
Tema 1: Prácticas Relevo 
 

1. Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico:  
○ Identificación das coordenadas xeográficas. 
○ Máximas e mínimas altitudes. 
○ Zonas de maiores e menores pendentes. 
○ Principais cursos fluviais e orientación dos mesmos. 

2. Comentario de perfís topográficos:  
○ Norte – Sur 
○ Leste – Oeste 
○ Pireneos – Val do Ebro. 

3. Mapa litolóxico de España. 
4. Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar          

ou volcánico. 
5. Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns. 
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PRÁCTICA 1: COMENTARIO MAPA TOPOGRÁFICO 

   
COMENTARIO DO MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 

O Mapa Topográfico Nacional (MTN) é un tipo de mapa básico que            
representa os aspectos físicos e humanos máis destacados dunha zona do           
territorio nacional. O comentario dunha folla pode realizarse tendo en conta           
os seguintes aspectos: 

A. Características xerais 
● Identificación da folla: Número da folla (situado no ángulo superior          

dereito), nome (é o do núcleo de poboación principal), edición e data            
(situada na parte inferior esquerda). 

● Identificación do sistema de proxección: O MTN utiliza a proxección          
cilíndrica. 

● Establecemento das coordenadas xeográficas: lonxitude (o seu valor        
aparece indicado nos bordos norte e sur da folla) e latitude (nos bordos             
leste e oeste). 

● Indicación da escala: as follas do MTN están realizadas a escala           
1: 50.000 ou 1: 25.000. 

B. Aspectos físicos 
● O relevo: represéntase mediante curvas de nivel en cor sepia, que           

unen os puntos situados á mesma altura (isopletas) e trázanse de 10            
en 10 ou de 20 en 20 metros. Cada 100 metros, a curva de nivel é de                 
maior grosor. Canto máis xuntas estean as curvas de nivel, maior é a             
pendente do terreo. Convén analizar as características topográficas        
xerais e os principais elementos e formas do relevo: mesetas,          
montañas, outeiros, vales, altitudes máximas e mínimas, pendentes,        
etc. 

● A hidrografía: é dicir, as augas mariñas e continentais (ríos, arroios,           
torrentes, lagos, lagoas, etc.) represéntanse en cor azul. As obras          
hidráulicas realizadas polo ser humano (canles, encoros, etc.),        
diferéncianse das naturais polo seu trazado máis xeométrico e regular.          
Hai que relacionar a hidrografía cos asentamentos humanos, os usos          
do chan, os aproveitamentos hidráulicos, etc. 

● A vexetación natural: represéntase en cor verde mediante signos         
especiais que figuran na lenda do mapa. Hai que relacionala co relevo,            
a hidrografía, o clima e o aproveitamento que o ser humano pode facer             
dela. 
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C. Aspectos humanos 
● Os usos do chan: poden ser  

○ Agrícolas: distinguir a superficie cultivada da non cultivada, os         
tipos de cultivos e os factores físicos e humanos que os explican. 

○ Industriais:pode deducirse da existencia de signos como       
canteiras, minas, fábricas, liñas eléctricas, etc. 

○ Terciarios: teñen especial importancia as vías de comunicación,        
dentro das cales convén sinalar os tipos, a categoría no caso de            
estradas e ferrocarrís, o trazado con relación á topografía e ao           
hábitat e a densidade. 

○ Urbanos: ocupación do chan polos edificios da cidade e polos          
servizos relacionados con ela. 

○ Recreativos: estacións de esquí, parques, praias, etc. 
● O hábitat : 

○ En sentido xeral: concentración, dispersión ou situacións       
intermedias. 

○ En sentido individual: significa situación do núcleo de poboación         
(localización con relación á súa contorna próxima ou afastada),         
emprazamento (lugar concreto en que se asenta) e morfoloxía         
(lineal ou apiñado). No caso do hábitat rural, é importante          
relacionalo co medio físico e os usos do chan. 

● A toponimia: Proporciona información complementaria sobre as       
características físicas ou sobre as actividades económicas do pasado         
e do presente da zona. Pode referirse á litoloxía (Berrocal),          
hidrografía (Río Sequillo), vexetación (O Espartal), actividades       
agrícolas (A Pomarada), gandeiras (As Mestas) ou outras (A Mina). 

 

 

 

 

 

 

 

2  Profesor: César Carreño Yáñez 



 
XEOGRAFÍA BACHARELATO Tirso de Molina 
 
_________________________________________________________________________ 

EXEMPLO 

 
 

1. Descrición do mapa: aspectos básicos xenerais: 
Un mapa topográfico é unha representación a escala da superficie          
terrestre nas súas tres dimensións xunto con todos os elementos tanto           
físicos como humanos que se atopen na súa superficie. Aínda que non            
aparece identificada como tal, temos ante nós a Folla 508 do Mapa            
Topográfico Nacional de España correspondente ao municipio       
madrileño de Cercedilla, sito na Serra do Guadarrama, no Sistema          
Central da Península Ibérica. O sistema de proxección é cilíndrico. As           
coordenadas do mapa son 40º N (non aparece) e 4º W. Aparecen tanto             
a escala gráfica como a numérica (1:25000). A Escala Numérica          
significa que 1 cm. do mapa equivale na realidade a 25000 cms. , é              
dicir, 250 m. 
No referente á lenda que acompaña a este mapa, aparece unha           
simboloxía variada que podemos agrupar baseándonos no tipo de         
representación usada: 

A. Símbolos puntuais: utilízanse para localizar elementos do mapa        
claramente definidos e delimitados. Neste mapa representan       
elementos como: Canteira, cemiterio, curral, edificio illado, pozo,        
piscina, depósito,... 
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B. Símbolos lineais: Estradas, camiños, sendas, curva de nivel,        
límites no uso do chan, vía de ferrocarril, límites municipais, ríos,           
etc. 

