
Activitat 2.4.2: El bosc mediterrani. 
El  bosc mediterrani és un bioma que es desenvolupa en regions amb  clima mediterrani,
clima que es caracteritza pels seus hiverns temperats, els estius secs i precipitacions escasses
que es concentren en les tardors i primaveres. Els incendis forestals són freqüents, de manera
que la vegetació ha estat capaç d'adaptar-se’n. 

Imatge: Tendenzias | Bosc mediterrani: Fauna i vegetació 

Anem a fer un mural per decorar l'aula on es represente el bosc mediterrani, cada grup
escollirà  un  arbre  típic del  bosc  mediterrani  i  el  dibuixarà  sobre  una  cartolina  de
tamany A3, a més, en un foli dibuixarà les característiques principals de les fulles d'eixe
arbre i indicarà com resolen el problema de l'escassetat d'aigua. 

Aquests són alguns dels arbres que podeu escollir:

 Carrasca
 Surera
 Arboç
 Llentiscle
 Roure de fulla petita
 Garrofer
 Olivera
 Ginebre
 Ginesta...

https://tendenzias.com/eco/bosque-mediterraneo-fauna/
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Qüestions

a. Creus que aquest tipus de vegetació es donaria també en una ruta situada en un
penya-segat del mar Cantàbric? 

b. Quin és el problema més gran que el nostre clima suposa per a la vegetació? 

c. Com s'adapten les plantes a aquestes condicions climàtiques?

d. Els densos boscos d'alzines han estat tradicionalment explotats per l'ésser humà,
una de les formes d'explotació era realitzant una aclarida de l'arbrat i eliminació
del matoll per afavorir el desenvolupament de la pastura, donant lloc al que avui
coneixem com deveses.

Bibliografia
• Parc regional de Guadarrama:   http://www.parqueregionalguadarrama.org/Flora-y-

Fauna/bosque-mediterraneo.html 

• Vegetació mediterrània (Botanical online):   http://www.botanical-
online.com/tierra/vegetacion-mediterranea.htm 

• Bosc mediterrani (Tecnum): 
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/05PrinEcos/136BMedit.htm 

• Presentacions sobre el bosc mediterrani realitzada per alumnes de l'Arturo Soria:   
http://es.slideshare.net/susibronch/el-bosque-mediterrneo-22255506  
http://es.slideshare.net/susibronch/bosque-mediterrneo-301?next_slideshow=1 

• El bosc mediterrani, un dels ecosistemes més amenaçats (ABC):  
http://www.abc.es/20110524/sociedad/abci-bosque-mediterraneo-
201105241155.html 
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