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Itsasoak beti egingo digu ihes
izotzak eskuetatik nola.

El mar siempre se nos escapará,
igual que el hielo de entre las manos.

Leire Bilbao



Ekainean, Ingurumenaren Nazioarteko Eguna eta Ozeanoen Nazioarte-
ko Eguna ospatzen dira, eta, hilabete honetan, Itsasmuseumek Itsasoen 
osasuna aurkeztu du, erakusketa iraunkorrean integratutako espazio 
espezifiko bat. Horren bidez, Itsasmuseumek jasangarritasunaren alde-
ko apustua sendotu nahi du, eta gero eta kezkagarriagoa den problema-
tika ikusarazi: itsas ekosistemaren degradazioa eta itsas faunaren eta 
floraren suntsipena. Arazo horien atzean, gizakiaren arduragabekeria 
eta gero eta frenetikoagoa eta ingurumenarekiko errespetu gutxiagokoa 
den bizimoduaren eragina daude hein handi batean.

Erakusketetarako gune berri hau goiko solairuan dago, kirol eta aisialdi 
gunearen ondoan; erakusketaren komisarioa Javier Franco San Sebas-
tián AZTIko ikertzailea izan da, ozeanoen osasunarekin lotutako hainbat 
alderdi lantzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia (URA) eta BIMEP (Biscay 
Marine Energy Platform) dira gune berri honen babesleak.

Museo honentzako funtsezko gunea denez, proiektu dinamikoa izango 
da, hezkuntza-komunitatea zuzenean sartuko duena tartean, eta gure 
eskola-programak arreta berezia eskainiko dio. Hori dela eta, erakus-
keta inauguratzeko Lauro Ikastolako DBHko 4. mailako ikasleen lan ba-
tzuk ditugu erakusgai aste batzuez, Garapen Jasangarrirako Helburuei 
buruzko iritzia adierazten erakusketan, eta horren helburua da ikasleek 
ezagutzea eta aztertzea GJHen mezua eta horiei buruz eztabaidatzea.

Museoaren erakusketa-diskurtsoaren ardatz estrategikoak dira jasan-
garritasuna eta natura babesteko kontzientziazioa; hau da, ingurumena, 
oro har, eta itsas ingurunea, bereziki, babesteko kontzientziazioa. Itsas-
museumek Ildo horri heldu nahi dio bere jarduera-arlo guztietan, hasi 
erakusketa iraunkorrekin hasita eta haurrentzako tailer eta familien-
tzako bisitaldietara arte, baita aldi baterako erakusketetan, hitzaldietan, 
topaketetan, jardunaldietan eta museoaren kudeaketa arduratsuan ere. 
Eta biodibertsitatea, fauna, flora eta itsasoen egoera itsas ondare dire-
nez heinean, guri dagozkigu eta kezkatzen gaituzte.
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Gainera, ekainean, eta gai honi jarraituz, Itsasmuseumek Basque Envi
ronment Ocean Week antolatu du, Alberto Santolaria itsas biologoarekin 
eta Nakusarberekin (zientzia, kultura eta itsas ingurunearekiko ezagu-
tza eta interesa zabaltzeko elkartea). Bi egunetan gurekin izan dira itsas 
ekosistemaren egoera gertutik ezagutzen duten adituak, aktibistak eta 
zientzialariak, guztiak ere ekosistema hori leheneratzeko neurriak iden-
tifikatzeko eta abian jartzeko lanean ari direnak. Topaketak, eztabaidak, 
hitzaldiak eta mahai-inguruak izan dira, eta hainbat sektoretako pro-
fesionalek (Geoparkea, Azti, Eusko Jaurlaritza, UPV-EHU, Ihobe, Neiker, 
Ura, Ekolurra, Lurgaia Fundazioa, Mater, Gaia, Surfrider eta Ingeniería 
Salaberria, besteak beste) iritziak, azterlanak eta irizpide zientifikoak 
partekatu dituzte, bai eta beren ezagutzak jendearekin partekatu ere. 
Ekimena urtero egingo da, eta hazten eta finkatzen joango dela aurre-
ikusten da. 

