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EUSKAL TZAINDIAREN EGINKIZUNA TOPONIMIA LANETAN

Euskal tzaindia dugu Euskal Herri osoko hizkun tza erakunde bakarra, 
nahiz eta Fran tziako eta Espainiako egoerak desberdinak izan . Legezko aho-
lkularia da Nafarroan eta EAEn . Azken honetan irizpenak eman behar ditu, 
udal edo kon tzeju izenak alda tzeko baina, harrigarria bada ere, ez da irizpena 
esaten dena bete behar . Ondorioz, badira erakundearen iri tziaren kontra onar-
tutakoak Eskuernaga edo Ekora, esate baterako .

Lehenago Lizundia jaunak azaldu duen bezala gainon tzeko izenen idaz-
kera finka tzeko eskudun tza oso nahasia da .

Azken urteotan gero eta erakunde gehiago jarri da harremanetan Akade-
miarekin toponimia dela eta . Ba tzuk (IGN, FEVE, Gobernu eta diputazioak . . .) 
batez ere erabil tzen dituzten izenen egokitasuna berma tzeko; beste ba tzuk, 
udalak bereziki izendegiak zuzen tzeko edota ikerketatan lagun tzeko .

Ba tzordeak 1986an egin zituen lehenengo Onomastika Jardunaldiak eta 
orduan hasi zen udalekin batera toponimia ikerketetan parte har tzen . Lankide-
tza honetan egindako horrelako lan ba tzuk Onomasticon Vasconiae bilduman 
ageri ziren geroago1 . Beste ba tzuk, berriz, herrietako kartak egiteko erabil izan 
ziren . Azkenik, inoiz lanak argitaratu dira aipatutako bildumatik kanpo .

Horrelako lanak gero eta ugariagoak izanik Akademiak sortu berri zuen 
Onomastika Zerbi tzuaren barruan sartu behar izan zuen udalei aholkulari tza 
ematea; herri agintariei, bereziki udalei, behar bezalako aholkulari tza eman eta 
horrelako lanek batasuna eta maila akademiko an tzeko izateko . Aholkulari tza 
zerbi tzu hau EUDEL eta Euskal tzaindiak duen hi tzarmenaren barruan koka-
tzen da eta hiru atal nagusitan bana tzen:

– Udalei onomastika alorrean zer egin dezaketen eta nola burutu azaldu .
– Ikerketa aurrera atera tzea erabaki tzekotan udalari lagundu .
– Iker tzaileak trebatu eta gainbegiratu hasi aurretik eta ikertu bitartean .

1 Lehengoa Angel Mª Elortegik eginiko Pasaiako toponimia izan zen eta azkena Kristina Pavok 
ida tzitako An tzuolako toponimia Onomasticon Vasconiae bildumako 8 . eta 25 . zenbakidunak .
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Euskal Herrian betidanik izan da toponimiarekiko zaletasuna eta zaleta-
sun hau loturik egon da euskararen aldeko jarrerarekin . Horregatik aspaldian 
ekin zi tzaion toponimia bilketa lanak egiteari . Tamalez, ikerketa asko helburu 
zeha tzik gabe egin ziren eta, horrek, askotan, lanen erabilgarritasun txikia eta, 
zergatik ez, maila akademiko eskasa ekarri du . Horregatik holako lan bati ekin 
baino lehenago udalekoek, langile zein zinego tziek jakin behar dute zer egin 
daitekeen onomastika alorrean eta zertarako . Ez du balio horrelako lanei ekitea 
modan dagoelako edo ondoko herrikoek ere egin dutelako .

Helburuak eta abar finkatutakoan administrazio lanak hasi behar dira . 
Horrelakoak Felix Mugurutzak azalduko ditu, baina azpimarratu nahiko nuke 
udalek egindako dokumentazioa, eta udalek deus ere egiten ez dutenez, tek-
nikari ba tzuek egindako lanak direla guk ditugun ereduen oinarria (CDan di-
tuzue):

–  Beka deialdia .
–  Enpresa bat kontrata tzeko oinarriak .
–  Euskal tzaindiarekin burutu beharreko hi tzarmena .
–  Eusko Jaurlaritzari duen materiala eska tzeko gutuna .

Azkenik, lan berari ekiteko Pa txi Galék sortu zuen aplikazio bat access2 

programan . Aplikazio hori horrelako ikerketak bidera tzeko sortu zen eta erabat 
bateragarria da Euskal tzaindia egiten ari den ECO egitasmoarekin .

1. IKER TZEKO ETA ARAU TZEKO ERAGOZPENAK

Ezaguna denez Euskal Herrian euskara ez da eremu guztian berdin erabil-
tzen; leku ba tzuetan galduta dago, beste askotan galduta izan ez arren, ez da 
gehien erabil tzen dena, eta beste ba tzuetan, aski ongi dagoela pen tsa genezake, 
nahiz eta hizkun tza bakarra oso eremu txikietan (auzoetan) izan . Egoera, ho-
nek baldin tza tzen du toponimoak jaso tzeko lanak eta toponimoen arau tzea .

Oro har, Euskal Herria lau zati nagusitan banatu ahal dugu:

A) Eremu euskalduna

Inguru honetan arazorik handiena izaten da araututako izenaren onarpena . 
Pa txik esan duen bezala, sarritan, ahoz erabil tzen den toponimoa eta estanda-
rizatuta urruti egoten dira eta joera dago ahozko ber tsioa jatorrago tzat jo tzera . 
Hau begi bistakoa da sekula ofizial izan ez diren izenekin . Herri batean auzo 
batek izen ofizial ezaguna izan duenean jendeak badaki ahoz erabil tzen ber tsioa 

2 Baten batek galde lezake zer dela eta hautatu den programa hau . Orain arte erabili dugu 
eta ez genuen diru baliabiderik enpresa bati berri bat agin tzeko . Hala ere, prest gaude iradokizu-
nak en tzuteko .
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ahozkotasunari dagokiola, eta Iburre, Iborla edo Satamo esan arren, zein den 
izena galdetuez gero Ibarruri, Ibarrola eta Zaratamo direla esango dizute . Hau 
da, munduko gainon tzeko leku zibilizatuetan gerta tzen dena eta Güerba, Zebi-
ya edo LA esaten dutenek Huelva, Sevilla edo Los Angeles idazten dute .

Egoera hau bereziki zabalduta dago Iparraldean bertako izen ofizialak eta 
euskarazkoak, jatorri berekoak izan arren, urrutiago baitaude, ida tziz eta ahoz: 
Ibarrolle («Ibarol») <> Ibarrola («Ibarla») .

B) Azken mendeotan erroman tzatutako ingurua (XVIII, XIX y XX)

Euskal Herriko eremu zabalenetakoa da hau, bertan sar tzen da Arabako 
lautada osoa, Gorbeialdea eta Aiaraldea; Nafarroako eremu handia Sakanatik 
Erronkariraino eta Bizkaiko mendebaldeko zati bat . Inguru honetan euskal 
izena oso gardenak izaten dira eta arazorik handiena euskal espezifikoz eta 
erdal generikoz osatutako toponimoek osa tzen dute: O txaran de Abajo, Peña 
de Apuko . . . Izenak arau tzean sor tzen diren aldaketen onarpena ere ez da ber-
bera eremu osoan, mendebaldean eta Araban askoz ere handiagoa baita .

C) Aspaldian erroman tzatutako gunea

Inguru honetako egoera korapila tsuena da, garai eta bilakaera desberdinak 
baitugu . Soziologikoki aurrekoa baino heterogeneoagoa da . Inguru ba tzuetan 
euskararen aldeko joera nabaria dago eta prest leudeke edozein aldaketa egi-
teko, handia izan arren . Beste ba tzuetan, berriz, jarrera ez da hain zalea eta ez 
dute aldaketarik onartuko, bien artean legoke nolabaiteko elebitasuna onar tzen 
duena . Bizkaian, esaterako, euskararen aldeko joera da nabaria –batez ere 
herri txikietan– eta ez dute eragozpenik jar tzen .

D) Eremu erroman tzea

Ezaguna denez hegoaldean eta mendebaldean badira aspaldian erdaldun-
dutako eremuak eta agian sekula euskaldunak izan ez direnak .

1) Udal ikerketak

Argi dago hemen aurkezten dugun metodologia ez dagoela i txita eta to-
kian tokiko beharrizan eta baliabideen arabera moldatu behar dugula . Nolabait 
esateko, hemen aurkezten dugu egin behar den lanik osatuena, baina erreali-
tateak erakusten du sarriegi diruak baldin tzatuko duela ikerketa hasiera-hasie-
ratik .

