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Abstract 
This article is a study on the frequencies of phonemes and allophones used nowadays by Bizkaian young people in improvised texts. 
Research on such frequencies shows certain processes in the evolution of the phonological and phonetic systems in Basque. In order to 
collect data, a specialised corpus of texts has been built. Three variables have been considered for the data examination. On the one 
hand, the geographical variable; and on the other, two social variables: the informant’s mother tongue and the gender. After examining 
all the sections of the phonemic inventory, the informants have been classified according to the variables taken into account for the 
study. 

Laburpena 
Artikulu honetan gaur eguneko Bizkaiko gazteek bat-bateko testuetan erabiltzen dituzten fonemen eta alofonoen maiztasunak aztertzen 
dira. Maiztasun horien ikerketaren bidez euskaran gertatzen ari diren sistema fonologiko eta fonetikoaren bilakaeraren prozesu batzuk 
agirian uzten dira. Datuak jasotzeko testuen corpus berezitua eraiki da. Datuen azterketarako hiru aldagai hartu dira kontuan. Batetik, 
aldagai geografikoa erabili da eta, bestetik, aldagai sozial bi: informatzaileen ama-hizkuntza eta generoa. Fonemen inbentarioaren sail 
guztiak aztertu ondoren, azterketarako hartu diren aldagaien arabera informatzaileen sailkapena egin da. 
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1. Sarrera 

Ez da oraingo hau Bizkaiko gazteen ahoskeraz 
arduratzen garen lehen aldia. Gure aurreko behar baten 
prosodiaz jardun genuen (Gaminde, 2010) euskaraz eta 
gaztelaniaz. Orduko lanerako eta geroagokoetan 
ikasikoek eman digute aukera honi ekiteko.  

Artikulu honekin serie bati ekin nahi diogu, beronen 
helburua da gaur eguneko Bizkaiko gazteek ahoskeran 
dauzkaten joera nagusiak deskribatzea edo zehazkiago 
arlo segmentaleko joerak aurkeztea.  

Gauza jakina da euskara azkarki ari dena aldatzen 
azken hamarkadotan. Aldaketa horiek eragile batzuek 
ekarri dituzte. Eragilerik garrantzitsuenak euskalduntze 
masiboa eta euskara batuan hezkuntza osoa ezartzea 
direla esan dezakegu. 

Hezkuntzan D ereduaren hazkunde itzelak ekarri du 
gazte asko eta asko euskalduntzea, une honetan (Eusko 
Jaurlaritza, 2009) gazteen arteko portzentajerik 
handiena etxean familia transmisioaren bidez euskara 
jaso ez dutenek osatzen dute. Gazte hauetako batzuk 
euskaraz bizi ahal izateko ahalegina egin duten arren, 
gehiengoaren kasua oso bestelakoa da, hots, euskara 
eremu formaletan baino ez dute erabiltzen. Erabilera 
eskasiak derrigor eragin behar dio aldakuntzari, 
Bestalde, hezkuntza-sistemak ezin esan dezakegu 
lehentasunetan eduki duenik ahoskera zaintzea ez eta 
lantzea ere. 

Hezkuntza-sisteman euskara batuaren ezarpen 
orokorrak aldaketak ekarri ditu euskararen aldaera 
tradizionalen esparru guztietan baita ahoskerarenean 
ere. Gorago esaneko moduan hezkuntza-sisteman 
ahoskeraren aurretik beste esparru guztiek eduki dute 
lehentasuna. Beraz gazteen erabilerak horren ondorioa 
ere badirela esan behar dugu. 

Eragile nagusi biokin batera aldaera tradizionalen 
berezko bilakaera eta hizkuntz ukipenak eragineko 
kutsapenak oso garrantzitsutzat jo behar ditugu. 

Lehen artikulu honetarako interesgarri iritzi diogu 
fonemen eta alofonoen maiztasunak aztertzeari eta 
aurkezteari, izan ere, horiek aztertuta, egoeraren 
ikuspuntu orokorra har dezakegu. Hurrengo artikuluetan 
hemen irudikatuko ditugunak zehatzago aztertuko dira. 

Atal honen ostean lana lau ataletan banatuta 
aurkezten dugu. Bigarren atalean datuak jasotzeko 
erabili dugun metodologia zehaztuko da. Hirugarren 
atalean datuen analisia aurkezten dugu. Laugarren 
atalean fonemen maiztasunaren arabera egineko 
informatzaileen sailkapena ematen dugu. Azkenik, 
bosgarren atalean ondorio orokorrak laburbiltzen dira. 

2. Metodologia 

Soinuen maiztasunak kalkulatzeko corpus berezi bat 
aukeratu da; corpus horrek 19801 soinu dauzka. 

Denetara 63 informatzaileren testuak erabili dira. 
Eskualde bakoitzeko 9 informatzaile eduki dira, 6 
andrazko eta 3 gizonezko. Informatzaileen 
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ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera lau taldetan 
bana daitezke: A taldeko mutilak (Am), A taldeko 
neskak (An), B taldeko mutilak (Bm) eta B taldeko 
neskak (Bn).  

Eskualdeka eduki ditugun informatzaileak euron 
herriaren izenaren bidez etiketatzen dira. Mendebaldean 
informatzaile guztiak B taldekoak izan dira; sei neska 
(Balmaseda, Barakaldo, Karrantza, Muskiz, Portugalete 
eta Sestao) eta hiru mutil (Portugalete, Santurtzi eta 
Sestao). Bilbon A taldeko neska bi eta mutil bat eduki 
ditugu eta B taldekoetan lau neska eta mutil bi. Ipar 
Uriben A taldeko lau neska eduki ditugu (Bakio, Derio, 
Larrabetzu eta Mungia) eta mutil bi (Zamudio eta 
Mungia), B taldekoak neska bi izan dira (Getxo eta 
Leioa) eta mutil bat (Getxo). Arratia Nerbioi eskualdean 
A taldeko hiru neska eduki ditugu (Igorre, Lemoa eta 
Zeanuri) eta mutil bi (Areatza eta Galdakao), B 
taldekoak hiru neska izan dira (Basauri, Lemoa eta 
Ugao) eta mutil bat (Galdakao). Durangaldean A 
taldekoak bost neska izan dira (Atxondo, Durango, 
Elorrio, Mallabia eta Zornotza) eta mutil bi (Durango 
eta Iurreta), B taldean neska bat eduki dugu (Durango) 
eta mutil bat (Berriz). Busturialdean A taldekoak bost 
neska izan dira (Bermeo, Ea, Ereño, Gernika eta Morga) 
eta mutil bi (Bermeo eta Gernika), B taldean neska bat 
eduki dugu (Gernika) eta mutil bat (Gernika). Azkenik, 
Lea Artibaiko informatzaile guztiak A taldekoak izan 
dira, sei neska (Amoroto, Berriatua, Etxebarria, 
Lekeitio, Munitibar eta Ondarroa) eta hiru mutil 
(Aulesti, Markina eta Ondarroa). 

Bildu dugun corpusaren oinarria egiteko testu 
gidatuen teknika erabili dugu, teknika honen bidez 
bat-bateko testu sasi askeak lortu ditugu; testu askeen 
alde daukagun abantaila lekuko guztiek gai bera 
erabiltzea da. Horretarako komiki bat (1. irudia) 
erakutsi zaie lekukoei eta ulertzeko tarte bat emanda, 
kontatzeko eskatu zaie.  

 
1. Irudia: Bat-bateko testua jasotzeko erabili den 

komikia. 

Seinaleak jasotzeko aldi bakoitzean tresna 
desberdinak erabili ditugu. Grabazio digitalak jasotzeko 
kronologikoki erabili ditugun tresnak Sony Minidisc, 
Marantz PMD620, ordenagailua eta ZOOMH4n izan 
dira.  

Grabatutako materialak sailkatu ez ezik, etiketatu 
ere egin behar direla uste dugu. Etiketazioa egiteko 

“Praat”1 (Boersma eta Weenink 2009) programa erabili 
dugu. Behin etiketak ipinita edukiz gero, programa 
honen bidez azterketa mota batzuk egin daitezke 
Etiketekin batera transkripzioak egin dira lau mailatan: 
fonologikoa talde prosodiko mailan, fonetikoa talde 
prosodiko mailan, fonetikoa silaba mailan eta fonetikoa 
soinu mailan (1. sonograma).  

