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4 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 

AURKEZPENA

Bilboko Itsas Museoak Bizkaiko Foru Aldundia-
rekin ERAIN proiektua partekatu zuen 2016an, 
horrenbestez, Bizkaiko Erriberako Arotzeriaren 
ezagutza-poloa abian jarriz. Anbizio handiko pro-
grama da eta modu integralean ekiten dio Bil-
boko itsasadarrean eta Bizkaiko kostalde osoan 
presente egon den lanbide horren ezagutzaren 
berreskurapenari.

Ekimen hau bi mugarrik bermatzen dute: lehena, 
Ontziak Kontserbatzeko 2015eko Plan Orokorra, 
Museoko ontziak hartzen dituen dikearen bal-
dintza klimatologikoei aurre egiteko diseinatua, 
bereziki gogorrak direnak zurez egindako on-
tzientzat. Eta bigarrena, Bizkotxalde gasolinoa-
ren zaharberritzearen gogobetegarria, 2016an 
egina.

Erainen lan-lerro nagusiak honako hauek dira: 
ontzi tradizionalak eraikitzea (ezagutza berres-
kuratzeko eta pertsonak prestatzeko asmoz), 
gaur egun daudenak kontserbatzea/zaharberri-
tzea, haien ezagutza zabaltzea eta, ekitaldien bi-
dez, itsas ondarearen gozamena dinamizatzea.

Erainen garapenaren alderdi garrantzitsu gisa, 
Nuevo Anchústegui ontziaren zaharberritzeari 
ekin zitzaion, narriadura gero eta handiagoa no-
zitu duena. Zaharberritze zientifiko bat da, eta 
Zaharberritzearen, Museoen, Ondarearen, Uni-
bertsitatearen zein Etnografiaren arloko profe-
sionalez osatutako talde tekniko multidiziplinar 
batek bermatzen du. 

Lankidetza estrategiko estua ezarri zen Otxarki 
Lanbide Heziketako Ikastetxearekin, baita EHU/
UPVko Arte Ederren Fakultatearekin eta Baske-
gurrekin ere; Baskegur euskal zuraren basogin-
tza sektorea ordezkatzen duen elkarte profe-
sionala da. Gainera, dokumentazioan laguntzen 
duten datuak, argazkiak eta informazioa eman 
ditu Antxustegi familiak (ontzia dohaintzan eman 
duena eta zaharberritze prozesuan inplikatuta 
dagoena).

Sei urterako planifikatutako esku-hartzeak Biz-
kaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren 
babes ekonomikoa jaso du.

Prestatutako pertsonez osatutako talde baten 

sorrera sustatzen du ERAINek. Horretarako, eta 
erriberako arotzerian prestatutako eta zaharbe-
rritzeko ezagutzak jasotako lankidez osatutako 
talde egonkor bat lortzeko asmoz, Portu lagun-
tzako txalupa eraikitzea erabaki zen, Euskalduna 
Ontziolako XX. mendearen hasierako jatorriz-
ko plano batean oinarrituta. Ezagutza teknikoei 
erantsitako balio bat komunitate honetan pres-
tatutako pertsonen artean sortutako belaunal-
dien arteko eta kulturen arteko elkarrizketa da; 
horrek boluntarioak, lanbide heziketako ikas-
leak, ikerlariak eta bisitariak batzen ditu eta giza 
aberastasun handia ematen dio proiektuari.

Memoria honek ERAINen 2018ra arteko jardue-
ren bilakaera aztertzen du: eraikuntzari dagokio-
nez,  Portu laguntzako txalupa amaitu zen, eta 
Euzkadi ontzia eraikitzeko proiektua aurkeztu da, 
arrantzarako lurrun-txalupa bat, prestakuntzara 
bideratua hori ere. Kontserbazioaren eta zahar-
berritzearen esparruan, Memoria honekin batera 
Nuevo Anchústegui ontziaren zaharberritzearen 
txostena aurkezten dugu. Dibulgazioaren espa-
rruan, Museoak erakusketa iraunkorreko beste 
espazio bat ireki du, tailerraren ondoan, zeinean 
XX. mendeko Bizkaiko Erriberako Arotzeria azal-
tzen den. Eta dinamizazioaren esparruan, Mu-
seoak Zierbenako, Castroko eta beste leku ba-
tzuetako itsas kontzentrazioetan parte hartu du.

Daukan garrantzi bereziarengatik, Nuevo Anchús-
tegui ontziaren zaharberritzearen Txosten Tek-
nikoa aparteko kapitulu gisa aurkezten da. Atal 
horrek 2018ra arte egindako zaharberritze lanen 
berri ematen du, xehetasunez. Ondasuna des-
kribatzen da, izan dituen esku-hartzeen historia, 
kontserbazio egoera orokorraren diagnostikoa, 
esku-hartzearen irizpideak definitzen dira eta 
material bakoitzerako egindako esku-hartzeak 
deskribatzen dira. Azkenik, epe ertainerako hel-
buruen artean, Praktika Onen Eskuliburua egitea 
dago, zeina ERAIN Erriberako Arotzeriaren Eza-
gutza-Polo gisa erreferente izateko beste bul-
tzada bat izango den.
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6 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 

ERAIN MEMORIAI.
Erriberako arotzeria tradizionalak presentzia handia izan 
du Bizkaian mende askoan, baina gaur egun ia-ia guztiz 
desagertuta dago jarduera ekonomiko profesional gisa Bizkaian, 
eta oso profesional gutxi geratzen dira.

Zurezko ontzien egoera ere, garai 
batean benetako flota bat osatzen 
zuten arren, ez da ona; berrizta-
pen politikek portuetan zurezko 
ontzirik ez egotea eragin dute 
eta aisialdiko nabigazioaren ar-
loan baino ez dira kontserbatzen 
zurezko ontziak, yate batzuk eta 
ontzi txikiagoen kopuru nahiko 
handia. Bestalde, erakunde bat-
zuek tamaina handiko ontzi gutxi 
batzuk kontserbatzen dituzte.

Gure ondarearen zati handi bat 
desagertzeko arrisku bizian dago: 
zurezko ontziek osatzen duten 
ondare materiala eta ontziola tra-
dizionalak bere elementu guztie-
kin, eta ondare immateriala, zu-
rezko ontzien eraikuntzari buruzko 
ezagutza.

Duela urte batzuetatik hona, 
erakundeetatik, museoetatik, 

elkarteetatik eta partikularren-
gandik ondare hori berreskurat-
zeari buruzko interesa pizten ari 
da. Norabide aldaketa hori oso 
positiboa da eta zurezko ontzien 
erabilera babestu eta berreskura-
tuko duen gizarte oinarri zabal ba-
ten osaketarako ernamuina izan 
behar du. Gure ustez, hori da erri-
berako arotzeriaren ezagutzari eta 
zurezko ontziei lotutako ondareak 
irauteko berme bakarra.

Gaur egun utopikoa da erriberako 
arotzeria eta zurezko ontziak ga-
rai batean “izan zirena” izateraino 
berreskuratzea, ehunka zurezko 
ontzi Bizkaian eta ontziolak kos-
taldeko herri guztietan. Errea-
listagoa da pentsatzea zurezko 
ontziak aisialdirako baino ez direla 
erabiliko; jabe pribatuak dituzten 
ontzi txikiak eta jabetzat elkarteak 
edo erakundeak dituzten tamaina 

AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA

1.Irudia

 Mariñel ontziaren 
eraikuntza, 
Bermeoko 

Muruaga ontziolan. 
Argazkia: J. A. Apraiz.
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handiko ontziak. Uste dugu, hala-
ber, erriberako arotzeriako ikaske-
tak ere aisialdirako jardueretara 
bideratuak izan behar dutela, baz-
tertu gabe epe luzera profesiona-
lizaziorako aukerak sortzea, haien 
zerbitzuen beharra duten ontziak 
berreskuratzen diren neurrian, 
eta, era horretan, zirkulua ixtea.

Gogoeta honek eraman ditu lu-
rraldeko Erakunde Publikoak eta 
Bilboko Itsas Museoa Erriberako 
Arotzeriaren Ezagutza-Poloa sort-
zera, Misiotzat “Bizkaiko Lurralde 
Historikoko erriberako arotzeria 
tradizionalarekin eta zurezko ont-
ziekin lotutako ondare material 
zein immateriala kontserbatzea 
eta horiei buruz jasotako ezagutza 
zabaltzea” duela.

Horrela, gure lana ezagutzaren 
eta desagertzeko arriskuan da-
goen ondarearen berreskurapen 
zorrotzera bideratu behar da, 
irizpideak ezarrita erabakitze-
ko zer den eta zer ez den onda-
re-elementua, eta zer egin behar 
den horiek berreskuratzeko.

Gure ustez, beharrezkoa da Bi-
zkaian XX. mendean garatutako 
erriberako arotzeria tradizionalari 
eta zurezko ontziei lotutako eza-
gutzan sakontzea, behin betiko 
desagertzeko arriskuan daude-
lako, baina, oraindik ere, lehen 
eskuko lekukotasunak eta doku-
mentazioa bil daitezkeelako. Hori 
bereziki garrantzitsua da Nuevo 
Anchústegui, Ortube, Agurtza eta 
antzeko beste ontzi batzuk kont-
serbatzeko.

Bilboko Itsas Museoak Erriberako 
Arotzeria Tailerra dauka, ERAIN; 
komunitateari irekita lan egiten 
du, epe ertainerako helburutzat 
Bilboko Itsasadarreko aisialdi-
ko jarduera kulturaletan eragile 
aktibo izatea duela. Erriberako 
arotzeriako jarduerak garatzeko 
beharrezkoak diren bi baldintza 
betetzen ditu: ezagutza eta pare-
rik gabeko espazioa, kokapenari 
zein ekipamenduari dagokionez.
Itsasadarraren inguruan erribe-
rako arotzeriarekin eta ontziekin 
lotura duten aisialdiko jarduere-
tarako topalekua izan nahi dugu, 
Museoko erakusketei egindako 
bisitak osatuko dituzten ekimene-
kin.
Tailer abegikorra, publikoari irekia, 
zeinean Museoak, elkarteek eta 
partikularrek beren ontziak eta 
Museoarenak eraikitzeko, zahar-

berritzeko eta mantentzeko auke-
ra izango duten, formatu askotako 
ikastaroetan parte hartuz eta go-
zamen osasuntsuko giroa sortuz, 
itsasadarrean ontzi tradizionale-
kin eta erriberako arotzeriarekin 
lotuta gara daitezkeen askotariko 
jarduerekin, hala nola arraunketa, 
bela-nabigazioa, korapilo-lanak 
eta abar.

Misioa
Bizkaiko Lurralde Historikoko erri-
berako arotzeria tradizionalarekin 
eta zurezko ontziekin lotutako 
ondare material zein immateriala 
kontserbatzea eta horiei buruz ja-
sotako ezagutza zabaltzea.

Ikuspegia
Proiektu dinamikoa, herritarrei ire-
kia, Bizkaiko ondarezko ontziak, 
erriberako arotzeriarekin lotutako 

instalazioak eta pertsona profe-
sionalen ezagutza kontserbatzera 
bideratua, ondare horren ezagu-
tza Lurralde osoan zabaltzeko jar-
duerak sortuz.

Balioak
Ondareari errespetua, pertsonei 
errespetua eta errespetua inguru-
menari.

Honako balio hauek aintzat har-
tzen direla bermatzen duten 
eskuliburu batzuei jarraituz lan 
egingo da: ondarezko ontziekiko 
laneko praktika onen eskuliburu 
bat, egindako lanei egokitutako 
laneko arriskuen prebentzio plan 
bat eta hondakinak kudeatzeko 
sistema bat.

ERAIN EZAGUTZA-POLOA ETA BIZKAIKO ERRIBERAKO 
AROTZERIA-TAILERRA

“Ez dago erriberako 
arotzeriarik 
zurezko ontzirik 
gabe, ezta 
zurezko ontzirik 
ere, erriberako 
arotzeriarik gabe”
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Helburuak
1. helburua. Bizkaiko erriberako 
arotzeriarekin eta zurezko ontzie-
kin lotutako ondare materiala kon-
tserbatzea. Ontziak, instalazioak, 
tresna bildumak, txantiloiak, lana-
besak, planoak, apunteak, argaz-
kiak eta abar.

2. helburua. Bizkaiko erriberako 
arotzeriarekin eta zurezko ontzie-
kin lotutako ondare immateriala 
kontserbatzea, elkarrizketa per-
tsonalak jasoz, ezagutza eta iraga-
naren memoria gordetzen duten 
pertsonen lekukotasunak, eta da-
goen informazioa artxibo batean 

batuz.
3. helburua. Sortutako ezagutza-
ren zabalkundea argitalpenen, 
erakusketen, ekitaldien, ikastaroen 
eta bisiten bidez.

Bizkaiko Lurralde Historikoa
Proiektuak ahalik eta pertsona 
gehienarengana iristeko eta Biz-
kaiko lurraldean ahalik eta zabal-
kunde handiena izateko bokazioa 
izan behar du. Kostaldean eta Bil-
boko itsasadarrean interes handia-
go piztu badezake ere, ez dira baz-
tertu behar beste leku batzuetan 
sortutako ekimenak.
Topaleku fisiko zehatz bat propo-

satzen badu ere, gure proiektuak 
bilatzen du ahalik eta jende gehie-
na hurreratzea erriberako arotze-
riara eta ontzi tradizionaletara. Alde 
horretatik, funtsezkoa da udalekin, 
partikularrekin eta gaur egun dau-
den zein aurrerago sor daitezkeen 
elkarteekin lan egitea.

A. Ontzien zaharberritzeko, 
kontserbazioko, gordailuko 
eta eraikuntzako tailerra.

A.1 Ontzien kontserbazioa eta 
zaharberritzea aurrez definitutako 
irizpideekin, ezarriz epe laburrera-
ko laneko jarraibideak eta meto-
doak markatzen dituen eskuliburu 
bati jarraituz lan egin nahia, desa-
gertzeko arriskuan dauden onda-
rezko ontzien tratamendurako.

A.1 Ontzien Kontserbazio Plan 
Orokorra, abian 2015az geroztik.

A.2 Nuevo Anchústegui ontziaren 
zaharberritze proiektua.

Gaur egun, Museoa ondarezko 
ontzien kontserbaziorako Esku-
liburu bat idazteko lanean ari da, 
horien kudeaketa zuzenera bide-
ratutako praktika on guztiak jasoz, 
haien ondarezko balorazioaren, 
haietan egindako esku-hartzeen, 
kudeaketaren, aplika daitekeen 
arautegiaren, arriskuen preben-
tzioaren eta ingurumenarekiko 

errespetuaren ikuspegitik.

Onartu eta gero, tailerreko lanak 
eskuliburu horri eta han jasotako 
prozedurei jarraituz egingo dira. 

Beren konplexutasunarengatik 
eta/edo tamainarengatik hala 
egitea egoki irizten zaien proiek-
tuetan, zuzendaritza edo ingenia-
ritza egokitu eta kolegiatu batekin 
lan egingo da.

Tailerrak arriskuen prebentziora-
ko plan bat dauka, egindako lanei 
egokitua, hala tailerrerako nola 
kanporako.

A.2 Ontzien aldi baterako gordai-
lua, gorde ezean, epe laburrean 
desagertzeko arriskua legokeen 
kasuetarako.

Kasu bakoitzean bere ondarezko 
balioa neurtuko da ,eta gutxie-
neko kontserbasio tratamenduak 
aplikatuz kontserbatzeko auke-
rak, ontzia gal ez dadin planoak 
marraztu eta ikertu aurretik, esa-

rritako irizpideen arabera beha-
rrezkoak eta posible direnak kon-
tserbatuz.

Ekipamendurik gabeko lokal ba-
ten beharra sortzen da, non on-
tziak gordeko liratekeen, euren 
balioa, euren diagnostikoa eta 
kontserbaziorako plana astertu 
ondoren.

Horrez gain, tresnak, lanabesak, 
txantiloiak eta bestelakoak gor-
detzeko balioko du.

A.3 Ontziak eraiki erriberako aro-
tzeriari eta ontziei buruzko ezagu-
tzaren transmisiorako tresna gisa, 
modu dinamiko eta ilusio-piztai-
lean.

2017 eta 2018 urteetan Museoko 
boluntarioak prestatzeko ikas-
taroak egin dira; horiek ontziak 
kontserbatzeko eta mantentzeko 
lanetan eta Nuevo Anchústegui 
ontziaren zahaberritzean parte 
hartzen ari dira. Aurreikusita dago 
etorkizunean publiko orokorra-

ERAINEN LAN ILDOAK
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rentzako ikastaroak antolatzea. 

Haiek ikastaroetan eraiki eta gero, 
ontziak Museoaren jarduerak eta 
itsas ondarea ezagutarazteko ba-
liagarri izango dira, itsas ekitaldie-
tan parte hartuz.

B. Dokumentazioa eta iker-
keta

B.1 Bizkaiko ondarezko ontzien in-
bentarioa.

Oinarritzat Eusko Jaurlaritzak 
2015ean egindako ontzien inben-
tarioa hartuta, hori osatuz ontzi 
bakoitzaren egoeraren diagnos-
tikoarekin, ondarezko ontzi gisa 
duen balorazioarekin, desager-
tzeko duen arriskuarekin eta, ka-
suaren arabera, kontserbazio edo 
zaharberritze plan batekin.

Ontziez gain, inbentarioa osatuko 
litzateke erriberako arotzeriare-
kin lotutako instalazioei, tresnei, 
lanabesei, dokumentuei, planoei, 
argazkiei eta abarri buruzko erre-
ferentziekin.

B.2 Honako hauekin lotutako iker-
keta:

Erriberako arotzeria eta zurezko 
ontziak Bizkaian.

Elkarrizketak erriberako arotzekin.

Ontziolak eta laguntzako instala-
zioak.

Zerikusia duten beste batzuk.

