
EIBARKO TOPONIMOEN ZERRENDA
ARAUTUTAKO IZENEN TXOSTENA

Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

C-4Akondia– (kendu)

Baserria ondo dago, baina Akondia "oronimoa" bi aldiz dago errotulatuta bata bestearen ondoan. Tontorra ez dena kentzea erabaki da, baita 
gailurra Arrikurutz izeneko puntuarekin batzea ere, Federazioko katalogoan (Gipuzkoa, 22) datorren legez, alegia.

Aurkintza 2004/06/29

H-5Topinburu– (kendu)

Izena ondo dagoen arren, Euskal Mendizale Federakundeko katalogoko Gipuzkoako 91. gailurra, uste dugu larregi dela birritan errotulatzea, 
eta tontorra ez bestea ezabatuko genuke. Dirudienez, jadanik ezabatzea proposatua da, baina maparen azkenengo bertsioan ba omen 
zegoen jadanik ezabatuta.

Aurkintza 2004/02/05

E-4AsuaAasua (-a)

"Basarrixen" liburuan Asua hutsa agertzen da. Guk ordea Aasua eta Aasubia arautzea proposatu dugu, nahiz eta agian 1846an 
dokumentaturiko Arasu- eratik helduak diren. Datu gehiago ikusteko, kontsultatu Aasubia izena.

Baserria 2004/05/27

E-4AasubixaAasubia (-a)

1585eko dokumentazioan Aasua agertzen da, 1846an Arasu-alde eta Arasu-errequia, 1508an eta 1810ean Asua. Bokal geminatu horrek 
irauten du gaur egun ere, beraz, ezin ken liteke besterik gabe. Baina bestalde, -r- bokalartekoa birjasotzea atzeregi joatea kontsidera 
daiteke. Juan San Martinek (Onomasticon Vasconiae, 21) Asuburu dokumentatzen du 1799an eta Azua 1857an, Azua eta Azuaerreka erak 
proposatzen dituela. Hala ere, proposatzen dituen -z- horiek 1857ko lekukotzan dute oinarri bakarra. Badirudi, -r- bokalartekoaren erorketa 
zaharra dela eta hura barik onartzen da.

Aurkintza 2004/02/27

E-4AsuaAasuerreka

Errekaren izena ez zetorren toponimia aurkibidean eta gaineratzea erabaki da, kontraesanik ez dagoela ondo konprobatuta.

Erreka 2004/05/27

A-2id.Abarkola

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-3AbontzaAbauntzaga

Erreka honek gorago Karabi(x)a izena du. Horregatik ez errotulatzea pentsatu zen, baina azkenik uztea erabaki da. Hala ere, goiko aldean 
dagoen baserri-izenaren moduan, era osoa arautzea jo da ontzat. 1783 eta 1796 era osoa dokumentatzen da. Gaurko ahozko Abontza, 
au>o diptongoaren sinpletzea eta aga>a aldaketa arruntaren ondorioa da.

Erreka 2004/07/19

E-3AbontzaAbauntzaga

1783 eta 1796 era osoa dokumentatzen da. Gaurko ahozko Abontza, au>o diptongoaren sinpletzea eta aga>a aldaketa arruntaren ondorioa 
da. Hala ere, San Martinek Abaurizaga era dokumentatu omen du 1799ko udal-agirietan, eta hala proposatu du era arautua. Dena dela, 
gure ustez irakurketa akatsa izango litzateke.

Baserria 2004/02/27

B-2Abuaga AzpikuaAboagaazpikoa (-a)

1786an Aboaga era agertzen da, oa>ua hori oso fonetismo arrunta izanik. Gainera, toponimo konposatuak, eta bereziki oikonimoak, bat 
eginda idatzi behar dira.

Baserria 2004/06/29

B-2Abuaga GainekuaAboagagainekoa (-a)

1786an Aboaga era agertzen da, oa>ua hori oso fonetismo arrunta izanik. Gainera, toponimo konposatuak, eta bereziki oikonimoak, bat 
eginda idatzi behar dira.

Baserria 2004/02/05

1. orrialdea



Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

B-3AbuazabalaAboagazabala (-a)

1786an Aboaga era agertzen da, oa>ua hori oso fonetismo arrunta izanik. Kasu honetan gainera, aga>aa>a bokalarteko galera eta bokal 
geminatuaren sinpletzea gertatzen da, ahoz normala, baina idazkeran jaso behar ez dena.

Aurkintza 2004/02/05

D-4id.Adarratza

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-4–Adarratzabekoa (-a)

Adarratza toponimoa aurkintza legez dago errotulatuta. "Basarrixen" liburuan txabola bihurtutako Adarratza Behekoa baserria agertzen da 
eta gaineratzea erabaki da. Adarratza Goikoa (Adarratzagoikoa) ordea desagertutzat ematen da.

Baserri zaharra (Txabola) 2004/05/27

B-2AginagaAgiñaga

Hidronimo honen grafia Agiñaga- guztien eran arautu da, -ñ- grafia bustiaz, alegia.

Erreka 2004/05/27

B-2AginagaAgiñaga

Ñ grafia arautzea erabaki da.

Auzunea 2004/05/27

B-2–Agiñagaagirre

"Basarrixen" liburuan agertzen da eta mapan ez dator, baina errotula liteke. Gainerako Agiñaga guztiekin batera arautu behar da, -ñ- grafiaz, 
alegia.

Baserria 2004/06/29

B-2Aginaga GainekuaAgiñagagainekoa (-a)

1783tik aurrera ere (1857ko Nomenclátor delakora arte) Aginaga era agertzen da, ahoskaera arruntean bokalarteko g hotsa galtzen duena. 
Toponimo konposatuak elkarrekin idazten dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua hiatoa ixtea ahoskera arruntaren ondorio da, baina ez 
da idatzi behar. Gainerako Agiñaga- guztietan bezala, -ñ- grafia hobetsi da.

Baserria 2004/05/27

B-2Aginagako EskolaAgiñagako eskola

Generikoak euskaraz, atzean doaz eta, banatuta doazela, minuskulaz idazten dira. Gainerako Agiñaga- guztietan bezala, -ñ- grafia hobetsi 
da.

Eskola 2004/05/27

B-2Mikel Arkangeluaren parrokiaAgiñagako San Migel (Done Mikel Goiaingerua)

Parrokia generikoa ez jartzea erabaki da, mapan ikurra agertuko da-eta. Jarri nahi izatekotan, "Aginagako San Migel parrokia (Done Mikel 
Goiaingerua)" litzateke segidarik egokiena. Ofiziala "San Mikel Goiaingerua parrokia" den arren, tradizio zaharreko santu horren 
adbokaziorako, Euskaltzaindiaren arauak "done" hobesten du-eta hala arautzea erabaki da.

Parrokia 2004/06/29

B-2Aginaga AzpikuaAgiñagazpikoa (-a)

1783tik aurrera ere (1857ko Nomenclátor delakora arte) Aginaga era agertzen da, ahoskaera arruntean bokalarteko g hotsa galtzen duena. 
Toponimo konposatuak elkarrekin idazten dira, bereziki oikonimoak. Elkarketaren ondoriozko bokal berdinen elkarketa a+a>a egitea zilegi 
da, ahoskera lokalaren arabera. Amaierako oa>ua hiatoa ixtea ahoskera arruntaren ondorio da, baina ez da idatzi behar. Gainerako 
Agiñaga- guztietan bezala, -ñ- grafia hobetsi da.

Baserria 2004/06/29

G-5id.Agiñaldapa

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2AgarreAgirre

Harmonia bokalikoa (a-i > a-a) desegitea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

E-5Agarre AzpikuaAgirreazpikoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Agirre izenaz agertzen dira etxe hauek. Agarre erak, harmonia bokaliko huts eta automatikoaz 
sortutako era berriak dira. Gertakari hau Bizkai osoan gertatzen da ere. Bestalde, toponimo konposatuak elkarrekin idazten dira, bereziki 
oikonimoak. Amaierako oa>ua ere oso ohikoa da mintzairan, baina ez da idazkeran arautu behar.

Baserria 2004/02/05

E-5Agarre GainekuaAgirregainekoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Agirre izenaz agertzen dira etxe hauek. Agarre erak, harmonia bokaliko huts eta automatikoaz 
sortutako era berriak dira. Gertakari hau Bizkai osoan gertatzen da ere. Bestalde, toponimo konposatuak elkarrekin idazten dira, bereziki 
oikonimoak. Amaierako oa>ua ere oso ohikoa da mintzairan, baina ez da idazkeran arautu behar.

Baserria 2004/02/05

D-4AgorrixaAgorriaga

Bokalarteko -g- baten galera pairatu du seguraski, eta dokumentatzen ez badugu ere, galdutako hotsak jasotzea erabaki da. Hiatoetako 
txistukari epentetikoak, ia>ixa alegia, ez dira idatzi behar, ahoskatzea ondo dagoen arren.

Alderdia 2004/02/05

E-5AixaAiaga

1810ean oraindik izena bere horretan gordetzen zen. Oso arrunta da hizkera arruntean bokalarteko -g- hotsaren galera eta aa>a sinpletzea. 
Hiatoetako txistukari epentetikoa ahoskatzea oso jatorra da, ia>ixa, baina era arautuan ez da idatzi behar.

Aurkintza 2004/02/05
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F-5Aixa errekaAiagaerreka

1810ean oraindik Aiaga era bizirik zegoen. Generikoa "lexikaldutzat" hartu eta bat eginik idaztea erabaki da.

Erreka 2004/02/27

C-6AilloraAillora

Ez dugu Allorraga era baizik dokumentatzen 1784an, baina ez dakigu leku honi ote dagokion. Bokalarteko g hotsa erori eta aa>a sinpletzea 
oso fenomenu arruntak dira, baina rr>r bihurtzea ez da batere ohikoa. Bustiduraren aurreko -i- bokala bere horretan uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

H-6AingeruguardaAingeruguarda

Bergarako udalerrian dago eta aurkibideko erreferentziak H-7an kokatzen zuen oker. H-6 kokaera jartzea erabaki da.

Mendia 2004/04/29

C-3AittorbeAitorbe

Bustidura automatiko hori ez da ez tradizionala, ez idazkeran arautzekoa, eta kentzea erabaki da, hizkeran bakoitzak nahi duen eran egingo 
duelarik.

Iturria 2004/02/05

E-2 E-3AitxustunAitxustun

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina Aitxustun era arraro samarra da. Agian aritz-uts-un(e) elkarketatik letorke, baina arriskutsua da-
eta, beste lekukotza dokumentalik ezean, bere horretan uztea erabaki da.

Alderdia 2004/02/27

D-6id.Aitzorrotz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2 B-3id.Aixpuru

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6 D-7id.Aixpuru

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-5AizketaAizketa

Oharrik ez.

Mendia 2004/02/27

C-5AizketapeAizketape

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/02/27

C-5AkarteittaAkartegieta

1810ean dokumentatzen da osorik. Bokalarteko -g- hotsaren galera, ieta>ita hiatoa sinpletzea eta ita>itta bustidura, hizkuntza mintzatuaren 
ezaugarri ezagunak eta jatorrak dira, baina ez dira idazkera jasoan onartzekoak.

Aurkintza 2004/02/05

C-5AkarteittaAkartegieta

1810ean dokumentatzen da osorik. Bokalarteko -g- hotsaren galera, ieta>ita hiatoa sinpletzea eta ita>itta bustidura, hizkuntza mintzatuaren 
ezaugarri ezagunak eta jatorrak dira, baina ez dira idazkera jasoan onartzekoak.

Baserria 2004/02/05

C-4id.Akondia

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

C-4AkondietxaAkondiaeretxaga

1600ean halaxe dokumentatzen da. Bokalarteko -r- eta -g- hotsen erorketa arrunta, eta geminazioen desagerketaren ondorio normala da 
hizkera azkarrean. Hala ere, dokumentazioan Acondiache era jasotzen da (monte conzejil), fetxarik ez dakarren arren, zahar-itxuraz.

Aurkintza 2004/02/27

C-4–Akondiako San Pedro (Done Petri Apostolua)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofizialaren ondorioz, hagionimoak lotuta eraman ohi zuen toponimoaren berri izan dugu eta hala 
jasotzea erabaki da.

Baseliza 2004/04/29

G-2id.Albizuri

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-3 G-2id.Albizuri

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

C-2 C-3id.Albizuriaurre

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-6id.Aldabe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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E-3id.Aldabe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2 B-3AldaixakAldaiak

1524an bere horretan, singularrean ordea, dokumentatzen da. Hiato barruko txistukari epentetikoa (ia>ixa) esan bai, baina ez da idatzi 
behar.

Alderdia 2004/02/05

B-3id.Aldapa

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

––Aldatseko Errege Santuak

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta izan dugu ermita honen berri, baina jadanik desagertuta dagoenez, ez 
errotulatzea erabaki da. Hala ere, izen arautu historikoan, "Aldatseko" izenlaguna gaineratzea erabaki da.

Baseliza (desagertua) 2004/04/29

B-3id.Aldazabal

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-5AldostiaAldostea (-a)

Leku-izen arraroa da bere horretan. Amaieran ea>ia egitea oso fonetismo arrunta eta automatikoa da ia Euskal Herri osoan, baina 
bokalarteko -g- baten galera ere izkuta lezake, gero ei>i monoptongazio erraza ekarriz. Hala ere, dokumentaziorik gabe, -aga hori barik 
uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/05

F-4Altamira BehekuaAltamirabekoa (-a)

Toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak, bat eginik idatzi behar dira. Hatxerik ez da idatzi behar mendebaleko toponimoetan, generiko 
arrunt-arruntak ez badira behintzat. Amaierako oa>ua bokalismo arrunt automatikoa ez da idatzi behar.

Baserria 2004/02/05

F-4 G-4Altamira ErdikuaAltamiraerdikoa (-a)

Toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak, bat eginik idatzi behar dira. Amaierako oa>ua bokalismo arrunt automatikoa ez da idatzi behar.

Baserria 2004/02/05

G-4Altamira GoikuaAltamiragoikoa (-a)

Toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak, bat eginik idatzi behar dira. Amaierako oa>ua bokalismo arrunt automatikoa ez da idatzi behar.

Baserria 2004/02/05

D-6id.Altun

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-4AltzaAltzaga

1793an Alzaga dermioa dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuan ere Altzaga era agertzen da etxe honetarako.

Baserria 2004/05/27

E-3HaltzarteAltzarte

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da normalean h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira behintzat.

Aurkintza 2004/02/05

B-3id.Altzerreka

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

B-3id.Altzerreka

Oharrik ez.

Erreka 2004/05/24

B-3id.Altzerreka

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-6HaltzetaAltzeta

H-rik ez da arautu behar mendebaldeko toponimoetan.

Iturria Berria

A-3–Altzorbe

Hidronimo hau (Markina-Xemein) ez zegoen toponimoen zerrendan eta gaineratzea erabaki da.

Erreka 2004/05/27

D-5AltzuAltzu

1810ean Alzua era dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuan Altzua era agertzen da eta artikulua eta guzti arautzea ere kontsideratu zen. 
Hala ere, artikulu hori aspalditik galdua dela dirudi eta bera barik uztea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

D-5id.Altzualde

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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E-5Altzu-BarrenAltzubarren

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Alzubarren dator, baita datarik gabe, zaharragoa izan daitekeen Alçubarren era ere 
dokumentatu dugu. Leku-izen konposatuak bat eginik idatzi behar dira.

Baserria 2004/02/05

F-3AmañaAmaña

San Martínek, Amaña 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatzen dela dio, eta hala da. 1810ean hala ere, Ambeña era dokumentatu 
dugu. Ambeña>Amaña aldaketa erraz esplika daiteke -mb- ezpainbikoen bat-egiteaz eta harmonia bokaliko arruntaz. Hala ere, alegiazko 
fenomenu horien emaitza zahar samarra da eta bere horretan uztea erabaki da. "Basarrixen" liburuan, hala ere, Anbeña era agertzen da 
desagertutako baserrirako.

Alderdia 2004/02/27

F-3–Amañako Salbatore

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta, parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

C-4AmetzaAmetzaga

Alderdi bezala dator errotulatuta, baina "Basarrixen" liburuaren arabera Ametzaga baserria egon zen inguru horretan eta -aga horrekin 
arautzea erabaki da.

Alderdia 2004/05/27

E-3Amezabalegi AbeletxeAmezabalegiabeletxea (-a)

Abauntza(ga) izenaren eratorria izan daitekeen Abanzabalegi erarekin nahas daiteke dokumentazioa begiratuta. 1498an jadanik 
Amezabalegi dokumentatzen da-eta (Onomasticon Vasconiae, 21), Juan San Martinekin batera, bere horretan uztea hobetsi da. Gainera, 
oikonimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira. "Basarrixen" liburuaren arabera, ahozko erabilerak artikulua darama: "-abeletxia" alegia. 
Ondorioz, artikuludun Amezabalegiabeletxea arautzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

E-3AmezabalegiAmezabalegibekoa

Abauntza(ga) izenaren eratorria izan daitekeen Abanzabalegi erarekin nahas daiteke dokumentazioa begiratuta. 1498an jadanik 
Amezabalegi dokumentatzen da-eta (Onomasticon Vasconiae, 21), Juan San Martinekin batera, bere horretan uztea hobetsi da. 
"Basarrixen" liburuaren arabera behekoa eta goikoa daude, etxe bereko atal bi izanik.

Baserri erdia 2004/07/19

E-3AmezabalegiAmezabalegigoikoa

Abauntza(ga) izenaren eratorria izan daitekeen Abanzabalegi erarekin nahas daiteke dokumentazioa begiratuta. 1498an jadanik 
Amezabalegi dokumentatzen da-eta (Onomasticon Vasconiae, 21), Juan San Martinekin batera, bere horretan uztea hobetsi da. 
"Basarrixen" liburuaren arabera behekoa eta goikoa daude, etxe bereko atal bi izanik.

Baserri erdia 2004/07/19

D-3 E-3id.Amezti

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-2id.Amezti

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2AmuategiAmurutegi

"Basarrixen" liburuaren arabera inguru honetan badago Amurutegi (Amutei) izeneko etxea, txabola eginik. Beste dokumentaziorik aurkitu ez 
arren, era osatua onartu da.