Proposamenok ez dira Ba tzordean besterik gabe sortu, urte askoren es-
karmentuaren ume dira eta etengabe osa tzen eta egoki tzen ditugu . Lana, beraz, 
ez da bakarrik Akademiarena, barruan txertatu dira ikerle askoren urteetako 
lanak eta esperien tziak, ikerlari horiei guztiei eman behar dizkiegu gure eske-
rrik beroenak .
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1) Zertarako ikertu?

Hizkun tzalari tzan zein biologian edozein ikerketari edo lani ekin baino le-
henago argi eta garbi eduki behar dugu zertarako egiten dugun, zer den jakin edo 
aurkitu nahi duguna . Gure kasuan, beka deialdietan horrelakoak ikusten dira:

Kontuan izanik Obabako toponimia oraindik jaso gabe dagoela, eta gure kultur 
ondarearen zati garran tzi tsu bat dela eta bertako hainbat toki, baserri, iturri, mendi 
izen eta abar desagertu aurretik jaso eta azter tzea komeniko li tzatekeela, Udal honek, 
beka eskainiz deialdia zabal tzen du ondoren azal tzen diren oinarrien arabera:

Baina, hi tz eder horien a tzean zer dagoen argi eta garbi izan behar dugu 
lanari ekin baino lehenago . Ezin dugu egin modan dagoelako, euskal tzaleak 
garelako eta herri administrazio batek diru-lagun tzak ematen dituelako, inoiz 
gertatu bezala . Are gu txiago ondoko herriek egin zutelako, inoiz ahopean esan 
didaten bezala .

Toponimia ikerketak Uniber tsitatetik zuzendu direnean, an tzina tesina 
delakoetan eta gaur egun Doktore Tesietan, helburua inguru zeha tz baten to-
ponimia ahalik eta ondoen ezagu tzea izan da . Normalki honelako ikerketan 
emai tza uniber tsitate munduari eskainitako liburu handi, eta gehienetan zaila, 
izaten da eta ikertutako toponimia horren erabil tzaileak ikerketatik kanpo 
geldi tzen dira, antropologoek Afrikan egiten zituzten ikerketetan bezalaxe . Lan 
hauetan bildutakoa azter tzen zen hizkun tzalari tzaren ikuspegitik ikertutako 
ingurua hobeki ezagu tzeko, baina helburuen artean ez zegoen tokian tokiko 
toponimia indarberri tzea edo gizartera tzea . Neurri batean esan dezakegu li-
burukote hauek delako inguruaren toponimiaren harlauzak direla, baina har-
lauza usaina duten lan hauek uniber tsitateak egiten ditu eta ezin zaio eskatu 
erakunde horri udal edo diputazio bati dagokion lana egitea .

Hasieratik argi izan behar ditugu helburuak, eta ez helburua, horrelako 
lanetan ani tzak izan behar baitira . Egia da helburu nagusi bat dagoela, kultura 
ondarea den toponimia babestea; baina helburu nagusi hori bete tzeko bitarteko 
asko daude . Lehengo eta behin ikerketa dugu, ezin baita ikertu gabe ezer 
sendoa egin eta azkenik herritarrek ondarea ezagutu eta erabil tzea, azken 
puntu bi hauek ezinbestekoak baitira toponimia, zein hizkun tzaren beste alo-
rrak, salba tzeko .

Kasu honetan herri agintariek bideratutako ikerketaz ari gara eta ezin 
dugu alde batera u tzi herri diruaz egiten denak sortu duen gizartean izan behar 
duen oihar tzuna . Ezin dugu ahan tzi udalak ba tzuek iker tzen duenean udal 
horretarako biztanleen tzat ari da lanean .

Babeste horretan ezinbestekoak diren epeak, geroago Felix Muguru tzak 
garatuko dituenak atal nagusi bitan bana di tzakegu:

A)  Administrazioaren erabilera . Izenak finkatutakoan administrazio guz-
tiek erabili beharko lituzkete eta eremu pribatuan egitera behartu .
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B)  Biztanleen artean zabal tzea behar diren baliabideak jarriz erabilia izan 
dadin .

2) Ikerketa motak

Ikerketa aurrera eramateko era bat baino gehiago egon daitekeen arren, 
hiru mota nagusi azpimarratuko ditugu:

a) Boluntarioen bidezko ikerketa 
b) Beka deialdia 
c) Enpresa baten kontratazioa

Hirurak erabili izan dira eta hirurek dituzte alde on eta txarrak .

Boluntarioen bidezko ikerketa

Inoiz egin da, batez ere an tzinako garaietan eta baliagarria izan daiteke, 
batez ere eremu urriko udaletan . Herriko talde bat integra tzekotan inongo 
emai tzarik onena lor liteke ez baita goitik beherako ekin tza izanen eta herri-
tarren babes handiena izango du . Barrundian, esaterako zein tzuk izen seina-
leztatu behar ziren kon tzejuetako bileretan eztabaidatu zen . Arau tze lana 
Onomastika ba tzordeak egin zuen, baina herriz herri azaldu ziren aldaketa 
guztiak . Azkenean, toponimoak lekuan jar tzean herritarren aholkua bildu zen . 
Egitasmoari amaiera emateko parte hartu zuten guztiekin bazkaria egin zen . 
Horrela lortu da herritarrak toponimiak duen garran tziaz jabe tzea eta bere 
egitea . Inoiz estakaren bat eror tzekotan herritarrak arduratuko dira berea den 
ondarea babesteaz .

Beka deialdia

Ohikoena eta merkeena, eta bereziki gaur landuko duguna, nahiz eta 
enpresa baten bidez egindakoaren an tza handia izan . Bekak duen onurarik 
handiena formazioan da tza, bide ematen baitu ikerlariak sor tzeko .

Enpresa baten kontratazioa

Kasu honetan gonbitea erabil tzen da gehienetan ez baitago lan hau aurre-
ra eraman dezakeen enpresa gehiegi . Horrela egiteak baditu alde onak, baina 
arrisku tsua izan daiteke aurkezten den enpresak ez badu behar bezalako mai-
larik, ez baita gauza bera herriko karta edo mapa egitea, beste batek emandako 
datuak erabiliz, edo ikerketa bat buru tzea .

Bestelakoak

Azkenik ezin da ahaztu ba tzuetan uniber tsitate ikerketa eta udalarena 
uztar tzen ahal direla eta udalek lagundu beharko liekete herriko toponimia 
iker tzen edo iker tzeko asmoa dutenei .
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3) Lanaren epeak

Hau oso inportantea da . Udal batek bideratutako lanak hasiera eta amaie-
ra izan behar du . Ez da posible amai tzen ez den lan bat plantea tzea . Udal 
batek, diru baliabide ugari dituelako behin betiko ikerketa egitea erabakiko 
balu tarteko geldiuneak egin behar izanen ditu lana amaitu arte i txaron gabe .

A. Deialdia

Arruntena izaten da oinarriak Aldizkari Ofizialean argitara tzea, baina 
toponimia iker tzea ez da lan arrunta eta hori baino ez egitekotan normalena 
izanen da inor txo ere ez aurkeztea; karrera amaitu berri den jendeak ez baitu 
izaten bere irakurgaien artean bere lurraldearen Aldizkari Ofizialia . Beraz, 
deialdia egin baino lehenago berria zabaldu behar da ahalik eta hautagai ge-
hienek honen berri izateko . Hau ez da txan txetako gaia, inoiz gertatu baita 
deialdia hu tsik geldi tzea .

– Beka egingo dela zabal tzeko bide arruntenak honakoak dira:
– Historia eta filologia departamentuak .
– Ikertuko den inguruko egunkari eta aldizkariak
– Inguruko elkarte kultural eta euskalgin tzakoak .
– INEM
– Udal bandoa
– Inguruko ezagunak, bereziki herri txikietan

Dena dela jakinarazpenarekin batera lagun tza ere eskaini behar da . Nor-
malki jendeak ez du gaia ezagu tzen eta aurkezteko beldur izaten da . Beldurrak 
usa tzeko lagun tza eskaini behar zaie eta esan Onomastika Zerbi tzua prest 
dagoela hasiera-hasieratik lagun tzeko .

Behin egingo dela ongi zabaldu eta gero, orduan bidaliko dugu Aldizka-
ri Ofizialera .

