
DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA.

1 - Factores da diversidade bioxeográfica.  

España conta cunha gran diversidade bioxegráfica debido á variedade de factores 
que  inciden  sobre  ela  entre  os  que  destacan  os factores físicos, derivados  da súa 
posición xeográfica e do seu relevo, e os factores humanos que se refiren á intervención 
do home na paisaxe natural.

1.1 - Factores físicos.  

1.1.1 - Pola súa latitude   a España comprende catro rexións bioxeográficas:  

– A rexión boreoalpina que comprende as zonas de alta montaña da Cordilleira 
Cantábrica,  Perineos,  Sistema  Ibérico,  Sistema  Central,  Montes  de  Toledo  e 
Cordilleiras Béticas.

– A rexión eurosiberiana que abarca o norte da Península, e algúns sectores do 
Sistema Central, e do Sistema Ibérico.

–  A rexión mediterránea que ocupa a maioría da Península e as Illas Baleares.

– A rexión macaronésica  formada polas  Illas Canarias  e localizada en latitudes 
subtropicais. Debido a súa insularidade e a súa orixe volcánica posúe numerosos 
endemismos ( formacións vexetais propias e exclusivas) e reliquias ( vexetación 
que ocupou grandes extensións noutras épocas xeolóxicas pero que agora só se 
encontra en áreas moi concretas).

1.1.2 - A situación     xeográfica.  

 A Península Ibérica está situada no extremo suroccidental de Europa e a poucos 
quilómetros   de  África  fixo  que durante  os  grandes períodos glaciais  a  Península 
servise de refuxio a especies vexetais e animais.  Os animais do Norte de Europa 
emigraron buscando un clima máis cálido e trouxeron con eles as sementes de especies  
vexetais.  Tamén  viñeron  especies  animais  africanas  que  cruzaron  polo  estreito  de 
Xibraltar aproveitando épocas en que o nivel do mar estaba moi baixo. Para adaptarse ó 
medio peninsular a flora e a fauna desenvolveron características propias que deron lugar  
a  endemismos  (  especies  que medran nunha zona concreta e  non se  dan de xeito 
natural noutra).  

1.1.3 - A variedade do relevo peninsular.  

 O relevo peninsular ten múltiples zonas montañosas, depresións, e mesetas. Isto 
favorece a existencia moitas variedades paisaxísticas.   

1.2 - Factores humanos: acción antrópica.  

A paisaxe natural está en constante  evolución debido a intervención humana e 
os factores naturais como inundacións, secas, terremotos... e á intervención humana que 
acentúa moitas veces acentúa os riscos naturais.
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Así as inundacións son máis graves se non hai  vexetación, xa que esta retén 
parte  da auga.  Provocan perdas humanas,  naturais,  e  materiais.  Moitas  veces serían 
evitables se non se construíra no  leito seco dos ríos e se repoboasen forestalmente os 
territorios. 

1.2.1 - A deforestación  :   prodúcese sobre todo debido á roturación dos bosques   
e ós incendios.

– A roturación  dos bosques:  Comezou  na época  romana  para  abastecerse  de 
cereais. Na Idade Media ca Reconquista e a repoboación dos pobos cristiáns. Na 
Idade Moderna para estender a agricultura e construír barcos. No século XIX pola 
desamortización,  a construción do ferrocarril e a explotación mineira. No século XX 
polo aumento da urbanización, as vías de comunicación, e os encoros.

– Os incendios: aumentaron moito nas últimas décadas. Son no verán e en épocas 
de seca.  O 80% son intencionados para  estender os pastos, obter madeira a bo 
prezo, ou por especulación inmobiliaria. As áreas máis afectadas son as de maior 
vexetación:  Galicia,  Cantabria,  Sistema  Central,  Serranía  de  Ronda...  A 
reforestación levouse  a  cabo  con  eucaliptos  e  piñeiros:  Non  son  especies 
autóctonas que alteran a estrutura e a cuberta vexetal e arden con maior facilidade. 

1.2.2 - A erosión  :  

 É a destrución do solo. Prodúcese pola perda da cobertura vexetal que deixa o solo 
desprotexido ante os axentes erosivos. As causas da destrución do solo: Aridez, exceso 
de precipitacións,  deforestación, cultivos intensivos, a introdución de maquinaria...O uso 
de pesticidas e  fertilizantes químicos que matan os microorganismos que rexeneran o 
solo: o solo vólvese máis fráxil ante o vento e as augas.  A explotación agrícola e o seu 
abandono posterior: o solo quedan sen nutrientes. Os efectos da erosión son a redución 
do humus e perda da fertilidade. A perda da cobertura vexetal  provoca a diminución de 
capacidade para reter a auga e a súa posible desertización. En España o 26 % do solo 
está gravemente erosionado. As taxas de maior erosión están en Andalucía e Murcia.

