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1. Introdución

A Península Ibérica está localizada no extremo SO de Europa. A maior parte da súa superficie corresponde a
territorio español ( 504.782 km2), pertencendo o resto a Portugal ( 92.072 km2) e Andorra ( 468 km2).
Os seus límites terrestres están marcados polos Pireneos e os marítimos polo Océano Atlántico, o Mar
Cantábrico, o Mar Mediterráneo e o Estreito de Xibraltar.
En España, saíndo do territorio peninsular podemos destacar as Illas Baleares no Mediterráneo e as Canarias no
O. Atlántico frente ás costas do Sáhara, así coma as cidades de Ceuta e Melilla no Norte de África. Asi mesmo, en
Portugal destacan no O. Atlántico as Illas Azores e as Madeira.
Datos xeográficos básicos da Península Ibérica
Latitude

Extremo septentrional -Punta da Estaca de Bares (A Coruña) 43°47'36" N
Extremo meridional -Punta de Tarifa (Cádiz)

36°00'08" N

Extremo oriental -Cap de Creus (Girona)

3°19'55" L

Extremo occidental -Cabo Touriñán (A Coruña)

9°17'46" O

Altitude máxima

Pico Mulhacén -Serra Nevada (Granada)

3.478 m

Altitude mínima

La sequia Nova - Albufera

-1 m

Lonxitude

Superficie Península

583.832 km2

Superficie España

504.782 km2
(incluidas as illas Baleares e Canarias)

Superficie de Galicia

29.574 km2
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2. O relevo
2.1. O relevo de España

O relevo de España caracterízase por estes 3 rasgos xerais:
1. A elevada altitud media: 660 metros, máis do dobre dos 297 m de media europea, sendo o segundo
país máis alto de Europa despois de Suiza ( situada nos Alpes cunha altitude media de máis de 1.300
m ).
2. A forma compacta e maciza semellante a un cadrado,cun litoral lineal aínda que tamén con costas
recortadas.
3. A disposición dos sistemas montañosos, cunha dirección xeral de oeste a leste. Este feito inflúe de
xeito importante no clima, establecendo unhas barreiras naturais á penetración das masas de aire
húmido procedentes del Atlántico.
Podemos dividir o relevo peninsular en 4 bloques:
1. Meseta Central
2. Rebordos montañosos da Meseta
3. Undidades exteriores á Meseta
4. Grandes depresións exteriores
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1. Meseta Central ( entre 600 e 700 m de altitude media).
Abarca unha gran parte da superficie peninsular e podemos
dividila en:
o Meseta Norte, percorrida polo río Douro.
o Sistema Central, cadea montañosa que
divide a meseta en dúas partes. Destaca o pico Almanzor
(2.592 m)
o Meseta Sur, dividida en dúas partes polos
Montes de Toledo, cada unha delas percorridas polos ríos:
 Texo
 Guadiana

2. Rebordos montañosos da Meseta: cadeas montañosas
que rodean a meseta :
a. Macizo Galego ( Pena Trevinca, 2.127 m ) e
Montes de León ( Teleno, 2.188 m )

Picos de Europa

Imaxe de Jerónimo Pérez

b. Cordilleira Cantábrica, na que destacan os
Picos de Europa e o pico Torre Cerredo (
2.648 m )
c. Sistema Ibérico, destacando o Moncaio (
2.213 m )
d. Serra Morena

3. Undidades exteriores á Meseta:
a. Montes Vascos

Pirineos

b. Pireneos, co Aneto coma
cumbre máis alta ( 3.404 m )
Imaxe de Félix Vallés

c. Cordilleira Costeira Catalá
d. Cordilleira Béticas, con dúas cimas en Serra Nevada ( Granada ): Mulhacén ( 3.478 m ) e Veleta (
3.392 m )
4. Grandes depresións exteriores:
a. Depresión do Ebro
b. Depresión do Guadalquivir

Mención aparte require o relevo insular canario, de orixe volcánica. Destaca sobre todo o Teide, a montaña
máis alta de España con 3.718 m . Tamén podemos mencionar lugares coma o Parque do Timanfaya en Lanzarote ou
as erupcións volcánicas submariñas do ano 2011 na illa do Hierro.
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2.2. O relevo de Galicia

O territorio galego, cunha superficie de 29.574 km2, sitúase na zona NO da Península Ibérica tendo coma
límites terrestres polo Leste:Asturias, Castela-León ( León e Zamora ); polo Sur, Portugal; e coma límites marítimos o
O. Atlántico e o Mar Cantábrico.
O conxunto da paisaxe galega está constituida por un macizo constituido por rochas antigas e moi erosionadas.
Podemos dividir o relevo galego nas seguintes unidades:
1. Chairas litorais: estreitas chairas que se extenden por toda a costa de Galicia.
2. Serras litorias: pequenas serras de pouca altitude ( uns 500 m ) coma a do Barbanza.
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3. Escalón de Santiago: ascensión do terreo cara o
interior desde as costas.
4. Serras Centrais e Septentrionais: tamén chamadas
Dorsal galega, constituida por pequenas serras de
non moita altitude (1000 m): Xistral, Serra
Faladoira, Serra da Loba, Serra Cova da Serpe, Serra
do Faro, Serra do Suido.
Terra Chá