 
1. Sonograma: Testu zati baten transkripzio eta 

etiketen adibideak. 
 

Transkripzio fonetikoa egiteko The International 
Phonetic Alphabet – IPA (2005) erabili dugu. Behin 
material guztiak transkribatuta eta etiketatuta edukiz 
gero “praat”en “Analyse_tier.praat” izeneko script-aren 
bidez atera ziren soinu guztiak fonemen arabera sailkatu 
ahal izateko eta gainerako kalkuluak egin ahal izateko. 

3. Datuen analisia 

Datuak aurkezteko hiru aldagai nagusi erabiliko 
ditugu. Alde batetik, aldagai geografikoa hartuko dugu 
kontuan; horretarako Bizkaia zazpi zonaldetan banatu 
dugu (1. mapa): Mendebaldea (MEN), Bilbo (BIL), Ipar 
Uribe (IPU), Arratia Nerbioi (ARN), Durangaldea 
(DUR), Busturialdea (BUS) eta Lea Artibai (LEA).  

 

 

1. Mapa: Bizkaian egin dugun eskualde banaketa. 

                                                   
1 Progama hau http://www.fon.hum.uva.nl/praat 

helbidean eskura daiteke, doan. 
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Beste alde batetik, informatzaileen ama-hizkuntza 
eta generoa ere kontuan hartuko ditugu. 
Ama-hizkuntzaren arabera informatzaileak talde nagusi 
bitan banatu ditugu. A taldean euskara ama-
hizkuntzatzat jaso dutenak kokatzen dira, informatzaile 
hauek euskararen barietate tradizionalen bat jaso dute 
familia transmisioaren bidez. B taldeko informatzaileek 
ama-hizkuntzatzat gaztelania eduki dute baina 
hezkuntzaren bidez euskaraz jabetu dira txikitatik. 
Azkenik, generoaren aldagaia kontuan hartuko dugu eta 
mutilen (m.) eta nesken (n.) datuak sarritan bereiz 
aurkeztuko ditugu. 

Atal hau zazpi azpi ataletan banatuta aurkezten 
dugu: bokalak, herskariak, sudurkariak, frikariak, 
afrikatuak, albokariak eta dardarkariak. 

3.1. Bokalak 

Bizkaiko gazte guztien ahoskeran bost bokal 
agertzen dira /i/, /e/, /a/, /o/ eta /u/, honetan barietate 
tradizionalen bidetik segitzen dute oso osoan (Gaminde, 
2007). /a/ren kasuan izan ezik, gainerako bokalek 
alofono silabikoak eta ez silabikoak dauzkate. /i/k [i], [i ] 
beheranzkoa diptongoetan eta [j] goranzko diptongoetan 
dauzka. /e/k [e] eta [e ] beheranzkoa diptongoetan. /u/k 
[u], [u ] beheranzko diptongoetan eta [w] goranzko 
diptongoetan. Azkenik, /o/k [o] eta [o ] goranzko 
diptongoetan dauzka. 

Bokalak gure corpusean 10046 izan dira, soinu 
guztien artean %50,73a osatzen dute. 1. taulan 
eskualdeka jasotako kopuruak eta euron portzentajeak 
erakusten dira. 

Eskualdea N % 

1MEN 1492 50,99 

2BIL 1559 50,47 

3IPU 1318 51,14 

4ARN 1543 51,31 

5DUR 1389 50,77 

6BUS 1427 50,53 

7LEA 1318 49,89 

1.Taula: Bokalen kopuruak eta portzentajeak 
eskualdeen arabera sailkatuta. 

1. taulan ikusten den moduan, portzentajerik altuena 
Arratia Nerbioi eskualdean agertzen zaigu eta baxuena 
Lea Artibain; hala ere, ibiltartea oso txikia da (1,42koa). 
2. mapan portzentajeen banaketa erakusten da. 

 
2. Mapa: Bokalen portzentajeak eskualdeka. 

 
A taldeko informatzaileen artean bokalek %50,26a 

suposatzen dute eta B taldeko informatzaileen artean 
%51,16a. Datuak generoen arabera aztertzen baditugu, 
mutilen bakalen erabileraren portzentajea %50,46koa da 
eta neskena %50,95koa. Beraz, aldeak txikiak diren 
arren, ama-hizkuntza aldagai garrantzitsuagoa da 
generoa baino. 3. taulan aldagai bien araberako 
portzentajeak erakusten dira. 

 A B 

 N % N % 

m. 1815 49,84 1332 51,09 

n. 4042 50,69 2857 51,22 

3.Taula: Generoa eta ama-hizkuntza aldagaien 

araberako bokalen portzentajeak. 

 
4. taulan bokal bakoitzaren kopuruak eta 

portzentajeak erakusten dira banan-banan; portzentajeak 
bokalen arabera kalkulatu dira. /a/ da portzentajerik 
altuena daukan bokala eta /u/ txikiena daukana. 

Bokalak N % 

/i/ 1396 13,90 

/e/ 2612 26,00 

/a/ 4129 41,10 

/o/ 976 9,72 

/u/ 933 9,29 

4. Taula: Bokalen kopuruak eta portzentajeak 

orokorrean. 

 
5. taulan bokalen portzentajeak eskualdeka banatuta 

agertzen dira; /i/ren portzentaje maximoa 18,21koa da 
(Lea Artibai) eta minimoa 11,34 (Arratia Nerbioi), 
ibiltartea 6,87koa da. /e/ren portzentaje maximoa 
28,73koa da (Busturialdea) eta minimoa 24,31koa 
(Bilbo), ibiltartea 4,42koa da. /a/ren kasuan 
portzentajerik maximoa 43,97koa da (Mendebaldea) eta 
minimoa 37,14koa (Busturialdea), ibiltartea 6,83koa da. 
/o/ren portzentaje maximoa 10,71koa da (Bilbo) eta 
minimoa 8,95 (Lea Artibai) ibiltartea 1,76koa da. 
Azkenik, /u/ren kasuan maximoa 10,44koa da 
(Durangaldea) eta minimoa 8,50 (Ipar Uribe), ibiltartea 
1,94koa da. 
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Eskualdea /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 

1MEN 12,80 25,00 43,97 9,92 8,31 

2BIL 13,02 24,31 42,53 10,71 9,43 

3IPU 12,22 27,09 42,94 9,26 8,50 

4ARN 11,34 27,15 42,06 9,59 9,85 

5DUR 15,48 25,27 39,60 9,22 10,44 

6BUS 14,79 28,73 37,14 10,16 9,18 

7LEA 18,21 24,51 39,07 8,95 9,26 

5. Taula: Bokalen portzentajeak eskualdeka sailkatuta. 

 
6. taulan bokal bakoitzaren portzentajeak ematen 

ditugu informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera 
banatuta. A taldeko informatzaileek portzentaje 
altuagoak erabiltzen dituzte /i/, /e/ eta /u/ren kasuetan. 
Alderik nabarmenena /a/ren kasuan gertatzen da (3,08), 
alde hau A taldeko informatzaile batzuek /a/ bokala 
/i/ren edo /u/ren ondoko guneetan asimilatzeko 
daukaten arauak azal dezake neurri baten.  

 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 

A 14,24 26,82 39,82 9,34 9,78 

B 13,42 24,85 42,90 10,24 8,59 

6. Taula: Bokalen portzentajeak informatzaileen 

ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Azkenik, bokal bakoitzaren portzentajeak 

generoaren arabera aztertzen baditugu (7. taula), aldeak 
oso txikiak direla ikusten dugu. 

 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 

m. 13,92 25,20 41,31 10,33 9,25 

n. 13,89 26,37 41,01 9,44 9,31 

7. Taula: Bokalen portzentajeak informatzaileen 

generoaren arabera. 

3.2. Herskariak 

Herskariak gure corpusean 4935 izan dira, soinu 
guztien artean %24,92 osatzen dute eta kontsonanteen 
artean %59,59a. Eurok daukate kontsonante guztietan 
portzentajerik handiena. Herskarien fonemak serie 
nagusi bitan bana ditzakegu, ahostunak eta ahoskabeak.  

