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Laburpena 
Lan honetan Bizkaiko euskararen barietateak sailkatzekotan, fonologia alorrean erabili beharko li ratekeen ezaugarri batzuk aurkeztu 
eta eztabaidatu egiten dira. Fonologiaren alor horretatik bertatik balizko sailkapen horretarako baliagarriak izango li ratekeen erizpide 
batzuk ere iradokitzen dira. Aztertuko ezaugarri fonologikoak lau multzo nagusitan banatuta lantzen dira: azentua, bokalak, 
kontsonanteak eta diptongoak. Batetik, han-hor-hemenetan barreiaturik egon diren datuak biltzen dira eta, bestetik, ezaugarri batzuk 
aztertzeko datu berriak aurkezten dira; helburuetariko bat eremuko puntu gehienetara hedatzea izan da, horregatik 91 inkesta-
puntutako datuak dakartzagu. 

Abstract 
In this work the author examines and discusses some phonological aspects that should be used in the classification of varieties of 
Bizkaian Basque. Likewise, he proposes some criteria based on the same phonological field that could be useful for an eventual 
classification. These phonological aspects are divided in four main groups for the analysis: accentuation, vowels, consonants, and 
diphthongs. The author has gathered scattered data from various sources and he presents new information to analyze some of those 
aspects. One of the purposes of the study is to cover the widest possible area, and in order to do so the author presents data from 91 
different points of inquiry. 

Berba gakoak: Dialektologia, fonologia, geografia linguistikoa. 
 
 

1. Sarrer a 

Azken aldion Bizkaiko euskararen gaineko 
deskripzioak ugaldu egin direna ezin uka daiteke; 
deskripzio batzuk orokorrak izaten dira eta beste 
batzuk, ostera, alderdiren baten edo besteren gainean 
eginekoak. Beste alde batetik, euskalkien gorabehera 
hau atzera ere modan jarri dela pentsa daiteke eta gero 
eta erkaketa gehiago agertzen da. Hau guztia berez ona 
da geroago eta datu gehiago daukagu eta, ondorioz, 
gero eta hobeto ezagutzen dugu hizkuntza. Bada, hala 
ere, alderdi il untxo bat honetan guztian. Egiten diren 
deskripzio batzuetan, fonetika eta fonologiaren arteko 
mugarik ez dago; ez da argi geratzen zer den aldaketa 
bitxi bat eta zer den sistematikoa dena, araua dena hain 
zuzen. Are gehiago, sinkronia eta diakronia ez dira 
bereizten. Zaku berean agertzen dira fenomeno 
historikoak eta gaurkoak, honek laskintza dakarkigu 
argitasuna ekarri beharrean. 

Ezaugarrien erkaketetan antzera gertatzen da 
sarritan; fonetika eta fonologia ez dira bereizten ezta 
sinkronia eta diakronia ere. Bakoitza libre da gura 
duena erkatzeko, jakina; baina argi utzi beharko 
litzateke ezaugarri bakoitza zeri dagokion. 
Fonologiaren ezaugarriak dira sistemari dagozkionak 
eta arauak izaten dira. Esate baterako, kasu batzuetan 
"rr"ren aurrean "e"ren ordez "a" egoteak ez du esan 
nahi arau bat dagoenik "e" guztiak "a" bihurrarazteko; 
gainera kasuan kasuko kontua delakoa daukagu, izan 
ere, Zaldibarren "txarr i" esaten da baina gero "gerr i" 
eta ez "garr i". Berdin-berdin gertatzen da "i" eta "u" 
bokalen arteko txandaketarekin; egia da "ule", "urun" 
eta horien modukoak erabiltzen direna, baina Bermeon 
" imie" esaten da eta ez "umie"; e.a. Kasu hauek 
lexikoari dagozkiola uste dugu. 

Berdin gertatzen da diptongoen txandaketekin; leku 
batzuetan "au" "eu" egiteko joera egon daiteke (edo 
kontrakoa); baina ez dago jakiterik, oraingoz behintzat, 
hori beti gertatzen den, diptongo primarioekin eta ez 
bigarrenkariekin edo denekin gertatzen den. 
Honelakoak ere ezin pareka daitezke arau 
fonologikoekin sailkatzeko unean. 

Beste alde batetik honen guztiaren inguruan bada 
beste itaun bat, nire ustez, garrantzitsua dena, ezaugarri 
guztiek berdin balio dute? Edo beharbada hierarkia bat 
eraiki behar da euren artean eta hierarkia horren 
arabera erkatu? Nik dakidala bide honetatik egin den 
saio bakarra Aurrekoetxearena izan da (1995); bere 
lanaren alde batzuetan hierarkikoki agertzen dira 
ezaugarri batzuk.  

Artikulu honetan Bizkaiko euskararen ezaugarri 
fonologiko batzuk aztertu nahi dira, sailkapenerako 
erizpide batzuk ematekotan; guk ez dugu sailkapenik 
egingo, baina sailkapen baten hemen aurkeztuko 
ditugun hauek agertu beharko li ratekeelakoa daukagu. 
Gu ezaugarriak aukeratzeko Aurrekoetxeak aipatuko 
lanean ebakitako bideari lotu gatzaizkio. Kasu 
batzuetan ez gara bat etorri berak egineko 
sailkapenarekin, gure ustez fonetiko hutsak direlako 
ezaugarri horiek, beste batzuetan erredundante iritzi 
diegu berak aukeratutako ezaugarri batzuei; ez euskara 
osoaren ikuspuntutik hala direlako, bai ostera lurralde 
bateko euskararen ikuspuntutik. Beraren hatsarreekin 
bat gatoz gehienetan, egin dugun ekarria herri 
kopuruan eta datuetan egongo litzateke, non edo non 
egotekotan. 

