
TEMA 1 
RELEVO E HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA

1.  RELEVO

Relevo  son  as  distintas  formas  que  presenta  a  corteza
terrestre. No Relevo de España destacan:

 A  Meseta:  é  unha  chaira  elevada  no  interior  da
península(  
Castela e León, A Mancha, Madrid e Extremadura)

 Cordilleiras  que  rodean  a  Meseta:  Macizo  Galaico,
Montes Vascos, Pirineos, Cordilleira Catalá e Sistema
Bético

 Depresións:   Son zonas  fondas  de  pouca  altura  por
onde van os ríos. Son moi fértiles. En España destacan
a do Ebro e o Guadalquivir.

 2.- COSTAS

España  ten  arredor  de  7880  km   de  costas  entre  a
península e as illas Baleares, Canarias, máis Ceuta e Melilla.
En xeral as costas de España son altas e recortadas, pero
tamén as hai rectilíneas que forman praias e portos.
Factores que determinan a forma das costas:
O relevo próximo á costa, As mareas e os afundimentos ou
elevacións
            CLAISFICACIÓN DAS COSTAS ESPAÑOLAS



Na Península destacan 5 tipos : cantábrica, galega,
atlántica  andaluza,  mediterránea  andaluza  e
mediterránea do leste. Fóra da península están as de
Ceuta, Melilla e as Illas Baleares e Canarias

2.- O RELEVO DE GALICIA
Xeralmente  é  ondulado.  Hai  tres  conxuntos  de
serras:

Serras Orientais: Están ao leste e son as máis
altas. Destacan :  Serra do Eixe( Pena Trevinca
2.124m)  Serra  de  Queixa(  Manzaneda  1.778
m) en Ourense. Tamén están  O Courel, Meria e
Os Ancares  en Lugo

Serras Centrais: Serra do Faro, Serra da Loba
Serras Setentrionais: están no Norte.  Serra do

Faladoiro, da Capelada e o Xistral
As chairas máis importantes son as da Limia e Terra
Chá
O RELEVO DA COSTA
Xeralmente son recortadas. Destacan 5 tramos:

Mariña de Lugo : rías de Ribadeo, Foz e Viveiro
Rías Altas: O Barqueiro, Ortigueira e Cedeira
Golfo  Ártabro:  Ferrol,  Ares,  Betanzos  e  A

Coruña



Costa da Morte: Corme e Camariñas
Rías  Baixas.  Corcubión,  Muros,  Noia,  Arousa,

Pontevedra e Vigo.

3.  ESPAZOS PROTEXIDOS
Son lugares  terrestres  ou  marítimos  creados  para
conservar  a  súa  fauna  e  flora,  limitando  ou
prohibindo actividades neles. Poden estar protexidos
por  as  Autonomías,  os  Estados  ou A Comunidade
Europea.  Para  ser  protexido  ten  que  ser  moi
singular.  Xeralmente están rodeados por zonas de
protección.
TIPOS DE ESPAZOS PROTEXIDOS

Parques  Naturais  e  Nacionais: están  pouco
transformados,  de  moita  beleza  e  con
ecosistemas  singulares.  En  España  hai  15.  Os
máis destacados son: Ordesa, Picos de Europa,
Serra  Nevada,  Cabañeros,  Doñaña,  Tablas  de
Daimiel, Timanfaya, Teide, As Cíes

Reservas  Naturais: son  compatibles  con
aporveitamento dos seus recursos

Monumentos Naturais: Fervenzas, covas
Paisaxes  protexidas: De  gran  beleza.  Pódense

aporveitar os recursos de maneira controlada



En  España  hai  1449  lugares  protexidos.  Forman
parte de Rede Natura 2000, órgano europeo que se
ocupa de coidar e vixiar estes espazos

4.  OS RÍOS

A Hidrografía é a parte da Xeografía que estudia a
parte formada por a auga( ríos, mares)
Un  Río  é  a  corrente  de  auga  que  nace  nas
montañas, corre polos vales e remata nos mares ou
océanos.  Ás  veces  desaparecen  (  fíltranse  )  por
debaixo da auga.
Elementos dun río: 

O nacemento : lugar onde comenza
Curso:  o  percorrido.  O  Curso  alto é  o  tramo

preto  do nacemento.  Moita erosión do terreo,
formando V. Curso Medio:  A erosión é menor e
orixina terreos máis abertos formando U. Curso
Baixo:  próximo  á  desembocadura,  depositánse
sedimentos,  formando  deltas,  marismas.  Soen
ser zonas chairas e tamén pode haber meandros.

Canle: terreo por onde flúe
Caudal: cantidade de auga que leva.