Aurkintza 2004/06/29

D-5 D-6id.Andirao

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

C-5id.Andirao

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-6id.Apalategi

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

E-6id.Apalategiburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-4AraneArana (-a)

Era jatorra Arana da, etimo argikoa. Deklinatzean, ordea Arana, Aranan, Aranetik, Araneko, Aranera egin behar da, kontsonante+artikulua 
baititu amaieran eta deklinabide-paradigmek hala eskatzen dutelako. Horren ondorioz, mendebal osoan -e paragogikoak fosiltzen hasi dira, 
baina XX. mende erdialdeko gertakaria da eta ez da idazkera arautuan islatu behar. Beraz, jatorrizko artikuludun era onartu da.

Aurkintza 2004/02/05

G-5AranbaltzAranbaltz

Hidronimo hau ez zetorren toponimoen zerrendan eta gaineratzea erabaki da.

Erreka 2004/05/27
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C-2id.Arando

Oharrik ez.

Etxe-taldea 2004/05/24

B-2Arando AurtenaArandoaurtena (-a)

Leku-izen konposatuak bat eginik idazten dira, bereziki oikonimoak. Oso ondo dokumentaturik daude etxe hauek.

Baserria 2004/02/05

B-2Arando BarrenaArandobarrena (-a)

Leku-izen konposatuak bat eginik idazten dira, bereziki oikonimoak. Oso ondo dokumentaturik daude etxe hauek.

Baserria 2004/02/05

B-2Arando EtxaberriArandoetxebarri

Leku-izen konposatuak bat eginik idazten dira, bereziki oikonimoak. Oso ondo dokumentaturik daude etxe hauek. Pentsatzekoa da hasieran 
errotulatu zen Etxaberri era akatsa zela, dokumentazioan (baita inguru horretako euskalkian ere) Etxebarri baita normala, ez ekialdeko airea 
luketen Etxeberri edo Etxaberri.

Baserria 2004/02/05

B-2Arando GuenaArandoguena (-a)

Leku-izen konposatuak bat eginik idazten dira, bereziki oikonimoak. Oso ondo dokumentaturik daude etxe hauek. Arau bezala "guena" era 
arautzea proposatzen dugu, baina "goena" jatorragoa ere kontsidera liteke, oa>ua aldaketa ez ohi delako idatzi behar. Hala ere, kasu honek 
badu nolabaiteko tradizio onomastikoa (Bizkarguenaga, Guenaga…). Hartzen den bidea hartzen dela, kasu guztietan berdin egitea 
ezinbestekoa da. "Basarrixen" liburuan Arando Goenaga dator, baina Goenaga hori jabearen abizena da eta agian nahastu dira gauza biak. 
Deitura hori, gainera, ez da Eibarkoa eta -guena uztea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

B-2Arando ItturraldeArandoiturralde

Leku-izen konposatuak bat eginik idazten dira, bereziki oikonimoak. Oso ondo dokumentaturik daude etxe hauek. Bustidura hori, ahoz bai, 
baina ez da idazkeran arautu behar.

Baserria 2004/02/05

C-6id.Arantzategi

Oharrik ez.

Erreka 2004/05/24

A-2id.Arbillaga

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

E-6id.Ardantza

Desagertutako baserri legez dator "Basarrixen" liburuan, baina aurkintza honetatik askoz mendebalderago.

Aurkintza 2004/05/24

G-2 G-3id.Arestibaltz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-3id.Arestizabal

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-5AretaAreta

"Basarrixen" liburuan Areeta era agertzen da, 1508an hala dokumenta daiteke-eta. Hala ere, 1810ean jada Areta jasotzen da eta honela 
uztea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

G-5AretaAreta

"Basarrixen" liburuan Areeta era agertzen da 1508an hala dokumenta daiteke-eta. Hala ere, 1810ean jada Areta jasotzen da eta honela 
uztea erabaki da.

Etxe-taldea 2004/05/27

G-5Areta AbeletxeAretaabeletxe

1508an Areeta dokumentatzen den arren, -e- bakarra uztea proposatu eta hala erabaki da. Hala ere, toponimo konposatuak, bereziki 
oikonimo direnean, bat eginik idatzi behar dira. "Basarrixen" liburuan Areeta era agertzen da 1508an hala dokumenta daiteke-eta. Hala ere, 
1810ean jada Areta era jasotzen da eta geminazio hura ez jasotzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

E-6Arikitxa BehekuaArexitabekoa (-a)

Oso ongi dokumentatuta daude baserri hauek, bai 1810ean eta bai 1857ko Nomenclátor delakoan. Gaurko ahoskerak toponimoak apur bat 
izkutatzen dituen arren, oso fenomenu arrunt eta automatikoak dira gertatutakoak. Bokalismoa e>i, hurrengo bokalaren imitazio edo 
harmoniaz gertatzen da eta oso ohikoa da. Kontsonantismoen artean, lehenengoa j hotsak planteiatzen dituen arazoen ondorio da. Jatorriz 
Arejita dago atzean, baina mendebaleko zenbait hizkeratan j hotsarentzako zailtasuna egon da eta ohiko mintzairan k ahoskatzen 
soluzionatu ohi da (kilgerua, kertsea, kepia…). Hala ere, euskal tradizioan eta beraz idazkera arautuan x izaten da soluziorik garbiena. 
Bestalde, -i- bokalaren ondoko ita>itxa bustidura, fenomenu automatikoa besterik ez da eskualde horretan, baina ez hemen bakarrik, oso 
bizirik dirauena. Azkenik, -h- letrarik ez da idatzi behar mendebaleko toponimoetan, oikonimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira, eta 
amaierako oa>ua bokalismo arrunta ez da islatu behar idazkera jasoan.

Baserria 2004/02/05

6. orrialdea
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E-6Arikitxa GoikuaArexitagoikoa (-a)

Oso ongi dokumentatuta daude baserri hauek, bai 1810ean eta bai 1857ko Nomenclátor delakoan. Gaurko ahoskerak toponimoak apur bat 
izkutatzen dituen arren, oso fenomenu arrunt eta automatikoak dira gertatutakoak. Bokalismoa e>i, hurrengo bokalaren imitazio edo 
harmoniaz gertatzen da eta oso ohikoa da. Kontsonantismoen artean, lehenengoa j hotsak planteiatzen dituen arazoen ondorio da. Jatorriz 
Arejita dago atzean, baina mendebaleko zenbait hizkeratan j hotsarentzako zailtasuna egon da eta ohiko mintzairan k ahoskatzen 
soluzionatu ohi da (kilgerua, kertsea, kepia…). Hala ere, euskal tradizioan eta beraz idazkera arautuan x izaten da soluziorik garbiena. 
Azkenik ita>itxa aldaketa, -i- bokalaren ondoko bustidura automatikoa besterik ez da, eskualde horretan, baina ez bakarrik, oso bizirik 
dirauena. Azkenik, oikonimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira, baina amaierako oa>ua bokalismo arrunta islatu gabe.

Baserria 2004/02/05

D-6id.Argiñao

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

E-3id.Aritxulueta

"Basarrixen" liburuan Aritxuloeta era estandarizatzailea agertzen zen arren, dokumentazio guztiak dakar -zulueta amaiera (1846, 1927), 
tradizio onomastiko ugaria duena (Zuluaga, Zulueta…).

Baserria 2004/05/24

E-3Aritxulueta BarriAritxuluetabarri

Izen hau ondo dokumentatuta dago 1846an eta 1857ko Nomenclátor delakoan. Hala ere, toponimo konposatuak, batez ere oikonimoak, bat 
eginik idatzi behar dira. Amaierako -zuloeta > -zulueta aldaketak badu tradizio onomastiko ugaria (Zulueta, Zuluaga…).

Baserria 2004/02/05

D-6id.Aritzaga

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-5HaritzbakarArizbakar

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira. Elkarketaren 
ondoriozko talde kontsonantikoa sinpletu beharrekoa da (ezinezkoa da -tzb- ahoskatzea), eta horretarako erarik arruntena lehenengo hotsa 
desafrikatzea izaten da (v.g. Zarautz > Zarauzkoa). Hala jasotzen da toponimo honen 1537ko bi testigantzetan, gainera -aga atzizkia 
daramatenak. Hala ere, oso lekukotza zaharra da eta hura bako era arautzea hobetsi da bileran. Ahoz -tzb- taldea jaso zela esan da bileran, 
baina hori hizkera arruntean sinesgaitz samarra da, hala ere.

Aurkintza 2004/02/27

D-6ArizmendiArizmendi

1525 Arexmendi era jator mendebaldarra dokumentatzen den arren, badirudi azken aldian ekialdeko aireen eragina nabari dela halako 
eretan. Hala ere, Arexmendi hori ez dagokio baserri bati. Kontrara 1810eko Arimendi bat dokumentatzen da, eta hala agertzen dira baserri 
hauek 1857ko Nomenclátorrean ere: Arimendi eta Arimendi-goena. Ahoz ere Arimendi ohikoa den arren, txistukaridun forma arautzea 
hobetsi da.

Baserria 2004/02/27

D-6ArizmendiArizmendi

1525 Arexmendi era jator mendebaldarra dokumentatzen den arren, badirudi azken aldian ekialdeko aireen eragina nabari dela halako 
eretan. Hala ere, Arexmendi hori ez dagokio baserri bati. Kontrara 1810eko Arimendi bat dokumentatzen da, eta hala agertzen dira baserri 
hauek 1857ko Nomenclátorrean ere: Arimendi eta Arimendi-goena. Ahoz ere Arimendi ohikoa den arren, txistukaridun forma arautzea 
hobetsi da.

Etxe-taldea 2004/02/27

D-6Arizmendi GuenaArizmendiguena (-a)

1525 Arexmendi era jator mendebaldarra dokumentatzen den arren, badirudi azken aldian ekialdeko aireen eragina nabari dela halako 
eretan. Hala ere, Arexmendi hori ez dagokio baserri bati. Kontrara 1810eko Arimendi bat dokumentatzen da, eta hala agertzen dira baserri 
hauek 1857ko Nomenclátorrean ere: Arimendi eta Arimendi-goena.  Ahoz ere Arimendi ohikoa den arren, txistukaridun forma arautzea 
hobetsi da. Dena bat eginik idatzi behar da, toponimo konposatu guztiekin egin ohi den moduan. "Basarrixen" liburuan Arizmendi Goenaga 
era agertzen zen, -aga hori inon ere dokumentatzen ez den arren.

Baserria 2004/05/27

B-2Agina-AizpeArizpe

1783tik aurrera ere, eta 1857ko Nomenclátor delakora arte, Aginaga era agertzen da, ahoskera arruntean bokalarteko -g- hotsa galtzen 
duena. Juan San Martinek ondo dokumentatzen du Arizpe era 1625ean (Isasti) eta deitura moduan 1668an, Aginaga-Arizpe era proposatuz. 
Hala ere, erabilera arruntari kasu eginik, Aginaga- hasiera gabeko era onartzen da arautu gisa.

Baserria 2004/02/27

F-2id.Arizti

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

E-2AristizabalAriztizabal

Ariz- hasiera onartuta, -z- txistukaria jartzea erabaki zen. Bestelako aukera Arestizabal era mendebaldarrera itzultzea litzateke, baina ez da 
onartu.

Aurkintza 2004/05/27

F-5AristizabalAriztizabal

Ariz- hasiera onartuta, -z- txistukaria jartzea erabaki zen. Bestelako aukera Arestizabal era mendebaldarrera itzultzea litzateke, baina ez da 
onartu.

Aurkintza 2004/05/27
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D-3HarkatxaArkatxa (-a)

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira. 1778an dokumentatua 
eta eratorrien sortzaile kausitzen dugu izen hau (Arkaspe…).

Aurkintza 2004/02/05

D-4id.Arlaban

"Basarrixen" liburuak behekoa eta goikoa bereizten ditu, eraikin bat bakarra osatzen duten arren.

Baserria 2004/05/24

D-4Arlaban-buruArlabanburu

Gidoirik ez eta elkarrekin idaztea arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

F-5 F-6HarlastaArlasta

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira. 1846an 
dokumentatzen dugu izen hau.

Aurkintza 2004/02/05

D-6HarpideArpide

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

B-2ArraittaArraieta

Ez dugu dokumentatzen, baina badirudi horren ostean aie>ai sinpletzea eta ondoriozko ohiko bustidura daudela. Idazkeran arautu behar ez 
diren fenomenuak dira biak eta jatorrizkora jotzea onartu da.

Aurkintza 2004/02/05

E-3ArrajolaArrajola

San Martinek 1601ean Ayarrola era dokumentatzen da, baita 1857ko Nomenclátorreko Arrajola. 1810ean Arrajola ere badator. San Martinen 
lehenengo aipua, zaharrena, metatesi edo akatsa izan daiteke. Hala ere, era honek, baita 1928an dokumentaturiko Arrayola erak, erakusten 
digute zein izan behar ote den ahoskaera zuzena. Tradizioa hori izan ez balitz, gaur Arraxola izango genuke seguru asko. Ez dugu nahastu 
behar Arrazola aurkintzaren izenarekin (Baserri zaharra, F-5).

Aurkintza 2004/02/27

E-3ArrajolaArrajola

San Martinek 1601ean Ayarrola era dokumentatu du, baita 1857ko Nomenclátorreko Arrajola. 1810ean Arrajola ere badator. San Martinen 
lehenengo aipua, zaharrena, metatesi edo akatsa izan daiteke. Hala ere, era honek, baita 1928an dokumentaturiko Arrayola erak, erakusten 
digute zein izan behar ote den ahoskaera zuzena. Tradizioa hori izan ez balitz, gaur Arraxola izango genuke seguru asko. Ez dugu nahastu 
behar Arrazola aurkintzaren izenarekin (Baserri zaharra, F-5).

Baserria 2004/02/27

D-5 D-6id.Arramendi

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

H-4id.Arraoz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-4id.Arraska

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

H-5Arrazka-zuloArraskazulo

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira. Leherkari aurreko txistukariak (s-k) beti jo ohi dute s-ra, baina kasu honetan gure ustez, 
gainera, badaude arrazoi etimologikoak (harri-aska).

Aurkintza 2004/02/05

C-6 D-6id.Arrate

Oharrik ez.

Mendia 2004/05/24

D-6id.Arrate

Oharrik ez.

Auzunea 2004/05/24

D-6Kantabria jatetxeaArratebekoetxe (Kantabria jatetxea)

"Basarrixen" liburuan etxearen jatorrizko izena Arrate-Bekoetxe zela esaten da eta jasotzea onartu da, nahiz parentesi artean oraingo 
jatetxearen izena ere agertarazi.

Jatetxea 2004/05/27

D-6Arrate SantutegiaArrateko Ama (Andra Maria Sortzez Garbia)

Generikoa kentzeaz gainera, herri erabileran bizirik dirauen era jasotzea erabaki da, parentesi artean adbokazio normaldu osoa gaineratuz.

Santutegia 2004/04/29

D-5 D-6KoloniaArrateko kolonia

Ez da izen toponimikoa, generikoa baizik. Hala ere, izena osatzea erabaki da, tradizio handikoa da-eta.

Aterpetxea 2004/07/01

F-5id.Arrazola

"Basarrixen" liburuak jausitako baserri legez dakar.

Aurkintza 2004/05/24
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C-5 C-6id.Arribillaga

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-4HarrizkurutzArrikurutz / Akondiagaina (-a)

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira. 1927an Arricruz 
dokumentatzen da eta Arrikurutz arautzea da zuzenena, hala egin zuen-eta Euskal Mendizale Federakundeak, bere katalogoko Gipuzkoako 
22 zenbakia daraman Arrikurutz/Akondia mendiarekin, Onomastika batzordearen onespenaz . Instituto Geográfico y Catastral delakoaren 
mapako 63. orrian (1954) "Arriscocurrichea" era desitxuratua agertzen da, atzean "Arrizko kurutzea" egitura dagoela erakusten duena. 
Horretan oin hartuta, eta gaur egun ere -z- bat behintzat ahoskatzen dela-eta, "Arrizko kurutz" proposamena egin da. Akondia eta Arrikurutz 
izenak bereiztea proposatu da, baina harrizko kurutze hori Akondiagaina tontorretik hamar metro eskasetara dago (inola ere ez, mapak 
aditzera ematen duen distantziara) eta ez dirudi zentzu handia duenik bereizketa hori egiteak. Toponimoa errazagoa (eta ofiziala) dela-eta, 
Arrikurutz grafia onartzea erabaki da. Beste alde batetik, Akondia izenak hedadura zabala du eta objektu asko izendatzeko erabili ohi da. 
Mendi honen izenean, ondo dokumentatzen den -gaina generikoaz arautzea erabaki da.

Mendia 2004/06/29

F-5 F-6HarrittarteArritarte

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira. Erdiko bustidura ere 
ez da arautu behar.

Aurkintza 2004/02/05

G-4HarrobixaArrobia (-a)

Toponimoa baldin bada, hatxerik gabe idatzi behar da. Harrobi baten adierazpen generikoa balitz, ordea, hitz "batua" erabil liteke, bere letra 
guztiekin. Kontuan izan bedi, toponimo legez XVIII. mendetik dokumentatzen dela Eibarren.

Aurkintza 2004/02/27

B-1Arrueta (Mallabia)Arroeta

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina etimoa argia dela ematen du eta oe>ue itxitura automatikoa dagoela, normalean arautzen ez 
dena.

Aurkintza 2004/02/05

E-1 E-2id.Artaluze

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-3id.Artatxueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4id.Asola

Oharrik ez.

Etxe taldea 2004/05/24

E-4Asola AzpikuaAsolaazpikoa (-a)

Toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak, bat eginik idatzi behar dira. Badirudi Aize-ola elkartetik heldu dela, baina mendebalean Axe 
era ere arautu liteke. 1810, 1846 eta 1854an etxe hauek -s- txistukariaz dokumentatzen diren arren, 1857ko Nomenclátorrean Azola era 
datorrela ohartarazi behar da. Amaierako oa>ua itxitura mintzairan ohikoa izan arren, ez da idazkera arautura eraman behar.