B. Adjudikazioa

Oinarrietan bil tzen da hautagaiak aztertuko dituen epaimahaiaren osaketa . 
Bertan, zen tzuzkoa den bezala, horrelako ikerketen eta metodologia ongi 
ezagu tzen duen jendeak egon behar du, horien eginbeharra kurrikulua eta 
aurkeztutako txostena azter tzea izanen baita . Hau behar beharrezkoa da, inoiz 
gertatu izan baita aurkeztutako eskarmentua edo txostena zeharo baztergarria 
izatea .

Oinarrietan bil tzen da baloratuko dela inguruko euskararen ezagu tza, 
eremu euskalduna baldin bada, eta inguruaren ezagu tza . Hau, ez da huskeria; 
askoz ere harrera hobea izango baitu an tzeko euskararen erabil tzailea denak, 
ahozko inkestetan esaten dena askoz ere hobeki uler tzeaz gain, gogoan izan 
behar baitugu ahozko bilketa adineko jendeari egiten zaiola .
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Hori dela eta sarri konta tzen dudan gertaera azalduko dizuet .
Maite, ene orduko emaztegaia eta gaur egungo emaztea, eta biok Gorli-

zera joan ginen, Butroe ibaiaren inguruan kokatutako Isusquiza baserriaren 
euskal ebakera ezagu tzera . Iruditu zi tzaigun zuhurren zela errekaz beste aldean 
eta gorago dauden baserrietara jo tzea, handik zuzen-zuzenean ikusten bai tzen . 
Hori egin, eta aipatuko ez dudan baserri batera heldu ginen . Kanpoan zegoen 
berrogeita hamar urte inguruko gizonarekin hasi ginen berriketan .

Ezaguna denez, baserri horren lurretan txalet auzune berria eraiki zuten 
aspaldian eta leku turistikoetan egin eta egiten den bezala, izen «salgarriagoa» 
eman zioten: El Abanico de Plencia . Jatorrizko izenaren etimoa argia da, 
i tsuski landare izena, Genista sp, eta – tza ugaritasun a tzizkia . Hala ere, Bi-
zkaian ez da ohikoa I tsuski tza moduko izena, eta horregatik ikertu nahi genuen 
bertako ahoskera .

E txearen aurreko aldean geunden berbetan eta datu asko eman zigun 
inguruaz, baina baserriaren izenaz galde tzean Abanikue zela eran tzun zigun . 
Geuk beste izenik ezagu tzen ote zuen galdetu genion eta eze tz eran tzun . Ez 
genuenez eran tzuna ku tsatu nahi ez genion izenik proposatu, eta azkenean 
e txean beste inor ote zegoen galdetu genion . Gizonak baie tz eran tzun eta 
e txera hurbildu ginen . E txera hel tzean sukaldeko atea ireki eta barruan zegoe-
nari hauxe esan zion: Ama, suk selan esatensu Isúki tze?

Horrelakoak gerta tzea arrunta da, batez ere euskara sozialki oso bazter-
turik egon den inguruetan, baina ez da bakarrik euskararen auzia, askotan 
herri<>hiri arteko harremanetan kokatu behar da egoera hau . Sarritan he-
rrikoak badaki haiek darabilten izena ez dela ezagun eta kanpokoek erabil tzen 
dutena erabiliko du elkar hobeto uler tzeko edota tonto tzat ez har tzeko .

b. Ikerlaria
Euskal Herrian ohikoena izaten da horrelako ikerketak euskal filologian 

edo historian lizen tziatuei eskain tzea, ikerlari trebeak ahan tzi gabe . Horre-
lakoak ezin dira alde batera u tzi eta, esate baterako, liburu on ba tzuen egilea 
den Goio Bañales Arte Ederretan dago lizen tziatua . Baldin tza hau, zer esanik 
ez, enpresen bidez egitekotan ere baliagarria da oso .

Baldin tzetan bil tzen da onomastika alorreko lanek edota ezagu tzak pun-
tuak ematen dituela, baina zail izaten da horrelako bat aurki tzea, ez baita 
Euskal Herrian onomastikari buruzko eskolarik ematen .

Behin ikerlaria hautatu eta gero, behar beharrezkoa da tutorea ikerlariekin 
bil tzea treba tzean hastekoa . Normalki ikerlariak pen tsatuko du bilketaren oi-
narria dela berehala egin behar den ahozko bilketa, eta ongi azaldu behar 
zaizkio lanaren metodologia eta epeak guztiaren arrazoiak ongi emanda .

Karrera amaitu berriko jendea baldin bada, ez du ezer ezagutuko toponi-
miaz, ar txiboaz eta abarrez; baina lanari ekiteko gogo handia izango du .
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c. Ikerlarien treba tzea, lekuan oinarritutako ikerketa
Normalki era biko ikerlari-gaiak ditugu, karrera amaitu berriak eta toponi-

mian «zaletu adituak» . Badirudi toponimian zaletuak diren horiek onenak izango 
direla, baina zori txarrez, ba tzuetan zail da hartutako bizioak bere onera eramatea . 
Orain dela urte pare bat herriko toponimia 153 urte iker tzen aritu den ikerlari 
batek lortu zuen bertako beka ahozko bilketa egiteko, eta sekula egin den lanik 
txarrena egin zuen . Besteak beste kokapenak eta ahoskatutako izenak zuzen tzen 
zituen bere ustez egokiena zena jarrita . Hain zen lo tsagarria portaera, ezen iker-
ketan lagundu zion batek sala tzeaz gain uko egin bai tzion kobra tzeari, harrigarria 
bada ere udalak ordaindu egin bai tzion . Geroago, Udalak herriko karta egiteko 
bertako euskara teknikariak egin behar izan zuen bilketa berriro .

Honek ez du esan nahi toponimian iker tzen aritu direnak baztertu behar 
direla, gaia ongi ezagu tzen duen bat lor tzekotan inoizko emai tzarik onena lor 
baitaiteke . Horrela suertatu zi tzaion, esaterako, Leioa eta Erandiori .

Baina kasu gehienetan zerotik hasten den ikerlaria trebatu behar da, eta 
hori izanen da Euskal tzaindiaren ordezkariaren eginbeharra . Lehenengo eta 
behin ikerlariari azaldu behar zaio ikerketaren arda tza lekua dela, eta ez, 
Euskal tzaindiak berak aspaldian egiten zuen bezala, izena . Kasurako, Donos-
tia, San Sebastián edo La Bella Easo leku bat dira eta ondorioz fi txa bakar 
batean ageriko dira eta ez hirutan . Geroago askoz ere zailagoa den toponimoa 
zer den azalduko dio . Zaila benetan askotan geuk ere ez baitakigu non dagoen 
leku-izen eta izen arruntaren arteko muga .

Esate baterako, Arrigunagako iturria zer da? Toponimoa, Durango edo 
Zabala bezala, edo Arrigunaga inguruan dagoen gauza baten azalpena, anbu-
latorioa edo udale txea bezala? Eran tzun zaila . Horrelakoetan, hizkun tza bien 
arteko harremanak lagunduko digu eta erdaraz ida tzikoetan la «fuente que 
llaman Arrigunagaco iturri» aurki tzen badugu leku-izena dela esan dezakegu . 
Baina zori txarrez, gauzak ez dira hain argiak eta gure herri honetan Castillo 
edo La Casería de Arriba modukoak irakur di tzakegu gaur egun bizirik dauden 
Gaztelu eta Goikoe txea izenen ordez .

Baina ez da horretara muga tzen tutorearen lana, horretaz gain zein ar txibo 
dagoen, non dauden nola joan eta bestelako zehaztasunak eman behar dizkie .

Horrekin batera aurkeztuko dizuedan datu-base erabil tzen ere trebatu 
behar dira . Lan hau ez da, ikusten denez, egun edo aste batera muga tzen, 
etengabe sor tzen baitira zalan tza eta galderak .

Baina beste arlo bi ere landu behar dira . Batetik inguru geografikoaren 
ezagu tza . Ezinezkoa da toponimia ikerketa bat buru tzea inguruaren nolabaiteko 
ezagu tza izan gabe . Beraz, lanaren hastapenetan herritik ibili behar dira, minuta 
geografikoa lagun, topatuko dituzten izenak uler tzen eta koka tzen jakiteko .