Gainera, jardunaldiaren baitan, museoaren kanpoko zabalgunean, Di
bertsitatea mehatxupean, ozeanoak aldi baterako erakusketa bisitatu 
ahal izan da, Esteban Manrique eta Eduardo Aznarren (Okaimal) testu-
ekin eta Álvaro de Rújula ikertzaile, idazle eta unibertsitateko irakaslea-
ren argazkiekin.

Egun museoan aldi baterako bi erakusketa daude ikusgai: Surfing Eus
kadi, surfaren historia gure kostaldean; eta Elkano. Nabigazio eta zientzia, 
Juan Sebastian Elkanok eta beste 18 marinel, haien artean lau euskal-
dun, duela 500 urte munduari lehen bira eman zioteneko garaian zeu-
den nabigazio tresnak, teknika eta zientziaren egoera jorratzen duen 
erakusketa, hain zuzen. Buletin honetan lehenengoan sakontzen da.

Eta, azkenik, bi artikulu oso interesgarriak ere aurkezten dira, arran tza-
ontzietako etzalekuei buruzkoa lehena eta, ekainean 154 urte beteko 
duten museoko dikeen ingurukoa, bestea. 

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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itsasoarekin estu lotuta dago.
Gizakiak munduko itsasoetan egi-
ten duen presioa haziz joan da 
pixkanaka. Esponentzialki hazten 
ari den giza populazioak (elika-
gaien eskaera gero eta handiagoa 
eragin du), nazioarteko merkata-
ritzarako bide nagusia itsas tra-
fikoa izateak eta itsasoak histo-
rikoki isurketak eta hondakinak 
botatzeko erabiltzeak itsas eko-
sistemen degradazioa eragin dute. 
Gaur egun, munduko itsasoek 
lehorreko ekosistemen antzeko 
mehatxuak dituzte. Aldaketa glo-
bal horren eragile nagusiak habi-
taten eta ekosistemen alterazioa, 
baliabideen ustiapena, klima-al-
daketa, kutsadura eta espezie 
exotikoak dira. Gainera, hurrengo 
hamarkadetan gizakiak itsas es-
pazioa gehiago okupatzea espero 
da; besteak beste, uretako ekoiz-
penaren bidez ase nahi dira ani-
malia-proteinaren eskaerak eta 
olatuen, itsasaldien edo haizearen 
energia erabili nahi da energia-be-
harrak asetzeko.
Horregatik guztiagatik, funtsezkoa 
da gizarteari munduko itsasoen 
egoera eta mehatxatzen dituzten 
faktore nagusiak ezagutaraztea, 
itsaso horiek kontserbatzearen 
eta kudeaketa jasangarria egitea-

Itsasoen osasuna,  
Itsasmuseumen
Javi Franco

Planetako azaleraren %70 baino 
gehiago hartzen dute itsasoek. 
Funtsezkoak dira uraren zikloan 
eta klima erregulatzeko, eta mun-
duko lehen-mailako ekoizpena-
ren erdiaren erantzuleak dira. 
Itsasoak biodibertsitatearen gor-
dailu ikaragarriak dira. Gainera, 
baliabide garrantzitsuak ematen 
dizkiete gizakiei, hala nola elika-
gaiak, industria farmazeutikorako 
produktuak, energia, etab. Eta ai-
siako jardueren gune eta ongiza-
tearen iturri ere badira. Eskualde 
eta herri askoren kultura-ondarea 

PIEZA. Itsasmuseumeko 
itsas bildumari balioa 
emateko atala, pieza 
nabarmenduaren, pieza 
zaharberrituaren edo 
dohaintzan jasotako 
ondasunaren bidez



6

ren garrantziaz jabetzeko.
Testuinguru honetan inauguratu  
du Itsasmuseumek Itsasoen osa
suna erakusketa. Gune iraunkorra 
da, baina ez estatikoa; izan ere, 
edukiak eta erakusketako elemen-
tuak (panelak, tresnak, materialak, 
etab.) berritu/eguneratu egin bai-
taitezke. Itsasmuseumen eta AZ-
TIren arteko lankidetzaren emai-
tza da erakusketa.
Itsasoen osasunari buruzko hain-
bat alderdi daude erakusketan, 
zortzi moduluk osatzen dute, eta 
hainbat gairi buruzko testuak, iru-
diak eta objektuak dituzte: itsas 
zaborrak, ekonomia zirkularra, 
kutsadura, espezie exotikoak, itsas 
energiak, eta ekosistemak berres-
kuratzea.
Itsasoak urtero 5 eta 13 milioi tona 
zabor plastiko jasotzen du. Itsas
oan plastikoak metatzen ari dira 
pixkanaka, eta, itsas korronteek 
garraiatu egiten dituztenez, urru-
nen dauden itsas inguru eta kos-
taldeetara iristen dira. Plastikoen 
ingurumen-arazo handiena haien 
degradazio-denbora da, oro har, 