C. Símbolos zonais: Neste mapa son usados para identificar o tipo          
de vexetación (coníferas e terreos claros con árbores) polo que          
adoitan abarcar espazos relativamente amplos. 

A cor asignada aos símbolos tamén é un recurso utilizado para           
enriquecer ou ordenar a información da lenda. A cor azul asígnaselle a            
elementos naturais ou humanos relacionados coa auga, o verde coa          
vexetación, o vermello con construcións de carácter urbano ou doutro          
tipo, etc. 
O relevo represéntase mediante as isopletas ou curvas de nivel. 

2. Análise dos elementos do medio físico: 
Se observamos as isopletas en cor sepia que unen as curvas de nivel,             
atopamos altitudes de entre 1250 m. e 1327 m., polo cal xa sabemos             
que falamos dun clima de montaña de interior. As curvas van de 10 m.              
en 10 m. e cada 5 curvas, é dicir, 50 m., a isopleta ten unha cor sepia                 
máis intenso. Mentres máis unidas están as isopletas, máis pendente          
ten o terreo. Pola contra, a maior separación entre as curvas de nivel             
indícanos a existencia dun terreo máis chairo. Globalmente, podemos         
observar un relevo montañoso moi accidentado, con vales rodeados de          
ladeiras con pendentes moi pronunciadas. Estas ladeiras atópanse        
atravesadas por barrancos en cuxos fondos discorren numerosos        
arroios (dos Maíllos, dos Puentes,...). As maiores pendentes e altitudes          
atopámolas ao norte (Siete Picos, Cerro del Corral de Simón e           
adxacentes), mentres que conforme desprazámonos cara ao sur, leste         
e oeste, as pendentes parecen menos acusadas. 
As serras do Sistema Central, como ao do Guadarrama, son macizos           
antigos que presentan formas aplanadas e redondeadas ao ser         
superficies de erosión elevadas. O seu rochedo é silíceo e a roca            
predominante é o granito, unha roca cristalina e ríxida que se altera de             
diversas formas creando diversos tipos de relevo granítico (cristas,         
domos, canchais, berrocais,...). Algúns topónimos fálannos de formas        
de relevo: Cerro del Corral de Simón (ao norte), Colonia de los Cerrillos             
(ao sur) e Apartamentos Siete Picos (na metade centro-norte). O          
Sistema Central divide a Meseta Central peninsular en dúas         
submesetas: norte e sur. 
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En canto a hidrografía, a rede hidrográfica pertence á subconca          
hidrográfica do río Guadarrama que, á súa vez, pertence á conca           
hidrográfica do río Texo. O seu clima continental de montaña, húmido           
con precipitacións irregulares, especialmente abundantes no inverno e        
primavera, provoca que polos barrancos que atravesan as ladeiras dos          
seus vales, discorran numerosos arroios uns permanentes indicados        
con liña azul continua (da Teja, ?) e outros intermitentes sinalados con            
liña azul descontinua (dos Maíllos,...). Os arroios teñen unha         
orientación NE-SW, seguindo a orientación da propia Serra do         
Guadarrama. En canto ao aproveitamento das augas temos pozos         
sinalados con círculos azuis. 
A vexetación depende das duras condicións climáticas e da acción          
antrópica. En xeral, predominan os terreos claros con árbores sinaladas          
con pequenos círculos verdes. Eses claros fálannos dun intenso         
aproveitamento humano da madeira. No SE atopamos signos de         
coníferas (piñeirais, ?) sinalados con pequenas liñas verticais verdes.         
Nalgunhas áreas, as coníferas foron substituídas por castiñeiros, como         
podemos ver ao oeste na “Colonia de los Castañeros”, e conforme           
descendemos en altitude atopamos outras especies como os carballos.         
O topónimo “Los Robles” ao leste da “Colonia de los Castañeros” así            
nolo indica. Ao norte, con maiores pendentes e altitudes, atopamos a           
Casa Forestal das Mata. Ao SE, nunha área con menos pendentes,           
temos A Dehesilla. 