Ahoskabeek portzentajerik handiena daukate 
herskarien artean %57,67a (2846), ahostunen 
portzentajea %42,33koa da (2089). Fonema herskari 
bakoitzaren kopuruak eta euron portzentajeak 8. taulan 
ikus daitezke. 

 Herskaria N % 

Ahostunak 

/b/ 755 15,30 

/d/ 751 15,22 

/ɟ/ 42 0,85 

/g/ 541 10,96 

Ahoskabeak 

/p/ 265 5,37 

/t/ 1699 34,43 

/k/ 882 17,87 

8. Taula: Herskarien kopuruak eta portzentajeak. 

 
9. taulan ikus daitekeen legez, eskualdeen araberako 

herskari ahoskabeen aldeak ez dira oso handiak. /p/ren 
kasuan 0,67ko aldea dago (0,99-1,66), /t/ren kasuan 

1,32koa (7,96-9,28) eta /k/ren kasuan 0,73koa 
(4,02-4,75). 

Eskualdea /p/ /t/ /k/ 

1MEN 0,99 7,96 4,55 

2BIL 1,10 8,87 4,47 

3IPU 1,16 9,28 4,02 

4ARN 1,54 8,37 4,74 

5DUR 1,39 8,51 4,75 

6BUS 1,66 8,89 4,43 

7LEA 1,63 7,99 4,43 

9. Taula: Herskari ahoskabeen portzentajeak eskualdeen 

arabera. 

 
Maiztasunak lekukoen ama-hizkuntzaren arabera 

aztertzen baditugu (10. taula), aldeak oso txikiak direla 
ere ikus dezakegu: /p/ren kasuan 0,59, /t/ren kasuan 
0,36 eta /k/ren kasuan 0,71. 

 /p/ /t/ /k/ 

A 1,58 8,73 4,16 

B 0,99 8,37 4,87 

10 Taula: Herskari ahoskabeen portzentajeak lekukoen 
ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Generoaren araberako banaketa aztertuta (11. taula), 

oso alde txikiak agertzen zaizkigu berriz ere: /p/ 0,04, /t/ 
0,44 eta /k/ 0,38. 

 /p/ /t/ /k/ 

m. 1,35 8,88 4,19 

n. 1,31 8,44 4,57 

11 Taula: Herskari ahoskabeen portzentajeak lekukoen 
generoaren arabera. 

 
Azkenik, maiztasunen datuak lekukoen 

ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera aztertzen 
baditugu (12. taula), ikus dezakegu ezen, ama-
hizkuntzak eragiten dituen aldeak handiagoak direla 
generoak eragiten dituenak baino. 

 /p/ 

 A B Aldea 

m. 1,57 0,96 0,61 

n. 1,59 1 0,59 

Aldea 0,02 0,04  

 /t/ 

m. 8,92 8,82 0,1 

n. 8,64 8,16 0,48 

Aldea 0,28 0,66  

 /k/ 

m. 3,73 4,83 1,1 

n. 4,35 4,89 0,54 

Aldea 0,62 0,06  

12. Taula: Herskari ahoskabeen portzentajeak 
lekukoen ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

Herskari ahostunen portzentajeak eskualdeka 
sailkatuta ematen ditugu 13. taulan. Bertan ikusten den 
moduan, /b/ren aldea 1,20koa da (3,26-4,46), /d/rena 
0,85koa (3,20-4,05), /ɟ/rena 0,25koa (0,11-0,36) eta 
/g/rena 0,84koa (2,23-3,07); denak ere oso txikiak. 
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Eskualdea /b/ /d/ /ɟ/ /g/ 

1MEN 4,14 4,00 0,24 2,46 

2BIL 4,34 3,20 0,16 2,69 

3IPU 3,88 4,05 0,28 2,77 

4ARN 3,40 3,79 0,36 2,94 

5DUR 4,46 3,76 0,17 3,07 

6BUS 3,26 3,86 0,11 2,23 

7LEA 3,41 3,86 0,11 3,10 

13. Taula: Herskari ahostunen portzentajeak eskualdeen 

arabera. 

 
Maiztasunak lekukoen ama-hizkuntzaren arabera 

aztertzen baditugu (14. taula), aldeak ere oso txikiak 
direla ikusten dugu: /b/ 0,22, /d/ 0,21, /ɟ/ 0,0,5 eta /g/ 
0,10. 

 /b/ /d/ /ɟ/ /g/ 

A 3,72 3,88 0,23 2,69 

B 3,95 3,67 0,18 2,79 

14. Taula: Herskari ahostunen portzentajeak lekukoen 

ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Maiztasunak lekukoen generoaren arabera aztertuz 

gero, 15. taulako datuak lortzen ditugu. Bertan 
maiztasun alde txikiak agertzen zaizkigu atzera ere: /b/ 
0,15, /d/ 0,14, /ɟ/ 0,04 eta /g/ 0,13. 

 /b/ /d/ /ɟ/ /g/ 

m. 3,71 3,70 0,24 2,82 

n. 3,86 3,84 0,20 2,69 

15. Taula: Herskari ahoskabeen portzentajeak lekukoen 

generoaren arabera. 
 

Azkenik, maiztasunen datuak lekukoen 
ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera aztertzen 
baditugu (16. taula), portzentajeen aldeak txikiak izatea 
nabarmentzen da eta ez dirudi aldagai bat bestearen 
gainetik nabarmen gailentzen denik. 

 /b/ 

 A B Aldea 

m. 3,60 3,87 0,27 

n. 3,77 3,98 0,21 

Aldea 0,17 0,11  

 /d/ 

m. 4,09 3,15 0,94 

n. 3,79 3,91 0,12 

Aldea 0,3 0,76  

 /ɟ/ 

m. 0,22 0,27 0,05 

n. 0,24 0,14 0,1 

Aldea 0,02 0,13  

 /g/ 

m. 2,97 2,61 0,36 

n. 2,57 2,87 0,3 

Aldea 0,4 0,26  

16. Taula: Herskari ahostunen portzentajeak lekukoen 

ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
 

Alofonoen maiztasunak aztertzeko hiru sail nagusi 
bereiziko ditugu. Batetik, ahoskabeen bokalen arteko 
ahostuntzeak aztertuko ditugu, bigarrenik, horzkarien 
palatalizazioak eta, azkenik, ahostunen alofono 
hurbilkariak. 

Herskari ahoskabeak bokalen artean daudenean, 
inguruko soinuen agiriko eragin barik, badago joera 
ahostun bihurtzeko. Gure corpusean agertu diren 
adibideek %11,07 osatzen dute. 17. taulan herskari 
ahoskabe bakoitzaren ahostuntze kopuruak eta 
portzentajeak ematen ditugu. 

/p/ /t/ /k/ 

N % N % N % 

28 10,57 182 10,71 105 11,90 

17. Taula: Ahoskabeen bokalen arteko ahostuntze 

kopuruak eta portzentajeak. 

 
Lekukoen ama-hizkuntzaren arabera aztertzen 

baditugu portzentajeak (18. taula), aldeak 
nabarmenegiak izan ez arren, /p/ren eta /k/ren kasuetan 
B taldekoen artean portzentajeak altuagoak direla 
ikusten dugu; /t/ren kasuan, berriz, A taldekoen 
portzentajea altuagoa da. 

 /p/ /t/ /k/ 

A 10,33 11,34 10,97 

B 11,11 9,78 13,03 

18. Taula: Ahoskabeen bokalen arteko ahostuntze 

portzentajeak lekukoen ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Portzentajeak lekukoen generoaren arabera aztertuz 

gero (19. taula), argi agertzen zaigu ahostuntzea 
gehiagotan agertzen dela mutilen artean nesken artean 
baino. 

 /p/ /t/ /k/ 

m. 19,51 16,58 21,76 

n. 6,56 7,87 7,74 

19. Taula: Ahoskabeen bokalen arteko ahostuntze 

portzentajeak lekukoen generoaren arabera. 

