
Activitat 2.4.3: El bosc caducifoli. 
El bosc caducifoli és un tipus de bosc temperat que es compon d'arbres caducifolis que
perden les seues fulles tots  els  anys durant la temporada hivernal,  freda i  seca,  i  es
renoven per a la temporada càlida i plujosa pròpia del clima continental humit, com és
el cas de els boscos de roures, aurons, faigs i oms. Forma part del bioma anomenat bosc
temperat de frondoses.

Imatge: Flora i fauna del parc natural d’Urkiola

Anem a fer un mural per decorar l'aula on es represente el bosc caducifoli, cada alumne
escollirà un arbre típic del bosc caducifoli i el dibuixarà sobre una cartolina de tamany
A3. A més, cada grup dibuixarà en un foli les les fulles i el fruit d'eixe arbre i indicarà les
seues característiques principals. 

Per introduir-te en la importància del bosc et presentem
el  llibre  “L’home  que  plantava  arbres” (Jean  Giono,
edició  Aguaclara,  2016),  una  deliciosa  lectura  sobre
Elzéard Bouffier, un personatge que dedica la seua vida
a plantar arbres als Alps francesos i aconsegueix tornar la
vida, l'aigua i la fauna a un paisatge desèrtic. Amb el bosc
es  recupera  l'habitabilitat  de  l'entorn  i,  fins  i  tot,  el
caràcter dels seus pobladors es torna més humà.

Aquests són alguns dels arbres que podeu escollir:

 Roure
 Faig
 Anouer
 Castanyer

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8072&idioma=CA
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 Avellaner
 Bedoll
 Auró
 Salze

 Freixe
 Om
 Teix
 Til·lus...

Qüestions

a. Quines són les característiques del clima on es donen aquests arbres?  

b. Quines són les característiques de les fulles d’aquests arbres?

c. Per què perden les fulles a la tardor? 

d. Per què canvien de color les fulles abans de caure?

Bibliografia
• Flora I fauna del Parc Natural d’Urkiola:   

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?
Tem_Codigo=8072&idioma=CA  

• Bosque templado caducifolio (Biopedia):   http://www.biopedia.com/bosques-
templados-caducifolios/  

• Bosc temperat caducifoli (Madrimasd): 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/12/21/110072  

2

http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/12/21/110072
http://www.biopedia.com/bosques-templados-caducifolios/
http://www.biopedia.com/bosques-templados-caducifolios/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8072&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8072&idioma=CA

	Qüestions
	Bibliografia