oso handia baita. Itsas ingurunean 
luzaro iraun dezaketenez, orga-
nismoei eta habitatei kalte egiteko 
arrisku handia dago. Plastiko txi-
kiak, mikroplastikoak, detek tatzen 
eta biltzen zailak dira, eta, duten 
tamaina dela eta, itsasoko orga-
nismo ugarik jan ditzakete.
Ekonomia zirkularra ekoizpen- 
eta kontsumo-eredu bat da, eta 
dauden materialak eta produk-
tuak ahalik eta denbora luzeenean 
partekatzen, alokatzen, berrera-
biltzen, konpontzen, berritzen eta 
birziklatzen ditu. Ekonomia zir-
kularra eta ekonomia lineal tra-
dizionala kontraesanean daude. 
Itsas ingurunean ekonomia zir-
kularreko ekimen ugari daude, 
besteak beste, materialak biltzea, 
egoki tzea eta birziklatzea jatorriz-
ko erabileraren ondoren, bai eta 
material biodegradagarri berriak 
bilatzea ere.
Giza jardueren ondorioz itsas in-
gurunean sartu diren milaka subs-
tantzia kutsatzaile daude. Gaur 
egun, itsas inguru guztietan du 
eragina kutsadurak, hein handia-
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goan ala txikiagoan. Itsas kutsa
dura ebaluatzeko, hainbat osagai 
aztertzen dira, hala nola ura, se-
dimentuak eta itsas organismoak; 
eta tresna eta teknika desberdinak 
erabiltzen dira.
Espezie exotikoak edo aloktonoak 
dira gizakiaren ondorioz beren ba-
naketa-eremu naturaletik kanpo 
daudenak. Gehienek ez dute in-
gurumen-arazorik, baina exoti-
ko inbaditzaileek bai, ugaritu eta 
ingurumenean kalteak eragiten 
baitituzte, baita beste espezieei 
edo giza jarduerei eta jarduera 
ekonomikoei ere. Itsasoko trafi-
koa da espezie exotikoak sartzeko 
bide nagusia. Espezie exotikoen 
joan-etorria etengabea eta norabi-
de anitzekoa da.
Itsas energiak dira itsasoko ola-
tuek, itsasaldiek, gazitasunak eta 
itsasoetako tenperatura aldeek 
sortzen dituztenak. Itsas inguruan 
sortutako energia eolikoa ere talde 
honetan sartzen da. Euskal Auto-
nomia Erkidegoan itsas energiak 
sortzeko/erakusteko bi instalazio 
daude: Mutrikuko olatuen ener-
gia-planta, 2011n abian jarria; eta 
BiMEP (Biscay Marine Energy Plat-
form), Euskadiko itsas energien 
saiakuntza-zentroa, itsas o zaba-
lean instalazioak dituena gailu 

flotatzaileak probatzeko Armintza 
(Bizkaia) parean.
Azken hamarkadetan joera-al-
daketa dago zonalde askotan, 
leheneratzeprozesuan dauden 
itsas sistema batzuetan barne. 
Nerbioi ibaiaren estuarioa da itsas 
ekosistema bat berreskuratzeko 
prozesuaren adibide hurbiletako 
bat. Azken hamarkadetan egin-
dako jarduketek, batez ere Sanea-
mendu Planak, sistema nabarmen 
berreskuratu dute.
Itsasoen osasuna erakusketaren 
edukiak Itsasmuseumek eta AZTIk 
egin dituzte, eta Alicia Prietok egin 
du diseinu grafikoa. Honako hauen 
babesa izan du: URA, Uraren Eus-
kal Agentzia; Eusko Jaurlaritzako 
Natura Ondare eta Klima Aldake-
ta Zuzendaritza; eta BiMEP, Biscay 
Marine Energy Platform.

