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Euskal Herrian antzinatik sinesten da sorginetan. Gaur egun, akelarreekin
lotzen dira; baina, garai batean, gauza onak zein txarrak egiten zituzten.

Askok sinesten zuten sorginek itxuraldatzeko ahalmena zutela, eta
edozein animaliaren edo naturako edozein elementuren itxura har
zezaketela. Gehienak zaldi, katu, ke... bihurtzen ziren. Herritar asko
sendabelarrekin egindako ukenduen bila joaten ziren sorginengana.
Eliza katolikoak sorginak gogor jazarri zituen Inkisizioaren bidez.
Deabruarekin harremanak izatea, begizkoak eta bestelako sorginkeriak
egozten zizkieten.

Sorginen zubia deitzen diote, inguruko harkaitz handi batek duen formagatik, eta, ondorioz, sorginei buruzko zenbait
sinesmenen sorleku izan da.

Zubiaren ondoan hiru zutabe daude, antzina egondako eraikuntzaren baten seinale, baina ez dago horri buruzko
adostasunik.  Zubi baten aztarnak izan daitezke edo, bestela, ibaiaren beste aldetik ateratzen zuten hondarra garraiatzeko
ubide batek zatiak.  Nolanahi ere, inguruaren edertasunak irudimena hegaldatzen du, eta beste garai batzuetara eramaten
gaitu. Behe lainoa dagoenetan, uretatik lamia bat aterako dela ematen du, bere adats luzearekin gu limurtzera.

Lamiak ibai-hondoetan bizi dira, eta beren adats luzeak orrazten aritzen dira urrezko orraziekin. Orduan, eguzkia beren
adatsetan islatzen da, eta ostadarra jaiotzen da, sinesmen herrikoien arabera. Ahateenak bezalako hankak dituzte, eta
emakume-itxura. Erraz limurtzen dute gizakia, eta, batzuetan, laguntza eskaintzen diote, opariren baten ordainetan.

Mendeetan, Leitzarango ibaiaren bidean, Bizkotxen, zeuden burdin
mineralaren meategiek haraneko burdinolak elikatu zituzten. Hala,
burdinola garrantzitsuenetako baten izena hartu zuen trenak:
Plazaola. XV. mendera arteko dokumentuak aurkitu dira burdinola
horri buruz.

Trenbidea XX. mendean eraiki zuten. Hasieran, minerala garraiatzeko
erabiltzen zuten, eta, geroago, bidaiarien garraiorako linea bihurtu
zen, 1914ko urtarrilaren 25ean, Iruñea-Pasaia ibilbidea ireki zenean.
Baina 1953ko uholdeek (Andoainen 230 l/m2 erregistratu ziren ordu
gutxian) zubiak, tunelak eta euste-hormak suntsitu zituzten, eta,
orduz geroztik, trena ez zen berriz martxan jarri.

Ibaian gora begiratuz gero, ikusiko dugu Leitzarango ibaiaren ertzetako basoak ura estaltzen duela, hostoz osatutako
aterki bat balitz bezala. Horregatik esaten zaio galeria-basoa.

Baso-mota horretan, haltza (Alnus glutinosa) da espezie nagusia. Haltzaren sustraiek lurzorua finkatzen dute, eta
higaduratik babesten. Gainera, interes handiko hainbat landare- eta animalia-espezie babesten dira zuhaitz horien
adarretan, eta, uraren eta lurraren arteko zubiak direnez,  bi inguruneetako espezieen elkarbizitza ahalbidetzen dute.

hematita (Fe2O3)
Burdin oxido mota bat

siderita (FeCO3)
Burdin karbonato mota bat

Leitzaranen adarra den Ubane errekatik jasotzen zuen ura.
Errotako ubidetik burdinazko hiru arraboletara eramaten zen
ura, eta arrabola bakoitzak alea ehotzeko harri bana mugitzen
zuen. Arrabola horietako baten ordez, 1,5 ZP-ko turbina bat
jarri zuten, etxeko kontsumorako elektrizitatea sortzeko. Gaur
egun, errota eta ondoko etxebizitza mantentzen dira; jabetza
pribatukoak dira biak.

Batzuek sorgin
zaharren siluetak

ikusten dituzte
harkaitzetan.
Bila itzazu.

Baga biga higa
laga boga sega

zain zoi bele
harma tiro pum
Xirristi-mirristi

gerrena plast
olio-zopa

kikili salda
urrup edan edo klik

Ikimilikiliklik!