C. Artxiboa

C.1 Erriberako arotzeriari eta zu-
rezko ontziei eskainitako artxiboa, 
arreta berezia emanez Bizkaiko 
lurralde historikoari. Kontsultako 
gune bakarrean bilduz Bizkaiko 
erriberako arotzeriari buruz ikertu-
tako eta argitaratutako guztiaren 

erreferentziak, argazkiak, planoak, 
argitalpenak, artikuluak, tesiak, 
etab. horien erabilera eta zabal-
kundea sustatuz. 

D. Zabalkundea

D.1 Solasaldien, ikastaroen eta 
topaketa propioen zein hirugarre-
nekiko topaketen bidezko dibul-
gazioa.

D.2 Honako hauen argitalpenak:

Jardueren urteroko memoria.

Ondarezko ontziekiko laneko 
praktika onen eskuliburua.

Artikulu propioak, hirugarren ba-
tzuek oraindik argitara eman ga-
beko ikerketak eta lanak.

D.3 Erriberako Arotzeria Bizkaian 
XX. mendean erakusketa.

Erriberako arotzeriari buruzko 
erakusketa, zeinak testuinguruan 
ezartzen duen zurezko ontzien 
eraikuntzaren jarduera Bizkaian. 
Erriberako arotzeriako jatorriz-
ko tresna eta lanabesen bilduma 
oso bat erakusten da, Bizkaiko 
erriberako arotzeria zer den azal-
duz, haren garrantzia, ontzi mota 
desberdinak garai desberdinetan, 
eraikuntza teknika tradizionalak 
eta abar.

Aldi berean, erakusketak abian 
dauden proiektuak zabaltzeko 
balio du. 

Bisita horien bidezko zabalkun-
dea proiektuaren parte izango da 
hasieratik, sarbidea emanez tai-
lerrera, sortzen den informaziora, 
zaharberritze lanetara eta harekin 
lotutako guztira. 

2019ko ekainetik aurrera honako 
hauek antolatuko dira:

- Bisita gidatuak, kontser-
bazio eta zaharberritze lanak egi-
ten diren bitartean, herritar guztiei 
zuzenduak, oro har. 

- Bisitak Itsas Museoa bisi-
tatzen duten eskola-taldeentzat, 
eskuarki haren heziketa-progra-
marekin koordinatuta. 

- Egiten ari diren esku-har-
tzeei buruzko mintegiak, publiko 
espezializatuari zuzenduak.

E. Dinamizazioa

E.1 Itsas ondarearekin lotutako 
ekitaldietan parte hartzea.

2018an Itsas Museoak eta “Itsas 
Lagun” Itsas Museoaren Lagunen 
Elkarteak Castro Urdiales eta Zier-
benako itsas jaialdietan parte har-
tu dute. Bi ekitaldi horietan era-
kusmahai bat ezarri zen, zeinean 
azaltzen zen trazaketa, lehen 
urratsa ontzi baten eraikuntzan, 
eta ontzi bat eraman zen, Portu, 
zeinarekin Museoko boluntarioek 
nabigatu egin zuten.

E.2 Museoak eta ERAINek zurezko 
ontziekin eta erriberako arotzeria-
rekin lotutako jarduerak antola-
tzea. 
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ERAINEN LAN ILDOEN ETA PROIEKTUEN 
INPLEMENTAZIOAREN EGUTEGIA

A. Zahaberritzeko, kontserbazioko, gordailuko eta eraikuntzako tailerra.

A.1
Ontzien kontserbazioa 
eta zaharberritzea

BIIMren ontzien Kontserbazio Plana 2015

Bizkotxalde ontziaren zaharberritzea 2015

Nuevo Anchústegui ontziaren zaharberritzea 2016

A.2
Ontzien aldi baterako 
gordailua (triage)

2020

A.3 Eraikuntza 
Portu laguntzako txaluparen eraikuntza 2016

Euzkadi lurrun-txaluparen eraikuntza 2019

Praktika onen eskuliburuaren 
idazketa

2019

Prebentzio Plana 2017

B. Dokumentazioa eta Ikerketa

B.1 Inbentarioa 2020

B.2 Ikerketa 2020

C. Artxiboa

C. 1 Artxiboa  2021

D. Zabalkundea

D.1
Solasaldien, ikastaroen, 
sareen bidezko dibulgazioa

2017

D.2 Argitalpenak

Jardueren urteroko memoria 2018

Praktika onen eskuliburua 2019

Artikuluak eta Ikerketak 2021

D.3 Erriberako Arotzeriaren erakusketa 2018

D.3 “Obrengatik irekita” bisitak 2019

E. Dinamizazioa

E.1 Ekitaldietan parte hartzea 2017

E.2 Jarduerak antolatzea. 2021
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A.1 Ontzien kontserbazio 
plana 2015-2019

2015ean ontzien Kontserbazio 
Plan bat jarri zen abian, Bilbo-
ko Itsas Museoko dike lehorrean 
dauden Museoko Bildumako on-
tzien kontserbaziora bideratutako 
ekintzak gauzatzea eta erregistra-
tzea helburu zuena.

Ontzien kontserbazioko lanak eta 
ontzi bakoitzaren diagnostikoa 
2015eko martxoan egindako eba-
luazio bat aintzat hartuta zehaztu 
dira.

Planaren barruan sartzen dira 
ontzi bakoitzaren aurrekariak eta 
diagnostikoa, haren ekintza plana, 
berrikusketa eta kontserbazioko 
eta zaharberritzeko lanak. 

Lanak bi multzo handitan bil dai-
tezke. Lehenengoan, plan honek 
eragindako ontzi guztietan haiek 
egonkortzea bilatuz egiten diren 
oinarrizko mantentze-lanak, eta, 
bigarrengoan, 2019ra arte pla-
nifikatutakoari jarraituz ontzi ba-
koitzaren premien eta erabilgarri 
dagoen aurrekontuaren arabera 
egiten diren zaharberritze lanak. 

2020an Planaren emaitza balora-
tuko da eta berriro egingo da on-
tzien diagnostikoa eta Plan berri 
bat.

Ikus Ontzien Kontserbazio Plana 
2015-2019 eranskina

A.1 BIZKOTXALDE ontzia-
ren zaharberritzea 2015

2015ean Museoak Bizkotxalde on-
tzia zaharberritzea erabaki zuen, 
bere Bildumakoa, bere bitarte-
koentzat eta laneko espazioaren-
tzat irisgarria zelako. Zaharberritze 
plan bat prestatu zen, hura zuzen-
tzeko irizpide batzuk ezarri ziren 
eta prozesu osoa dokumentatu 
zen. Zaharberritu eta gero, berriro 
ere aterpe barik egurats zabalean 
ez uztea erabaki zuen Museoak.

Ikus Bizkotxalde ontziaren zahar-
berritzearen txosten erantsia.

Gure portuetan 1960 eta 1970 ar-
tean oso ohikoa izandako mota 
bateko ontzia da, harik eta, 80ko 
hamarkadako urteetan, material 
sintetikoa gero eta indar handia-
goz sartzeak gure portuetatik zu-
rezko ontziak progresiboki desa-

gertzen joatea ekarri zuen arte.

Ontzi horiek kostaldeko ontziola 
ia guztietan egiten ziren eta maisu 
bakoitzak bere plano eta txantiloi 
propioak erabiltzen zituen; horre-
gatik, ontzien aniztasuna oso han-
dia da, nahiz eta denek ezaugarri 
komun batzuk partekatu.

Ontzi horien eraikitzaileen artean, 
Portugaleteko Astondoa ontziola 
oso estimatua izan zen bere on-
tzien kalitatearengatik, eta haren 
tailerretik batel, gasolino, bidai-
rientzako txalupa, praktikajerako 
txalupa, yate eta abar asko irten 
ziren.

Esan dezakegu Bizkotxalde As-
tondoan eraiki ziren tipologia ho-
netako ontzien adibide ona dela.

PROIEKTU BATZUEN BILAKAERA

Tipologia: Aisialdiko arrantzarako txalupa motordu 
 na. Beste izen batzuk lekuaren arabera: 
 gasolino, txipironera.

Izena: Bizkotxalde

Jatorria: Garibi jauna, Lekeitio

Eraikuntza data.: 1968

Ezaugarriak: Luzera 7,57 metro, zabalera 2,14 metro,  
 garaiera 1,07 metro.

Motorra:  Lister Blackstone 2 zilindro 4 denbora, 
 24 hp / 2.000 bira minutuko.

Eraikitzailea:  Astondoa Ontziola, José Astondoa Ruiz. 
 Portugalete

Diseinatzailea:  Antón Cortázar. Areeta, Getxo.

Ezaugarriak
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12 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 

2. Irudia

Bizkotxalde 
ontziaren traken 

eta karelen 
ordezkapena.

3. Irudia

Inprimazioaren 
oinarria.

4. Irudia

Pintaketaren lehen 
fasea, jatorrizko 

kolorearekin.
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5. Irudia

Bilboko Itsas 
Museoan 
kontserbatutako 
planoa.

6. Irudia

Portu laguntzako 
txalupa

A.3 Portu txaluparen 
eraikuntza

Gure lehen eraikuntza proiektua 
Euskalduna ontziolako laguntzako 
txalupa bat izan zen. 4,65 metroko 
luzera duen txalupa da, solaptuko 
sistemaz egina. Hura eraikitzeko, 
ontziolako jatorrizko planoak era-
bili genituen; gaur egun, Bilboko 
Itsas Museoan gordeta daude. 

Hutsetik hasita eraiki zen Museo-
ko boluntarioekin, eta gure hel-
burua, hala eraikuntza honetan 
nola etorkizunekoetan, bikoitza 
da. Erriberako arotzeriari buruzko 
ezagutza zabaltzea eta, proiektu 
honetan zein sor daitezkeen bes-
te batzuetan prestatu ondoren, 
Museoak daukan ontzien Bilduma 
kontserbatzen lagunduko diguten 
pertsonak Museora erakartzea.
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8. Irudia

Boluntario talde bat 
Portu laguntzako 

txaluparen trazaketa 
egiten.

7. Irudia

Kroskoaren 
barnealdea Portu 

eraikitzen ari 
zenean.
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9. Irudia

Portu laguntzako txalupa, Museoko erakusketan.
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10. Irudia

Euzkadi lurrun-
txalupa, Roberto 

Hernández “ontzien 
ilustratzailearen” 

akuarela.

11. Irudia

Bilboko Itsas Kapitaintzaren 
Euzkadi lurrun-txaluparen 

idazpen-kopia.

A.3 EUZKADI TXALUPAREN 
eraikuntza

Hurrengo erronka boluntarioen 
prestakuntzan, Museoko taile-
rrean lurrun-txalupa bat berrerai-
kitzea da (erreplika bat) Euskaldu-
na Ontziolan 1902an eraikitakoen 
planoekin.

Gure Itsas Museoari estu lotutako 
proiektua da eta Euskaldunarekin 
lotzen gaitu, txalupa hauek On-
tziolan eraikitako lehendabizikoak 
baitira, Portu gangila alde batera 
utziz gero.

Gure itsasertzeko hainbat ontzi 
tradizional eraiki dira, hala nola 
trainerua, txalupa eta batelak, bai-
na oraindik ere ez dago lurrunez-
ko ontzien sarrera ordezkatzen 

duenik; horiek aldaketa historikoa 
ekarri zuten gure arrantzara.

Proiektu honetarako sei txalupa-
ren kroskoaren, galdararen eta 
lurrunezko motorraren jatorrizko 
planoak dauzka Museoak, Euz-
kadi, Arrantzale, San Juan, Castro 
Verde, La Castreña eta Elantxobe 
ontzienak; horiek izan ziren On-
tzien Eraikuntza eta Konponketa-
ko Euskalduna Konpainiaren 2., 3., 
4., 5., 6. eta 7. eraikuntzak 1902an. 
Ontzi horietako batzuek Arran-
tzarako Lurrun-ontzien Konpai-
nia osatu zuten, Ramón de Sotak 
Bermeoko hainbat arrantzalerekin 
sortutakoa.

AF_Lg_eusk_BC_19_2_2019_ntxustegui.indd   16 06/05/19   13:03



 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 17

12. Irudia

Erriberako arotzeriari 
buruzko erakusketa.

13. Irudia

Erakusketaren 
beste ikuspegi bat.

D.3 ERAIN. erriberako aro-
tzeria bizkaian xx. men-
dean erakusketa

Nuevo Anchústegui ontziaren 
zaharberritzearekin eta tailerreko 
gainerako proiektuekin batera, eta 
jarduera horien zabalkundearen 
parte moduan, erriberako arotze-
ria testuinguruan kokatuko zuen 
erakusketa bat programatu zen. 
Museotik proiektu komun baten 
aukera proposatu zitzaion EHUko 
Arte Ederren Fakultateari, zeinean 
unibertsitateko ikasleek erakus-
keta pentsatuko zuten. Unibertsi-
tatearen erantzuna positiboa izan 
zen eta are positiboagoa ikasleen 
erantzuna.

Erakusketak zurezko eraikun-
tza tradizionala izan behar zuen 

gaitzat, sarrera bat eginez, erai-
kuntza teknikei buruz mintzatuz, 
arrantzontziaren eboluzioaz, erri-
berako arotzez, eta baldintzatzaile 
moduan espazio zehatz bat zeu-
kan erakusketarako zehaztutako 
bilduma batentzat.

Pieza nagusi moduan, erakuske-
tak Kortazar Ontziolako tresnen 
bilduma bat eta Juan Apraizen ar-
gazki bilduma bat dauzka. Horrez 
gain, koherentzia estetikoa ema-
ten zaio Rober Garayren ilustra-
zioekin.

Uste dugu emaitza oso positiboa 
dela, hala azken ukituaren aldetik 
nola lankidetzarenetik. 
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E.1 Itsas ekitaldietan 
parte hartzea

Bilboko Itsas Museoak eta ERAIN 
tailerrak parte hartu dute, “Itsas 
Lagun” boluntarioen Elkarteare-
kin batera, Zierbenan, 2017an eta 
2018an, eta Castro Urdialesen, 
2018an, egin diren itsas jaialdie-
tan.

Kasu guztietan, erakusmahai bat 
ezarrita parte hartu zen, tailerrean 

egiten den lanaren zati bat era-
kutsiz, eta pertsona boluntarioek 
egindako ontziak aurkertuz.

Gure asmoa da, aukera dugun to-
paketa guztietan, parte hartzen 
jarraitzea itsas ondarea kontser-
batzeko lan egiten duen eragile 
bat gehiago izanik.

14. Irudia

Erainen erakusmahaia 
Zierbena 2017an.

15. Irudia

Itsas Laguneko 
pertsona 

boluntarioak Castro 
Urdialesko badian 

nabigatzen, 2018an.
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NUEVO ANCHÚSTEGUI 
ONTZIAREN ZAHARBERRITZEA 

II.

Itsas Museoaren Bildumakoa izatea bada nahikoa motibo 
Nuevo Anchústegui ontzia kontserbatua izateko, baina uste 
dugu, horrez gain, ontzi honek gaur egun parerik gabeko 
bihurtzen duten eraikuntza-ezaugarri batzuk dauzkala.
Gure itsasertzean tamaina handiko zurezko ontzi gutxi 
kontserbatzen dira, eta hori motibo bat gehiago da Nuevo 
Anchústegui Bilboko Itsas Museoan zaharberritzeko eta 
kontserbatzeko.

1. SARRERA

2. DATU OROKORRAK

16. Irudia

Nuevo Anchústegui 
2004an

Tipología:  Baxurako arrantzontzia.

Izena: Nuevo Anchústegui, Folioa: BI-1-2855

Jatorria:  Antxustegi familia,  Ondarroa.

Kokapena:  1. dikea.

Deskribapena:  Arrantzontzi balioaniztuna, inguraketa / beita bizia, 
 Euskal Herriko eta kantauriar kostaldeko tipikoa. 

Eraikuntza data:  1958. Arriola Ontziola. Ondarroa

Neurriak: Luzera 21,20 m, zabalera 6,14 m. eta 
 zutabea (garaiera) 2,80 m.
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Bere garaiko euskal arrantzontzien forma tipikoak dituen itsasontzia.

Haritz zurezko saihets “bikoitzen” gainean eraikia zurezko forroarekin.

Jabea: Bilboko Itsas Museoa Fundazioa. 

Sarrera data: 1997

Kontratua: dohaintza

Obra katalogatua: B-572.

Ezaugarri teknikoak: 

Nuevo Anchústegui ontziak, Arrio-
la Ontziolan 1958an eraikia, ur-
azaleko arrantzara bideratutako 
ontziaren prototipoa ordezkatzen 
du. Arrantza horrek ur-azaleko 
espezieen arrantza du ardatz, ur-
te-sasoien arabera, sarda handiak 
eratuz, lekualdatzen diren migra-
tzaileak gehienak, antxoa, sardina 
eta atunak, adibidez. 

Antxoa arrantzatzeko sistema in-
guraketa da, sareak erabiliz arrain 
sardak inguratu eta “poltsaratze-
ko”. 

Atunak arrantzatzeko, beita ha-
rrapatu eta gero, antxoa eskuarki, 
lehen deskribatu den moduan, bi-
zitegietan uzten da, eta han bizirik 
eusten zaio, harik eta hegaluzea 
arrantzatzeko kanaberak beita-
tzeko erabiltzen den arte.

Arrantzatutako arrainak ontzi-
gainean manipulatzen dira eta, 
zurezko kaxetan edo soltean, so-
tora eramaten dira. Arraina izotz 
birrinduarekin kontserbatzen da 
bodegetan, hozkailu-instalazioz 
hoztuta.

Espezie batzuen edo besteen 
arrantza urte-sasoien araberako 
zikloek markatzen zuten.