Serra do Xistral

(Fonte.Wikipedia)

(Fonte.adelaleiro.com)

5. Terra Chá lucense: meseta duns 400 m de altitude
situada ao norte, na provincia de Lugo.
6. Depresións de Ourense, percorrida polo río Miño
7. Serras Orientais: as montañas máis altas do país:






Serra de Meira

Ancares ( Penarrubia, 1822 m )
Courel
Serra do Eixe ( Pena Trevinca , 2.127 m )
Serra de Queixa ( Cabeza de Manzaneda, 1778 m )

Galicia ten unha costa duns
1.500 km, na quepodemos
destacar as rías e os cabos. As rías
podemos dividilas en:

1. Rías Altas: Ribadeo, Foz,
Viveiro, Barqueiro, Ortigueira.
2. Rías do Golfo Ártabro:
Ferrol, Betanzos, A Coruña.
3. Rías da Costa da Morte:
Corme
e
Laxe,
Camariñas,
Corcubión
4. Rías Baixas: Muros e Noia,
Arousa, Pontevedra, Vigo.

Os cabos máis salientabeis son ( de Norte a Sur ): Punta Estaca de Bares ( marca o comenzo do Mar Cantábrico e
é o punto máis septentrional da Península Ibérica), Ortegal, Prior, Vilán, Touriñán, Fisterra, Corrubedo e Silleiro.
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3. A Hidrografía.
3.1. Os ríos de España

Os ríos da Península Ibérica:


Ríos da vertente cantábrica: proveñen na súa maioría da Cordilleira Cantábrica, polo que son moi curtos, salvan
unha gran pendente nun curto espazo (son moi erosivos) e son moi caudalosos. Exemplos: Bidasoa, Nervión,
Nalón, Eo.



Ríos da vertente atlántica: Na súa maioría discorren pola Meseta, son longos e cun caudal irregular ( no verán
disminúen moito o seu caudal) Exemplos: Miño, Douro, Teixo, Guadiana, Guadalquivir.



Ríos da vertente mediterránea: Excepto o Ebro, son curtos, con irregular caudal, moi escaso nos meses do
verán. Exemplos: Segura, Xúcar, Turia, Lobregat, Ter.
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3.2. Os ríos de Galicia

O relevo galego, xunto coa abundacia de precipitacións, favorece a existencia dun elevado número de ríos,
curtos, caudalosos e regulares. En Galicia temos 2 vertentes:



Cantábrica: moi curtos e con pendentes fortes: Eo, Masma, Ouro, landro, Sor



Atlántica: son máis longos e caudalosos, pero con pendentes máis suaves: Mera, Eume, Mandeo,Anllóns,
Xallas, Tambre, Ulla, Umia, Lérea, Verdugo, Miño, Limia.
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4. O Clima
4.1. Elementos e Factores que inflúen no clima da Península Ibérica

Os 3 elementos o clima que podemos ver no esquema anterior (Temperatura, Humidade-Precipitacións e
Presión atmosférica-Ventos) dependen dunha serie de factores que condicionan o clima da Península Ibérica e de
Galicia. Estes factores son:








A situación xeográfica da Península Ibérica. Tanto España como Galicia atópanse na zona temperada do planeta
entre os 36° OO’ 18’’ N de Punta de Tarifa (Cádiz) o punto máis ao Sur e os 43° 47’ 23’’ N de Estaca de Bares
(Lugo). Este factor fai que os climas sexan temperados, excepto nas Illas Canarias que pola súa situación cercana
ao trópico de Cáncer o seu clima é subtropical.
A proximidade ao mar e as correntes mariñas:
o A Península Ibérica está baixo a influencia do Océnao Atlántico, o mar Cantábrico e o mar Mediterráneo,
condicionando que o seu clima sexa de influencia marítima, suavizando as temperaturas e aumentando
as precipitacións.
o A corrente marítima do Golfo ao ser cálida, suaviza o clima na costa atlántica.
O relevo e a altitude. O carácter compacto e macizo do relevo peninsular (altitude media de 660 m. debido
fundamentalmente á meseta central) e os rebordos montañosos da periferia (Macizo Galego, C. Cantábrica,
Sistema Ibérico …) minimizan o efecto marítimo no interior.
As masas de aire e os centros de acción. A
Península está afectada fundamentalmente por:
Borrascas
o As borrascas atlánticas: Masas de aire
atlánticas
polar ou ártica, que aportan choivas
abundantes e baixada de temperaturas,
sobre todo no outono e inverno.
o

Anticiclón subtropical das Azores:
Atraen masas de aire tropical,
aportando tempo estable e seco con
aumento de temperaturas, sobre todo
na primavera e no verán.