Baserria 2004/06/29

E-4Asola BarriAsolabarri

Elkarrekin ez idazteko arrazoirik ez dago.

Baserria 2004/05/27

E-5Asola-Berri ElkarteaAsolabarri

"Basarrixen" liburuak Asola Berri izena ematen dion arren, ahoz Asola barri jasotzen dela ematen da aditzera. Gainera baserri bezala dator, 
ez elkarte huts legez. Ez dago bereiz idazteko arrazoirik.

Etxea 2004/05/27

D-4 E-4Asola GainekuaAsolagainekoa (-a)

Toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak, bat eginik idatzi behar dira. Badirudi Aize-ola elkartetik heldu dela, baina mendebalean Axe 
era ere arautu liteke. 1810, 1846 eta 1854an etxe hauek -s- txistukariaz dokumentatzen diren arren, 1857ko Nomenclátorrean Azola era 
datorrela ohartarazi behar da. Amaierako oa>ua itxitura mintzairan ohikoa izan arren, ez da idazkera arautura eraman behar.

Baserria 2004/02/05

E-4 F-4–Asolaigartza

"Basarrixen" liburuan dator baserri hau, gaur egun etxe bihurtua eta kaleartean apur bat izkutatua. Hala ere ondo kokatu eta errotula liteke.

Etxea 2004/06/29

E-4id.Asolaurre

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-6AsolixaAsolia (-a)

Hiatoan tartekaturiko x hori ez da arautu behar. Dena dela, toponimo arraroa da eta ez dugu laguntza dokumentalik aurkitu. Haren atzean 
Aize-olea dagoela pentsa liteke, eta ondorioz Asolea arautu, baina ea>ia egiten denean, ez da batere normala ondoren ia>ixa fonetismoa. 
Biak dira oso automatikoak, baina hiztunek ez dituzte normalki nahasten. Daturik ezean, Asolia era arautzea hobetsi da.

Aurkintza 2004/06/29

9. orrialdea
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D-3id.Astabizkar

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

H-5–Asurtza

Baserria Eibarko dermiotik kanpo dagoen arren (Bergaran dago) eta hasierako zerrendetan ez zegoen arren, gaineratzea erabaki da.

Baserria 2004/07/19

H-4 H-5id.Asurtza

Oharrik ez.

Iturria 2004/05/24

H-4id.Asurtza

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

H-4id.Asurtzaburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-6id.Ataiaurre

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-3Hatxeko tontorraAtxeko tontorra (-a)

1810ean Acha eta 1808an Robledal de Achaga dokumentatzen diren aldetik, pentsa liteke hasierako lexemak bokalarteko -g- hotsa galdu 
duela. Ondorioz, deklinabidea lotzeko -e- epentetikoa jartzea, herri-etimologiaren ondorio litzateke. Hala ere, ez dago argi leku berberaz ari 
ote garen, eta Atxeko tontorra (Atx-a + ko + tontorra) egitura arrunta bere horretan uztea hobetsi da.

Aurkintza 2004/02/27

B-2AtxekuaAtxekoa (-a)

Achicúa izeneko etxe bi agertzen dira 1857ko Nomenclátorrean. Bokalismoan atzera egin eta i>e (seguraski herri-etimologiak bultzatua), eta 
oa>ua automatikoa ez arautzea izan da gure proposamena. "Basarrixen" liburuan, hala ere, Atxa era hutsa agertzen da.

Baserria 2004/05/27

D-2id.Auntzarte

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-5AntxusittaAuntzesieta

Datarik gabe Auncesieta erak argitzen digu izen honen etimo izkutua. Bokal metatesia u-e>e-u eta lehenengoaren galera gertatu da alde 
batetik. Gero, -ieta amaieran hiatoa sinpletu eta bustidura egitea zeharo automatikoa dugu inguru honetako hizkeran: ieta>ita>itta. Hala ere, 
ez dira idazkerara eramateko gertakariak eta era etimologikoa onartu da.

Aurkintza 2004/02/05

B-2id.Aurreko aldapa

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4 E-5Azaldegi AzpikuaAzaldegiazpikoa (-a)

"Basarrixen" liburuan Azaldegi Azpikoa era banatua agertzen da, baina lotuta idatzi behar da, batez ere oikonimoa izanik.

Baserria 2004/05/27

E-4Azaldegi GainekuaAzaldegigainekoa (-a)

"Basarrixen" liburuan Azaldegi Gainekoa era banatua agertzen da, baina lotuta idatzi behar da, batez ere oikonimoa izanik.

Baserria 2004/05/27

E-5–Azitain

"Basarrixen" liburuan, ermita ondoan dagoen eraikina ere seinalatzen da, jatorriz serora-etxea izan zena eta gaur "Azittain tabernia" dena.

Etxea 2004/05/27

E-5Azitaingo Andra MariaAzitaingo Andra Mariaren Jasokundea (-a)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofizialaren ondorioz, lehen "Azitaingo Andra Maria" bezala geneukan parrokiaren izena 
osoagotzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

E-5–Azitaintxopenekoa (-a)

"Azitain Txoperena" (ahoz "Txopenekua") agertzen da "Basarrixen" liburuan inguru honetan, etxe bihurtuta dagoela dioelarik. Hala ere, 
mendebaleko euskaran, etxeak izendatzeko atzizkia -ena da, ez -rena, aurreko hizkia bokala delarik ere.

Etxea 2004/05/27

A-3Azkonabitta (Markina-Xemein)Azkonabieta

Hiatoaren sinpletzea ie>i eta ondoriozko bustidura, inguru horretako hizkeraren ezaugarriak dira, baina ez dira idazkerara eraman behar. 
Izen hau, Gipuzkoako 29. tontorra Euskal Mendizale Federakundeko katalogoan, Batzordeak arautu zuen aspaldian eta hala dator bere 
zerrendetan.

Aurkintza 2004/02/05

D-4AzpiriAzpiri

1810ean Azpiri dokumentatzen da, baina "Basarrixen" liburuak Aizpiri era dakar eta berau kontsideratu ondoren, bere hartan uztea erabaki 
da.

Baserria 2004/05/27

10. orrialdea
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C-5 C-6id.Babalapiko

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-5BaixoraBaiarao

Oso dokumentaturik dator toponimo hau XVIII. mendean zehar proposatzen dugun moduan. Gainera Baierao bokale itxitura normala duen 
aldaera ere agertzen da, aurreko i- bokalak eraginik. Hiatoaren sinpletze ohikoa ao>o eta bokal metatesia a-o>o-a gertatu ondoren, -io- 
hiatoaren erdian epentesi tipikoa egiten da ahoz, io>ixo, baina fenomenu horiek ez dira idazkera jasoan islatu behar.

Alderdia 2004/02/05

D-6BarrenetxeBarrenetxe

"Basarrixen" liburuan artikulua eta guzti ematen da: Barrenetxea. Hala ere, ez dugu beste inon dokumentatzen eta erabileran aspaldi galdua 
dela ematen duenez gero, bera barik arautzea onartu da.

Baserria 2004/05/27

E-6BarrundiBarrundi

"Basarrixen" liburuan Barrundia era ematen da, artikulua eta guzti. Hala ere, ez dugu beste inon dokumentatzen eta erabileran aspaldi 
galdua dela ematen duenez gero, bera barik arautzea onartu da.

Baserria 2004/05/27

E-2id.Barrutia

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3BarrutixaBarrutia (-a)

Hiatoan tartekaturiko x epentetiko hori ez da arautu behar.

Aurkintza 2004/02/05

D-5id.Basategi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-6BasauziBasausi

Haren ostean ausi (hautsi) egon litekeela ematen du. Nolanahi ere, ez dugu z idazteko arrazoirik ikusten, duda barik ez baita hala 
ahoskatuko.

Aurkintza 2004/02/05

C-5id.Basobaltz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2BekotxiaBekoetxea

San Martinek etxe bat dokumentatzen du Nomenclátor delakoan (1857) Bekoeche izenduna (ahoz Bekoetxe bere esanetan), eta hala 
dokumentatzen dugu laneko bilduman 1810ean. 1871n Becuechea era jaso da. Argi dago artikulua ez dagoela oraindik galduta, eta 
ondorioz eutsi behar zaio. Hala ere, kontsidera liteke mapatik kentzea, "Basarrixen" liburuaren arabera desagertutako etxea da-eta.

Aurkintza 2004/05/27

H-5id.Bergara

Oharrik ez.

Udalerria 2004/05/24

C-4BerretxiñaBerretxinagabekoa

1776an, 1784an (V- hasieraz) eta 1857ko Nomenclátor delakoan ondo dokumentatua dago, mintzaira arruntean bokalarteko -g- hotsa galdu 
eta aa>a sinpletzea pairatu duen izen hau. Bustidura hori (in>iñ) idaztea kontsidera liteke, baina idatzizko lekukotza biek -n- daramate. 
"Basarrixen" liburuan goikoa eta bekoa bereizten dira, eraikin bat bakarra osatzen duten arren.

Baserri erdia 2004/07/19

C-4BerretxiñaBerretxinagagoikoa

1776an, 1784an (V- hasieraz) eta 1857ko Nomenclátor delakoan ondo dokumentatua dago, mintzaira arruntean bokalarteko -g- hotsa galdu 
eta aa>a sinpletzea pairatu duen izen hau. Bustidura hori (in>iñ) idaztea kontsidera liteke, baina idatzizko lekukotza biek -n- daramate. 
"Basarrixen" liburuan goikoa eta bekoa bereizten dira, eraikin bat bakarra osatzen duten arren.

Baserri erdia 2004/07/19

D-6BihotzeteBiotzate

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina -ate amaiera nonbait jasotzen dela esan da bileran.

Aurkintza 2004/06/29

D-5id.Biriñao

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

D-2id.Bizkaia

Oharrik ez.

Herrialdea 2004/05/24

H-2id.Bizkaia

Oharrik ez.

Herrialdea 2004/05/24

D-4id.Bizkartegi

Izen honetako baserria egon zen paraje honetan, "Basarrixen" liburuaren arabera.

Alderdia 2004/05/24

11. orrialdea
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F-4BolinguaBolingoa (-a)

Amaierako hiatoaren itxitura, oa>ua alegia, arrunta eta aspaldikoa da euskaraz, ia barietate guztietan. Hala ere, ez da idazkeran jaso behar.

Baserria 2004/02/05

B-3id.Bolunegi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-3id.Burrukaleku

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-5BuztinitturriBuztiniturri

Bustidura hori ahoz egitea ez dago gaizki, baina ez da maila idatzi arautura eraman behar. Kontsidera liteke ere Bustin- hasiera -s- grafiaz 
ematea, halakoa baita mendebaleko tradizioa, bereziki onomastikoa (Bustinza, Bustinzuri…). Hala ere, grafia etimologikoa ere ontzat eman 
daiteke, eta hala hobetsi da.

Aurkintza 2004/02/27

D-3 D-4BuztinitxiBuztinitxi

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen. Buztin- hasiera duten izenek onomastikan -s- idazkera dute tradizionalki (Bustinza, Bustinzuri…). 
Eibarren bertan Bustinzuria izena dokumenta daiteke. Hala ere, idazkera biak izango lirateke arauzkoak. Onomasticon Vasconiae, 13an 
hasiera hori duten hiru toponimo datoz eta hirurentzako proposamenak -z- darama. Amaiera hori beste zerbaiten korrupzioa izan liteke, 
agian herri-etimologiak bultzaturik (-etxe, -atxu…). Mapa honetan ere Buztiniturri arautu dugunez gero, onena -z- etimologikoa uztea dela 
ematen du eta hala onartu da.

Aurkintza 2004/02/27

F-4–Egazelai

"Basarrixen" liburuak dakarren etxe berria da. Izena Eusebio Urienek jarri zion 1945ean eraiki zuenean. Kontsidera liteke kokatu eta mapan 
errotulatzea. Izena jabe batek ipini ei zion, ondoko zelai batean hegazkin bat jausi zelako.

Etxea (Baserri zaharra) 2004/06/29

E-6San MartinEgiako San Martin (Done Martie Tourskoa)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofizialaren ondorioz, hagionimoak lotuta eraman ohi duen toponimoaren berri izan dugu eta 
jasotzea erabaki da.

Baseliza 2004/04/29

E-6EgurenEgiguren

Ikus ere, F-6an araututako Egigurenabeletxe, zenbait zerrendatan oraindik Eguren Abeletxe agertzen dena. 1810ean Egiguren 
dokumentatzen da. 1857ko Nomenclátorrean Eguren eta Eguren-abeleche datoz. Azkenik San Martinek ondo dokumentatzen du Egiguren 
hau eta bere era osoa jasotzea dirudi zuzenena, Egigurenabeletxe izenarekin bikote eginda.

Baserria 2004/02/27

F-6Egiguren AbeletxeEgigurenabeletxe

Leku izen konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak.

Baserria 2004/02/05

G-5HegiluzeEgiluze

Hatxerik ez da jaso behar mendebaleko era arautuetan, betiere baldin toponimoak badira.

Aurkintza 2004/05/27

D-5HegitxoEgitxo

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

C-2HegizabalEgizabal

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

C-5EgunuakEgunoak

Ez dugu apenas dokumentaziorik aurkitzen. Gaztelaniaz ere "unos" edo "egunos" erabiltzen omen da "herribaso" antzeko zerbait 
adierazteko eta euskaraz -oak amaiera arautzea erabaki da honenbestez.

Aurkintza 2004/04/29

D-4EgunuakEgunoak

Ez dugu apenas dokumentaziorik aurkitzen. Gaztelaniaz ere "unos" edo "egunos" erabiltzen omen da "herribaso" antzeko zerbait 
adierazteko eta euskaraz -oak amaiera arautzea erabaki da honenbestez.

Alderdia 2004/04/29

D-6EgurtegiEgurtzegi

Egurtzegi eta Egurtzategi erak dokumentatzen omen dira eta bietarik lehenengo era arautzea erabaki da, erabileratik hurbilago.

Aurkintza 2004/05/27

E-5 F-5id.Eizkoaga

Ahoz "Izkua" jasotzen den hau, Eizkoaga legez dator "Basarrixen" liburuan, 1585 eta 1810ean dokumentatua.

Baserria 2004/05/24

B-2ElixosteElexoste

Elexoste edo Elizoste ere posible lirateke eta era mendebaldarrena onartu da.

Aurkintza 2004/05/27

12. orrialdea
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H-3id.Elgeta

Oharrik ez.

Udalerria 2004/05/24

E-2id.Elorreta

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

E-2id.Elorretaburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-3Elorrixa (Markina-Xemein)Elorriaga

Dokumentaziorik ez dugun arren (Elorriaga bat agertzen da, baina Eibarkoa), ia dudarik gabe, bokalarteko -g- hotsaren galera, aa>a 
sinpletzea eta hiato barruko ia>ixa epentesia ditu ahozko toponimo honek, denak hizkeraren ezaugarri ezagunak, baina araupeko idazkerara 
jaso behar ez direnak.

Aurkintza 2004/02/05

E-5id.Eltzartzaga

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

D-4id.Elusburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-5ElutzEluts

Ondoan Elusburu izena arautu dugu. "Basarrixen" liburuan afrikatu gabeko era zekarren: Elus, baina ahoz afrikatua dabilela ematen du eta 
hala arautzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

F-5id.Erdiko zabala

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-5ErixonoEriano

Eriano era dokumentatzen  da 1793an eta badirudi harmonia bokalikoa (a-o > o-o) eta x epentetikoa daramatzala ahozko lekukotzak. 
Bokalarteko -n- hori ez da jausi, agian -no atzizki txikigarria datekeelako.

Aurkintza 2004/02/27

E-2id.Ermua (-a) Udalerria 2004/06/29

D-6ErriaErreaga

Erreaga hori hipotesi hutsa da.

Aurkintza 2004/06/29

C-2MaloErrekagaizto (Malo)

Malo era, dokumentaturiko "Errekagaizto" zaharrago baten itzulpena izan arren, gaur egun euskaraz erabiltzen denez gero, parentesi artean 
jasotzea erabaki da.

Alderdia 2004/04/29

F-5id.Errekalde

Oharrik ez.

Arukintza 2004/05/24

E-3id.Errekalde

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2id.Errekalde

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-3 E-4id.Errentziño

Oharrik ez.

Erreka 2004/05/24

E-6ErrialtzuErrialtzu

Seguraski "Errealtxu" egon liteke erreka honen izenaren atzean, baina ez dugu dokumentatzen eta bere hartan uztea erabaki da.

Erreka 2004/02/27

E-4HerribasoErribaso

Toponimoa denez gero, hatxerik gabe idatzi behar da. Herribaso baten adierazpen generikoa balitz ordea (jabetza publikoko basoa, alegia), 
hitz "batua" erabiliko genuke, bere letra guztiekin.

Aurkintza 2004/02/27

B-2id.Errotatxo

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

13. orrialdea
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E-5EzkaregiEskaregi

Eskaregierrota izenarekin egin bezala, -s- txistukaria onartu da.

Baserria 2004/05/27

D-5Ezkaregi ErrotaEskaregierrota

Hala 1810ean nola 1857ko Nomenclátor delakoan, -s- da agertzen den grafia. Ditugun lekukotzen arabera, -z- hura bilketaren ondorio da, 
baina ez dugu uste Eibarren hala ahoskatuko dutenik. Juan San Martinek (Onomasticon Vasconiae, 21) Nomenclátor delakoan Ezkaregi eta 
Ezkaregi-echeberri jaso dituela dio eta hala proposatzen du, gainera Ezka ibai erronkariarrarekin erlazioan jarriz. Hala ere, Nomenclátorra 
zuzenean konprobatuta, hango grafiak -s- direla ziurtatu dugu eta hala arautzea proposatu. Bestalde, toponimo konposatuak elkarrekin idatzi 
behar dira. Generikoa "lexikaldutzat" (toponimoaren parte dena, alegia) hartu da eta, ondorioz, idazkera lotua erabaki. "Basarrixen" liburuan -
z- eta idazkera bereizia ematen ziren: Ezkaregi Errota.