Argi dago honelako zer edo zer Euskal Herri osoan 
egitekotan, ezaugarri batzuk bestelakoak izango direna. 
Alde batetik fonemen inbentarioari dagokion atalak 
garrantzi handiagoa hartu beharko luke eta bestetik, 
arauak oso orokorrak izan behar dira. Gure behar hau 
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egin ahal izateko ondoko herrien eta auzoen datuak 
aztertu ditugu1: 

• Arr atia: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, 
Ubidea, Usansolo, Zeanuri, Zeberio 

• Bustur ialdea: Arteaga, Bermeo, Busturia, Ea, 
Elantxobe, Ereño (Gabika), Ibarrangelua, 
Kortezubi, Mundaka, Murueta 

• Durangaldea: Abadiño, Atxondo, Autzagane 
(Zornotza), Berriz, Elorrio, Ermua, Euba 
(Zornotza), Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, 
Otxandio, Zaldibar 

• Gernikaldea: Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, 
Mendata, Muxika 

• Hego-Ur ibe: Arakaldo, Arrankudiaga, 
Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Buja, Etxebarri, 
Larraskitu, Orozko, Ugao, Zaratamo, Zollo 

• Lea-Ar tibai: Amoroto, Aulestia, Berriatua, 
Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, Markina, 
Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Ondarroa,  

• Mungialdea: Arrieta, Bakio, Belako (Mungia), 
Bilela (Mungia), Fruiz, Gamiz-Fika, Larrauri 
(Mungia), Markaida (Mungia), Meñaka, 
Meñakabarrena (Meñaka), Zabalondo (Mungia). 

• Txor ierr i: Derio, Erandio, Larrabetzu, Leioa, 
Lezama, Loiu, Sondika, Zamudio 

• Ur ibe I tsasaldea: Barrika, Berango, Gatika, Getxo, 
Gorliz, Jatabe, Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, 
Urduliz 

 
Aztertzeko aukeratu ditugun ezaugarriak lau 

multzotan bana daitezke: azentua, bokalak, 
kontsonanteak eta diptongoak. Fonemen inbentarioan 
Bizkaian dauden desberdintasun bakarrak aditz 
partizipioen "j"ren ebakerari dagozkio; hiru ebakera 
daukagu /j/ herskaria, /dz/ afrikatua eta /x/ belarea. Guk 
hemen ezaugarri hau kontsonanteen multzoan aztertuko 
dugu. Bestalde, kontsonanteen inbentarioan herri 
guztietan agertzen dira /ñ/ eta /ll/ , barietate batzuetan 
palatalizazio automatikoaren egon ez arren2: "mutile" 
baina "olloa"; " inisitue" baina "koñatu"; e.a. 

Lanaren banaketa horren arabera egingo dugu lehen 
lau ataletan aukeratu ditugun ezaugarri multzo horien 

                                                      
1 Datu gehienak nireak dira, salbuespenak aipatuko dira. 
2 Kontutan har bitez, Zeanurin esate baterako, "ulea/ullea" eta 
"mine/miñe" pareak. 

iruzkinak egingo ditugu eta bakoitzaren hedadura 
aztertuko dugu. Azkenean, ondorio orokor batzuk eta 
hurrengo beharretarako iradukizunak egingo ditugu. 

2. Azentua 

Bizkaiko euskararen azentu sistemen 
sailkapenerako Gaminderi (1997) jarraituko diogu; 
behar horretan honako azentu moldeok bereizten ziren: 
(1) Getxo-Gernika, (2) Lea-Artibai, (3) Txorierri 
(mendebaldeko herriak gehien bat), (4) Arratia, (5) 
Durangaldea eta (6) Hego-Bizkaiera. Azentua 
sailkatzeko irizpideak ere behar horretan bertan zehaztu 
ziren: 

a) Azentu bereizgarria ez bereizgarria 

b) Azentu eremua: talde prosodikoa/erroa 

c) Azentua txertatzeko norabidea eta silaba 
buruaren kokaera 

d) Doinu-azentua erabiltzea 

e) Azken silaban azentua onartzea edo ez 

Lehen irizpideari dagokionez, azentuaren 
berezitasun maila barietate guztietan ez dela bat 
adierazi zen, izan ere, leku batzuetan, morfologiaren 
ezaugarriek eurok baldintzatuta, errendimendu 
handikoa eta ezinbestekoa den ginoan, beste batzuetan 
beronen funtzioa askoz ere mugatuagoa da.  

Hego-Bizkaiera ereduan, ez dago ezelako 
kontrasterik, ez berbetan ez eta, esate baterako, singular 
eta pluralaren arteko bereizketan. Berba guztiak berdin 
azentuatzen dira, baita erdaratik datozenak ere. 
Mailegu berriek, euskararen sisteman integratzekotzat 
edo, azentu sistemari egokitzen zaizkio: “ fabríkie” , 
“sillí e” , “musíkie” , "majóa" e.a. Badirudi beraz azentu 
ereduen sailkapenean desberdintasun hau guztiz 
oinarrizkoa dela. Lehen hurbilketa batean, azentu 
bereizgarria eta azentu ez-bereizgarria bereiz 
ditzakegu. 

Azentua txertatzeko eremua zein den zehaztu behar 
da; hots, azentua erroan edo goragoko unitateren baten 
txertatzen den jakin behar da. Mendebaldeko barietate 
batzuetan, berben silaba kopuruen arabera, erizpide 
biak erabiltzen dira. Hala, Txorierrin eta Arratian, esate 
baterako, silaba bateko eta biko erroak, batetik, eta hiru 
silabako erroak, bestetik, bereizten dira. Lehen kasuan 
azentua talde kliti koaren arabera txertatzen da eta, 
bigarrenean, erroaren arabera.  

Sailkatzeko beste erizpide bat, azentua 
txertatukeran, silabak kontatzeko hartzen den 
norabidearena da, beronekin batera zein silabatan 
txertatzen den ere kontutan hartu behar da. Honen 
arabera hiru aukera nagusi daukagu; ezker eskuin 
norabidean bigarren silaban azentua txertatzea ([2) eta 
berdin eskuin-ezker norabidean (1], 2]). 

Azentueraren gauzatze fonetikoari dagokio doinu-
azentua erabiltzea edo ez; doinu-azentua dagoen 
barietateetan tonuen arau nagusia honako hau da: 

%L (H-) H*L L% 



 
  © Mendebalde Kultur Alkartea, 2002 6 

Azken erizpidea, azentua taldearen azken silaban 
onartzea edo ez onartzea, erabil dezakegu Arratia eta 
Txorierriko ereduak bereizteko. 

Erizpide guztiak batuta, gure arteragoko azentu-
ereduak, mendebaldetik ekialderantz, honela definitzen 
dira: 

2.1. Getxo-Gernika Azentu bereizgarr ia, 
eremua talde fonologikoa, 1], + doinu-
azentua: 

Azentuera arrunta azaltzeko, talde fonologikoa 
osatu ostean, azentua beronen azken silaban txertatzen 
da; hitz markatuak azentu lexikala beste edozein 
silabatan daukatenak dira. Laburtuta honela eman 
ditzakegu arauak: 

(1) Talde fonologikoa osatu. 