1.2.3 - A desertización:  

 É  o  proceso  polo  cal  solos  antes  ricos  en  vexetación  deixan  de  ser  fértiles  e 
vólvense  desérticos.  Prodúcese  pola  acción  humana  en  solos  que  antes  foron 
deforestados  e  erosionados  ó  que  se  unen  causas  naturais  como  as  escasas 
precipitacións. En España o 40% do solo está sometido a procesos de desertización. As 
zonas con máis risco son Andalucía, Murcia, e a zona do Levante.

2 - As paisaxes vexetais de España.  

As  paisaxes  vexetais  están  constituídas  polas  formacións  vexetais  dos  grandes 
dominios bioxeograficos: oceánico,  mediterráneo, de montaña, e das illas Canarias.  O 
factor  máis  importante  na configuración  das paisaxes vexetais  é  o  clima,  seguido da 
disposición do relevo e do solo.

Na paisaxe vexetal existen tres tipos básicos de vexetación: bosque, matogueira, e 
prado  que  dependen  das  condicións  climáticas  e  xeográficas  pero  tamén  da  acción 
antrópica.
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2.1 -  Paisaxe vexetal oceánica ou atlántica  .  

Situase dentro da rexión floral eurosiberiana que comprende o norte da Península 
e  algúns  sectores  do  sistema  central  e  Sistema  Ibérico. Está  formada  por bosques 
caducifolios con sotobosque de fentos e mofos. Dentro das árbores destacan:

– A Faia  que é unha árbore  de montaña  xa que tolera mal o calor e ben o frío. 
require humidade. Prefire os solos calcarios ós silíceos. A súa madeira é dura e de 
boa  calidade  polo  que  se  utiliza  para  facer  mobles  e  utensilios.  Abunda  na 
Cordilleira Cantábrica e Perineo navarro.

– O carballo é unha árbore de menos altura ca faia xa que ten menor tolerancia ó 
frío e require menos humidade. A súa madeira é dura e utilizase para mobles e 
barcos. Abunda en Galicia e na cordilleira Cantábrica.

– O  castiñeiro é  unha  especie  secundaria  xa  que  foi   introducida  polo  home. 
Aproveitase o  froito e da madeira.

Por riba dos 1600- 2000 metros de altura e alí onde o frío ou a sequidade dificultan  
o crecemento do bosque atlántico aparece unha matogueira propia do bosque atlántico 
coñecida como landa que é unha matogueira de breixo, toxo, e xesta.

A acción antrópica sobre a paisaxe vexetal atlántica significou:

– A  diminución  do  bosque  caducifolio  pola  perda  dos  usos  tradicionais,  e  as 
repoboacións con árbores de crecemento rápido como o  piñeiro e o eucalipto.

– O aumento dos prados ou vexetación herbácea que ocupa grandes extensións pola 
expansión da gandería.

2.2 - Paisaxe vexetal mediterránea  .  

Situase na rexión floral mediterránea  que comprende a maioría da Península  . 
Está  formada  por  formacións  vexetais  xerófilas,  é  dicir,  adaptadas  á  aridez.  Por  iso 
dispoñen de raíces moi longas para captar a auga, de follas perennes e xerófilas ( duras e 
coráceas.), de pequeno tamaño ou en forma de espiñas. Teñen revestimentos protectores 
de cera, resina ou goma.

Está formada por Bosques perennifolios con árbores de mediana altura e forma de 
copa para diminuír a evaporación. Entre eles destacan:

– A aciñeira que é a árbore máis característica. Resiste a seca. Adáptase a todo tipo 
de solos. A súa madeira é dura e resistente e úsase para carpintería e leña. O seu 
froito,  a   landra,  serve para alimentar ós  porcos.  Os bosques de aciñeiras son 
abundantes en Serra Morena, Estremadura e serra do Guadarrama.

– A sobreira  necesita invernos suaves e máis  de 500mm de precipitacións anuais. 
Dáse en solos silíceos. A súa madeira é dura e resistente polo que se utiliza para 
toneis e barcos. Da súa cortiza extraese a cortiza. Concéntrase no SO peninsular e 
en sectores de Cádiz, Málaga, nordés de Cataluña, e Castellón.

