
ACTIVIDADES: 

Reliza os seguintes HIDROGRAMAS. 

Son os mesmos que xa entreguei na clase. Por se alguén non os ten póñoos de novo. 

Fago unha exposición de contido para que teñades a teoría na que apoiarvos.  Logo aprecen os 

hidrogramas a comentar. 

CONTIDO: 

 

RÉXIMES: 

1) Réxime nival 
O seu réxime ven determinado pola fusión das neves das montañas onde nace o río e os seus 
afluentes. Así pois, este réxime é típico de ríos de montaña. O seu caudal presenta mínimos 
en inverno xa que as precipitacións en forma de neve almacénanse nos cumes, non se 
funden polas baixas temperaturas. Poden distinguirse dous grupos: 
  
a) Nival puro 
Son ríos de alta montaña, en torno a 2500 m. ou máis. Aliméntanse de auga procedente das 
neves. As augas destes ríos alcanzan os seu máximos moi tarde, en xuño-xullo, cando se 
funden as neves a estas alturas. A partir de xullo comenza unha estiaxe que dura ata xuño do 
ano seguinte. En España dáse só nos Pirineos. 
  

b) Nival mixto 
Son ríos de montaña media. No seu réxime interveñen precipitacións nivais e pluviais. 
Segundo predominen unhas ou outras poden ser: 



 
 

 Nivo-Pluvial. No réxime destes ríos predominan as precipitacións nivais sobre as pluviais. 

Ríos de montañas entre 2000 e 2500 metros. Augas altas en maio que é o momento no que 

se funde a neve desas montañas. Tras un estiaxe de verán non moi profundo, hai un repunte 

do caudal en outono (chuvias outonais). Danse no Pirineo e tamén na Cordilleira Cantábrica 

e algunhas zonas do Sistema Central. 

 Pluvio-nival. No réxime destes ríos predominan os elementos pluviais sobre os nivais. Son 

ríos de montañas entre 1600 e 2000 metros de altitude. Pouca retención de neve no inverno. 

Augas altas nos meses de febreiro-marzo-abril cando ao desxeo dos cumes únense as chuvias 

primaverais. Seguen este modelo algúns ríos que nacen na Cordilleira Cantábrica, Sistema 

Central e Sistema Ibérico (os que nacen na Cordilleira Cantábrica son bastante máis 

regulares). 

 2) Réxime pluvial 

 Son os ríos nos que o seu réxime ven determinado unicamente pola secuencia das chuvias ao 

longo do ano. Dentro desta categoría hai varios tipos: 

 

o Pluvial oceánico. Seguen este réxime os ríos galegos e da vertente cantábrica, unha zona de 

clima oceánico con precipitacións abundantes e relativamente ben repartidas ao longo do 

ano. Así pois os ríos son caudalosos e bastante regulares. Caudais máximos en inverno e 

primavera, estiaxe no verán (non é tan longo e pronunciado como nos ríos mediterráneos). 

o Pluvial mediterráneo puro. Son ríos do litoral levantino, zona de chuvias moi irregulares. O 

seu réxime presenta tres máximos: febreiro-marzo, maio-xuño, setembro-outubro (este soe 

ser máis acusado). Estiaxe no verán. 

o Pluvial mediterráneo continentalizado. Son ríos do interior peninsular. Presentan augas altas 

en primavera e outono e un pronunciado estiaxe no verán. 

o Pluvial subtropical. Ríos do sur peninsular que desembocan no Mediterráneo. Caudal escaso 

e irregular. Augas altas en febreiro-marzo e un pico secundario en decembro; forte estiaxe 

no verán (6-7 meses por debaixo de 1) 
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