 
Lekukoen ama-hizkuntza eta generoa batera hartzen 

baditugu kontuan (20. taula), ikusten dugu ezen, /p/ren 
kasuan generoak eragineko aldea A taldekoen artean 
handiagoa dela B taldekoen artean baino; era berean, 
ama-hizkuntzaren eragina mutilen artean askoz 
nabarmenagoa da nesken artean baino. /t/ren kasuan 
antzeko emaitzak jaso dira. /k/ren kasuan, 
ama-hizkuntzaren eragina handiagoa da mutilen artean 
nesken artean baino. 
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 /p/ 

 A B Aldea 

m. 22,81 12 10,81 

n. 4,72 10,71 5,99 

Aldea 18,09 1,29  

 /t/ 

m. 19,08 13,04 6,04 

n. 7,69 8,13 0,44 

Aldea 11,39 4,91  

 /k/ 

m. 19,12 24,60 5,48 

n. 7,78 7,69 0,09 

Aldea 11,34 16,91  

20. Taula: Ahoskabeen bokalen arteko ahostuntze 

portzentajeak lekukoen ama-hizkuntzaren eta 

generoaren arabera. 

 
/t/ren palatalizazioa 101 kasutan gertatu da (%5,94). 

Palatalizazioaren gauzapenak desberdinak izan 
daitezke: [c], [tʃ] eta [ts]. 21. taulan gauzapen 
bakoitzaren kopuruak eta portzentajeak erakusten dira. 

[c] [tʃ] [ts]. 

N % N % N % 

33 32,67 62 61,39 6 5,94 

21. Taula: /t/ren palatalizazioaren gauzapen bakoitzaren 

kopuruak eta portzentajeak. 

 
Eskualdeen araberako banaketa erakusten dugu 22. 

taulan; bertan ikusten den moduan, Mendebaldean ez da 
behin ere gertatzen palatalizazioa eta zenbat eta 
ekialderago palatalizazioa gehituz doa (3. mapa). 
Bestalde [ts] Busturialdean baino ez zaigu agertu. 

Eskualdea [c] [tʃ] [ts]. Guztira 

1MEN 0 0 0 0 

2BIL 5,94 2,97 0,00 8,91 

3IPU 3,96 4,95 0,00 8,91 

4ARN 0,00 0,99 0,00 0,99 

5DUR 13,86 5,94 0,00 19,80 

6BUS 2,97 19,80 5,94 28,71 

7LEA 5,94 26,73 0,00 32,67 

22. Taula: /t/ren palatalizazioaren gauzapen bakoitzaren 

portzentajeak eskualdeka. 

 

 
3. Mapa: /t/ren palatalizazioaren gauzapen bakoitzaren 

portzentajeak eskualdeka. 

 

23. taulan informatzaileen ama-hizkuntzaren eta 
generoaren araberako hedadura erakusten da; bertan 
ikus daitekeen moduan, A taldekoen artean gertatzen da 
portzentajerik altuena. Generoari dagokionez, mutilek 
gehiago erabiltzen dute neskek baino. 

 
 n. m. 

N ehunekoa N ehunekoa 

A 51 7,4 27 8,31 

B 18 3,96 5 2,17 

23. Taula: /t/ren palatalizazioaren gauzapen bakoitzaren 

portzentajeak lekukoen generoaren eta 

ama-hizkuntzaren arabera. 

. 
/d/ren alofono palatalizaztua hiru herritako lekukoek 

baino ez dute erabili: Bakio, Morga eta Ondarroa. 
Portzentajea oso txikia da, hots, /d/ren alofono guztietan 
%0,8koa. 

Herskari ahostunen alofono hurbilkariak oso 
portzentaje altuak edukitzen dituzte: [  ] %63,44, [  ] 
46,87, [j] 66,67 eta [  ] 84,47. Eskualdeen araberako 
portzentajeak 24. taulan erakusten dira. 

Eskualdea [  ] [  ] [j] [  ] 

1MEN 57,02 44,44 71,43 88,89 

2BIL 57,46 59,60 80,00 90,36 

3IPU 62,24 44,76 60,00 92,54 

4ARN 64,42 47,41 72,73 84,44 

5DUR 70,69 46,60 33,33 78,57 

6BUS 63,04 44,04 66,67 82,54 

7LEA 72,22 42,16 66,67 75,61 

24. Taula: Herkari ahostunen alofono hurbilkarien 

portzentajeak eskualdeka. 

 
25. taulako datuetan ikusten den bezala, lekukoen 

ama-hizkuntzaren arabera badaude alde nabarmen 
batzuk portzentajeetan. 

 [  ] [  ] [j] [  ] 

A 66,90 45,68 70,37 79,55 

B 58,82 48,67 60 91,23 

25. Taula: Herkari ahostunen alofono hurbilkarien 

portzentajeak lekukoen ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Lekukoen generoak, ostera, oso eragin txikia 

daukala ondoriozta dezakegu 26. taulako datuak 
aztertuta. 

 [  ] [  ] [j] [  ] 

m. 64,22 46,75 66,67 82,39 

n. 63,10 46,92 66,67 85,48 

26. Taula: Herkari ahostunen alofono hurbilkarien 

portzentajeak lekukoen generoaren arabera. 

 
Lekukoen ama-hizkuntza eta genero aldagaiak 

batera aztertuta ere (27. taula), argi agertzen da 
ama-hizkuntzak eragin handiagoa daukala generoak 
baino kasu guztietan. 
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 [  ] 

 A B Aldea 

m. 67,18 60,40 6,78 

n. 66,78 58,11 8,67 

Aldea 0,4 2,29  

 [  ] 

m. 47,65 45,12 2,53 

n. 44,70 50,00 5,3 

Aldea 2,95 4,88  

 /ɟ/ 

m. 75,00 57,14 17,86 

n. 68,42 62,50 5,92 

Aldea 6,58 5,36  

 [  ] 

m. 78,70 88,24 9,54 

n. 80,00 92,50 12,5 

Aldea 1,3 4,26  

27. Taula: Herkari ahostunen alofono hurbilkarien 
portzentajeak lekukoen ama-hizkuntzaren eta 

generoaren arabera. 

3.3. Sudurkariak  

Sudurkariak corpusean 1710 izan dira, soinu guztien 
artean %8,64a osatzen dute eta kontsonanteen artean 
%17,53a. Hiru fonema sudurkari agertzen zaizkigu 
orokorrean, 28. taulan bakoitzaren kopuruak eta 
portzentajeak ematen dira. 

 /m/ /n/ /ɲ/ 

N 322 1384 4 

% 18,83 80,94 0,23 

28. Taula: Sudurkarien kopuruak eta portzentajeak. 

 
Maiztasunik handiena daukan sudurkaria /n/ da. 

Eskualdeen araberako banaketa 29. taulan erakusten da. 
Bertan ikusten denez, ez dago alde handirik euron 
hedaduretan. 

Eskualdea /m/ /n/ /ɲ/ 

1MEN 1,44 7,83 0 

2BIL 1,55 7,28 0,03 

3IPU 1,61 6,79 0 

4ARN 1,73 5,92 0 

5DUR 1,62 7,93 0,17 

6BUS 1,95 6,76 0 

7LEA 1,48 6,85 0 

29. Taula: Sudurkarien kopuruak eta portzentajeak 

eskualdeka. 

 
30. taulan informatzaileen ama-hizkuntzaren 

araberako hedadurak erakusten dira, hemen ere ez dago 
alde nabarmenik. 

 

 

 

 

 

 /m/ /n/ /ɲ/ 

A 1,68 6,97 0,03 

B 1,55 7,01 0 

30. Taula:  Sudurkarien kopuruak eta portzentajeak 

lekukoen ama-hizkuntzaren arabera. 

. 
Azkenik, 31. taulan erakusten diren datuen arabera, 

generoak ez dauka eragin handirik, izan ere, aldeak ez 
dira oso handiak. 

 /m/ /n/ /ɲ/ 

m. 1,84 7,19 0.06 

n. 1,53 6,90 0 

31. Taula: Sudurkarien kopuruak eta portzentajeak 

lekukoen generoaren arabera. 

 
Ama-hizkuntza eta genero aldagaiak batera 

erakusten dira 33. taulan, agertzen diren aldeak oso 
txikiak dira, nabarmentzekoa den gauza bakarra 
sabaikari guziak A taldeko mutilek erabiltzea da. 

 /m/ /n/ /ɲ/ 

 A B A B A B 

m. 1,84 1,84 7,33 6,98 0,11 0 

n. 1,61 1,42 6,81 7,03 0 0 

32. Taula: Sudurkarien kopuruak eta portzentajeak 

lekukoen ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
Jarraian /n/ren alofonoen maiztasunak aztertuko 

ditugu. Eskualdeka egin dugun banaketan agertzen den 
bezala (33. taula), alofono batzuek oso maiztasun urria 
daukate. 

