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GIL 89 donostiako badia

donostiako badiaren ikuspegi panoramikoa, igeldo mendira igo tzeko bidetik.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 19' 11,28'' N
Long.: 1º 59' 43,59'' W

•	UTM koordenatuak:
X: 581.454,29 m
Y: 4.796.819,04 m

nola iri tsi 

Donostiaren hiri-garapenak erabat inguratua daukan egitura geomorfologiko bat da. 
Oinez egin daiteke perimetro osoa, Kon txako pasealekuan barrena, zeina hondar tzak 
baino gorago baitago, Aquariumetik (ekialdean) Haizearen Orraziraino (mendebaldean).

Gilaren deskribapen laburra 

Goi Kretazeoko material tupa tsuetan eraikia dago Donostiako badia, eta Eozenoko 
hareharrizko arroka erresistenteagoak ditu er tzetan, Igeldon eta Urgullen. Gaur egun, 
1.500 m-tik gorako diametroa du badiak, gehienez, ekialde-mendebalde norabidean, 
eta sakonune oso erregularra du hondoan. Bi hiri-hondar tza daude badiaren er tzean: 
Kon txa eta Ondarreta.



GIL 89 – Donostiako baDia

2  GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen

Hasieran, badia Igeldotik Uliaraino iristen zen, eta han i tsasora tzen zen Urumea ibaia; 
hala, hezegune zabal bat sortu zen. Santa Klara eta Urgull badiako bi uharte ziren. Gero, 
ibaiaren ahoa ekialderan tz desplazatuz joan zen, tonbolo harea tsu bat sortu bai tzen, 
Urgull lehorreko lurrarekin lotu eta penin tsula bihurtu zuena. Hala, galdu egin zuen ba-
diak Urumearekiko lotura, eta gaur egun duen maskor-egitura hartu zuen, Santa Klara 
uhartea erdian duela.

Tonbolo natural hori 1 km luze da, eta badiako jito-korrontearen eta estuario-dinami-
karen arteko interakzioaren eran tzun gisa sortu zen. Gaur egun, hiri-egituraren azpian 
galduta daude erabat jatorrizko duna- eta marisma-inguruneak. Egitura hori XIX. men-
dearen azken laurdenetik aurrera garatu zen.

beha tzeko punturik onena 

Igeldo mendiko begiratokitik.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: 

•	Gaiari dagokionez: GIL 89, GIL 91, GIL 92, GIL 94, GIL 97.

badiako hondarra oso fina da.



GIL 89 – Donostiako baDia

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  3

Valoración del liG

Balorazioa Baxua Ertaina Altua Oso altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak:
eragin antropikoak asko baldin tza tzen du balorazioa. sistema osoa balora tzen da, 
baina haren zati bat ez dago ikusgai gaur egun.
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donostiako tonboloa, britainiarrek hiria okupatua zuten garaian (1835).