3 37,56 kilometro zabal .
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Horrekin batera mapak irakur tzen ere ikasi behar dute ikerlariek, ordena-
gailua bezain garran tzi tsua baitira mapa hauek toponimiarako . Gaur egun to-
ponimia ikerketak ez dira bakarrik toponimo zerrendak, izenak bere «testuin-
guruan» egon behar dute, mapetan ageri behar dira ahalik eta era errealisten, 
ez bakarrik paper zati baten gainean; eta hori egin ahal izateko ezinbestekoa 
da mapak irakur tzen jakitea .

d. Oinarrizko datuen bilketa

Zail da gaur egun horrelako lan bat zero-zerotik hastea, zorionez; leku 
gehienetan egoten baita oinarri bat . Komeni da, beste administrazioek egin-
dakoa ezagu tzea eta hori erabil tzea oinarri bezala geroko estandarizazioan 
lagun tzeko . EAEren kasuan HPSri eskatuko diogu Deiker Institutuak beraren-
tzat egindako lanaren kopia . Lan horretan hainbat toponimoren aldaera arau-
tuez gain dokumentazioa eta mapak daude .

e. Jarraipen ba tzordea

Orian dela urte ba tzuk, aipatuko ez dudan udal batean, bertako euskara 
iker tzeko beka eman zi tzaion ikerlari bati . Urtea pasatutakoan i tzuli zen iker-
laria lana egiteke eta dirua i tzuli behar izan zuen . Ondorioz, herri hartako 
hizkera jaso gabe gelditu da .

Hau ez da kasu bakarra izan, zorionez, baina bai txarrena . Erabiliko den 
dirua publikoa izanik behar da egiaztatu ongi erabil tzen ari dela eta horretarako 
baliabideak jarri behar dira . Horregatik aspaldian erabaki genuen ezinbestekoa 
dela lanaren egoera egiazta tzeko bideak sor tzea, eta ondorioz, ikerlariek aldi-
ro aurkeztu behar duten txostena azter tzeko jarraipen ba tzordea antola tzea .

Ba tzorde hau hiru edo lau hilabetean behin bilduko da eta betebehar ba-
tzuk izango ditu .

–  Ordura arte egin den lana egiazta tzea eta ondorioz ordainketa onartu .
–  Aurreran tzean egingo den lana zehaztu .
–  Ikerlariei lagundu lekukoak edo baliabide desberdinak lortu .
–  Zalan tzak argitu .

Beraz, ba tzorde honetan ez dira bakar-bakarrik udal eta Akademiaren 
ordezkariak egotea, ezinbestekoa da herria ondo ezagu tzen duten per tsonak ere 
egotea . Herritar hauek lagunduko dute zalan tzak argi tzen, hu tsak zuzen tzen 
eta ikerlari eta jendearen arteko zubi egiten .

Ohiko partaideak hauexek izaten dira:

Udalaren ordezkariak (zinego tzia, euskara teknikaria, hirigin tzako or-
dezkaria), Euskal tzaindiaren ordezkaria eta tutorea, udalak izendatutako he-
rriko aditu ba tzuk eta ikerlariak, jakina .



672 EUSKERA – LIII, 2008, 3

f. Ikerketa

Lanik ederrena, egiten dutenen tzat eta ingurukoen tzat ere, ikerketa bera 
gauza tzea da . Ikerketan zehar gora behera asko egongo dira . Bereziki zaila da 
dokumentazio lana sarritan ez baita ezer aurki tzen . Hala ere inoiz al txor batu 
ezinaren aurrean egongo dira eta pozaren pozez lan egin . Lanaren erdialdean 
datu asko bilduta daudenean ikerketa bidera ezina irudiko zaie eta Mongolia-
ra alde egiteko gogoa izanen dute . Baina hasiko dira txukun tzen eta berehala 
ohartuko dira lanak merezi izan zuela . Azkenik, ikerketa ongi egin badute, 
lana udalari ematean beste 12 hilabete behar dituztela sentituko dute .

Ikerketaren epeak

Lanari ekin baino lehenago kronograma zehaztu behar dugu . Ezin dugu 
i tsu-i tsuan bete, baina ezinbestekoa da azkenean itolarri ibili nahi ez bada .

Kronograma

 1 .  Iturrien balorazio eta hautaketa: liburuak, mapak, eskuizkribuak, ar-
txibategiak . . .

 2 .  Minuta toponimikoa: inguruari buruzko mapen hustuketa .
 3 .  Argitaratutako liburuen hustuketa .
 4 . Ar txibategien hustuketa .
 5 . Hausnarketa eta datuen txukunketa .
 6 . Ahozko bilketa .
 7 . Bildutakoaren azterketa eta hu tsen bilketa eta zuzenketa .
 8 . Tutoreari lehengo idazkia ematea .
 9 . Tutorearen azterketa eta arau tzea .
10 . Jendaurreko aurkezpena .
11 . Lanaren aurkeztea .

Segidan aztertuko ditugu puntu hauek bana banan .

1. Iturrien balorazioa eta hautaketa

Lehenengoko urra tsa erauzi eta kon tsultatuko diren iturrien hautaketa eta 
erauzketa izango da . Iturriak oinarrian hiru motakoak izango dira:

–  Argitaraturiko iturriak edo iturri dokumentalak: argitaratuak diren lan 
ezberdinek osa tzen dute mota honetako iturri mul tzoa . Historiari 
buruzko lanak edota dokumentazio historikoa bil tzen dutenak dira .

–  Ar txiboetako dokumentuak: ar txiboetan batik bat bil tzen diren doku-
mentu ez argitaratuak dira hauek .

–  Iturri kartografikoak: hauek argitaraturiko iturrien barruan sar geni-
tzake, baina izaera berezia dutenez banatu egin nahi zian ditugu .
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Argitaraturiko iturrien artean badira toponimia bilketetan aski ezagunak 
direnak eta erabili ohi diren liburuak . Ezagunak eta erabiliak izan diren neu-
rrian, hautagaiak lirateke ere lan honetarako . Bestalde, izan litezke inguruari 
buruzko lan monografikorik, eta horrelakoak ere iturri bezala erabil tzeari 
ezinbestekoa deri tzogu .

Argitaratu gabe dauden dokumentuak, aipatu bezala, ar txiboetan daude 
batik bat . Dokumentazioa ugaria izan ohi da, are gehiago Erandioko Elizatea 
bezalako herriaren kasuan, beraz hautaketa eta mugaketa egitea ezinbestekoa 
gerta tzen da . Horretarako ar txiboetako arduradunen iri tzi eta gomendioei ja-
rraituko diegu . Oinarrizko irizpidea izango dugu, jakina, dokumentuetan ager 
litekeen toponimo kopurua . Era berean garai ezberdinetako dokumentuak az-
tertuko dira, lehentasuna zaharrenek dutelarik .

2. Minuta toponimikoa

Ezagupen geografikoarekin batera, eta jadanik argitaratua den maparen 
lagun tzaz, minuta toponimikoa osatuko dugu . Minuta toponimikoa, toponi-
moez osoturiko kartografia iturri hu tsa da . Honen lagun tzaz inguru geogra-
fikoarekiko harremana estutu egiten da . Bilketa honek lagunduko digu ikerke-
tan aurkituko ditugun izenak non kokatu ahal ditugun .

Izenak maparen gainean koka tzean koloreez baliatu ahal gara iturri des-
berdinak bereizteko, askotan mapen kalitatea ez baita beti berdina . Mapen 
hautaketa egitean bereizi behar dira lehen eskuko lanak, ikerketa baten ondo-
rioz zuzenak direnak, esate baterako 1926an BFAk egindako mapak, edo bi-
garren eskukoak . Azken hauek beste ba tzuen kopia izanik ez dira hain garran-
tzi tsuak eta gainera nahasgarriak izan daitezke . Esate baterako, toponimo bat 
hamar mapetan aurkitu ahal dugu eta ondorioz erabat fidagarria dela pen tsatu 
eta erresultatu guztiak direla hasierako hu ts baten kopia .

3. Argitaratutako iturrien erauzketa

Minutarekin batera argitaratutako iturrien erauzketa egingo dugu . Erauzke-
ta hau nahiko azkarra izaten da, eta erraza, ez baitu interpretazio paleontolo-
gikoen beharrik . Gainera askotan historia edo etnografiarekin loturik dagoenez, 
toponimia uler tzeko baliagarria izan daiteke . Esate baterako, Historia de Ge txo 
irakur tzean ulertuko dugu zer dela-eta San Martin kalea San Nikolas elizaren 
aurrean dagoen eta ez San Martin elizaren aurrean, eta horri ezker San Mar-
tinaldeak izeneko alorra dagokion auzoan kokatuko dugu .

