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Abstract
In  this article, the authors  discuss the  phonic  structure of the Basque language spoken in Bakio.   The first  part  deals with the
segmental  elements,  focusing  on  vowels,  diphtongues,  and  consonants.  The  aim  is  to  undertake  a  three-level  analysis,  i.e.,
quantitative, phonetic, and phonological. The last section of the article analyses the most important aspects of the supra-segmental
units, that is, accent and intonation.  As they did in the other sections, the authors make both a phonetic analysis and a phonological
one in this section. 

Laburpena
Artikulu honetan Bakioko euskararen soinu egituraz jardungo dugu. Artikuluaren lehen atalak segmentalei dagozkie; eurotan bokalak
diptongoak eta kontsonanteak aztertzen dira. Hiru mailatako azterketa egin gura izan dugu, azterketa kuantitatiboa, fonetikoa eta
fonologikoa. Artikuluaren azken ataletan suprasegmentalen alderdirik garrantzitsuenak aztertzen dira, hots, azentua eta intonazioa.
Atal hauetan ere, aurrekoetan legez, azterketa fonetikoarekin batera azterketa fonologikoa egingo dugu.

Hitz gakoak: Fonetika, fonologia, dialektologia.

1. Sarrera

Artikulu honen helburua Bakioko euskararen soinu
egituraren arlo batzuk aztertzea da. Barietate baten alde
guztiak aztertzeak liburu oso baterako emango lukeenez
gero, hemen aspektu batzuetara mugatu behar dugu gure
azterketa,  ezinbestean.  Hala  ere,  gurean  oraindino
ikerkizun  dirautenak  bederen  irudikatuta  uzteko  asmo
sendoa hartu dugu.

Soinu egitura hizkuntzaren sistemari dagokio, batez
ere,  hori  dela  eta  bertako  euskararen  fonologia  eta
beronen  arauak  aurkeztuko  ditugu.  Edozelan  ere,  atal
batzuetan,  azterketa fonetikoa lagungarria izan daiteke
hizkuntzaren  sisteman  gertatzen  direnak  hobeto
ulertzeko.  Orduan,  esparru  batzuetan  egin  ditugun
azterketa fonetiko horien emaitzak emango ditugu. Beti
ere,  azterketa  fonetikoari  dagokiona  eta  fonologiari
dagokiona ondo bereiziz. 

Kasu guztietan gure abiapuntua fonemen inbentarioa
izan  da.  Behin  inbentario  eta  fonema  bakoitzaren
agerguneak  zehaztuz  gero,  alofonoak  eta  arau
fonologiko  nagusiak  aztertu  dira.  Soinuen  deskripzio
akustiko orokorra ere egingo dugu atal bakoitzeko.

Lana  atal  nagusi  bitan  banatuta  aurkezten  dugu.
Lehen  atala  segmentalena  izango  da,  beronen  barruan
bokalak, diptongoak eta kontsonanteak aztertuko ditugu.
Bigarren atalean suprasegmentalen eremukoak emango
ditugu, hots, azentua eta intonazioa.

2. Segmentalak

Segmentalen  eremu honetan  hiru  atal  nagusi
bereiziko  ditugu:  Bokalak,  diptongoak  eta
kontsonanteak.  Fonemen  inbentarioari  dagokionez,
honako taula hau egin dezakegu:
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1. Taula: Bakioko kontsonanteak.
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2.1. Bokalak

Bakioko sisteman, inguruko barietate guztietan
legez,  bost  bokal  agertzen  zaizkigu  /i,  e,  a,  o,  u/.
Aztertu dugun soinu korpusean bokalak 8458 izan dira
(guztiaren  %51).  Bokal  bakoitzaren  portzentaiak
ondoko taulan eta grafikoan ikus daitezke:

Bokala i e a o u
Portzentaia 20,25 31,35 25,6 11,1 11,7

2. Taula: Bokalen agerpen portzentaiak.
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1. Irudia: Bokalen agerpen portzentaiak.