3. Análise dos elementos do medio humano: 
A lenda infórmanos da variedade de usos do chan cuxos límites           
aparecen sinalados cunha liña curva azul: 
En canto ás actividades económicas, non hai signos que evidencien          
actividade agrícola, polo menos significativa. Con todo, se observamos         
a toponimia, atopámonos con termos como a Dehesilla ou Corral de           
don Simón, que evidencian un uso gandeiro tradicional e quizais actual.           
Ademais, é característico de moitas zonas de montaña españolas a          
existencia de aproveitamentos gandeiros, que se adaptan con maior         
facilidade que os agrícolas a este tipo de ambientes. Doutra banda,           
aínda que o mapa non ofrece datos relevantes que o confirmen, a            
especial localización de Cercedilla e a súa accesibilidade por estrada e           
tren, así como a multitude de carreiros que observamos, convídanos a           
pensar a posible existencia de actividades relacionadas co lecer         
(sendeirismo, ciclismo, montañismo,...) vinculado ao goce das zonas de         
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montañas que lle franquean. A toponimia fálanos de usos primarios          
(Casa Forestal de Mata, O Cerquillo, A Dehesilla) e secundarios          
(Cantera, indicada cun sinal trapezoidal). 
No referente ás vías de comunicación, observamos como o núcleo          
poboacional esta comunicado por unha estrada de carácter local e          
unha vía de ferrocarril,que facilitan as súas comunicacións.Observamos        
outras estradas na parte norte do mapa: unha, a da parte oriental, que             
accede ao encoro; e outra, na parte occidental, que serpentea o camiño            
das paisaxes montañosas que intuímos. Ademais destas vías        
principais, atopámonos con outras de menor rango, como os camiños          
carreteiros e os carreiros. A especial presenza destes últimos,         
convídanos a pensar que esta zona puido formar parte dunha          
importante rede de comunicacións en séculos pasados, xa que a súa           
localización en metade da Meseta Central, entre as dúas Castela,          
facíana unha das zonas de tránsito ou paso obrigado entre o norte e o              
sur peninsular. O ferrocarril electrificado pasa polo sur con menor          
pendente, do mesmo xeito que diversos tipos de estradas sinaladas          
con liñas paralelas vermellas); no norte, con maiores pendentes, vemos          
sendas, sendo unha das máis coñecidas a denominada Estrada da          
República. 
Constatamos a existencia de obras hidráulicas como pozos, depósitos         
e un encoro, cuxo dique tapona o curso do río Navalmedio. A presenza             
deste tipo de obras é difícil de relacionar con actividade agraria, pois no             
mapa non hai evidencias de actividade agrícola e aínda menos de           
regadío. Tampouco observamos liñas eléctricas de alta tensión que         
partan da presa, polo que cremos que a principal función desta é            
almacenar as augas do río para o abastecemento do núcleo          
poboacional e, porque non, para canalizalas cara a algún outro lugar           
fóra dos límites deste mapa. Na parte sur do mapa tamén podemos ver             
unha liña eléctrica e algunhas construcións de carácter público, como          
o cemiterio e as infraestruturas recreativas: polideportivo, piscina para         
práctica deportiva e goce de tempo libre. 
O poboamento (unhas 7000 persoas habitualmente, pero o triplo en          
época estival e vacacional) concéntrase no cuadrante sudoeste na súa          
gran maioría e ocupando os relevos de pendentes máis suaves.          
Observamos a presenza de dous núcleos de poboación separados polo          
arroio da Tella. No núcleo oriental chama a atención a existencia dunha            
edificación circular e amplos espazos abertos entre construcións, todo         
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o conxunto situado nun promontorio, pois a disposición das casas que           
o rodea dispóñense seguindo as curvas de nivel, adaptación         
característica dos planos urbanos a este tipo de elevacións. Na          
periferia a este espazo central, podemos observar un plano urbano          
máis regular, favorecido probablemente pola existencia dun relevo máis         
chairo. Ademais, a utilización do termo colonia para denominar a estes           
barrios, engadido á presenza de espazos libres entre construción e          
construción, convídanos a pensar que se trata dunha zona residencial          
caracterizada por unha tipoloxía construtiva con claro predominio de         
vivendas unifamiliares tipo chalés. É polo que deducimos que,         
probablemente, moitas destas vivendas teñan un carácter de segunda         
residencia, ocupadas os fins de semanas ou en períodos vacacionais.          
Tamén resulta factible concluír que a zona cartografiada forma parte          
dun espazo de montaña relativamente próximo a unha gran cidade          
(como Madrid, a uns 57 kms.), polo que un certo número dos seus             
residentes optaron fixar a súa segunda residencia ou a súa residencia           
habitual nesta contorna, lonxe da tensión urbana e buscando un          
ambiente máis apracible e en contacto coa natureza. 
Ao oeste temos a liña divisoria co municipio veciño de Navacerrada. 
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PRÁCTICA 2: COMENTARIO PERFÍS TOPOGRÁFICOS 
 
PAUTAS: O perfil topográfico é un gráfico que representa distintas altitudes           
ao longo dun corte vertical do terreo entre dous puntos elixidos. O obxetivo do              
comentario do perfil topográfico é describir “o que se observa” no gráfico: as             
diversas formas topográficas fundamentais (montañas, mesetas, chairas,       
depresións) e a sucesión que lles corresponden segundo a orientación do           
corte topográfico. Para iso, debes ter en conta as altitudes e formas do relevo              
na súa sucesión espacial. 
Identificación da fonte xeográfica 
O comentario débese iniciar indicando as características da información que          
se presenta: 

● tipo de fonte xeográfica , 
● e espazo xeográfico  ao que corresponde (localización do perfil). 