 Men Bil Ipu Arn Dur Bus Lea 

[m] 6,99 8,00 6,43 7,18 4,37 5,76 4,40 

[ɱ] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

[  ] 26,64 17,33 28,65 32,04 30,10 29,84 31,32 

[n] 56,77 65,78 53,80 49,72 52,43 49,21 45,60 

[  ] 0,44 0,89 1,17 0,00 0,49 2,09 1,65 

[ ʲ] 0,44 1,78 2,34 4,97 2,43 4,19 6,04 

[ɲ] 4,37 3,11 5,85 1,66 3,88 4,19 3,30 

[ ˠ] 2,62 0,44 1,17 0,55 0,49 0,00 1,10 

[ŋ] 1,75 2,67 0,58 3,87 5,83 4,71 6,04 

33. Taula: /n/ren alofonoen portzentajeak eskualdeka. 

 
34. taulan alofonoen maiztasunak aurkezten ditugu 

informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera sailkatuta. 
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 A B Aldea 

[m] 5,93 6,62 0,7 

[ɱ] 0,12 0,00 0,1 

[  ] 28,64 26,31 2,33 

[n] 50,37 58,71 8,34 

[  ] 1,48 0,17 1,3 

[ ʲ] 4,69 0,70 4 

[ɲ] 3,95 3,48 0,5 

[ ˠ] 0,12 1,92 1,8 

[ŋ] 4,69 2,09 2,6 

34. Taula: /n/ren alofonoen portzentajeak lekukoen 
ama-hizkuntzaren arabera. 

35. taulan alofonoen maiztasunak aurkezten ditugu 
informatzaileen generoaren arabera sailkatuta. 

 m. n. Aldea 

[m] 7,06 5,78 1,28 

[ɱ] 0,00 0,11 0,1 

[  ] 27,81 27,49 0,32 

[n] 52,76 54,12 1,36 

[  ] 0,44 1,18 0,7 

[ ʲ] 3,75 2,67 1,1 

[ɲ] 3,09 4,49 1,4 

[ ˠ] 1,10 0,75 0,4 

[ŋ] 3,97 3,42 0,6 

35. Taula: /n/ren alofonoen portzentajeak lekukoen 
generoaren arabera. 

Azkenik, informatzaileen ama-hizkuntza eta genero 
aldagai biak batera aztertuta (36. taula), alderik 
handienak ama-hizkuntza aldagaiak eragiten dituela 
ikus dezakegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soinua Generoa A B Aldea 

[m] 

m. 5,99 8,79 2,8 

n. 5,89 5,61 0,28 

Aldea 0,1 3,18  

[ɱ] 

m. 0,00 0,00 0 

n. 0,18 0,00 0 

Aldea 0,18 0 0,18 

[  ] 

m. 30,34 24,73 5,61 

n. 27,81 27,04 0,77 

Aldea 2,53 2,31  

/n/ 

m. 50,19 57,69 -7,5 

n. 50,46 59,18 -8,72 

Aldea -0,27 -1,49  

/  / 

m. 0,75 0,00 0,75 

n. 1,84 0,26 1,58 

Aldea -1,09 -0,26  

/ ʲ/ 

m. 5,62 1,10 4,52 

n. 4,24 0,51 3,73 

Aldea 1,38 0,59  

/ɲ/ 

m. 1,50 3,30 -1,8 

n. 5,16 3,57 1,59 

Aldea -3,66 -0,27  

/ ˠ/ 

m. 0,00 2,75 -2,75 

n. 0,18 1,53 -1,35 

Aldea -0,18 1,22  

/ŋ/ 

m. 5,62 1,65 3,97 

n. 4,24 2,30 1,94 

Aldea 1,38 -0,65  

36. Taula: /n/ren alofonoen portzentajeak lekukoen ama 

hizkuntzraen eta generoaren arabera. 

3.4. Frikariak 

Frikariak corpusean 1128 izan dira, soinu guztien 
artean %5,70a osatzen dute eta kontsonanteen artean 
%11,56a. Fonema frikariak denetara zazpi dira, 37. 
taulan bakoitzaren kopuruak eta portzentajeak ematen 
dira. Bertan ikusten den moduan, /s / da gehien 
erabiltzen dena. 

 /f/ /θ/ /  / /  / /ʃ/ /ʒ/ /x/ 

N 18 4 10 919 28 25 124 

% 1,60 0,35 0,89 81,47 2,48 2,22 10,99 

37. Taula: Frikarien kopuruak eta portzentajeak. 

 
Fonema bakoitzaren portzentajeak aldagaien arabera 

aztertzeko, talde bitan banatuko ditugu. Alde batetik /f/, 
/ /, / / eta / / ikusiko ditugu eta, beste alde batetik, /s /, 
/s / eta /ʃ/. 

38. taulan lehen lauren banaketa erakusten da 
eskualdeka, agerpen kopuruak oso txikiak dira eta /x/ da 
eskualde guztietan agertzen den bakarra.  
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Eskualdea /f/ /θ/ /ʒ/ /x/ 

1MEN 0 0 0 1,03 

2BIL 0,23 0,03 0 0,68 

3IPU 0,11 0 0 0,48 

4ARN 0,16 0,03 0 0,26 

5DUR 0 0,06 0,41 0,64 

6BUS 0 0 0,11 0,60 

7LEA 0,08 0,04 0,57 0,76 

38. Taula: Lehen taldeko frikarien portzentajeak 
eskualdeka. 

39. taulan ama-hizkuntzaren araberako banaketa 
aurkezten dugu, bertan ikusten den moduan, /f/, / / eta 
/x/ren agerpen kopuruetan aldagai honek eragina 
daukala esan dezakegu. 

 /f/ /θ/ /ʒ/ /x/ 

A 0,15 0,03 0,21 0,46 

B 0 0,01 0,01 0,86 

39. Taula: Lehen taldeko frikarien portzentajeak 

lekukoen ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Generoaren araberako sailkapena aztertuta (40. 

taula), gehien nabarmentzen diren aldeak /x/ren eta 
/ /ren erabileran gertatzen direnak dira, izan ere, askoz 
gehiago erabiltzen dute neskek mutilek baino. 

 /f/ /θ/ /ʒ/ /x/ 

m. 0,08 0,05 0,22 0,78 

n. 0,10 0,01 0,08 0,55 

40. Taula: Lehen taldeko frikarien portzentajeak 

lekukoen generoaren arabera. 

 
41. taulan frikari txistukarien banaketa erakusten da 

eskualdeka, agerpen kopuruak oso txikiak dira eta /s / da 
eskualde guztietan agertzen den bakarra, aldeen 
ibiltartea nahiko txikia da 1,32koa (4,03-5,35). /s / Lea 
Artibain agertzen zaigu Ondarroako neskak horrela 
egiten duelako.  

Eskualdea /  / /  / /ʃ/ 

1MEN 0 4,03 0 

2BIL 0 4,24 0,03 

3IPU 0 4,70 0,08 

4ARN 0 4,51 0 

5DUR 0 4,40 0,17 

6BUS 0 5,35 0,07 

7LEA 0,38 5,22 0,72 

41. Taula: Bigarren taldeko frikarien portzentajeak 

eskualdeka. 

 
Datuak informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera 

aztertzen baditugu (42. taula), ikusten dugu bizkarkaria 
A taldeko informatzaileen artean baino ez dela agertzen, 
hain zuzen gorago aipatu dugun arrazoiagatik, hots, 
Ondarroako neskak erabiltzen duelako. 

 /  / /  / /ʃ/ 

A 0,09 4,77 0,23 

B 0 4,46 0,01 

42. Taula: Bigarren taldeko frikarien portzentajeak 

lekukoen ama-hizkuntzaren arabera. 

Generoaren araberako banaketa eginda gauza bera 
agertzen zaigu (43. taula) bizkarkaria nesken artean 
baino ez zaigu agertzen. 

 /  / /  / /ʃ/ 

m. 0 4,74 0,10 

n. 0,07 4,60 0,16 

43. Taula: Bigarren taldeko frikarien portzentajeak 

lekukoen generoaren arabera. 