(2)  Azentua taldearen azken silaban: 1] 

Azentu eredu hau ondoko herriotan gertatzen da: 
Bermeo, Elantxobe, Ibarrangelua, Mundaka, Lekeitio, 
Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Larrauri, Meñaka, 
Meñakabarrena, Busturia, Ereño, Kortezubi, Murueta, 
Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, 
Nabarniz, Arteaga, Belako, Bilela, Markaida, 
Zabalondo, Barrika, Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, 
Jatabe, Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz 

2.2. Lea-Ar tibai: Azentu bereizgarr ia, 
eremua talde fonologikoa, 2], + doinu-
azentua. 

Berba ez-markatuetan talde fonologikoa osatu 
ostean azentua azkenaurreko silaban txertatzen da. 
Azentuera hau ondoko herrietan aurkitzen da: Ea, 
Amoroto, Aulestia, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, 
Markina, Mendexa, Munitibar, Ondarroa 

2.3. Txor ierr i: Azentu bereizgarr ia, eremua 
erroa eta talde fonologikoa, 1]. 

Barietate hau Leioan (Gaminde 2002a, datu 
gehiagoetarako ikus daiteke) Erandion, Loiun, 
Sondikan, Derion (ez denek), Zamudion (ez denek) eta 
Lezaman (ez denek) egiten da eta trantsizio eremutzat 
jo genezake. Leioa, Erandio eta Loiuko datuen azalpen 
fonologikorako bereiztu behar dira alde batetik, silaba 
bateko edo biko erroak, eta bestetik, hirukoak. 
Azentuera arruntaren arauak honela labur ditzakegu: 

(1) Silaba bat eta bikoetan taldearen azken 
silaban: 1]  

(2) Hiru silabakoetan erroaren azken silaban: 1] 

Sondikan arauok apur bat aldatuta proposa 
ditzakegu; silaba bat eta biko erroek, talde 
fonologikoaren barnean, azentua mugatzailean hartzen 
badute ere, pausa aurrean, Leioan, Erandion eta Loiun 
ez bezala, silaba biko bokalez amaitutako erroetan 
azentua atzeratu egiten da silaba batez, “ txakurré” eta 
“gixoná” , baina “burúe” eta idíe”. Derion, Zamudion 
eta Lezaman arauak honela laburtuko li rateke: 

(1) Silaba batekoeta taldearen azken silaban: 1]  

(2) Silaba bi eta hirukoetan erroaren azken 
silaban: 1] 

2.4. Arr atia: Azentu bereizgarr ia, eremua 
erroa 1] eta talde fonologikoa 2] 

Silaba bateko eta biko erroko berbakaz azentua 
talde kliti koaren azkenaurreko silaban txertatzen da, 
hots, mugatzailea biltzen duen silaban3; hiru silabako 
berbakaz, berriz, erroaren azken silaban. Berba 
markatuak azentua lehen edo bigarren silaban 
daukatenak dira; markatuen kasuan azentu lexikala ez 
da mugitzen talde fonologikoan. Labur-bilduz, 
azentuera arruntaren ezaugarriak honela eman 
ditzakegu: 

(1) Silaba bat eta bikoetan taldearen azkenaurreko 
silaban: 2]  

(2) Hiru silabakoetan erroaren azken silaban: 1] 

Txorierri eta Arratiako ereduon arteko 
desberdintasun nabarmena da azken silaban azentua 
onartzea edo ez. 

2.5. Durangaldea: Azentu bereizgarr ia, 
eremua erroa edo talde fonologikoa, [2. 

Barietate honen barruan Derio, Zamudio eta 
Lezamako hiztun batzuen ereduak, Larrabetzu eta 
Durangaldeko herri guztiak kokatzen dira. Azentua 
txertatzeko arau nagusia [2 bada ere, azentua 
txertatzeko eremua talde fonologikoa da herri batzuetan 
eta erroa, ostera, beste batzuetan. 

2.6. Hego-Bizkaiera: Azentu ez-bereizgarr ia, 
eremua talde fonologikoa, [2. 

Barietate hau ondoko herriotan gertatzen da: 
Ubidea, Otxandio, Arrigorriaga, Basauri, Begoña, 
Buja, Etxebarri, Ugao, Zaratamo, Zollo, Larraskitu, 
Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga. Azentua txertatzeko 
arauak, nahikoa errazak dira: 

(1) Talde fonologikoa osatu. 

(2) Azken silaba estrametrikala. 

(3) Azentua bigarren silaban txertatu (edo silaba 
bakarrean): [2 

Egin dugun azentu sailkapen honen arabera sei 
taldeotan kokatzen diren herriak ondoko mapan ikus 
daitezke: 

                                                      
3 Berba amaiera absolutuan dagoenean azkenaurreko silaban 
txertatzen da: úre, uméa, e.a. 
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3. Mugatzailearen egokitzapenak 

Erroari mugatzailea eranstean gertatzen diren 
egokitzapenak dira sailkatzeko erabili ko ditugun beste 
erizpide batzuk. Honen gainean orain dela urte batzuk 
argitaratu genuen behar baten ildo nagusiei jarraituko 
diegu (Gaminde 1993), hango ideia nagusien azalpen 
kritikoa eginik. Han eta geroago (Hualde eta Gaminde 
1997) deskribatutako sistemak azaltzeko beharrezko 
arauak hona ekarriko ditugu berriro zertxobait aldatuta: 

(1) a>e/__a 

(2) 0>C/ i___a 

(3) e>i/___a 

(4) o>i, u/__a 

(5) a>e/ i, u (C)___ 

(6) a>0/V___ 

(7) e, a>0/ i, u___ 

3.1. a>e/__a 

Arau hau lurralde honetan erredundantea da, herri 
guztietan gertatzen da eta; Euskal Herriko sailkapena 
eginez gero, guztiz baliagarria izango litzateke. 

3.2. 0>C/ i___a 

Arau honen bidez kontsonante bat txertatzen da 
bokal bien artean; desberdintasuna txertatzen den 
kontsonantean datza. Txertatzen diren kontsonanteak 
frikari sabaikariak dira; bata ahostuna [

�
] eta bestea 

ahoskabea [
�
].  