1958ko urtarrilean hasi zen eraiki-
tzen eta urte bereko urriaren 22an 
amaitu zen. Abenduaren 22aren 
eta otsailaren 21aren artean mo-
torra ezarri zen. Kapitaintzako 
idazpen-kopiaren arabera, erai-
kuntzako materialak herrialdeko, 
Erronkariko eta Galiziako pinua, 
haritza eta akaziak izan ziren, bai-
na jatorrizko forroa zur tropika-
lekoa zen, garaia aintzat hartuta 
beharbada samangila edo ukola.

Propultsatzailea Zumaiako Yere-
gui Hermanos tailerretan eraiki-
tako diesel bat da (sei zilindro, lau 
denbora eta 200 H.P.-ko potentzia 
efektiboa). Aurrerago, motor ho-
rren ordez, Caterpillar bat ezarri 
zen.
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Nuevo Anchústegui ontziaren egi-
tura ohikoa da bere garaiko arran-
tzontzietan eta XX. mendearen 
bigarren erdiko Euskal Herriko on-
tzietako oinarrizkoa da. 

Nuevo Anchústegui ontziaren erai-
kitze-egitura deskribatu aurretik, 
nabarmendu behar da osatzen 
duten pieza guztiak eta haiek lo-
tzen dituzten elementuak direla 
mota honetako ontzien egiturazko 
indarraren oinarria. Kontrakoa di-
rudien arren, beharbada eraikinen 
egituretan oinarrituta, zurezko on-
tzietan, luzetarako erresistentziari 
dagokionez, kroskoaren forroa eta 
ontzigaina bezain garrantzitsua 
da egitura.

Itsasontziaren luzetarako egitura 
gilak, bularrak, korastak, haren za-
patek, gilagainak, bragerek, goiko 
bragerek eta kontradurmienteek 
osatzen dute, saihetseko forroaz, 
trankanilaz eta ontzigainaz gain, 
zeina nahiko lodia den.

Zeharkako egitura armazoi “bi-
koiztuek” (saihetsak, barengak eta 
haren ligazoiek), bagoek eta tren-
kadek osatzen dute.

Gila, XX. mendearen hasieran ar-
tean ere haritz zurez eta bi pieza-
koa (edo, kasu bakan batzuetan, 
gehiagokoa) egiten bazen ere, 
gero eukalipto zurezko pieza ba-
karrekoa egin izan da.

Haritz zurezko bularra gilari eta gi-
laren “zapatei” lotuta dago. Zapata 
baxua edo lokartua eta altua edo 
kontrabularra; horiek alderik alde-
ko torlojuen bidez gila eta bularra 
lotzen dituzte, sendotasuna ema-
nez osotasunari.

Korasta ere, zeina ziri batez lotzen 
zaion gilari, bere zapatak sendo-
tzen du (lokartua), eta haren pie-
zak alderik aldeko torloju galbani-
zatuekin lotzen dira.

Gilagaina, saihetsen gainean ber-
matua, luzetara alderik aldeko 
torlojuekin lotzen zaio gilari; tor-
loju horiek zeharkatu egiten dute, 
halako moldez non armazoiei 
“eusten dien” brankatik poparaino.

Bragerek kroskoaren barnealdea 
zeharkatzen dute, armazoi guz-
tiak lotuz, eta binaka instalatzen 
dira hiru alturatan. Tamaina ba-
tetik gorako ontzietan, pantoka-
ren gunean kokatuta egoten dira, 
saihetsaren erdialdean eta gune 
altuan, trankanilaren azpian. ar-
mazoi guztietan josten dira eta 
alderik aldeko torlojuak kokatzen 
dira lau saihetsetik behin (nahiz 
eta aldaketak dauden eraikitzai-
leen arabera).

Trankanilaren azpian, goiko bra-
gera ezartzen da, zeinak ontzi-
gainari eusten dioten bagoen to-
peak hartzen dituen. Horretarako, 
miru-buztan erdiko ahokadurak 
dauzka, ontzia zeharka erortzea 
eragozten laguntzen dutenak. 
Pieza hori bragerak baino altura 
eta lodiera handiagokoa izaten 
da, eskuarki.

Saihetseko eta ontzigaineko fo-
rroak, kroskoaren iragazgaiztasu-
nari eusteko funtzioaz gain, egitu-
razko zeregin garrantzitsua dauka. 
Hura osatzen duten oholak ahalik 
eta luzeenak izatea bilatzen da, 
eta baita lodiera egokia izan de-
zaten ere. Egiturazko funtzio ho-
rrek eskatzen du forroaren eta on-
tzigainaren traken topeen artean 
lekua egotea eta ez bat egitea, 

horrek luzetarako ahultasunak 
sortuko bailituzke kroskoan.

Forroaren lotura-elementuei da-
gokienez, forroa haritz zurezko 
saihetsen gainean josten da, eba-
keta karratuko untze galbaniza-
tuekin, zeinak forroaren loditasu-
na halako lau diren luzeran.

Ontzigainari dagokionez, ontzia-
ren forroa baino lodiagoa da eta 
haritz zurezko bagoen gainean il-
tzatuta dago iltze galbanizatuekin.

Zeharkako egituraren pieza na-
gusiak armazoiak dira, eskuar-
ki bikoitzak, saihetsak, baren-
gak eta haien ligazoiek osatuak. 
Kasu gehienetan, bata bestetik 
oso gertu kokatutako saihetsen 
“jokoak” osatzen dituzte, beren 
artean beren lodieraren antze-
ko espazioa utzita. Multzo horiek 
osatzen dituzten piezak untze 
galbanizatu ezkelekin edo torloju 
galbanizatuekin lotuta daude.

Bagoek, ontzigainari eusteaz gain, 
itsasontziaren bi bandak goiko 
bragerarekin edo durmientea-
rekin lotzen dituzte miru-buztan 
erdiko ahokaduren bidez. Horrez 
gain, bagoak bragera horri lotuta 
daude torloju galbanizatuen bi-
dez.

Ontzia geletan banatzen duten 
trenkadak ere ontziaren bi bandak 
lotzen dituzte, ontzigainaren pi-
suari eusteaz gain.

3. DESKRIBAPEN TIPOLOGIKOA. 
ERAIKITZE-EGITURA
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Antxustegi familiak ontzia de-
segin beharrean, Itsas Museoari 
eman zion dohaintzan itsas kapin-
taintzak emandako baimen berezi 
baten bidez eta Axpe-Erandiora 
eraman zuten han Euskalduna 
ontziolako, gaur egungo Itsas Mu-
seoko, dike lehorrera eramateko 
prestatzea aurreikusten zen. 

Arrantza lanetan berrogei urtez 
aritu ondoren, baja emandako 
ontzia da eta, dohaintzako kon-
tratuak adierazten duen moduan, 
ontziari propultsioko motorra eta 
bi multzo elektrogeno erauzi zi-
tzaizkion, eta komunikazioko eta 
elektronikako elementurik gabe 
geratu zen.

4. HISTORIA MATERIALA. 
ESKU-HARTZEEN EGUTEGIA

17. Irudia

Lehorrean jartzea 
Axpe-Erandion.

Ontzia Inguralde tailer eskolaren 
esku utzi zen; garapen ekonomi-
korako Barakaldoko Udalaren or-
ganismoa da Inguralde. 

Motorreko hondakinak garbitu 
zitzaizkion ontziari, ontzigaineko 
elementu guztiak desmuntatu 
ziren, mastak, zubiak eta troilak, 
brankako hiru haztegiak eta bo-
dega-hozkailua barne. Barneal-
dean, trenkadak desegin ziren, 
hutsik geratu zen makina-ge-
lak, brankako haztegiak, bode-

ga-hozkailua eta arrantxoak hart-
zen zuten lekua. Hori egindakoan, 
ez ziren errespetatu kroskoaren 
egiturazko elementuak, eta horrek 
osotasuna ahuldu zuen mekani-
koki.

Ontzitik ia 15 tona hormigoi erauzi 
ziren, sentinan lasta-lana egiten 
zutenak. 

HARRERA ETA LEHORREAN JARTZEA AXPEN. 1997.

2001. INGURALDE TAILER ESKOLA
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18. Irudia

Brankaren 
ikuspegia.

19. Irudia

Poparen ikuspegia
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Jatorrizko ontzigainaren oholtza 
kendu (trankanilak izan ezik) eta 
berria ezarri zen. Horrekin berre-
gin egin zen masaileria osoa tran-
kanila barne eta barraganeten or-
dezkapena.

Brankako bagoak ordezkatu ziren. 
Haritz zura erabili beharrean, pinu 
zura erabili zen. Piezen ebaketek 
ez zuten errespetatu jatorrizko 
konfigurazioa.

20. Irudia

Jatorrizko 
ontzigainaren 

ordezkapen lanen 
argazkiak

.21. Irudia

Bagoen zein gunetan esku 
hartzen den adierazten duen 

kalteen mapa.

Ontzitik ia 15 tona hormigoi erau-
zi ziren, sentinan lasta-lana egiten 
zutenak.

Kroskoa hareaz granailatu zen 
pintura kentzeko, eta horrek era-
gin zuen zurak gehiegizko urra-
dura nozitzea eta erabat elimina-

tu zituen egoera txarrean zeuden 
oholak. Kroskoko oholen arteko 
iztupa kendu zen eta, haren ordez, 
poliuretanozko aparra ezarri. Hori 
konpondu egin zen gero Museoak 
hala eskatuta.
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22. Irudia

Lanek eragindako kroskoaren 
gunea erakusten duen kalteen 
mapa.

23. Irudia

Trailerreko edukiontzia, 24m3  
ingurukoa, ontzitik kendutako 
zurez betea.

Bermeoko Ontziolari ontzia be-
rreskuratzeko enkargua eman 
zion Bizkaiko Foru Aldundiko Eko-
nomia Sustapen Sailak.

Kroskoaren % 50 ordezkatu zen 
eta ontzigaina brankatik zubirai-
no. Ontziaren jatorrizko forroaren 
ordez, zur tropikalekoa (ukola edo 

samangila), pinu zurezko forro bat 
ezarri zen. Kroskoko forro osoa 
ordezkatzeko lanean, brankatik 
hasita ontziaren erdialderaino, 
bragera berriak (luzetarako egitu-
raren euskarri-piezak) eta saihets 
batzuk ezarri behar izan ziren.

Itsasontziaren brankako gunea 
berreraiki zen pinu zurezko ar-
mazoiak erabiliz, haritz zurezkoak 
erabili beharrean, erdigunean 
egin zen bezala, eta ez ziren ken-
du Inguraldek aurretik ezarritako 
pinu zurezko bagoak, zeinak haritz 
zurezkoak izan behar zuten.

Zubia Bermeora eraman zen, eta 
han hura osatzen zuten altzairu 
galbanizatuko xaflen ordez, be-
rriak ezarri ziren.

BERMEOKO ONTZIOLA. 2002.
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Museoak bere gain hartu zituen 
Bermeoko Ontziolak egin gabe 
utzitako lanak eta barnealdea era-
kusketa txiki bat egiteko egokitu 

zuen; horretarako, barneko pasa-
rela bat eta sartzeko eskailera ba-
tzuk eraiki ziren. 

Museoa inauguratu eta hilabete 
batzuk geroago ontzi barruko era-
kusketa ireki zen. 

Museoak mantentze-lanak egiten 
jarraitu zuen etengabe eta 2009an 
Peñascal Fundazioaren tailer es-
kolak ontzigaina ordezkatu zuen 
iragazpenak eragozteko, munta 

txikiagoko beste lan batzuk egi-
teaz gain. Peñascal Fundazioaren 
lankidetzak ezin izan zuen jarrai-
penik izan, haiek, INEMen lagun-
tzak desagertzearen ondorioz, ez 
zutelako bitarteko ekonomikorik 
Museoan prestakuntza tailerrak 
egiteko.

LEKUALDAKETA ETA EZARPENA ITSAS MUSEOKO DIKE LEHORREAN. 
2003.

2004. NUEVO ANCHÚSTEGUI ONTZI BARRUKO ERAKUSKETA 

24. Irudia

2004, erakusketa ireki 
eta gero

25. Irudia

Lanek eragindako 
poparen gunea 
erakusten duen 

kalteen mapa.
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Haizetearen ondorioz, 2010ean, 
zubiko sabaia erori egin zen; kon-
pondu egin zuten eta radarraren 

antena ez zen berriro ezarri haren 
pisuaren eragina saihesteko.

Museoak, ontziaren egoeraz 
kezkatuta, harekin jokatu beha-
rreko moduaz adituen iritzia es-
katu zuen lehendabizi, eta gero 
aurrekontuak hirugarren batzuei. 
2013ko maiatzean bilera bat egin 
zen Portugaleteko arotz batekin, 
eta hark, proposamena egiteko 
aukera baztertu eta gero, bere tai-
lerraren tamainarengatik, Tecna-
liarekin hitz egitea aholkatu zuen, 
eta Tecnaliak (Eraikuntza Iraun-
korreko Sailaren barruan) daukan 

zurean espezializatutako atalak 
zuraren ikerketaren aurrekontu 
bat egin zigun, 7.260 eurora iristen 
zena.

Iritsi zen lehen aurrekontua Ber-
meon lanean ari zen ontziola bati 
eskatutakoa izan zen, 225.000 eu-
rokoa; kopuru hori ez zen bidera-
garria Museoarentzat.

Urte bereko 2013ko irailean eta 
azaroan bilerak egin genituen An

26. Irudia

Kalteen mapa.

27. Irudia

Ekaitzak 
kaltetutako zubia.
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txustegi familiako kideekin, baina 
ez genuen lankidetzarako biderik 
adostu. Ondoren, hainbat protes-
ta sortu ziren eta eztabaida heda-
bideetara eta Legebiltzarrera iritsi 
zen.

Irtenbide bideragarririk ezin aur-
kituta, eta eskura zeuzkan txoste-
nak aintzat hartuz, 2014ko maia-
tzean Patronatuak ontziari baja 
ematea erabaki zuen.

Baina 2015a inflexio-urtea izan 
zen. Udaberrian, Museoak Itsa-
sontzien Kontserbazio Plan au-
rrez aipatua landu eta onartu 
zuen. Horrez gain, urte horretako 
abenduan, 2015ekoan, Patrona-
tuak Nuevo Anchústegui ontzia-
ri buruzko irtenbideak bilatzeari 
berrekitea erabaki zuen, hala ba-
rruan nola kanpoan. Ildo horretan, 
familiarekin kontaktatzeko beste 
bide bat zabaldu zen.

2016an, bi aurrekontu eskatzea 
erabaki zen. Lehenik, gutxieneko 
bat ontziaren karakterizazio tipo-
logikoa ahalbidetuko zuena, eta 
ondoren beste bat zahaberritze 
integralekoa. Bi aurrekontu ho-
riek egiteko, aintzat hartu behar 
zen lanak egiteko lekua Itsas Mu-
seoaren dike lehorra izango zela, 
eta aurrekontuaren barruan sar-
tu behar zirela ontzia isolatzeko 
neurriak, baldintza meteorologi-
koetatik babestuta. Azkenik, be-
tearazpen-plan bat sartu behar 
zen, faseak ekitaldietan bereizita, 
planteatutako epeak zehaztuz.

Bemeon lanean ari zen ontziola 
batek aurkeztutako bost faseko 
aurrekontua 685.072 eurokoa zen. 
Obra estaltzea proposatzen zuen, 
eta horrek ez zuen lagunduko 
dikearen irudia hobetzen. Estal-
dura hobetuz gero kostuak gora 
egingo zuen. Horrez gain, irten-
bide teknikoak ez zion erantzuten 
gehieneko zaharberritzearen iriz-

pideari.

Bestalde, ekainaren 28an Eusko 
Jaurlaritzarentzat egindako txos-
ten bat jaso zen, 230.600,35 euro-
ko aurrekontuarekin. Horrez gain, 
azalpenaren oinarrian proposa-
tutako irtenbide teknikoa aldatu 
ezinezkotzat jotzen zen.

Ekainean eta uztailean beste bi 
erantzun jaso genituen, parte 
hartzeari uko eginez enpresarekin 
lotutako motiboengatik.

Laburbilduz, jasotako bi proposa-
men bakarrek haiei ezezkoa ema-
tera bultzatzen zuten eragozpen 
tekniko eta/edo ekonomikoak 
zituzten.

Egoera horretan, Itsasontzien 
Kontserbazio Planak eta Bizko-
txalde ontziaren zaharberritzeak 
Museoan sortutako konfiantzan 
oinarrituta, eta ERAINen puntu 
garrantzitsu gisa, proiektu pro-
pioa garatzeko ideiari heldu zi-
tzaion berriro, Museoa lider izanik, 
sei urteko epean, eta horrek Biz-
kaiko Foru Aldundiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza ekonomi-
koa jaso zuen. Lehen neurria kon-
tserbatzaileen eta hainbat gaita-
ko adituen talde multidiziplinarra 
eratzea izan zen.
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Nuevo Anchústegui ontzia zahar-
berritzeko proiektuaren tamai-
na handia aintzat hartuta, talde 
multidiziplinar bat sortu behar 
zela erabaki zuen Museoak, eta 
2017ko otsailean lehen bilerara-
ko deia egin zen. Helburua zen 
ontziak eskatzen zituen zaharbe-
rritze tratamenduei ekiterakoan 
esku hartzeko oinarriak eta irizpi-
deak finkatzea.

Taldeko kide guztiek, bakoitzak 
bere ikuspegi profesional edo 
akademikotik, adierazitakoa ba-
teratzeak eta osatzeak onurak 
baino ezin zituen ekarri zeuden 
arazoei aurre egiterakoan, etorki-
zunean sor zitezkeenei ere aurrea 
hartuz, zalantzarik gabe esku-
hartzean zehar halakoak izango 
baitziren.

Horregatik da benetan baliagarria 
eta aberasgarria, Nuevo Anchús-
tegui ontziaren zaharberritze lana 
bide onetik eramateko, hain eza-
gutza askotarikoak partekatzen 
dituen talde bat.