– O piñeiro é de introdución humana. É unha árbore moi resistente ó frío, ó calor, a 
humidade,  e  á  aridez.  É  de  rápido  crecemento  e  aproveitase  a  súa  resina  e 
madeira para a construción,  mobles, aglomerado, e pasta de papel.

A Matogueira é o resultado da degradación do bosque. Pode ser de varios tipos:
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– O Maquis:  formación  arbustiva  de  máis  de  2  metros  de  altura  e  moi  densa. 
Destacan a Xara, breixo, lentisco, e xesta.

– A Garriga composta por   arbustos e matogueiras de pouca altura con zonas sen 
cubrir. Destacan as plantas aromáticas como o tomiño, o romeu, e a lavanda.

– A  Estepa  formada  por herbas  baixas  con  arbustos  espiñentos  e  solos  ó  aire. 
Destacan o palmito,  o espartal, e o espárrago. 

 A acción humana  reduciu o bosque de  sobreiras e aciñeiras en favor dos pinos 
debido á mecanización agraria, ó  regadío móbil e ós incendios. Destaca o sistema da 
devesa  que  consiste  en aclarar  o  bosque  de  aciñeiras  e  sobreiras  para  combinar  a 
agricultura e a gandería.

2.3 - Paisaxe vexetal de montaña.  

Na paisaxe vexetal de montaña a vexetación divídese en pisos segundo a altura, 
a orientación, e a latitude.  A vexetación está adaptada ás condicións climáticas que 
marca a altura e a orientación da montaña:

– A altura inflúe  na  temperatura  e  nas  precipitacións:  a  temperatura  descende 
aproximadamente  medio  grado  cada  100  metros,  e  as  maiores  cantidades  de 
precipitacións prodúcense entre os 800 e os 1500 metros de altura.

– A orientación inflúe  nas  especies  vexetais  sendo máis  termófilas  se  están na 
vertente de solaina ou ladeira orientada ó sur que é máis temperada que se están 
na avesía, ou ladeira que dá ó norte. As especies vexetais que están na  ladeira de 
barlovento  tamén  reciben   máis  humidade   que  as  que  están  na  ladeira  de 
sotavento que é máis seca. 

– Segundo  a  latitude podemos  distinguir  entre  montañas  atlánticas  situadas  no 
Norte e as montañas mediterráneas situadas no resto da península.

Na maioría das montañas peninsulares a  sucesión de pisos de vexetación é de 
bosque propio da zona (caducifolio ou perennifolio), matogueiras (a partir dunha altura en 
que o frío impide o crecemento das árbores), prados (cando a humidade é suficiente), e,  
por último, plantas rupículas adaptadas a vivir nas rochas (mofos e liques).

2.4 -  A paisaxe vexetal de Canarias  .  

A orixinalidade da paisaxe canaria é debida a súa baixa latitude, próxima ó Trópico 
de Cáncer,  ó relevo de orixe volcánica,  ós ventos alisios,  e a corrente mariña fría de 
Canarias.

Debido a súa insularidade na vexetación de Canarias abundan os   endemismos 
( formacións vexetais propias e exclusivas) e as reliquias ( formacións vexetais propias 
de épocas pasadas).

Por estar situada en latitudes subtropicais e baixo a influencia da corrente fría das 
Canarias  e  dos  alisios  do  nordeste  podemos  distinguir  varios  tipos  de  vexetación 
dependendo da altura sobre o nivel do mar na que se encontran:

– Piso basal: por debaixo dos 400 metros desenvólvese unha matogueira costeira 
adaptada á seca e ós terreos salgados con especies como a tabaiba e o cardón.  
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– Piso intermedio: entre os  400 e 800 metros debido á maior humidade e à menor 
temperatura abundan as palmeiras, os dragos, e as  sabinas.

– Piso termocanario:  entre os 800- 1200 metros  medra a laurisilva chamada así 
porque  abundan  as  árbores  cas  follas  en  forma  de  laurel.  É  unha  formación 
específica  boscosa  específica  de  Canarias  debida  á  influencia  do  alisio  do 
Nordeste.  Tamén  se  da  o  Faial-  breixeira  que  procede  da degradación  da 
laurisilva. 

– Piso Canario entre os  1200- 2000 metros está marcado pola aridez e o frío. Son 
característicos o pino e o cedro canario.