Bildumara joan
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Arrantzontzi edo beste mota bate-
ko itsasontzien eskifaiako kideen 
logelei horrela deitzen zaie. 
Arrantxoetan, egurrezko listoi ba-
tzuk jartzen ziren egitura egiteko, 
eta, horien gainean, oholak jartzen 
ziren zeharretara eta aurrealdean, 
ohatilak edo literak egiteko. Po-
pako jatorrizko arrantxoaren ele-
mentu batzuk badira oraindik ere, 
berreraikitzeko neurriak eta for-
mak hartzeko nahikoa.
Brankako arrantxoa ari gara erre-
produzitzen lehenengo. Bularra-
ren atzean trenkada bat dago eta 
aurrean hozkailua du; bien tartean 
gune bat dagoenez, ohatilak hor 

jarri dira eta eskotila baten bidez 
iristen da bertara. 
Burutzapen-proiektuaren krokis 
batzuk egin dira.

Brankako eta popako 
arrantxoak
Carmen López Camarzana

ERAIN. Erain proiektuaren 
eta, zehazki, Antxustegi 
ontziaren zaharberritzearen 
bilakaeraren berri emateko 
atala

Alboetako literen krokisa

Hozkailuko trenkadaren aurreko 
literen krokisa

Arrantzontzietan ez zen barrua 
forratzen oro har, baina gune hor-
retan ohol batzuk jartzen ziren 
amula estaliz, erosoagoa izateko; 
kasu honetan zalantzarik gabe 
egin ahal izan da, aurrez egon ze-
naren aztarnei jarraituz. 
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Popako jatorrizko arrantxoa

Brankako arrantxoaren enbonatzea, margotu 
aurretik

Hozkailuaren trenkadaren barrua forratzen

Barruko forroa bukatuta

Literen egiturarako lehenengo listoiak eta jatorri-
zko kolorean margotutako forrua

Antxustegi familiak emandako 
datuei esker, enbonatzea jatorriz-
ko koloreekin margotu ondoren, 
egurrezko egiturak prestatzen hasi 
gara, litera multzo osoa osatuz joa-
teko. Prozesu horretan gaude.
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Barruko bizi-baldintzak
Ez zen atseden hartzeko toki atse-
gina, hozkailuko hotzak trenkada 
pasatzen baitzuen, eta beroa ze-
nean baino ez zen tokia apur bat 
hobexeagoa.
Beraz, atseden hartzeko denbora 
zenean lana jarraituan egin zelako 
eta itsaso ona zegoelako, elkar-
bizitza errazagoa zen egonaldia 
luzea zenean baino; izan ere, bal-
dintza higienikoen ondorioz eta 
eguralditik babesteko eskotila itxi-
ta izan behar zelako behar beste 
aireztatzen ez zenean, ez zen ani-
mo handia izateko lagungarria.
Gaur egun, badira horrelako gu-
neek izan beharreko gutxieneko 
baldintza batzuk: gutxieneko aza-
lera pertsona bakoitzeko, egural-
ditik babesteko baldintzak, zara-
tetatik babestekoak, isurietatik, 
etab. Itsasontzi mota bakoitzaren 
arabera, gehieneko okupatzaile 
kopurua ere zehaztuta dago, bai 
eta litera bakoitzaren gutxieneko 
neurriak ere.
Baina horrelako itsasontzietan 
ibili diren arrantzaleei galdetuz 
gero arrantxoko egonaldia nola-
koa izaten zen, denek esaten dute 
lanaldiaren araberakoa zela; ez 
dela gauza bera egunean bertan 
itzultzea eta, ondorioz, gaua itsas-

Azoreen kokapen-mapa

ontzian ez igarotzea, edo Azoree-
tara edo Dakar aldera joatea bi 
edo hiru hilabeterako.