Taldea honako kide hauek osa-
tzen dute: Zuriñe Antoñana Ozae-
ta, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Zaharberritze sailekoa; Enara Ar-
texe Sánchez, EHU/UPVko Arte 
Ederren Fakultateko Zaharberri-
tze irakaslea; Juan Bedialauneta 
Mendia, Otxarki Fundazioaren 
arduraduna; Juan Apraiz Zallo, 
etnografoa; Jabier Sánchez Egui-
luz, Euskal Museoko zaharberri-
tzailea; Jon Ispizua San Nicolás, 
Bilboko Itsas Museoko erriberako 
arotzeriako teknikaria; Jon Ruigó-
mez Matxin, Bilboko Itsas Mu-
seoaren zuzendaria.

Aipatutako talde hori ingeniarien, 
arkeologoen eta/edo beste es-
pezialista batzuen aholkuetara 
irekita egongo da gai espezifikoe-
tarako.

Lanak ERAIN Tailerrean (Itsas La-
gun Elkartea) zein Peñascal eta 
Otxarki eskoletan prestatutako 
pertsona boluntarioen talde ba-
ten laguntzaz egiten ari dira, eta 
gai batzuetako adituak kontrata-

tuz, beharrezkoa denean. 

Denboran tarte handia hartuko 
zuen proiektu bat izatea plantea-
tu zen, eta haren iraupena 8 urte-
koa izango dela kalkulatu, zahar-
berritze zientifiko bat egiteko 
beharrezkoa den arrastoa izateko, 
gastuaren banaketa bideragarri 
bat izateko eta, aldi berean, Mu-
seoaren irudiaren berreskurapen 
progresiboa sendotzeko. Aurrei-
kusten da, halaber, lanak “obren-
gatik irekita” filosofiari jarraituz 
garatzea eta zaharberritzea pu-
blikoaren aurrean egitea.

Talde Multidiziplinarraren lehen 
erabakietako bat izan zen bere 
burua praktika onen kode bati ja-
rraituz lan egitera behartzea, eta 
gero horiek Eskuliburu edo Libu-
ru Zuri batean jasoko dira.

Ondoren, Nuevo Anchústegui on-
tzian orain artean aurkitu eta aipatu 
beharrekotzat jo diren narriadurak 
zerrendatuko dira, hala ontziaren 
tamainari dagokionez nola haren 
eraikuntza metodoari dagokionez, 
hartara ulergarri gerta daitezen.

Forroko trakak, saihets bikoitzak, 
gila, bularra eta abar ontziaren ta-
mainarekiko proportzionalak dira 
eta, horrenbestez, haien dimen-
tsioan hezetasunarengatik, tenpe-
raturarengatik, arrantza jardueran 
zehar izandako erabilerarengatik 
eta abarrengatik izandako aldake-
tak ere proportzionalak dira. Hau 

da, zenbat eta handiagoak izan 
haren eraikuntzako elementuak, 
orduan eta handiagoak haiek egin 
beharreko lanak eta hartu beha-
rreko zamak, eta horrek narriadura 
handiak dakartza ezinbestean.

Batzuetan nozitu izan dira, are 
gaur egun ere nozitzen dira, iris-
garritasunerako zailtasun handiak 
popako gunean, narriadurak ikus-
katzeko; horregatik, uste izatekoa 
da ontzian orain artean aurkituta-
koen antzekoak izango direla.

Badira eraikuntza ereduaren on-
doriozko patologia batzuk ere, erri-

berako arotzeriak, hain espezifikoa 
izaki, haren ezagutza maila handia 
izatea eskatzen baitu. Guztiz arti-
sau-eiteko teknika da, laneko ordu 
asko behar duena eta ondoren ere 
jakite-maila bera eskatzen duena 
kontserbaziorako.

Gaur egun arte, Nuevo Anchúste-
gui ontzian aurkitutako narriadu-
rak, zaharberritze prozesuan zehar 
agertuko diren berrien zain, hona-
ko hauek dira:

A. Materialaren izaera berarenga-
tik, kasu honetan “zura”, 

5. TALDE MULTIDIZIPLINARRA

6. KONTSERBAZIO EGOERA OROKORRA  
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zeina elementu bizi oso higrosko-
pikoa baita, are ebaki eta landu 
eta gero ere, klima aldaketekin 
bat-batean mugitzeari uzten ez 
diona kasu honetan bezala ha-
ren eraginpean dagoenean, oro-
bat ontziaren kokagune den dike 
lehorraren gogortasunaren era-
ginpean dagoenean. Materialen 
unadura, zeinak malgutasun eta 
egonkortasun galera dakarren.

Banan-banan landutako eta kon-
trako norabideetan ausaz mu-
gitzen diren ehunka pieza oso-
tasun bat osatzeko mihiztatzea, 
ontziaren bizitza erabilgarrian 
giltzadurak etengabeko lan han-
dien mende ezarrita, itsasoaren 
oldarraldiekin eta trauma mekani-
ko puntualekin, lehorrean geratu 
denean karga eta deskarga lanen 
edo arrantzako tresneriaren es-
fortzuaren ondorioz. Horrenbes-
tez, ontziak “etengabe”, motibo 
batengatik edo bestearengatik, 
esfortzu handiak jasan behar izan 
ditu, eta bere piezen giltzadurak 
horiek nozitu behar izan dituzte.

Horrez gain, bikeztatzea ia osorik 
kendu zitzaion, eta geratu zenak 
bere funtzioa galdu zuen denbo-
rak aurrera egin ahala, eta hezeta-
suna sartu da giltzaduretan haren 
inguruan zura ustelaraziz eta ahul-
duz, finkatze-elementu batzuen 
euste-ahalmena desagerraraziz, 
hala nola bernoena, iltzeena, al-
derik aldekoena eta abarrena.

Laburbilduz, bago hondoratuak, 
trankanil solteak, bodegako es-
kotilaren hondoratzea, brankako 
mastarena. Hondoratze horiek 
barruko trenkadak zein egoe-
ra txarrean zeuden ontzigaineko 
oholak kentzearen eta euri ura-
rentzako irtenbideen eskasiaren 
ondorio izan dira.

Ohol ustelduak krosko guztian 
eta bereziki brankaren erdialdean, 

forroaren zati batzuen galera eta 
deformazioak kroskoan.

B. Usteltze lehorreko onddoak 
(kubikoa, nabarra), “zurarenak” 
horiek ere; zuraren prozesu natu-
rala da hezetasunarekiko etenga-
beko kontaktuan dagoenean.

Onddo horren hazkundea eta 
zabalkundea zelulosak eragiten 
du, zurean presente eta elikadu-
ra gisa baliatzen duena. Zainera 
bideratutako arrakalak eragiten 
ditu, kontrakzioak, barreiatzea 
paralelepipedoen edo kuboen 
forman, koloregabetzea eta abar, 
galera handiak eraginez zuraren 
erresistentzian. Haren zabalkun-
dea oso bizkorra da, hasieran 
agerpen bakarra azaleko kolore-
gabetzea baita, tonu arrexkako 
kolore ilunetan. Hau da ontziaren 
narriadura nagusietako bat, ontzi 
osoan zabalduta dagoelako, ba-
tez ere forroan.

Xilofagoen ekintzatik eratorrita-
ko kalte txikiak ere atzeman dira, 
baita “terdo novalisen” ekintzatik 
eratorritakoak ere.

C. Zikinkeria orokorra, landareen 
hazkunde barruan egurats zaba-
lean egotearen ondorioz. Pinturari 
dagokionez, gainera, metalezko 
elementuak herdoiltzearen ondo-
riozko isurketak, hala barrukoak 
nola kanpokoak, ontziaren gune 
batzuk zeharkatzen dituztenak. 
Krakeladurak, azaleko pinturaren  
nola inprimazioaren askatzeak eta 
koloregabetzeak. Gune batzuetan 
erabilitako pintura oso,diluituta 
eman zen, non gainetik atzamarra 
pasatzea nahikoa den askatzeko, 
eta horrek kalte handia eragin dio 
ontziaren zurari ez duelako behar 
bezala babestu.

D. Burdin metalek, hala nola il-
tzeek, alderik aldekoek, gilaren 
eta bularraren babesak, desijezte 

garrantzitsuak dauzkate herdoil-
tzearen ondorioz, baina ebaketa 
nahiko lodia den lekuan (bularra-
ren babesean, adibidez) horrek 
ez dio kalte handirik egin. Ez da 
horrela gertatu beste elementu 
txiki batzuetan, edo ebaketa fi-
nagokoetan, horietan materiala 
galdu baitu eta are muin metali-
koa ere. Txapa galbanizatuko zu-
biak eta aluminiozko haztegiak 
ere herdoiltze mailak eta material 
galerak erakusten dituzte; horiek 
aurrerago ikertuko dira esku-har-
tzearen hurrengo faseetan.
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Itsas Museoak itsasontzia berres-
kuratzeko plan baten zirriborroa 

prestatu zuen 2016an, zenbait fa-
setan banatuta:

Urgentziazko esku-hartzearen 
lehen fasea egonkortzearekin 
hasi zen 2017an.

1. FASEA. EGITURA EGONKOR-
TZEA

Helburua: ontziak osotasunaren 
egiturazko ahultasunaren ondo-
rioz kolapsoa izatea eragotzea.

1.1. Kroskoa zurkaiztu, batez ere 
popako gunean esku hartuz, 
alderdirik antzinakoena eta 
ondarezko balio handienekoa 
baita. Zurkaitza lemaren az-
pian zela kaltea eragotzi zen, 
eta santuekin popa osoa ber-
matu. Ontziaren erdialdeko 
pikaderoak ere sendotu ziren 
haren egonkortasuna hobe-
tzeko. 

1.2. Ontzigaineko pisua arindu, 
gehiegizko pisua zuten ele-
mentuak kenduta. Mastak, 
zubia, troila eta abar. Troilen 

kasua bereziki garrantzitsua 
da, haien pisu handiaren on-
dorioz askatu izan balira ontzia 
desegonkortu zezaketelako. 
Lan horietarako garabi baten 
laguntza behar izan zen.

1.3. Kroskoa estaldura batekin 
estali, zeinak euritik ez ezik 
neguan gerta daitekeen kaz-
kabarraren zein elurraren me-
taketatik babestuko duen, hori 
gainzama bat baitzen osota-
sunarentzat. Estaldurak bar-
nealdearen aireztatzea ahalbi-
detu behar du kondentsazioak 
eragozteko.

 Ontziak mugimenduak dauz-
kan jakinaraziko duen adieraz-
le bat kokatu. Narriadura pro-
zesua bizkortzen ari den edo 
ez jakiteko aukera emango du.

1.4. Ohea: beharrezkoa da ontzia-
ri eutsiko dion ohe bat eraiki-
tzea.

7.- URGENTZIAZKO ESKU-HARTZEAK

1 fasea Egonkortzea itsasontzia kolapsoarengatik galtzea eragozteko
• Euskarri-ohea ezartzea 
• Ontzigaineko pisuak arintzea
• Lanak egitea ahalbidetuko duen eta bisitariek 

bisitatzeko modukoa izango den estaldura.

2 fasea Diagnostikoa eta lanen planifikazioa.
• Piezen inbentarioa eta diagnostikoa.

3 fasea Kontserbaziorako esku-hartzearen betearazpena.
•Egoera txarrean dauden zatiak ordezkatzea oholez ohol, 

pieza bakoitzaren neurriak eta forma errespetatuz
•Ontziaren berreraikuntza etorkizuneko bisitetarako

4 fasea. Mantentze-plana

Proiektatutako faseen eskema orokorra.
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1.1. Zurkaiztea eta 
sostenguko ohea.

Uste dugu berreskurapenerako, 
eta seguru asko haren geroko 
existentzia osorako, egoki kon-
tserbatzeko lagungarri izango den 
ohe bat beharko duela ontziak. 
Oheak, zurkaitzek osatua, ontzia-
ren zamari eutsi behar dio eta 
materialaren unadurarengatiko 
deformazioak eragotzi behar ditu.

Euskarriko egitura haren parte ba-
tzuk aldi baterako desmuntatuak 
izateko pentsatua dago, horri es-
ker kroskorako sarbidea izateko 

berreskuratze lanek irauten du-
ten bitartean. Kroskoa zurkaiztu 
da orotara 20 zurkaitz teleskopi-
ko erabiliz. Haietako bakoitzak 10 
tonari eusten diote bi bandetatik. 
Euste-puntu bakoitza elkarre-
kin txarrantxatutako bi zurkaitzen 
multzo bat da eta haren formara 
egokituz ontziari eusten dion eus-
karri banda bat.

Aurretik, 2016an, emergentzia-
ko zurkaitzak ezarri ziren popako 
gunean eta ontziaren erdialdean. 
Zurkaitz horiek kokatuta utzi dira 
eta aztertuko da horiek kentzea 
egokia den edo ez.

28. Irudia

Sostenguko ohea eta 
zurkaiztea popan

29. Irudia 

Gilaren eta lemaren 
zurkaiztea.

30. Irudia 

Sostenguko ohea brankan.
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1.2 Zamak arintzea. ontzigaineko 
elementuak kentzea

Hasieran, zurkaiztearen aurretik 
troilak eta beste elementu as-
tun batzuk kentzea pentsatu zen, 
baina, arduraz, badaezpada ere 
arrantzontzia zurkaiztuta egon 
arte itxaron zen. Horrela, 2017ko 
martxoan troilak eta brankako 
masta kendu ziren ontzigainetik, 
askatzeko arriskuan baitzeuden 
eta kalteak egin zitzaketen ontzia-
ren barruan. 

Estaldura ezartzeko popako mas-

tak ere desmuntatu dira. Lan ho-
rietarako garabi bat behar izan da 
elementuen astuntasunarengatik.

Zubia kentzeari dagokionez, ha-
sieran desmuntatzea pentsatu 
bazen ere, hori egitearen egokita-
sunaz eztabaidatu ondoren, bere 
lekuan uztearen aldeko gehien-
goaren iritzia nagusitu zen. Ontzi-
gaineko zaharberritze lanak hura 
lekuz aldatu behar izango den 
puntura iristen direnean, altxatu 
egingo da in situ.

1.3 Estaldura.

Estaldura bat eraiki da euria era-
gozteko eta ontzian lan egitea 
ahalbidetzeko. Estaldura ireki-
ta dago hegaletan, ontziari kalte 
egin diezaiokeen inolako konden-
tsaziorik ez gertatzeko, eta gu-
neren batean babes handiagoa 
behar izanez gero hegalak olanaz 
estal daitezke.

Aintzat hartu da ontzia dagoen 
dikea ondasun historikoa dela eta 
estaldurak zein hura altxatzeko 
behar izan diren lan guztiek ez 

dute inolako eraginik izan dikean, 
eta instalazio osoa izan da %100 
itzulgarri eta desmuntagarria.

 Ainguratze behar bereziek, bo-
lumen handiko hormigoizko blo-
keen bidez eta lantzeko bere 
denborarekin, luzatu egin dute 
ontziaren estaldura. Ikus Otxarki 
Proiektu Txostena

31. irudia. 

Haztegiaren 
altxatzea

32. Irudia 

Izado de la maquinilla. 
(foto decha.)

AF_Lg_eusk_BC_19_2_2019_ntxustegui.indd   33 06/05/19   13:03



34 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 

33. Irudia 

Estalduraren arkuen 
ezarpena.

34. Irudia

Estaldura prozesuan..

Proyecto Otxarki Diego Rodríguez Sebastián
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35. Irudia 

Estaldura amaituta

ESTALDURARAKO ZAPATEN ERAIKUNTZAREN TXOSTENA

Zapatetarako hautatutako tipologia, haien tamaina edozein delarik ere, 
honako hau da:

Hormigoia: HA-25/B/20/IIa

Errefortzu-altzairua: B500S

Isurtzen denez geroztik, hormigoi armatuaren erresistentziak bilakaera 
bat dauka adinaren (egunak) eta giroko tenperaturaren arabera. Hor-
migoiaren erresistentziaren hazkundea handiagoa da lehen “adinetan”, 
eta prozesua mantsotu egiten da denborak aurrera egin ahala, harik 
eta egonkortu egiten den arte. Eskuarki 28 egunetara duen erresisten-
tzia hartzen da patroitzat, adin horretan iritsia izaten baita erresistentzia 
osoaren zati handi bat.

Faktore askok eragiten dute hormigoiaren gogortze prozesuan eta oso 
zaila da adin batean izango duen erresistentzia aurreikustea aurreko 
adinetan lortutako emaitzetan oinarrituta, edo alderantziz. Kasu ho-
rietarako, EHE espainiar Instrukzioak, bere 30.4.b taulan, “28ko” adinari 
dagokion konpresiorako erresistentziaren gutxi gorabeherako balio ba-
tzuk ematen ditu:

Hau da, 3 egunetara haren erresistentzia 28 egunetan izango duenaren 
% 40 ingurukoa izango da, 7 egunetara % 65ekoa eta abar.

Kasu honetan zehazki kronologia honako hau izan zen:

Hormigoiaren adina (egunak) 3 7 28 90 360

Gogortze normaleko hormigoiak 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35

Gogortze azkarreko hormigoiak 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20

Taula 1. Konpresio erresistentzia mota berdineko probetan
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15/06/2017 

Hormigoitzea

16-21/06/2017 

Kofratzea

05/07/2017

Pilareen deskarga

lan eremuan

13/07/2017

Lehen 

pilarea ezartzen
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Kronologia laburtuz, pilareak 
obran pilatuak genituen isurketa-
tik 20 egunetara, eta lehen pilarea 
hormigoitzetik 28 egun naturale-
tara ezarri genuen, horrela hor-
migoiak beharrezko erresistentzia 
ezaugarriak izango zituela ziurtatu 
nahian.

