
Els paisatges naturals.

I. Paisatge atlàntic: es caracteritza per 
un relleu muntanyós, per un clima 
atlàntic i per una vegetació frondosa 
formada per boscos de roures i faigs 
principalment, encara que l’explotació 
dels boscos ha reduït la seva extensió i 
s’han plantat altres espècies, com els 
pins i alzines sureres per l’explotació 
de la fusta
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II. Paisatge mediterrani continentalitzat: 
Es caracteritza per trobar-se en grans 
planes, com l’altiplà de la Meseta (alçada 
mitjana 700m) i la depressió de l’Ebre, 
amb un clima continentalitzat on la 
vegetació es escassa, les alzines i les 
alzines sureres es troben en sectors 
reduïts, poc aptes per activitats humanes. 
En general domina l’estepa. Les 
condicions climàtiques i de relleu pla han 
condicionat la humanització. Com es 
tracta d’un terreny pla, l’agricultura i la 
ramaderia extensiva es veuen afavorides.
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III. Paisatge mediterrani clàssic.
Es caracteritza per paisatges contrastats. 
Amb clima mediterrani, on la vegetació 
natural pràcticament ha desaparegut 
(matoll). Entre les espècies que hi trobem 
destaquen el garrofer i les oliveres, encara 
que també podem trobar boscos de pins i 
alzines, i en menor mesura alzines sureres 
o zones de matolls en els llocs més secs:
• Màquia: bruc, llentiscle, ginesta
• Garriga: farigola, romaní, espígol.
• Estepa (espinoses i palmes).



Els paisatges naturals.

IV. Paisatge de muntanya:
Es caracteritza per un relleu accidentat, 
clima d’alta muntanya i una vegetació 
estratificada:
• Entre 500 i 1000 m, la vegetació es mixta. 
En la vessant de solana, que és mes seca 
perquè està orientada al sud, hi ha una 
vegetació mediterrània de boscos 
perennifolis (alzines), i en la de umbria, 
zona més humida perquè està orientada al 
nord, trobem una vegetació de boscos 
caducifolis (faigs, roures...)
• Entre els 1500 i 2500m, predominen els 
boscos de coníferes formades per pins i 
avets que alternen amb zones de prats.
• Per sobre de 2500m hi ha neu i gel gran 
part de l’any, la vegetació és inexistent o 
escassa, amb predomini dels prats.



4. Los paisajes naturales.


