LEA IBAIko
L

ea ibaia Oiz mendian
jaiotzen da eta 20 bat
kilometroko ibilbidea egin
ondoren Lekeitio eta Mendexa
bitartean itsasoratzen da,
Kantauri itsasoan, hain zuzen.
Uren kalitatea oso ona da
orokorrean, nahiz eta estuarioan
edo agorraldietan eutrofizatu
egin daitekeen, pertsonen
isurketetatik nahiz baratzetako
ongarrietatik datozen fosfatoen
ondorioz.

interesgune
naturalistikoak

G

utxi aldatutako arroa da, eta bisoi europarraren populazioa mantentzen laguntzen du. Mustelido hori
egoteak Komunitate mailako interesa aitortzen dio
Lea ibaiari, nazio arte mailan espezie hori arriskuan dago
eta.
Uraren ibilbide osoan amuarrainak, ezkailuak eta aingirak daude. Gainera, izokina noizbehinka sartzen da, eta
Bizkaiko Foru Aldundiak are gehiago indartzen du hori,
aldian aldiro egiten dituen arrain-birpopulatzeen bidez.
Arrainak lasai mugitzeko ibaiak ezartzen dizkien arazo
handienak presak izaten dira.
Landarediari dagokionez, goiko aldean haltzak, lizarrak,
haritzak eta hurritzak hasten dira. Gizakiaren eragina
handiagoa den guneetan, haltzadia zuhaitz-lerro estua
baino ez da, eta zuhaitz birpopulatzeak, belardiak edo
landak ibai-ertzeraino iristen dira. Arro honetan, uretako landaredia oso ugaria eta anitza da, presak ugariak
direnez, ibaiaren tarte batzuetan ur geldiak sortu eta
ur bizkorrekin tartekatzen direlako.

LEA IBAIko interesgune naturalistikoak

LEA IBAIAREN
BOKALEA:
GARRAITZ UHARTEA
ETA KOSTALDEA

G

arraitz edo San Nicolas uhartea 6,5 hektareako kare-harrizko haitza da, eta itsas pinuz estalita dago.
Itsasadarreko sedimentuak portuan sar ez zitezen
eraikitako malekoi baten bidez lehorrera lotuta dago,
baina malekoi hori itsasbehera dagoenean baino ezin da
ikusi. Marea oso behean dagoenean hondartzatik ere irits
daiteke uhartera.
Aspaldian uharte horri “Garraitz” (Garratz aitz) izena
ematen zitzaion arren, Aro Modernotik aurrera bertan jarritako baselizaren eragina dela eta, jende gehienak “San
Nicolas” uhartea deitzen dio.
Legenda ugari dago uhartearen inguruan. Horietako batean, legenaz jotako gaixoak bertan sartzen zituzten, gainerako herritarrak ez kutsatzeko. Uhartean zegoen monasterio batean bizi omen ziren.
Bestalde, kostaldean, Lea ibaiaren bokalearen bi aldeetan, interes geologikoa nahiz biologikoa duten hainbat
gune aurki ditzakegu. Lea ibaiaren ekialdean ﬂysch izeneko formazioa aurki dezakegu marea goraren eta behearen
bitarteko eremuan; lodiera anitzeko haitz-geruza bigunak
eta gogorrak tartekatzen dira bertan. Mendebaldean, berriz, Otoioko labarren edertasuna aipatu behar da.
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ea ibaiaren padura EAEn aldaketa gutxien jasan duena
da; ez da harritzekoa, beraz, berezko balio handikoa
izatea. Azaleraz txikia den arren, landare esanguratsu
batzuk ugariak dira, hala nola, Aster tripoliuma, Juncus maritimusa edo Elymus pycnanthusa. Oso arraroak diren beste
landare batzuk ere badaude, hala nola Salicornia obscura
eta Zostera noltiia. EAEn landare horiek estuario honetan
eta Txingudin baino ez daude.
Kantauriko beste padura askotan bezala, Baccharis halimifolia espezie inbaditzaileak arrisku larria dakar, eremu horien ezaugarri diren ihitza subhaloﬁloen iraupena arriskuan
jartzen baitu.

Ibaiaren bokaletik oso hurbil Marierrotako Interpretazio
Zentroa dago, hain zuzen 1555ean eraiki eta 1980 urtean
eraitsi zuten marea-errota zegoen lekuan. Marea-errota
hori ibai-erroten parekoa zen: marea gora zegoenean harrizko dike handi bat urez betetzen zen, eta marea behera
zihoanean apurka-apurka isurtzen zen ura, errota-makinak
abian jarriz.
Marierrota parean, itsasadarraren beste aldean, Leako ontziola zaharrak daude. Egitura XIX. mendearen amaieran eta
XX. mendearen hasieran berritu, eta Isuntzako zubiaren aurrean zeuden erdi aroko instalazio zaharren ondorengoa hartu zuten. Itsasontziak era tradizionalean egiteari dagokionez,
Leako ontzi-olak Bizkaiko multzo bikainena osatzen dute.