Baserria 2004/02/27

G-7id.Esparru

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-4id.Esparrua

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-3EztixaEstiaga

1846an argi agertzen da oso-osorik, -s- letra daraman era, seguraski modu horretan ahoskatua. Ezti- etimoa oso ezbaizkoa da toponimo 
batean, eta horrek bakarrik berma lezake -z-dun grafia. Ahoz jasotako erak gainera, bokalarteko -g- hotsa galdu du, eta aa>a sinpletzea eta 
ia>ixa epentesia pairatu ditu, denak ohiko fonetismoak. Zerrendetan Ezteaga era agertzen zen parentesi artean, baina ez da sinesgarria, 
horrek ahoz Eztiaga emango lukeelako, ez Eztixa.

Alderdia 2004/02/27

B-2id.Estil

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-1 C-2id.Etzintza

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-6GainbeheGainbe

Ez dugu dokumentaziorik aurkitu. Hala ere, ustezko "behe" etimologikoa ere, h-rik gabe idatzi behar litzateke. Mendebalean badago Ganbe 
izeneko auzorik (Fruiz, Munitibar…).

Aurkintza 2004/02/05

E-5GalarzetaGalartzeta

Galarzeta ere posible litzateke, baina normalena hots afrikatua izaten da.

Alderdia 2004/06/29

E-5–Galartzeta

Galarzeta ere posible litzateke, baina normalena hots afrikatua izaten da. Etxe berri hau ez zegoen hasierako zerrendetan eta gaineratzea 
erabaki da.

Etxea 2004/07/19

H-3Galdamiño (Elgeta)Galdaramuño

Bokalarteko -r- hotsaren galera arrunta eta u>i aldaketa, hau ere esplikagarria, desitxuratu dute mendi honen izena. Eztabaidatutakoan, 
Onomastika batzordeak aspaldian arautu zuen proposatzen dugun modu honetan, Euskal Mendizale Federakundearen gailurren katalogoan 
Gipuzkoako 44 zenbakia daraman mendi hau, Euskaltzaindiaren Web orrian ere agertzen dena. Juan San Martinek ere -miño amaieraren 
defentsa sutsua egin omen zuen arren, berak dokumentatzen du 1597an Galdaramuno era jatorra, eskuartean eduki dugun korpusean ez 
zetorrena (Onomasticon Vasconiae, 21, 150. or.). Datu interesgarri eta argigarria da, Eibarren bertan, 1879an Petramuno dokumentatzen 
dokumentatzen den izena, 1927an Petramino agertzea, gaur egun ahoz Petramu dabilena. Eibar eta inguruko herrietan gaur Galdaramiño 
esan arren, gure ustetan -muno edo -muño generiko arrunten era jator eta arauzkoak mantendu beharko lirateke kasu bietan. Oso bitxia da 
dokumentazioan bustidura barik agertzea, seguraski sustantibo horien mendebaldeko era jatorra erakusten dutelarik (ibid. Plentzian 
Arimune "haremuna, duna"). Iztuetak (Kondaira, 1847, 35. or.) era honetan aipatzen ditu alde honetako mendiak: "Bizcaico Jabedearen 
alderontz dauzca gordetzalle Guipuzcuac, Arno, Bacue, Arrasate, Arranbizcar, Muru, Bedoñalarra, Iturrichipi, Udalacha, Inzorta, Eguaspe, 
Larrabillburu, Azconobieta, Larraluce, Elejamendi, Galdaramuño, eta Murcaicu". Mendi ofiziala denez gero, Onomastika Batzordeak 
onartutako izena eta grafia du. Honela uztea erabaki dugu bileran, baina eibartarrak txostena prestatzekotan gelditu dira Onomastika 
Batzordean aurkezteko eta birraztertzeko.

Mendia 2004/06/29

B-3id.Garagarrondo

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-4GaragoittiGaragoiti

1498an Garaigoiti era osoa dokumentatzen den arren, ai>a monoptongazioa zaharra dela pentsa daiteke eta gaurko Gara-goiti era 
ahoskaerrazagoan utzi. Nolanahi ere, amaierako bustidura ez da idatzi behar. Proposamen biak onartu dira.

Mendia 2004/02/05

D-4id.Garro

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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G-3GaztainadisakonaGaztañadisakona

Gaztaina- osagarria duten izen guztiak Gaztaña- grafia erabiltzea erabaki zen.

Aurkintza 2004/05/27

C-3 C-4GaztainadisakonaGaztañadisakona

Gaztaina- osagarria duten izen guztiak Gaztaña- grafia erabiltzea erabaki zen.

Aurkintza 2004/05/27

C-4Gaztainadi-zuloGaztañadizulo

Gidoia dakar, agian hitza bi lerrotan zatitu ahal izateko (hala egin baitute). Ez da komeni mapa batean halakorik agertzea. Gainera Gaztaina- 
osagarria duten izen guztietan -ñ- grafia arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

C-4GaztainazabaletaGaztañazabaleta

Gaztaina- osagarria duten izen guztiak Gaztaña- grafia erabiltzea erabaki zen.

Aurkintza 2004/05/27

D-6id.Gaztelu

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

H-7id.Gipuzkoa

Oharrik ez.

Herrialdea 2004/05/24

B-3 B-4id.Gipuzkoa

Oharrik ez.

Herrialdea 2004/05/24

D-3id.Gisasola

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

F-5GisastuGisastu

"Basarrixen" liburuak artikulua eta guzti dakar eta kontsideratu da era horretan arautzea. 1778an artikuluaz dokumentatzen dira, baina 
erabilera hori aspaldi galdua dela ematen du eta hori barik arautzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

F-5id.Gisastuburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-5id.Gisatsa

Egokiena amaierako -a organiko bezala uztea dela ematen du.

Aurkintza 2004/06/29

D-5 E-5GorostaGorosta

Toponimoen zerrendak ez zekarren hidronimo hau eta gaineratu behar izan da. Hasiera hori duten toponimoen moduan arautu behar da.

Erreka 2004/05/27

D-4GorostaGorosta

Kontsideratu da Gorostieta era, hasiera hori duten baserri guztiekin batera, noski, baina galera aspaldikoa da-eta, ez egitea erabaki da.

Auzunea 2004/05/27

C-4 C-5Gorosta AbeletxeGorostaabeletxe

Toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. Gorostieta era osatuagoa kontsideratu da, "Basarrixen" liburuak 
dakarren legez, baina Gorosta era jadanik 1810ean dokumentatzen da eta azkenik honela onartu da.

Baserria 2004/05/27

C-4 C-5Gorosta AzpikuaGorostaazpikoa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. Elkarketaren ondorio den aa taldea sinpletu ala ez, ahoskeraren 
arabera erabaki da, geminatuaren alde. Amaierako oa>ua hiatoaren itxitura ez da idatzi behar. Gorostieta era osatuagoa kontsideratu da, 
"Basarrixen" liburuak dakarren legez, baina Gorosta era jadanik 1810ean dokumentatzen da-eta, honela onartu da.

Baserria 2004/05/27

C-4 C-5Gorosta BeñaGorostabeña

Toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. Badirudi erabilera beti "Beña" hutsa dela eta izen bakar hau ere 
proposatu da. Gorostieta era osatuagoa kontsideratu da, "Basarrixen" liburuan agertzen den legez, baina Gorosta era jadanik 1810ean 
dokumentatzen da-eta, honela onartu da.

Baserria 2004/05/27

C-4Gorosta GainekuaGorostagainekoa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua hiatoaren itxitura ez da idatzi behar. Gorostieta 
era osatuagoa kontsideratu da, "Basarrixen" liburuan agertzen den legez, baina Gorosta era jadanik 1810ean dokumentatzen da-eta, honela 
onartu da.

Baserria 2004/05/27

E-6GorostixaGorostiaga

1728an eta 1857ko Nomenclátor delakoan aurki daiteke izen hau bere osoan. Bokalarteko -g- galdu eta aa>a sinpletu ondoren, amaierako 
hiatoan -x- txistukariaren epentesia ematen da, ia>ixa, inguru horretako mintzairan denak ohiko gertakariak, baina idazkeran jaso behar ez 
direnak.

Aurkintza 2004/02/05

15. orrialdea
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B-3GorostixaGorostiaga

1728an eta 1857ko Nomenclátor delakoan aurki daiteke izen hau bere osoan. Bokalarteko -g- galdu eta aa>a sinpletu ondoren, amaierako 
hiatoan -x- txistukariaren epentesia ematen da, ia>ixa, inguru horretako mintzairan denak ohiko gertakariak, baina idazkeran jaso behar ez 
direnak.

Baserria 2004/02/05

C-4GorostondoGorostondo

Gorostieta ez arautzea, baina Gorosta erabakiz denez gero, Gorostondo bere horretan uztea erabaki da. Baina azkenean bere horretan 
uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

B-4GorrotziaGorrotzeaga

Gorrotziaga erak Gorrotzixa emango luke ahoz. Gurrutzeaga ere dokumentatzen omen da. 1787an idazkera gaztelaniartzailean jasoa 
(Gorrociaga), toponimo honek -g- bokalartekoaren ohiko galera eta aa>a sinpletzea pairatu du. Fenomenu horiek ahoz onargarriak badira 
ere, ez dira araupeko idazkerara eraman behar. Arraroa da -x- epentetikoa ahoz jaso izan eza: *Gorrotzixa.

Iturria 2004/06/29

B-3 B-4GorrotziaGorrotzeaga

Gorrotziaga erak Gorrotzixa emango luke ahoz. Gurrutzeaga ere dokumentatzen omen da. 1787an idazkera gaztelaniartzailean jasoa 
(Gorrociaga), toponimo honek -g- bokalartekoaren ohiko galera eta aa>a sinpletzea pairatu du. Fenomenu horiek ahoz onargarriak badira 
ere, ez dira araupeko idazkerara eraman behar. Arraroa da -x- epentetikoa ahoz jaso izan eza: *Gorrotzixa.

Alderdia 2004/06/29

E-4 F-4–Ibargain

"Basarrien" liburuan dator etxe hau, hiri barruan geratzen den arren errotula daitekeena.

Etxea 2004/06/29

G-2id.Ibur

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/06/29

H-3–Iburrerreka

Ibur aurkintza eta Iburerreka izeneko industrialdetik bereiztu beharra ikusi zen. Hala ere, zerbaiti "erreka" generikoa erantsi behar bazaio, 
egokiena honi eranstea litzateke: Iburrerreka.

Erreka 2004/06/29

G-2IburIburrerreka (42-A)

Ibur aurkintza eta Ibur errekatik bereiztu beharra ikusi zen.

Industrialdea 2004/06/29

F-6id.Igartua

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

D-4id.Igartualde

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6 D-7IretaIgereta

Igereta proposatu da eta Elorzak bildutako Igereta era dokumentatu denez gero, hala arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/04/29

D-6id.Ikaztoi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-1 B-2IlerixaIlariaga

1783an Ylariaga dokumentatzen da toponimo hau, bere osotasunean. Hasierako i- hotsaren ondorioz, hurrengo -a- bokalaren itxitura (a>e, 
"mendi bet" esatea bezala) gauza arrunta da mendebalean. Bokalarteko -g- hotsaren galera eta aa>a sinpletzea ere ohikoak dira. Azkenik -
ia- hiatoan -x- epentetikoa sartzea ere (ia>ixa) oso ohikoa da Euskal Herriko leku askotan. Gertakari horiek guztiak mintzairan onargarriak 
diren arren, ez dira idatzi behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-4IlloIllo

Zalantzazko legez jo zen, baina ez dago beste erarik iradokitzen duen daturik.

Aurkintza 2004/05/27

F-6–Illordo

Baserria Soraluzen dago, baina Eibarko muga-mugan. Sartzea erabaki da.

Baserria 2004/07/01

F-6IlordoIllordogaina (-a)

1871 eta 1927an dokumentatzen da bustidura eta guzti (Yllordo). Beraz, zilegi litzateke idaztea, beharrezkoa ez den arren. Lekukotza 
bietarik batek -gaina generikoa darama eta agian gainera lekioke.

Mendia 2004/06/29

D-7IlundegiIllundegi

Beharrezkoa izan ez arren, grafia bustia arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

16. orrialdea
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G-5 G-6Indurixo errekaIndurio

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen. Amaierako -ixo horrek, antza denez, hiatoetako -x- hotsaren epentesi ohikoa darama, eta ez da idatzi 
behar.Generikoa ondo lexikaldurik ez dagoela dirudi eta hura bako era arautzea erabaki da.

Erreka 2004/02/27

G-5 G-6IndurixoIndurio

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen. Amaierako -ixo horrek, antza denez, hiatoetako -x- hotsaren epentesi ohikoa darama, eta ez da idatzi 
behar.

Alderdia 2004/02/05

G-5id.Intxaurdieta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-4id.Intxaurkorta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-2 G-3Intxaurtxiki onduaIntxaurtxikiondoa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginik idazten dira. Arrazoi gehiagoz, posposizioak, izenekin duten lotura estuagotzat jo daiteke-eta (berdin, 
azpi, gain, oste, aurre…). Amaierako oa>ua itxitura ahoz automatikoa da, baina ez da idatzi behar.

Aurkintza 2004/02/05

E-3id.Intxausti

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-4IntxuspeIntxuspe

1779an Inchauspe era dokumentatzen da, baina XVI. mendean eta 1781ean Inchuspe (biak dira "partido de Inch(a)uspe") ere agertzen da. 
Eibarko hiri-toponimian (Onomasticon Vasconiae, 13) Intxuspe era ematen da, halaxe dokumentatzen delako 1865ean. San Martinek ez 
dakar. Grafia osoa arautzea erabaki zen, baina diptongoaren galera oso zaharra da eta azkenik, bera barik arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

E-6IñarreIñarra (-a)

1810ean Ynarra dokumentatzen da. Amaierako -a hori organiko ez dela jo eta deklinabidea Iñarra, Iñarra(e)n, Iñarreko, Iñarretik, Iñarrera… 
egin behar da. Hortik dator mendebalean halako -a amaierako toponimoei -e paragogiko batez hornitzeko ohitura modernoa (Arane, Ibarre, -
gane…).

Baserria 2004/02/05

F-4AldatzeIñarra jauregia (Aldatsa)

1501ean Aldasa agertzen da. Amaierako -a hori, organikoa ez delarik behinik behin, mendebal osoan -e paragogikoen sortzaile bilakatu da. 
Aldatsa, Aldats(e)an, baina Aldatseko, Aldatsetik, Aldatsera… deklinatu ohi da, eta horregatik, -e- lotura fosildu eta hitzekoa balitz bezala 
hasi da kontsideratzen. Ez da hala eta idazkera arautuek jatorrira jo behar dute kasu honetan. Iñarra izena agertzea ontzat ematen da, hau 
delako jauregiaren egiazko izena, eta Aldatsa "goitizena" parentesi artean ematea ere onartu da. Azkenik, bai dokumentazioak eta bai 
hizkuntza batuak hobesten duten -ts- (ez -tz-) arautzea ere ematen da ontzat. 1685eko Eibarko kopla zahar batzuetan "Aldasetican Vicarioa 
ta macharirean Ugarte" bertsoa jasotzen da.

Etxea 2004/02/27

C-5Iñarre sakonaIñarrasakona (-a)

1810ean Ynarra dokumentatzen da.

Aurkintza 2004/02/05

F-5Iparragirre BarriIparragirrebarri

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. 1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatzen da izen 
hau.

Baserria 2004/02/05

F-6IpurtierIpurtier

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina bere horretan oso toponimo arraroa iruditzen zaigu, agian aurreko -i- bokalaren eraginez a>e 
itxitura egin eta bokalarteko -b- hots galdua izkuta daiteke (Ipurtibar). Hala ere, hipotesi maila baino harago jotzeko lekukotza dokumentalik 
ez dagoen bitartean, hobe dugu dagoen bezala lagatzea.

Aurkintza 2004/02/27

F-3IpuruaIpurua

"Basarrixen" liburuak era osoa dakar. Gu ere horren aldekoak ginateke, baina Ipurua Eibartik kanpo ere ezagutzen den izena da eta 
kontsideratu da hobe dugula ez ikutzea. Hirui aldiz errotulatuta agertzen da, baserrirako eta haren ingururako. Argi dago, dokumentazioak 
hala bermatzen duelako, jatorrizko era -aga atzizkiduna dela, baina hasierako era inausia uztea erabaki da.

Etxea 2004/05/27

F-3IpuruaIpurua

"Basarrixen" liburuak era osoa dakar. Gu ere horren aldekoak ginateke, baina Ipurua Eibartik kanpo ere ezagutzen den izena da eta 
kontsideratu da hobe dugula ez ikutzea. Hirui aldiz errotulatuta agertzen da, baserrirako eta haren ingururako. Argi dago, dokumentazioak 
hala bermatzen duelako, jatorrizko era -aga atzizkiduna dela, baina hasierako era inausia uztea erabaki da.

Kiroldegia 2004/05/27

F-3IpuruaIpurua

"Basarrixen" liburuak era osoa dakar. Gu ere horren aldekoak ginateke, baina Ipurua Eibartik kanpo ere ezagutzen den izena da eta 
kontsideratu da hobe dugula ez ikutzea. Hirui aldiz errotulatuta agertzen da, baserrirako eta haren ingururako. Argi dago, dokumentazioak 
hala bermatzen duelako, jatorrizko era -aga atzizkiduna dela, baina hasierako era inausia uztea erabaki da.

Alderdia 2004/05/27

17. orrialdea



Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

B-3IdabazixaIrabazia (-a)

Oso ohikoa da mendebalean,"ira" edo "iratxea" batzeko txantelak edo "bereziak" honela izendatzea. Ohitura galtzeaz batera, izenak ere 
bere esanahia desitxuratu zuen hiztunen gogoan, zenbait herri-etimologiatan oinarritutako erak sortuz ("irabazia" da ohikoena). Ira>ida 
aldaketa oso arrunta da mendebaleko mintzairetan. Bokalarteko -r- hotsaren erorketa hizkera erlaxatuaren ondorio ohikoa da halaber, baita 
ondorioz ee>e sinpletzea ere. Gainera e>a aldaketa, aurreko a bokalaren eragina da, harmonia edo asimilazio arrunta ere (v.g. 
kantera>kantara ia Bizkai osoan). Azkenik ia>ixa hiatoan txistukaria tartekatzea ere, gertakari automatikoa da hango hizkeran. Bitxia da 
1846an jada "Irabazi burua" izena dokumentatu izana, aurreko fenomenuen antzinatasunaren adierazgarri. Horregatik, kontsideratu da herri-
etimologia hori jada guztiz lexikalduta dagoela eta bere horretan arautzea.