Xosé F. Maneiro

Anticiclón
das Azores

viaxeaitaca.com

9

Xeografía e Historia 2º ESO

-

Unidade 1. O medio físico de España e Galicia

Polo tanto, podemos concluir que a Península Ibérica está
situada nas latitudes medias do Hemisferio Norte, é decir, na zona
temperada. En xeral:
 As temperaturas son máis altas no verán que no inverno,
aumentando a medida que imos cara ao Sur e sendo máis suaves
cara a costa Atlántica. No interior ( na Meseta ) temos unha
amplitude térmica anual máis alta.
 As precipitacións son maiores na beira atlántica e
cantábrica, e van descendendo cara ao Sur e cara o Mediterráneo.

4.2. O clima de España

Polo que respecta ao clima, podemos dividir a Península en 2 partes: clima oceánico eclima mediterráneo.


Clima oceánico: beiras atlántica e cantábrica.
o

o
o

Temperaturas suaves (grazas ao efecto regulador do
océano. A oscilación térmica, é decir, a diferenza entre a
época máis cálida (verán) e fría (inverno) é baixa (arredor de
10o)
Precipitacións abundantes ( maís de 800 l/m2 anuais), con
máximas en inverno e mínimas no verán.
Vexetación: Podemos distinguir fundamentalmente
exetación adaptadas a ambientes húmidos:
 Bosque atlántico caducifoilio (faias, carballos e
castiñeiros, árbores de folla caduca), especies
autóctonas substituidas en moitas ocasións por
piñeiros e eucliptos (especies de crecemento rápido)
 Landa ou sotobosque, vexetación de matogueiras
onde crecen arbustos do tipo toxos, xestas, breixo …
 Prados.
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 Clima mediterráneo: beiras do Mediterráneo, Illas Baleares e
interior da Península.
o Temperaturas: invernos temperados e veráns calurosos.
o Precipitacións irregulares e escasas ( 500-700 l/m2), con
veráns secos.
Podemos distinguir entre:
 Costa mediterránea (costas catalá, balear, valenciana e andaluza)
 Interior (Meseta, interior andaluz e val do Ebro): disminúe a
influencia do mar facendo que a oscilación térmica sexa maior con
invernos fríos e veráns máis calurosos.
 Sureste da península (Almería): árido ou subdesértico, con
menos de 300 l/m2





o Vexetación adaptada a un medio con escasas
precipitacións e longos periodos de seca:
Bosque mediterráneo perennifolio (aciñeira, sobreira, piñeiro, árbores de folla perenne)
Matogueiras, coma o maquis (xestas, breixos …) e garriga (plantas aromáticas coma romeu,
tomiño, lavanda …)
Estepa, nas zonas semiáridas do Surleste

A estes 2 climas podemos engadirlle:


Clima de montaña: Cord. Cantábrica, Pireneos, Sistema Central, Sist. Ibérico e Serra Nevada.
o As temperaturas baixan incluso por debaixo dos 0o
o As precipitacións son abundantes, sendo de neve nos meses fríos.
o Vexetación graduada en pisos a medida que aumenta a altitude:
 1º nivel.Pé da montaña: árbores de folla perenne (aciñeiras, sobreiras)
 2º nivel. Ladeira: árbores de folla caduca
(carballos, castiñeiros, faias
 3º nivel. Ladeira: bosque de coníferas (piñeiro,
abeto)
 4º nivel: Cumes: matogueiras (xestas,
breixos…)
 5º nivel: Altos cumes: prados ou ausencia de
vexetación debiso ao frío e as neves perpetuas.



Clima subtropical: nas illas Canarias.
o Temperaturas elevadas todo o ano (media anual de
21o)
o Precipitacións escasas, creando incluso entornos
desérticos, ainda os ventos alisisos traen masas de aire
húmidas.
o Vexetación: a causa da escaseza de precipitacións a
vexetación canaria é escasa pero variada dependendo
da altitude e a humidade, con especies endémicas
(propias das illas) coma o drago, a palmeira, o piñeiro
canario …
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4.3. O clima de Galicia
Pola súa parte, Galicia está plenamente no ámbito do clima oceánico, con
estas características xerais:


Temperaturas suaves todo o ano: inverno ( ±10oC ) , verán (±20oC).
Aumentan cara ao Sur (Vigo ) e ao interior( Ourense, Lugo) no verán , e
disminúen no inverno cara ao Norte ( A Coruña, Lugo )e ao interior (
Ourense, Lugo ).



Precipitacións abundantes todo o ano, con máximas no outonoinverno. Os ventos húmidos de compoñente Oeste ( O, NO, SO ) traen
as precipitacións por frontes. Son máis copiosas cara á costa e poden
ser de neve durante o inverno cara o interior e nas serras máis altas.

Os climas son os que se mostran no seguinte mapa:

5. Paisaxes e medios naturais

(ver actividades)
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