PADURAK ETA MARIERROTAKO
MAREA-ERROTA
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ERRIBERAKO BASOA:
KANTAURIKO
HALTZADIA

K

antauriko haltzadia ibai-ertzetako basoa da; itsasoaren
mailan hasi eta 700 metroko garaiera bitartean aurki
daiteke, gutxi gorabehera. Ur-korrontetik hurbil dagoen lurzoruaren ezaugarri berezien ondorioz hazten da. Hau
da, ureztatutako lurzoruetan bizi da, ia etengabe urez beteta
eta eskuarki oxigenorik gabe edo oso oxigeno gutxirekin egoten diren lurretan (lur anoxikoetan).
Baso horretako zuhaitz arruntena haltza (Alnus glutinosa) da,
eta harekin batera lizarrak eta sahatsak ere egon daitezke.
Haltzak lurzoruan hezetasun handia eskatzen badu ere, elikagaietan oso pobreak diren substratuetan bizi izateko gai da.
Actinomyces generoko bakterio batekin elkartze sinbiotikoa
osatzen du; bakterio horrek atmosferako nitrogenoa ﬁnkatzeko gaitasuna du (organismo gutxik dute hori egiteko gaitasuna), eta zuhaitzetako sustraietan, aldiz, tumoreak edo
noduluak sortzen ditu.
Liana-erako elementua aihenzuriz, huntzez, atxaparrez eta
apomahatsez osatuta dago, eta sasien artean, aldiz, zuhandorra, hurritza, elorri zuria, elorri beltza, oilakarana, beltxalea,
intsusa eta abar aurki ditzakegu.
Kantauriko haltzadiak eginkizun garrantzitsua dauka, uraren
zikloa arautu eta erosioa geldiarazi, ibai-ertzetako ekosistema
mantendu eta biodibertsitatea kontserbatzen baitu. Gainera,
bisoi europarra hazten den habitata babesteaz gain, habitat
berorren parte ere badira haltzadiak. Bisoia EAEn Mehatxatutako Espezieen Katalogoan “Galtzeko arriskuan” kokatutako
espeziea da, eta Lea ibaia Natura 2000 Sarean egoteko arrazoi nagusietako bat ere bada.

LEZATEKO KOBAZULOA

L

ezateko kobazuloa Illuntzar mendiaren (Aulesti) iparekialdeko magalean dago, Aulestitik Lekeitiorako
errepidearen alboan. Kobazuloak 800 metro poligonaleko galeria bakarra dauka, baina espeleologia alorrean
dituen ezaugarri bereziak direla eta, Bizkaiko inguru horretako kobazulorik ikusgarriena da, zalantzarik gabe.
Lezateko kobazuloa garrantzitsua izateko beste arrazoi
bat ere badago, bertan saguzar komunitate handia bizi
baita. Besteak beste, honako saguzar-espezie hauek daude bertan: Meditarrenoko ferra-saguzarra (Rhinolophus
euryale), schreiber saguzarra (Miniopterus schreibersii),
geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus) eta ferra-saguzar handia (Rhinolophys ferrumequinum). Lehen espeziea
“Galtzeko arriskuan” agertzen da EAEn Mehatxatutako
Espezieen Katalogoan, eta gainerakoak, berriz, “Kalteberak” kategorian daude.
Illuntzar mendiko ur-sistema osoa Lea ibairantz abiatzen
da, eta Lezate lurrazpiko ibaia da biltzaile nagusia. Lezate ibaiaren irteera-emaria 5-50 l/seg-koa izaten da, urteko sasoiaren arabera.
1959an, Bizkaiko Espeleologia Taldeko kideek lehen aldiz
aztertu eta topograﬁatu zuten Lezateko kobazuloa, garai
hartan taldea Bizkaiko Foru Aldundiaren menpekoa zelako
eta Foru Aldundiak Aulesti udalerria ur edangarriz hornitzeko asmoa zeukalako, irteten ziren urak aprobetxatuz.

LEA IBAIko interesgune naturalistikoak

LEA IBAIko interesgune naturalistikoak

LEAKO BURDIN-OLAK
ETA ERROTAK

X

IV. mendean izan ziren arazo ekonomikoen ondorioz, ahaide nagusien artean borroka latzak izan ziren inguruko jarduera ekonomikoen kontrola nork hartuko. Gatazka horien ondorioz, gotortutako etxebizitza bereziak egin ziren: dorretxeak. Euren eginkizuna
ez zen soilik etxebizitza eta guda-tokia izatea; aitzitik, euren horretan
enpresa txikia osatzen zuten eta errota eta burdinola sinbolo ekonomikoa ziren bezala, ermitak eginkizun erlijiosoa zeukan eta dorrea,
aldiz, kontrol-gunea zen, alderdi defentsibotik nahiz ekoizpenaren alderditik. Garai horretan, Bizkaia eta gainerako euskal lurraldeak Europako burdin manufakturatuaren hornitzaile nagusiak izan ziren.
Gizaburuagak historia distiratsua gordetzen du, Bengolea leinuaren
indarra agerian utziz. Bengolea errota-burdinola XVIII. mendeko he-

rri-estiloko multzoa da. Multzo horrek interes bikoitza dauka: alde
batetik, beste burdinola batzuen aldean ederto kontserbatuta dago.
Beste alde batetik, Pedro Villareal de Berrizek kudeatzen zuen burdinoletako bat zen. Jakintsu noble horrek Espainiako ilustrazioaren
aurreko ur-makineriari eta ingeniaritzari buruzko lehen esku-liburua
idatzi zuen.
Munitibarren, Gerrikaitz bizigune historikoan zehazki, Bengola
errota-burdinola dago. Burdinola hidraulikoa XIV. mendekoa da
eta, beraz, Bizkaiko zaharrena. XVI. mendean errota bihurtu
zen eta geroago baserria ere izan zen. Gaur egun, ur-, euri- eta
eguzki-ekoizpenak didaktikoki erakusten diren energia iraunkorrei buruzko parke tematikoaren ardatzetako bat da.