Análise 
1. Descrición da área representada, identificando – en función da altitude          

e da forma- de cada unha das unidades topográficas: cadeas          
montañosas, concas fluviais… Esta descrición seguirá unha ordenación        
lóxica. 

2. Estas unidades do relevo tes que relacionalas coa litoloxía e coa           
historia xeolóxica da Península Ibérica. 

Comentario 
● Indicar cales son as unidades topográficas que dominan espacialmente         

e o carácter variado, fragmentado e ordenado de todas elas. 
● Explicar as causas da diversidade de formas topográficas e da súa           

disposición 
Conclusións 
As posibles consecuencias xeográficas derivadas da realidade topográfica        
analizada, tanto nos aspectos físicos (clima, vexetación…) como nos         
humanos (problemas para os cultivos, para as comunicacións…) 
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REALIZACIÓN PERFIL TOPOGRÁFICO 
Material necesario 

● Mapa topográfico E 1:25.000 
● Papel milimetrado. 
● Regra 

Método 
1. Trázase sobre o mapa unha liña recta entre os dous puntos que            

interesa coñecer o perfil. 

 
2. Colócase o papel milimetrado da mesma lonxitude que a liña, se           

superpón sobre ela e márcanse os puntos nos que a curva de nivel             
curta á liña trazada, indicando a cota de cada unha. Queda así            
representado no eixo X. 
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3. Calcúlase a escala vertical e colócase no eixo E. 
4. Cada punto do eixo X sitúase á altura correspondente indicada no eixo 

E. 

 
5. Únense todos os puntos resultantes mediante un trazo, obténdose o          

perfil topográfico. 

 
6. Para rematar, indícase a orientación do perfil. 
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EXEMPLOS 
Traza un perfil topográfico dirección NO – SE onde a liña atravese as 
seguintes unidades morfoestruturaIs : 

● Macizo Galaico – Leonés 
● Submeseta Norte (Conca do Douro) 
● Sistema Central 
● Submeseta Sur (Conca do Texo) 
● Montes de Toledo 
● Submeseta Sur (Conca do Guadiana) 
● Cordilleiras Béticas. 

O primeiro que fago pois, e trazar a liña atravesando as unidades que             
solicitan no exercicio. O resultado é este: 