 
Datuak aldagai bien arabera aztertzen baditugu (44. 

taula) ikus dezakegu ama-hizkuntzak baduela eragina 
/ʃ/ren erabileran, izan ere, kasu gehienak A taldekoek 
egin dituzte. 

 /  / /  / /ʃ/ 

 A B A B A B 

m. 0 0 4,78 4,68 0,16 0 

n. 0,13 0 4,77 4,36 0,26 0,02 

44. Taula: Bigarren taldeko frikarien portzentajeak 

lekukoen ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
Azpi-atal hau mukurutzeko /s /ren alofonoen 

maiztasunak aztertuko ditugu. /s /ak hiru alofono eduki 
ditzake  s   bera, ahostuna  z ] eta aurre sabaikari 
ahoskabea  ʃ . 45. taulan bakoitzaren portzenta eak 
agertzen dira eskualdeka banatuta.  s ]ren portzentajerik 
altuena Arratia Nerbioi eskualdean agertzen zaigu 
(97,83) eta baxuena Lea Artibain (89,13), ibiltartea 
8,7koa da. Ahostuntzerik ez da Ipar Uriben behin ere 
suertatu eta Busturialdean, ostera, %5,30ean. Azkenik, 
aurre sabaikaria Mendebaldean eta Durangaldean ez da 
behin ere gertatu eta Lea Artibain %7,97an. 

Eskualdea [  ] [  ] [ʃ] 

1MEN 95,80 4,20 0,00 

2BIL 94,66 2,29 3,05 

3IPU 96,88 0,00 3,13 

4ARN 97,83 1,45 0,72 

5DUR 94,74 5,26 0,00 

6BUS 93,38 5,30 1,32 

7LEA 89,13 2,90 7,97 

45. Taula: /s /ren alofonoak eskualdeka. 

 
Datuak informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera 

sailkatzen baditugu (46. taula), ikusten dugu ezen, aurre 
sabaikariaren erabileran ama-hizkuntzak eragina eduki 
dezakeela, izan ere, A taldekoen artean askoz 
gehiagotan gertatzen da B taldekoen artean baino. 

 /  / / / /ʃ/ 

A 93,68 2,71 3,61 

B 95,89 3,56 0,55 

46. Taula: /s /ren alofonoak lekukoen ama-hizkuntzaren 

arabera. 

 
47. taulan datuak informatzaileen generoaren 

arabera sailkatuta aurkezten ditugu, datu horiek 
aztertuta, ez dirudi generoak eragin handiegirik 
daukanik. 
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 /  / /  / /ʃ/ 

m. 92,91 4,05 3,04 

n. 95,35 2,57 2,09 

47. Taula: /s /ren alofonoak lekukoen generoaren 

arabera. 

 
48. taulan datuak ematen ditugu informatzaileen 

ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera sailkatuta, 
bertan ikusten den moduan, kasu guztietan 
ama-hizkuntzak eragin handiagoa dauka generoak 
baino. 

 /  / 

 A B Aldea 

m. 90,23 96,72 5,57 

n. 95,26 95,47 1,62 

Aldea 5,03 1,25  

 /  / 

m. 5,17 2,46 2,71 

n. 1,58 4,12 2,54 

Aldea 3,59 1,66  

 /ʃ/ 

m. 4,60 0,82 3,78 

n. 3,16 0,41 2,75 

Aldea 1,44 0,41  

48. Taula: /s /ren alofonoak lekukoen ama-hizkuntzaren 
eta generoaren arabera. 

3.5. Afrikatuak 

Afrikatuak corpusean 251 izan dira, soinu guztien 
artean %1,27 osatzen dute eta kontsonanteen artean 
%2,57a. Fonema afrikatuak denetara hiru dira, bi 
ahoskabe /ts / eta /tʃ/ eta ahostun bat /d /. 49. taulan 
bakoitzaren kopuruak eta portzentajeak ematen dira. 

 /t  / /tʃ/ /dʒ/ 

N 20 156 75 

% 7,97 62,15 29,88 

49. Taula: Afrikatuen kopuruak eta portzentajeak. 
 

Eskualdeen araberako banaketa aztertzen badugu 
(50. taula), /d /en portzenta erik altuena  usturialdean 
dugu, gero  ilbon,  ea-Artibain eta, azkenik,  par 
 riben.  endebaldean, Arratia  erbioin eta 
 urangaldean behin ere ez zaigu agertu.  estalde, 
eskualde guztietan /ts / sarriago erabiltzen da /tʃ/ baino. 

Eskualdea /t  / /tʃ/ /dʒ/ 

1MEN 66,04 33,96 0,00 

2BIL 65,91 22,73 11,36 

3IPU 60,71 32,14 7,14 

4ARN 60,53 39,47 0,00 

5DUR 53,57 46,43 0,00 

6BUS 53,13 15,63 31,25 

7LEA 71,43 17,86 10,71 

50. Taula: Afrikatuen portzentajeak eskualdeka. 
 

51. taulan afrikatuen portzentajeak erakusten dira 
informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera sailkatuta. 
/d / A taldeko informatzaileek baino ez dute erabiltzen. 

/tʃ/ren erabileren portzenta eak berdintsuak dira, baina 
/ts /ren erabileren portzentajeetan alde nabarmena 
agertzen zaigu.  

 /t  / /tʃ/ /dʒ/ 

A 54,89 30,08 15,04 

B 70,34 29,66 0 

51. Taula: Afrikatuen portzentajeak informatzaileen 

ama-hizkuntzaren arabera. 
 

Datuak informatzaileen generoaren arabera aztertzen 
baditugu (52. taula), oso alde nabarmenak agertzen 
zaizkigu hiru afrikatuen maiztasunetan. /ts / eta /d / 
kontsonanteen erabileraren maiztasunak askoz 
altuagoak dira nesken artean mutilen artean baino eta 
/tʃ/en kasuan alderantziz gertatzen da. 

 /t  / /tʃ/ /dʒ/ 

m. 30,26 65,79 3,95 

n. 76 14,29 9,71 

52. Taula: Afrikatuen portzentajeak informatzaileen 

generoaren arabera. 

 
Azkenik, informatzaileen ama-hizkuntzaren eta 

generoaren arabera aztertzen baditugu 53. taulan 
agertzen diren datuak, argi agertzen da ama-hizkuntza 
aldagai garrantzitsuagoa dena generoa baino. Hala ere, 
generoak eragineko aldeak ere oso nabarmenak dira. 
 orrela bada   taldeko mutilen artean askoz gehiago 
erabiltzen da /tʃ/ /ts / baino, hau gertatzen da mutilen 
artean /ts/ren ordez /tʃ/a erabiltzeko dagoen  oera 
azkarrarengatik.  ra berean, nesken artean /ts / 
erabiltzeko joerak portzentajeetan agertzen diren aldeak 
azaltzen ditu ondoen. 

 /ts/ 

 A B Aldea 

m. 37,50 22,22 15,28 

n. 62,37 91,46 29,09 

Aldea 24,87 69,24  

 /tʃ/ 

m. 55,00 77,78 22,78 

n. 19,35 8,54 10,81 

Aldea 35,65 69,24  

 /dʒ/ 

m. 7,50 0 7,5 

n. 18,28 0 18,28 

Aldea 10,78 0  

53. Taula: Afrikatuen portzentajeak informatzaileen 

ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
/d / afrikatua erabiltzen duten informatzaileek berau 

berba hasieran eta Bermeon esate baterako (Gaminde 
eta lag. 2012) sudurkariaren ostean baino ez dute 
erabiltzen. Bokalen artean egonez gero afrikatua frikari 
bihurtzen da (2) arauaren arabera. Hau gertatzen da 
kasu guztien %76,47an. 

 

(2) d >   /V__V 
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3.6. Albokariak 

Fonema albokari bakarra agertu zaigu corpusean /l/. 
Beronen frekuentzia fonema guztien artean %1,08koa 
da (214) eta kontsonanteen artean %2,19koa. Ikusten 
denez, oso frekuentzia urria dauka. 

54. taulan fonemaren frekuentzien portzentajeak 
erakusten ditugu eskualdeka. Bertan ikusten den 
moduan, portzentajerik altuena Busturialdean gertatzen 
da eta baxuena Mendebaldean; hala ere, ibiltartea oso 
txikia da (0,9).  