Aurkintza 2004/05/27

G-4id.Iraegi

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

G-4–Iraegiabeletxe

Iraegigoikoa etxearen ondoan zegoen. Gaur egun desagertuta dago eta beraz, ez da mapan errotulatuko, baina izena honela arautzea 
erabaki da.

Baserri zaharra 2004/05/27

G-4IraegigoittiIraegigoikoa (Iraegiaundi)

Bustidura hori ez da idatziz jaso behar. 1508 (Y-), 1585 eta 1857an dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuak Iraegi Handikoa izena dakar, 
nahiz esaten duen "Irei Haundi", "Ireizarra" eta "Irei Bazterra" izenez ere ezaguna dela. Izen horietatik bi onertu dira, bat parentesi artean 
emanik.

Aurkintza 2004/05/27

G-4Iraegi TxikiIraegitxikia

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. 1508 (Yraeguiondo), 1585 (Iraegui) eta 1857ko Nomenclátor 
delakoan dokumentatzen da toponimoa. "Basarrixen" liburuan Iraegi Erdikoa izenaz dator, "Irei Txiki" izenaz ezagutzen dela esaten badu 
ere. Erabileran batzuetan hala egiten da-eta, artikulua eta guzti arautu da.

Baserria 2004/05/27

H-2 H-3id.Iraleku

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-5IragorriIraragorri

1810 eta 1846an Irarragorri dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuak Iraragorri era dakar eta kontsideratu da bere osoan ematea. 1846an 
dokumentazen den Iragorria-Razola era, Matxaria inguruan zegoen eta beraz, ez legokioke etxe honi. Ahoz hala egiten bada ere, idatziz 
silaba errepikapena ez sinpletzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

D-6HiruatxetaIruatxeta

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

C-4HiruintxaurIruintxaur

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Erreka 2004/02/05

C-5HiruitzIruitz

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Erreka 2004/02/05

C-5HiruitzIruitz

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

C-5 D-5HirukaIruka

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

E-2Hirupago (Ermua)Irupago

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

D-3HirupagoetaIrupagoeta

Toponimian, bereziki mendebalean, ez da h grafema arautzen, oso hitz generiko eta hedadura zabalekoak ez badira.

Aurkintza 2004/02/05

E-6IrureIrure

1846an Irura dokumentatzen da, baina 1776, 1871 eta 1927 urteetako testigantzek (azken hau Yrure), amaierako -e hori daramate. Hortaz, 
aurreko bokalak eragindako itxitura hori idazkeran jasotzeko arrazoirik ere argudia daiteke, -e amaiera hobesteko. Faro de Irure ere jasotzen 
da 1782. Azkenik, -e amaiera onartzea erabaki da.

Alderdia 2004/02/27

18. orrialdea
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F-3MarkeskuaIsasitorre (Markeskoa)

Amaierako hiatoa oa>ua itxitura ahoz ondo dago, baina ez da idazten. 1810ean Maquescoa eta 1857ko Nomenclátor delakoan Maquizcoa 
dokumentatzen dira eta agian herri-etimologiak sortutako era berri baten aurrean egon gintezke, -r- hori soberan lukeena. Nolanahi ere, 
Serafin Basaurik eginiko proposamena ontzat hartu zen eta izen "ofizial"tzat Isasiko torrea ematea eta parentesi artean Markeskoa goitizena 
errotulatzea onartu zen. Azkenik, udal dokumentazioa begiratu ondoren, genitibo egitura ez jasotzea erabaki da, hau da, Isasiko torrea eman 
ordez, Isasitorre agertaraztea.

Etxea 2004/02/27

B-3ItterixaIteriaga

"Basarrixen" liburuan halaxe dator, Yteriaga era dokumentatuekin bat. Hemen jasota utzi behar da, hala ere, Yteria ere 1763an 
dokumentatzen dela.

Baserria 2004/05/27

D-6IttolatzaItolatza

Bustidura hori ez da idatzi behar. Hasieran -a kengarridun bezala jo bazen ere, azkenik ohar hori kentzea jo da zuzenago.

Aurkintza 2004/06/29

C-5id.Itsaso

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

E-3id.Iturburu ikastola

Oharrik ez.

Eskola 2004/05/24

B-3ItturguenIturguen

1728an dokumentatua, arauzko idazkeran ez du bustidura hori eraman behar.

Erreka 2004/02/05

B-3ItturguenIturguen

1728an dokumentatua, arauzko idazkeran ez du bustidura hori eraman behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-6ItturraldeIturralde

1810 (Ytur-) eta 1925 urteetan dokumentatua, arauzko idazkeran ez du bustidura hori eraman behar.

Aurkintza 2004/02/05

H-4 H-5ItturraldeIturralde

1810 (Ytur-) eta 1925 urteetan dokumentatua, arauzko idazkeran ez du bustidura hori eraman behar.

Aurkintza 2004/02/05

E-4 E-5ItturraldeIturralde

1810 (Ytur-) eta 1925 urteetan dokumentatua, arauzko idazkeran ez du bustidura hori eraman behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-4 D-4Iturrua AbeletxeIturraoabeletxe

Hala 1810ean nola 1857ko Nomenclátor delakoan, Iturrao da izen honen era. Bokalismoa (ao>oa>ua) bitxia bada ere, metatesi legez 
esplika liteke, baina errazago eta ohikoago litzateke lehenik ao>o sinpletzea gertatu izana (Severiano>Zeberiao>Zeberio) eta ondoren, 
artikulua gaineratu izana, azken hau estrainio samarra, joera orokorrak artikulua galtzera egiten baitu. Nolanahi ere, oa>ua itxitura arrunt 
automatikoa ere ez da idazkeran islatu behar. Gainera, toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira, bereziki oikonimoak.

Baserria 2004/02/05

D-4ItturruaIturraobekoa

Hala 1810ean nola 1857ko Nomenclátor delakoan, Iturrao da izen honen forma osoa. Proposaturiko bustidura ez da idatzi behar. Amaierako 
bokalismoa bitxia bada ere, metatesi legez esplika liteke, baina errazago eta ohikoago litzateke lehenik ao>o sinpletzea gertatu izana 
(Severiano>Zeberiao>Zeberio) eta ondoren, artikulua gaineratu izana, azken hau estrainio samarra, joera orokorrak artikulua galtzera egiten 
baitu. Nolanahi ere, oa>ua itxitura arrunt automatikoa ere ez da idazkeran islatu behar. "Basarrixen" liburuak behekoa eta goikoa bereizten 
ditu, eraikin beraren atal bi diren arren.

Baserri erdia 2004/07/19

D-4ItturruaIturraogoikoa

Hala 1810ean nola 1857ko Nomenclátor delakoan, Iturrao da izen honen forma osoa. Proposaturiko bustidura ez da idatzi behar. Amaierako 
bokalismoa bitxia bada ere, metatesi legez esplika liteke, baina errazago eta ohikoago litzateke lehenik ao>o sinpletzea gertatu izana 
(Severiano>Zeberiao>Zeberio) eta ondoren, artikulua gaineratu izana, azken hau estrainio samarra, joera orokorrak artikulua galtzera egiten 
baitu. Nolanahi ere, oa>ua itxitura arrunt automatikoa ere ez da idazkeran islatu behar. "Basarrixen" liburuak behekoa eta goikoa bereizten 
ditu, eraikin beraren atal bi diren arren.

Baserri erdia 2004/07/19

E-3ItturrittaIturrieta

Dokumentaziorik egon ez arren, bistan da bustidurak soberan dituela izen honek bere idazkera jasoan. Gainera, amaierako ie>i sinpletzea, 
ahoskera arruntaren ondorio da.

Aurkintza 2004/02/05

D-5ItturripeIturripe

Bustidura hori ez da idazkera arautuan eman behar.

Aurkintza 2004/05/27
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Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

C-4 C-5Itzei edo ItterixaItzei

1783ean Yteria eta 1857ko Nomenclátor delakoan Iteriaga (data gabeko beste Yteriaga- bi daude) aurkitzen ditugu. Eboluzio hori esplika 
litekeen arren, badirudi ez dagozkiola leku berberari eta, besterik ezean, bere horretan uztea hobetsi da.

Aurkintza 2004/02/27

C-3IzuaIzua (-a)

Tarteko -z- hori zalantzan jarri da, baina 1810ean ere Izua dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuan Ixua era bustia agertzen da.

Baserria 2004/05/27

C-3Izua jatetxeaIzua jatetxea (-a)

Tarteko -z- hori zalantzan jarri da, baina Izua eta Izumendi arautu diren era berean onartu da izen hau ere.

Jatetxea 2004/05/27

C-3IzumendiIzumendi

Tarteko -z- hori zalantzan jarri da, baina 1498an Yçumendi era dokumentatzen da.

Aurkintza 2004/05/27

C-3IzupeIzupe

Tarteko -z- hori zalantzan jarri da, baina Izua eta Izumendi arautu diren era berean onartu da izen hau ere.

Aurkintza 2004/05/27

B–4– (kendu)Kalamua

Gailurra badago errotulatuta eta aurkintzaren izena agertzerik ez da behar.

Aurkintza berria

A-4Kalamua (Elgoibar)Kalamua / Maaxa (-a)

Euskal Mendizale Federakundeko katalogoak, Onomastika batzordeak onetsirik, izen bikoitza ematen dio mendi honi: Kalamua / Max 
(Gipuzkoako 63. gailurra). Hala ere, Max izenak -a- geminatua duela (-aa-) gauza jakina da, eta katalogo horretan zuzendu beharrekoa. 
Gure mapan agertzen dira Maaspe- duten izen bi, jatorria horretan dutenak (-s- hori ondo dago, ondoko -p- hotsaren eraginez). Eibarren 
amaierako -a hori ez omen dago desagertuta, eta zuzenena jasotzea dela dirudi. Batzordetik pasatuko da proposamen hau, baina oraindik 
bizirik dirauen artikulua ez galtzearen aldeko ohiko irizpidearekin bat dator-eta, ez dugu uste oztoporik jarriko denik. Antxon Narbaizak 
egindako zuzeneko entzuketetan, Markinetxebarrian "Maxa" esan ohi dutela ziurtatu du, geminazio arrastorik gabe. Barinagan ordea, 
"Maaxa" esan ohi diote oraindik eta hobe dugu beraz, geminatu hori jasotzea zeharo galdu aurretik.

Mendia 2004/06/29

B-4id.Kalamuako laua

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-4id.Kaminburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-4id.Kaminpe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-2 D-3Kanterako hatxaKanterako atxa (-a)

Orohar, hatxerik ez da idatzi behar mendebaleko toponimoetan. Amaierako generiko dialektalak (eta ez "batuak") erabiltzeak bere 
lexikalizazio maila altuaren berri ematen digu. Genitiboaren kasu marka dagoela-eta, toponimo konposatu hauek ez dira bat eginik idazten 
(oikonimoak balira bai, ordea).

Aurkintza 2004/02/05

B-1id.Kanterako bizkarra

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-5KaiñondoKañondo

Grafia bustia onartuz gero, aurreko -i- bokala sobran dago eta kentzea erabaki da.

Aurkintza 2004/05/27

D-2Kapelak(o) hatxaKapelako atxa (-a)

Orohar, hatxerik ez da idatzi behar mendebaleko toponimoetan. Amaierako generiko dialektalak (eta ez "batuak") erabiltzeak bere 
lexikalizazio maila altuaren berri ematen digu. Genitiboaren kasu marka dagoela-eta, toponimo konposatu hauek ez dira bat eginik idazten 
(oikonimoak balira bai, ordea). Mapako toponimia-aurkitegian "Kapelak hatxa" dator eta zuzendu behar dela gogorarazi da, h-a kentzeaz 
gainera.

Aurkintza 2004/02/05

E-3Karabixa errekaKarabia

Idaztzizko Carobi-erreca era jaso du eta agian Karabiaerreka edo Karabierreka arautu liteke. Hiato barruko -x- hotsaren epentesia, ordea, ez 
da arautu behar. Mendebaleko mila toponimotan gertatu bezalaxe, bokalarteko -g- hotsa galdu eta aa>a sinpletzea pairatu du seguraski izen 
honek. Hala ere, ez dugu dokumentaturik aurkitu eta Eibarren Karabia hitza berezko -a balu bezala erabili ohi da-eta, era honetan uztea 
erabaki da.

Erreka 2004/05/27

F-2KariaKareaga

1927an dokumentatzen da "Lindesa o Careaga-gaña" izena. Bokalarteko -g- hotsaren galera tipikoaren ondoren, ea>ia bokalismo arrunta 
pairatu du izen honek. Biak dira zilegi gertakari fonetiko legez, baina ez dira idazkeran islatu behar.

Aurkintza 2004/02/05

20. orrialdea



Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

F-4–Karmengo Ama

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da, baina baztertu da "Karmengo 
Andra Maria" edo halakorik gaineratzea.

Parrokia 2004/04/29

F-3KaskarrainKaskarrein

Ahoskera lokala ("Kaskárrein") eta XX. mende hasierako dokumentazioa bat datoz amaieran: -ein eta ez -ain. Hala arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/07/19

F-4KatalanguaKatalangoa (-a)

1857ko Nomenclátor delakoan dator. Amaierako oa>ua bokalismoa ahoskatu bai, baina ez da idatzi behar.

Aurkintz 2004/02/05

G-3KatamingaKatamenga

1846an Catamenga dokumentatzen da eta ez dugu ikusten e>i itxiturarako arrazoirik eta -e- arautu da. Toponimo arraroa da, hala ere. San 
Martinek (Onomasticon Vasconiae, 21, 25. or.) Akatabenga era dokumentatu du 1498. urtean, eta seguraski oraingoaren jatorria horretan 
dago, oraindik ere arraro samarra. Dena dela, oso sinesgarria eta ohikoa da b>m ezpainbikoen nahastea. Pentsatu da Katabenga era 
arautzea, baina lekukotza oso zaharra da eta bere horretan uztea onartu da azkenik.

Alderdia 2004/02/27

A-4id.Katillutxueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-3KinddapeKindape

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina bustidura hori ez da idazkerara jasotzeko modukoa, ahoz automatikoa den arren.

Aurkintza 2004/02/05

B-2KinddetaKindeta

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina bustidura hori ez da idazkerara jasotzeko modukoa, ahoz automatikoa den arren.

Aurkintza 2004/02/05

F-6Kiñarra errekaKiñarra

Toponimia-aurkibidean "Kiñarra G6-F3" dator, baina bigarren kokaera gaizki dago, F6 da-eta. Amaieran -aga proposatu da, baina lekukotza 
dokumentalik ezaz, bere horretan uztea erabaki da. Agian hasierako kontsonantea G- etimologikoagoa izan liteke, hitz hasierako gortze 
horiek, mendebalean behinik behin, oso normalak baitira ahoz, nahiz arautze-mailara ez diren pasatu. Adib. Gatika>Katike, 
Gantzabal>Kantzabale.

Erreka 2004/06/29

G-6KiñarraKiñarra (-a)

Amaieran -aga proposatu da, baina lekukotza dokumentalik ezaz, bere horretan uztea erabaki da. Agian hasierako kontsonantea G- 
etimologikoagoa izan liteke, hitz hasierako gortze horiek, mendebalean behinik behin, oso normalak baitira ahoz, nahiz arautze-mailara ez 
diren pasatu. Adib. Gatika>Katike, Gantzabal>Kantzabale…

Alderdia 2004/02/27

E-5KiruaKirua (-a)

Lekukotza dokumentalik ez dugu. Eta oa>ua itxitura automatikoaren hipotesia aztertu den arren, ikerlariek bileran esan bezala, Azkueren 
hiztegiak ere badakar "kiru" hitza, besteak beste Eibarkoa dela aditzera emanik, eta gisats (isats) mota bat dela esanik. Hortaz fitonimo 
arrunt bat dela dirudi, atzean agian -aga atzizkia eduki lezakeena.

Aurkintza 2004/02/27

C-4KiruaKirua (-a)

Lekukotza dokumentalik ez dugu. Eta oa>ua itxitura automatikoaren hipotesia aztertu den arren, ikerlariek bileran esan bezala, Azkueren 
hiztegiak ere badakar "kiru" hitza, besteak beste Eibarkoa dela aditzera emanik, eta gisats (isats) mota bat dela esanik. Hortaz fitonimo 
arrunt bat dela dirudi, atzean agian -aga atzizkia eduki lezakeena.

Aurkintza 2004/02/27

A-4id.Kirueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4–Kortabarri

Jausitako baserri legez dator "Basarrixen" liburuan. Agian kokatu eta errotula liteke, oraindik aztarnarik badago. Hala ere, ez dugu 
dokumentatu izen hori. Mapan Kortazar izena errotulatuta dagoen inguru berean egon zen. "Basarrixen" liburuan aztarnen argazkia ikusten 
da. Erreginaren etxea izenaz ere ezagutu omen zen.

Baserria (desagertua) 2004/06/29

D-3 D-4KortalarraiñetaKortalarrañeta

Guk -i- kendu eta -ñ- hutsa idaztea proposatu dugu, baina -in- estandarizatzailea ere kontsidera daiteke. Lehenbiziko proposamena hobetsi 
da.

Alderdia 2004/05/27

E-3KortatxoKortatxo

Erreka honen izena ez da agertzen toponimoen aurkibidean eta gaineratu behar da.

Erreka 2004/05/27

E-4id.Kortazar

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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C-2id.Kortazar

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2id.Kortondo

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-5id.Krabelin

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

C-5id.Krabelin jatetxea

Oharrik ez.

Jatetxea 2004/05/24

D-4id.Kukutegi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3KurutziaKurutzea (-a)

Hitz arrunt legez ere, amaieran fonetismo hori pairatzen du, baina ez da idazkeran jaso behar.

Aurkintza 2004/02/05

D-5id.Kurutzepe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6KutunittaKutunegieta

1516an, 1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu da izen osoa. Bokalarteko -g- hotsaren galera, eie>i sinpletzea eta -t- 
kontsonantearen bustidura, denak dira ahoskera erlaxatuaren ondorio, eta ez dira arautu behar.