 
Analiza as diferentes unidades morfoestructurais así como a súa         
evolución xeolóxica e as súas paisaxes. 
A primeira unidade a analizar é o Macizo Galaico Leonés. Trátase dun            
macizo antigo. Está composto por materiais paleozoicos do antigo Macizo          
Hespérico aparecido na Oroxénese Herciniana. Este macizo foi arrasado pola          
erosión durante o final do Paleozoico e todo o Mesozoico ata quedar            
convertido nun zócalo, que debido á oroxénese Alpina fracturouse formando          
unha estrutura xermánica de horts e graven. O Macizo Galaico é unha parte             
do zócalo levantada durante esta oroxénese. 
Está composto por materiais silíceos, principalmente granito que debido á          
erosión deixa na paisaxe formas como os berrocais e os caos graníticos. 
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Os relevos teñen escasa altura (2000m.) e formas suaves, coas cimas           
aplanadas e redondeadas debido aos longos períodos de erosión que          
sufriron. Algunhas serras importantes son as de Segundeira, Cabrera e          
Courel. A través dos Montes de León ponse en contacto a Submeseta Norte             
co Macizo Galaico. 
A Submeseta Norte é unha conca sedimentaria formada tras o afundimento           
dun bloque do zócalo herciniano durante a oroxénese Alpina. Ao afundirse           
constituíu nun primeiro momento lagos, que debido á a sedimentación da era            
terciaria e cuaternaria fóronse colmatando de sedimentos de distinta dureza          
(margas, arxilas, areas e calcarias que adoitan formar unha costra encima           
dos anteriores). 
Disponse de forma horizontal xa que non sufriron ningunha deformación          
posterior, e debido á erosión diferencial creáronse paisaxes como os          
páramos, os cerros testemuña, as campiñas e as costas; case todos eles            
orixinados polas augas da Conca do Douro que percorren toda a submeseta. 
Dividindo a Meseta en dúas partes atópase o Sistema Central. Neste caso            
trátase dun bloque elevado do zócalo durante a oroxénese alpina. Os           
materiais, as estruturas e as paisaxes ocasionadas pola erosión son similares           
aos do Macizo Galaico, ao ter os dous a súa orixe no Macizo Herciniano              
paleozoico. 
Neste caso os relevos son un pouco máis elevados, superando algúns deles            
os 2500 metros. Entre os máis importantes están Ayllón, Somosierra,          
Guadarrama, Gredos, Béjar e Pena de Francia. 
Ao sur do sistema Central localízase a Conca do Texo. Forma parte da             
Submeseta Sur xunto coa Conca do Guadiana, separadas ambas polos          
Montes de Toledo. Trátase nos dous casos de concas sedimentarias          
formadas polo afundimento dunha parte do zócalo durante a oroxénese          
Alpina. 
Do mesmo xeito que ocorrese coa Conca do Douro, estas concas           
sedimentarias foron ocupadas nun primeiro momento por auga, formando         
zonas de lagos interiores, que se foron colmatando e enchendo de           
sedimentos da era terciaria e a cuaternaria. Na actualidade forman relevos           
horizontais onde abundan as paisaxes de erosión diferencial: páramos ou          
mesas, (como A Mancha, A Alcarria ou a Mesa de Ocaña) cerros testemuña,             
campiñas e costas. 
Entre as dúas concas sedimentarias háxase como xa se mencionou os           
Montes de Toledo. Trátase tamén dun macizo antigo, que xurdiu ao           
levantarse un bloque do zócalo na oroxénese Alpina. Formado tamén por           
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materiais silíceos é un dos exemplos que existen na península de relevo            
apalachense ocasionado pola erosión diferencial. A súa serra máis importante          
é Guadalupe. 
Ao sur da Cuenca do Guadiana atópase o último sistema montañoso que            
atravesa a liña. Son os Sistemas Béticos, unha cordilleira de pregamento           
alpino formada na era terciaria debido ao pregue e elevación dos materiais            
depositados polo mar no suco bético durante a era secundaria. Trátase dun            
relevo moi complexo tanto nas súas estruturas (pregues, mantos de          
corremento, pregues desprazados…) como nos materiais (paleozoicos no        
penibético, calcareos no subbético, e arxilosos e margosos na depresión          
intrabética). 
Os sistemas Béticos divídense en tres sectores. No sentido da liña o primeiro             
que atopamos é o subbético, que se localiza no interior. Está formado pola             
alternancia de calcarias e margas. As súas serras máis importantes son           
Grazalema, Ubrique e Cazorla. A depresión intrabética é a seguinte unidade,           
atópase entre a cordilleira subbética e a penibética e atópase fragmentada en            
diferentes depresións (a de Baza, a de Guadix, a de Antequera, a de Rolda).              
Estas concas enchéronse de materiais terciarios que debido á erosión e á            
aridez do clima da zona deron lugar a paisaxes de Bad Lands. 
A última unidade, xa paralela á costa é a Cordilleira Penibética. Nela            
podemos atopar materiais paleozoicos do antigo macizo Bético – Rifeño que           
se levantaron na oroxénese Alpina. Os relevos son escarpados e elevados           
(máis de 3000 metros) de feito aquí atopamos as altitudes máis elevadas de             
toda a península, destacando o Mulhacén. 
Neste percorrido pola península de NO – SE crúzanse todos os tipos de             
unidades morfoestructurais: macizo antigos, zócalos, concas sedimentarias e        
relevos novos. Nel pódese apreciar a gran diversidade de paisaxes,          
estruturas e materiais que poboan a nosa península e que son o resultado             
dunha longa evolución xeolóxica e duns procesos de erosión nos que se            
conxugan, ademais das estruturas e os materiais, os diferentes tipos de clima            
que atopamos ao longo e ancho da xeografía peninsular. Non é de estrañar             
por iso que se nos compare cun continente en miniatura. 
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Comentario perfil topográfico Pireneos – val do Ebro 

 
Os Perineos destacan pola súa magnitude e altitude. Forman a gran cadea            
montañosa ibérica de orixe alpina, sobre a que actuou a modelaxe glaciaria            
durante o Cuaternario. Percorren mais de 400 km de lonxitude, e           
caracterizase pola súa dobre disimetría: 

● Lonxitudinal, en el que se diferencia a suavidade coa que a cordilleira            
chega ao golfo de Biscaia, do carácter abrupto co que se aproxima ao             
golfo de León. 

● Transversal, pois mentres a vertente meridional se estende mais de          
100 km ata a depresión do Ebro, a setentrional descende de forma            
moito mais acusada. 

Dentro dos Perineos pódese distinguir tres zonas ben diferenciadas: 
● A zona axial onde afloran as rochas graníticas do antigo Macizo           

herciniano de Aquitania, rexuvenecido pola oroxenia alpina. Neste        
sector sobresaen os cumios mais altos, moitos por riba de 3.000           
metros, como os de Aneto e Monte Perdido. Tratase dunha zona moi            
afectada polas glaciacións cuaternarias, trazo que se aprecia na         
modelaxe actual do relevo, con cumios moi escarpados, vales glaciares          
como o de Ordesa, e multitude de lagos. 

● O Prepireneo está formado por materiais calcarios, e ofrece altitudes          
inferiores e formas mais suaves. Formáronse na oroxénese alpina da          
era terciaria polo pregamento dos materias secundarios depositados na         
foxa pirenaica. Pódense distinguir dúas zonas separadas por unha         
depresión media lonxitudinal, que lle serve de cunca ao rio Aragón. 

