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Abstract 
In this article the authors will discuss the phonic structure of the Basque spoken in Derio. To that end, they will analyze this language 
variety from three different levels, discussing  its quantitative, phonetic, and phonological features. 
 

Laburpena 
Artikulu honetan Derioko euskararen soinu egituraz jardungo dugu. Hiru mailatako azterketa egin gura izan dugu, azterketa 
kuantitatiboa, fonetikoa eta fonologikoa. 
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1. Sarrera 
Artikulu honen helburua Derioko euskararen soinu 

egituraren arlo batzuk aztertzea da. Euskararen 
barietateen soinu egituren gaineko azterketak ugalduz 
doazen arren, oraindino ezin denak erka daitezke 
euskara osoaren soinu egituraren gainean azterketa 
zabalak egin ahal izateko. Batzuetan, aukeratu diren 
atalak urriak izaten dira, beste batzuetan erabili diren 
metodologia desberdinek datuen erkagarritasuna gaizten 
dute.  

Gure abiapuntua fonemen inbentarioa izango da. 
Behin inbentario eta fonema bakoitzaren agerruneak 
zehaztuz gero, agerpen frekuentziak, ezaugarri 
akustikoak eta arau fonologiko nagusiak aztertuko dira.  

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. Horretarako esparru batzuetan egin ditugun 
azterketa fonetiko horien emaitzak emango ditugu. Beti 
ere, azterketa fonetikoari dagokiona eta fonologiari 
dagokiona ondo bereiziz.  

Gure lan honen corpusa osatzeko erabili dugun 
oinarrizko materiala "Derioztarren Euskaraz" (Gaminde 
eta lag. 2005) izeneko lana burutzeko grabazioen 
materialek osatzen dute. Laginketa egiteko 
informatzaile guztien testu zati handiak aukeratu 
genituen, testu zati laburrak baztertuz. Testu guztiak 
bat-bateko berbertarenak dira; materiala jasotzeko  

erabili zen metodologian testu gidatuak erabili ziren, 
hots, inkestatzaileak gidatuko elkarrizketak egin ziren 
gai zehatz batzuen inguruan1. 

Corpusak 151.709 soinu dauzka; eurok 72.563 
silabatan banatuta agertzen dira. 

Lana bost ataletan banatuta aurkezten dugu. Lehen 
atalean Derioko euskararen fonemen inbentarioa 
aurkeztuko dugu. Ondorengo hiru ataletan bokalak, 
diptongoak eta kontsonanteen alorretan ikertu ditugunen 
emaitzak aurkeztuko ditugu. Azkenik, silaba egitura 
izeneko atalean corpusean agertu zaizkigun silaba 
motak aztertuko ditugu.  

2. Fonemen inbentarioa 
Derioko euskararen fonemen inbentarioa aurkezteko 

kontsonanteak taulan emango ditugu eta ondoan 
bokalak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ikus bedi (Gaminde eta lag. 2005) 
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1. Taula: Derioko kontsonanteak. 
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Inbentario honen gaineko iruzkinak ondorengo 
ataletan egingo dira. 

3. Bokalak 
Derioko sisteman, inguruko barietate guztietan 

legez, bost bokal agertzen zaizkigu /i, e, a, o, u/. Aztertu 
dugun soinu korpusean bokalak 72.563 izan dira 
(guztiaren % 47,83). Ondoko taulan bokal bakoitzaren 
kopurua, frekuentzia bokalen artean (Fer) eta soinu 
guztien artean bakoitzaren frekuentzia absolutua (Fa) 
ikus daitezke: 

Bokala Kopurua Fer Fa 
a 23914 32,95 15,76
e 24559 33,84 16,18
i 9308 12,82 6,13
o 9444 13,01 6,22
u 5338 7,35 3,51

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

Bokalen gainean azterketa bakar bi baino ez ditugu 
egin. Batetik lehen formakin biak neurtu ditugu eta 
bestetik bokal horien luzera. Neurketa guztiak 
kontsonanteen arteko bokaletan egin ditugu, CV 
egiturako silabetan.  