Etxe-taldea 2004/02/05

D-6NarruKutunegietabarrenengoa (Narru)

"Basarrixen" liburuan ere Kutunegieta Barrena era agertzen da, Narru goitizenaz batera. Biak jasotzea onartu da.

Baserria 2004/05/27

D-6ErdikoKutunegietaerdikoa (-a)

"Basarrixen" liburuan Kutunegieta Erdikoa izena agertzen da, lotuta idatzi behar dena. Izen osoa ematea onartu da.

Baserria 2004/05/27

D-6GuenetxeKutunegietaguenengoa (-a) (Guenetxe)

"Basarrixen" liburuan Kutunegieta  Goenengoa izena agertzen da, baina -guena- erak badu tradizio onomastikorik nahikoa (Guenaga, 
Bizkarguenaga…). Parentesi artean era herrikoia paratzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

A-3id.Landareta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4id.Landazuri

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-6id.Larraintxueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3LarraiñetaLarrañeta

"Basarrixen" liburuan Larrañeta era agertzen zen eta gu ere horren alde gaude. Hala arautzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

D-3id.Larregiko bizkarra

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6id.Laukara

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-3id.Laupago

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6id.Laupago

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-5 E-6id.Lazareto

Oharrik ez.

Etxea 2004/05/24
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F-4id.Lekamendi

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

F-4id.Lekamendiburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-6id.Lekondiola

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

F-5 F-6id.Lekondiola

Oharrik ez.

Iturria 2004/05/24

A-2LeziaLezea (-a)

Hitz arruntean bezala, amaierako ea>ia aldaketa, fonetismo automatikoa besterik ez da. Ez dugu dokumentatu, hala ere.

Aurkintza 2004/02/05

E-5 E-6id.Lezeta

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

E-5Lezeta AbeletxeLezetaabeletxe

1810ean (Leceta) eta 1857ko Nomenclátor delakoan (Leceta eta Leceta-abeleche) dokumentatu dugu. Leku-izen konposatuak bat eginik 
arautu behar dira, bereziki oikonimoak badira.

Baserria 2004/06/29

E-5 E-6id.Lezetabeitia

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-2id.Lindari

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

D-5id.Liñapozueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3id.Liñazelai

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-5id.Lixarreta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-3 G-4id.Lixiberreketa

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-3id.Lizundia

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-4id.Loidi

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

E-5LoixolaLoiola

1523 (Loyolabeitia), 1585, 1846 eta 1857ko Nomenclátor delakoan (Loyola) dokumentatzen dugu. Hiatoan -x- epentetikoa tartekatzea, 
gertakari automatiko samarra da (io>ixo), baina ez da arauzko idazkeran jasotzeko modukoa.

Baserria 2004/02/05

E-5–Loiolaabeletxe

Loiola baserriaren ikuilua da jatorriz, baina inoiz biztanlerik izan du eta kontsidera liteke errotulatzea, "Basarrixen" liburuak baitakar.

Baserria 2004/05/27

F-5LubarrixakLubarriak

Hitz arrunta da, mendiko lur zati basati zena, erabilerarako prestatu dela adierazten duena. Dokumentaturik ez dugu aurkitzen, baina duda 
gabe, ia>ixa epentesi hiatikoa ez da idatziz eman behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-6MaaldegiMaaldegi

Bokal geminatu horrek tarteko zerbait galdu dela susmatzeko beta ematen du. Hala ere, ez dugu dokumentaziorik aurkitzen eta ausartegia 
izan liteke ezer proposatzea (-g-,-d-…). Besterik dokumentatzen ez den bitartean, bere horretan uztea da zuzenena. Generikoa 
gaineratzeari ez zaio ondo iritzi eta toponimoa besterik ez arautzea erabaki da.

Erreka 2004/02/27
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C-6MaaldegiMaaldegi

Bokal geminatu horrek tarteko zerbait galdu dela susmatzeko beta ematen du. Hala ere, ez dugu dokumentaziorik aurkitzen eta ausartegia 
izan liteke ezer proposatzea (-g-,-d-…). Besterik dokumentatzen ez den bitartean, bere horretan uztea da zuzenena. Generikoa 
gaineratzeari ez zaio ondo iritzi eta toponimoa besterik ez arautzea erabaki da.

Alderdia 2004/02/27

D-5MarapillaMaapilla

"Basarrixen" liburuan Marapilaga era agertzen da. Guk, hala ere, ez dugu aurkitu hori sustatzeko dokumentaziorik eta bere horretan uztea 
erabaki da.

Baserria 2004/05/27

D-5id.Maaspe

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

C-5id.Maaspezabal

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4MahastixaMaastia (-a)

Jod epentetikoa ezin da inola ere idatziz arautu. Guk -h- hori ez genuke jarriko, ez gara-eta mahasti batez ari, ondo lexikaldutako toponimo 
batez baizik. Bokal geminatua erabileraren arabera arautu daiteke. Plentzian badago Mastieta izeneko parajea, -a- bakarraz arautu dena. 
Hala ere, -aa- mantentzea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

A-2Madarixa (Markina-Xemein)Madariaga

1924an jadanik Madarisa dokumentatu da, baina gauza segurutzat eman daiteke, beste askotan bezala, bokalarteko -g- hotsa galdu, aa>a 
sinpleketa gertatu eta ia>ixa epentesi hiatiko automatikoa eman dela.

Aurkintza 2004/02/05

C-5MaalaMagdala

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Ma(g)dalena ermita eta etxea dokumenta daitezke. Beraz, Magdala izena ondo datorkio. 
Magdalena andre-izena, Magdala herri-izenaren gentilizioa baizik ez da, eta mendebaleko leku askotan (Meñaka-Larrauri…) erabili ohi da 
Andra Maria Magdalena adbokazioko ermiten herri-izen gisa. Kasu honetan idazkera arautuan -gd- taldea berreskuratzea proposatzen da, 
gd>d sinpletu ostean, azken aztarna ere (bokalartean geratu den d hori) galdu duena.

Erreka 2004/02/27

C-4–Magdala (Andra Maria Magdalena)

Gaur egun ermita ez dagoen arren, izena gaineratzea erabaki da, bizirik dirauen eraz gainera, adbokazio batua parentesi artean daramala. 
Gaur egun ondoko baserriko aztarnak baizik ez dira geratzen. "Basarrixen" liburuan Magdalena izena agertzen zen.

Baseliza (desagertua) 2004/04/29

C-4id.Makatza

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-1 A-2id.Mallabia (-a)

Oharrik ez.

Udalerria 2004/06/29

E-7MaltzagaMaltzaga

Izen horretako objektu desberdinak izendatzeko, San Martinek pila bat aldiz jasotzen du Mal(t)zaga era. Hala ere, 1384an eta XVIII. 
mendean Madaltzaga era osoagoa ere jasotzen du eta horixe proposatzen du araututzat. Lanerako bildutako dokumentazioan 1810ean eta 
1846an Malzaga erak jasotzen dira. Madozek ere Malzaga sarrerak dakartza bere 1850eko hiztegian. Bistan denez, nahiko hedatua dago 
Maltzaga era laburtua aspaldidanik, baina Madaltzaga>Maltzaga aldaketa, hau da, bokalarteko -d- hotsaren erorketa eta aa>a sinpletzea, 
hizkera arrunteko aldaerak dira, normalean arautzen ez direnak. Beste alde batetik, leku hori autobideen elkartze-puntua dela-eta hain 
ezagun bihurtu da, ezen orain atzera bihurtzeko ahaleginik egitea alferrik dela iritzita, bere horretan uztea erabaki baita.

Alderdia 2004/02/27

––Maltzagako Arrateko Andra Maria

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta kontsideratu da ermita hau ere mapan errotulatzea. Hala ere, desagertuta 
dagoenez, ez egitea erabaki da.

Baseliza (desagertua) 2004/04/29

B-5id.Mandaitz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-3id.Mandiola

"Basarrixen" liburuak Mendiola era dakar, baina Mandiola da dokumentatzen den era.

Auzunea 2004/05/24

D-4Mandiola AzpikuaMandiolaazpikoa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginda idazten dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua ez da idazkeran arautzeko modukoa.  1810ean eta 
1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu dugu. "Basarrixen" liburuak Mendiola- dakar, baina Mandiola- da dokumentatzen den era.

Baserria 2004/06/29
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D-4–Mandiolaerdikoa (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar. Dirudienez gaur ikuilu moduan erabiltzen da eta uste dugu Mandiolagainekoari eutsita dagoela. Kontsidera 
liteke errotulatzea.

Baserria 2004/05/27

D-4Mandiola GainekuaMandiolagainekoa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginda idazten dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua ez da idazkeran arautzeko modukoa. 1810ean eta 
1857ko Nomenclátorrean dokumentatzen dugu.  "Basarrixen" liburuak Mendiola- dakar, baina Mandiola- da dokumentatzen den era.

Baserria 2004/02/05

B-4MandoitturriMandoiturri

Bustidura hori ahoskatu arren, ez da idazkeran arautu behar.

iturria 2004/02/05

F-1 F-2Mantziber (Ermua)Mantziber

Ez dugu dokumentatzen, baina oso posible da aurreko -i- horren eraginez a>e itxitura gertatzea. Dokumentaziorik ezean, zuhurrena bere 
horretan uztea dela ematen du eta hala erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

E-5id.Markiegi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-4id.Markina-Xemein

Oharrik ez.

Udalerria 2004/05/24

E-4MatsariaMatxaria (-a)

Toponimoen aurkibideak ez dakar hidronimo hau eta gaineratu behar litzateke. Matsari Gain izenarekin egiten denarekin bat etorri behar da 
arauketa. Jatorrian agian Maatsadi egon litekeela iradoki da, baina ez dirudi hain urrun joatea komeni den eta honela uztea erabaki da. 
1685eko Eibarko kopla batean "Aldasetican Vicarioa ta macharirean Ugarte" bertsoa jasotzen da, txistukarien transkripziorako argigarri izan 
daitekeena. Aldats arautu dugu leku-izen hori, baina hau Matxaria, XVII. mendeko idazlariak ts>s eta tx>ch transkribatu zituela suposaturik, 
baina ondorioz txistukari desberdinak izango direla argi edukita.

Erreka 2004/05/27

E-4Matsari GainMatxarigain

Gruak kotxeak bahitzen dituen tokian Matsaria baserria omen zegoen "Basarrixen" liburuaren arabera. Jatorrian agian Maatsadi egon 
litekeela iradokitzen da, baina ez dirudi hain urrun joatea komeni denik. Dokumentazioan beti -ch- grafia dator eta gehienetan artikulua eta 
guzti. 1685eko Eibarko kopla batean "Aldasetican Vicarioa ta macharirean Ugarte" bertsoa jasotzen da, txistukarien transkripziorako 
argigarri izan daitekeena: Aldats arautu dugu leku-izen hori, baina hau Matxaria, XVII. mendeko idazlariak ts>s eta tx>ch transkribatu zituela 
suposaturik, den legez dela, ondorioz txistukari desberdinak izango direla argi edukita.

Baserri zaharra 2004/05/27

B-3id.Mendibil

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

H-2id.Mendiburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-6MendigoittiMendigoiti

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan -a artikuludun etxe-izena dokumentatzen da. "Basarrixen" liburuan ere artikuludun era zetorren. 
Hala ere, badirudi -a hori aspaldi galdu dela erabileran eta hura barik arautzea erabaki da. Era berean, bustidura ez da idatziz eman behar.

Baserria 2004/05/27

H-6Mendi lauaMendilaua (-a)

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira.

Aurkintza 2004/02/05

F-6Mendi-lubarrixaMendilubarria (-a)

Toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira. Amaierako hiatoan ia>ixa epentesia egitea ahoz ondo dago, baina ez da idazkeran 
islatu behar.

Aurkintza 2004/02/05

G-6 G-7Mendi Zuloa (Soraluze)Mendizuloa (-a)

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira.

Aurkintza 2004/02/05

G-5MertxeteMertxete

1810ean eta 1851n Merchete era dokumentatzen da jadanik. San Martinek 1857ko Nomenclátor delakotik hartua, testigantza bakarra dakar 
eta hala egiten du arautzeko proposamena. Hala ere, Eibarko hiri-toponimia bilduman (Onomasticon Vasconiae, 13), Martxeta izena dator 
1871n dokumentatua. Martxeta>Mertxete aldaketa esplikatzea ez litzateke zaila izango, harmonia bokaliko bortitz baten ondorioz. Leku bera 
ote den ezin jakinik, bere horretan uztea erabaki da.

Baserria 2004/02/27

E-4–Mirafloresbekoa (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar eta ondo kokatu eta errotula liteke. 1810ean dokumentatzen da Miraflores izena, etxeok gaur egun baserri 
itxurarik ez duten arren. "Millápros" ahoskatzen omen da.

Baserri zaharra 2004/05/27
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E-4–Mirafloresgoikoa (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar eta ondo kokatu eta errotula liteke. 1810ean dokumentatzen da Miraflores izena, etxeok gaur egun baserri 
itxurarik ez duten arren. "Millápros" ahoskatzen omen da.

Baserri zaharra 2004/05/27

C-7id.Moru

Oharrik ez.

Mendia 2004/05/24

G-2Motia (Zaldibar)Motea (-a)

Amaierako ea>ia itxitura hori automatikoa da hizkera askotan, baina ez da idazten.

Mendia 2004/02/05

D-5MugitzaMugitza

Baserri bi egon ziren eta proposatu zen berauei dagokien letra-moldea erabiltzea, baina desagertuta daudenez gero, agian hobe honela 
uztea. Toponimoa ondo dago, oso dokumentatua gainera. Hala ere, 1857ko Nomenclátor delakoan Muguinza agertzen da, seguraski 
akastun era. "Basarrixen" liburuaren arabera etxeak Mugitza Txiki eta Mugitza Zaharra ziren, baina desagerturik daude. Errotulatzekotan 
Mugitzatxiki eta Mugitzazarra arautu behar lirateke. Hasieran, amaierako -a hori kengarri bezala jo bazen ere, azkenik organiko jo da.

Aurkintza (Baserri zaharrak) 2004/06/29

D-5Mugitza BarriMugitzabarri

Toponimo konposatuak bat eginik idatzi behar dira. 1810ean dokumentatzen dugu, baita 1857ko Nomenclátor delakoan ere, Muguinza era, 
agian akastuna. "Basarrixen" liburuan, Mugitza Berri era estandarizatzailea jarri zen, baina dialektala erabili behar da.

Baserria 2004/02/05

C-2MundixoMundio

1889an Mundiogaña era dokumentatzen da eta kontsideratu da -gaina generikoa eranstea. Hala ere, era sinplea ematea hobetsi da azkenik. 
Amaierako hiatoko io>ixo epentesi automatiko hori mintzairari dagokio, baina ez idatzizko arauketari.

Aurkintza 2004/02/27

G-2id.Munikola

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

G-4MunteiMuntegi

1846an dokumentatzen diren erek (Munteguicoa, Munteguico-errecapea) bokalarteko -g- hotsaren galeraren berri ematen digute, eta 
idazkeran kontsonante hori jaso behar da, nahiz eta gero, hizkera erlaxatuan, hotsa nabaritzen ez den.

Aurkintza 2004/02/05

D-5MurgixaMurgia (-a)

1791n eta 1793an dokumentaturiko erek argi uzten dute ia>ixa epentesi hiatiko automatikoa dagoela. Hizkeran bai, baina idazkeran ez da 
islatu behar.

Aurkintza 2004/02/05

D-3MuteiMutegi

Baliteke bokalarteko hotsen bat hortik jausi izana, seguruena -tegi atzizkia egotea litzatekelarik. Hala ere hipotesia baizik ez da eta 
dokumentaziorik ezean bere horretan uztea da egokiena. Hala ere, kontuan izan bedi, Muteitta ahozko era Mutegieta arautzea ez zela 
eztabaidatu, agian kasu horretan ageriagoa zelako desitxuraketa. Gauza bera egin da Ordei jasotakoa Ordegi araututakoan eta Mutegieta 
izen arautuarekin. Honekin ere beste hainbeste egitea da egokiena, azken finean familia berekoak dira-eta.

Aurkintza 2004/06/29

D-4MuteittaMutegieta

Dokumentatzen ez dugun arren, badirudi bokalarteko hotsen bat jausi dela hortik, eta seguruena -tegi atzizkia egotea litzateke. Honen 
ondoren eie>ei sinpletzea ematen da eta horren ondoriozko hurrengo hotsaren bustidura. Fenomenu hauek ondo daude hizkera erlaxatuan, 
baina ez dira idatzi behar.

Aurkintza 2004/02/05

E-4Naiorbe (Behekua)Nagiorbebekoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan bokalarteko -g- hori dokumentatzen da, hizkera erlaxatuan ahozkatu ez baina idatzi behar dena. 
Salbuespenak salbuespen, mendebaleko toponimoetan ez da h letra idatzi behar. Gainera, toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar 
dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua itxitura bokalikoa ez da idazkerara eraman behar.

Baserria 2004/02/05

E-4Naiorbe GoikuaNagiorbegoikoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan bokalarteko -g- hori dokumentatzen da, hizkera erlaxatuan ahozkatu ez baina idatzi behar dena. 
Bestalde, toponimo konposatuak bat eginda idatzi behar dira, bereziki oikonimoak. Amaierako oa>ua itxitura bokalikoa ez da idazkerara 
eraman behar.

Baserria 2004/02/05

C-4id.Nebera

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

D-4id.Olabaso

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-6id.Olamendi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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F-2 G-2id.Olarreaga

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

D-5OrbeOrbe

"Basarrixen" liburuan artikulua eta guzti agertzen da eta kontsideratu dugu era hori arautzea, 1810ean hala dokumentatzen baita (Orvea). 
Hala ere, bera barik uztea erabaki da, gaur egun zeharo desagertu delako mugatzaile hori.

Baserria 2004/05/27

C-2Orbe errekaOrberreka

Hidronimo hau ez dator toponimoen zerrendan eta generikoa elkartuta arautu behar da, konposatu arrunt baten gisa alegia.

