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Ibai	izenen	erabilera	zuzenaz:
Bidasoa

iñigo, Andres
Onomastika ba tzordeburua

Euskal tzaindia Euskal Herriko ibai nagusien izenak arau tzen ari da. Ono-
mastika ba tzordeak bedera tzi mul tzotan banatutako 400 ibai izen inguru 
aztertu eta proposatu ondoren, osoko bilkurak beste bedera tzi bilkuratan 
berraztertu eta onar tzea aurreikusi da.

Lehendabiziko bi bilkuretan hasierako bi mul tzoak one tsi dira, Bizkaiko 
mendebaldeko mugatik hasi eta Gipuzkoako ekialdekoraino Kantauri 
i tsasoan isur tzen diren ibaienak eta berauen erreka-adar nagusienenak, 
hots, Karran tzatik hasi eta Bidasoraino.

Toponimoetan ohi den bezala, amaierako a bokala berezkoa ez bada, 
artikulua baizik, Euskal tzaindiak izenaren ondotik (-a) marka jar tzen die, 
izen hori deklina tzean nola jokatu behar den jakin ahal izateko, esaterako 
Deba, berezkoa delako, baina Bidasoa (-a), artikulua delako.

Hori dela eta, Bidasoa izena deklina tzean honela egin behar da: Bi-
dasoa, Bidasoan, Bidasoarekin..., baina Bidasoko, Bidasotik, Bidasora... Era 
berean, izen horrek bere azken -a gal tzen du ondoan beste determina tzaile 
bat edo adjektiboa daramanean. Adibidez: Bidaso maitea, Bidaso osoan, 
gure Bidaso hau...

Erabaki hau har tzeko, Euskal tzaindiak inguru horretako euskaldunen 
erabilera izan du kontuan. Izan ere, XIX. eta XX. mendeetako testuetan 
erabat arruntak dira gisa honetako aipuak: Bidasora doaz; Bidasoko Bera; 
Bidasoko nekazarien bil tzarra; Baztan, Malerreka eta Bidasoko gazteria, etab. 



446 Irizpideak / Diktamenak

Euskera. 2010, 55, 1. 445-446. Bilbo
issn  0210-1564

Bertako herritarren artean bildutako ahozko testigan tzak ere erabilera ho-
rren alde min tzo dira, arruntak baitira, batik bat, adin batetik goitikoen 
artean gisa honetako esaldiak: Bidásora bota zuten; Bidásotik atera zuten; 
Bidásoko izokinak, etab. Horretaz gain, kontuan izatekoa da, herritar izena 
edo «jentilizioa» dei tzen dena, azken -a hori gabekoa dela, ho ts, bidasotarra, 
eta ez *bidasoarra.

Hortaz, erabat bazter tzekoak dira azkenaldi honetan, bai ida tziz bai ahoz, 
heda tzen ari diren gisa honetako esaldiak: *Bidasoako trenbide zaharra; *Bi-
dasoaraino iri tsi ziren; *Bidasoatik pasatu ziren; Baztan-*Bidasoako ingurua; 
*Bidasoako hi tza... Horien ordez ber tze hauek erabili behar dira: Bidasoko 
trenbide zaharra, Bidasoraino iri tsi ziren, Bidasotik pasatu ziren, Baztan-Bi-
dasoko ingurua, Bidasoko hi tza...


