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contexto
Marierrota Leako bidea-ren amaieran dagoen itsas errota da. Ibaiaren bokalean
dago, Isuntza eta Karraspio ondartzen artean, eta mareen zikloa aprobetxatzen
du ur jauziak sortu eta errotarriari bira eginarazteko.
1555ean eraiki zuten, lehorte garaian ibaietako erroten ordez erabili ahal
izateko, eta oraindik ere harri lanezko dikea mantentzen da. Dike horrekin
sortzen zen ur putzua eta, itsasbehera hastean, ehotzeko makinaria martxan
jartzen zuen.
Eraikina laurogeiko hamarkadan eraitsi eta berriz eraiki zuten, eta, gaur
egun, Biodibertsitatearen Interpretazio Zentroa dago bertan, padura eta Marierrotan bost mendez baino gehiago egindako lana ezagutzeko.
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Ondasun higigarriez eta higiezinez eta balio handiko ondoreez eremuez osatua
dagoena, aipatutako erreka horrekin batera industria- eta industria-garaian
garatu zen burdinola- eta industria-jarduera bati lotuta dago.
Lea ibaiaren ibilbidean dagoen industria-paisaia, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Aulesti, Gizaburuaga, Ispaster, Amoroto, Lekeitio y Mendexa udalerrien artean banatuta dago, eta ibarrean arrastoa utzi duen kultura-ondarearen
barruan, besteak beste, honako hauek nabarmentzen dira: gurpil hidraulikoak
eta errepideak, errepideak, errepideak eta abar.
2015ean, Eusko Jaurlaritzak kultura-ondasun gisa kalifikatu zuen paisaia
industrial hau bikaina da; izan ere, oraindik ere, garai batean industria- eta industria-garaian garatu zen giza jardueraren eta giza jardueraren arteko erlazioa, eta, horren ondorioz, ez zen hain garrantzitsua industria-iraultzaren garaian zona horretan izan zuen eragina, Euskal Autonomia
Erkidegoko beste arro hidrografiko batzuk ez bezala.
Bai Marierrotako errota, bai Arraguako proiektua hartzen duen Goyogana ontziola, Lea itsasadarreko industria-paisaiako kultura-ondasun gisa babestuta daude.
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Marierrota / Eraikuntza
MARIERROTA marea-errota bat da, 180m2 inguruko azalera duena. Eraikinaren
kanpoaldean, lorategi-eremu txiki bat dago, gutxi gorabehera 30 m2-koa.
Eraikinaren barrualdea 3 espaziotan banatuta dago: “Office” txiki bat (frigorifiko eta mikroondas batekin), komun bat eta 130 m2-ko espazio diafano
bat.
Barruko espazioaren zati bat, errotak okupatzen du, bisita turistikoetan
martxan dagoena.
Lan-eremua idazketarako edo mahai gaineko esperimentaziorako egokituta
dago, eta iluntasuna eskatzen duten lanetarako egokia da.
Espazioaren ezaugarri nagusietako bat da zoruaren zati bat kristalezkoa
dela eta mareak eraikinaren barrutik igotzen eta jaisten direla.