1 "ö" ikurraren bidez goranzko diptongoen
semikontsonantea adierazten dugu.
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Bokalen oinarrizko ezaugarri akustikoak aztertzeko
hiru  informatzaileren  testuak  aztertu  ditugu.  Hirurak
gizonezkoak dira; bat (Lek1) San Pelaio auzokoa, beste
bat  Artzaldekoa  (Lek2)  eta  (Lek3)  Goitisoloalde
auzokoa.  Bokalen  ezaugarri  akustikoak  aztertzean
lehen  formakin  biak  neurtzen  dira.  Guk  berdin  egin
dugu,  baina  neurketa  guztiak  silaba  askean  eta
kontsonanteen  artean  egin  ditugu.  Informatzaile
bakoitzeko 20  bokal  neurtu ditugu. Emaitzak ondoko
tauletan eta grafikoetan ikus daitezke:

i e a o u
Lek1 442 537 722 513 471
Lek2 364 502 698 519 366
Lek3 426 496 687 527 432

3. Taula: Bokal guztien lehen formakinaren altuera
hertzetan.
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2. Irudia: Bokalen lehen formakina (F1)

i e a o u
Lek1 2036 1689 1326 933 999
Lek2 2208 1817 1474 1121 1114
Lek3 2154 1804 1392 983 949
4. Taula: Bokal guztien bigarren formakinaren altuera

hertzetan.
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3. Irudia: Bokalen bigarren formakina (F2)

Ondoko grafikoetan informatzaile bakoitzaren
formakinen neurketen batez-bestekoak batera ikus
daitezke:
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4. Irudia: Lehen informatzailearen bokal guztien lehen
formakin biak.
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5. Irudia: Bigarren informatzailearen bokal guztien
lehen formakin biak.
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6. Irudia: Hirugarren informatzailearen bokal guztien
lehen formakin biak.

Luzera  aztertzeko  informatzaile  biren  bokal
bakoitzaren denbora ere neurtu dugu (bokal bakoitzeko
20  neurtu  dira).  Ondoko  taulan  batez-bestekoen
emaitzak ikus daitezke:

i e a o u
Lek1 73 64 80 68 68
Lek2 66 57 70 63 55

5. Taula: Bokalen luzera informatzaileko.
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7. Irudia: Bokalen luzera.

“a” bokala testuinguru egokian “e” bihurtzen dena
gauza jakina da; testuinguru hori izaten da aurrean “i”
edo  “u”  egotea;  esate  baterako:  eskue,  ogidxe,  e.a.
Bokalen artean kontsonanteak egon arren, araua berdin
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aplikatzen da: belune, txakurre, e.a. 

Edozelan ere, araua ez da kasu guztietan aplikatzen,
atzizki  batzuek  galarazo  egiten  dute  arauaren
aplikazioa. Esate baterako, eta dena agortu gura ezta,
ondoko atzizkiek arauaren aplikazioa onartzen dute: 

Gramatikalak
erri + ra errire
ni + gas niges
du (dogu) + la dule
ikusi + ta ikusitxe

Deribatiboak
arri + ka arrike
agin + kada2 aginkedie

Baina  ondoko  beste  adibideotan  ikusten  den
moduan,  atzizki  batzuek  ez  dute  arauaren  aplikazioa
onartzen

Gramatikalak
ni + gaitxik nigaitxik * nigeitxik
ni + gañe nigañe * nigeñe

Deribatiboak
txistu + laridxe txistularidxe * txistuleridxe
argi + tasune argitxasune * argitxesune
egun + aro egunaro * egunero
antoju + garridxe antojugarridxe * antojugerridxe
busturi + tarra busturitxarra * busturitxerra

Berba konposatuetan eta sintagma bereko izen eta
adjektiboen artean sekula ez da aplikatzen araua: 

urun + kaxie urun kaxie * urun kexie
ogi + gastaye ogigastaye * ogigesteye
lei + baltza lei baltza * lei beltza
txakur + arra txakur arra * txakur erra

Toponimian  gauza  bera  daukagu,  mugatzailea
agertzen  den  kasuetan  asimilatu  egiten  da  baldintza
berberetan:  talleridxe,  errenteridxe (kontutan har bedi
honek  ez  daukala  zer  ikusirik  gortene,  arrilabane,
gane, eta abarretan agertzen den azken “e”rekin), e.a.

Atzizkiei  dagokienez,  ondoko  adibideetan  ikusten
den  legez,  “a”  asimilatzeko  araua  ez  da  aplikatzen:
AGA,  amutza,  usiña,  itza.  ALDE,  txírrikalde,
saitxuálde, mintxuálde, e.a. Beste atzizki batzuen “a”,
ostera, asimilatzen da: TZA, urkítze, siskíntze, e.a.