CARACTERÍSTICAS DUN RÍO:



Son tres: 
 Lonxitude: distancia dende o nacemento ata a

desembocadura
Caudal: cantidade  de  auga  que  leva;  varía

segundo a estación do ano
Réxime: é  a variación do caudal ao longo do

ano. Hai ríos de réxime regular e irregular
As características  varían dun río  a outro. Debido a
o relevo ( forma do terreo) e o clima( segundo chova
máis ou menos)

5.  VERTENTES ONDE DESMBOCAN OS RÍOS

Debido  á  inclinación  da  Meseta  a  maioría
desembocan no atlántico.Unha  conca é o lugar por
onde corre un río.
Vertente é  unha  zona  do  Relevo  cuxos  ríos  e
afluentes desmbocan nun mesmo mar ou océano
En España temos tres vertentes:

 VERTENTE CANTÁBRICA
Está  ao  norte.  Ocupa  o  País  Vasco,  Cantabria  ,
Asturias  e  Lugo.  Os  ríos  son  curtos  e  bastante
caudalosos( máis no outono-inverno) e regulares. Isto
permite a construción de encoros. A erosión é moi
acusada.



 Estes ríos desembocan no Cantábrico  . Os ríos máis
destacados son: O Eo entre Lugo e Asturias,  Navia,
Nalón ,Narcea e Sella en Aturias, Besaya, Saja e Pas
en Cantabria, Nervión, Deba e Bidasoa no País Vasco

 VERTENTE ATLÁNTICA
Desembocan  no  O.  Atlántico.  Distinguiremos  dous
grupos
*  Galegos  :  son  curtos  e  caudalosos.  Destacan  o
Eume, Tambre, Ulla, Miño e Sil
O Miño nace na serra de meira en Lugo. pasa por
lugo, ourense e Pontevedra e desemboca na Guarde,
facendo fronteira con Portugal.
* Ríos da Meseta: Son longos  e de réxime irregular.
Destacan:
+ Duero: Nace nos Picos de Urbión. Pasa por Soria,
Burgos, Valladolid, Zamora e Salamanca. Dsemboca
no  Porto(Portugal)  Os  afluentes  máis  importantes
son: Pisuerga, Tormes, Esla e Duratón.
+  Tajo:  Nace  en  Albarracín  (  Teruel).  Pasa  por
Guadalajara, Toledo, Madrid e Cáceres.  Desemboca
en Lisboa. Os seus afluentes son: Jarama, Alberche,
Tiétar e Alagón.



+  Guadiana:Nace  nas  lagoas  de  Ruidera(  Ciudad
Real)En certo lugar desaparece baixo a terra e logo
volve  aparecer.  Pasa  por  Mérida  e  Badajoz.
Desemboca en Ayamonte(Huelva) facendo fronteira
con  Portugal.  Os  seus  afluentes  son  :  Záncara,
Jabalón e Zújar.
+ Guadalquivir: Nace na Serra de Cazorla. Pasa por
Córdoba e Sevilla e desemboca en San Lúcar( Cadiz)
O seu afluente é o Genil.

En todos  estes  ríos  construíronse grandes encoros.
En Galicia destaca o de Belesar.

 VERTENTE MEDITERRÁNEA
Estes ríos desembocan no Mediterráneo. Son pouco
caudalosos, moi irregulares e de lonxitude variada
*) O Ter: É o máis longo e caudaloso de Cataluña.
Ten km.
*) O Llobregat: Ten Km e pasa por Barcelona
*) O Ebro: Ten 910 km e é o máis caudaloso de
España e o 2º máis longo. Nace en Cantabria, pasa
por a Rioxa, Navarra e Zaragoza. Os seus afluentes
máis sinalados son  Arga, Aragón Gállego e Jalón.
*)  O  Turia:  Nace  en  Teruel,  pasa  por  Cuenca  e
Valencia. Ten 243 km



*) Xúquer : Desmboca en Cullera
*) Segura: Nace en Xaén  e desmboca en Alacante

6.- HIDROGRAFÍA DOS ARQUIPÉLAGOS

En Baleares e Canarias o relevo e o clima impiden
que haxa ríos  permanentes.  Fórmanse  Torrentes e
Barrancos
Torrente é  unha  corrente  de  auga  natural  ,  que
nace  na montaña,  con caudal  moi  irregular  e  de
gran capacidade erosiva. Só levan auga cando chove.
Poden provocar desbordamentos.
Barranco  é un desnivel brusco do terreo causado
por a erosión dunha corrente de auga  que só leva
auga temporalmente

PREGUNTAS
1.- Qué é o Relevo
2.- Relevo de España
3.- Montes que rodean a Meseta
4.- Cordilleiras exteriores  á Meseta
5.- Canto miden as costas españolas?
6.- Cómo son as costas españolas en xeral?
7.-  Di  o  nome de todas  as  serras  galegas  que   

lembres
8.- Rías Altas e Rías Baixas



9.- Qué é un espazo protexido?
10.- Tipos de espazos protexidos
11.- Hidrografía é…..
12.-Define as seguintes partes dun río : curso, canle,

caudal, réxime
13.- Qué é unha vertente?
14.- Ríos da vertente cantábrica. Características
15.- Ríos galegos
16.- Ríos da Meseta. Características
17.- Qué sabes do Douro? E do Ebro?
18.- Ríos do Mediterráneo. Características
19.- Qué río pasa por Barcelona e por Valencia?

 