– Piso supracanario: por riba dos 2200 metros. Só está presente en Tenerife e  Nas 
Palmas. Está formado por matas dispersas e posúe gran riqueza floral como as 
violetas do Teide.

2.5 - Comentario dunha cliserie:  

– Definir unha cliserie é un gráfico que representa a graduación da vexetación en 
función da altura.

– Explicar por que se produce esta gradación da vexetación en altura: diminución 
das temperaturas (medio grado cada 100 metros) e aumento das precipitacións.

– Describir os pisos vexetais indicando vexetación, altura e influencia dos ventos e 
da insolación.

Determinar a que tipo de montaña se refire.

3 - O solo.  

É a capa superficial  da  superficie terrestre. Está composto de  partículas minerais 
procedentes da erosión das rochas, de materia orgánica viva ou en descomposición, de 
auga e de dióxido de carbono ocupando os poros.

3.1 - Factores do solo  .  

O solo resulta da alteración do rochedo terrestre polo clima e polos seres vivos. Os 
Factores que condicionan a súa formación e evolución son:

– A rocha nai  que é o  substrato mineral  a partir  do cal se forma o solo.  Solos 
silíceos  son  soltos  e  permeables.  Os  solos  calcarios  son  pastosos  alternando 
capas  permeables  con  impermeables.  E  os  solos  arxilosos  son  compactos  e 
impermeables.

– O clima é o factor máis influínte xa que  as temperaturas e precipitacións  inflúen 
nos procesos químicos e biolóxicos do solo. 

– A topografía: nas chairas os  solos  son grosos e  nas pendentes finos.

– Os seres vivos: 

– As  coníferas  acidifican  o  solo,  mentras  que  as  árbores  de  folla  caduca. 
enriquéceno.
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– As bacterias  e  fungos  descompoñen  a  materia  orgánica  e  crean  o  humus, 
mentres  as  miñocas,  roedores  e  insectos  remóveno  e  aumentan  a  súa 
fertilidade.. 

– O home destrúeno, altérano, ou mellórao con fertilizantes.

Os Factores máis influentes son  o clima e o rochedo.

3.2 - Tipos de solo.  

3.2.1 - Solos de clima oceánico.  

 Son solos evolucionados, ricos en materia orgánica e ácidos en xeral. Sobre rocha 
silícea     teñen maior acidez podéndose distinguir entre a terra parda húmida que é acta 
para  cultivos e pastos, e os  rankers que se sitúan nas zonas máis altas e  pendentes 
sometidas  a  unha  forte  erosión,  só  son  aptos  para  pastos  e  bosques.  Sobre  rocha 
calcaria  son menos ácidos e poden ser terra parda calcaria apta para cultivo, e terra 
fusca propia de zonas montañosas e con dedicación forestal.

3.2.2 - Solos de clima mediterráneo  :  

Están  moi  alterados  pola  erosión  e  pola  acción  humana.  Nas  rochas  silíceas 
podemos distinguir  entre  terra parda meridional:  pobre  pola súa acidez e facilmente 
erosionable destinada a devesas de aciñeira e pasteiros e a cereais cando se encala e 
fertiliza. Nas rochas calcarias: solo vermello mediterráneo que é bo para os cultivos e 
terra rossa, máis pobre apto para bosques de devesa e cultivos arbóreos ( amendoeira e 
oliveira). Nas arxilas e margas: Vertisolos ou terras negras que son os máis fértiles de 
España e dánse no val do Guadalquivir, Badaxoz e conca de Pamplona.

Áreas  mediterráneas  de    clima  estepario    dáse  un  solo  gris  subdesértico  ou 
serosem que é moi pobre en humus e se saliniza moi facilmente.Só é aproveitable para o 
cultivo con regadío.

3.2.3 - Solos de montaña  :  

Son solos pouco evolucionados porque as pendentes provocan unha gran erosión. 
Só aptos para cultivo forestal e devesas de aciñeiras.

3.2.4 - Solos das illas Canarias  :  

Abundan os solos volcánicos pouco evolucionados e moitos improdutivos chamados 
“malpaís”.

3.3 - A contaminación dos solos  :  

 Prodúcese a consecuencia dos fertilizantes e praguicidas que se utilizan na agricultura,  
pola  chuvia  ácida  e  as verteduras incontroladas.  Os praguicidas conteñen  sustancias 
tóxicas que poden entrar na cadea alimentaria ata o ser humano. Valencia, Andalucía, e 
Cataluña son as comunidades con maior consumo de praguicidas.
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