Bestalde, nahiz eta zereginetako 
asko programatu, obran beti ger-
tatzen dira betearazpenari lotuta-
ko ezustekoak, hala nola, adibide 
moduan, ainguratze-bernoen 
ezarpena, zeinean kofratzeaz eta 

ondoren zapaten hormigoitzeaz 
arduratzen zen enpresa okertu 
egin zen eta aipatutako zimenda-
tze horietan berno altuagoak eza-
rri zituen.

Kasu horretan, bernoaren hariz-
taketa aurreikusi baino altuago 
geratu zenez, eskuz ber-hariztatu 
behar izan genituen eragindako 
hagaxkak, eta horren ondorioz 
beste lan batzuk atzeratu egin zi-
ren.

36. Irudia 

Langile bat bernoak doitzen. 

38. Irudia 

Sostenguko ohea.

37. Irudia 

Zurkaiztea popan.
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8.- KONTSERBAZIOKO ETA 
ZAHARBERRITZEKO ESKU-HARTZEA

2. FASEA. DIAGNOSTIKOA ETA 
LANEN PLANIFIKAZIOA.

8.1. Kalteen diagnostikoa  

Helburua izan da ontziaren kon-
tserbazio egoera ezagutzea oso-
tasunean eta bere zatietan eta 
materialetan.

Zaharberritze lanen planifikazioa 
eta aurrekontua ahalik eta zehaz-
tasun handienez egiteko, osota-
sunaren eta identifikatutako pieza 
bakoitzaren materialen kontser-
bazio egoera baloratu da. Aintzat 
hartu dira orain arte egindako 
txosten guztiak, hala nola Tec-
naliarena eta Albaolarena, zeinak 
eranskinean dauden.

Ontziaren egoera zuzen balora-
tzeko honako urrats hauek egin 
dira:

1. Pausoa- Piezen inbentarioa:

Ontziko pieza guztien inbentarioa 
egin zen, haietako bakoitza iden-

tifikatuz, zenbakiak jarriz eta haien 
kontserbazio egoera baloratuz, 
argazkiz eta marrazki deskriptiboz 
lagunduta.

Aldi berean, kontserbaziorako edo 
ordezkapenerako behar ziren ma-
terialak, tresnak, laneko orduak 
eta abar kalkulatu ziren.

2. Pausoa- Planoak egitea:

Ontziaren planoak egin ziren: erai-
kuntza planoak, banaketa oroko-
rraren planoa eta formen planoa 
(ur-lerroak eta saihetsen kutxa). 
Abian jarritako prozesua doku-
mentatzeko beharrezko iritzitako 
krokis guztiez gain. Eranskinean 
sartuko dira.

Img.39. 

Sr. Jokin Serna 
dibujando los croquis 

del Nuevo Anchústegui.
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3. Pausoa- Ebidentzien erregis-
troa:

Hasieratik jaso ziren ontziko ma-
terialen laginak, kentzen joan den 
materiala zein den jakiteko eta 

jasota uzteko, baina material hori 
non zegoen ezarrita ere. Erregis-
tro hori horretarako beren-beregi 
sortutako datu base batean dago.

Laginak ondo poltsaratuta eta eti-
ketatuta daude, eta horretarako 
egokitutako kutxetan sartuta eta 

leku egokian gordeta, beharrez-
koa denean kontsultatu ahal iza-
teko han ere, datu basean ez ezik.
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8.2. Esku hartzeko iriz-
pideen definizioa.

Talde multidiziplinarrak ontziaren 
zaharberritze irizpideak adostu 
ditu proiektuaren ezaugarriak ain-
tzat hartuta. Aurrerantzean, on-
tziaren kontserbaziora bideratuta-
ko lanak, narriaduren aurretiazko 
diagnostikoan eta ontziarentzat 
aurreikusitako etorkizunean oina-
rrituak, nazioarteko akordioen eta 
indarrean den legeriaren fruitu di-
ren jarduera-irizpideek zuzenduko 
dituzte, eta, edozein kasutan, on-
tziak berak eskatzen dituen pre-
miek gidatuta.

Fase honetarako eta beste ba-
tzuetarako, itsas ondarearen kon-
tserbazioaren arloan egoki irizten 
zaion pertsona guztiei deituko 
zaie, ahalik eta irtenbide onenak 
bilatzeko erabaki adostuen bidez.

Eztabaidatu da “gutxieneko esku-
hartzearen” edo “berrirako berriz-
tapenaren” irizpidea aukeratzeari 
buruz, bakoitzaren baldintzatzai-
leak aintzat hartuz. Museo gisa, 
lehen aukeraren alde egin da, 
errespetutsuagoa eta alderantzi-
kagarria delako, posible den neu-
rrian.

Talde Teknikoak adostutako esku-
hartzea noraino iritsiko den honela 
definitzen da: “Ontzia bere onda-
rezko balioarengatik identifikaga-
rria izango da, zeina ezagutzeko 
modukoa eta ulergarria izango den 
bere testuinguruan. Horretarako, 
1997ko haren egoerara itzultzen 
saiatuko gara, funtzionamenduan 
zegoeneko kanpoko itxura berres-
kuratuta, bere konpartimentuekin 
(horiek, gainera, egitura berma-
tzen lagunduko dute), halako mol-
dez non bisitatzen denean haren 
testuinguru historikoa ulertu ahal 
izango den, baita ikuspegi antro-
pologiko batetik ere”.

Aintzat hartuta ontziak askotariko 
materialekin eta teknikekin eraiki-
tako elementu konplexuak direla, 
irizpide hauek ezarri dira:

1. Irizpidea: Ontziaren egonkor-
tasunak, segurtasunak eta kon-
tserbazioak lehentasuna izango 
dute esku-hartzeen denborazko 
planifikazioan. Ontziaren narria-
dura egoera eta ontzia materialen 
unadurarengatiko galtzeko arris-
ku erreala dela-eta, osotasuna-
ren kontserbaziora bideratutako 
esku-hartzeak behar dira. Kasu 
bakoitzean, baloratzen da esku-
hartze horiek gutxieneko esku-
hartzearen printzipioarekin talka 
egiten duten eta une bakoitzean 
erabakiak hartzen dira, osotasuna 
osatzen duten piezen kopuru han-
dia eta esku-hartze faseak aintzat 
hartuta.

Esku-hartzeak ontziaren beraren 
premien mende egongo dira, hau 
da, haren onura propiora bideratu-
ta. Ez da hasiko amaituko delako 
segurtasuna ez dagoen inolako 
esku-hartzerik.

2. Irizpidea: Ahal den guztietan, 
desiragarria da esku-hartzeak al-
derantzikagarriak izatea.

3. Irizpidea: Arrantzontziaren balio 
historiko eta estetikoari errespetua, 
ziurtatuz etorkizunean ulermen 
zuzen bat, haren interpretazioa eta 
haren historia distortsionatuko ez 
dituena. 

Ontziaren zaharberritzea berehala 
geldituko da hipotesiak hasten di-
renean.

Bere bizitzan zehar ontziari eginda-
ko erreformei eta gehitutako erans-
kinei dagokienez, horiekin zer egin 
ikerketa baten eta gogoeta baten 
ondoren erabakiko da, aintzat har-
tuta ontziaren aldaketa guztiak ha-
ren historiaren parte direla.
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Erriberako arotzeria tradizionalak 
berezkoak dituen teknikak eta ma-
terialak erabiliko dira, “historiko fal-
tsuak” saihestuz horrela.

Erabilitako material guztiak, orain-
goak zein gerokoak, ahalik eta kal-
tegabeenak izatea komeni da, hala 
manipulatzen dituen pertsonala-
rentzat nola ontziarentzat. Ondo-
ren, orain artean aukeratutakoen 
zerrenda bat egingo da; eranskin 
batean ere ageri dira, “Fichas de 
materiales” (“Materialen fitxak”) 
izenburupean.

Disolbatzaileak: alkohola, azetona, 
disolbatzaile unibertsala; horiekin 
toxikotasun gradu gutxikoetatik 
gehiagokoetara jardungo da beti.

Itsasgarriak: termoplastiko ez egi-
turazkoak alderantzikagarriagoak 
dira eta, horrenbestez, horiek era-
biliko dira lehen aukera gisa.

Finkatzaileak: termoegonkorrak 
ez dira alderantzikagarriak eta 
horien erabilera jarduera puntua-
letara murriztuko da, bestelako 
material batekin jardutea ontziari 
erresistentzia eta egonkortasuna 
emateko nahikoa ez den kasueta-
ra. Horrelakoetan, erretxina-itsas-
garri formo-fenolikoa erabiliko da 
“Aerodux 185 Resorcinol” markako 
resorzinarekin, bere ezaugarrien-
gatik egokiena dela uste baitugu.

Biozidak: Xylazel total IF-T, gorene-
ko efikaziakoa usteltze-onddoen 
aurkako Tratamendu Prebentibo 
gisa eta fase larbarioan dauden in-
tsektu xilofagoen aurkako senda-
garri/prebentibo gisa, toxikotasun 
gutxikoa eta ez oso kutsatzailea 
ingurumenarentzat, segurtasun 
publikoa bermatuz horri esker. 

Masillak: pinturekin eta zama mi-
neralekin eginak, eta erriberako 
arotzeriako metodo tradizionale-
kin: egonkortasuna eta egokitasu-

na frogatu dute urte askoan zurez-
ko ontzietan.

Pinturak: zurezko ontzietarako 
egokiak eta efikazia eta egurats 
zabalarekiko erresistentzia frogatu 
dutenak; halakoak dira Hempalux 
markako satinatuak.

Zura: haritza, pinua eta akazia, 
eta beste espezie batzuk ere bai 
beharrezkoa irudituz gero.

Torlojuak eta finkapenak: torloju 
zinkeztatuak t-30 hari partziale-
koak ildaskekin, 6,0x180; 6,0x130; 
6,0x120; hagaxka hariztatu galba-
nizatua; eta jatorrizko iltzeak egoe-
ra onean zeuden.

Antikorrosiboak: Oxi.no marka ko-
mertziala erabiliko da, oxidoen 
eraldatzailea, burdinari herdoila 
kentzen diolako. Burdin oxidoare-
kin erreakzionatu eta oxidoa subs-
tratu bihurtzen duen soluzio kimi-
ko bat da, korrosioa eragotziz eta 
geruza babesle ilundua sortuz.

Ikus fitxa teknikoak eranskinean.

4. Irizpidea: Bereizketa eta bate-
ragarritasuna esku-hartzean. Kasu 
honetan, eta kontserbazio egoera 
ikusirik, zaharberritutako, sendo-
tutako edo sakrifikatutako zatiak 
bereiziko dira zaharberritzearen 
dokumentazioan. Egiturazko oso-
tasunerako beharrezkoak jota on-
tzitik kanpoko elementuak gehi-
tzen direnean, horiek gris ertainez 
pintatuko dira jatorrizko elemen-
tuetatik bereizteko.

Esku-hartze prozesu osoa do-
kumentatuko da, planoekin, ar-
gazkiekin, ontzi barruko egunkari 
batekin eta beharrezkotzat jotzen 
diren eta eskura dauden bitarteko 
guztiekin.

8.3. Kontserbazio metodoa-
ren definizioa eta esku-
hartze proposamena

Jarduera irizpideak ontziaren kon-
tserbaziorako egokienak izaten ari 
dira une oro, aintzat hartuta mota 
guztietako pieza eta materialek 
dauzkaten mota guztietako kal-
teak dituela. Horrela, esku-hartze 
posibleen zerrenda bat izango 
dugu kontserbazio egoeraren, ma-
terialen eta abarren arabera.

Esku-hartze zehatzeko propo-
samenak egingo dira kasu ba-
koitzean egin beharreko lanak 
definituz, garrantzitsua izanik es-
ku-hartze proposamena adostua 
eta parte guztiek partekatua iza-
tea. 

8.4. Kontserbazio la-
nen planifikazioa

Ikus Plan de conservación Nuevo 
Anchústegui eranskina (Nuevo An-
chústegui ontziaren Kontserbazio 
Plana)

Lehen esku-hartzeak ontziaren 
barruan

Ontziaren barrura sartu ahal izan 
zenean, egindako lehen esku-
hartzeak (aurretik, ontzi osoa sen-
dotzeko egitura laguntzaileari eta 
haren estaldurari dagozkion neurri 
guztiak hartu eta gero) ontzia zer 
egoeratan zegoen jakiteko egin 
ziren, horrela ahalik eta ondoen 
ebaluatzeko zein ziren lehentasu-
nezko tratamenduak ontzia kon-
tserbatzeko eta zaharberritzeko.

AF_Lg_eusk_BC_19_2_2019_ntxustegui.indd   41 06/05/19   13:03



42 ERAIN MEMORIA eta NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018 BERRIZTAPENAREN TXOSTENA 

 40. Irudia

Estaldura

41. Irudia

Krosko barrura eroritako 
estaldura zatiak

Lehen ebaluazio horretan, egiaz-
tatu zen Museora eraman aurre-
tik ontziaren barruan esku har-
tu zenean egiturazko elementu 
garrantzitsu batzuk kendu zirela, 
trenkadak adibidez. Egiaztatu zen, 
halaber, ontziak izandako aurreko 
konponketetan ontzi honentzat 
kalitate desegokikoak ziren mate-

rialak erabili zirela. Horrek guztiak 
eragin du ontziak erresistentzia 
galdu izana modu egiturazkoan 
eta saihetsak irekitzen eta, horren-
bestez, ontzigainaren zati bat ko-
lapsatzen hasi izana.

Ontziak, itxuraz, egiturazko ahul-
tasun handia dauka eta, lehen 
neurri gisa, segurtasun baldintzak 
bermatzeko, barrura sei pertsona 
baino gehiago ez sartzea erabaki 
zen. Ondoren, lehentasuna eman 
zitzaion garbitasunaren tratamen-

duari haren gainean ezarritako za-
mak arintzeko. Ontziaren berezko 
elementuez gain, haren barruan 
2003an egin zen erakusketako 
instalazio guztietakoak ere aurkitu 
ziren.
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 42. Irudia 

Materialak poleak 
erabiliz ateratzen.

Horrez gain, ikusten zen ontzigai-
na oso egoera txarrean zegoela, 
ababorreko haztegiak partzialki 
zeharkatu zuela eta denbora kon-
tua baino ez zela ontziaren barrura 
isurtzea.

Horrenbestez, obra-hondakinak 
kentzeko lanari eskuz ekin zitzaion, 
eta zundaren zuloetako batetik 

ebakuatu ziren hondakinak, zuloa-
ren azpian betetzen zihoazen on-
tziak jarrita. Mota horretako honda-
kinak zuloaren neurriaren mende 
zeuden, 20-25 cm-ko diametrokoa, 
gutxi gorabehera. Tamaina handie-
neko hondakinak geroko utzi ziren 
eta polea sistema baten bidez ate-
ra ziren gero.

Bagoetako batzuk ere deseseki 
egin ziren erdi-erorian baitzeuden, 
haiekin istripuak izatea eragozteko. 
Arriskua sortzen zuten narriatutako 
metalezko elementuak ere kent-
zen joan dira.

Azkenean, lehen fase horretan, 
metro kubiko bateko 6 zaku atera 
ziren, gutxi gorabehera, eta horrek 
arindu egin zuen ontziaren pisua.

Kentzen ziren elementuen laginak 
hartu ziren (poltsaratuak eta etike-
tatuak) etorkizunerako lekuko mo-
duan, jakiteko zergatik kendu ziren. 
Eta erakusteko kendutakoa ez dela 
jatorrizkoaren parte eta, gainera, 
kalitate txarreko materiala dela, 
desegokia Nuevo Anchústegui ont-
ziaren dimentsioak eta ezaugarriak 
dituen ontzi batentzat.

Egoera txarrean zeuden jatorrizko 
elementuen laginak ere hartu ziren 
gero erantsitakoarekin egiaztatu 
ahal izateko. Adibidez, bagoetako 
asko pinu zurezkoak dira, ontzigai-
na pinu zurezko oholez egina dago 
kontratxapatu baten gainean eta 
zigilatzaile moduan poliuretanozko 
aparra erabili da.

Esku-hartze horiek egiten diren 
aldi berean, “ontzi barruko egunka-
ria” idazten da, Nuevo Anchústegui 
ontziaren proiektuarekin lotutako 
lan guztien berri jasotzen duena, 
argazki erregistro garrantzitsu ba-
tekin, krokisekin eta planoekin ba-
tera. 
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Adibide moduan “ontzi barruko egunkariko” orrialde batzuk gehitzen dira hemen.

3-12-2018

Ababorreko hegalean folioa markatzen hasi da puntzoiarekin eta errotuladoreekin. 
Ponpen etxean uraren maila ikuskatu da eta tutueria batean txertoa egitea erabaki 
da xukatzeko ponparen tutua ahoratzeko, zuzenago joan dadin isurbidera. Ababo-
rreko hegaleko 17. traka ezarri da.

4-12-20 

Ababorreko hegaleko 18. traka ezarri da, planoak eskaneatzen jarraitu da eta ebi-
dentzien datuak sartzen hasi dira, dagozkien argazkiekin datu basean.

5-12-2018

Istriborreko 10. traka kendu da, markoaren flotazio lerro zuria trintxa baten ahoare-
kin markatu da haren erreferentziak ez galtzeko eta ababorreko folioaren marka-
tuarekin jarraitu da errotuladore iraunkorrekin, puntzoiekin eta alakentzako trintxa-
rekin.

Istriborreko folioan letren eta zenbakien 
ertzak zizelkatzen hasi dira trintxekin.

Ababorreko hegaleko 17. 
traka doitzen

17. traka ezarrita

Folioaren alakatzea
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Istriborreko hegaleko 7. B traka kendu da.

Arratsaldean ebidentziak datu baseetan sartzen jarraitu da.

Ababorreko hegaleko 16. A eta 18. traketan zurezko bi txerto egin dira eta itsasgarri 
gisa Resorcinol erabili da.

Ababorreko 
folioaren alakatzea.