Bokalen lehen formakin biak neurtuta, bakoitzaren 
batezbestekoak ondoko taula honetan agertzen direnak 
dira: 

 i e a o u 

f1 393 540 714 562 421 

f2 2197 1841 1470 1126 975 

3. Taula: Bokalen formakinak. 
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2. Irudia: Bokalen formakinak 

 

Bokal bakoitzaren luzerak aztertuta, ondoko taulan 
agertzen diren emaitzak dauzkagu milisegundutan: 

 i e a o u 

ms. 54,79 54,79 61,33 58,2 56,93 

4. Taula: Bokalen luzerak. 
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3. Irudia: Bokalen luzera 

 

“a” bokala testuinguru egokian “e” bihurtzen dena 
gauza jakina da; testuinguru hori izaten da aurrean “i” 
edo “u” egotea; esate baterako: burue, ogie, e.a. 
Bokalen artean kontsonanteak egon arren, araua berdin 
aplikatzen da: mutile, 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 
Ikusi + ta ikusite 
sorgin + tzat sorgintzet 
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Deribatiboak 
arri + ka arrike 

 

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

Gramatikalak 
ni + gaitxik niaitik * nieitik 
ni + gas ni(g)as * ni(g)es 
ni + gana niana * niena 

 
 

Deribatiboak 
txistu + larie txistularie * txistulerie 
argi + tasune argitasune * argitesune 
aspi + garrie aspigarri * aspigerrie 

 

Atzizki batzuek era bitara erabiltzen dira. -la 
menderagailua horietariko bat da: daula/daule 
(dagoela); deula/deule (duela), e.a. Berba konposatuetan 
eta sintagma bereko izen eta adjektiboen artean sekula 
ez da aplikatzen araua. 

Arauaren indar kuantitatiboa neurtzeko, hiru 
morfema gramatikalen emaitzak aztertu ditugu: 

 Kopurua a>e % 

Ta 208 173 83,17 

Ra 172 26 15,12 

Rako 23 4 17,39 

5. Taula: a>e arauaren hedadura 
 

Taulako datuak ikusita, esan dezakegu ezen, agerpen 
guztiak kontutan hartuta, 203 biderrez gertatzen direla 
araua aplikatzeko baldintza egokiak (% 33,5). 

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

 neska+a seme+a ogi+a asto+a esku+a 
Afijazioa neskaa semea ogia astoa eskua 

(a) neskea - - - - 
(b) - - ogie - eskue 

Azkena neskea semea ogie astoa eskue 
 

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

 a > Ø / ___ak## 

4. 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 ("w" kasuan beronen aurrean belare bat 
agertzea, adibidez); osterantzean, joera nagusia 
monoptongatzea da. Silaba mota nagusiak aztertzeko 
erabili ditugun 72563 silabako corpusean beheranzko 
diptongoak 3650 izan dira eta goranzkoak 736. Gune 
silabiko guztien %6,09 baino ez dira diptongodunak; 
eurotan %83,34 beheranzkoak eta %16,66 goranzkoak. 

Derion erabiltzen diren beheranzko diptongoak /au/, 
/eu/, /ou/, /aö/, /ai/, /ei/ eta /oi/ dira. Bakoitzaren 
portzentajeak eta kopuruak ondoko taula eta grafikoan 
ikus daitezke: 

Diptongoa Kopurua Portzentajea 

au 727 32,01 

eu 153 6,74 

ou 2 0,09 

aö 61 2,69 

ai 634 27,92 

ei 370 16,29 

oi 324 14,27 

6. Taula: Beheranzko diptongoen hedadura 
 

32,01

6,74

0,09
2,69

27,92

16,29 14,27

0
5
10
15
20
25
30
35

au eu ou aö ai ei oi

 
4. irudia: Beheranzko diptongo kopurua. 

 
“au” “eu” bihurtzeko joera handia dago: topeu, 

presteu, eutze, e.a. Hala ere, zenbait kasutan kontrakoa 
ere aurki daiteke: "aurek". Azken joera hau erakusle 
berrindartuetan baino ez da agertu. Ondoko taulan berba 
batzuen aldakien hedadura ikus daiteke: 
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Berba au eu 

jausi 5 3 

aurre 14 12 

aurten 4 2 

auzo 8 5 

gau 19 10 

gaur 2 7 

gauza 5 19 

hausnar 0 2 

hauts 0 7 

7. Taula: au/eu diptongoen txandaketa 
 

Aditz partizipioak mailegatzeko arau nagusia 
erdararen "ar" "eu" egitea da; batzuetan "au" ere 
agertzen da; korpusean "eu" 168 aldiz agertu da eta "au" 
7 aldiz. Aditza jokatuz gero, "au" "a" bihurtzen da eta 
"eu" "e"; adibidez: 

pentzeu + dot  pentze dot 

amatau + dot  amata dot 

“ai” “ei” bihurketa gertatzen den moduan "ei"/"ai" 
ere topatzen da. Ondoko taulan bietarikoak ikus 
daitezke 

Berba ai ei 

Eba(k)i 10 18 

Gaixo 2 1 

Erein 6 16 

8. Taula: ai/ei diptongoen txandaketa 
 

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

Diptongoa Kopurua Portzentajea 

ja 16 2,17 

je 27 3,67 

jo 61 8,29 

öa 316 42,93 

wa 142 19,29 

we 157 21,33 

wi 17 2,31 

9. taula: Goranzko diptongoak 
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5. irudia: Goranko diptongoen kopuruak. 