Erreka 2004/05/27

B-2Orbe SoraenOrbesoraen

1728an Valle de Soraen dokumentatzen da eta 1857ko Nomenclátor delakoan Orbesoráin etxea. Bokalismo zaharra berreskuratzearekin bat 
gatoz, baina bat eginda idatzi behar da, toponimo konposatu guztiak bezala, bereziki oikonimoa izanik.

Baserria 2004/02/05

A-4Ordei (Markina-Xemein)Ordegi

Itxura guztien arabera, bokalartetik zerbait jausi dela ematen du, haren atzean agian -degi atzizkia izkutatzen dela, baina ez dugu 
dokumentaziorik. Hala ere, jasotzea onartu da.

Iturria 2004/02/05

G-3id.Oregibaso

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-2OregiOregizar

"Basarrixen" liburuaren arabera Oregi Zahar izango litzateke izen osoa, era arautua Oregizar izan behar lukeena, bat eginik eta -h-rik gabe.

Baserria 2004/05/27

D-3OrlaOrla

Ez dauka Bergaran omen dagoen Gorla gainarekin zerikusirik, hasieran uste genuen bezala, eta hasierako moduan uztea erabaki da.

Alderdia 2004/02/27

D-3OrlaburuOrlaburu

Ez dauka Bergaran omen dagoen Gorla gainarekin zerikusirik.

Aurkintza 2004/02/27

D-4OrmaztegiOrmaztegi

Toponimoen zerrendak ez dakar hidronimo hau eta gaineratu behar litzateke. Gainera iparralderago datorren Trango errekaren izenetik ez 
da ondo bereizten. Hala ere biak uztea erabaki da.

Erreka 2004/05/27

F-5id.Otabaltz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-2id.Otalarra

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-3OtaolaOtaola

Hidronimo hau ez dator toponimoen aurkibidean eta gaineratu behar litzateke.

Erreka 2004/05/27

F-3–Otaolaerdikoa (-a)

"Basarrixen" liburuak aipatzen du. Hiri inguruan badago ere, kontsidera liteke kokatu eta errotulatzea. 1913an dokumentatzen da izena bere 
horretan. Txaltxakoa etxearen atzean (iparraldean) dago.

Baserria 2004/06/29

H-4 H-5Otaola-KinarragaOtaola-Kiñarra

Kinarra toponimoei ez zaie aurkitu -aga duteneko dokumentaziorik eta hala uztea erabaki da. Izen hau ere modu berean arautu behar da, 
beraz. Hala ere guztiei -ñ- grafia jartzea erabaki da. Bi entitateren elkartetik sortutako auzunea da-eta, gidoia erabiltzea da egokiena.

Auzunea 2004/05/27

D-4id.Otegi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-5id.Otun

Arraroa dirudien arren, 1793an (Otum) eta 1800ean (Otun) dokumentatzen da. Seguraski ota+gun(e) elkartetik sortua.

Aurkintza 2004/05/24

B-1id.Pagadibaltz

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-1 C-2id.Pagadizar

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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D-3PageiPagaegi

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen toponimo hau. 
Gainera ae>e sinpletze bokalikoa egiten da. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu behar.

Erreka 2004/02/05

D-3PageiPagaegi

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen toponimo hau. 
Gainera ae>e sinpletze bokalikoa egiten da. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu behar.

Alderdia 2004/02/05

D-3PageiPagaegi

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen toponimo hau. 
Gainera ae>e sinpletze bokalikoa egiten da. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu behar.

Baserria 2004/02/05

D-3Pagei AbeletxePagaegiabeletxe

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen toponimo hau. 
Gainera ae>e sinpletze bokalikoa egiten da. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu behar. Toponimo konposatuak, 
gainera, bat eginik idatzi behar dira, bereziki oikonimoak.

Baserria 2004/02/05

D-3 D-4PageiaurrePagaegiaurre

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen toponimo hau. 
Gainera ae>e sinpletze bokalikoa egiten da. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu behar.

Aurkintza 2004/02/05

D-3Pagei( )kortaPagaegikorta

1810ean, 1857ko Nomenclátor delakoan eta 1928an ondo dokumentatzen da mintzairan bokalarteko -g- hotsa galtzen duen Pagaegi- 
toponimoa. Gainera ae>e sinpletze bokalikoa ere fenomenu arrunta litzateke. Idatzizko era arautuan, ordea, ez dira fenomenu horiek islatu 
behar. San Martinek ere Pagaegui era osoa dokumentatzen du 1498an eta 1609an, azken hau deitura legez.

Baserria 2004/02/27

D-6PaguaPagoaga

1810ean Paguaga era dokumentatzen den arren, 1857ko Nomenclátor delakoan Pagoaga dator. Bokalarteko -g- hotsaren galera, aa>a 
sinpletzea eta oa>ua itxitura, hirurak dira hizkerari dagozkion fenomenuak, baina ez dira idazkeran islatu behar.

Erreka 2004/02/05

D-6Pagua AbeletxePagoagaabeletxe

1810ean Paguaga era dokumentatzen den arren, 1857ko Nomenclátor delakoan Pagoaga dator. Bokalarteko -g- hotsaren galera, aa>a 
sinpletzea eta oa>ua itxitura, hirurak dira hizkerari dagozkion fenomenuak, baina ez dira idazkeran islatu behar. Toponimo konposatuak bat 
eginda idatzi behar dira.

Baserria 2004/06/29

D-6PagualdePagoagalde

1810ean Paguaga era dokumentatzen den arren, 1857ko Nomenclátor delakoan Pagoaga dator. Bokalarteko -g- hotsaren galera, aa>a 
sinpletzea eta oa>ua itxitura, hirurak dira hizkerari dagozkion fenomenuak, baina ez dira idazkeran islatu behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-4id.Pagola

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

B-4Pagola BehekuaPagolabekoa (-a)

1846an Pagaola- dokumentatzen da, baina hasierako zatia pago>paga konposaketa-aldaeratik dator-eta, kontsideratu da etimologikoki 
argiagoa den Pagola- era uztea, berau ere ondo dokumentatua. Toponimo konposatuak bat eginda idazten dira. Mendebaleko toponimoetan 
ez da h letra idazten, oso hedaturik dauden generiko ohikoenetan salbu. Amaierako oa>ua aldaketa ez da jaso behar idazkeran.

Aurkintza 2004/02/05

C-5PagaerrekaldePagolaerreka

Toponimoen zerrendan ez dator hidronimo hau. Gorago dagoen Pagolaerrekalderekin zerikusi segurua dauka-eta batera arautu behar dira 
biak.

Erreka 2004/05/27

C-5Pagola ErrekaldePagolaerrekalde

Hortik behera doan erreka Pagolaerreka izena du, eta ez Pagaerrekalde. Hortik sortua dateke izen hau eta bat eginik idatzi behar da beraz.

Aurkintza 2004/05/27

C-4Pagola GoikuaPagolagoikoa (-a)

1846an Pagaola- dokumentatzen da, baina hasierako zatia pago>paga konposaketa-aldaeratik dator-eta, kontsideratu da etimologikoki 
argiagoa den Pagola- era uztea, berau ere ondo dokumentatua. Toponimo konposatuak bat eginda idazten dira. Amaierako oa>ua aldaketa 
ez da jaso behar idazkeran.

Aurkintza 2004/02/05

C-4PagolaPagolatxabola

Mapan Pagola bezala datorren arren, "Basarrixen" liburuan Txabola Pagola eran dator baserri hau, antzina txabola izandakoa, eta ahoz 
Txabola esaten diotena.

Baserria 2004/05/27
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B-4id.Pagoloste

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3id.Pagozarreta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-6id.Pagutzi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-1 B-2id.Palankaleku

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-2Petramuko hatxaPetramuñoko atxa (-a)

Mendebaleko generiko propioa den atxa (vs. haitza) ez dugu h-z idatzi behar. Genitibo marka daramaten toponimo konposatuak ez dira bat 
eginda idazten, oikonimoak salbu. 1879an -muno generikoa daraman era dokumentatzen da, 1927an -mino bihurtua. Berreskuratu behar 
dela uste izan dugu, eta era "batuagoa" den bustitako muño era kontsideratu da egokiagoa.

Aurkintza 2004/02/27

F-4–Pitxargain

"Basarrixen" liburuak dakar eta kontsidera liteke errotulatzea. Liburu horretan Pitxargaingoa izena ematen zaio, baina Dolaraetxe izena 
zuela esaten da ere. Onomasticon Vasconiae, 13, 387an ondo dokumentatzen da Pitxargaingoa, baita Dolaraetxe era ere 1901ean. Hala 
ere, ahoz -goa atzizkia galdu da-eta, bera barik arautzea onartu da. 1860an Pichargaña ere dokumentatu da. Aldatza ondoan dago.

Baserria 2004/06/29

D-5id.Potrozulo

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-5SaabilSaabil

Bokal geminatu horren atzean beste zerbait egotea litzateke normalena. Ez dugu dokumentaziorik aurkitu, baina baliteke atzean Saga(r)- 
lexema egotea. Hala ere, hipotesia dugu eta dokumentaziorik ezean, berre horretan uztea pentsatu dugu dela egokiena. Bitxia bada ere, 
Suabil era ere dokumentatzen da, beharbaka akats hutsa.

Aurkintza 2004/02/27

D-4id.Saapita

Mandiola baserriko eskrituretan begiratzen saiatuko dira, baina bokal geminatu horren atzean beste zerbait egotea dirudi normalena. 
1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan datorren Sagarbieta, ez dirudi leku berbera denik eta honenbestez, zegoen legez uztea ematen 
du zuhurrena.

Aurkintza 2004/05/27

D-4SagarbakotxaSagarbakotxa (-a)

Posible litzateke -aga atzizkia galdu izana, baina ez dugu inon ere dokumentaziorik aurkitu. Bere horretan uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

E-4SagarbittaSagarbieta

San Martinek, 1857ko Nomenclátor delakoan lekukotza bakarrarekin, Sagarbieta proposatu du era arautu legez. 1810ean ere Sagarbieta 
dokumentatu da. Azken finean, ie>i hiatoaren desagerpena eta geratzen den -i- horrek eragindako bustidura modernoa izango lirateke 
aldaketaren esplikazioa, gaurko ahoskera "Saárbitta" izan ohi da-eta.

Baserria 2004/02/27

E-6SagartegittaSagartegieta

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatzen da era osoa. Uste dugu, errotulaturiko eran Sagartegitta jarri nahi zela, ie>i 
sinpletzea ezinbestekoa baita ondoko -t- leherkaria busti ahal izateko. Gaurko ahoskera "Saarteitta" izaten da.

Baserria 2004/02/05

E-3SagastixaSagastia (-a)

1787an dokumentatzen da Sagastibarren era. Amaierako ia>ixa epentesi hiatikoa ez da idatzi behar, ahoz esatea zuzena bada ere.

Aurkintza 2004/02/05

E-3id.Sagastiko tontorra (-a)

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/06/29

G-5id.Salbador

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

G-5id.Salbadorpe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

G-5San Salbador baselizaSalbatore

Salbador esan arren (amaierako -e hori absolutuan ez daramala dirudi, Salbadorpe esan ohi delako, eta ez *Salbadorepe), era arautua 
Salbatore da euskaraz, nahiz ofiziala beti gaztelaniazkoa izan den. Gainera, kasu honetan izen bat bera direnez, antzeko samarrak, ez du 
ematen zuzenegi "Salbador (San Salbatore)" errotulatzea. Elizako dokumentazioan "Salbatore ermita" izen ofizial hutsa agertzen da eta, 
azkenik Salbatore estandar hutsa lagatzea erabaki da.

Baseliza 2004/04/29
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G-2id.Sallabente

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

F-4–San Agustin (Done Agustin)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

G-4id.San Andres

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-4–San Andres Apostolua (-a)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

E-6 F-6–San Esteban (Done Eztebe)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta ermita hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Baseliza 2004/04/29

B-3–San Ildefontso santutxua (-a)

"Santutxu" legez ezaguna den hau gaineratzea erabaki da. Honexegatik, beharrezkotzat jo da, salbuespen gisa, generikoa jartzea, berau 
baita identifikatzeko erabiltzen den hitza.

Santutxoa 2004/04/29

––San Lorentzo (Done Laurenti)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta kontsideratu zen ermita hau ere mapan errotulatzea. Hala ere, desagertuta 
dagoenez, ez egitea erabaki da. Izen arautu historikoan, era kanoniko batua dakarren parentesia gaineratzea ere erabaki da.

Baseliza (desagertua) 2004/04/29

E-6San MartinSan Martin

Ermita errotulatuta dago eta haren ondoan serora-etxea izandako baserria dago. Kontsidera liteke biak, letra molde egoki banaz, 
errotulatzea.

Baserria 2004/05/27

F-3–San Pio X.a (-a)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta, parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

––San Rafael Goiaingerua (-a)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta, ofizialki "San Rafael" hutsa bazekarren ere, kontsideratu zen ermita hau ere 
mapan errotulatzea. Hala ere, ermita desagertuta dagoenez, ez errotulatzea erabaki da azkenik, nahiz eta izen arautua proposatu bezala 
utzi eta jasotzeko esan.

Baseliza (desagertua) 2004/06/29

B-3San RomanSandroman

San Martinek (Onomasticon Vasconiae, 21) San Droman era jasotzen du ahoz. Sandroman izango litzateke herri-hagionimoa, eta arautu 
beharreko era beraz. San Roman izena 1625ean eta 1808an biltzen du San Martinek, baita 1857ko Nomenclátor delakoan (etxea eta 
ermita). 1789an San Román de Zelarte era jasotzen da ermitarako, toponimo baten laguntza jatorraz.

Baserria 2004/02/27

B-3San Roman baselizaSandroman Zelartekoa (Done Erroman)

San Martinek (Onomasticon Vasconiae, 21) San Droman era jasotzen du ahoz. Hala balitz, Sandroman izango litzateke herri-hagionimoa, 
eta arautu beharreko era beraz, nahiz ostean adbokazioaren era kanoniko arautua gaineratu. San Roman izena 1625ean eta 1808an biltzen 
du San Martinek, baita 1857ko Nomenclátor delakoan (etxea eta ermita). 1789an San Román de Zelarte era jasotzen da, toponimo baten 
laguntza jatorraz. "Zelartekoa" kokatzaile hori, hagionimoaren ostean jartzea erabaki da.

Baseliza 2004/04/29

D-4SangointxoSangointxo

Ez dugu batere dokumentaziorik aurkitzen, baina toponimo arraro samarra da. Txikigarri bat izan liteke, baina ez dakigu zerena. Bere 
horretan uztea onartu da.

Aurkintza 2004/02/27

D-6San JuanSanjuangoa (-a)

"Basarrixen" liburuan San Juan hagionimoaz dator eta hala arautzea kontsidera liteke. Hala ere, liburu honek oharretan dio 1726ra arte 
Arizmenditarrena izan zela eta Arizmendi Sanjuangua izenaz ezagutzen zela. Toponimoen zerrendan ez dator eta gaineratu behar litzateke, 
beraz.

Baserria 2004/05/27

E-1 E-2id.Sanmartinburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

––Santa Ines

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta kontsideratu da ermita hau ere mapan errotulatzea, baina desagertuta 
dagoenez, ez egitea erabaki da. Egondako lekuan gaur egun "Santaiñes" kalea dago, Santáiñes ahoskatu ohi dena. Ahoskera hori ez 
galtzeko, kalearen izena honela uzteari ez zaio gaizki irizten, bestela jendeak erdarazko "Santa Ines" erabiltzen hasiko bailitzateke.

Baseliza (desagertua) 2004/04/29
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D-4Sta Kurutz baselizaSantakurutz

Ondoko eskolarekin egin den bezala, "Sta>Santa" hitza bere osotasunean proposatzen da, laburdura barik. Amaieran -e ez daramalako 
frogatzat har daiteke, ondoan dagoen Santakuruzko eskola, deklinatzean zuzenean jasotzen baitu -ko genitibo marka. Hau bereiz idaztea 
ere zilegi litzateke, baina orduan eskola ere modu horretan idatzi behar litzateke. Bat eginik idaztea erabaki da.

Baseliza 2004/02/27

D-4Santa Kuruzko eskolaSantakuruzko eskola

Ermita Santakurutz arautu den bezala, zuzenena izen hau era berean idaztea da.

Eskola 2004/02/27

D-2id.Santela

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3id.Santupe

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

A-1SantutxoSantutxu

Atzizki txikigarri mendebaldarra arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/07/19

G-6SantutxoSantutxu

Atzizki txikigarri mendebaldarra arautzea erabaki da.

Aurkintza 2004/07/19

C-4 G-6 F-3SantutxoSantutxu

Mendebaldeko txikigarria onartu zitzaion honi, hala erabiltzen omen baita.

Aurkintza 2004/05/27

F-5SautsiSaratsuegi

Agian Sautxi edo Sautzi forma ahozkoa ere jasotzea proposatu da. 1810ean Zarazuegui dokumentatzen da, baina etimoarekin adosago 
daude s-dun erek (Sarats edo Sahats, Salix viminalis). 1857ko Nomenclátor delakoan San Martinek Sarasuegui dokumentatu du eta ahoz 
Sautxi jaso. Gainera Eibarko hiri-toponimia bilduman (Onomasticon Vasconiae, 13) Satzuy (1898), Satsuy (1955), Sarasuegui (1779, 1786, 
1813, 1874), Sachuey (1863), Sasuy (1871), Saazuy (1878) eta Sarazui-aldea (1868) erak jaso dira. Horiek ikusita, aldakuntzaren ibilbide 
korapilatsua, esplikagarriago egin daiteke: Saratsuegi>Saatsuei>Satsui>Sautsi, hau da, -r- eta -g- bokalartekoen erorketa, talde bokalikoen 
sinpleketa eta metatesi bat. "Basarrixen" liburuak Sarasuegi era dakar, baserriari ahoz Sautsi Hemetikua esaten ei zitzaion arren.

Alderdia 2004/06/29

E-6SardanatxaSardinatxa (-a)

1774an Sardinach dokumentatzen da. Sardinatxa>Sardanatxa aldaketa harmonia bokalikoaz esplika liteke, baina i>a aldaketa, ezta kasu 
horretan ere, ez da oso arrunta. Etimoa ere ulergaitz samarra egiten zaigu.

