
COMENTARIO DUN CLIMOGRAMA

1) Comentario das temperaturas:
a) Media anual alta: En torno a 20 ºC ou máis.
b) Media anual media: En torno a 10 ºC.
c) Media anual baixa: Menos de 10 ºC.
– Entre 12 ºC e 20 ºC podemos considerala media-alta.

Sinalar a amplitude térmica e as súas causas:
a) Escasa amplitude (menos de 10 ºC): influencias marítimas.
b)  Moita amplitude (máis de 15 ºC): trazos de continentalidade que poden ser 

debidos a que o lugar do que analizamos o climograma estea moi alonxado do mar ou 
ben non lle chegan as influencias marítimas pola súa situación con respecto ao relevo.

 c)  Análise  da  distribución  de  máximas  e  mínimas:  cando  se  producen  as 
temperaturas medias máis elevadas e as menos (mes e/ou estación).

– Existencia ou non de invernos e veráns climáticos (inverno climático: menos de 
6 ºC; de non baixar desta temperatura, o inverno considérase moderado / verán 
climático: polo xeral, máis de 21 ºC; de non pasar desta temperatura media, o 
verán considérase fresco).

2) Comentario das precipitacións:
a) Comentar o total anual:

– España húmida: veráns non totalmente secos e precipitacións superiores a 
600 mm.

– España seca: veráns secos e precipitacións inferiores a 600 mm.
b) Distribución das precipitacións:
– Distribución regular (se chove todo o ano, aínda que en verán chova menos)
– Distribución irregular (se chove moi pouco ou case nada no verán).
– Análise dos  picos máximos e mínimos:  meses e estacións de máximas e 

mínimas precipitacións.
c)  Sinalar  cales  son os  meses áridos,  tendo en  conta  a  fórmula  de  Gaussen 
(P<2T), válida para detectar os meses áridos. Gráficamente, e tendo en conta a 
diferencia de escala, un mes é árido cando a liña de temperaturas está a igual 
altura ou por enriba das barras das precipitacións.

3) Tipo de clima e localización aproximada. (Trata de seguir a clasificación de Capel  
Molina).

4) Causas que  explican  estas  características  climáticas.  Relación  do  clima  cos 
fenómenos atmosféricos e os centros de acción. 