Liburu edo iturri hauetan ageri den informazioa oso heterogeneoa izaten 
da, baina ahalik eta zehaztasun gehienez bilduko da . Azalpen geografiko edo 
historikoak ematen baditu, azalpen osoa bilduko genuke . Gainera lan berean 
behin baino gehiagotan ager tzen bada toponimo bera, guk ere hala jasoko 
dugu, hainbatetan alegia .
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4. Ar txiboetako dokumentazioaren erauzketa

Ar txiboetako dokumentazioa kon tsultatu eta datuak erauztea da hurrengo 
lana . Lan honek denbora luze emango du, ikerketaren bi eren izaten baita . 
Baina jakina, hemen hautaketa zeha tza egin behar da gehienetan ezin baita 
ar txibo osoa epearen barruan aztertu .

Udal edo kon tzejuaren ar txiboa: Egotekotan emankorrena eta zenbait 
lekutan azter tzeko handiegia ere izan daitekeena . Segida diakronikoa egoteaz 
gain izenak testuinguru zeha tzean ager daitezke . Ezin bada osorik aztertu za-
harrenari emango diogu lehentasuna eta beste mendeotan lagin ba tzuk egingo 
ditugu .

Foru ar txiboa: Bizkaiko kasuan korrejimendua da emankorrena Sutegiak 
eta Baso Liburuaz4 gain . Sutegiak bi aldiz argitaratu dira baina argitalpen bi 
horiek bigarren mailako iturriak dira .

Protokoloak: 1900 baino lehenago Notarioek egindako dokumentuak 
dira . Kasu ba tzuetan Jabe tza Ganbara izango zenaren aurreko zerrendak daude . 
XVI . mendetik aurrera oso abera tsa izan daiteke, nahiz eta sarri astun samarra 
izan .

Jabe tza Ganbara: XIX . mendearen erdialdean sortu zen . Lehenengo eta 
behin zerrenda alfabetikoak azter daitezke, eta gero beharra eta denbora iza-
tekotan sarrerak . Hala ere, bertan sar tzea ez da beti erraza izaten eta Akademia 
eta udalaren gutuna behar izaten da sartu ahal izateko .

Osagarri gisa beste ar txiboak erabil daitezke, elizbarrutiarena, Valladolid 
edo Simancas . Elizbarrutiarena emankorra izan daiteke elizaren ondarez gain, 
eta ezin dugu ahan tzi eliza lur askoren jabe izan zela, sarritan baserrien ze-
rrendak ager tzen direlako . Hala ere, genealogiazalez beterik egoten da, eta 
aldez aurretik eskatu behar da txanda . Guztiarekin ere, Euskal Herrian ezin 
gara kexatu txukun eta kon tsultagarri daudelako . Santanderreko elizbarrutiko 
ar txiboa Santillana del Mar-en zegoen, astean hirutan ireki tzen zen goizez . 
Sar tzen lor tzen baldin bazenuen, oso leku urria bai tzegoen, ar txibozainarekin 
min tza tzeko tornua zenuen klausurako moja bai tzen .

Ezin dugu ahan tzi lana ahalik eta zeha tzen izan behar dela eta izenak 
ida tzirik ager tzen diren moduan jaso tzeaz gain testuingurua ere bildu behar 
dugula ikerketarako baliagarria izan daitekeela uste baldin badugu:

[…] las heredades [Gardena baserriarenak] Sausolo, Seiguisalana, lauguisa-
lana, Arteondoa y Amaguisalana, que se hallan en un perímetro ó conjunto que 
contienen diez y siete mil setecientos metros cuadrados, confinnado por saliente 
con heredad de Aguirre barria […] las heredades llamadas Madariaga-ondo, 
bosguisalana, seiguisalana y lauguisalana que se hallan en un perímetro conjunto 

4 XVIII . Mendean eginiko Libro de Montes izenekoa .
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[…] la heredad llamada Ugalde Solo que contiene cuatro mil ciento cuarenta y 
seis metros cuadrados de superficie y la sierra argomal Ugalde Sarra, que contie-
ne cuatro ciento cuarenta y seis metros cuadrados, hallandose las dos en perime-
tro, confinan por saliente con pertenecidos de la caseria llamada Echechu, corres-
pondiente […] y con iguales peryenecidos a la caseria llamada Echechu,y con 
iguales pertenecidos de la casería llamada Mendoza osteingoa, correspondiente al 
referido Francisco de Barcena y de Echebarrisarra, del citado Bolloqui, por po-
niente con heredades de la caseria de Madariaga propia de la misma […]5

5. Hausnarketa eta datuen txukunketa.

Ida tzizko iturriak hustean, ahal den neurrian datuak aton tzen joango gara . 
Baina ikerketaren zati hau noizbait amaitu behar da eta aurrera segi tzeko 
denbora txo bat behar da datuak txukun eta argi jarri eta azter tzeko . Azterketa 
honek balioko digu, batetik, hu tsunerik dugun ala ez jakiteko, eta bestetik 
hurrengo zatia, ahozko bilketa, presta tzeko .

Txukunketa lana amai tzean izango dugu bildutako toponimo asko koka-
tuta bai hasieran egin genuen minuta toponimikoaren bitartez, bai testuingu-
ruaren bidez, gorago ikusi bezala . Baina izango ditugu izen ba tzuk, edo asko, 
kokaturik gabe . Agian izango dugu baserri bat dokumentatuta, baina izen hori 
ez denez gaur egun erabil tzen ezin mapan kokatu .

Ge txon, badira XVI . mendetik oso ongi dokumenta tzen diren Larrazabala-
tzekoa eta Larrazabalaurrekoa baserriak . Gaur egun Moreaga tze eta Morea-
gaurre dei tzen dira, izen berri hauen lehenengo aipua 1939ko dela .

6. Ahozko bilketa

Ez dago ahozko bilketa egiteko erregela finkorik, norberak bere erarik 
erosoena asmatu edo aurkitu behar du, baina badira segitu behar diren puntu 
ba tzuk eta eman daitezkeen aholkuak .

Kronograma honetan argi u tzi dugu ahozko bilketa, jendeak kontrakoa 
uste badu ere, ezin dugula hasieran egin, arrazoia erraza da uler tzen . Galdetu 
Mungiako bati zein tzuk udal daude Txorierri eta Uribe Kostan edo Goierriko 
bati zein tzuk herrik osa tzen dute eskualde hori . Nekez esango ditu guztiak 
ezagu tzen baditu ere, bat-batean ez direlako izen guztiak gogora tzen . Beraz, 
ahozko bilketa ez da arra tsalde batean egiten den solasaldi lasaia oso ongi 
presaturik eraman behar den lana baizik .

Informa tzailearen hautaketa:

Urte ba tzuk jarduera honetan darama tzagunok Corominas eta bere garaiko 
ikerlari handiengandik ikasi genuen herri bateko toponimia bil tzeko herrian 

5 Ira txe Lasak Erandion egindako bilketa .



676 EUSKERA – LIII, 2008, 3

bertan jaiotako gizona hautatu behar zela, ahal zela ar tzaina eta herritik irten ez 
zena . Konturatu behar gara nekazarien munduan emakumea ez zela basomutil, 
olagizon edo ar tzain izaten eta ondorioz ez duela basoa ezagu tzen . Hau ez da 
toponimia ikerlarien uste hu tsa . XX . mendearen hasieran egin ziren dialektologia 
lanetan arau bat zen emakumeei ez galde tzea, suposa tzen bai tzen basolan edo 
ar tzain tzaren ezagu tza faltak galdera ba tzuk hu tsik ager tzea lekarkeela . Gure 
kasuan, gainera, euskalduna, nahiz eta euskara desager tzeko zorian egon .

Hau ez da zuzena!

Argi dago horrelako informa tzaileak izaten direla neutroenak eta garai 
bateko toponimiaren isla emateko egokiak direla . Ondorioz, horrelakok izango 
dira gehienak . Baina haratago joan behar dugu . Dialektologian aritu direnek 
aspaldian deskubritu zuten emakumeen min tzairak gorde tzen zituela gizo-
nezkoenak ez zituen berezitasunak eta horiek ere en tzun eta ikertu behar zire-
la . Gure kasuan ez dirudi emakume eta gizonen toponimia desberdina denik 
eta lanean sexu banaketa egon den arren, ez dago bereizketa egiteko arra-
zoirik .

