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BA AL ZENEKIEN… 

Erromatar Erresumak komunikazio bideen sistema bat sortu zuela, bai lurretik bai itsasotik? 

Jarraian ikusten duzun irudian, Iberiar Penintsulako iparraldea ikus dezakezu. Marra gorriekin 

lurretik igarotzen ziren bideak ikus daitezke, eta kostaldea arretaz begiratzen baduzu, itsasoko 

bidea ere ikusiko duzu,via maris delakoa.  

KOMUNIKAZIO BIDEAK 



BA AL ZENEKIEN… 

Komunikazio bide hauek lurraldeak konkistatzeko, beraien boterea 

burutzeko, baliabideak ustiatzeko eta merkataritzarako erabiltzen zirela? 

Bizkaitik, Erromatar Erresumak Trianoko mendietako burdina, Ereñoko 

marmola, arrainak eta basoetako egurra hartzen zituzten, ondoren 

kanpoan saltzeko. Aldiz, gaur egun Frantzia eta Errioxa bezala ezagutzen 

ditugun lurraldeetatik, zeramika dotoreak ekartzen zituzten. Zeramika 

hauek, kolore gorria zeukaten eta apainduta zeuden.  

Marraztu zeramikaren ezkerreko aldea. Ontzia simetrikoa izan dadin lortu 
behar duzu. Ondoren gorriz margotu eta apaindu forma biribilekin, alboko 
irudian ikusten diren bezalakoak.  

KOMUNIKAZIO BIDEAK 



ERROMATAR GALTZADAK 

BA AL ZENEKIEN… 

Enkarterrietatik Flaviobrigako kolonia (gaur egungo Castro 

Urdiales) eta Pisoraca (Herra del Pisuerga) lotzen zituen 

galtzada bat pasatzen zela? Bizkaia zeharkatzen zuen 

galtzadetatik hobekien ezagutzen dena da, arrastoak 

kontuan hartuta.   Sopuertako Erromatar Galtzada 

Eraiki zure erromatar galtzada. 
 

Materialak: Orriak, arkatza, indabak, 
garbantzuak edo harriak eta kola zuria.  
 
- Marraztu galtzada bat. 
- Kaletik harritxoak bildu edo hauen ordez, 
indabak edo garbantzuak erabili ditzakezu. 
- Azkenik, itsatsi indabak, garbantzuak edo 
harriak kolarekin.   



MILIARIUM ROMANORUM 

BA AL ZENEKIEN… 

Miliarioak zutabe handiak zirela (gehienetan zilindrikoak) eta, 

erromatar galtzaden ertzetan jartzen zirela distantziak markatzeko? 

Mila passus bakoitzeko, hau da, erromatar milia bakoitzeko, 1.481 

metroren baliokidea zena, miliario bat jartzen zuten.  

El Berróneko Miliarioa 

Balmasedako inguruan 

aurkitutakoa, Menako haranaren 

sarreran. Arkeologi Museoan 

kontserbatzen dena .  

III.mendea K,o,  

Pisoraca-Flaviobriga (Herrera del 

Pisuerga – Castro Urdiales) 

galtzadan kokatua zegoen, 

Enkarterriak zeharkatzen zuena,   

 

Aukeratu argazki zuzena. Non daude miliarioak ondo 
kokatuta?  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/img/fotos/SENDEROS/PN_GRAZALEMA/CALZADA_ROMANA/Calzada_romana4.jpg


MILIARIUM ROMANORUM 

BA AL ZENEKIEN… 

Miliarioak latinezko (Erromatar Erresumako pertsonek erabiltzen zuten hizkuntza) inskripzioak 

zituztela? Inskripzio horiek enperadoreak zubiak eta galtzaden bide-tarteak konpontzeko 

eginiko obrak gogoratzen zituen. 

Hau, Miliario honen inskripzioaren zati bat da, propaganda politikorako tresna bezala balio zuena:  

IMPERATORI VIAS ET PONTES TEMPORE VETVSTATIS  

CONLAPSOS RESTITVERVUNT 

Miliarioaren latinezko inskripzioa deszifratu. Bilatu sopa 
letra honetan esaldian falta diren hiru hitzak.  
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ZAHAR-BERRITU ZITUZTENAK, DENBORAREKIN HONDATUTA ZEUDENAK.  
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MILIARIUM ROMANORUM 

Orain sortu zure Miliarioa.  
 
 Materialak: orriak edo kartulina, manley antzeko 
 margoak  (argizari bigunak), artaziak eta txotxak.  
 

Jarraitu pausuak:   

- Hartu horri bat edo kartulina zuri bat eta guztiz margotu, nahi 

duzun kolorearekin.  