Ahostuna ondoko herriotan txertatzen da4: Ubidea, 
Arteaga, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, 
Ibarrangelua, Kortezubi, Mundaka, Murueta, Abadiño, 
Atxondo, Autzagane, Berriz, Elorrio (biak) Euba, 
Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio, Zaldibar5, Arratzu, 
Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, 
Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Buja, Etxebarri, Ugao, 
Zaratamo, Zollo, Amoroto, Aulestia, Gizaburuaga, 
Lekeitio, Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Arrieta, 
Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Larrauri, Meñaka, 
Meñakabarrena 
                                                      
4  Ahostuna ahoskabetuz doa hainbat herritan; Muxikan esate 
baterako gazte batzuek [ � ] darabilte. 
5  Zaldibarren gazteek ahoskabea erabiltzen dute, zaharrek 
ostera ahostuna (Gaminde 2002b). 

Ahoskabea txertatzen dutenak berriz honako hauek 
dira: Ermua, Mallabia, Larraskitu, Berriatua, 
Etxebarria, Markina, Ondarroa 

 
 

3.3. e>i/___a 

Arau hau gertatzen da ondoko herriotan: Ubidea, 
Arteaga, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, 
Ibarrangelua, Kortezubi, Mundaka, Murueta, Abadiño, 
Atxondo, Autzagane, Berriz, Elorrio, Ermua, Euba, 
Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Zaldibar, 
Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, 
Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Buja, Etxebarri, 
Larraskitu, Ugao, Zaratamo, Zollo, Amoroto, Aulestia, 
Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, Markina, 
Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Ondarroa, Arrieta, 
Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Larrauri, Meñaka, 
Meñakabarrena, Larrabetzu, Lezama 

3.4. o>i, u/__a 

Arau hau aurrekoarekin batera gertatu behar da; 
hots, /o/ itxi egiten bada /e/ ere ixten da beti. Araua 
gertatzen da ondoko herriotan: Ubidea, Arteaga, 
Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Ibarrangelua, 
Kortezubi, Mundaka, Murueta, Abadiño, Atxondo, 
Berriz, Elorrio, Ermua, Euba, Iurreta, Izurtza, Mallabia, 
Mañaria, Otxandio, Zaldibar, Amoroto, Aulestia, 
Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, Markina, 
Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Ondarroa. Ondoko 
mapan arau bien hedadura ikus daiteke: 

 

3.5. a>e/ i, u (C)___ 

Arau honek ez du herri guztietan berdin 
funtzionatzen, izan ere, aplikazio esparruak oso 
desberdinak dira. Gaia agortu gura ezta, araua gertatzen 
den ingurune batzuk aztertuko ditugu. Araua flexiozko 
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atzizkiekin aplika daiteke; adizki kliti koekin, talde 
kliti koetan eta eratorpen atzizkiekin. Ingurune egokia 
egon arren, Bizkaian behintzat, ez da sekula sintagma 
bateko izen eta adjektiboen artean aplikatzen ezta 
konposatuetan ere: err i andie (** err i endie), urun kaxe 
(** urun kexe), e.a. 

Herririk herri aplikazio eremuak guztiz aldatzen 
dira; herri batzuetan araua oso murritza da eta beste 
batzuetan, ostera, zabalago dabil . Eratorpen atzizkiei 
dagokienez, -KA atzizkiarekin aplikatzen da; arr ike, 
saltuke; baina -TASUN, -GARRI, eta -BAKO 
atzizkiekin adibidez ez da sekula gertatzen; argittasune 
(** argittesune), andigarr ie (** andigerr ie), ikusibakoa 
(** ikusibekoa). Beste atzizki batzuek herri batzuetan 
araua onartzen dute eta beste batzuetan ez; esate 
baterako -KADA: palukadea/palukedia; 
arr ikade/arr ikedia; e.a. -AGO graduatzailearekin ez da 
sekula aplikatzen; andiago (** andiego).  

Mugatzailearekin araua bete arren, Ondarroan esate 
baterako, pluralean ez da egiten (lagune/lagunak). 
Herri honetan araua /a/ amaieran dagoenean baino ez 
da aplikatzen. Beste leku batzuetan singularrean eta 
pluralean gertatu arren, ez da "bat" zenbatzailearekin 
gertatzen; Zaldibarren esate baterako: 
lagune/lagunek/lagun bat. Deklinabide atzizkietan 
adlatiboarekin sano arrunta izaten da: err ire, tellature, 
e.a. Baina adlatiboaren gainean eraikitzen diren 
adlatibo direktiboarekin eta adlatibo bukatuzkoarekin 
herri batzuetan onartzen da; Bakion err irentza, 
err ireño. Baina beste batzuetan ez da onartzen Gatikan 
err ire, err irantza, err iraño. Motibatiboarekin eta 
bizidunen adlatiboarekin (gana/gañe) ez da gertatzen 
(niaittik, nigana/niaiñe); soziatiboarekin, ostera, oso 
arrunta da (niges, suges, e.a.).  

Adizki kliti koekin ez da jokabide bera egiten herri 
guztietan; Arratian esate baterako; "nas", "da" eta 
"san" adizkiek araua onartzen dute: "ni nes", "sartu 
de", "pasau sen", e.a.6 Edozelan ere, adizkia atzizkiren 
batekin agertzen bada araua ez da betetzen: "ni nasela", 
"sartu dala", "pasau sala" e.a. "da" eta "san" 
adizkiekin sano arrunta da arauaren aplikazioa, hala 
ere, Uribe Itsasaldeko herrietan ez da betetzen; Gatikan 
esate baterako: "sartu da", "sartu san", e.a. Kontutan 
hartu behar da, bestalde, arau hau beste batzuekin 
batera gertatzen dela eta orden desberdinean aplikatzen 
direla herri batetik bestera; esate baterako: 

 Bakio   Basauri 

 sartu de   sartu de 

 etor da   etor de 

Basaurin /i/ren sinkopa /a/ren asimilazioaren ostean 
aplikatzen da, Bakion ostera beraren aurretik: 

                                                      
6  Nafarroako herri batzuetan izan aditzaren silaba biko 
adizkiek ere onartzen dute araua "torri gera" modukoak 
Baztanen (Salaburu) eta Txulapainen (Yrizar) gertatzen dira. 