Mikel Laboak arao hau aipatzen du
bere kantetako batean:

GALERIA BASOA
Haltzadiak lurzorua finkatzen du, bizia du bere barruan, ibaiertzeko mikroklima
erregulatzen du eta paisaia edertzen

ERROTABERRI
Errotaberri eta Goiko Errota deitzen zioten

Errespetatu jabetza pribatua

UNANIBIAKO ZUBIA
Unanibia: mitologiari irekitako leihoa

LEIZAURKOLAKO PRESA
Burdinolaz beteriko iraganaren oroimena gordetzen du bere izenak

PLAZAOLAKO TRENA
Hasieran, burdin minerala garraiatzen zuen Bizkotxeko meategietatik Andoaina

2008an eraisteko asmoa dago, presek sortzen duten
ingurumen-inpaktua murrizteko:

Uretako oxigenoa murrizten dute, urak pilatzearen eraginez.

Sedimentuak eta mantenugaiak atxikitzen dituzte.

Arrainei hesia jartzen diete, eta ez diete erruten uzten.

Uraren emariari diote, eta uraren tenperatura aldatzen
dute.

Leitzaran ibaiaren ahotik 2,4 km-ra dago, eta, lehen,
urez hornitzen zituen bi zentral hidroelektriko:
Andoaingo zentral zaharra eta Leizaurkola edo
Aizpeolea. Lehenengoak su hartu zuen 1923an, eta
abandonatu egin zuten; bigarrena, berriz,  erabilerarik
gabe geratu zen 70eko hamarkadan. Bi zentralek
energia elektrikoa ematen zioten Andoaingo paper-
industriari.

Leitzaranen
erabilitako lurrun-
makina horietako bat erabile
turistikorako zaharberritu zuten
[Cubillos del Sil, El Bierzo, León]
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Otietatik tren zaharraren bideari jarraituz, ibaia izango dugu bidaide. Hori ez da kasualitatez gertatzen. Urak eragindako higadurak
V-erako harana eratu du, eta harana osatzen duten haitzen artean bidea ireki du sigi-saga. Ibilbide hori trenbidea eraiki zutenek baliatu
zuten; lehenik mineralak ateratzeko eta, geroago, bidaiariak garraiatzeko. Haren arrastoari jarraitu nahi diozue?

“500 eskailera-mailen zentrala” deitzen zaio, Leitzarango zentraletik -1.000 mailen
zentrala-bereizteko. Ura bi zentraletara daramaten kanaletarako sarbidea ematen
dute eskailerek. Zentrala martxan dago, eta Andoaingo Udalarena da. Inturiako
presatik gertu hartzen du ura, eta 3.700 metroko kanal batek eramaten du zentralaren
turbinara.

Gaur egun nabarmentzekoa da gizakien kontsumorako ortzadar-amuarraina
gizentzeko arrain-haztegia. Instalazioak ibaiko ura hartzen du jarduteko.
Amuarrain txikienak 250 g-rekin iristen dira, eta instalazioen goialdean
dauden putzuetan hazten dituzte. Ontzi horiek metalezko sare batez estalita
daude, lertxunek eta ubarroiek arrantza ez ditzaten.

Trentxiki izenez ezagutzen da, bide bakarrekoa baitzen, eta, gainera,
oso estua (metro bat).

Kanal horrek Leitzaran ibaiaren urak eta ibilbidean zeharkatzen dituen beste erreka
hauenak baliatzen ditu: Ibarrola, Bertxin Txiki, Aski eta Antxumeta.

Zentralaren makina-etxean daude
turbina, alternadorea eta transformadore
eta tentsio-jasotzailea; 808 kW-eko
energia sortzen dute. Gaur egun,
sortutako energia Iberdrolaren sarera
txertatzen da zuzenean, hain zuzen,
Bertxingo zentralaren ondoan dituen
instalazioetan.

1924an, Iruñetik
Donostiarako (edo

alderantzizko) ibilbidearen
prezioa 18,75 pezetakoa

zen 1. klasean, 14,25ekoa
2. klasean, eta 9,55ekoa 3.

klasean.

Minizentral hidroelektrikoak ez du kanalik, eta presak berak egiten du karga-ganberaren zeregina. Turbinak mugitzeko
ura zuzenean joaten da makina-etxera.

Presaren amaieran arrainentzat eskala dago, hau da, arrainei ibaiko oztopoak, kasu honetan presa, gainditzea
ahalbidetzen dien ubide bat. Eskalak forma eta diseinu askotakoak izan daitezke. Kasu bakoitzerako eskala-mota
egokiena aukeratzea hainbat faktoreren arabera dago. Faktore horietako bat da bidea erraztu nahi zaion espezieak
edo espezieek igeri eta jauzi egiteko duten gaitasuna (espeziearen, adinaren, edo neurriaren eta osasun-egoeraren
araberakoa).

Ezin da sinetsi, adibidez, amuarrainek 40 edo 50 cm-ko jauziak eginez igarotzeko prestatutako eskala aingirek gainditu
ahal izango dutenik. Era berean, amuarrainak ez dira herrestan igoko adarrez josita dagoen eta ibaiko ura daraman
tutu batean gora.

