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TEMA 6: PAISATGES NATURALS.
 Paisatge natural  Quan en un paisatge no s’observa cap intervenció
de les persones, diem que és un paisatge natural.
 Canvis en el paisatge  Els paisatges no sempre han estat iguals;
amb el temps es produeixen canvis:
Canvis lents:
La pluja i el vent desgasten les muntanyes a poc a poc.
Canvis ràpids:
Els conills fan les llorigueres en poc temps.
Un vendaval canvia ràpidament el paisatge.
Les persones construeixen ràpidament un pont o una carretera.
 Paisatge natural d’interior  El paisatge natural d’interior és el que
està situat lluny del mar.
Hi podem trobar: muntanyes, turons, valls, planes, rius i serralades.
 Paisatge natural de costa  El paisatge natural de costa és el que
està situat a prop del mar.
Hi podem trobar: penya-segats, platges i illes.
 El sòl del paisatge  El sòl és la superfície del paisatge en la qual
creixen les plantes i hi viuen els animals.
El desert té el sòl de sorra de color clar i quan plou, s’asseca
ràpidament, no hi creixen gaires plantes i no hi viuen gaires animals.
El bosc té el sòl de terra fosca, quan plou es manté humit molt de
temps i les plantes hi creixen molt bé i hi viuen molts animals.
Terra de cultiu té el sòl de terra rogenca, quan plou s’entolla i
s’endureix, però les plantes hi creixen bé.
 Parts d’una muntanya  El cim, que és la part més alta. El peu, que
és la part més baixa. Les vessants, que són les parts laterals de la
muntanya. La plana, és la part de terreny pla que hi ha quan acaba la
muntanya. El turó, és una muntanya més baixa i amb el cim més
arrodonit. La vall, és l’espai que hi ha entre dues muntanyes i té forma
de “V”. La serralada, és quan s’ajunten moltes muntanyes.

