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CLIMES I PAISATGES D’ESPANYA 

Paisatge Localització Clima Vegetació Poblament 

1. OCEÀNIC O 
ATLÀNTIC 

Nord i nord-oest de la 
Península. 

Clima atlàntic: estius frescos i 
hiverns suaus; pluges freqüents i 
abundants. 

Boscos de fulla caduca (roures, 
faigs, castanyers…), substituïts per 
pins i eucaliptus. 
Prats naturals. 

Concentració a la costa (ciutats i 
pobles) 
Població rural dispersa (poblets 
petits, caseríos…) 

2. MEDITERRANI Est i sud de la 
Península i illes 
Balears. 

Clima mediterrani: estius 
calorosos i hiverns suaus; sequera 
a l’estiu i pluges torrencials a la 
tardor. 

Boscos d’alzines i d’alzines sureres, 
substituïts per pinedes. 
Garriga (matolls) i estepa (zones 
més seques). 

Zona molt poblada, amb ciutats i 
pobles ben comunicats. 
Hàbitat rural dispers. 
Degradació del paisatge 
(construccions turístiques). 

3. D’INTERIOR 
CONTINENTALITZAT 

Meseta, Extremadura, 
Depressió de l’Ebre i 
interior d’Andalusia. 

Clima mediterrani amb tendència 
continental: estius secs i calorosos 
i hiverns freds; pluges escasses. 

Adaptada als hiverns durs. 
Deveses (amb alzines), pinedes i 
estepa (zones seques). 
 

Zona poc poblada. 
Comunicacions fàcils. 
Hàbitat rural concentrat en pobles 
petits o mitjans. 
A Andalusia, també dispers 
(cortijos). 
Problema despoblament en molts 
llocs. 

4. D’ALTA 
MUNTANYA 

Cims de les serralades 
més altes: Pirineus, 
Serralada Cantàbrica, 
Sistema Central, 
Sistema Ibèric i 
Serralades Bètiques. 

Clima d’alta muntanya: estius 
frescos i curts i hiverns llargs i 
freds; pluges abundants (neu a 
l’hivern) 

Escalonada en pisos altitudinals. 
Boscos mediterranis, boscos 
caducifolis, boscos de coníferes, 
landes (matolls) i prats. 

Zones poc poblades. 
Comunicacions difícils. 
Població dispersa en cases de 
pagès o petits pobles disseminats. 
Activitats econòmiques: 
ramaderia, explotació forestal i 
turisme. 

5. CANARI Illes Canàries Clima subtropical àrid: 
temperatures altes tot l’any; 
pluges escasses i irregulars. 

Poc abundant. 
Gran nombre d’espècies 
endèmiques (pròpies de les 
Canàries) 

Concentració a la costa, amb 
ciutats i pobles ben comunicats. 
Hàbitat rural nombrós, en petits 
pobles, en forma dispersa o 
concentrada. 
Principal activitat econòmica, el 
turisme 

 