Garai hartan horrelako arrantxoe-
tan zenbatek egiten zuten lo gal-
detuz gero, ahal zuten guztiek 
erantzungo dizute; Antxustegik 
hamabi litera ditu guztira, eta ka-
surik onenetan 50 cm dira zabal, 
170 cm luze eta batetik bestera 60 
cm-ko altuera dago.
“Gaur egun, araudiak gomendatzen 
du litera bakoitzaren gutxiene
ko neurriak 1,90 bider 0,68 me
tro izan behar direla; gainera, ba
koitzarentzako armairu bat izan 
behar du, eta arropa zintzilikatzeko 
kakodun barra bat ere bai”.
Baldintzak ez ziren gozoak kon-
tuan izanda espazio txikia zela, 
aireztapen urria eta, ondorioz, ai-
rea ere gutxitan berritzen zela, eta 
ez zegoela komunik arrantxoan, 
baizik eta plaka turkiarreko ko-
mun txiki bat ontzigainean. Norbe-
ra garbitzeko ur gazia erabiltzen 
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Juan Carlos Arbexen irudia, Arrantzaria liburukoa

zuten, ur geza sukaldean egite-
ko eta edateko baino ez baitzen 
erabiltzen; beraz, hori guztia kon-
tuan izanda, argi dago baldintzak 
ez zirela egokienak.
Askotan, bustitako arropekin eta 
arrain usainarekin sartzen zen 
arran txoan, eta horrek ere ez zuen 
asko laguntzen higiene baldintza 
egokiak izaten; nekearen ondorioz, 
ordea, inguruabar horiek albo ba-
tera utziko zituzten arrantzaleek.
Literetan lastaira (kamañe) bat 
jartzen zen, goma-aparrezkoa, 
zorrorik gabea; langile bakoitzak 
ekarri behar izaten zuen gainera, 
eta litekeena da zenbaitek gainean 
izararen bat jartzea; hala, manta 
batekin estali, eta horrela egoten 
ziren hurrengo egunera arte.
Literen azpian gune txiki batzuk 
geratzen ziren, eta armairu gisa 
erabiltzen ziren, gauza gutxi era-
maten zen arren: azpiko arro-
paren bat, jertseren bat hotza 
egiten zuenerako, jaka luze bat 
eta ezer asko gehiago ez. Ez zen 
ohikoa horrelakoak gordetzeko 
kutxatzarrak izatea.
Gune horiek aireztatzeko, garai 
batean mangerote izeneko olanaz-
ko zilindro bat erabiltzen zen, ma-
kila baten puntan lotu eta eskoti-
laren sarreran jarrita arrantxoko 

airea berriztatzen laguntzen zuen. 
Geroago, ontzigainean metalezko 
mahuka batzuk jarri ziren, eta be-
har bezala orientatuta egiten zu-
ten zeregin hori.

Brankako arrantxoa egiten ari 
gara erriberako arotzeriaren tek-
nika berdinekin eta eraikitzeko 
erabili ziren material berdinekin, 
baina ez gara gai izango gure 
arran tzaleek jasan behar izan di-
tuzten baldintza penagarri haiek 
erreproduzitzeko. Etorkizuneko 
belaunaldiei horien berri emateko, 
behar bezala jaso eta zaindutako 
ahozko memoria besterik ez dugu.

Eraini buruz gehiago
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Surfing Euskadi erakusketak Eus-
kadiko surfaren ikuspegi globala 
eskaintzen du; gure kostaldean 
oso errotuta dagoen jarduera 
horrek hainbat ikuspegi eta dizi-
plina artistiko eta kirol-diziplina 
bateratzen ditu, modu koherente 
eta dinamikoan, esperientzia pa-
regabea sortzeko.
Bederatzi gai-multzotan bana-
tutako ibilbidea da: historia, ki-
rol honi lotutako pertsona ospe-
tsuak, olatu adierazgarrienak, 
tokiko industriaren garapena, 
surf inklusiboa, artea, komunika-
bide espezializatuak, zerbitzuak 
eta puntako teknologiak. Faktore 
horien guztien ondorioz, euskal 