Amuarrainei eta izokinei ezartzen zaien “salmo” izendapen generikoak uretatik kanpo jauzi egiteko gaitasunari egiten
dio erreferentzia (Salmo izen latindarra latineko sallo -jauzi- hitzetik dator). Ezaugarri bitxiena da, estali ondoren,
amuarrain emeak arra jaten duela fideltasun-proba gisa. Espezie horrek maitasuna adierazteko duen era bitxi horretatik
dator gaztelaniazko esapide hau: te quiero mucho, como la trucha al trucho.

Arrainak 1.200-1.300 g-ra iristean (gutxi gorabehera), behealdera eramaten
dituzte, eta han pisua bikoiztu ondoren, hil egiten dituzte. Arrainak etengabe
askatzen dira eta, ondorioz, birpopulaketa bermatua dago; hala ere, azaldu
beharra dago bertako amuarraina ez dela ortzadar-amuarraina (Oncorhynchus
mykiss), amuarrain arrunta (Salmo trutta) baizik.

AMURRAIN - HAZTEGIA
Leitzaran ibaiko ura kalitate bikainekoa da bide guztian

OLABERRIKO ZENTRALA ETA PRESA
Arrainentzako eskala duen presa

BERTXINGO ZENTRAL MINIHIDRAULIKOA
“500 eskailera-mailen zentrala” izenez da ezaguna

Uren kalitatea bikaina da. Horregatik, arrain-espezietan aberatsa da ibaia:
amuarraina, aingira, barboa, loina… eta horregatik, halaber, Andoainen
arrantza-tradizio handia dago. Ibilbidean hiru arrantza-barruti daude.

Amuarrain arrunta Ortzadar amuarraina

Oso bitxia da Bertxingo pasabide estuko arrokan egindako
beheratzea -ez da tunela-; Bertxingo bisera edo txapela deitzen
zaio, bai eta Sorgin bide ere.

BERTXINGO BISERA
Paisaia liriko Andoaindik gertu

TREN TXIKIA
Ibaiarekiko paralelo doan bidea da Plazaolako trenbide zaharra
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Galeria-basoak asko aldatu dituzte gizakien hainbat eratako ustiapenek, eta oso gutxi dira gure ingurunean ukigabe jarraitzen
dutenak.

Animalia askori babesa ematen diete, bereziki hegazti eta intsektuei, eta inguruko mendietakoek baino askoz gaitasun
handiagoa dute suteen ondoren berriz lehengo egoerara itzultzeko. Landarediak, meatzeetako galerien antzekoa eratuz,
tunel-eran ibaia estaltzen duelako deitzen zaie "galeria". Paisaian erraz ezagutzen dira ibaiaren bidera mugatzen direlako
eta koloreari eta garaierari dagokienez gainerako landareditik bereizten den korridorea eratzen dutelako.

Trenbidea XX. mendean eraiki zuten. Hasieran, minerala garraiatzeko erabiltzen zuten, eta, geroago, bidaiarien garraiorako
linea bihurtu zen, 1914ko urtarrilaren 25ean, Iruñea-Pasaia ibilbidea ireki zenean. Baina 1953ko uholdeek (Andoainen 230
l/m2 erregistratu ziren ordu gutxian) zubiak, tunelak eta euste-hormak suntsitu zituzten, eta, orduz geroztik, trena ez zen
berriz martxan jarri.

Burdinola garrantzitsuenetako baten izena hartu zuen trenak: Plazaola

Gaur egun nabarmentzekoa da gizakien kontsumorako ortzadar-
amuarraina gizentzeko arrain-haztegia. Instalazioak ibaiko ura
hartzen du jarduteko. Amuarrain txikienak 250 g-rekin iristen dira,
eta instalazioen goialdean dauden putzuetan hazten dituzte.

Ontzi horiek metalezko sare batez estalita daude,
lertxunek eta ubarroiek arrantza ez ditzaten. Arrainak
1.200-1.300 g-ra iristean (gutxi gorabehera), behealdera
eramaten dituzte, eta han pisua bikoiztu ondoren, hil
egiten dituzte.

Arrainentzako eskala duen presa

Leitzarango minizentral da Gipuzkoako indartsuena
“500 eskailera-mailen zentrala” (Bertxin) eta  “1.000 eskailera-mailen zentrala” (Leitzaran) deitzen zaie. Ura bi zentraletara
daramaten kanaletarako sarbidea ematen dute eskailerek.  Zentraletik abiatzen den 500 mailako eskailera igotzera
gonbidatzen zaituztegu, ibilbideari jarraitzeko. Kanaleko ura 95 metroko jauziarekin zentralaren turbinara eramaten du hodi
batek, eta hodi horrekiko paralelo daude eskailera-mailak. 100 eskaileratik behin atseden hartzea gomendatzen dizugu.
Ahaleginak merezi du!