 
 Bakio 
 sartu da etorri da 
Sinkopa - etor da 
a>e/i,u (C)__ sartu de - 
 
 Basaur i 
 sartu da etorri da 
a>e/i,u (C)__ sartu de etorri de 
Sinkopa - etor de 
 

Behar honen helburuetarako araua aplikatzen den 
ala ez baino ez dugu kontutan hartuko; eremuren baten 
aplikatzen bada nahikoa izango da kontutan hartzeko. 
Arau hau Bizkaiko herri gehienetan gertatzen da. 
Salbuespen bakarrak lau baino ez dira: Mundaka, 
Lekeitio, Ermua eta Elorrio. 

 

3.6. a>0/V___ 

Arau hau ondoko herriotan gertatzen da: Bilela, 
Zabalondo7 (biak), Erandio, Leioa, Loiu, Barrika, 
Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, Jatabe, Laukiz, 
Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz. Arau hau ez da 
gertatzen silaba bakarreko bokalez amaituko erroekin: 
sue, fue, mea, kea, bea.  

3.7. e, a>0/ i, u___ 

Araua ondoko herriotan gertatzen da: Elantxobe, 
Mundaka (ez beti), Lekeitio (ez beti) Amoroto (ez 
beti), Aulestia (ez beti), Berriatua, Etxebarria (ez beti), 
Markina (ez beti), Mendexa (ez beti), Munitibar eta 
Ondarroa. 

Arau hauetatik herri bakoitzean aukeratzen direnak 
eta aplikatzen diren ordenen arabera honako sistemak 
osa daitezke.  

A: (1) eta (5) arauak erabilit a: Artea, Bedia, Dima, 
Galdakao, Usansolo, Igorre, Zeanuri, Zeberio, 
Sondika, Derio, Zamudio (B ere bai), Lezama 
(B ere bai), Arrankudiaga, Arakaldo, Orozko, 
Zabalondo (H ere bai) Belako, Markaida 

B: (1), (5) eta (3): Zamudio (A ere bai), Lezama (A 
ere bai) eta Larrabetzu 

                                                      
7 Mungialdeko auzoen ezaugarrien gainean Gaminde (2001) 
ikus daiteke. 
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C: (1), (2), (3) eta (5): Begoña, Buja, Larraskitu, 
Basauri, Etxebarri, Arrigorriaga, Zaratamo, 
Ugao, Zollo, Bakio, Fruiz, Arrieta, Mendata, 
Forua, Axangiz, Arruatzu, Errigoitia, Muxika 
eta Autzagane.  

D: (1), (2), (5) eta (3): Gamiz-Fika, Meñaka, 
Meñakabarrena eta Larrauri. 

E: (1), (2), (4) eta (5): Bermeo*8, Busturia, 
Murueta, Kortezubi, Arteaga, Nabarniz, Ereño, 
Ibarrangelua, Ea, Amoroto, Gizaburuaga, 
Aulestia*, Munitibar*, Euba, Iurreta, Berriz, 
Izurtza, Mañaria, Abadiño, Berriz, Atxondo, 
Zaldibar, Markina*, Etxebarria* eta Mallabia. 

F: (1), (2), (4), (5) eta (7): Elantxobe, Ondarru eta 
Berriatua. 

G: (1), (2) eta (4): Mundaka*, Lekeitio*, Elorrio 
eta Ermua. 

H: (1), (6) eta (5): Lemoiz, Gorliz, Plentzia, 
Barrika, Sopela, Urduliz, Jatabe, Gatika, Laukiz, 
Berango, Getxo, Leioa, Loiu, Erandio; 
Zabalondo (A ere bai) eta Bilela. 

 
Bokalak sailkatzeko goragoko zerrendatik leku 

guztietan gertatzen dena kentzen badugu eta onartzen 
badugu (3) eta (4) eta (6) eta (7) arauak arau bakar 
baten bil daitezkeela orduan, bokalak sailkatzeko 
ondoko hauek baino ez ditugu kontutan hartu behar: 

(1) 0>C/ i___a 

(2) e, (o)>i, (u)/___a 

(4) a>e/ i, u (C)___ 

(5) a (2)>0/V___ 

Arau horiek konbinatuaz ondoko taulan agertzen 
diren aukerak dauzkagu: 
 
 /a/ren 

asimilazioa 
bokalen 
itxiera 

txertaketa bokalen 
galera 

(1) + - - - 
(2) + - - + 
(3) + + - + 
(4) + + + - 
(5) + + + + 
(6) - + + - 

                                                      
8  Asteriskoz markatukoek (7) araua aukeran daukate. 

(1) Orozko, Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, 
Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Belako, Markaida, 
Derio, Sondika, Zamudio, Arakaldo, 
Arrankudiaga 

(2) Bilela, Zabalondo, Erandio, Leioa, Loiu, 
Barrika, Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, Jatabe, 
Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz 

(3) Larrabetzu, Lezama 

(4) Bermeo, Ea, Ibarrangelua, Arrieta, Bakio, Fruiz, 
Gamiz-Fika, Larrauri, Meñaka, Meñakabarrena, 
Ubidea, Otxandio, Arrigorriaga, Basauri, 
Begoña, Buja, Etxebarri, Ugao, Zaratamo, 
Zollo, Busturia, Ereño, Kortezubi, Murueta, 
Abadiño, Atxondo, Autzagane, Berriz, Euba, 
Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Zaldibar, 
Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, 
Muxika, Amoroto, Gizaburuaga, Nabarniz, 
Larraskitu, Arteaga 

(5) Elantxobe, Aulestia, Berriatua, Etxebarria, 
Markina, Mendexa, Munitibar, Ondarroa 

(6) Lekeitio, Mundaka, Elorrio, Ermua 

 

4. Kontsonanteak 

Lehen esaneko moduan, aditz partizipioen "j" 
aztertzen badugu hiru ebakera mota agertzen zaizkigu: 
/j/ herskaria, /dz/ afrikatua eta /x/ frikari belarea. 
Hauetariko bakoitzaren ezaugarri akustikoei 
bagagozkie, ondoko era honetara defini ditzakegu: 

/j/ Herskari sabaikari ahostuna; berau berbaren 
hasiera absolutuan eta /n/ren ostean baino ez da 
agertzen; osterantzeko kasuetan hurbilkarizatu egiten 
da. Lehenengo irudiko espektrogrametan Gatikako 
herskaria eta hurbilkaria ikus daitezke. 