surfak nazioarteko aitorpena du.
Euskadiko surfaren material go-
gorraren industriaren muina 
azaltzeko, ohol ilara bat dago. Bar-
land & Rott izan zen merkaturatu 
zen lehen ohol-marka, Biarritz en, 
1960az geroztik. Mugaren alde 
honetan, Itxastresna izan zen 
lehenengo marka, Orion sortua 
1970ean, eta orduz geroztik sortu 
dira Bizkaian eta Gipuzkoan lan-
tegiak. Gure surflari ospetsuene-
tako batzuen (Jorge Imbert, Juan 
Garate, Alazne Aurre koetxea, 
Leticia Canales, Kepa Acero eta 
Aritz Aranburu) ohol magikoek 
beren historia kontatzen dute.
Surfing Euskadi erakusketak 
publi koari gerturatuko dizkio 
Mundakako olatua, euskal surfa  
mundu-mapan kokatu zuena, eta 
gerora garrantzia hartu duten 
beste batzuk. Kostalde osoaren 
mapan argi ikusten da hon-
dartzak, kalak, ibai-bokaleak eta 
arrezifeak nola dauden bata bes-
tearen ondoren, eta, hain zuzen, 
horregatik da gure kostaldea hain 
toki berezia eta baldintza guz-
tietan eta gustu guztietako surfa 
egiteko hainbeste aukera dituena.
Euskadin olatu handiko surfak izan 
duen eboluzioa lau oholetan dago 
islatuta: lehenengo biak, 80ko ha-

Surfing Euskadi
Javier Amezaga eta  
Borja Peñeñori

ALDI BATERAKOA. 
Uneko aldi baterako 
erakusketarekin zerikusia 
duen alderdiren batean 
sakontzeko atala
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markadan erabiliak Gonzalo Gan-
darias eta Gorka Zarra onaindiak; 
Natxo Gonzálezen egungo ohol 
bat, eta, azkenik, Axi Muniainen 
ohola, “tow-in” modalitatean olatu 
erraldoiak surfeatzeko.
Formatu handiko lau argazkitan 
Euskadiko olaturik esanguratsu-
enak daude (arraunean egiteko-
ak): Meñakoz, Roka Puta, Punta 
Galea eta Deba.
Ikus-entzunezko baliabideen arte-
an, Jon Aspuru argazkilari eta fil-
mografoaren lana nabarmentzen 
da; Isio Noya, Jorge Lekunberri 
eta Mitxel Andreu kameralariek 
hartu dute parte lan horretan, eta 
Euskadin big surf saioetan azken 
denboraldietan egindako graba-
ketarik ikusgarrienak daude.
Aldi berean, surfaren euskal in-
dustria nabarmendu da, azken 
urteetan irtenbide berritzaileak 
aurkeztu baititu, eta gero eta pisu 
handiagoa du Euskadiko ekono-
mian eta turismoan.
“Made in Euskadi” ohol eta ekipa-
mendu ugari dago erakusketan. 
“Material gogorraren” industria 

60ko hamarkada amaieran hasi 
zen, eta hamarkada batzuetan 
oholak egiten zituzten mundu-
ko liderren artean zegoen Pukas 
marka. Ildo honetan, hiru aldiz 
munduko txapelduna izan den 
Gabriel Medinak (Brasil) Zarauz-
ko Basque Country Surf Company 
enpresan egindako tauletako bat 
du erakusgai, herri horretan ko-
katu baitzen duela urte batzuk 
bere shaper Cabianca.
Surfak lotura estua du beste lerra-
dura-kirol batzuekin, skatearekin 
esaterako, eta horiek ere erakus-
ketan dira. 1960ko hamarkadako 
lehenengo “sancheski” haiek eta 
surfskates-en bertsio modernoa-
goak alderatu ahal izango ditugu, 
Irunen egindakoak YOW, Jart edo 
Slide bezalako markek.
Surfing Euskadi-Basque Country  
sare profesionalean bilduta dau-
den surf-eskolen eta zerbitzu 
osagarrien (ostatuak, gida...) 
eskain tzak euskal kostaldea Eu-
ropa mailako helmuga bihurtu 
dute surfa ikasteko eta egiteko.
Euskadiko hondartza batzuetan 