Oso interesgarria, baina bereziki zaila izango li tzateke gizartetik alde 
batera bizi direnen toponimia iker tzea . Herri askotan egoten da familiaren bat 
gizartetik alde batera bizi dena . Sarritan bere euskara arkaikoagoa izaten da, 
eta modetatik urrunago bizi tzean toponimia ere arkaikoagoa izan daiteke . 
Horiekin batera joan zirenen aho tsa ere en tzutea aberasgarria li tzateke . 18 edo 
20 urterekin alde egin zuenak bere gaztaroko toponimia eraman zuen eta ez 
badu harreman handiegirik izan orain dela urte asko desagertu zen mundu 
baten berri emango digu . Neuk gogoan dut orain dela 20 bat urte, orduan 95 
urteko aitaren osaba zaharrak Mexikotik bidal tzen zituen gutunetan txikitako 
oroi tzapenak bil tzen zituen . Gutun batean 1898 inguruan egindako bidaia 
baten berri ematen zigun, eta mea tzariek jandako mendi bat deskriba tzen zi-
gun, benetan harrigarria izan zen gure tzat gaur egun zulo ikaragarria dagoen 
lekuan hai tz gorri bat zegoela jakitea .

Baina toponimia ez da hilda dagoen zerbait, bizi-bizirik dago eta horre-
gatik komeniko li tzateke beste iturri ba tzuk ere azter tzea .

Lehengo eta behin herriko erdaldunak . Herri guztietan, edo gehienetan, 
egoten dira familia ba tzuk bertakoak izan arren, erdaldunak direnak; ba tzuk 
azken belaunaldian erdaldundu dira eta beste ba tzuk berriz aspaldian . Interes-
garria da oso horrelakoek euskal toponimia nola erabil tzen duten, euskaratik 
hartua edo erdaratik eta nola ahoska tzen dituzten, esaterako, erdaraz ez dauden 
soinuak . Seguruenik Zarauz gaztelaniaz esango dute, baina gerta liteke baserri 
izenak euskaraz erabil tzea eta Ima tzenea edo Beamakoselaya .

Horiekin batera etorkinak ere aztertu beharko genituzke . Leioan Ira txek 
izan zuen lekuko on bat umetan Andaluziatik etorritako gizon bat izan zen . 
Erdalduna izan arren, baserri izenak euskaraz erabil tzen zituen .
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Azkenik benetan interesgarria izango li tzateke azken etorkinek nolako 
toponimia ikasi duten jakitea .

Horrenbeste lekuko aurki tzeko ezinbestekoa da herritarrek parte har tzea, 
eta hau bidera tzea da Jarraipen ba tzordearen eginkizunetako bat . Baina ez 
bakarrik ba tzordearen lana, udalak lagundu egin behar dio ba tzorde honi behar 
diren baliabideekin . Udal ba tzuetan gutun bana igorri zi tzaien adin batetik 
aurrerako guztiei, besteetan aski izan zen Jarraipen ba tzordekoek ezagu tzen 
zituztenekin sare bat antola tzea . Azkenean sare bat osa tzen bada eta urliak 
emanda etor tzen bazara

Metodologia:

Ero bakoi tzak bere erotasuna dio esaera zaharrak eta hemen ere hala bada 
ere badira, gorago esan dudan bezala, bete behar diren gu txieneko baldin tza 
ba tzuk .

Minuta toponimiak izen mul tzo bat eman zigun kokatuta, baina ezin dugu 
inondik inora pen tsatu guztiak ongi kokaturik zeudenik . Kokaturik ditugun 
horietaz gain, badugu beste mul tzo bat dokumentazioan bildua . Ba tzuk koka-
tuta daude, lehenago ikusi dugun bezala; beste ba tzuk, berriz, erdi kokatuta 
eta azkenik banaka ba tzuk zeharo galdurik .

Beraz, izenak bil tzera goazenean lau lan egin behar ditugu:

–  Lehenengo eta behin egiaztatu behar dugu kokaturik ditugunak ongi 
kokatuta ditugula .

–  Bigarrenik gu txi gora behera kokaturik ditugunak kokatu .
–  Hirugarrenean zeharo galdurik ditugunak koka tzen ahalegin tzea .
–  Azkenik, izen berriak bil tzea .

Eta praktikan nola egiten da lan hori?

Ez-jakinak pen tsatuko du ahozko bilketa egitea baserriaren aurreko al-
dean solasean ari tzea dela, baina erabat oker dabil . Bilketa hau fase desberdi-
netan egiten da eta gehienetan emankorragoa da per tsona bi edo hiru, sekula 
ez gehiago, batera elkarrizketa tzea .

Gauza tzen den lehengo inkesta librea izango da, baina ez gara esku hu-
tsean agertuko . Komeni da bi per tsona joatea, bat elkarrizketaz arduratuko da 
eta bestea datuen bilketaz . Ahal dela elkarrizketatutakoak adin berekoak eta 
ezagunak izan behar dira .

Leku izenak mapan dagozkion lekuetan koka tzeko hobe da kalean egotea, 
baina elkarrizketa egiteko leku erosoa, eta mahai bat, behar da paper asko 
edukiko baitugu eskuartean . Beraz, ezin dugu arineketan eta edonola burutu . 
Lehenago lotu behar dugu lekukoekin eta pa txadaz egin .
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Izenak bil tzeko bi euskarri erabil daitezke, ohiko mapa sestrakurbekin eta 
ortoargazkia . Biek dituzte alde on eta txarak . Pinuz landatutako leku mendi-
tsuetan zail da ortoargazkia erabil tzea, baina beste aldetik lursailak eta abar 
koka tzeko oso erabilgarria da .

Inportantea da, mapa edo argazkia den alde batera u tzita, izenik ez ager-
tzea lekukoek irakur tzeko eta on tzat emateko joera baitaukate . Gainera, zail 
izaten da lekukoek mapak ongi irakur tzen jakitea, eta hori dela-eta hobe da 
maparen gainean lanik ez egitea . Osagarri moduan mendi edo leku altuetatik 
egindako argazki panoramikoak eraman daitezke eta ordenagailuan ikusi . 
Eramango dugun mapan markaturik edukiko ditugu kokaturik ditugun izenak 
baina ida tzi gabe, aski da dagokion zenbakia jar tzea eta horrela kokapena 
egiaztatu ahal izango dugu . Kokatu gabekoez edo guk kokatuta ditugunak jaso 
ez ditugunez geroago galdetuko ditugu .

Izenez galde tzean zabaleraz ere galdetu behar da eta ahal bezain zeha tzen 
adierazi mapa, toponimoen arteko jerarkia ongi azalduz . Ohikoa da mapen 
leiendan mailaketa txiki bat ager tzea eta izen ba tzuk aurkin tza direla esatea, 
sarritan tontorretatik berezita, baina hori ez da aski toponimia bilketa egitean . 
Mendian dauden izenen arteko harremana ez da beti berdina eta badira mendi 
malda osoa har tzen duten izenak eta oso eremu murri tza dutenak; hori ere 
islatu behar da, beti ere mugak oso zalan tzazkoak direla ongi gogoratuz . Ho-
rrelako lehenengo saioa Jose Antonio Gonzalez Salazarrek eginiko Cuadernos 
de Toponimia Alavesa liburu sortan ikus dezakegu .

Aurrekoarekin batera leku mota ere bildu behar dugu, baina gehiegi la-
rritu gabe, sarritan inor txok ere ez baitaki leku bat zer den . Horren ondorioz 
sailkapenak oso malguak izan behar du . Esate baterako jauregi izandako ba-
serri bat gaur lande txea baldin bada nola arautuko dugu? Zen tzuzkoena e txe 
moduan sailka tzea li tzatekeela dirudi . Baina horrelako lanetan inoiz horrelako 
aukerak eman dira: eraikun tza isolatuak, baserri, e txe, txalet, dorre, aterpe, 
borda, txabola; e txola, ukuilu, bestelako eraikun tzak eta aurria. Eta gu txi 
bali tz errota, dorrea eta jauregia . Aukera ez da makala!!!! Baina zailagoa da 
lur-erabilerak atala bertan honelako aukerak ditugu:

Basoak, baso edo oihan, zuhaizti; arboladi, ibarbaso; zaldu, pagadi, harizti, 
artadi, ezkamezti, amezti, pinudi, pinu-sail, eukalipto-sail, bestelako landaketak, 
mintegi, sastraka, sastraka, e tze; alfer-lur, otadi, ezpeldi, txilardi, abarizti, gurbiz-
ti, elordi, ira tze-leku, lahardi, larre eta belardiak, larre, belardi; belai, saroi, soil-
gune, kortabaso, lur landua, soro; alor, lehorreko lur, lur ureztatu, fruta-arbolak, 
olibadi, mahasti, ibar, bara tze edo ortu eta larrain .