Txertoa 16. A trakan. Txertoa 18. trakan

Istriborreko hegaleko 7. B traka.
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9.- MATERIALAK

Ondoren materialak hasieran zer 
egoeratan aurkitzen diren idatzi-
ko da, zer narriadura dauzkaten 
eta zer esku-hartze maila, sendo-
tu ahal izan diren, ordezkatutako 
zati batean edo modu integralean, 
haiekin zer esku-hartze egin den 
deskribatzeaz gain. 

9.1.- Zura 

Esku-hartze aldi honetan aurki-
tutako aldaketa nagusiak

Ontziak denboran zehar nozitu 
dituen itsasoko giroak ezarritako 
baldintza hain muturrekoen on-
dorioz, mugimenduak gertatu dira 
zurezko euskarrian. Egitate horrek 
eragin du, horrez gain, ontziak be-
rezko elastikotasuna galtzea, eta 
horrek atzera-bueltarik gabeko 
deformazio plastikoak eragin ditu 
haren egituran. Garrantzi handi-

ko pitzatuak sortu dira batzuetan, 
onddoek eragindako ustelkeria-
ren ondoriozko material galeraz 
eta abarrez gain.

Ontziak nozitu dituen faktore na-
rriadura-eragileen artean, amo-
niakoa (R-717) nabarmendu behar 
da, izotza ekoizteko hoztaile na-
gusia; hozkailuetan eramaten zen 
eta eragin korrosibo handiak zi-
tuen zurarentzat.

Narriaduraren beste eragile bat 
ontziaren sentinara zihoazen hon-
dakin organikoen kopuru handia 
da. Hala ere, gantzak eta moto-
rren gasolioak zura babestu egi-
ten zuten neurri batean, belztu 
egiten bazuten ere.

43. irudia. 

Hozkailuak nolakoak ziren 
erakusten duen gutxi 
gorabeherako banaketa, 
Joaquín Serna jaunak 
marraztutako krokisa.

44. irudia. 

Langaren xehetasuna 
hozkailuan, Joaquín Serna 
jaunak marraztutako 
krokisa.
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Zenbat eta handiagoa izan ontzi 
bat, handiagoak dira hartu behar 
dituen zamak, horrek erresisten-
tzia galtzea eragiten du eta, ho-
rrenbestez, narriadura handiak. 
Ontzi baten bizitza erabilgarrian 
(20 urte batez beste) eragina du-

ten indarrek etengabeko esfor-
tzuetara behartzen dituzte haren 
lotura edo giltzadura guztiak, eta 
ez da ahaztu behar materialen 
unadura ere, zeina ez den kon-
tserbaziorako batere lagungarri.

Beraz, gogoratu behar da ontziak 
era guztietako bihurdurak, tenka-
dak eta makurdurak nozitu dituela 
itsas jarduerako bere aldian, eta 
horrek elementu guztien euste 
ahalmena ahuldu eta hezetasuna 
zurean sartzea ahalbidetu duten 
pitzadurak sortu dituela, horrek 

ontziaren erresistentzia murriztu 
duela eta galdu egin dela finkatze 
elementuei, hain beharrezkoak 
ontzia kontserbatzeko eta egon-
kortzeko, eusteko ahalmena ere.

45. irudia. 

Narriadura ugari 
ababorreko hegalean.

46. irudia. 

Kontrakaelen zati 
batean askatu den 
altzairuzko babesa. 
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Usteltze-onddoek ontziaren kan-
poaldeko guneei eraso diete, eta 
batez ere zurik bigunenei, ga-
ratzeko gutxieneko baldintzak 
behar dituztenei, hala nola airea, 
ura, tenperatura eta elikadura. Us-
teltze-onddo horiek zelula-pare-
taz elikatzen dira, eta horrek zurak 
erresistentzia galtzea eragiten du. 
Onddoak usteltze arrekoak izan 
daitezke, ontzi honetan bezala, 

edo usteltze zurikoak. Lehenen-
goak zelulosaz elikatzen dira eta 
ez diote ligninari eraso egiten, zei-
nak kolore ilunagoa izatea duen 
ezaugarri. Beren ekintzaren ondo-
rioz, zura hautsi egiten da eta ku-
boak edo forma paralelepipedoak 
uzten ditu, eta, horregatik, “ustel-
tze kubikoko onddo” ere deitzen 
zaie batzuetan.

Ontzian, zurezko giltzaduren ko-
puru handiaren ondorioz, ond-
doak hazteko gune idealak dau-
de. Adibide bat forroko trakak 
dira, kontaktuan dauden zurezko 
bi pieza, aire zirkulazio gutxirekin, 

eta, horrenbestez, lurruntze gutxi-
rekin; horietan hezetasuna sartu 
denean, zura urez saturatu da eta, 
hala ere, nahikoa oxigeno dauka 
onddoak gara daitezen.

47. irudia. 

Usteltze arre edo 
kubikoko onddoak. 

48.  irudia.

Forroko traketako 
usteltze arreko 

onddoak.
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Narriadura garrantzitsuetako ba-
tzuk (egiturazko guneei eragiten 
dietelako) ontzia eraiki zenean 
erabilitako haritz zurak zurgize-
na zuelako gertatu dira. Gainera, 

eraikuntzaren ondoren egin ziren 
esku-hartzeak dira mota horre-
tako narriadurak gogorren nozitu 
dituztenak.

49. irudia. 

Zurgizen ustelduak 
dituzten saihets 
urratuak.

50. irudia. 

Brageren hasierako 
egoera.
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Metalezko elementuak zurarekin 
kontaktuan egoteak ere izan ditu 
ondorioak, elementu horiek her-
doiltzearen eraginez korrosioko 
geruza ugari baitituzte, eta horrek, 
zura zikintzeaz gain, suntsitu ere 

egin du puntu batzuetan, adibi-
dez iltzeen (herdoiltzean handi-
tu egiten baitira), forroko traken, 
brageren, saihetsen eta abarren 
kasuetan.

Mota bateko xilofagoaren irteera-
ko zuloak ere atzeman dira, teredo 

novalisaren aztarna txiki batez gain.

Arrakalak, pitzatuak eta onddoak 
dira, printzipioz, ontziari kalte han-
diena egin dioten aldaketak, eta 
horietatik narriadura garrantzi-
tsuak eratorri dira. Horrek ez du 
esan nahi besterik nozitu ez due-
nik, baizik eta zurak izan ditzakeen 
gainerako patologiek ez dietela 
arestian aipatutakoek adinako kal-
terik egin egiturari eta forroari.

Gogoratu behar da ontzia antzi-
nako Euskalduna Ontziolaren 1. 
dikean dagoela, zeinak honako 
tenperatura eta hezetasun bal-
dintza hauek dituen: 40 graduko 
tenperaturak udan eta -2 gradu-
koak neguan. % 90eko hezetasun 
konstantea. Euriaren eragina, ur 
gezarekin, mikroorganismo xilofa-
goak izatea ahalbidetzen duena. 
Eta neguko hilabeteetan (azarotik 

51. irudia. Gilaren eta bularraren zapataren arteko alderik aldeko torloju finkatzailearen azkoina. 
Zurari eragiten zioten korrosio plakak kentzeko egindako esku-hartzearen aurretik eta ondoren.

52.  irudia. 

“Teredo navalisen 
galeria” atekabillan.
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martxora arte) eguzkiak ez du jo-
tzen dikean, eta hori ez da lagun-
garria ontziaren kontserbaziorako. 
2017ko estaldurarekin ontzia eu-
riaren eraginetik eta eguzkiaren 
erradiaziotik babestu da.

Zurezko piezetan esku-hartzeko 
irizpide xehatuak

Brageren kasuan, batzuk hain 
egoera txarrean zeuden non haie-
tan esku hartu zen lehenik, eta 
berreskuratu ezinezkoak zirenak 
aldatzeko erabakia hartu zen, 
adostasunez. Ontziari egonkor-
tasuna eman beharrak eragin du 
hori unerik kritikoenetako bat iza-
tea esku-hartzearen barruan, egi-
turazko kaltea denez.

Sendotze hori jatorrizkoen an-
tzeko materialak eta erriberako 
arotzeriako teknika tradizionalak 
erabiliz egin da; egoera txarrean 
zeuden bragerak txandakatuta 

kendu ziren, hau da, ababorre-
ko bandako bat kendu ondoren, 
kentzen zen hurrengoa istriborre-
ko bandakoa zen, behar ez ziren 
tentsioak ez sortzeko eta ordena 
berean kokatuta.

Gilaren eta gilagainaren kasuan, 
lehena 25 metro luze eta 0,20 
metro zabal da eta 0,26 metroko 
garaiera du, eta bigarrena 25 me-
tro luze eta 0,25 zabal da eta 0,25 
metroko garaiera du. Eukalipto-
zurez eginda daude; bizkor hazten 
eta zerraz nekez ebakitzen den 
arbola da, espeziearen berezko 
tentsioarengatik, eta jatorrian sor 
ditzake dagoeneko pitzadurak 
eta/edo makurdurak.

Aldaketa hori ezin berreskura-
tuzkoa da, zurak hain deforma-
zio plastiko handia nozitu du non 
ezin den lehenera itzuli gaur egun 
ezagutzen den ezein tratamendu-
rekin.

Aurreko esku-hartze batean, gi-
lako arrakalak eta pitzatuak sili-
konaz, masillaz eta poliuretanoz-
ko aparraz betetzea erabaki zen, 
horiek gilaren azaleran zabalduz. 
Silikonak eta aparrak orbanak eta 
azidotasuna eragin zizkioten zura-
ri, eta kalte serioa eragin, meka-
nikoki kentzeko zailtasunak sor-
tzeaz gain.

Esku-hartzeak dirauen bitartean, 
gilagaina zurezko txirbilen aglo-
meratuzko plantxa orientatuek 
babestuko dute, hari nylonezko 
briden bitartez josiak; hori dena, 
modu guztiz alderantzikagarrian 
babesteko.

53. irudia. 

Zurezko txirbilen taula 
orientatua (OSB) gilagaina 
babesteko.
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Gilagaina da luzetarako pitzatu 
handienak dauzkana eta, sako-
nean, horren kausa bat izan dai-
teke zurak estalduraren ondoren 
(guztiz beharrezkoa, bestalde) 
izandako lehortze progresiboa, 
egiteko erabili den eukalipto-zu-
raren berezko izaeraz gain.

Forroko traken kasuan, zeinean 
pintura egoera onean zegoen, 
zunden eta perkusioaren bitartez 
aztertu da zura, ezagutzeko zer 
egoeratan zegoen eta zehaztu 
ahal izateko zer-nolako patologia 
zeukan.

Dauzkaten pitzadurei dagokie-
nez, horietako batzuk haien ba-
rruan sartu den hezetasunaren 
ondorio dira eta, horrenbestez, 
usteltze-onddoen ugaritasunak 
zurezko euskarriaren erabate-
ko suntsipena eragin du gune 
batzuetan, eta beste batzuetan 
arrakala txikiak baino ez. Batzuk 
erabat desagertu dira.

Iltzeen korrosioak ere kalte egin 

die, baina modu desberdinetan 
gune batzuetan eta besteetan. 
Herdoilaren eragina igartzen da 
iltzeen azpian eta inguruan orba-
nak dauzkan pinturan ere.

Poliuretanozko aparra, silikona 
grisa eta hainbat konposaketata-
ko zementua aurkitu dira egoera 
txarrean giltzaduren eta pitzadu-
ren barruan, haiei kalte eginez.

Saihetsen kasuan, aurkitutako 
kalteak ez dira aurrez aipatutako 
zurezko gainerako elementuetan 
aurkitutakoen oso bestelakoak. 
Onddoek haritz zurezko jatorriz-
ko saihetsen zurgizenen zatiak 
usteldu dituzte. Saihets horietako 
gehienak, zurgizen horiek kendu 
eta gero, ontziari modu egituraz-
koan eusteko ahalmena kontser-
batzen dute.

54. irudia. 

Usteltze kubikoa duten 
saihetsak.
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Aurreko esku-hartzeetan ezarri 
zirenak aztertzerakoan, ikusten 
da horietako batzuk guztiz de-
sagertuta daudela, edo hain na-
rriatuak non ezinezkoa den horiek 
sendotzea.

Egiturazko piezak dira, ontziaren 
egonkortasuna konprometitzen 
dutenak; horregatik, haiekiko es-
ku-hartzea gogoeta oso pentsa-
tuen eta adostuen ondoren egin 
da beti.

Ez da ahaztu behar ordezkatzen 
den armazoiaren elementu ba-
koitzak hartzen duen pisua ez 
dela garrantzirik gabeko kontua, 
haren manipulazioa zaila delako 
hala tailerrean egiterakoan nola 
dagokion lekuan ezartzerakoan.

Bularraren kasuan, pinturako 

lehen geruzak kentzean, itsas 
altzairuzko babesaren lehen oxi-
doak agertzen dira. Zuraren itxura 
bikaina da, baina silikona grisez-
ko kordoiak agertzen dira giltza-
duretan eta, hori kendu eta gero, 
poliuretanozko aparra agertzen 
da haien barruan, aurreko esku-
hartzeetakoa.

Barreiatuta eta inolako itsasgarri-
tasunik gabe dagoen zementuz 
egindako giltzadurak ere ager-
tzen dira, dagoeneko iragazgaiz-
tasuna galdua dutenak, ura sar-
tzea eragozteko prestatu baziren 
ere.

Pintura kendu ahala, zuraren kon-
tserbazio egoera ikusten da eta 
bularraren, korastapearen, ate-
kabillaren eta abarren antolaketa 
eta mihiztadura.

Bularraren gunean, definituta 
agertzen da zein den piezen ga-
rapena, beren malkarrarekin eta 
beren giltzarekin, eta pinu zu-
rezko kabilla, atekabilla deitua, 
zeina oso narriatuta dagoen “te-
redo novalis” edo “broma” deri-
tzon molusku espezie baten era-
soaren ondoren; har baten forma 
du molusku horrek, eta zurean 
tunelak egiten ditu, hura indusiz, 
zulatu eta asko ahultzeraino. Ikus 
50. irudia.

Bularraren altzairu galbanizatuko 
babesaren tutuerdiko soslaian, 
metalezko hainbat elementu 
daude soldatuta; gerora eran-
tsitakoak dira eta ez du inolako 
zentzurik horiek kontserbatzeak, 
eta, horregatik, kentzeko eraba-
kia hartu zen.

55 irudia. 

Onddoek usteldutako 
saihetsak.
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56. irudia. 

Kendu beharreko 
metalezko elementuak.

57. irudia. 

Egoera txarrean 
dauden bragerak esku-

hartzearen aurretik.

Pieza bakoitzarekiko esku-hartze 
prozesua. Sendotze eta egonkor-
tze tratamendua

Bragerak: 

Kendu behar izan direnetan, ebaki 
egiten dira, pikatzailearekin, haren 

mozketak saihetsekiko parale-
loan; han daude josita. Ondoren, 
iltzatuta dirauen gainerako zura 
kentzen da, eskuz, trintxekin.
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58.irudia. 

Bragerak inprimatutako 
bi bandetan.

Saihetsen iltzeak kentzen dira, 
horretarako egokiak diren tresne-
kin eta iltzea kentzea ezinezkoa 
den tokian alkohola txertatzen da 
erauzketa errazteko.

Iltzeak erauzi ondoren geratu di-
ren zuloetan, zurezko zipotzak 
txertatzen dira, murgilketaz ere 
tratatuak “Xylazel if-T Industrial” 
likidoz. Ikus eranskina.

Gunea mekanikoki eta xurga-
tze industrialez garbitzen da, eta 
saihetsak pintatzeari ekiten zaio 
haiek bragerarekin kontaktuan 
dauden tokian.

Mota honetako piezetarako pres-
tatutako zura aurrekoa kendu den 
lekuan ezartzen da, eta gero doi-
tzen joaten da.

Barnealdean eta hegaletan pin-
tatu ahal izateko kendu egiten da, 
sarjentaz finkatzen da eta bagrei 
lotzen zaie 180 mm-ko torlojuekin.

Bragerak sendotzen joaten dira 
bi armazoitik behin 12 metrikako 
hagaxka hariztatu batekin, zirrin-
dolarekin eta hariarekin, eta kan-
poaldean biak zulo abeilanatu 
batean enbutituta saihetsean eta 
azalean ikusten den brageraren 
gunean. Sendotze sistema hau da 
ohikoa erriberako arotzerian.

Pintura oso diluitua erabliz pinta-
tzen da, kolore gris ertaina ondo 
sar dadin.

Kontserbatzea erabaki denetan, 
lehen lana izan da mekanikoki 
garbitzea zikinkeria arrastoak ken-
duz eta usteltze arazoak zituzten 
guneak urratuz, eta ondoren xilo-
fagoen aurkako tratamendua eta 
“Xylazel if-T Industrial” fungizida 
aplikatu brotxaz, inpregnazioz eta 
injekzioz. 
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Erresistentzia eta irmotasun ona 
dutenez, horiek berriro dagoz-
kien saihetsei jostea erabaki da, 
180 mm-ko torlojuen bidez edo 
lehendik zeuzkaten, baina nasai-
tuta zeuden iltze berekin.

Istriborreko brageretako batek 
gainerako zurari eragiten ez dion 
narriadura txiki bat dauka; beraz, 
kajeo bat egitea erabaki da, eta 
jatorrizkoaren antzeko zurezko 
txerto bat jartzea, zeinean ikusten 
den bagra jatorriz ez zela pintatu 
babesteko.

Jatorrizko bragerak kolore gris 
ertainez pintatuko dira, pintura di-
solbatzailean oso diluituta ondo 
sar dadin eta zura babes dezan.

Gila:

Pitzaduren garbiketa mekanikoa 
haietan sartutako silikona eta po-
liuretanozko aparra erauzteko, 
espatulen, arraspen, tresna zorro-
tzen eta abarren bidez. Pinturaz 
gain.

