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SARTALDEKO EZAUGARRIAK GAUR

ARRATIAKO DOTRINA

SORTALDEKO
EZAUGARRIAK GAUR

GERNIKAKO DOTRINA

GERNIKAKO
EZAUGARRIAK
GAUR

FONOLOGIA
a +a

a + a > ea

a +a

-ea: Arratian, Nerbioi Ibarreko hegoaldea;

–ie: sortaldeko

alabea, katolikea

hegoaldean

-ia: Txorierrin, -ea emaitzarekin alternantzian;

(durangaldea)

alabia, katolikia

–ia: sortaldeko

-ie: Nerbio Ibarreko iparraldean (Basauri eta

iparraldean ( lea-

Arrigorriaga) eta Mungialdean; alabie, katolikie

artibai) eta Deba

eE: Uribe Kostan; alabe, katolike

Ibarrean

a + a > -ie

–i: (ondarroan)
I + a > ie sartalde gehienean; ogie, yosie

i + a > ie

i+a

-ixe: Nerbioi Ibarreko iparraldean eta

–ixe: sortaldeko

Mungialdean; ogixe, yosixe.

hegoaldean

-i: Uribe Kostan; ogi, yosi

(durangaldea)
–ixa: sortaldeko
iparraldean ( leaartibai)

i + a> –ixe
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OSO INDARTSUA:

INDARTSUA (ez sistematikoa):

zenbat

EZ DA SISTEMATIKOA

•Hitz barruan: nigez, bizerra…

•Hitz barruan: ceinbet

sortu zan…

eta INDARRA

•Kanpo sandhian: etorri zen…

•Kanpo sandhian: Sortu zen…
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•Bat zenbatzailearekin: apur bet, txakur bet…

•Bat zenbatzailearekin ez
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