/dz/ Afrikatu aurresabaikari ahostuna; aurrekoaren 
moduan berbaren hasieran baino ez da agertzen 
afrikatu moduan; osterantzeko kasuetan frikarizatu 
egiten da. Bigarren irudiko espektrogrametan 
Meñakakoak ikus daitezke. 

/x/ Frikari belare ahoskabea; berau edozein gunetan 
agertzen da. 



  
Gatika: " yo"  Gatika: " goye"  

1. Irudia 

 

  
Meñaka: " dxo"  Meñaka: " eridxotzia"  

2. Irudia 

 
 

Bakoitzaren erabilerari bagagozkio, hots moduan 
hirurak herri guztietan agertzen direla esan dezakegu. 
Bakoitzaren erabilera esparrua kontutan hartuta, 
herskaria fonema moduan erabiltzen ez den herrietan 
/d/ren alofono moduan agertzen da "ind" taldeetan 
(inyarra, ein yot, einye, e.a.); berorren aldaki 
hurbilkaria /i/ edo sakoneko /e/ baten 
kontsonantizazioaren ondorioz agertzen da (oya, 
arratoya, mayatza, e.a.). /dz/ afrikatua edo frikaria ez 
da herri guztietan agertzen, aurrekoa fonematzat 
daukaten herrietan ez da behin ere erabiltzen. Azkenik, 
/x/ gaur egun herri guztietan hots moduan agertzen dela 
esan dezakegu; dela fonema moduan erabiltzen delako 
(jan, jun, e.a.) dela bilakabide fonetiko berezi batzuen 
ondorioz (anajie, elejie, e.a.); elizaren bidez zabaldu 
diren erli jio alorreko berba batzuetan (jaune, 
jangoikoa), dela maileguen bidez (jentea, erleju, e.a.).  

Zabalkunde desberdinak ondoko taulan ikus 
daitezke; taulan lau erizpide nagusi erabili ko dira; aditz 
partizipioan erabiltzea (jan, josi, jakin), nor-nori 
saileko aditzetan erabiltzea (dako, yako, dxako, jako, 
gako), adizki alokutiboetan erabiltzea (dot> 
yoat/dxoat/juat), /i/ bokalaren ostean txertatzea beste 
bokal baten aurrean. 

 
Herria Partizipioa nor-

nori 
alokutiboa txertaketa 

Markina j j j x 
Aulestia j dx dx dx 
Lekeitio dx dx dx dx 
Meñaka dx d dx dx 
Gatika y d y - 
Zeanuri y y y - 

Hau ondo aztertzea garrantzitsua izango litzateke 
jakiteko fonema bakarra dagoen edo bat baino gehiago. 
Hori guztia kontutan hartuta ezaugarri honen hedadura 
aztertu ahal izateko aditz partizipioen arabera egin 
dugu sailkapena9. Edozelan ere, hona hemen ebakera 
bakoitza non gertatzen den. 

/j /: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, 
Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Belako, Bilela, Markaida, 
Zabalondo, Derio, Erandio, Larrabetzu, Leioa, 
Lezama, Loiu, Sondika, Zamudio, Barrika, 

                                                      
9  Kontutan har bedi aditz partizipioak sano gutxi direla herri 
bakoitzeko; adibidez ondoko lau herriotan 5000 bat berbako 
hiztegian aditz partizipioen kopuruak honako hauek dira: 
Gatika (18), Jatabe (18), Zamudio (15) eta Leioa (15). 
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Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, Jatabe, 
Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz 

/dz/: Ubidea, Bermeo, Ea, Elantxobe, Ibarrangelua, 
Mundaka, Otxandio, Arrigorriaga, Basauri, 
Begoña, Buja, Etxebarri, Ugao, Zaratamo, 
Zollo, Lekeitio, Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-
Fika, Larrauri, Meñaka, Meñakabarrena 

/x/: Arteaga, Busturia, Ereño, Kortezubi, Murueta, 
Abadiño, Atxondo, Autzagane, Berriz, 
Elorrio, Ermua, Euba, Iurreta, Izurtza, 
Mallabia, Mañaria, Zaldibar, Arratzu, 
Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, 
Larraskitu, Orozko, Amoroto, Aulestia, 
Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Markina, 
Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Ondarroa 

 
Aztertuko ditugun gainerako arauak palatalizazioari 

dagozkio. Batetik "n" eta "l"ren palatalizazioak batera 
ikusiko ditugu eta bestetik "t"ren palatalizaziorena.  

"n" eta "l" herri gehienetan palatalizaztzen dira 
ondokoetan izan ezik: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, 
Igorre, Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Orozko, Derio, Erandio, Larrabetzu, 
Leioa, Lezama, Loiu, Sondika, Zamudio 

 
"t" ondoko herrietan izan ezik gainerako guztietan 

palatalizatu egiten da: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, 
Igorre, Ubidea, Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Larraskitu, Orozko, Ugao, Zollo, Derio, 
Erandio, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Sondika, 
Zamudio, Getxo. 

"t" palatalizatzen den herrietan emaitza desberdin bi 
dauzkagu. "tt" ondoko herrietan gertatzen da: Abadiño, 
Atxondo, Autzagane, Berriz, Elorrio, Euba, Iurreta, 
Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Zaldibar, 
Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, 
Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Buja, Etxebarri, 

Zaratamo, Aulestia, Etxebarria, Munitibar, Nabarniz, 
Belako, Bilela, Fruiz, Gamiz-Fika, Meñakabarrena, 
Zabalondo, Barrika, Gatika, Laukiz, Plentzia, Urduliz. 

"tx" ondoko beste hauetan gertatzen da: Arteaga, 
Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Ibarrangelua, 
Kortezubi, Mundaka, Murueta, Ermua, Amoroto, 
Berriatua, Mendexa, Ondarroa, Bakio, Larrauri, 
Markaida, Meñaka, Gorliz, Lemoiz, Sopela 

Berangon era palatalizatua erabiltzen duten 
informatzaileek "tt" egiten dute; hala ere guztiek ez 
dute egiten. Gizaburuaga, Lekeitio, Markina, Arrieta 
eta Jataben "tx" eta "tt" biak erabiltzen dira. 

 
Sailkapen hierarkiko batean aurrekoen maila 

berekoak izan ez arren jarraian kontsonante alorreko 
beste arau fonologiko bi aipatuko ditugu. 