dako originala, Bakioko 1988ko 
txapelketako irudia izan zena; 
Iñaki Arteche Donostiako surf-
lari aitzindariak egindako se-
rigrafia bat; Elohanden marrazki 
bat, zeina oso aktiboa izan zen 
bere binetekin Mundakako ola-
tua arriskuan egon zen garaian; 
eta Andoni Galdeano kartelgile 
handiaren zenbait marrazki. Gai-
nera, Pablo Ugartetxea 2021ean 
Itsasmuseum en erakusketa egin 
zuen artista ere hemen gurekin 
da, Tsunami lanarekin; olio-pin-
tura honetan, Guggenheim ia jan 
duen olatu handi bat ageri da, eta 
surflari batzuk “Woody” batekin 
olatu hori surfeatzen saiatzen ari 
dira.
Erakusketaren babesleak Basque-
tour eta Laboral Kutxa dira, eta 
urri ra arte ikusi ahal izango da.
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Aldi baterako erakusketak ikusi

egiten ari diren surf inklusiboko 
programak ere badu tokia, anizta-
sun funtzionala dutenek surfaren 
esperientzia lehen pertsonan 
bizitzeko aukera baitute. Horren 
adibide dira Euskadin diseinatu-
tako egokitutako bi ohol eta be-
rariazko neopreno bat, bakarra 
munduan, Seland (Urduliz) mar-
kak diseinatutakoa.
Wavegarden Gipuzkoako enpresa 
munduko liderra da olatu arti-
fizialen igerilekuetako teknolo-
gian, eta bideo batean dago era-
kusgai Brasilen instalatu duen 
surf-parke berria. Alderdi ener-
getikoari dagokionez, Arrecife 
Surf Systems bezalako proiek-
tuek bideo baten eta maketa ba-
ten bidez azaltzen dute nola ari 
diren lortzen olatuen bidez ener-
gia sortzea errentagarri egitea.
Artea ere presente dago surfaren 
munduan hasiera-hasieratik, eta 
irudi propioa du. Surfing Euskadi 
erakusketak gure kostaldeko txa-
pelketen kartelik hoberenetako 
batzuk ditu erakusgai, adibidez, 
Mario Gazteluk 1987an egin-

https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/
https://www.itsasmuseum.eus/eu/ezagutu/aldi-baterako-erakusketa/


15

Merkataritzako Erregistroan So-
ciedad Colectiva Martínez Rivas 
Palmer delakoaren eskriturak.
Eraikitzeko 3 harmaila zituen, argi-
teria eta argindarra San Frantzisko 
lantegiko zentralak hornitzen zi-
tuen, eta, ontziola berria beharrez-
ko instalazioekin hornitu zen aldi 
berean, ontziola zerbitzatzeko dike 
lehor bat egiten hasi ziren.
1891ko uztailean, obrak amaitze-
ko zorian zirela, dikearen hondoa 
dragatu, eta graba, zementu-geru-
za bat eta kare hidraulikoa bota zi-
ren zorua egiteko, eta, urte horre-
tako abenduaren 1ean (asteartea), 
arratsaldeko hiruetako itsasaldian 
uretaratu zen ontziolan bertan 
egin eta dikea ixteko uhatea edo 
caisson delakoa. 
Dimentsio hauek zituen: luzera, 
22,70 metro; erruna, 6,09 metro; 
eskora, 8,83 metro; sakonera, 3,50 
metro eta 280 tonako pisua.
1892ko martxoaren 6ko (igandea) 
arratsaldean, eta Mr. Clark inge-
niariaren zuzendaritzapean, dikea 
hustu eta betetzeko proba egin 
zen. Egindako maniobra guztiek 
esperotako emaitzak eman zituz-
ten, ezustekorik gabe.
Prentsaren arabera, honako hauek 
ziren dikearen neurriak: 125 me-
tro luze, 27,4 metro zabal eta 7,31 

Astilleros del Nervión 
dikea 
Juan María Martín Recalde

1887ko urriaren 13an, Espainiako 
Gobernuak Errege Dekretu bat 
agindu zuen 6.500-7.000 tona ar-
teko 6 koraza-ontzi egiteko.
Hiru Estatuko Artsenaletan egingo 
ziren, eta beste hiru lehiaketa pu-
blikora irtengo ziren etxe naziona-
len edo atzerrikoen artean, baina 
Espainian egingo ziren.
9 eskaintza aurkeztu ziren, eta 
soilik paperean eratutako sozieta-
teenak izan ziren batzuk. Azken-
ean, José Martínez de las Rivasi 
esleitu zitzaion, eta hori Charles M. 
Palmer ingelesarekin elkartu zen.
1889ko ekainaren 1ean sinatu zen 
Estatuarekin kontratua.
1889ko urriaren 30ean egin ziren 