- Ondoren, komuneko paper zati batekin edo sukaldeko 

paperarekin igurtzi. Gehiegizko margoa kentzea da helburua.  

- Gero, margotu gainetik margo beltzarekin. Gainazal guztia 

margotu behar duzu.  

 - Hurrengo pausua, margo beltzaren gainean lerroak egitea da, 

hizki guztiak tamaina berdina izan dezaten.Txotxak eta erregela 

erabili.  

- Lerroak prest dituzunean, idatzi mezua txotxarekin.  

 
 



MILIARIUM ROMANORUM 

-Kopiatu El Berroneko miliarioan grabatutako hizkien forma.  
Hizkiak hurrengo laukian ikusgai dituzu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
- Ez da beharrezkoa mezu guztia kopiatzea. Hemen testuaren 
laburpen bat uzten dizugu zure miliarioan idatz dezazun.   
 

IMPERATORI CAESARI GAIO IVLIO VERO  
MAXIMINO PIO VIAS ET PONTES TEMPORE VETVSTATIS  

CONLAPSOS RESTITVERVUNT. 
 

- Mezua idatzita daukazunean, moztu erlaitz batzuk miliarioa 
oinarri batean itsasteko. Eman miliarioari zilindro forma eta 
isatsi edo grapatu izkina batetik.  



VÍA MARIS 

BA AL ZENEKIEN… 

Erromatar garaian nabigazioa kostaldetik asko urrundu gabe egiten zela? Kabotaiazko 

nabigazioa deitzen zitzaion honi eta hau errazteko,  portu ezberdinak sortzen joan ziren, era 

berean, herri berriak sortuz. Adibidez, Lekeitio, Forua, Bermeo, Plentzia… oraindik gaur egun 

bizirik dauden herriak izanik.  

Nabigazioa errazteko itsasargiak ere eraiki zituzten, hala 

ere, Bizkaian ez da batere ezagutzen. Gaur egun 

oraindik mantentzen den erromatar itsasargi bat 

Herculeseko dorrea da A Coruñako hirian, Galizian.  

Itsasargi hau UNESCOk Gizateriaren Ondarea izendatu 

zuen 2009.urtean.  

 



VÍA MARIS 

Markatu mapan Bizkaiko erromatar portu garrantzitsuenen arteko hurrengo 
IBILBIDEAK:  
- Bermeo - Lekeitio 
- Plentzia - Forua 
- Lekeitio - Forua 
- Portuondo – Plentzia 

• Forua 

• Portuondo 



ERROMATAR ITSASONTZIAK 

BA AL ZENEKIEN… 

Kabotaiazko nabigaziorako erabiltzen ziren Erromatar merkantzia-ontziek fondo zapalak 

zituztela eta haizearen indarraren eraginez mugitzen zirela? 

Horrela, sakonera gutxiko uretatik nabigatu ahal zuten eta ontziraleku txikietan, 

arkeologoek Portuondon (Mundaka) aurkitutakoa bezalakoan, ontziratu eta lehorreratu 

ahal zuten. 

Orain sortu zure erromatar itsasontzia! 
 

Materialak: botilen 3 kortxo, 2 goma, burruntzi-pintxo bat, margoak edo 
errotuladoreak, artaziak eta itsasontziaren txantiloia (hurrengo orrian).  
 
- Lotu 3 kortxoak gomekin.  
- Margotu itsasontziaren txantiloia eta moztu.  
- Sartu burruntzi-pintxoa itsasontziaren txantiloian 
irudian ikusten duzun bezala 
- Sartu pintxoa txantiloiarekin erdiko kortxoan.  
 
Jarri zure itsasontzia nabigatzen!  



ERROMATAR ITSASONTZIAK 

Itsasontziaren txantiloia 



Sortu itsas jostailu mugigarri bat zure logela apaintzeko edo opari bat egiteko.  
Materialak: esekigailu bat, artilea edo kordela, margoak edo errotuladoreak, 
artaziak, itsasargiaren, arrainen, itsasontziaren eta ainguraren irudiak.   
- Inprimatu edo kalkatu hurrengo irudiak eta koloreztatu.  
- Ondoren, moztu irudiak eta egin zulo bat goiko ertzean. 
-  Lotu artile edo kordel zati bat irudi bakoitzaren zuloan. Artile eta kordel 
zatiek luzera ezberdina izan behar dute.  
- Lotu artilearen edo kordelaren beste muturra esekigailuan. 

ITSAS JOSTAILU MUGIGARRIA 



ITSAS JOSTAILU MUGIGARRIA 



Atera argazki bat sortu duzun materialari denok ikus 
dezagun. 

Eskegi edo partekatu @arkeologimuseoa etiketatzen 
Twitter, Facebook edo Instagram –en. 

 


