
BALEAREN EHIZA  



Euskal Herrian balearen ehizaren 

inguruko lehen idatzizko erreferentzia 

1059koa da. 

 

 
Bertan, Baionako portuan bale 

haragia saltzen zela azaltzen zen.  

 
Euskal baleontzien   garairik 

oparoena XVI. mendea izan zen.  

 

Bestalde, 1901ean ehizatu zen 

azken aldiz bale bat euskal 

kostaldean. 



Zertarako ehizatzen ziren baleak? 

Olioa da produktu garrantzitsuena eta balio handiena duena. Olio 

hau balearen koipea urtuz lortzen zen. Hezurrak apaingarri bezala 

eta altzariak egiteko saltzen ziren, bizarrekin kortseak  eta 

abanikoak egiten ziren. Azala zapaten zolak egiteko ere erabili izan 

zen. 

 

 

Euskal arrantzaleek “Euskal Balea” bezala 

ezagutzen zen espeziea ehizatzen zuten; hauek 15-18 
metro inguru eta 80 tona izango zituzten. 
 

Zergatik ehizatzen zuten bale mota hau eta ez beste 

bat?  
 
Besteak baino motelagoak ziren, gantz ugari zeukaten 
eta ondorioz, hiltzerakoan ez ziren hondora joaten 



Goi Erdi Aroan, euskal arrantzaleek 
Kantauri itsasotik hazkuntza-eremuetara 
igarotzen ziren baleak ehizatzen zituzten. 

 
Hiribilduaren goialdean edo talaian "talaiaria" zegoen, itsasoa behatuz 
hau zaintzeaz arduratzen zen pertsona, arrantzaleei meteorologiaren eta 
baleen agerpenaren berri ematen ziena.  
 
Arrantzaleek, balearen presentziaz oharturik, traineruetan, 10-15 
gizonek arraunean bultzatutako egurrezko ontzietan (batzuetan belak ere 
izaten zituzten) itsasoratzen ziren.  
 
Traineruaren brankan arpoilaria zegoen, arpoia balearen burezurraren 
oinarrian sartu behar zuena. Arpoi horrek soka luze bat zeraman lotuta, 
balearen joan-etorrietan ez galtzeko. Balea hil ondoren, itsasoan zehar 
garraiatzen zuten, portura arrastaka eramanez, eta han zatitu eta 
prozesatzen zuten. 
 



Euskaldunak Ternua eta Labrador penintsulako 

baleak ehizatzen aitzindariak izan ziren, 1530. urte 

inguruan hasi ziren. Gainera, 1600. urtera arte 

mendebaldeko Atlantikoan baleak ehizatu zituzten 

bakarrak izan ziren. 

 

Kanadako espedizioetatik itzultzean, Islandian 

geldialdia egin eta bertako baleak ehizatzen 

jarraitzen zuten. 

Euskal kostaldea balerik gabe geratzen ari zen 

abusuzko ehizaren ondorioz. Hori dela eta, 

arrantzaleek Amerikako kontinentearen iparraldera 

espedizioak egitea erabaki zuten. 



 

Balea hil ondoren, txalupei lotuta 

lehorrerantz arrastaka eramaten zen. Bertan, 

balearen zatirik garrantzitsuenak, olioa eta 

bizarrak, eskuratu eta itsasontzietan 

kargatzen ziren. Balearen beste atalak 

bertakoekin trukatzen ziren, oro har 

animalien larruen truke. 

Espedizio hauetarako Nao izeneko baleontzi 

handiak eraikitzen ziren, 100 gizonez 

gidaturikoak.  

 

Itsasontzi handi hauek Kanadako lurretara 

bidaiatzeko bakarrik erabiltzen ziren, baleak, 

txalupa eta arpoiekin ehizatzen jarraitzen ziren. 
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