/n/ palatalizatzen den herri batzuetan "ind" 
taldeetan /d/ palataliza daiteke. Arau hau nahikoa zabal 
dabilen arren, ondoko herriotan ez da gertatzen: Artea, 
Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, Ubidea, Usansolo, 
Zeanuri, Zeberio, Elorrio, Ermua, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Orozko, Ugao, Zaratamo, 
Zollo, Derio, Erandio, Larrabetzu, Leioa, Lezama, 
Loiu, Sondika, Zamudio, Barrika, Berango, Gatika10, 
Getxo, Gorliz, Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, 
Urduliz 

 
/t/ /n/ren ostean agertzen denean kliti ko moduan /d/ 

bihurtzen da kasu gehienetan; hala ere herri batzuetan 
arau hau ez da betetzen: Begoña, Buja, Larraskitu, 
Bakio, Belako, Bilela, Larrauri, Markaida, Meñaka, 
Meñakabarrena, Zabalondo, Derio, Erandio, Leioa, 
Loiu, Sondika, Barrika, Berango, Gatika, Getxo, 
Gorliz, Jatabe, Laukiz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, 
Urduliz. 

                                                      
10 Mungialdeko auzuneetan araua betetzen da. 
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5. Diptongoak. 

Diptongoei dagokienez, ezaugarri bi erabili ko 
ditugu. Bata erdaratik "ado"dun partizipioak 
mailegatzean diptongorik agertzen den ala ez kontutan 
hartuko dugu. Diptongoa agertzen den herrietan berau 
"au" (pasau, kantau, e.a.) izan daiteke edo "eu" (paseu, 
kanteu, e.a.). Diptongoa erabiltzen ez den herrietan 
amaiera beti da bat: pasa, kanta, e.a.  

Uriartek (1995) Fruizerako aipatu zuen moduan, 
azalean "oye" eta " lodxe" modukoak agertzen dira. 
Hauek sakoneko egituran /e/ daukatelako baino ezin da 
ulertu11.Bereizketa hau Bizkaiko herri guztietan egiten 
da zelan edo halan; bereizketa egitea erredundantea 
bada ere; bereizketaren gauzapena ez da leku guztietan 
berdin gauzatzen. Ezaugarri hau, azken batez, azaleko 
/i/ eta sakoneko /e/ bat dautzalako gertatzen da; /e/ren 
bilakaeraren ondorioz gertatzen da.  

Gazteleraz "ado"dun partizipio daukaten aditzak 
mailegatzean era nagusi bi agertzen zaizkigu; batzuk 
diptongodunak (-au/-eu) eta beste batzuk 
diptopgobakoak (-a). Hau beheranzko diptongoei 
dagokien benetako araua da, izan ere, aukera bat dela 
edo bestea dela aditzak mailegatzean beti betetzen da 
salbuespen barik. Partizipioan diptongoa daukaten herri 
batzuetan badago beste arau interesgarri bat hau da 
diptongoa monoptongatzea aditz laguntzailearekin 
batera agertzen denean; adibidez Meñakan: 

 pentzeu   pentze dot 

 kanteu   kante dot 

Arau hau beste maila batekoa da, izan ere, araua 
bete ahal izateko partizipioa diptongoduna izatea aurre 
baldintza da. Era honetako arauek multzo nagusien 
azpi-multzoak egiteko balio lezakete. 

Hemen partizipioa diptongoduna izatea edo ez 
baino ez dugu kontutan hartuko; bakoitzaren hedadura 
ondoko hau da: 

Diptongodunak: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, 
Igorre, Ubidea, Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Arteaga, 
Ereño, Kortezubi, Abadiño, Atxondo, Autzagane, 
Berriz, Elorrio, Ermua, Euba, Iurreta, Izurtza, Mallabia, 
Mañaria, Otxandio, Zaldibar, Arratzu, Axangiz, 
Errigoitia, Forua, Mendata, Muxika, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Buja, 

                                                      
11 Berak proposatutako deribazioak bere lanean ikus daitezke, 
baita Hualde eta Bilbao-renak (1992) Getxorako. 

Etxebarri, Larraskitu, Orozko, Ugao, Zaratamo, Zollo, 
Amoroto, Aulestia, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, 
Markina, Mendexa, Munitibar, Nabarniz, Arrieta, 
Bakio, Belako, Fruiz, Gamiz-Fika, Larrauri, Markaida, 
Meñaka, Meñakabarrena, Zabalondo, Derio, 
Larrabetzu, Lezama, Sondika, Zamudio 

Diptongobakoak: Bermeo, Busturia, Ea, 
Elantxobe, Ibarrangelua, Mundaka, Murueta, Lekeitio, 
Ondarroa, Bilela, Erandio, Leioa, Loiu, Barrika, 
Berango, Gatika, Getxo, Gorliz, Jatabe, Laukiz, 
Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz 

 
Partizipio diptongodunak erabiltzen diren herrietan 

azpi-multzo bi egin ditzakegu; batean "au" daukaten 
herriak egongo dira eta bestean "eu" daukatenak; hona 
hemen bakoitzaren hedadura: 

au: Artea, Dima, Ubidea, Zeanuri, Zeberio, 
Arteaga, Ereño, Kortezubi, Abadiño, Atxondo, 
Berriz, Elorrio, Ermua, Euba, Iurreta, Izurtza, 
Mallabia, Mañaria, Otxandio, Zaldibar, 
Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, 
Basauri, Buja, Orozko, Ugao, Zaratamo, 
Zollo, Amoroto, Aulestia, Berriatua, 
Etxebarria, Gizaburuaga, Markina, Mendexa, 
Munitibar, Nabarniz, Zabalondo (diptongo 
barik ere bai) 

eu: Bedia, Galdakao, Igorre, Usansolo, 
Autzagane, Arratzu, Axangiz, Errigoitia, 
Forua, Mendata, Muxika, Begoña, Etxebarri, 
Larraskitu, Arrieta, Bakio, Belako, Fruiz, 
Gamiz-Fika, Larrauri, Markaida, Meñaka, 
Meñakabarrena, Derio, Larrabetzu, Lezama, 
Sondika, Zamudio 

