarekin, Dike honetan 

ontzigintzarekin jarraitzeko aukera ematen diguna, duela 150 urte  baino gehiago 

egiten zen bezala. 

https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/pesquero

