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XEOGRAFÍA DE GALICIA 

 

1. O relevo. 

2. O clima. 

3. A hidrografía. 

4. A vexetación. 

 
1. O RELEVO DE GALICIA 

 

Galicia ten un relevo moi variado e compartimentado, con diferentes 

alturas, entre as que destacan as comprendidas entre os 200 e 600m que 

abranguen máis da metade da superficie galega. 

Diferéncianse catro unidades topográficas: as serras, as depresións, 

as chairas e os vales fluviais. 

As serras galegas teñen formas redondeadas e suaves, as máis 

elevadas e esgrevias flanquean os lados leste e sur da comunidade galega. 

As serras setentrionais, forman un cordal case continuo cunha 

altitude que non supera os 1100m. Destacan a serra da Faladoira e a serra 

do Xistral. 

As serras orientais, esténdense polo leste de Galicia. Cara ao norte 

atópase a serra dos Ancares e, máis ao sur, a serra do Courel. 

No sur, cun relevo máis esgrevio, sobresaen a serra do Eixe con Pena 

Trevinca (2124m), o pico máis alto de Galicia, e o Macizo de Manzaneda, 

integrado pola serra de Queixa co pico de Cabeza de Manzaneda (1778m) e 

a serra de San Mamede. 

As serras centro-occidentais esténdense de norte a sur, desde a serra 

da Faladoira ata o río Miño, con variedade de altitudes (entre 600 e 

1200m). As máis importantes son as seguintes serras: a Loba, o Bocelo, o 

Faro, o Testeiro e o Suído. 

As depresións son superficies continentais que se atopan por debaixo 

do nivel das rexións circundantes. 

A depresión Meridiana é a de maior extensión de Galicia. É un 

conxunto de depresións encadeadas de norte a sur, entre Carballo e Tui, ao 

longo de 150 quilómetros.  
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Preto da costa están a depresión de As Pontes e a de Meirama. No 

interior destacan a depresión da Limia, atravesada polo río do mesmo 

nome, e a depresión de Lemos, caracterizada por unha topografía plana. 

Entre as depresións e as serras podemos distinguir varias superficies 

aplanadas, con altitudes que oscilan entre os 100 e 600m, que reciben o 

nome de chairas. As máis importantes son a Terra Chá, extensa plataforma 

de suaves ondulacións, cunha altura media duns 400m e que ocupa a maior 

parte da provincia de Lugo, e as de Lalín e Chantada. 

Os vales fluviais galegos son, polo xeral, estreitos e fondos, e os ríos 

corren por eles bastante encaixados. Hai moitos en Galicia, e entre eles 

podemos citar os vales dos ríos Miño, Sil, Eume, Tambre e Ulla. O río Miño 

atravesa practicamente toda Galicia do nordeste ao suroeste, atravesando A 

Terra Chá; en Os Peares, únese co río Sil.  

O litoral galego esténdese desde a desembocadura do río Eo, no 

límite con Asturias, ata o esteiro do río Miño, no límite con Portugal. As 

costas galegas son moi accidentadas, con numerosos entrantes e saíntes, 

que orixinan gran variedade de paisaxes: cantís, praias, cabos, rías e illas. 

Dada a irregularidade das costas, os cabos e as puntas son 

accidentes xeográficos frecuentes. Na costa setentrional, localízanse a 

punta de Estaca de Bares e o cabo Ortegal, e na costa Oeste, o cabo 

Touriñán e o cabo de Fisterra. 

Tamén as rías son características das nosas costas. Unha ría é un val 

fluvial inundado polo mar, debido á erosión e ao afundimento da liña da 

costa. Divídense en dous sectores: Rías Altas e Rías Baixas. 

As Rías Altas esténdense dende Ribadeo, na costa de Lugo, ao cabo 

Fisterra, na costa coruñesa. Son rías curtas e estreitas, con elevados cantís. 

Entre outras, están as rías de Ribadeo, Viveiro, Ortigueira, Ferrol, Betanzos, 

A Coruña, Laxe e Camariñas.  

As Rías Baixas esténdense ao Sur do cabo Fisterra, polas costas da 

Coruña e de Pontevedra. Son rías máis abertas, fondas e ramificadas que as 

Rías Altas. Entre elas, destacamos as rías de Muros, Arousa, Pontevedra e 

Vigo. 

 

2. O CLIMA DE GALICIA 
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Galicia atópase dentro da España húmida, formando parte das 

rexións de clima temperado atlántico ou oceánico. As temperaturas son 

suaves, as precipitacións abundantes e regulares ao longo do ano, e a 

humidade relativa media elevada. 