Eskualdea /l/ 

1MEN 0,55 

2BIL 1,29 

3IPU 1,05 

4ARN 1,08 

5DUR 1,22 

6BUS 1,45 

7LEA 0,98 

54. Taula: Albokarien portzentajeak eskualdeka. 

 
Portzentajeen ibiltarteen arabera hiru multzotan 

banatzen baditugu, 0,55-0,85 multzoan Mendebaldea 
dugu, 0,85-1,15 multzoan Lea-Artibai, Ipar Uribe eta 
Arratia Nerbioi eta, azkenik, 1,15-1,45 multzoan Bilbo, 
Durangaldea eta Busturialdea. 4. Mapan ikusten den 
moduan geografiak ez dirudi inolako eraginik daukanik. 

 
4. Mapa: Albokarien portzentajeen ibiltarteak 

eskualdeka. 

 
Ama-hizkuntzaren arabera ez zaigu alde handirik 

agertu. A taldearen portzentajea %1,30koa da eta B 
taldearena %0,77; bien arteko aldea 0,53koa da. 

Generoaren arabera erkatzen baditugu agerpen 
portzentajeak, ikusten dugu ezen, aldea txikiagoa dela 
ama-hizkuntzaren araberakoa baino (0,10); mutilen 
portzentajea %1,01 da eta neskena %1,11. 

Ama-hizkuntzaren eta generoaren araberako 
portzentajeen aldeak aztertzen baditugu (55. taula), 
berriro ere ikus dezakegu portzentajeen aldean 
garrantzitsuagoa dela ama-hizkuntza aldagaia generoa 
baino. Gainera A taldekoen artean generoaren araberako 
aldea txikiagoa da B taldekoen artean baino. 

 

 /l/ 
Aldea 

A B 

m. 1,26 0,65 0,61 

n. 1,32 0,82 0,5 

Aldea 0,06 0,17  

55. Taula: Albokarien portzentajeak informatzaileen 
ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
Fonema albokariak maiztasun txikia daukanez gero, 

beronen alofonoak ere oso gutxitan agertzen dira. Hala 
ere, agertu zaizkigunen arabera esan dezakegu ezen, /l/ 
fonemak   alofono dauzkala denetara. /l/ bera   9 ,5 ; 
 9  kasu denetara), herskari horzkarien aurrean 
horzkari bihurtzen da  l ] (%4,67; 10 kasu denetara), [ts] 
afrikatuaren aurrean laminare moduan agertzen da  l ] 
(%0,47; kasu bat),  tʃ  afrikatuaren aurrean palatalizatu 
egiten da  lʲ     ,40; 3 kasu). 

/l/ guztiz palataliza daiteke aurreko /i/ edo /i / baten 
eraginez.  onelakoetan alofono bi ager daitezke  ʎ  edo 
[j]; gure corpusean bigarrena baino ez zaigu agertu 
(%0,93; 2 kasu). 

3.7. Dardarkariak 

Dardarkariak fonema guztien artean %7,66a 
suposatzen dute (1517). Kontsonanteen artean, berriz, 
%15,55a. Dardarkari bakunaren portzentajea (%46,47) 
txikiagoa da dardarkari anizkunarena baino (%53,53). 

56. taulan ikus daitezke dardarkarien portzentajeak 
eskualdeen arabera banatuta. Bakunaren ibiltartea 
1,86koa da (6,27-8,13) eta anizkunarena 1,50koa (7,59-
9,09).  

 /ɾ/ /r/ 

 N % N % 

1MEN 116 8,09 118 8,23 

2BIL 105 6,87 139 9,09 

3IPU 92 7,31 106 8,42 

4ARN 119 8,13 119 8,13 

5DUR 89 6,62 102 7,59 

6BUS 101 7,23 114 8,16 

7LEA 83 6,27 114 8,61 

56. Taula: Dardarkarien kopuruak eta portzentajeak 

eskualdeen arabera sailkatuta. 

 
56. taulan erakusten den bezala, kontsonante bien 

portzentajeak guztiz orekatuta agertzen zaizkigu 
Arratia-Nerbioi eskualdean eta desoreka haziz doa 
eskualdeka dardarkari anizkunaren alde; horrela bada 
Mendebaldean 0,14koa da, Busturialdean 0,93koa, 
Durango aldean 0,97koa, Ipar Uriben 1,11koa, Bilbon 
2,22koa eta altuena Lea Artibain (2,34koa) gertatzen da. 

57. taulan erakusten dira informatzaileen ama 
hizkuntzen araberako kontsonante bakoitzaren kopuruak 
eta portzentajeak. Alderik handiena bakunaren 
portzentajean gertatzen da, A taldekoen portzentajea 
nabarmen baxuagoa da B taldekoena baino. 

 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2012 17 

 /ɾ/ /r/ 

 N % N % 

A 392 6,81 480 8,34 

B 313 7,83 332 8,31 

57. Taula: Dardarkarien portzentajeak informatzaileen 

ama-hizkuntzaren arabera. 

 
Generoaren araberako aldeak ez dira bat ere 

esanguratsuak 58. taulako datuetan ikusten den moduan. 

 /ɾ/ /r/ 

 N % N % 

m. 220 7,10 249 8,04 

n. 485 7,29 563 8,46 

58. Taula: Dardarkarien portzentajeak informatzaileen 

generoaren arabera. 

 
Azkenik, ama-hizkuntza eta genero aldagaiak batzen 

baditugu (59. taula), argi agertzen zaigu, alderik 
handiena dardarkari bakunaren maiztasunean agertzen 
dena eta gehien eragiten duen aldagaia lekukoen 
ama-hizkuntza dena.  

 /ɾ/ /r/ 

 A B Aldea A B Aldea 

m. 6,51 7,92 1,41 8,16 7,84 0,32 

n. 6,96 7,79 0,83 8,44 8,53 0,09 

Aldea 0,45 0,13  0,28 0,69  

59. Taula: Dardarkarien portzentajeak informatzaileen 

ama-hizkuntzaren eta generoaren arabera. 

 
Alofonoen sailean dardarkari bakunarenak baino ez 

ditugu aztertuko. /ɾ/ak hiru alofono dauzka: tap-a  ɾ , 
hurbilkaria     eta frikaria    ] (60. taula).  

 [ɾ] [ɹ] [ɹ ]. 

N 187 456 62 

% 26,52 64,68 8,79 

60. Taula: Dardarkari bakunaren alofonoen kopuruak 

eta portzentajeak. 

 
Alofonoen portzentajeen banaketa eskualdeen 

arabera erakusten da 61. taulan. Bertan ikus daitekeen 
moduan, banaketa nahikoa irregularra da.  ɾ aren 
ibiltartea 0-41,9 bitartean kokatzen da eta behin ere ez 
zaigu agertu Arratia- erbioi eskualdean.    ren 
ibiltartea handiagoa da 54,9 koa  4 ,  -9 ,5 ). 
Azkenik    ]ren ibiltartea txikiena da 9,30koa 
(4,49-13,79).  

Eskualdea [ɾ] [ɹ] [ɹ ]. 

1MEN 27,59 58,62 13,79 

2BIL 41,90 46,67 11,43 

3IPU 35,87 56,52 7,61 

4ARN 0,00 91,58 8,42 

5DUR 22,47 73,03 4,49 

6BUS 16,83 77,23 5,94 

7LEA 20,48 68,67 10,84 

61. Taula: Dardarkari bakunaren alofonoen kopuruak 

eta portzentajeak eskualdeka. 

 

62. taulan alofono bakoitzaren portzentajeak ematen 
dira informatzaileen ama-hizkuntzaren arabera 
sailkatuta. Bertan ikusten den moduan, alderik 
nabarmenena hurbilkariarekin gertatzen da aldea 
12,32koa da eta A taldekoek gehiagotan erabiltzen dute 
B taldekoek baino. Tap-arekin gertatzen den aldea ere 
esanguratsua da (10,33), B taldekoek gehiagotan 
erabiltzen dute A taldekoek baino. 

 [ɾ] [ɹ] [ɹ ]. 

A 21,94 70,15 7,91 

B 32,27 57,83 9,90 

62. Taula: Dardarkari bakunaren alofonoen kopuruak 

eta portzentajeak informatzaileen ama-hizkuntzaren 

arabera. 