5. Kontsonanteak 
Kontsonanteek aztertu dugun soinu kopuru osoaren 

% 49,28 osatzen dute. Ondoko taulan kontsonante 
bakoitzaren agerpen kopurua, frekuentzia gainerako 
kontsonanteen artean (Fer) eta frekuentzia soinu guztien 
artean (Fa) ikus daitezke. 

 Kopurua Fer Fa 

p 1419 1,90 0,94 
t 11895 15,91 7,84 
k 6837 9,15 4,51 
b 5964 7,98 3,93 
d 4479 5,99 2,95 
y 1476 1,97 0,97 
g 3407 4,56 2,25 
m 1773 2,37 1,17 
n 12291 16,44 8,10 
ñ 236 0,32 0,16 
f 251 0,34 0,17 
s 8201 10,97 5,41 
x 578 0,77 0,38 
j 341 0,46 0,22 
tz 1725 2,31 1,14 
tx 1079 1,44 0,71 
l 2960 3,96 1,95 
ll 228 0,30 0,15 
r 4740 6,34 3,12 
rr 4880 6,53 3,22 

10. taula: Kontsonanteen hedadura 
 

Kontsonanteen ahotsari dagokionez, ahostunak % 
56,76 dira eta ahoskabeak % 43,24.  
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6. Irudia: Ahostun-ahoskabe banaketa 
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Artikulatzeko moduen eta ahoskuneen araberako 
hedadurak ondoko tauletan agertzen dira: 

 Hers Sudur Frik Afri Alb Dar 
% 47,45 19,13 12,53 3,75 4,26 12,87
11. taula: Artikulatzeko moduen araberako portzentajeak. 
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7. irudia: Artikulatzeko moduen araberako portzentajeak. 

 
 Ezpa Hor-

alb 
Saba Bela 

% 12,58 68,45 4,81 14,16
12. taula: Ahoskunen araberako portzentajeak. 
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8. irudia: Ahoskuneen araberako portzentaiak. 

 

Kontsonanteen gainean aztertu ditugun ezaugarri 
akustikoak eta arau fonologikoak aurkezteko 
artikulatzeko moduen arabera aurkeztuko ditugu: 
herskariak, sudurkariak, frikariak, afrikatuak, 
albokariak eta dardakariak. 

5.1.1. Herskariak 

Herskariak kontsonante guztien artean % 47,45 dira. 
Serie bitan banatuta agertzen zaizkigu. Ahoskabeak /p/, 
/t/ eta /k/ eta euron pareko ahostunak /b/, /d/ /y/ eta /g/. 
Ondoko taulan herskarien agerpen kopuruak eta 
bakoitzaren portzentajea ematen dira: 

 

Kontso Kopurua % 

b 5964 16,81 

d 4479 12,63 

g 3407 9,60 

k 6837 19,27 

p 1419 4,00 

t 11895 33,53 

y 1476 4,16 

13. taula: Herskarien hedadura 
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9. Irudia: Herskarien kopuruak 

 

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. Ondoko taulan soinu bakoitzaren VOTaren 
luzeraren batezbestekoak ikus daitezke. Neurketak 
informatzaile batekin egin ziren. 

 Hz  Hz 

p 18,68 b -48,56 

t 25,55 d -59,29 

  y -69,66 

k 36,92 g -71,72 

14. taula: VOTaren luzera 
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10. Irudia: VOTen luzerak 

 

“b”, “d” “y” eta “g” hasieretan baino ez dira 
agertzen. Hau guztia kontutan hartuta, herskari 
bilkuretan gertatzen diren arauak oso ondo uler 
daitezke. Batetik berba barruan herskari bi jarraian 
agertzen direnean, lehena galdu egiten da. Berba 
amaieran agertzen diren “t” eta “k” hurrengo berbaren 
hasierako agertzen den herskari batetik topo egitean 
arau fonologiko batzuk aplikatzen dira.  