Konposatuetan  gauza  bera  gertatzen  da,  hots
baldintza egokiak egon arren bokala ez da asimilatzen:
ibilláurre,  súbidxaurre,  mintxuátze,  etzebarriálde,
itxurrisárre, e.a.

Bokalen eraginez, “i”ren ostean beste edozein bokal
agertzen  denean,  “dx”  kontsonantea  txertatzen  da:
uregaridxoa,  bidxotza,  begidxe,  e.a.  Toponimian  ere
gauza bera: súbidxaurre, bénguridxene, e.a.

2 Atzizki honekin joera biak agertu zaizkigu:
palukadie.

Mugatzailea  erroari  eransten  zaionean,  bokalak
egokitzen dira arau fonologiko zehatz batzuen arabera;
artikulu singularrari dagozkion arau horiek ondoko era
honetara formula ditzakegu, beharrezkoa den aplikazio
ordenean:

a) a---> e/ ____a
b) 0---> dx/ i____V
c) e--->i/ ___a
d) a--->e/ u, i (C)___

neska+a seme+a ogi+a asto+a esku+a
Afijazioa neskaa semea ogia astoa eskua
(a) neskea - - - -
(b) - - ogidxa - -
© neskia semia - - -
(d) neskie semie ogidxe - eskue
Azkena neskie semie ogidxe astoa eskue

Pluralen  erakarpenetan  ondoko  arau  hau  kontuan
hartu  beharko  litzateke,  garaiteko  guztiak,  ostera,
berdin aplikatuko lirateke:

a > Ø / ___ak##

2.2. Diptongoak

Bertako  euskararen  joera  nagusia,  mendebalde
osoan  gertatzen  den  legez,  goranzko  diptongoak  ez
egitea da. Goranzko diptongoak guztiz asimilatu bako
maileguetan  gertatzen  dira  eta  oso  ingurune  foniko
berezietan; osterantzean, joera nagusia monoptongatzea
da.  Silaba  mota  nagusiak  aztertzeko  erabili  ditugun
8478 silabako  corpusean  beheranzko diptongoak 408
izan dira eta goranzkoak 61. Gune silabiko guztien %
5,53  baino  ez  dira  diptongodunak;  eurotan  %87
beheranzkoak eta %13 goranzkoak.

Beheranzko  eta  goranzko  diptongoen  arazo  hau,
gure ustez, sano garrantzitsua da, izan ere, euskaraz eta
erdaraz kontrako joerak gertatzen dira. Honekin batera
silabifikazioaren arazoa dugu. Adibiderik oinarrizkoena
herriaren  izenak  ematen  digu,  bertakoek  “ba.ki.dxó”
ebakitzen  dute  eta  “dx”  txertatzeko  ez  daukaten
euskaldun  askok  “ba.ki.o”  silabifikatzen  dute.
Erdaldunek eta  erdararen eraginez  “bá.kjo”  ebakitzen
dute,  hots,  silaba  bi  eta  azentua  2]  arauaren  arabera
txertatuta.

EUSKARAZ ERDARAZ
Silabifikazioa ba.ki.o Silabifikazioa ba.kio
0--->dx/  i___v ba.ki.dxo Desbokalizazioa ba.kjo

Azentua: 1] ba.ki.dxó Azentuazioa bá.kjo
H*L txertatu ba.ki.dxó

             |
          H*L

H*L txertatu bá.kjo
   |/
  H*L

H- txertatu ba.ki.dxó
       |     |
     H-  H*L

- -

%L Txertatu ba.ki.dxó
   |    |     |
%L H-  H*L

L% Txertatu bá.kjo
   |/    |
  H*LL%
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Bakion erabiltzen diren beheranzko diptongoak au
“gedxau”; eu “euridxe”, ai “aitxitxe”, ei “lei, bei” eta oi
“morroi”  dira.  Bakoitzaren portzentaiak eta  kopuruak
ondoko taula eta grafikoan ikus daitezke:

ai ei oi au eu
kopurua 43 32 16 26 291
% 10,54 7,84 3,92 6,37 71,32

6. taula: Beheranzko diptongoak.
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8. irudia: Beheranzko diptongo kopurua.