ITSAS ISTORIOAK. Itsas 
gaietako artikuluak edo 
itsasoarekin zerikusia duten 
pertsonen elkarrizketak 
dituen atala
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metro sakon; eta ordurako bost 
milioi eta erdi pezetako gastua 
izan zuen, dragatzea kontuan izan 
gabe, eta metro kubikoa bi pezeta 
eta berrogeita hamar zentimo or-
daindu zen. Gastu horiek ez ziren 
ageri sozietate anonimoak Esta-
tuarekin egindako kontratan. 
Dikearen eta hirugarren harmaila-
ren artean ehun tonako garabi bat 
muntatu zen.
INFANTA MARÍA TERESA kora-
za-ontzia izan zen Astilleros del 
Nervión ontziolan egindako lehen-
engoa. 1889ko uztailaren 24an jarri 
zitzaion gila; 1890eko abuztuaren 
30ean uretaratu zen, eta ontzi horrek  
inauguratu zuen dikea.
Hala zioen 1892ko apirilaren 11ko 
(astelehena) El Nervión egunkariak:
“Atzo iragarrita zegoen legez, 
arratsaldeko lehen orduan sartu 

zen Infanta María Teresa ontziaren 
kroskoa Astilleros del Nervión dike 
lehor berrian.
Hamabi eta erdietan hasi ziren 
ehun tonako garabiaren aurrean 
ontzia lotzen zuten sokak erria-
tzen, eta burdinazko krosko ika-
ragarria mugitzen hasi zen, bere-
hala zen branka dikean sartzeko 
zuzenduta, dikerako pasabide ire-
kia baitzegoen.
Uraren gainean pixkanaka mugituz, 
Infanta María Teresa dikean sartu 
zen, eta lotuta zegoen eguerdiko 
ordu bata eta erdiak baino lehen.
Argi dago gauzak ezin zirela hobe-
to irten, eta Mr. Clarken zuzenda-
ritza burutsuarekin egin da dena, 
zentro industrial hartako zuzen-
daria baita.
Ontzia dikean zela, inguruko guz-
tiek miretsi ahal izan zuten ontzia-

Astilleros del Nervión dikea
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ren kroska harrigarria eta dikea-
ren baldintza paregabeak.
Zer esan behar dute orain dikea 
txikia eta gaizki egokitutakoa zela 
esaten zutenek!
Ontziak eta dikeak argi utzi diete 
gaur zeharo oker zeudela.
Dikeko atea itxi zenean, ontziaren 
alboetan apeoak jarri ziren atzo, 
eta dikeko ura atera zen hiru edo 
lau oin.
Marinako komandantea eta go-
bernuko batzorde ikuskatzailea 
bertan ziren lanak ikusten, baita 
ontzioletako goi-langileak ere”.

INFANTA MARIA TERESA gurutzaontzi korazatuaren eredua
Itsasmuseum Bilbao

Infanta María Teresa gurutzaontzi korazatuaren 
uretaratzea; eskuinean, eraikitzen ari den dikea 

ikus daiteke
Itsasmuseum Bilbao artxiboko argazkia



UDAKO JARDUERAK
Familientzako bisita gidatuak
(12 urtetik gorako adingabeak)
Larunbatak (gaztelaniaz) eta igandeak (eus-
karaz), 17:00 - 18:00

Haurrentzako itsas tailerrak (411 urte)
Larunbatak (ingelesez) eta igandeak 
(euskaraz eta gaztelaniaz), 12:00 -13:30

Bilbao 1803 Escape Room  
(16 urtetik aurrera)
Ostiralak, larunbatak eta igandeak, 17:00

Eman alta Itsasmuseum Komunitatean  
eta harpidetu gure newsletterrean!

JARRAITU GAITZAZU!

ORDUTEGIA

Asteartetik igandera

11:00 - 19:00

www.itsasmuseum.eus

https://labur.eus/hDQK4
https://www.facebook.com/itsasmuseum/
https://www.instagram.com/maritimemuseumbilbao/
https://twitter.com/itsasmuseum