Garbiketa kimikoa azetonan blai-
tutako zelulosa paketeekin azale-
ra osoko aipatutako silikona disol-
batzeko.

Fumigazio prebentiboa “Xylazel 
if-T Industrial” likidoa erabiliz in-

jekzioen eta pintzel bidezko bus-
titzearen bidez.

Iltze eta puntapax herdoilduak 
mekanikoki kentzea eta, zaila 
egiten zen lekuetan, alkoholezko 
infiltrazioak injekzioz, erauzketa 
errazteko. 

Falta diren guneak berreskura-
tzea, hezetasuna sartzea eta ond-
doak ugaritzea eragozteko: txer-
toen bidez egiten da pinu zurezko 
listoi txikiekin (eukaliptoa baino 
bigunagoa beharrezkoak ez diren 
tentsioak ez sortzeko eta inolako 
aldaketa estetikorik gabe, pieza 
hau ondoren pintatuta egongo 
delako) falka forman, ez oso lu-
zeak xilofagoen aurkako trata-
menduarekin eta zainen ordena-
mendu berberaz. Lekedatu egiten 
dira “Resorcinol –Resina formo-
fenólica, modificada con resorcina 
en solución acuosa con adición 
de metanol” itsasgarriarekin, hu-
rrenez hurren eta pitzaduren bar-
nealderantz, pixkanaka, itsasga-
rria umotzen doan heinean.

59. irudia. 

Gilaren gunea 
pitzaduretan zurezko 

txertoak dituela.
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Zurezko txertoak gilan

Pitzadurak masillaz betetzen dira, 
aipatutako itsasgarriarekin eta zu-
rezko zerrauts fin iragazia gehituz, 
hurrenez hurreneko geruzen bi-
dez, denak lehortzen utzita pitza-
durak eragozteko.

Gilaren azalera osoa lixatu eta 
txertoen irtenguneak beheititu 
trintxarekin berdinduta utzi arte.

Inprimazioko lehen eskua “Inter-
lac 665 (acabado alquídico)”.

Gilagaina:

Garbiketa mekanikoa eskuilez eta 
xurgapenez. 

Fumigazio prebentiboa “Xylazel 
if-T Industrial” likidoa erabiliz in-
jekzioen eta pintzel bidezko bus-
titzearen bidez.

Iltze eta puntapax herdoilduak 
mekanikoki kentzea eta, zaila 
egiten zen lekuetan, alkoholezko 
infiltrazioak injekzioz erauzketa 
errazteko.

Pitzatuak sendotzea “Resorcinol – 
Resina formo-fenólica, modificada 
con resorcina en solución acuosa 
con adición de metanol” itsasga-
rriaren injekzioekin, hurrenez hu-
rren eta eta pitzaduren barneal-
derantz, pixkanaka, itsasgarria 
umotzen doan heinean.

Horrez gain, tamaina handieneko 
arrakalak betetzen joaten dira Re-
sorcinol, zerrauts iragaziko gehi-
garria eta, aurretik, Xylacelekin 
tratatutako zurezko xaflak erabiliz. 

Metalezko indargarri laguntzai-
le batzuk prestatu dira hagax-
ka hariztatuzko lotura dutenak 
azkoinarekin eta zirrindolarekin 
eta isolamenduko zurezko xa-
fla bitarteko batzuk (Xylacelekin 
tratatuak), metalaren eta haren 
zuraren arteko kontaktu zuzena 

eragozteko. Indargarri alderantzi-
kagarri hauek gilagainari egituraz-
ko egonkortasuna emateko era-
biliko dira eta ez uzteko pitzatuei 
luzetara irekitzen jarraitzen. Indar-
garri hauei buruzko xehetasunak 
IX. eranskinean.

 

60. irudia. 

Gilagaina sendotzeko 
fasean.
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62. irudia. 

Indargarrien krokisa.

61. irudia. 

Gilagainaren 
indargarriak.

63. irudia. Gilagainean ezarritako indargarriak.
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Forroko trakak:

Asmoa egin diren esku-hartzeak 
soiltasunez azaltzea denez, ko-
meni da puntu batzuk argitzea 
esku-hartze prozesuaz aritu bai-
no lehen. 

Gune batzuetan, pintura guztia 
kendu da, lehen estratuan utzi 
arte, dena eskuz, lan horretara-
ko arraspa espezifikoak erabilita. 
Herdoil gorriko lehen geruzaren 
azpiko koloreak agertu dira, bi-
tarteko geruza berde bat eta, zu-
zenean forroko oholen gainean, 
kolore beltzeko berniz bitumino-
soa. Eragiketa honek ahalbidetu 
du ziurtasunez ezagutzea zein 
den traken kontserbazio egoera.

Trakak zenbatu dira aparaduratik 
gora, letra bat esleituz aldi be-
rean, A, B, C eta abar, maila be-
rean dauden trakak bereizteko. 
La Naval Ontziolako Bulego Tek-
nikoko kideek aholkatutako tek-
nika da, hiztegi komun bat izateko 
krokisetan eta planoetan ere.

Parametro batzuk adostu dira 
erabakitzeko pieza osorik kendu 
behar den edo haren zatiren bat 
aprobetxatu, kaltetutako zatia 
konpondu eta gero. Arau zehatzik 
eman gabe, baizik eta utziz esku-
hartzea izan duen forroko traka 
bakoitzak, bere egoeraren ara-
bera, markatu dezan bere zahar-
berritzea edo kontserbazioa, tek-
nikarien gogoeta pausatuaren 
fruitu.

Kalte handiak zituztelako be-
rreskuratzea ezinezkoa izan den 
kasuetan, kendu egin dira. Sa-
krifikatu beharrekoak identifika-
tzeko modua izan da Sestaoko 
La Naval ontziolan erabilitako 
“calavera” (“garezurra”) deritzon 
sinboloa. Zirkulu bat da barruan 
ixa bat daukana; hau ere Bulego 
Teknikoko kideek proposatutako 

teknika da.

Forroko traka hauetarako erabili-
ko den zurari dagokionez, nabar-
mentzekoa da aurrez lodia eman 
zaiela eta blaitu egin direla, pin-
tzelkada prebentiboak “Xylazel 
if-T Industrial” likidoz, eta poltsa-
ratu aski denboraz printzipio akti-
boak zurean itsatsita gera daite-
zen, disolbatzailea lurrundu eta 
gero.

Ababorreko pontzan masilla ja-
rrita zuten topeen giltzadurak ere 
kendu egin dira gaizki zeuden ka-
suetan, eta berriro jarri zaie ma-
silla. Egoera onean ez zeuden il-
tzeen buruei ere masilla jarri zaie.

Prozesuaren teknika orain deskri-
batuko den hau da:

Lehengoratu beharreko forro-
ko oholetan bi zulo egiten dira 
daratuluz, bata goian eta bes-
tea behean, trakan, bi aldeetan, 
han non badakigun barnealdean 
saihetsak kokatzen direla kalterik 
izan ez dezaten eta horrela luzera 
osoan eragiketa bera errepika-
tzen da. 

Egindako zuloetan ebaketa bat 
egiten da inguratzeko zerraz da-
ratulu-zuloetan zehar eta nora-
bide perpendikularrean trakan 
zehar.

Ebakitako puskak askatzen dira 
eta saihetsei josita geratu direnak 
trintxekin mozten dira, aldi be-
rean trintxa berarekin egindako 
marka bat utzita hurrengo oho-
la edo justu azpikoa hasten den 
lekuan, ez galtzeko kokapenaren 
erreferentzia.

Iltzeak eskuz kentzen dira, lan 
horretarako tresna espezifikoa 
erabiliz, eta batzuetan, zailtasu-
nak daudenean, 96 graduko al-
kohola injektatzen zaie erauzketa 

errazteko.

Erregela edo “fraskia” baten era-
bilera. Fraskia pieza bat egokitu 
edo doitu behar den lekutik ate-
ratzen den moldea da. Horrela 
deritzo neurri hori edo pieza jada 
landuan kontsideratutako arku 
beraren kantitatea edo figura 
markatzen duen zurezko erre-
gelari ere. Fraskiarekin neurriak 
hartu eta klarionez apuntatzen 
dira traka berria sakrifikatutakoa-
ren neurri berekin egiteko, haien 
topeen arteko banaketa akats 
batzuk zuzendu beharra dagoen 
kasuetan izan ezik. Eragiketa 
horrekin aurreko esku-hartzean 
egindako giltzaduren ordena-
mendu txarra haustea lortzen da.

Neurriak erregelan eramaten dira 
arotzeria tailerrera eta traka egi-
teari ekiten zaio zura dagoeneko 
prestatuta dagoela.
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64. irudia. 

Neurriak erregelan edo 
fraskian apuntatzen.

Arestian aipatutako lanak egiten 
diren bitartean, kendutako traka-
rekin kontaktuan zeuden gune 
guztiak mekanikoki saneatzeari 
ekiten zaio. Ondoren “Xylazel if-T 
Industrial” aplikatzen da brotxaz 
eta gune osoa pintatzen da, be-
ren barruko aldeetan pinturarik ez 
daukaten jatorrizko saihetsak bar-
ne (jarritako berriak tratatuta eta 
pintatuta daude jada).

Klarionez markatzen da goiko eta 
beheko traka berrian saihetsak zer 
posiziotan dauden, geroko traka 
berria torlojuz lotzea errazteko.

Traka berria aurkezten da doitze-
ko eta zuzentzeko behar izanez 
gero. Ondo egokitzen baldin bada 
inprimazio esku bat ematen zaio 
barruko aldean eta hegietan.

Bere posizioan kokatzen da berri-
ro eta torlojuz lotzen zaie saihet-
sei horien posizioa txandakatuz 
ahal izanez gero. Horretarako, 
buru plano edo ildaskatuko 180 
mm edo 130 mm-ko torlojuak era-
biltzen dira, beharraren arabera, 
burua ahalik eta gehien enbutituz 
a posteriori masilla eman, eskuila-
tu edo lixatu ahal izateko.

Mekanikoki eskuilatu edo lixat-
zen da behar izanez gero, masi-

lla ematen zaie torlojuen buruei, 
trakekin bat datozen topeei, eta 
inprimazioz pintatzen da traka 
osoa.

Erabilitako masilla zama minera-
lez eta esmalte sintetiko gunearen 
arabera berde edo beltzez formu-
latuta dago.

Kontserbatuko den forroko oho-
letan, haietako bakoitzean banaka 
esku hartuko da, ahal izanez gero 
itzulgarritasun parametroak apli-
katuz, gutxieneko esku-hartzea 
eta erriberako arotzeria tradizio-
nalaren teknikak. Luzeraren heren 
batean balekotzat jotako trakei 
zurezko txertoak egingo zaizkie, 
“Errunboak” deritzenak (zuraren 
akats bat konpontzeko oholaren 
zati batean txertatzen den pieza). 
Horretarako klarionez markatuta 
uzten dira konpondu beharreko 
guneak eta txertoak izango duen 
forma, posizioak argi geratu behar 
baitu torlojuekin saihetsei lotzeko 
edo, hori ezinezkoa izanez gero, 
Resorcinol itsasgarriarekin.
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65. irudia. 

Traka ezarrita, pintatzea 
falta duela.

Orain arte forroko pinturaren 
garbiketak egin dira, giltzadurak 
ere saneatu dira eta lixatzen hasi 
da mekanikoki pikorta fineko li-
xekin eta disko paletadunekin. 
Bero-pistolarekin desugertzea 
ere erabaki zen, baina ez zen 
eraginkorra gertatu, eta gainera 
zurean bero-hondarrak denbora 
asko behar du tenplatzeko, eta 
horregatik berriro ez erabiltzea 
erabaki da.

Forroko oholen pintura, hala 
ababorreko hegalekoarena nola 
istriborrekoarena, eskuz kentzen 
joaten dira, zurarentzako arras-
pa bereziekin, inolako narriadura 
gehigarririk ez eransteko zurari; 
ahalegin handia eskatzen duen 
lan nekeza da, baina bermea 
ematen du.

Ohol batzuek beren erresisten-
tzia konprometitzen ez duten 
pitzadurak dauzkate, eta horiek 
materialen hondakinez garbitzea 
erabaki da, ondoren sendotzeko. 
Sendotzea “Resorcinol –Resina 
formo-fenólica, modificada con 
resorcina en solución acuosa con 
adición de metanol” itsasgarria 
erabiliz egingo da, haritz zurezko 
zerrauts iragazia gehituz hurre-
nez hurren eta pitzaduren edo 
gune urratuen barnealderantz.

Mekanikoki eskuilatzen dira pix-
ka bat irteten diren ohol batzuen 
topeak, haien artean masilla 
emanez baita iltzeen buruei ere, 
hezetasuna sartzea eragozteko.

Pixka bat askatuta dauden trakak 
jatorrizko posiziora eramango 
dira eta 130mm/5 hazbete luze 
diren jatorrizko iltzeekin finkatu-
ko dira, eta ez 10mm/4 hazbete-
koekin; horiek geroko esku-har-
tzeetan erabiliko dira.

Ahal den neurrian, eta behar adi-
na bider, oholei zenbakiak jar-
tzen zaizkie lana errazteko, hala 
eskuz egindakoa nola argazkie-
na. 

Poliester gardenaren gainean 
markatzen da ontziaren folioa 
(matrikula), nahiz eta krokis ba-
tean dauden letra guztien neu-
rriak. Eragiketa hau egiten da 
berriro zuzentzeko, behar izanez 
gero, zenbakiak eta letrak pinta-
tzen direnean.

Saihetsak:

Batetik, jada existitzen ez direnak 
zeuden, bestetik, beren narria-
dura egoeraren ondorioz osorik 
ordezkatu beharrekoak; lehenak 
berregin egin behar dira, zalan-

tzarik gabe, aurretik izandakoen 
aztarnen datuak hartuta; biga-
rrenak sakrifikatu aurretik, haien 
lehendabiziko neurriak hartzen 
dira datu bakar bat ere galdu 
gabe.

Utzitako hutsunea neurtzen da 
eta baita, eskuaira faltsu batez, 
forroko trakekiko bere posizioa 
ere barnealdetik. Neurri horiek 
saihets baten gutxi gorabehera-
ko forma duen okume kontratxa-
patuko taula angeluzuzen bate-
ra eramaten dira lehenik, lekuan 
ezartzen da eta ondoren ohol-
txoekin eta bero-itsasgarriarekin 
behin betiko alturak hartzen dira.

Neurriak tailerrean dauden ha-
ritz zurezko piezetara eramaten 
dira; horiek aurretik daude ho-
rretarako prestatuta.
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Mota honetako piezak zerrare-
kin mozteko hainbat lagun behar 
dira, daukaten pisuarengatik, 
maneiatu ahal izateko eta behar 
dituen koloreak emateko.

Bien bitartean, ontzian saihetsen 
iltzeen arrastoak kentzen joaten 
dira, halakorik baldin balego, eta 
tratatutako zuren zipotzak txer-
tatzen dira. Gune osoa garbitzen 
da zurezko hondakinik gabe utzi-
ta, “Xylazel if-T Industrialetan” 
blaitzen da brotxaz eta saihe-
tsekin kontaktuan egongo den 
gune osoa pintatzen da.

Saihetsari dagokion hutsunean 
aurkezten da eta doitzen joaten 
da, pixkanaka eta ez zailtasu-
nik gabe, zeioaren eta eskuzko 
beste tresna batzuen laguntzaz. 
Ondoren xilofagoen aurkako ba-
bes bat ematen zaio brotxarekin, 
barruko bi aldeetatik pintatzen 
da eta saihets paraleloari lotzen 
zaio behin-behinean torlojuz.

Kontserbatzen direnen artean, 
batzuen kasuan usteldura guz-
tiak kentzea besterik ez da egin 
beharko, eskuz, trintxekin, zeio 
txikiekin, alanbrezko eskuilekin, 
eta ondoren xilofagoen eta ond-

doen aurkako babesa emango 
zaie brotxaz, eta beste batzue-
tan bustitze zuzenduaren bidez.

Beste saihets batzuek beren zati 
bat baino ez dute galdu eta zu-
rezko txertoekin osatzen dira, 
txertatzeko gunea ondo sanea-
tu eta xilofagoen zein onddoen 
aurka tratatu eta gero. Esku-
hartze mota hau erriberako aro-
tzeriako teknika tradizionalekin 
egingo da.

Bularra:

Pinturak eskuz kentzea, arras-
pekin eta alanbrezko eskuilekin 
pitzaduretan. Giltzaduretan da-
goen masilla eta poliuretanozko 
apar guztia kentzen da eskuz, 
espatulaz eta tresna zorrotzez, 
haien barrutik ahalik eta kantita-
te handiena erauzteko.

Disko-makinaz eta ebaketarako 
diskoz kentzen dira bularraren 
babeseko metalezko piezak; ho-
riek han egoteak ez du zentzu-
rik, ez baitiote ontziaren historia-
ren parte diren ezein elementuri 
erantzuten.

Xilofagoen eta onddoen aurkako 

tratamendua aplikatzen da gune 
osoan, bereziki ekinez giltzadu-
retan eta pitzaduretan injekzioe-
kin.

Aprobetxatzen da bularraren 
itsas altzairuzko babeseko ko-
rrosio geruzak garbitzeko eta 
kentzeko, pasibatuz eta egon-
kortuz, eta gero pintatu egiten 
da, babesteko (ekintza honetaz 
luzeago hitz egingo da metalari 
buruzko atalean).

Gune osoan aplikatzen da kolore 
beltzeko lehen inprimazio geru-
za, ondo diluituta zurean sakon 
sar dadin. Kolore beltza aukera-
tzen da tonu hori delako Black 
berniz deritzon zurari ematen zi-
tzaion lehen geruzarena.

66.  irudia. 

Saihets berriak in 
situ doituak izateko 

aurkeztuak.
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67. irudia.