 
Generoaren arabera datuak aztertzen baditugu (63. 

taula), mutilek joera handia daukate hurbilkaria 
erabiltzeko (aldea 18,97koa da), nesken artean tap-a eta 
frikaria gehiagotan erabiltzen dira. 

 [ɾ] [ɹ] [ɹ ]. 

m. 20,91 77,73 1,36 

n. 29,07 58,76 12,16 

63. Taula: Dardarkari bakunaren alofonoen kopuruak 

eta portzentajeak informatzaileen generoaren arabera. 

 
Azkenik, datuak informatzaileen ama-hizkuntzaren 

eta generoaren arabera sailkatzen baditugu (64. taula), 
ikusten dugu ezen, hurbilkariaren eta frikariaren 
erabileran gehien eragiten duen aldagaia ama-hizkuntza 
dela eta tap-aren erabileran, berriz, generoa. 

 [ɾ] 

 A B Aldea 

m. 17,65 24,75 7,1 

n. 23,81 35,85 12,04 

Aldea 6,16 11,1  

 [ɹ] 

m. 80,67 74,26 6,41 

n. 65,57 50,00 15,57 

Aldea 15,1 24,26  

 [ɹ ]. 

m. 1,68 0,99 0,69 

n. 10,62 14,15 3,53 

Aldea 8,94 13,16  

64. Taula: Dardarkari bakunaren alofonoen kopuruak 

eta portzentajeak informatzaileen ama-hizkuntzaren eta 

generoaren arabera. 

4. Lekukoen sailkapena 

Atal honetan eduki ditugun informatzaileen 
sailkapena aurkezten dugu. Sailkapen hori egiteko 
erabiltzen dituzten fonema inbentarioetan oinarrituko 
gara.  

Sailkapena hiru mailatan eginda aurkezten dugu. 
Batetik A taldeko lekukoen sailkapena egin dugu 
geografiaren araberako zonalde konpaktoak agirian 
uzteko euskararen eremu tradizionalean. B taldeko 
informatzaileekin gauza bera egin dugu talde 
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homogeneoak agirian uzteko asmoz. Azkenik, 
informatzaile guztiak batera sailkatu ditugu. 

Sailkapenak egiteko multzokatze azterketa erabili 
dugu. Multzoak egiteko ward metodoa erabili da eta 
dintantzia euklidiar karratua erabili da. 

A taldeko informatzaileak multzo nagusi bitan 
sailkatuta agertzen zaizkigu. Lehen multzoa azpi multzo 
bitan bana daiteke.  

Taldea Lekukoak 

1 Derio, Mungia, Larrabetzu, Zamudio, 
Zeanuri, Igorre, Lemoa eta Areatza 

2a Bermeo, Lekeitio, Morga, Galdakao, 
Bakio, Iurreta, Aulesti, Atxondo, Ereño 
eta Amoroto 

2b Mallabia, Etxebarria, Ondarroa, Zornotza, 
Ea, Markina, Elorrio, Munitibar eta 
Berriatua 

65. Taula: A taldeko lekukoen sailkapena. 

 

Gernikako eta Durangoko lekukoak 2a eta 2b 
multzoetan banatuta agertzen dira. Bilbokoak 1 eta 2a 
taldetan banatzen dira. 5. mapan banaketa geografikoa 
erakusten da. 

 

5. Mapa: A taldeko lekukoen sailkapena 
 

B taldeko lekukoen multzokatzea aztertuta hiru 
multzo agertzen dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taldea Lekukoak 

1 GernikaBa01 eta DurangoBa01 

2 PortugaleteBg01, SestaoBa01, BasauriBa01, 
BilboBa01, BilboBa02, BilboBa03, BilboBa04, 
BilboBg03, GetxoBa01, GetxoBg01, 

BarakaldoBa05, GaldakaoBg01, MuskizBa01, 
SanturtziBg01, BerrizBg01 eta GernikaBg01 

3 KarrantzaBa01, BalmasedaBa01, 
PortugaleteBa01, SestaoBg01, BilboBg01, 
LeioaBa01, UgaoBa01 eta LemoaBa01 

66. Taula: B taldeko lekukoen sailkapena. 

 

Informatzaile guztiak batera sailkatuz gero, hiru 
talde nagusi egiten dira (1. dendograma).  

1 Taldea 

A Taldekoak: BilboAa05, BakioAa01, 
BerriatuaAa01, DurangoAa01, MallabiaAa01, 
EtxebarriaAa01, OndarroaAa01, OndarroaAg01, 
MarkinaAg01, EaA01, MunitibarAa01, AtxondoAa01, 
AmorotoAa01, IurretaAg01, AulestiaAg01, EreñoAa01, 
MorgaAa01, BermeoAa09 eta LekeitioAa01 

B Taldekoak: GernikaBa01 eta DurangoBa01 

2. Taldea 

A Taldekoak: GaldakaoAg01, GernikaAa14, 
ElorrioAa01, AreatzaAg01, MungiaAg01, LemoaAa01, 
Durango,Ag02, BermeoAg01 eta GernikaAg01 

B Taldekoak: PortugaleteBg01, SestaoBa01, 
BasauriBa01, BilboBa01, BilboBa02, BilboBa03, 
BilboBa04, BilboBg03, GetxoBa01, GetxoBg01, 
BarakaldoBa05, GaldakaoBg01, MuskizBa01, 
SanturtziBg01, BerrizBg01 eta GernikaBg01 

3. Taldea 

A Taldekoak: BilboAa01, BilboAg01, MungiaAa01, 
DerioAa01, ZamudioAg01, LarrabetzuAa01, 
IgorreAa01, ZeanuriAa03 eta ZornotzaAa01 

B Taldekoak: KarrantzaBa01, BalmasedaBa01, 
PortugaleteBa01, SestaoBg01, BilboBg01, LeioaBa01, 
UgaoBa01 eta LemoaBa01 
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denak batera 

1. Dendograma: Lekuko guztien sailkapena hiru 
multzotan. 

5. Ondorioak 

Bizkaiko gazte euskaldunen bat-bateko testuen 
fonemak eta alofonoak aztertuta, hiru ondorio nagusi 
atera ditzakegu. 

Batetik, dauzkaten inbentario fonologiko eta 
fonetiko horien bikakaera azkarrari dagokiona da. 
Hemen aztertu ditugun datuak aurreko belaunaldien 
datuekin (Gaminde, 1997) erkatzen baditugu, argi 
ikusten dugu abiada handiko aldaketak gertatzen ari 
direna.  

Aldaketa horietako batzuk hastapenean daude eta 
joeratzat baino ezin har ditzakegu; esate baterako, 
herskari ahoskabeen ahostuntzea bokalen artean. Beste 
batzuk oso prozesu aurreratuan daudela ikusten dugu, 
horien artean honako hauek dauzkagu: 

a) Frikari eta Afrikatu ahostunen desagerpena. Gure 
korpusean oso informatzaile gutxik erabiltzen dituztela 
ikusi ahal izan dugu. 

b) Frikari sabaikariaren neutralizazioa 

c) Afrikatuen neutralizazioa, lekuko askok bakarra 
erabiltzen dute, generoak garrantzia dauka beronen 
banaketan. 

Azkenik, albokari sabaikaria kasik desagertu izana 
burutu aginean dagoen aldaketatzat jo dezakegu. 

Beste alde batetik, bigarren ondoriotzat jo 
dezakeguna da geografikoki galtzen ari den 
zonifikazioa. Dialektologia tradizionalean agertzen 
ziren zonalde konpaktoak gaur egun lausoago agertzen 
zaizkigu hemen erabili ditugun datuen arabera. 
Mendebaldea eta ekialdea ondo bereizten dira, baina 
euren barruan badaude nahastea daukaten herriak. 
Geografiak garrantzia hartzen du afrikatu eta frikari 
ozenen erabileran eta /t/ren palatalizazioaren kasuan. 

Azkenik, aldagai geografikoaren gainetik 
ama-hizkuntza eta genero aldagaiak agertzen zaizkigu. 
Bi hauetan ama-hizkuntza aldagai garrantzitsuena da 
kasu gehienetako aldeak azaltzean. Generoa aldagaia 
gailentzen da hiru kasutan: 

a) [s]ren erabileran (Ondarroako neska) 

b) /tʃ/ eta /ts/ afrikatuen hedaduran 

c)  ɾ  alofonoaren erabileran 
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