● A zona setentrional engarza coa zona axial e nela localizase as serras            
mais altas. Mentres, ao sur, as serras de Guara ou Loarre presentan            
menores altitudes, e as súas paisaxes calcarias están compostas por          
abruptos canons e vales. 
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A depresión do Ebro é paralela aos Perineos e atopase pechada por estes,             
polo Sistema Ibérico e pola cordilleira Costeiro-Catala. Tratase dunha conca          
ou foxa prealpina, de forma triangular, formada na era terciaria paralelamente           
ás cordilleiras alpinas. Logo encheuse con potentes espesores de sedimentos          
terciarios e cuaternarios; e hoxe son relevos practicamente horizontais. A          
depresión ocupa o lugar onde estivo o antigo Macizo do Ebro, afundido            
durante a oroxenia alpina mentres se elevaba a cordilleira pirenaica. A           
cordilleira Costeira-Catala pechou a alimentación mariña e foise tapizando de          
sedimentos transportados e depositados polo rio Ebro, que se abriu paso cara            
ao Mediterráneo a finais da Era Terciaria. A diferente dureza dos materiais e             
as condicións climáticas semiáridas da zona deron lugar a formas de relevo            
diversas como os somontanos nos lados pirenaico e ibérico, e as moas e             
badlandas no centro da depresión. 
O somonte ou pé de monte pirenaico son terras chairas, levemente           
inclinadas, entre as serras e o centro da depresión. Están construídos por            
conglomerados, materiais grosos e duros transportados polos rios dende os          
relevos montañosos. Neles a erosión creou mallos e foxas. Os mallóns son            
torreóns rochosos formados a partir de fracturas verticais e as foxas son            
depresións sobre materiais mais brandos. 
Comentario perfil topográfico de norte a sur: 