“au”  “eu”  bihurtzeko  joera  handia  dago:  olgeu,
eumie,  e.a.  “ai”  “ei”  bihurketaren adibideak topatzen
diren arren, joera hau ez da hain nabarmena. 

Goranzko  diptongoen  kopuruak  eta  portzentaiak
ondoko taulan eta grafikoan agertzen direnak dira:

ja je jo öa wa we wi
Kopurua 4 12 4 3 15 16 7
% 6,5
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7. taula: Goranzko diptongoak.
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9. irudia: Goranzko diptongoen kopuruak.

Toponimian,  gaztelaniaren  eraginez,  beheranzko
diptongoak  desegiteko  joera  egoten  da.  Hizkuntza
bietan  topatzen  diren  joerak  kontrajarriak  dira;
gaztelaniaz  beheranzko  diptongoak  desegiteko  joera
dago eta, lehen esaneko moduan, goranzko diptongoak
sortzeko joera indartsua; Bakion, berriz, beheranzkoak
beti egiten dira eta goranzkoak desegiteko baliabideak
sortu dira; ondoko adibideetan kontrako joera bi horien
emaitza batzuk ikus daitezke

Bakio Gaztelania
sai.txú sa.í.tu.a
séuba se.ú.ba
bén.gu.ri.dxe.ne ben.gu.rjé.na
u.dxar.té edo ú.dxar.te u.rjár.te
má.ku.ne ma.kwé.na
sú.bi.dxau.rre zu.bjáwr

Diptongoen arauei dagokienez, artikulua eranstean
bokal itxiera eta "dx"en txertaketa gertatzen dira berba
arruntetan legez: sustredxe, ledxe, bedxe, e.a.. Oinarria
silaba bakarrekoa  denean,  eta  "e"z  amaitua,  artikulua
eranstean, ez da "dx" txertatzen "y" baino: meye,  keye,
beye (behea).  Bestalde,  sakoneko  forma  "oe"z  edo
"ae"z  amaitukoa  denean,  azalean  "oye"  eta  "aye"
agertzen dira: sasoye, oye, morroye, e.a.; gastaye, baye,
kanpaye, e.a.

2.3. Kontsonanteak

Kontsonante alorreko ezaugarri batzuk aztertu ahal
izateko, gorago aurkeztu dugun fonemen inbentariotik
abiatuko  gara.  Kontsonanteek  aztertu  dugun  soinu
kopuru  osoaren  %46,3  osatzen  dute.  Ondoko  taulan
kontsonante guztien agerpen kopuruak eta portzentaiak
ikusten dira:

Kontsonantea Kopurua Portzentaia
b 449 5,83
d 414 5,38
g 351 4,56
p 341 4,43
k 577 7,50
f 78 1,01

dx 294 3,82
j 88 1,14
l 535 6,95
ll 144 1,87
m 367 4,77
n 612 7,95
ñ 149 1,94
r 318 4,13
rr 899 11,68
s 759 9,86
t 802 10,42

tx 247 3,21
tz 175 2,27
x 68 0,88
y 29 0,38

8. taula: Kontsonante kopuruak.

Kontsonanteen  ahotsari  dagokionez,  ahostunak %
59,26  dira  eta  ahoskabeak  %40,74.  Artikulatzeko
moduen eta  ahoskuneen araberako  hedadurak ondoko
tauletan agertzen dira:

Hersk
ariak

Sudur
kariak

Frika
riak

Afrik
atuak

Albok
ariak

Darda
kariak

% 38,12 14,66 17,1 5,48 8,82 15,81
9. taula: Artikulatzeko moduen araberako portzentaiak.
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10. irudia: Artikulatzeko moduen araberako
portzentaiak.
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Ezpainkariak (hortz)
albeolareak

Sabaikariak Belareak

% 16,05 62,47 8,28 13,2
10. taula: Ahoskuneen araberako portzentaiak.
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11. irudia: Ahoskuneen araberako portzentaiak.