 
Amaieran beheranzko diptongoa daukan erro bati 

mugatzailea eranstean /i/z amaituko berbekin gertatzen 
diren arau berberak ez ezik, /i/ kontsonantizazioa edo 
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galera ere gertatzen da. Adibidez Meñakako adibide 
hauetan: 
 
idi ididxe bei bedxe 
erri erridxe lei ledxe 
ogi ogidxe loi lodxe 

Diptongodunen kasuan kontsonantea txertatuta eta 
/a/ /e/ bihurtuta, diptongoaren "i" galdu egin da. Azken 
galera hau ez da herri guztietan gertatzen. Azken 
bokalaren asimilazioa daukaten barietateetan, 
diptongodunen kasuan ere bokala asimilatu egiten da; 
Gatikan esate baterako: 
 
idi gastai 
erri balkoi 
ogi arratoi 

Edozelan ere, erroa silaba bakarrekoa denean, 
mugatzailea eranstean silaba bi egoteari eusten zaio; 
adibidez: saye, yaye, beye, leye, soye, loye, goye, e.a. 
Desberdintasun hau deklinabidean ere agertzen da; 
soziatibo eta genitibo kasuen deklinabideak 
absolutuarekin batera erka ditzakegu ondoko taulan: 
 

 sai gastai bei urdei loi balkoi 
Absolutua saye gastai beye urdei loye balkoi 
Soziatiboa sayeas gastayes beyeas urdeyes loyeas balkoyes 
Genitiboa sayen gastaiñ beyen urdeiñ loyen balkoiñ 

Badira berba batzuk azalean diptongodunak 
direnak, baina gero mugatzailea eranstean edo 
deklinatzean desberdin funtzionatzen dutenak. Batetik 
erdaratik mailegatutako "-on" amaieradunak dauzkagu, 
leku batzuetan azalean "oi" edo "oa" eduki arren gero 
mugatzailea eranstean ez dituzte diptongoen arauak 
gordetzen. Bestetik, silaba bakarreko erro batzuk 
dauzkagu: ke, se (xehe) me (mehe), be (behe); badirudi 
kasu hauetan herri batzuetan, behintzat, sakoneko 
egituran "e" biri eutsi egiten zaiela; eta "gastai", "oi 
(ohe)", "kanpai", e.a. Jatorrizko diptongoa daukatenak 
eta ez daukatenen bereizketa hau herri guztietan egiten 
da. Arazoa herri bakoitzean bereizketa egiteko 
erabiltzen den arau sisteman datza. Ondoko taulan herri 
batzuetako adibideak agertzen dira: 
 
 +Jatorr izko 

diptongoa (e) 
-Jatorr izko 
diptongoa (e) 

Gatika loye oya 
Dima leye, maye oya, arratoya 
Begoña lodxe oye, arratoye 
Markina beixe, maixe trumoye, keye, 

gastaye 
Lekeitio goidxa, maidxa oya, balkoya, 

gastaya 
Meñaka ledxe, bedxe, 

lodxe 
sasoya, oya, 
arratoya 

Bereizketa egiteko hiru era nagusi erabiltzen dira. 
Batean bokalak desberdinak dira (loye/oya), beste 
batean txertatzen den kontsonantea eta "i"ren 
kontsonantizazioaren ondorioz sortu dena desberdinak 

dira12 (lodxe/oye), kasu honetan kontsonantea ahostuna 
edo ahoskabea den ez da garrantzitsua; azkenik herri 
batzuetan bokalak eta kontsonanteak desberdinak dira 
(lodxe/oya). Hiru molde hauen hedadurak jarraian 
agertzen dira: 

e/a: Artea, Bedia, Dima, Galdakao, Igorre, 
Usansolo, Zeanuri, Zeberio, Arakaldo, 
Arrankudiaga, Orozko, Belako, Bilela, 
Markaida, Zabalondo, Derio, Erandio, 
Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Sondika, 
Zamudio, Barrika, Berango, Gatika, Getxo, 
Gorliz, Jatabe, Laukiz, Lemoiz, Plentzia, 
Sopela, Urduliz 

y/(d)x:Ubidea, Arteaga, Bermeo, Busturia, Ea, 
Elantxobe, Ereño, Ibarrangelua, Kortezubi, 
Mundaka, Murueta, Abadiño, Atxondo, 
Autzagane, Berriz, Elorrio, Ermua, Euba, 
Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxandio, 
Zaldibar, Arratzu, Axangiz, Errigoitia, Forua, 
Mendata, Muxika, Basauri, Begoña, Buja, 
Etxebarri, Larraskitu, Amoroto, Aulestia, 
Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, 
Markina, Mendexa, Munitibar, Nabarniz, 
Ondarroa, Arrieta, Bakio, Fruiz 

ya/dxe: Arrigorriaga, Ugao, Zaratamo, Zollo, 
Gamiz-Fika, Larrauri, Meñaka, 
Meñakabarrena 

6. Ondor ioak 

Aurkeztu berri ditugun arauen iruzkinetan uste dut 
nahikoa argi geratu dela fonologikoa dena eta fonetikoa 
dena maila desberdinetan daudena eta herrien arteko 
erkaketak egikeran bakoitzari dagokion maila eman 
behar zaiona. Hemen aurkeztu ditugun arauak, 
bestalde, ez dira denak maila batekoak nolabaiteko 
hierarkia egiten ahalegindu bagara ere, uste dut eurok, 
daukaten garrantziaren arabera, ponderatu ere egin 
beharko li ratekeela.  

Era berean ondoriorik garrantzitsuenetariko bat 
dugu oraindik ez dakigula dena eta segitu behar dugula 
ikerketak egiten. Esate baterako "j"ren banaketa 
ikertzea interesgarria izango litzateke, lekuan-lekuan 
hots edo fonema bakoitzaren garrantzia ezagutzeko. 
Arauen arteko eragina ikertu beharreko beste esparru 
bat da. Arauak ez dira bakarrik gertatzen, ikusi dugun 

                                                      
12 Sistema guzti hauek arauen aplikazio orden desberdinak 
daukate funtsean.  
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moduan, elkarren eraginpean daude eta interesgarria 
izango litzateke sistema ikertzea gero erkatu ahal 
izateko. Bokalen esparruan ikusi dugun moduan, 
arauen arteko erlazio batzuk ikertu behar dira 
murriztapenak ezagutzeko; /a/ren itxieraren kasuan 
aipatu dugun legez, arauaren aplikazio eremuak ez dira 
bat herri guztietan; beronen arabera sailkapen 
hierarkikoa egin beharko litzateke. 
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