O perfil representa un corte da Península Ibérica en sentido norte-sur.           
Seguindo esta orientación o primeiro que atopamos é a costa cantábrica.           
Trátase dunha costa rectilínea caracterizada polos acantilados e rasas. Os          
acantilados son costas que penetran cunha forte pendente no mar e as rasas             
son serras graduadas paralelas á costa. 
A pouca distancia da costa atopamos unha elevación que identificamos coa           
cordilleira cantábrica, a cal presenta dous sectores ben diferenciados. O          
sector oeste, o macizo asturiano, é de materiais paleozoicos, que formaban           
parte do zócolo da Meseta e rexuveneceron na oroxénese alpina. No seu            
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extremo occidental, a diferente dureza dos materiais deu lugar a exemplos de            
relevo apalachense. No seu extremo oriental existe un grande afloramento de           
calcarias primarias que constitúen os Picos de Europa, onde se atopan as            
maiores altitudes da cordilleira (2.648 m. no pico Torre Cerredo). O sector            
leste da cordilleira, a montaña cantábrica, é de materias secundarios          
calcareos, que foron depositados polo mar no bordo da Meseta durante a era             
secundaria e se pregaron na oroxénese alpina. Neste sector hai exemplos de            
relevo xurásico. 
O seu desnivel cara ó sur é menos acentuado xa que a Meseta ten unha               
ampla zona de altas terras (entre 800 e 600 metros) dividida en dous sectores              
polo Sistema Central: a submeseta norte, percorrida de Leste a Oeste pola            
rede fluvial do Douro, e a submeseta sur, lixeiramente accidentada pola           
elevación observada no perfil que identificamos cós Montes de Toledo e que            
separa dous altiplanos surcados pola rede fluvial do Texo (norte) e pola conca             
hidrográfica do Guadina (sur). 
A Meseta é unha elevada chaira, resto do antigo Macizo Hespérico, xurdido            
na oroxénese herciniana da era primaria, arrasado pola erosión e convertido           
en zócolo ou meseta deformada e destruida en gran parte durante a            
oroxénese alpina da era terciaria, de modo que dentro dela poden           
diferenciarse o antigo zócolo paleozoico, as concas sedimentarias e as serras           
interiores. 
O antigo zócolo paleozoico aflora polo lado occidental da Meseta, onde a            
erosión varreu a cobertoira de materiais terciarios depositada sobre o zócolo           
e deixou ao descuberto os materiais primarios: granito, lousa e cuarcita. O            
relevo está constituído por penechairas que son superficies de erosión moi           
suavemente onduladas, sen a penas diferencia de altura entre os vales e os             
interfluvios. Nestas penechairas os rios que atravesan a Meseta crearon          
fondas gargantas ao encaixarse sobre materiais duros. 
Polo lado oriental da Meseta a oroxénese alpina provocou fallas e o            
afundimento dalgúns bloques do antigo zócolo que enchéronse con         
sedimentos terciarios, brandos na parte inferior (arxilas, xesos e margas) e           
duros na parte superior (calcarias) e deron lugar a un relevo de paramos,             
campiñas e costas. 
As serras interiores da Meseta son as dúas elevacións que identificamos           
como Sistema Central e Montes de Toledo. Formáronse na era terciaria           
cando, como consecuencia da oroxénese alpina, o zócolo da Meseta          
experimentou fracturas e fallas que elevaron algúns bloques. Ambos son de           
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rochedo primario (granito, lousa e gneis) e teñen cumes suaves, posto que            
son superficies de erosión levantadas. 
O Sistema Central é, como pode observarse no perfil, un relevo mais            
vigoroso, que divide a Meseta aproximadamente pola súa metade. As serras           
mais destacadas son Somosierra, Guadarrama, Gredos (2.592 m. no pico          
Almanzor), Pena de Francia e Gata. Os Montes de Toledo, de menor altura             
-uns 1.400 m.-, dividen en dous a submeseta sur, separando -como xa            
dixemos- a conca do Texo da do Guadiana. 
No bordo meridional da submeseta sur atopamos Serra Morena que non é            
propiamente unha cordilleira, senón un brusco banzo que separa a Meseta do            
val do Guadalquivir. Tratase dunha gran flexión fracturada en moitos puntos,           
producida polo empuxe desde o sur ao levantarse as cordilleiras Béticas. O            
rochedo é paleozoico, de cor escura, ao igual que a súa vexetación (xara).             
Ambas as dúas características danlle o seu nome. Vista desde o norte –             
dende a Meseta-, Serra Morena ten escasa entidade montañosa -uns 700           
m.-; pero vista desde o sur aparece como un relevo alto e escarpado de 1.200               
m. que cae bruscamente na depresión do Guadalquivir. 
A depresión do Guadalquivir era unha conca ou fosa prealpina que, trala            
oroxénese terciaria, quedou entre o macizo antigo e a cordilleira alpina. Ten            
forma triangular e un relevo practicamente horizontal -a súa altura oscila entre            
os 150 e os 250 m.-. A depresión, que é paralela ás cordilleiras Béticas,              
estivo primeiro aberta ao mar. Logo converteuse nun lago litoral ou albufeira e             
máis tarde, por colmataxe, en marismas pantanosas. Encheuse con potentes          
espesuras de sedimentos terciarios e cuaternarios como arxilas, calcarias e          
margas mariñas. O predominio dos materiais arxilosos dá lugar a campiñas           
suavemente onduladas que, cando xorden os mantos de calcaria, forman          
mesas e cerros testemuña ou outeiros. 
No bordo sur da depresión do Guadalquivir atopamos as cordilleiras Béticas,           
que presentan unha gran complexidade xeolóxica e as maiores alturas da           
Península. Os seus pregamentos orixinaron dous grandes conxuntos: a         
cordilleira Penibética e a Subbética. 
A cordilleira Subbética, no interior, é de materiais secundarios depositados          
polo mar na fosa bética. Estes eran alternativamente duros (calcarias) e           
brandos (margas) que ao pregarse e erosionarse deron lugar a un relevo            
quebrado e irregular. As serras máis destacadas son as de Cazorla, Segura,            
Sagra e Máxima. 
Entre as dúas cordilleiras atópase unha depresión -intrabética- fragmentada         
en varias depresións pequenas (foxas de Ronda, Antequera, Guadix e Baza),           
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cheas de materiais terciarios, que dan lugar a unha paisaxe de badlands,            
dada a aridez do clima. 
A cordilleira Penibética bordea a costa. Está formada por materiais          
paleozoicos pertencentes ao antigo macizo herciniano bético-rifeño       
levantados na oroxénese alpina. Nesta cordilleira atopase Serra Nevada, cos          
picos Veleta e Mulhacén que con 3.482 m. é a maior altitude da Península. 
Finalmente atopamos ao sur desta cordilleira a costa mediterránea         
identificada co sector Bético xa que este se estende desde Xibraltar ata ao             
cabo de La Nao, na costa levantina. Tratase dunha costa acantilada           
determinada polos relevos das cordilleiras Béticas, que discorren paralelas a          
ela. Os acantilados alternan con longas seccións de costa baixa, que forman            
unha estreita chaira litoral creada polas abundantes achegas das cordilleiras          
Béticas. 
 

PRÁCTICA 3: MAPA LITOLÓXICO DE ESPAÑA 
 

 
Trátase dun mapa temático corocromático, no que se utilizan cores (ou           
tramas) para expresar calidades do terreo (neste caso o tipo de rochedo da             
Península). Para representar a variedade litolóxica usáronse varias cores: 