“y” eta “j” biak erabiltzen dira kasu batzuetan (jaio 
eta jo berbekin) ondoko taulan bariante bakoitzaren 
hedadura ikus daiteke: 

 J y 

Jo 31 7 

jaio 2 4 

15. taula: j/y txandaketa 

5.1.2. Sudurkariak 

Barietate honetan hiru sudurkari dauzkagu /m/ 
ezpainkaria, /n/ albeolarea eta /ñ/ sabaikaria. Hirurek 
kontsonante kopuru osoan %19,13 egiten dute. Euron 
arteko banaketa ondoko taulan erakusten dena da: 

 Kopurua % 

M 1773 12,4 

N 12291 85,95 

Ñ 236 1,65 

16. taula: Sudurkarien hedadura 
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11 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. Ondoko taulan soinu 
bakoitzaren lehen hiru formakinen batezbestekoak eta 
luzera ere ematen ditugu: 

 

 m n ñ 

f1 385 492 480

f2 1098 1314 2022

f3 2379 2547 3164

Luzera 66 62,72 70,1

17. taula: formakinen emaitzak 
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12. Irudia: Sudurkarien formakinak 

 

“n”a beste “n”, “l” edo “m”ren aurrean agertzen 
danean galdu egiten da, galera hau aditz jokatuetan 
gertatzen da batez ere. "n" ez da palatalizatzen 
automatikoki egundo ere. 

“Es” aditzondoa "n" hasten den adizki bati 
klitizatzen zaionean, /s/a galdu egiten da /n/ren aurrean: 
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es + nator enator 

es + nau enau 

es + nas enas 

es + nabil enabil 

5.1.3. Frikariak 

Fonema frikariak lau dira (% 12,56) /f/, /j/, /s/ eta 
/x/; bestetik afrikatu ahostunaren alofono frikariaren 
kopurua ere nahikoa altua da (ikus afrikatuak 3.4.). 
Edozelan ere, afrikatu ahoskabe hauen banaketa ondoko 
taulan agertzen dena da: 

 Kopurua % 

f 251 2,68 

s 8201 87,51 

x 578 6,17 

j 341 3,64 

18. taula: Frikarien hedadura 
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13 Irudia: Frikarien kopuruak 

 
/s/ eta /x/, espektogrametan ikusten den moduan, 

energiaren kontzentrazioa altuera desberdinetan 
gertatzen delako bereizten dira. "x"ren kasuan zarataren 
energia hasten da kontzentratzen beherago "s"ren 
kasuan baino. 

 s x 

Hz 2706 1770,5

Luzera 102,15 111,8

19. taula: Frikarien luzera eta altuera 
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14. Irudia: Frikarien altuerak 

 

"x" batzuek "s"ren palatalizazioan daukate euren 
jatorria, hau da, “s” aurreko “i” baten eraginez berori 
palatalizatu egiten da. Palatalizazio arau honek 
badauzka hainbat salbuespen. 

Azkenik esan behar dugu eze, “es” aditzondoaren 
“s” bat degeminatu egiten dela adizkiaren “s”ren 
aurrean huts bihurtuz:  

es + sara esara 

es + soas esoas 

es + satos esatos 

5.1.4. Afrikatuak 

Afrikatuak bi dira: “tz” eta “tx”. Kontsonante 
afrikatu ahoskabeak, kontsonante guztien korpusaren % 
3,75 baino ez dira. Euren arteko banaketa ondoko taulan 
agertzen da 

 Kopurua % 

tx 1079 38,48 

tz 1725 61,52 

20. taula: Afrikatuen hedadura 
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14. Irudia: Afrikatuen kopuruak 

 

Akustikoki biak bereizteko, adierazgarri bat 
frikazioaren zarataren altuera da. "tz"aren kasuan askoz 
altuagoa da "tx"ren kasuan baino. Bestetik, afrikatuek 
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une nabarmen bi dauzkate, bata hertsia eta bestea 
frikaria. Ondoko taulan frikazioaren altuera eta une 
bakoitzaren luzerak agertzen dira: 

 tz tx 

Hz 4089 3473

Une hertsia (ms.) 48,92 57,99

Une frikaria (ms.) 73,94 54,26

21. taula: Afrikatuen luzera eta altuera 
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15. Irudia: Afrikatuen altuerak 
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16. Irudia: Afrikatuen luzerak 

 

Amaierako “tx” eta “tz” beste edozein 
kontsonanteren aurrean gertatzen direnean, frikatizatu 
egiten dira “s” eginik: 

sorros dau 

berakas bat 

orros bat 

5.1.5. Albokariak 

Albokariak bi dira /l/ eta /ll/; bigarren hau sarri 
askotan aurrekoaren alofono modura agertzen da, 
aurreko “i” baten eraginez “l” palatalizatu egiten da eta. 
Albokariek kontsonante korpusaren % 4,26 osatzen 
dute. Bakoitzaren hedadura ondoko taulan eta grafikoan 
agertzen dena da: 