Argi dago hor ager tzen diren erabilera ba tzuk oso zalan tzazkoak direla 
eta gainera oso aldagarriak eta egiten ari garen lana amaitu baino lehenago bi 
aldiz alda daiteke eta pinudia zena egun ardan tza edo sagastia izatea . Beste 
aldetik, Urkiolan dauden pagoei zein generiko dagokie? Zuhai tz motena: pa-
gadia; erabilera: a tsedenlekua; edo orografikoa: ordokia.
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Aurrekoa ikusita askoz ere erabilgarriagoa den sailkapena proposa tzen 
dugu . Hori bai, ahal dela benetako generikoa bildu behar da ahozko bilketa 
egitean, baina argia ez bada larritu gabe .

Gai hau huskeria dela pen tsatu behar dugu, baina sailkapen honek auke-
ra ematen digu gero zerrendak sor tzeko eta horregatik behar dugu .

Bilketa, ongi egin nahi badugu ezin da behin egin . Lehengo saioa izango 
da luzeena, baina gero e txean landu behar da ahoz bildutakoa eta horretarako 
dago grabagailua . Makinan honen erabilera ere landu behar dugu, komeni da 
«markak» jar tzea, izenak arinago aurki tzeko eta geroago ulertu ahal izateko 
pistak ematea . Hau da ikerlariak azalpenak ematea bertan: Madariaga zer da 
mendi horen magalean dagoen baserria? Hori egiten ez badugu grabaketan 
hor, han, a tzean eta abar ehundaka aldiz en tzungo dugu .

Ahozko bilketan egoten den arazoetako bat kaletar eta baserritarren artean 
dagoen munduaren ikusmoldea da . Esate baterako, kaletar baten tzat Gorbeia 
guru tzea duen leku txoa da; baserritar baten tzat, berriz, leku hori gaina izango 
da Gorbeia osotasuna delako .

Landu eta gero ikusiko dugu gure zalan tza asko argitu direla, baina bes-
te ba tzuk ez daudela argitua horretarako dago bigarren saioa . Bigarren honetan 
galdera zuzenagoak egin di tzakegu eta izen zeha tzez galdetu, ahal dela bertako 
hizkun tzara moldatuta . Esate baterako Madariaga izeneko lekua dokumentatu 
baldin badugu galde tzean Madarixa edo Madaria izenekorik ezagu tzen ote 
duten galdetuko diegu .

7. Bildutakoaren azterketa eta hu tsen bilketa eta zuzenketa

Bilketa amaitu tzat ematean datu guztiak aztertuko ditugu eta lanaren 
behin behineko idazkia egin .

8. Tutoreari lehengo idazkia ematea.

Ikerlariak prestatuko du lanaren behin-behineko testua eta tutoreari pasatuko 
dio . Honek aztertuko du bildutako eta osatu behar dena azalduko dio . Horretaz 
gain, izenak ongi loturik ote dauden egiaztatu eta arau tzeari ekingo dio .

9. Arau tzea

Toponimiaren inguruan dagoen nahasketarik handienetako bat arau tzea 
eta normaliza tzea da, askotan gauza bera balira bezala erabili izan baititugu . 
Arau tzea izenak nola ida tzi behar diren zehaztean da tza eta Akademiaren lana 
da . Normaliza tzea izenak egoki erabil tzea da eta guztion lana da, bereziki 
herri agintariena eta Euskal Herrian euskal tzaleon lana .

Baina zer da izena normalizatuta egotea? Azal tzeko izen bi hartuko ditu-
gu Portugalete eta Are txabaleta . Izen bi hauek normalizatuta daude jendeak, 
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dagokion hizkun tzan, jakina, Portu edo A txabalta baitarabil ahoz; baina ida tzi 
behar duenean dagokion era arautua erabil tzen du . Ondorioz, izena normali-
zatuta egotea ez da mundu guztiak era arautua erabil tzea, izena egoki erabil-
tzea baizik . Hau erraz ikusten da mendez mende ofizialak izan diren hizkun-
tzetan, gaztelania edo ingelesean, esaterako . Birminghan, adibidez, erabat 
normalizatuta dago eta horregatik, normala den bezala, lagun artean Bren al-
daera erabil tzen da . Ba tzuetan hizkun tza horietan ageri dira arauen kontrako 
izenak erabileraren poderioz araututa daudenak, adibidea da Nafarroako Cor-
dovilla, etimologiaren ikuspuntutik -b- behar duena Cordoba-ren oihar tzuna 
baitu .

Arau tze lana askotan erraza da eta neurri handi batean eztabaidaezina, 
baina kasu ba tzuetan zalan tza egon daiteke, eta hori dela eta, behin-behinekoa 
izanen da gizartean aurkeztu eta adostasuna lortu arte . Proposatuko diren izen 
ba tzuen idazkera gogorra izan daiteke, baina jendea orokorrean uste baino 
azkarragoa da, eta ongi azalduz gero, prest egoten da idazkera horiek onar-
tzeko . Jendeari esan behar zaio toponimia guztion ondarea dela eta ezin du-
gula gal tzen u tzi . Baina ezinbestekoa da proposamenak eta azalpenak hasiera-
hasieratik ongi ematea .

10. Jendaurreko aurkezpena

Lana herriko toponimiaren harlauza izatea nahi ez badugu jendeak erabi-
li behar du eta erabil tzeko horren berri izan behar du . Gainera, jendaurreko 
aurkezpen honek balio du, orain tsu esan legez, arau tzea zabal tzeko .

Dena dela puntu hau geroago jorratuko du Felix Muguru tzak

Baliabideak: programa, grabagailua eta mapak

I) Access eta ECO

Urte hauetan ikasi dugun gauzetako bat iker tzailea tresna egokiez horni-
tzea da . Era berean, lan guztiak an tzera egin behar dira, eta ahal den neurrian 
bateragarriak izan behar dute . Hori dela eta, Pa txi Galé ba tzordekideak access 
erabiliz programa bat sortu zuen . Programa hau bateragarria da Euskal-
tzaindiak duen ECO (Euskal Corpus Onomastikoa) egitasmoarekin . Azken 
ikerketetan espresuki bil tzen da ikerketa datutegi horretan bil tzea .

Baina programa ez da soil-soilik sortu ikerketa egiteko, ahal den neurrian 
geroago erabil tzeko ere aurrikusi da .
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Programaren sarrera

Hau da gure programaren sarrera, zazpi ataletan banatuta

Botoietan dagoen lekua oso mugatua denez ageri den testuak oso laburra 
izan behar du eta ikasi arte apur bat ulergai tza izan daiteke .

1 . Lan Tresnak . Bertan aukera hauek ditugu:
 a .  Leku fi txa . Fi txa nagusia da eta hor ageri da lekuaren informazio 

guztia . . .
 b .  Fi txak iragazi . Aurreko fi txen gainean egiten dira iragazkiak koka-

pena, entitate mota edo hizkien bidez .
 c .  Bilketa dokumentala 1 . Datutegi hau zuzen zuzenean erabil-

tzeko .
 d .  Bilketa dokumentala 2 . Datutegira excell, word edo accessen 

bildutako datuak ekar tzeko .
 e .  Era zur tzak lotu. Guk dokumentu batean izen bat topa tzean bil-

tzen dugu datutegian, honi era dei tzen diogu baina ez dago dago-
kion leku fi txarekin lotuta, horretarako erabil tzen da tresna hau .

 f .  Id barrutika: Aurrekoaren aldaera eremu zabaleko udalerrietan 
erabil tzeko .

 g .  Loturak kudeatu . Era eta leku fi txen arteko lotura kudea tzeko balio 
du . Besteak beste era bat leku birekin lo tzeko aukera ematen du .

 h . Ahozko bilketa 1 . Datutegi hau zuzen-zuzenan erabil tzeko .
 i .  Ahozko bilketa 2 . Datutegira excell, word edo accessen bildutako 

datuak ekar tzeko .
 j . Ahozko zur tzak lotu.
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2 . Iturriak . Bertan aukera bi daude:

 a .  Iturri dokumentalak . Iturrien fi txa da eta bertan laburdura, 
zenbakia, egilea, izenburua, argitale txea, lekua, data, oharrak, 
mota eta hustuta dagoen ala ez bil tzen da.

 b . Ahozko informa tzaileak . Aurrekoaren berdina .