Kontsonanteen  agerpen  guneak  aztertzeko,
silabaren egitura ekarriko dugu gogotara. Silabak atal
nagusi bi dauzka: hasiera eta errima; errimak beste bi
dauzka, gunea eta kodea. Era honetara honako egitura
hierarkikoa lortzen da:

    $

   
Hasiera Errima

Gunea                  Koda

Hasiera hutsa izan daiteke edo kontsonanteak ager
daitezke; kontsonanteak agertuz gero, arruntena bakarra
agertzea izaten da; bi agertuz gero, bigarrena beti “l”
edo “r” izaten da. Gure korpusean agertu diren hasiera
motak honako hauek izan dira:

O C CC
% 25,77 71,39 2,84

11. taula: Silaba hasiera motak.
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12. irudia: Silaba hasiera mota bakoitzaren
portzentaiak.

Hasierako  kontsonante  taldeen  araberako
hedadurak, jarraian ikusten direnak dira:

l r
b 9 37
d 0 13
g 1 14
p 25 19
t 0 86
k 7 8
f 3 18

12. taula: Hasierako kontsonante taldeak.
Silabaren  kodak  hutsak  izan  daitezke  edo

kontsonanteak  egon  daitezke.  Kontsonanteak  egonez
gero,  bat  edo  gehienez  bi  agertuko  dira.  Ager
daitezkeen  kontsonanteak  beti  dira  batzuk,  gainera
berba barruko kodetan eta berba amaierako kodetan ez
dira  berdinak  izaten.  Ager  daitezkeen  kontsonante
taldeak  beti  agertzen  dira  berbaren  amaieran  eta
aukerak oso murritzak dira:  “st”,  “rtz” eta  “ltz” gure
corpusean.  Joera  nagusia,  berba  amaieran ez badago,
hurrengo bokalarekin silabifikatzea da

bost bos.ten bos.tu.me
baltz bal.tza bal.tzo.ri

Lexikoan  osatu  dugun  corpusean  amaierako
kontsonante taldeak eta "t", "k", "tz" eta "tx" ezin azter
daitezke, beti berbaren amaieran agertzen direlako eta
gainera  berba  horiek  artikulu  barik  agertu  behar
direlako.  Edozelan  ere,  berbaren  barne  kodetan
agertzen diren kontsonanteen hedadura aztertzeko balio
liezaguke. Ondoko taulan barne kodetan agertzen diren
kontsonante kopuruak ikus daitezke:

Kopurua %
l 144 12,61
n 407 35,64
ñ 10 0,88
r 297 26,01
s 284 24,87

13. taula: Berba barruko koda motak.
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13. taula: Berba barruko koden portzentaiak.

Kontsonanteen  ezaugarri  nagusiak  eta  dagozkien
arauak  arakatzeko  artikulatzeko  moduaren  arabera
sailkatuta  aurkeztuko  ditugu:  herskariak,  sudurkariak,
frikariak, afrikatuak, albokariak eta dardakariak.

2.3.1. Herskariak

Herskariak serie bitan banatuta agertzen zaizkigu.
Ahoskabeak /p/, /t/ eta /k/ eta euron pareko ahostunak /
b/,  /d/  eta  /g/.  Ondoko  taulan  ahoskabeek  daukaten
banaketa ikus daiteke:

Hasierak Amaierak
berba silaba berba silaba

p + + + -
t + + + -
k + + + -

14. taula: Herskari ahoskabeen banaketa.
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“p” berba amaieran esklamazio batzuetan baino ez
da agertzen “ap”, “eup” e.a. Amaieran “p”, “t” eta “k”
daukaten  berbak  oso  gutxi  dira;  aitzitik,  “t”  eta  “k”
askotan agertzen dira baina morfema modura; aditzen
lehen pertsonari  dagokion -t,  plurala  eta  ergatiboaren
markak -k. Ahostunen banaketa jarraian daukaguna da:

Hasierak Amairak
berba silaba berba silaba 

b + + - -
d + + - -
g + + - -

15. taula: Herskari ahostunen banaketa.

Herskari  bakoitzaren  hedaduraren  portzentaia
ondoko taulan eta grafikoan aztertzen dira:

Kopurua %
b 449 15,30
p 341 11,62
d 414 14,11
t 802 27,33
g 351 11,96
k 577 19,67

16. taula: Herskarien hedadura.

15,3
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19,67
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14. irudia: Herskarien hedaduren portzentaiak.