Bertxingo kanalak, “500 eskailerakoak”, 3.700 m-ko luzera du

Leitzaran ibaiko ura kalitate bikainekoa da bide guztian

Inpaktu horiek murrizteko, zuzenketa-neurriak
hartu ohi dira; horien artean aipagarria da
hondoan, ezkerreko ertzean, ikus daitekeen
arrainentzako eskala; arrainak bi noranzkoetan
ibiltzea ahalbidetzen du horrek, eta, gainera, emari
ekologikoa edo zortasun-emaria mantentzen
laguntzen du bertatik igarotzen den urak.

XIX. mendeko eraikin sendoa da;  Leitzaran errekaren gainean dago, erreka
inguratzen duen landarediaren artean ezkutatzen da, eta ikusgarria da haren
arkitektura sendoak eragiten duen inpaktua.

Unanibiako zubiari “Sorginen zubia” ere deitzen zaio

Eskua eta kanala atzean utzita, Mandabietako bidegurutzera iritsi arte jarraituko dugu. 244 m-ko muinoa da, eta hara iristen da Villabonatik datorren
PR - Gi120 bidea ere. Ibilbidearen jarraibideei jarraituko diegu. Aurrerago, golf-zelaia ikusiko dugu gure ezkerretara, eta Goiburu auzoko (Andoain) Txertota
landa-turismora iritsiko gara; geldialdia egiteko eta indarrak berritzeko toki bikaina da. Gutxi falta da abiaburura iristeko. Aparkalekurantz jo beharko dugu,
eta eskuinerantz jaisten den bideziorrari heldu.

Leitzaran ibaiaren ibilbidean antzinatik ustiatu izan da ura: burdinolak,
errotak, minizentral hidroelektrikoak eta industria-hornidura (papergintza
eta arrain-hazkuntza). Lehen hiru jarduerek presak behar dituzte horietatik
ura desbideratzeko eta, gero, urari makineria mugitzeko adinako energia
potentziala emango dioten ur-jauzietatik askatzeko. Gaur egun, Leitzaranen
Gipuzkoako zatian 8 minizentral hidrauliko eta 11 presa daude. Ibaiaren
% 80 instalazio horien eraginpean dagoela jotzen da.

Haren landaretza hostotsuak erreka estaltzen du udan

Leitzaran Ibaiko bisitarien zentroak eskaintzen dizkizun hiru ibilbideetan luzeena da; ibilbide hori egiteko kontuan hartu behar dituzu
distantzia (7.445 m) eta beharrezkotzat jotako denbora (2 ordu), luzeena eta, zenbait zatitan, malda handienak dituena baita.  Ibilbide
horri esker, Leitzarango bi minizentralik esanguratsuenak urez hornitzen dituzten ur-jauziak eta kanalak ezagutu daitezke. Bisitarien
zentrotik abiatuta, abiapuntura ekarriko gaituen kiribila egitea proposatzen du.  Aupa, ibilbideaz gozatuko duzu, ziur!

TREN TXIKIA

AMURRAIN-HAZTEGIA

OLABERRIKO ZENTRALA ETA PRESA

BERTXIN-LEITZARAN MINIZENTRAL HIDRAULIKOEN MULTZOA

BERTXIN ETA LEITZARAN ZENTRALEN KANALAK
Gomendatutako

ibilbidea alde batera
utzi eta kanalaren

iturburua zure kabuz
bilatu nahi baduzu,

kontuz ibili harresiaren
gainaldean ibiltzean.

UNANIBIAKO ZUBIA

Kanalak oso ederrak dira, eta merezi du haietan barrena ibiltzea, bazterretako landarediaz
gozatzeko eta uraren isiltasunaz gozatzeko. Hala ere, tranpa hilgarria izan daitezke, bertara
erortzen diren eta ateratzea lortzen ez duten ugaztunentzat. Bertxingo kanal guztian
barrena paseatu daiteke, haren iturbururaino.

Ibilbideari jarraituz, goiko kanalera igo gaitezke sigi-saga. Gora iritsitakoan, urari jarraituz
gero kanalaren gainezkabidera iritsiko gara: kanala edo zentrala matxuratuta dagoenean
edo mantentze-lanak egiten direnean ura askatzeko erabiltzen den eraikuntza bitxia
da. Barandatik ikus daiteke ura nola erortzen den (208 metroko jauzia). Ez diozue
esku-ahurraren tankera hartzen?

GALERIA-BASOA

Batzuek sorgin

zaharren siluetak

ikusten dituzte

harkaitzetan.

Bila itzazu.