 Kopurua % 

L 2960 92,85 

Ll 228 7,15 

22. taula: Albokarien hedadura 
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17. Irudia: Albokarien hedadurak 

Albokarien ezaugarri akustikoetan garrantzitsutzat 
jotzen izan dira lehen formakin biak. Ondoko taulan 
guk lehen hiru formakinen batezbestekoak eta luzera 
ematen ditugu 

 l ll 

f1 458 408

f2 1513 1890

f3 2453 2872

Luzera 60,45 67,41

23. taula: Formakinen emaitzak eta luzera 
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18. Irudia: Albokarien formakinak 

 

"l" ez da egundo ere palatalizatzen automatikoki. 
“es” aditzondoa "l"dun adizki bati klitizatu egiten 
zaionean, “s”a “l”ren aurrean galdu egiten da:  

es + lei elei 

5.1.6. Dardakariak 

Dardakarietan, hegoaldeko barietate guztietan legez, 
mota nagusi bi bereizten dira; dardakari bakuna /r/ eta 
dardakari anitza /rr/. Kontsonante hauek %12,87 
osatzen dute guztien artean. Euren arteko banaketa 
honela agertzen zaigu: 
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 Kopurua % 

r 4740 49,27 

rr 4880 50,73 

24. taula: Dardakarien hedadura 
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19. Irudia: Dardakarien hedadura 

6. Silaba egitura 
Atal honetan agertu zaizkigun silaba egitura 

desberdinak aztertu gura ditugu; horretarako jaso 
ditugun silabak eduki ditzaketen soinu elementuen 
arabera sailkatu ditugu, hots, bokalak (V), diptongoak 
(W) eta kontsonanteak (C). Agertzen diren 
konbinazioen arabera, silaba motak ondoko hauek dira 
bakoitzaren agerpen mailarekin batera (aztertu diren 
silabak 72.563 izan dira): 

 

Silaba mota Kopurua Ehunekoa 

CCV 343 0,47 

CCVC 51 0,07 

CCVCC 3 0,00 

CCVW 12 0,02 

CV 37589 51,80 

CVC 12799 17,64 

CVCC 36 0,05 

CVW 2099 2,89 

CVWC 501 0,69 

CWV 376 0,52 

CWVC 350 0,48 

V 11255 15,51 

VC 6070 8,37 

VW 837 1,15 

VWC 232 0,32 

WV 4 0,01 

WVC 6 0,01 

25. taula: Silaba motak 
 

Taulan ikusten den moduan silaba mota arruntenak 
CV (% 51,8), V (%15,51), CVC (% 17,64) eta VC 
(8,37) dira. Ondoko grafikoan silaba mota hauen arteko 
aldeak ikus daitezke: 

51,8

17,64 15,51
8,37

0

20

40

60

CV CVC V VC

 
20. Irudia: Silaben agerpenak 

 
Silabaren egiturari dagokionez, ohikoa da egitura 

hierarkikoa onartzea. Egitura honek hasiera eta errima 
dauzka, errima bera elementu bik osatzen dute, guneak 
eta kodak: 
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   $ 
 
 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 

% 25,36 74,07 0,56 

26. taula: Silaba hasiera motak. 
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21. irudia: Silaba hasiera mota bakoitzaren portzentaiak. 
 

Hasierako kontsonante taldeen araberako hedadurak 
jarraian ikusten direnak dira (taldeak guztira 605 dira): 

 l r 
b 1,98 13,22
d 0 9,75
g 1,98 3,47
p 13,06 7,44
t 0 32,40
k 7,44 3,14
f 0,66 5,45

27. 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.  

 O C CC 

% 72,37 27,58 0,05 

28. taula: Silaba koda motak. 
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22. irudia: Silaba hasiera mota bakoitzaren portzentaiak. 
 

Ager daitezkeen kontsonante taldeak beti agertzen 
dira berbaren amaieran eta aukerak oso murritzak dira: 
“st”, "sk", “rt” eta “ltz” gure corpusean. Joera nagusia, 
berba amaieran ez badago, hurrengo bokalarekin 
silabifikatzea da. Ondoko taulan kodetan agertzen diren 
kontsonante kopuruak ikus daitezke: 

st sk rt Ltz 

35 1 1 2 

29. taula: Koda bikoitzak 
 

Berba barruko kodetan agertzen diren kontsonanteen 
agerpen kopuruak honako hauek dira: 

 
l n r s 

812 9849 2568 3167
30. taula: Berba barruko kodak 
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23. Irudia: Berba barruko kodak 

 
Silabaren guneari dagokionez, bokal batek osatuko 

guneak 68146 (% 93,91) dira eta diptogodun guneak 
4417 (% 6,09). 
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