Hasierako  gunean  herskariak  VOTaren  luzeraren
bidez bereizten dira; ahostunen kasuan VOTa negatiboa
da,  hots,  aho-korden  dardara  hersketaren  barraren
aurretik  gertatzen  da  eta  ahoskabeen  kasuan  VOTa
positiboa  da,  dardara  hersketaren  ostean  gertatzen
delako.

p

                    p
15. Irudia: /pe/

t

                   t
16. Irudia: /ta/

k

             k
17. Irudia: /ka/

    k                p             t
/konposturie/

18. irudia: Hesrkari ahoskabeak batera

b

               b
19. Irudia: /bai/

d
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              d
20. Irudia: /de/

g

                g
21. Irudia: /gu/

Barietate askotan gertatzen den moduan, ahostunak
bokalen  artean  edo  kontsonante  batzuen  ondoan
daudenean hurbilkari bihurtzen dira. Ondoko irudietan
adibide batzuk ikus daitezke:

b

        B
22. Irudia: /kobat/

d

                               D
23. Irudia: /lebadu/

y

                 j
24. Irudia: /oye/

g

                          V
25. Irudia: /plastikuegas/

          D         V       B
26. Irudia: /adague be bai/

Ondoko  taulan  fornema  bakoitzaren  VOTaren
luzeraren  batez  bestekoak  ikus  daitezke.  Neurketak
informatzaile batekin egin ziren.

Ezpainkariak Horzkariak Belokoak
Ahostunak -44 -56 -76
Ahoskabeak 22 28 49

17. taula: Herskarien hasierako VOTa.
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27 irudia: Herskarien hasierako VOTa.

“b”, “d” eta “g” hasieretan baino ez dira agertzen.
Hau  guztia  kontuan  hartuta,  herskari  bilkuretan
gertatzen diren arauak oso ondo uler daitezke. Batetik,
berba  barruan  herskari  bi  jarraian  agertzen  direnean,
lehena galdu egiten da; fenomeno hau ondo ikusten da
maileguetan: esato, estratorie, dotorie, e.a.

Berba amaieran agertzen diren “t” eta “k” hurrengo
berbaren  hasieran agertzen den  herskari  batekin  topo
egitean,  arau  fonologiko  batzuk  aplikatzen  dira.
Kontsonanteen  bilkuren  emaitzak  ez  dira  berdinak
izaten  ingurune  guztietan.  Sintagma  barruan,  talde
klitikoan,  sintagmen  artean  eta  galdegaia-aditza
egongunean  gertatzen  direnak  aztertu  beharko
genituzke  banan.  Hasierako  herskariak  ahoskabeak
direnean, degeminazio prozesu arrunta gertatzen da eta
bat galtzen da: 

bost trapu bos.tra.pu
es dot topeu es.to.to.peu

Gainerako  kausak  banan  aztertu  behar  dira.  Hola
sintagmaren  barruan  azken  herskari  edozein
kontsonanteren aurrean galdu egiten da

bost domeka bos domeka bost gixon bos gixon
bost mendi bos mendi bost baso bos baso

“baño”,  “beste”  eta  “bere/be”  klitiko  moduan
erabiltzen  dira.  Aurrekoak  amaieran  “t”  edo  “k”
daukanean; bat galtzen da eta bestea ahoskabetu egiten
da  (irudian  talde  klitiko  baten  gertatutako  bilkuraren
emaitza ikus daiteke):

zuk baño zu paño
zuk beste zu peste
zuk bere zu pere

28. Irudia: /lurre pere/

Bilkura  sintagmen  artean  gertatzen  denean,
hasierako kontsonanteak ez dira ahoskabetzen

zuk beste ekarri deu zu peste ekarri deu
zuk bestie ekarri dozu zu bestie ekarri dozu

(honeek bere) kontra dagoz
 
honee pere kontra dagoz (hauek ere kontra daude)

honeek (bere kontra) dagoz

honee bere kontra dagoz (hauek bere kontra daude)

Ondoko  irudietan  galdegaigune-aditza  delako
egongunean  gertatutako  bilkuren  emaitzak  ikus
daitezke: 

29. Irudia: /one teko/

30. Irudia: /orre teko bidetze/

Gorago  esaneko  moduan,  herskari  ahostunak
ingurune  egokian,  esate  baterako  bokalen  artean,
hurbilkari  bihurtzen  dira;  honelako  bilkuretan  ez  da
hurbilkarizazioa  gauzatzen.  Ondoko  adibideetan
bilkuraren  ondorioz  gertatzen  den  emaitza  horregatik
ulertzen da

(a) ez dekot dirurik ezteko dirurik
(b) ez deko dirurik ezteko dirurik

(a)ren  kasuan  “d”  herskari  gordetzen  da,  (b)n,
ostera, bokalen artean dagoelako, hurbilkari egiten da.