Aurkintza 2004/02/27

A-4id.Seipagoeta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2 B-3id.Soraen

Oharrik ez.

Etxe-taldea 2004/05/24

G-6id.Soraluze

Oharrik ez.

Udalerria 2004/05/24

G-4id.Sorginbaso

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-2SuinagaSuiñaga

Grafia bustia arautzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

B-2SuinatxoSuiñagatxo

1810ean Suinaga eta 1857ko Nomenclátor delakoan Suiñaga dokumentatzen dira. Bustidura idazteaz gainera, galdutako -g- bokalartekoa 
berreskuratzea erabaki da.

Baserria 2004/05/27

E-5SumendiagaSumendiagabekoa

"Basarrixen" liburuak goikoa eta behekoa bereizten ditu, eraikin bat bakarra osatzen duten arren.

Baserri erdia 2004/07/19

E-5SumendiagaSumendiagagoikoa

"Basarrixen" liburuak goikoa eta behekoa bereizten ditu, eraikin bat bakarra osatzen duten arren.

Baserri erdia 2004/07/19

E-6id.Sutxuegi

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24
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C-3 C-4TeillaitturriTellaiturri

Bustidura mendebaldeko joerari men eginik arautzea erabaki zen, hau da, -i- bokalik gabe.

Iturria 2004/05/27

F-4 G-4id.Tontorra (-a)

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/06/29

H-5id.Topinburu

Oharrik ez.

Mendia 2004/05/24

B-2TorriaTorrea (-a)

Ez dugu dokumentatzen, baina atzean "torrea" hitz arrunta dagoela argi dago. Amaierako ea>ia bokalismo automatiko hori ez da idatzi 
behar.

Aurkintza 2004/02/05

C-3 C-4TrangoTrango

Toponimoen zerrendak ez zekarren hidronimo hau eta gaineratzea erabaki da. Gainera, hegoalderago datorren Ormaztegi errekaren 
izenetik ez da ondo bereizten. Bakoitza bere ibaiadarrean uztea erabaki da, azken hau laburra izan arren.

Erreka 2004/05/27

F-3 G-3id.Tutulu

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

C-2id.Txabolalde

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-3id.Txaltxaburu

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-3–Txaltxakoa (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar baserri hau Maxi-Eroskiren aldamenean jausita. Errotula liteke, inguruko hainbat gauzari izena eman dio-eta.

Baserri eroria 2004/05/27

F-3TxaltxakuaTxaltxakoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu dugu. Amaierako oa>ua bokalismoa ez da idatzi behar, hizkeran automatikoa 
delako.

Erreka 2004/02/05

E-5TxarakuaTxarabekoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu dugu. Amaierako oa>ua bokalismoa ez da idatzi behar, hizkeran automatikoa 
delako.

Jausitako baserria 2004/02/05

E-5TxarakuaTxaragoikoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu dugu. Amaierako bokalismoa ez da idatzi behar, hizkeran automatikoa delako 
oa>ua aldaketa. Hala ere, "Basarrixen" liburuan Txara Gainekoa desagertuta bezala ematen da eta Txara Azpikoa ere aurreko urtean bota 
zutela adierazten da. Zutik dagoena Txaragoikoa da, ez behekoa.

Baserria 2004/05/27

E-5Txarako errekaTxarako erreka

Toponimoen zerrendak ez zekarren hidronimo hau eta gaineratzea onartu da. D-3 D-4 kokaeran badago izen bereko beste erreka bat.

Erreka 2004/05/27

D-3 D-4Txarako errekaTxarako erreka

Toponimoen zerrendak ez zekarren hidronimo hau eta gaineratzea onartu da. E-5 kokaeran badago izen bereko beste erreka bat.

Erreka 2004/05/27

E-4 E-5TxarakuaTxarakoa (-a)

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan dokumentatu dugu. Amaierako oa>ua bokalismoa ez da idatzi behar, hizkeran automatikoa 
delako.

Alderdia 2004/02/05

D-3TxariaTxarea (-a)

Atzean -a organikoa duen txara hitza dagoela dirudi, mendebalean -a artikulua jasotzean "txarea" ematen duena. Amaierako ea>ia 
bokalismoa ez da idazten. Hala ere, ez dugu dokumentatu.

Aurkintza 2004/02/05

C-5id.Txarrondo

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6 D-7Txindurri errekaTxindurrierreka

Toponimoen zerrendak ez dakar hidronimo hau eta gaineratu behar litzateke. Generikoa lotuta idatzi behar da.

Erreka 2004/05/27

32. orrialdea



Era arautua Hasierako lema Generikoa Kuadrantea Onartua

D-5id.Txingotegi

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

D-6id.Txintxasti

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

F-4id.Txonta

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

G-4id.Txonta

Oharrik ez.

Erreka 2004/05/24

G-5id.Txurrio

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/06/29

D-5 D-6id.Udana

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

D-6UmaixoUmaio

1787an, 1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Umayo era dokumentatzen da. Amaieran io>ixo epentesi hiatikoa egitea arrunta da 
inguru horretako, eta beste hainbat lekutako, hizkeran, baina ez da arauzko idazkeran islatzeko modukoa.

Baserria 2004/02/05

G-4id.Unbe

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

G-4 H-4id.Unbe

Oharrik ez.

Erreka 2004/05/24

G-4id.Unbe kirolgunea

Oharrik ez.

Kiroldegia 2004/05/24

E-2id.Untzama

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6id.Untzeta

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

E-5id.Untzeta

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

D-4id.Upartiño

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

B-5UrdandeittaUrdandegieta

Dokumentatzen ez dugun arren, -deitta amaiera horretan -degi-eta atzizki metaketa egotea oso posible da. Bokalartekoa galdu 
(Urdandeieta), eie>ei talde bokalikoaren sinpletzea (Urdandeita) eta ondoriozko bustidura gertatu direlarik (Urdandeitta). Jatorrizkora jo 
behar du kasu honetan arauzko idazkerak, hizkera erlaxatuak fonetismoak egiten jarraitzen badu ere. Galdamesen dagoen izen bereko 
lekuari hangoek ahoz Urdaita esaten dioten arren, Urdandegieta izena arautu da halaber.

Aurkintza 2004/02/05

E-6UrgoittiUrgoiti

Dokumentaziorik ez dugu aurkitzen, baina toponimo gardena da. Bustidura hori ez da idatzi behar.

Alderdia 2004/02/05

F-4UrkiUrkidi

Aurretik izen hori daramaten toponimo guztiekin batera, galdutako bokalarteko -d- hori berreskuratu behar da.

Etxea 2004/05/27

B-5UrkidixaUrkidia (-a)

Urkidi(a) XVI. mendetik ondo dokumentatzen den izena dugu, askotan artikulurik gabe. Amaierako ia>ixa epentesi hiatikoa ez da idatzi 
behar, ahoz esaten den arren.

Aurkintza 2004/02/05

F-4–Urkidibarrena (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar etxe hau Urkidi Barrena idartzita eta Txatxingua, Untzeta nahiz Sebastianenekua izenez ere ezaguna izan dena. 
Kontsideratu da etxearen izen hura arautzea, baita goitizenetarik bat parentesi artean ematea, baina azkenik, izena baizik ez da onartu, hori 
bai, bat eginik idatziz. Kanposantuaren hegoaldean dago, Urkidikurutzekoa etxearen ondoan.

Baserria 2004/06/29
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F-4–Urkidiko San Jose Langilea (-a)

San Andres parrokiatik bidalitako informazio ofiziala dela-eta parrokia hau ere mapan errotulatzea erabaki da.

Parrokia 2004/04/29

F-4–Urkidikurutzekoa (-a)

"Basarrixen" liburuak dakar etxe hau Urkidi Kurutzekoa eran idatzita. Urkidiko San Lorentzo ermita egondako tokitik hurbil dago eta haren 
oroimenez kurutzea dagoelako jaso omen du adjektibazioa. Kokatu eta errotulatzea kontsidera liteke. Kanposantuaren hegoaldean dago, 
Urkidibarrena etxearen ondoan.

Baserria 2004/06/29

F-4–Urkidisarasketa

"Basarrixen" liburuak dakar pisu-etxe hau eta agian kokatu eta errotula liteke, hiri barruan geratzen dela ematen badu ere. Dirudienez, beste 
Urkidi- guztien moduan, kanposantuaren hegoaldean dauden etxeetako bat da. Kontsultatu diren Iturri batzuen arabera -enekoa atzizkia 
eraman lezake, baina azkenean bera barik arautzea erabaki da.

Etxea 2004/07/19

F-4–Urkiditorre

"Basarrixen" liburuak dakar hutsik dagoen eraikin hau. Auzunearen izenaren jatorria izan daiteke-eta errotulatzea mereziko lukeela dirudi. 
Dirudienez, beste Urkidi- guztien moduan, kanposantuaren hegoaldean dauden etxeetako bat da.

Etxea 2004/06/29

B-3UrkittaUrkieta

1786an Urquietazabal eta 1846an Urquieta dokumentatzen dira, zein tokiri ote dagozkion ez dakigularik. Nahiko argia da ie>i sinpletze 
bokalikoa eta ondoriozko bustidura gertatu direla kasu honetan. Jatorrizkora jo behar da idazkera arautuan.

Aurkintza 2004/02/05

E-3UrkixetaUrkieta

1786an Urquietazabal eta 1846an Urquieta dokumentatzen dira, zein tokiri dagozkion ez dakigularik. Kasu honetan, -ie- talde bokalikoa ez 
da sinpletzen (sortalderagoko joera) eta -x- txistukari hiatikoa hartzen du (sartaldeko ohitura), ie>ixe eginik. Hala ere, jatorrizkora jo behar 
da, halako epentesiak ez baitira idazkeran arautzeko modukoak.

Aurkintza 2004/02/05

B-5id.Urkiola

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

E-4UrkuzuegiUrkizuegi

1857ko Nomenclátor delakoan, San Martinek zuzen jasotzen duen legez, Urcusúegui dator. Hala ere, Urkizu asko dokumentatzen dira 
Eibarren. Elorrion ere badago Urkizu auzunea, ahoz Urkúsu esaten dutena, harmonia bokaliko ia ekidinezina dela bide (u-i-u>u-u-u). 
Gainera 1785ean Urquizuegui era dokumentatu da orain, San Martinek izan ez zuen datua. Honegatik berak proposatutako Urkuzuegi 
eraren ordez, guk Urkizuegi jatorrari deritzogu zuzenago.

Baserria 2004/02/27

D-2 D-3id.Urko

Oharrik ez.

Mendia 2004/05/24

D-3id.Urko

Oharrik ez.

Iturria 2004/05/24

D-2id.Urresti

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-5id.Urritxain

"Basarrixen" liburuan, jausitako baserri honen berri ematen zaigu, gaur alderdi legez agertzen da errotulatuta.

Alderdia 2004/05/24

D-4id.Urzulueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

C-3 C-4id.Usartza

Oharrik ez.

Alderdia 2004/05/24

G-2id.Zaldibar

Oharrik ez.

Udalerria 2004/05/24

D-6 D-7SaturixoZaturio

1783an Zaturio era dokumentatzen da eta 1927an Saturio. Txistukarien nahastea ohikoa da mendebal osoan, eta idazkera arautzeko beraz, 
dokumentaziora jo behar da.

Alderdia 2004/02/05

D-7Saturixo (Elgoibar)Zaturio

1783an Zaturio era dokumentatzen da eta 1927an Saturio. Txistukarien nahastea ohikoa da mendebal osoan, eta idazkera arautzeko beraz, 
dokumentaziora jo behar da.

Aurkintza 2004/02/05
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D-6 D-7SaturixoZaturio

1783an Zaturio era dokumentatzen da eta 1927an Saturio. Txistukarien nahastea ohikoa da mendebal osoan, eta idazkera arautzeko beraz, 
dokumentaziora jo behar da.

Erreka 2004/02/05

F-3ZiarretaZearreta

1728an eta 1783an Ziarreta era jaso da, 1786an ordea, Cearreta. Datek aurkakoa erakusten ei duten arren, gure ustez, azken hau litzateke 
jatorrizkoa, ea>ia bokalismoa automatikoa baita hizkeran eta atzera bihurtuta hitzaren etimoa argia baita.

Aurkintza 2004/02/05

E-5id.Zelaiguren

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-6ZelaikuaZelaikoa (-a)

1800ean Celaiguchi, 1810ean Zelaia, 1857an Celaicoa eta 1968an Celaybaster dokumentatzen ditugu. Amaierako oa>ua itxitura hizkerari 
dagokio, baina ez idazkera arautuari. "Basarrixen" liburuan Zelaia era hutsa agertzen zen eta kontsideratu da horrela arautzea. Azkenik, 
hala ere, -koa atzizkia eta guzti onartu da.

Baserria 2004/05/27

F-6id.Zelaitxueta

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

B-3ZelaiarteZelarte

Sandroman ermitari ere Zelarte kokatzailea erantsi ohi zaio.

Erreka 2004/05/27

C-3ZelataZelata

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen. Baliteke Zelaieta hitzaren aldaera bat izatea (Zelaieta>Zelaeta>Zelata), baina ez da oso normala, 
jatorrizkoak etimo gardena duelako euskal hiztunarentzat. Gainera jadanik XVI. mendean dokumentatzen da Zelata era. Bestalde, bere 
kokaera, Izuagana eta Usartza artean, hau da ibarren arteko pasalekua den lepoaren inguruetan, "zelata" hitz arruntaren esanahiarekin ere 
bat etor liteke. Badaezpada ere, jaso bezala uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

E-3id.Zentenotza

Oharrik ez.

Aurkintza 2004/05/24

D-2ZerratokixaZerratokia (-a)

Dokumentaziorik ez dugu aurkitzen, baina generiko huts gardena dela ematen du, toponimoa baino gehiago. Nolanahi ere, amaierako ia>ixa 
epentesi hiatikorik gabeko forma arautu behar da idazkerarako.

Aurkintza 2004/02/05

D-3ZertzeminZertzemin

Ez dugu dokumentaziorik aurkitzen, baina "Zartza" hitza fitonimotzat hartu izan da maiz toponimian. Adjektibo legez, "min" oso ohikoa da ere 
fitonimoen lagun, esanahia eztabaidagarria den arren (iramin(eta), sagarmin(aga), intxaurmin, e.a.). Bokalismoa (a>e) bi aldiz gertatzea, 
ondoko i bokalagatik esplika liteke, edo hasieran hori eta gero harmonia edo asimilazio hutsa. Hala ere, dokumenturik aurkitu ez denez gero, 
bere horretan uztea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

D-5 D-6ZesteroZesterokoa (-a)

Oikonimoek inguru honetako herrietan duten itxuran (-koa atzizkiaz) ematea onartu den arren, jausitako baserria dela ematen du aditzera 
"Basarrixen" liburuak.

Aurkintza (Baserri zaharra) 2004/05/27

C-4 D-4ZezeilZezeilbekoa

"Basarrixen" liburuak goikoa eta behekoa bereizten ditu, eraikin bat bakarra den arren.

Baserri erdia 2004/07/19

C-4 D-4ZezeilZezeilgoikoa

"Basarrixen" liburuak goikoa eta behekoa bereizten ditu, eraikin bat bakarra den arren.

Baserri erdia 2004/07/19

E-3id.Zozola

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

E-3Zozola BarriZozolabarri

1810ean eta 1857ko Nomenclátor delakoan Sosola agertzen da, baina Juan San Martinek ondo dokumentatu ditu z horiek lekukotza 
zaharrekin (Onomasticon Vasconiae, 21). Bestalde, toponimo konposatuak, bereziki oikonimoak direnean, bat eginda idatzi behar dira 
idazkera arautuan.

Baserria 2004/02/05

E-6ZubixaZubiaga

XVI. mendetik aurrera ondo dokumentaturiko izena da. Oso normala da inguru honetako hizkeran bokalarteko -g- erortzea, aa>a batzea eta 
ia>ixa epentesi hiatikoa egitea, baina fenomenu hauek ez dira idazkeran eman behar, nahiz hizkeran egitea ondo dagoen.

Erreka 2004/02/05
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B-2ZubixaZubiaga

XVI. mendetik aurrera ondo dokumentaturiko izena da. Oso normala da inguru honetako hizkeran bokalarteko -g- erortzea, aa>a batzea eta 
ia>ixa epentesi hiatikoa egitea, baina fenomenu hauek ez dira idazkeran eman behar, nahiz hizkeran egitea ondo dagoen.

Aurkintza 2004/02/05

E-5 E-6ZubixaZubiaga

XVI. mendetik aurrera ondo dokumentaturiko izena da. Oso normala da inguru honetako hizkeran bokalarteko -g- erortzea, aa>a batzea eta 
ia>ixa epentesi hiatikoa egitea, baina fenomenu hauek ez dira idazkeran eman behar, nahiz hizkeran egitea ondo dagoen.

Aurkintza 2004/02/05

D-6 D-7ZudeixaZudeia (-a)

Amaieran ia>ixa epentesi hiatikoa duela dirudi, baina ez dugu dokumentaziorik aurkitzen. Era berean, -aga atzizkia ere egon liteke hor, 
baina hipotesia baizik ez da, eta atzizkia ez gaineratzea erabaki da.

Aurkintza 2004/02/27

C-3id.Zumaran

Oharrik ez.

Baserria 2004/05/24

C-3–Zumaranbarri

Mapan Zumaran baserria agertzen da errotulatuta, baina "Basarrixen" liburuan, ondoan Zumaran Barri etxe berria duela jakinarazten da. 
Agian izen hau ere errotula liteke, era arautuan bat eginik idatzita.

Etxea 2004/05/27

G-5ZurrinZurrin

Arraroa da, baina ez dugu dokumentaziorik aurkitu eta bere horretan uztea erabaki da.

Alderdia 2004/05/27

Patxi Galé García
Onomastika batzordekoa

Mikel Gorrotxategi Nieto
Onomastika batzordeko idazkaria

Txostengilea: Ontzat emana:

Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, 2004ko uztailaren 29an emana.

36. orrialdea