Kontrakaelaren 
babesaren korrosioak 
eragindako 
delaminazioak.

68. irudia. 

Forroko traken iltzea 
guztiz herdoildua eta 
materiala galduta.

9.2.- Metalak

Esku-hartze aldi honetan aurki-
tutako aldaketa nagusiak

Ontzian dauden metalezko ele-
mentu gehienek nozitu dute, 
aldez edo moldez, motaren ba-
teko edo besteko aldaketaren 
bat, herdoiltze arinetik hasita ga-
rrantzi handikoenetaraino, adibi-
dez korrosio geruzak, sakonera 
eta delaminazio desberdinetan. 

Herdoila erreakzio kimiko baten 
ondorio da; airearen oxigenoa 
eta itsasoko uretan disolbatu-
takoa burdinarekin konbinatzen 
da eta oxido ferrikoa sortzen 
da. Ekintza natural hori ezinbes-
tean gertatzen da burdinak bere 

egoera egonkorrena, burdin oxi-
doarena, bilatzen duenean oxi-
genoarekin konbinatuta. 

Sortzen den oxido geruzak az-
pian geratzen den altzairua iso-
latzen du, oxidazioko prozesu 
kimikoa geldiaraziz berriro ere 
altzairu garbia oxigenoarekin 
kontaktuan jarri arte. Arazoa da 
burdin oxidoa askatu eta aise 
disolbatzen dela, eta horrek 
agerian uzten du altzairu berria 
ere, eta horrela prozesu suntsit-
zaileak etenik gabe jarraitzen du 
aurrera.
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Oxidazioa ur gazitan edo heze-
tasun konstanteko giro batean 
gertatzen denean, dikean adibi-
dez, erreakzioa askoz ere gogo-
rragoa izaten da, itsasoko urak 
daukan gatzak azeleratzen duen 
efektu elektrokimiko bat gerta-
tzen delako. Ontzia zeharkatzen 

duten korronte elektrikoez gain, 
ontziaren mugimenduen ma-
rruskadurarengatik nabigatzen 
zuen garaian eta askotariko me-
talen erabilerarengatik; beneta-
ko pila elektriko bat balira bezala 
jokatzen dute.

Ontziak zeuzkan sakrifizio-
ko anodoak narriadura egoera 
benetan larrian daude, erabat 
galdua dute efikazia, kasu ba-
tzuetan falta direlako, beste ba-
tzuetan hausturarengatik, eta 
beste batzuetan pintatu egin 

direlako. Isolamendu horrek gel-
diarazi egin du zinkaren prozesu 
migratzailea gilaren babeseko 
altzairurantz eta metalezko gai-
nerako elementuetarantz, eta, 
horrenbestez, horien babesa de-
sagertu egin da.

69. irudia. 

Sakrifizioko anodoak 
zundaren kaxan.

70. irudia. 

Askatutako anodoa 
eta korrosioak gila 

babesteko zapatan.
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“Arraroa badirudi ere, zurezko 
ontzietan ere gertatzen da ko-
rrosio galbanikoa, zeinean ko-
rrontea burdinazko gilaren eta 
brontzezko helizearen artean sor 
daitekeen, edo brontzezko he-
lize baten eta anodiko gisa aur-
kezten diren aleaziozko torlojuen 
artean. Zurezko eraikuntza ba-
tean altzairu galbanizatuzko tor-
lojuak erabiliz gero, arreta handiz 
behatu beharko zaie, itsasoko 
uretan saturatutako zur batean 
murgilduta daudenez geruza 
galbanizatua galtzen baitute eta 
horrekin batera itsasgarritasu-
na gal dezakete eta ur-bide po-
tentzial izan kroskoak nabigazio 
esfortzu handiagoak nozitzen 
dituenean. Korrosio galbanikoak 
narriadurak eragin ditzake zu-
rean ondo pintatuta eta lehor 
babestu ezean” Corrosión, Ro-
berto R. Alonso itsas ingeniaria.

Herdoiltzearengatiko narriadura 
mantsoa eta progresiboa da. Ai-
rearen oxigenoaren eta hezeta-
sunaren efektu konbinatuak era-
giten dute korrosio atmosferikoa. 
Baina bada korrosio kimikoa 
ere, azidoek eta alkaliek sortua. 
Eguratsa beti hezea denez giro-
tenperaturan, metalak gehiago 

suntsitzen dira korrosioarengatik 
herdoiltzearengatik baino. Beste 
modu batez esanda, aireak her-
doildu egiten du eta urak korro-
sioa eragiten du.

Esku-hartzeko irizpide xehatuak 

Metalezko azaleraren gaine-
ko korrosioa egonkortzea edo 
kentzea, inhibituz eta a poste-
riori babestuz geruza babesle 
egokiekin, azalera horietan ko-
rrosioaren inongo arrastorik utzi 
gabe, zehaztasun osoz, atzeal-
dean edo ontziaren egiturazko 
parteen artean.

Orain arte, metalezko azalera 
hauetan baino ez dira egin: gila 
babesteko zapata, bularraren 
babesa, kontrakaelaren babesa, 
zundaren kaxa, lema eta gila in-
dartzeko kontsola.

71. irudia. 

Gila babesteko zapata. 
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Lehen ekintza izan da korrosioak 
eragindako delaminazio guztiak, 
zeinak azalean arin atxikita zeu-
den, kentzen joatea espatulekin, 
eta ondoren zailagoak zirenak ho-
rretarako egokiak diren pikotxekin 
eskuz jota kendu dira.

Metalezko azaleratik latorrizko 
eskuilak pasatzen dira eta, beste 
gune batzuetan, disko-makinare-
kin eta intentsitate baxuko alan-
brezko eskuilarekin, arrasto txikiak 
kentzeko, herdoil estalki txiki bat 
utzita ondoren emango den liki-
doak bere lana hobeto egin dezan. 
Oxi-noren esku bat aplikatzen da 
korrosioaren inhibitzaile gisa pint-
zelez oso zabalduta. Lehortzen 

uzten da, kasu honetan hainbat 
orduz, dikean dagoen hezetasun 
handiarengatik, beste bi esku apli-
katzeko hurrenez hurren efektua 
nahi izandakoa dela egiaztatuz.

Babesteko eta azken ukitu hobea 
lortzeko, azalerari metalentzako 
kolore beltzeko inprimazio esku 
bat ematen zaio, hainbat ordu pa-
satu eta gero, aurretik aplikatutako 
inhibitzailea ondo lehortu dadin.

72. irudia. 

Oxi-no inhibitzailearen 
aplikazioa gilan 

babesteko zapataren 
zati batean..

9.3.- Pinturak

Esku-hartzearen aldian aurkituta-
ko aldaketa nagusiak.

Pinturek honako kausa hauei da-
gozkien aldaketak dauzkate: ma-
terialaren beraren unadura, zikin-
keria, esfoliazioak, krakeladurak, 
altxatzeak, euskarriarekiko edo 
bateragarriak ez diren bi materia-

len arteko itsasgarritasun faltaren-
gatiko galerak eta abar.
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Esku-hartzeko irizpide xehatuak

Jatorrizko kolorearen eta azken 
ukituen pinturak aurkitzea, geroko 
pintaketak eta ontziarentzat ego-
kiak ez diren materialak bilatuz eta 
horiek kendu ahal izatea.

Eskuz, eta horretarako espezifi-
koak diren arraspak erabiliz, altxa-
tzeak edo krakeladurak dauzka-
ten pintura guztiak kentzen dira, 

baita azaleko zikinkeria ere.

Horrez gain, lixatzailez edo disko-
makinaz edo disko paletadunez 
esku-hartzea erabakitzen da, bi-
raketa motelean, sarbide zaileko 
edo gogor itsatsitako hondakinak 
kentzeko, ekintza hori aprobetxa-
tuz azalera batzeko.

73. irudia. 

Pintura kentzen 
ababorreko hegalean.

74.irudia. 

Pintura kenduta, 
jatorrizko Black geruza 
agertzen da.

Usteltze-onddoek eragindako 
eraso hain masiboak pinturari ere 
eragin dionez, krakeladurak ikus-
ten dira, pinturaren zein inprima-

zioaren askatzeekin.
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75. irudia. 

Ontziaren branka 
inprimazioaren lehen 

eskuetan.

76. irudia. 

Pieza berriak 
identifikatzeko 

txantiloia.

Datu interesgarri gehigarriak:

Berri egin behar izan diren piezak 
bereizteko, esku-hartzearen urtea 
adierazten duen txantiloia sortu 
du Museoko modelismo taldeak 

3D inprimagailuarekin. Txantiloi 
hori zati berrien gainean ezartzen 
da eta esprai edo errotuladore 
iraunkor zuriz gainetik pasatzen 
da markatzeko.

10.- OHARRAK

Bi inprimazio esku aplikatzen dira 
eskuz, kolore desberdinetakoak 
esku-hartzeko gunearen arabera, 
eta prest uzten da eskuz pintatze-
ko ere, brotxaz eta tindu-eskuilaz, 
behin betiko pinturarekin.

Ontziaren folioa ere pintatuko da 
egoera txarrean dauden pintura 
guztiak kendu eta gero. 

Erabilitako pinturak honako erans-
kin honetan agertzen dira Materia-
len Fitxak.
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77. irudia. 

Boluntarioak ERAINen 
erakusketarako 
objektuak garbitzen.

Boluntarioak

Itsas Museoak nabarmendu eta 
eskertu nahi du boluntarioen tal-
deak egindako lan eskerga; lan 
hori gabe proiektu hau ez zen 
gauzatuko.

Boluntarioek ordutegi finkorik 
gabe egin dute lan eta ahal izan 
dutenean joan dira Museora, eta 
haiekin lan egiteak gogoeta ba-
tzuk eragin ditu. Ordutegi finkorik 
ez izatearen ondorioetako bat da 
ezin direla lanak behar adinako 
aurrerapenez planifikatu, baina 
horren ordaina da esku-hartzeko 
jarduerak pausatuak izan direla 
eta esku-hartzeari zegozkion era-
bakiei buruz gogoeta egiteko aski 
denbora izan dela, eta horri es-
ker esku-hartzeek izan zitzaketen 
arriskuak murriztu egin dira eta 
lanak ontziaren beraren beharren 
mende egon dira, hau da, haren 
onurarako izan dira.

Ez da hasi esku-hartze bakar bat 
ere amaitzeko segurtasun osoa 
izan gabe, eta elementuren baten 
zaharberritzea gelditu egin da be-
rehala hipotesiak hasterakoan.

Boluntarioen erriberako arotze-
ria tradizionalaren arloko pres-

takuntzaren lehen fasea Portu 
gangilaren laguntzako txaluparen 
eraikuntzarekin hasi zen. Nuevo 
Anchústegui ontziaren zaharbe-
rritze lanetan jasotako ezagu-
tza praktikan jarri ahal izan dute. 
Aldi berean, kontserbazioko lanik 
zehatzenetan bereganatutako 
trebetasunek, adibidez Kortazar 
ontziolak dohaintzan emandako 
erakusketa museografikoko pie-
zak, modu ez oso inbaditzailean 
esku hartu beharraren kontzien-
tzia hartzen lagundu diete, eta 
presazko erabakiak ez hartzen 
garbiketa, sendotze edo zahar-
berritze lan batzuei aurre egitean. 
“Gehiago Museoa tailerra bai-
no” esaldia oroituz beti eta kon-
tserbazioko eta zaharberritzeko 
irizpide ezarriak aintzat hartuz, 
hala nola gutxieneko esku-har-
tzea, alderantzikagarritasuna, zati 
zaharberrituen identifikazioa eta 
bereizketa, ahalik eta toxikotasun 
gutxieneko materialen erabilera 
eta abar. 

Gizarte bazterkeria arriskuan 
dauden gazteen prestakuntza.

Itsas Museotik, eta baita bolun-
tarioen parte-hartzearekin ere, 
gazteak ondarezko ondasunen 
gainean esku hartzearen inguruan 

prestakuntza jasotzea bultzatzen 
da, gaur egungo kontserbazio eta 
zaharberritze irizpideei jarraituz 
eta erriberako arotzeriako teknika 
tradizionalak ahanzturatik jaregi-
nez.

Hiru gazte prestatu dira Otxarki 
fundazioaren arotzeriako modu-
luan, zein egunero zortzi orduz ari 
diren lanean aste osoan, hala Itsas 
Museoko pertsonal teknikoarekin 
nola boluntarioekin, eta onuraga-
rria litzateke proiektuarekin jarrai-
tzea amaitu arte. Oso esperientzia 
positiboa izaten ari da haientzat, 
beren lanean trebetasuna berega-
natzeaz gain, gizarte abileziak ere 
bereganatzen baitituzte, zaurga-
rritasuna murriztuz, beren konpe-
tentziak eta gaitasunak handituz, 
gizarte eta lan arloko erabateko 
integraziorako bidean.
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11.- KONTSERBAZIO PREBENTIBOA

12.- SEGURTASUN ETA PREBENTZIO 
PLANA

13.- DOKUMENTZIO TEKNIKO 
OSAGARRIA

Zaharberritze proiektu honek atal 
tekniko bat dauka, Bulego Tekni-
koko kideek, eskuz zein progra-
ma informatikoen bidez, ontziaren 
planoen trazaketa eta elementuen 
krokisa egin izanaren ondorioz.

Koadroak egin dira akrilikoan, ar-
gazkien tratamendu digitalaz gain, 

ahalik eta informazio gehien ema-
teko esku-hartzerako. XI. erans-
kinean dago dokumentazio hori, 
zeina kontserbatuta geratuko den 
Nuevo Anchústegui ontziaren etor-
kizuneko mantentze-lanetarako 
eta erregistro historiko moduan.

Kontserbazio plan

Kontserbazio plan bat dago Mu-
seoko Bilduma osatzen duten on-
tzi guztientzat 2015az geroztik.

Haren zaharberritzea amaitzen 
denean, Nuevo Anchústegui on-
tziari plan hori aplikatuko zaio, 
zaharberritze lanak iraun bitartean 
mantentze-lana zaharberritzearen 
aldi berean egiten baita, aldizka-
ko eta ohiko jarraipen estrategia 

koherente bati jarraituz, horrela 
ontziaren babesa bermatuz.

Jarraipen horren xedea da aplika-
tutako metodologia epe laburrera 
nahiz epe luzera efektiboa izan 
dela egiaztatzea, hala zurari zein 
esku hartutako beste materialei 
dagokienez, nola erabilitako ma-
terialen jokabidean.

Museoak “DIKEAN DAUDEN ON-
TZIAK ZAHARBERRITZEKO LAN 
ESPEZIFIKOEN ARRISKUEN EBA-
LUAZIO PLANA” dauka 2017-03-
8az geroztik, Bizkaiko Prevenor 

enpresak idatzia, plan hori XI. 
eranskinean dago.
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78. irudia. 

Egilea Carlos Pueyo 
jauna.

79. irudia. 

Esteban Bermejo 
jaunak egindako 
margolana.

80. irudia. 

Nuevo Anchústegui 
ontziaren krokisak, 
Joaquín Serna jaunak 
eginak.
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•	 Principios para la conservación del patrimonio construido en madera. 
ICOMOS. India 2017.

•	 Manual para la restauración de embarcaciones patrimoniales. Museu Marítim 
de Barcelona

•	 Artículo sobre Convenciones, cartas y acuerdos internacionales Anexo al 
Plan de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural en la que 
se enumeran todas las cartas a tener en cuenta.

•	 Carta de Atenas de 1931

•	 Carta ICOMOS de Ename de 2005 para la interpretación de lugares 
pertenecientes al Patrimonio Cultural.

•	 Carta de Monterrey de 2006 sobre Conservación del Patrimonio Industrial.

•	 Carta Nizny de 2003 sobre el Patrimonio Industrial.

•	 Carta de Venecia de 1964

•	 Ciencia y Tecnología, La Habana 2008

•	 Código de Deontología del ICOM para Museos

•	 Historic Buildings Standards

•	 Programa de restauración de embarcaciones antiguas de Nájera.

•	 Proyecto Coremans: criterios de intervención en materiales pétreos.2013

•	 Ship and Boat Preservation

•	 Standars for Historic Vessel Preservation with guidelines for applying the 
standars 1990

http://.arteespana.com.mx/img/oxino.pdf

www.bakar.es

http://diccionariomaritimo.blogspot.com/2016/02/traca.html.

http://www.fao.org/3/a-y5013s.pdf

http://www.fondear.org

http://www.fao.org/docrep/008/y5013s/y5013s06.htm

https://www.google.com/search?q=Conservación_de_la_Madera_en_el_Patri-
monio_Cultu

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/
FISQ/Ficheros/301a400/nspn0361.pdf fichas internacionales de seguridad quí-
mica.

https://www.maderame.com/madera-eucalipto/

https://www.rtarquitectura.com/patologias-de-la-madera-hongos/
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15.- ERANSKINAK

I. Itsasontzien zaharberritze plana

II. Bizkotxalde ontziaren zaharberritzearen txostena 

III. “Bizkaiko Erriberako Arotzeria XX. mendean” Erakusketaren laburpen dokumentua 

IV. Euzkadi lurrunontziaren proiektua 

V. Segurtasun eta Prebentziorako plana 

VI. Gilagainaren errefortzurako piezen krokisa 

VII. Fitxa teknikoak 

a. Resorcinol 

b. Fitxa teknikoa XYlazel  

c. Fitxa teknikoa alkohola 

d. Fitxa teknikoa azetona 

e. Fitxa teknikoa Oxi-no 

f.  Fitxa teknikoa disolbatzailea 

g. Fitxa teknikoa pinturak 

h. Fitxa teknikoa Ivegor masilla 

i. Fitxa teknikoa orientaturiko egurrezko taulena 

VIII. Dokumentazio teknikoa (planoak eta argazkiak) 

IX. Nuevo Anchústegui-ren kontserbazio plana 
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