3 .  Iturrien txostenak . Erabil tzen ari garen iturrien txostena automatiko-
ki sor tzeko prestatuta . Barruan ahozkoa eta ida tzizkoak bereizten da:

 a . Ida tzizko iturriak
 b . Ahozko iturriak

4 . Txostenak . Barruan ondoko aukera daude:

 a . Leku guztiak . Fi txa osoa eta jasotako eren laburpena sor tzen ditu .
 b .  Markatutako lekuak . Markatu ditugun fi txa osoa eta jasotako eren 

laburpena sor tzen ditu .
 c .  Iragazitako txostenak . Aurrekoak bezala baina aukera ba tzuk 

eginda: kokapena, entitate geografikoa (e txea, erreka . . .), aurreko 
biak batera, aurrizkia, a tzizkia eta hi tz zatia .

 d .  Lekuen zerrenda . Lekuen zerrenda alfabetikoa . Izenaz gain ma-
trikula eta entitate mota ageriko da .

5 .  Irudiak . Argazkirik baldin badugu non dagoen jakiteko .

6 . Kodeketak .

 a .  Objektu geografiko(en) txostena. Objektu geografikoen txostena 
oso lagungarria da datuak bil tzen fi txa bete tzeko .

 b .  Barrutien txostena. Euskal Herriko herri eta auzo guztiak ager tzen 
dira . Normalki herri baten ikerketa egiteko herria eta ingurukoak 
baino ez dira ager tzen erosoago lan egiteko .

7 .  Glosarioa .

 a . Sarrerak.
 b . Glosarioa.
 c . Glosarioa adibeduna.

Leku fi txa

Ikerketaren oinarria da eta hasieran nahiko erabilgai tza bada ere geroago 
lana erraztuko du .
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Fi txa honetan lekuaren datu guztiak bil tzen dira . Barruan ageri diren 
leiho txoetan ahoz eta ida tziz bildu diren erak ikusi eta kon tsultatu ahal dira .

Fi txa honetan honako datuak ager daitezke:

–  Izena: leku horrek izango duen izen arautua . Lana egiten den bitartean 
behin-behineko maila izango du: Barrena (-a).

–  Matrikula: Eskuinaldean ageri den zenbaki grisa . Ordenagailuak ema-
ten du eta ezin da errepikatu .

–  Sinonimoak: Leku horrek izan di tzakeen beste izenak, ba tzuetan jato-
rriaren aldaerak baina ez beti: Arteaga, Barrene txea, Mirandae txea .

–  Erdal era: egotekotan gaztelaniazko izena .
–  Izen ofiziala: Ez da gehienetan ager tzen baian zenbait kasutan izan 

dezakegu .
–  Objektua: zenbakiaz eta azalpenaz osatuta: 1.301 E txebizi tza (Eraikun-

tzak) .
–  Generikoa: Bertan erabil tzen den izen generikoa . Iragazteko oso ba-

liagarria .
–  Hizkun tza: Hizkun tzalari tza alorreko oharrak jar tzeko gunea .
–  Oharrak: Historia, etnografia edo beste edozelako oharrak jar tzeko 

lekua .

Eskuinaldean eta azpiko aldean beste informazio osagarriak ager tzen dira: 
UTM koordenadak, maparen zenbakia, kokapena, araututa dagoen ala ez eta 
marka . Azken honek txosten bereziak sor tzeko aukera ematen digu .
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Lanaren hastapena administrazioak ofiziala duena izanen da eta leku 
berriak sortu ahala fi txa berriak egingo ditugu .

Bilketa dokumentala 1

Datuak sar tzeko menu bi ditugu . Lehenengoa, datu solteak sar tzeko 
erabil tzen da eta, bigarrena, berriz, beste programa erosoagoetan (word edo 
excell) egindako bilketa handiak sar tzeko .

Testuingurua Era Iturriko 
dea Urtea Errefe-

rentzia 
Oha-
rrak Non Zer 

 . . .por la parte de avaxo el camino 
rreal que ba a las heredades de 
Ocorro e mas otra pieça que esta 
plantada mançanal en Boçunça-
mendia . 

Boçunçamendia 25 1538 
CO 
MEJ 
308 

3 .4 .00 .110 1 .600 

 . . .por arriba con eredades de la 
casa de Boçunçamendia y sus dos 
castañales . . . 

Boçunçamendia 25 1614 CO UEJ 
190 3 .4 .00 .110 1 .301 

Yten el mançanal que assimismo 
tienen en el termino de boçunça-
mendia que alinda con hereda-
des . . . 

Boçunçamendia 25 1620 CO EEJ 
642 3 .4 .00 .110 1 .600 

Testuinguruak oso luzeak direnean hobe da testu sor tzailea erabil tzea 
datutegietan deserosoa baita .
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Era zur tzak lotu

Esan bezala bildu ditugun erak ordenagailuaren barruan egon arren lotu 
gabe daude «umezur tz» eta dagozkien leku fi txekin jarri behar ditugu harre-
manetan . Ahoz bildutako eretarako ere an tzeko menua dago .

Menu honetan Leku fi txaren zati bat daukagu eta beheko aldean loturik 
ditugu eren ordez umezur tz dauden era guztiak ditugu . Lotu azpian dagoen 
botoia sakatuez gero eskuinaldeko lauki txoan leku fi txan ageri den matrikula 
azalduko da eta aurreran tzean era hori eta leku fi txa loturik agertuko dira .

Lotura gaizki egitekotan ez dago ardurarik . Fi txa nagusian askatu ahal 
dugu eta .

Leku fi txa eta era fi txa

Leku fi txen beheko aldean erak ditugu, baina ez ditugu azpi-fi txa horiek 
osorik ikusten pantaila mugatuta dagoelako . Ageri diren botoi txoetan saka tzen 
badugu fi txa osoa ikusteko parada izango dugu .
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Beste horren beste egin ahal dugu era-ren fi txa bibliografikoarekin

Loturak kudeatu

Menu honen bidez loturak kudea tzen dugu eta aukera dugu aipu bat leku 
fi txa birekin lo tzeko . Gogoratu behar dugu askotan izen batek gauza bi izenda-
tzen dituela, baserria eta auzoa esaterako eta argi ez dagoenean leku biekin 
lotu behar dela .
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Fi txa honetan garran tzi tsuena ez da Leku Fi txa-an ageri den izena, doku-
mentatutako era baizik . Behean zein lekurekin lotu dugun ageri da eta eskui-
naldean fi txaturik ditugun guztiak .

II) Erabil tzailearen programa

Lana amai tzen denean errazago erabil tzen eta alda tzeko aukera ematen 
ez duen ber tsioa ematen zaio udalari nahi duen leku guztietan jar tzeko . Ber tsio 
hau txostenak errez sor tzeko asmatu zen .

2. Beste baliabideak

Erabateko garran tzia duen beste baliabideetako bat grabagailua dugu . 
Deiker-ek Eusko Jaurlari tzaren tzat burutu zuen Bizkaiko toponimia azken 
bilketan Mindisk Sony erabili zuten duen kalitate paregabearengatik . Tamalez, 
erabilera konplexuegia izan zen eta hiru ikerlarietatik batek arazoak izan zituen 
grabaketak eginahal izateko eta talde batek hirutan eginbehar izan zituen gra-
baketak . Gaur egun ordenagailuan zuzen zuzenean konekta daitekeen Mp3 
erabil daiteke lana merkatuz eta erraztuz .

Honetaz gain argazki kamara digitala behar da geroagoko lanak errazteko 
eta bilketa egiten lagun tzeko .

Azkenik, mapak gogoratu behar ditugu . Orain arte ohikoena izan da to-
ponimoak paperezko mapa baten gainean ematea, inoiz pos-it erabiliz . Gaur 
egun badira doako programak lan hau informatizaturik ematea bideragarri 
egiten dutenak, hala nola Inkscape .

g. Gizartera tze lanak

Puntu hau Felixek garatuko duenez ez naiz luzatuko . Bakar bakarrik 
azpimarratu nahi dut al txor hau zein dugula, inondik inora, udale txean ustel-
tzen u tzi eta herritarrek ezagu tzea eta erabil tzea lortu behar dugula .

Amaiera bano lehen eta gizalegeak agin tzen duen bezala eskerrak eman 
nahi dizkiot Onomastika ba tzordekideei eta bereziki Pa txi Galé eta Ira txe 
Lasari dokumentu hau gara tzen emandako lagun tza bikanrengatik .
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