O clima atlántico típico, dáse na costa e nas súas proximidades. As 

temperaturas son suaves, cunha temperatura media de 8-10ºC no inverno, 

e cunha tempertatura media de 20-22ºC no verán. As precipitacións son 

abundantes. As chuvias prodúcense xeralmente en outono e inverno, 

destacando a aridez estival das Rías Baixas.  

O clima atlántico do interior de Galicia, que ocupa a parte sur de Lugo 

e gran parte de Ourense, caracterízase porque as tempertaturas son máis 

altas no verán (arredor dos 25º) e  máis frías no inverno (6-8ºC de media). 

As precipitacións son menores ca no litoral e as xeadas son frecuentes en 

inverno.  

O clima de montaña predomina nas serras setentrionais e orientais, 

así como nas centro-occidentais, a partir dos 1.000m de altitude. 

Caracterízase porque as temperaturas son moi frías no inverno (1-2ºC), con 

frecuentes xeadas e nevadas, e moi suaves no verán, con tempreraturas 

medias de 15ºC. As precipitacións son abundantes, agás nas serras 

orientais de Ourense caracterizadas por un período de seca estival notable.  

 

3. HIDROGAFÍA DE GALICIA 

 

Os ríos galegos caracterízanse por teren un curso curto, un caudal 

abundante e un réxime regular como consecuencia dunhas precipitacións 

abundantes e regulares ao longo do ano. 

A configuración orográfica de Galicia divide as correntes fluviais en 

dúas vertentes: a vertente cantábrica de ríos de curto percorrido e a 

vertente atlántica de maior importancia. 

A principal cunca é a formada polos ríos Miño e Sil, que tras 

confluíren, desembocan no Atlántico.  

O Miño é o principal río de Galicia e un dos máis importantes de 

España. Nace na serra de Meira e, ao longo dos seus 350 quilómetros de 

lonxitude, atravesa de norte a sur a provincia de Lugo e de nordés a 
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sudoeste parte das provincias de Ourense e Pontevedra, ata desembocar na 

Guarda facendo fronteira con Portugal. 

O Sil é o máis importante dos afluentes do Miño, cunha lonxitude de 

225 quilómetros. Outros afluentes do Miño pola esquerda son: Arnoia, 

Barbaña e Neira. Pola dereita, entre outros: Tea, Ladra, Avia, Barbantiño e 

Arenteiro. 

Outros ríos galegos da vertente cantábrica (desembocan no mar 

Cantábrico) son: Eo, Masma, Ouro, Landro, Sor, Mera e Navia. Son cursos 

de auga de curto percorrido, xa que nacen nas serras setentrionais. 

Os ríos da vertente atlántica teñen unha maior lonxitude, debido a 

que teñen as súas fontes na dorsal do occidente galego: Tambre, Ulla, 

Eume, Xallas e Limia. 

A partir dos anos corenta, nos ríos galegos construíronse moitos 

encoros para obter enerxía eléctrica. Algúns dos máis destacados son: 

Belesar, Os Peares e Freira na cunca do Miño; Santo Estevo, no Sil, e Vao, 

Portas e Montefurado nos afluentes do Sil. 

 

4. A VEXETACIÓN 

 

A vexetación en Galicia é moi variada e abundante. As variacións que 

presenta están en relación coas diferenzas no clima, coa altitude e coa 

proximidade ao mar. 

Na costa e nas súas proximidades, onde o clima é atlántico típico, hai 

grandes zonas de repoboación con piñeiros e eucaliptos, que substituíron as 

especies autóctonas: carballos e castiñeiros. Abundan tamén os bidueiros, 

ameneiros, salgueiros xunto a uces, toxos, xestas, fentos e outras plantas 

de menor tamaño. 

Na Galicia central e meridional, centro e sur das provincias de Lugo e 

Ourense, a vexetación natural está formada por fragas, bosques mixtos 

caducifolios formados por carballos, castiñeiros, acivros, bidueiros, 

ameneiros e salgueiros; son dignos de destacar os bosques de castiñeiros, 

chamados soutos. 

Na franxa que ocupan os vales do Miño e do Sil, na provincia de 

Ourense, onde o clima é oceánico mediterráneo, atopamos especies 

arbóreas mediterráneas, sobreiras, aciñeiras e érbedos. 
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Nas serras centro-occidentais e orientais onde a altitude supera os 

1.000m, a vexetación compóñena: faias, teixos e acivros, e nas zonas máis 

altas, onde as condicións climáticas son máis duras, aparecen as xestas, as 

uces ou breixos. 