● Vermello: áreas de predominio de rochas silíceas. 
● Verde: áreas de predominio de rochas calcarias. 
● Ocre: áreas de predominio de rochas arxilosas. 
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O relevo que atopamos na península é o resultado dunha serie de etapas             
oroxenéticas e de erosión que se foron alternando durante millóns de anos.            
En cada área vanse modelar distintos tipos de relevo en función das            
características da rocha e do seu comportamento ante a erosión. 
En primeiro lugar, na área silícea atópanse materiais precámbricos e          
paleozoicos ( os mais antigos da península xa que se formaron na oroxénese             
herciniana) que son rochas ígneas ou magmáticas (consecuencia do         
arrefriado da lava) e metamórficas (fórmanse a partir da transformación das           
rochas ígneas e sedimentarias, son as mais duras e compactas). Nas ígneas,            
segundo a súa formación, pódense diferenciar dous tipos: a extrusiva que se            
solidificada no exterior (como exemplo atopamos o basalto) , e a intrusiva que             
se solidifica no interior (como exemplo temos o granito). 
Esta área esta localizada na zona oeste peninsular (Galicia, León,          
Estremadura e Huelva) con ramificacións no occidente da Cordilleira         
Cantábrica, o Sistema Central, os Montes de Toledo e Serra Morena.           
Illadamente pódese atopar noutras áreas de orixe antiga como o Pireneo           
Axial, sectores do Sistema Ibérico, Cordilleira Costeiro Catalá e Cordilleira          
Penibética. En toda esta área a rocha predominante é o Granito aínda que             
tamén hai lousa, cuarcitas e gneis. 
Nesta área dánse dous tipos de relevos: nuns casos, o granito é alterado             
quimicamente e en profundidade pola auga, de tal xeito que os seus cristais             
descomponse e transfórmase en areas pardoamarelentas, poden acadar        
grandes espesores en vales e en zonas de pouca pendente. Noutros casos            
altérase a partir das diaclasas ou fracturas da rocha, que varía segundo a             
altitude: nas áreas de alta montaña, as rochas rompen ao filtrarse a auga             
polas farturas e ao xearse aumenta de volume e rómpeas. De aquí fórmanse             
cristas agudas, escarpadas e dentadas, canchales ou acumulacións de         
rochas rotas ao pé da montaña. 
Nas zonas menos elevadas, se se produce a partir de diaclasas paralelas á             
superficie, o granito desfaise, xerando unha paisaxe suavemente ondulada,         
de formas redondeadas (domos). Se as diaclasas son perpendiculares,         
fórmanse bólas, se se amontoan unhas sobre outras forman berrocais, nos           
que son típicos os tores (amoreamento de bólas) e as rochas cabaleiras            
(bólas en equilibrio sobre outras de superficie máis pequena). Outras veces           
as bólas disponse de xeito desordenado na ladeira ou ao pé da montaña             
(caos granítico). 
A área calcárea está formada por sedimentos da era secundaria pregados           
durante a terciaria, na que se deu a oroxénese alpina (afecta tanto aos             
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macizos antigos como aos materiais que se foron sedimentando aos pés dos            
macizos). Os terreos calcáreos forman unha “Z” investida que se estende           
polos Prepireneos, os Montes Vascos, o sector oriental da Cordilleira          
Cantábrica, o Sistema Ibérico, parte da Cordilleira Costeiro-Catalá e a          
Cordilleira Subbética. 
A rocha predominante é a calcaria, unha rocha dura que se fractura formando             
gretas e que se disolve facilmente coa auga de choiva. Orixina un relevo             
complexo, relevo cárstico con formas características dando lugar a formas          
superficiais (lapis e dolinas) e formas subterráneas (simas e covas). 
Finalmente a área arxilosa está formada por materiais sedimentarios de fácil           
erosión como as arxilas, margas e xesos. Foron materiais depositados a           
finais do Terciario e no Cuaternario. Áchase nas depresións do Douro, Texo,            
Guadiana, Ebro e do Guadalquivir, en zonas afundidas e chairas costeiras           
mediterráneas. 
O relevo da área arxilosa é basicamente horizontal, xa que son terreos non             
afectados por pregamentos posteriores. A súa erosión é rápida, debido á           
brandura dos materiais. Os ríos abren vales que separan estruturas          
horizontais, que son pronto desgastadas, dando lugar a relevos suavemente          
ondulados (cárcavas ou badlands, mesas, múelas e cerros testemuñas). 
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PRÁCTICA 4: IMAXES IDENTIFICATIVAS 
 
Imaxe 1: 

Na fotografía 1   
estamos diante dunha   
paisaxe granítica,  
concretamente diante  
dunha pedra cabaleira   
nun berrocal,  
característico da  
España silícea. Esta   
área está formada por    
rochas cristalinas e   
ríxidas da era   
precámbrica e  
primaria, nas que   
predomina o granito. 

 
Imaxe 2: 

 
A fotografía 2 amosa    
unha paisaxe de   
badlands ou “terras   
malas” de relevos con    
cárcavas propia de áreas    
onde hai depósitos   
sedimentarios pouco  
resistentes (arxilas,  
margas, conglomerados  
ou xesos), depositados a    
finais do Terciario e    
Cuaternario. 

 
 
 
 

21  Profesor: César Carreño Yáñez 



 
XEOGRAFÍA BACHARELATO Tirso de Molina 
 
_________________________________________________________________________ 

Imaxe 3: 
A fotografía 3 é a paisaxe dun       
relevo formado por   
sedimentos da era secundaria    
e comezos do terciario,    
pregados durante a oroxenia    
alpina. Corresponde a   
páramos, unha estrutura de    
relevo tabular que se asenta     
sobre terreos calcarios. 
 
 
 

 
Imaxe 4: 

A fotografía 4   
corresponde a un val    
fluvial que debuxa   
unha profunda foz. A    
litoloxía 
predominante é  
calcaria formada nos   
fondos mariños na   
era secundaria e   
relaciónase co relevo   
cárstico, no que as    
gorxas ou foces son    
vales estreitos e   
profundos con  
vertentes abruptas,  

causadas pola erosión fluvial. 
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