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Unitat didàctica 6. Climes i paisatges de la Terra 
Zona 

climàtica 
Paisatge Localització Temperatures Pluviositat Rius Vegetació Fauna 

Paisatge 
equatorial 

Zones properes a l’equador: 
Conca Amazones, part 
Amèrica Central, conca del 
Congo i costa del golf de 
Guinea i el Sudest d’Àsia. 

Sempre molt altes 
(25ºC). 

Molt abundants 
(aprox. 2000mm). 
Gairebé cada dia 
pluja torrencial. 

Calabossos i 
regulars. 

Selva (Amèrica) i 
Jungla (Àsia). 

Animals de 
dimensions petites 
(ocells, rèptils, 
insectes i 
mamífers). 

Paisatge 
tropical 

Amèrica Central i del Sud, 
centre i sud d’Àfrica i sud 
est d’Àsia i nord i est 
d’Austràlia. 

Elevades durant tot 
l’any. 

Estació seca (estiu) i 
estació humida 
(hivern). Estació seca 
més llarga com més 
lluny estigui de 
l’equador. 

Cabal variable 
segons l’estació. 
Grans crescudes a 
l’època humida. 

Bosc tropical (bosc 
galeria a prop dels 
rius). 
Sabana i Estepa. 

Bosc tropical: 
ocells, papallones, 
vespes i ratpenats. 
Sabana: animals 
hervíbors, elefants, 
rinoceronts, 
zebres, lleons, 
hienes... 

Zona càlida 

Paisatge 
desèrtic 

Al voltant dels tròpics, al 
costat dels corrents marins 
freds i en zones continentals 
allunyades de la influència 
del mar. 

Grans oscil∙lacions 
tèrmiques. 

Escasses i irregulars 
(concentrades en uns 
mesos). 

No hi ha cursos 
d’aigua 
permanents. 
S’hi poden trobar 
wadis: cursos 
d’aigua que 
només tenen 
aigua quan plou. 

Poca vegetació per 
les dures condicions 
climàtiques. 

Pocs animals per 
les dures 
condicions 
climàtiques. 

Zona 
temperada 

Paisatge 
oceànic 

Entre els paral∙lels 40 i 
60º al nord i al sud de 
l’equador. 
Hemisferi Nord: costa 
occidental d’Europa i 
d’Amèrica del Nord. 
Hemisferi Sud: costa del 
sud de Xile i Argentina, 
costa sudest d’Austràlia, 
Tasmània i Nova 
Zelanda. 

Temperatures 
suaus (per l’acció 
del mar) i sense 
gaire oscil∙lació 
tèrmica. 

Pluja suau i 
consistent (pel 
vapor d’aigua 
arrossegat pels 
vents de l’oest que 
passen sobre els 
oceans). 

Cabal abundant 
i regular per les 
pluges 
constants. 

Boscos de fulla 
caduca (roures, 
castanyers, 
faigs...), Landa i 
Prat. 

Boscos de fulla 
caduca: 
mamífers i 
ocells. 
Landes: petits 
rosegadors i 
molts ocells.
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Paisatge 
mediterrani 

Zones costaneres de la 
conca del mar 
Mediterrani, a la costa de 
Califòrnia (EUA), a la 
costa central de Xile, 
SudÀfrica i al sud i sud 
oest d’Austràlia. 

Estius calorosos i 
hiverns suaus 
degut a la 
influència del mar. 

Estius secs i 
tardors amb pluges 
torrencials. 

Cabal escàs i 
irregular (alguns 
s’assequen a 
l’estiu). A la 
tardor amb les 
pluges 
torrencials són 
habituals les 
riuades i 
inundacions. 

Arbres de fulla 
perenne (pins, 
alzines), matolls, 
màquia i garriga. 

Mamífers petits: 
ratolins de camp, 
serps, rèptils, 
insectes, etc. 

Paisatge 
continental 

Indrets allunyats de les 
grans masses d’aigua: 
interior del continent 
euroasiàtic i Amèrica del 
nord. 

Temperatures 
extremes per 
manca de l’acció 
reguladora del 
mar. 

Precipitacions 
escasses 
concentrades 
principalment a 
l’estiu. 

Cabal dels rius 
considerable 
perquè recullen 
l’aigua de les 
grans planes 
per on circulen, 
creantse 
conques fluvials 
amb una gran 
superfície. 

2 tipus de 
vegetació: 
 Nord: Bosc de 
coníferes o taiga. 
 Sud: Estepes o 
praderies. 

Als boscos de 
coníferes viuen 
cérvols, ants, 
esquirols, llebres 
de muntanya, 
etc. 

Paisatge 
polar 

Nord del Cercle Polar 
Àrtic i al sud del cercle 
Polar Antàrtic. 

Temperatures 
molt baixes, 
normalment per 
sota dels 0º, 
superant a l’estiu 
els 10ºC. 

Plou poc i 
normalment en 
forma de neu. 

 A l’estiu, la terra 
sense glaç es 
cobreix de 
tundra: molsa, 
líquens i flors 
petites. (Subsòl 
glaçat) 

Óssos i rens. 

Zona 
freda 

Paisatge 
d’alta 

muntanya 

Zones d’alta muntanya 
amb latituds superiors 
als 2500 m. 

Temperatures 
baixes tot l’any. 

Pluges abundants 
sobretot als 
vessants de les 
muntanyes i més 
escasses als pics, 
on cauen en 
forma de neu. 

Cabal 
abundant. 

Vegetació 
disposada en 
estatges de 
diferent altitud 