Sintagmen arteko bilkuretan,  bigarren sintagmaren
kontsonantean herskaria ez denean, lehen sintagmaren
azken  "k"  ez  da  galtzen,  "g"  bihurtzen  da,  ondoko
irudian ikusten den moduan:
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31. Irudia: /eureg dxateko/

“t” eta “d” ingurune zehatzetan palatalizatu egiten
dira.  “t”ren  kasuan  palatalizazioa  “i”ren  ostean  beti
gertatzen da:

 itxurridxe, aitxitxe, e.a. Araua ondoko era honetara
eman dezakegu

t---> tx /i____

“d”ren  kasuan  palatalizazioa  “ind”  ingurunean
baino ez da gauzatzen: 

inyarra
inyabie
aginyu

Informatzaile askok herskaria barik afrikatua egiten
dute palatalizazioaren gauzapena: 

armindxu
bardindxu
birrindxu
lorrindxu

Bilkuren  atal  berezitutzat  "ez"  aditzondoarekin
gertatzen  diren  aldaketak  har  ditzakegu.  "Ez"
ondorengo herskariekin  agertzen  denean,  /d/ren  eta  /
b/ren kasuetan herskaria ahoskabetu egiten da beti: 

es + dot estot
es + da esta
es + dator estator
es + bada espada
es + badosu espadosu

/g/ren kasuan, ostera, informatzaile gehienek ez dute
ahoskabetzen: 

es + gares esgares
es + gaus esgaus
es + gendun esgendun

Edozelan ere, puntu honetan informatzaile guztiak
ez datoz bat; batzuek ahoskabetu ere egiten dute: 

es + goas eskoas
es + gaus eskaus
es + gendun eskendun

2.3.2. Sudurkariak

Barietate  honetan  hiru  sudurkari  dauzkagu  /m/
ezpainkaria,  /n/  albeolarea  eta  /ñ/  sabaikaria.  Hirurek
kontsonante kopuru osoan %14,66 egiten dute. Euron
arteko banaketa ondoko taulan erakusten dena da:

Kopurua %
m 367 32,54
n 612 54,26
ñ 149 13,21

18. taula: Sudurkarien banaketa.

32,54

54,26

13,21
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32 irudia: Sudurkarien banaketa.

Akustikoki lehen eta bigarren formakinaren arabera
bereizten dira. Inguruko bokalen formakinen aldean, /
m/ren eta /n/ren lehen formakin biak baxuagoak izaten
dira; /ñ/ren kasuan lehen formakina baxuagoa izaten da
eta bigarrena, ostera, altuagoa. 

/m/

                         m
33. Irudia: /tame/
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/n/

                          n
34. Irudia: /tano/

ñ

               
 35. Irudia: /beño/

Azterketa  akustikoa  egin  ahal  izateko,  bost
informatzaile  gizonezkoren  testuetan  oinarritu  gara.
Informatzaileak  San  Palaio  (1),  Zubiaurralde  (2),
Eleizalde  (3),  Goitisoloalde  (4)  eta  Artzalde  (5)
auzoetakoak dira. Sudurkari bakoitzeko 10 gauzatzeren
lehen formakin biak neurtu ditugu bokal arteko gunean.
Hona hemen emaitzak informatzaileko.

1. Lekukoa
m n ñ

F1 469 488 514
F2 1138 1319 2022

19. Taula.

469 488 514
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36. Irudia.

2. Lekukoa
m n ñ

F1 385 459 422
F2 1250 1512 1838

20. Taula.

385 459 422
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37. Irudia.

3. Lekukoa
m n ñ

F1 430 469 445
F2 1068 1362 2117

21. Taula.

430 469 445
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38. Irudia.

4. Lekukoa
m n ñ

F1 402 431 409
F2 1141 1331 2323

22. Taula.

402 431 409
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39. Irudia.

5. Lekukoa
m n ñ

F1 335 366 352
F2 1159 1384 2258

23. Taula.
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