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Comentar un fragmento de mapa topográfico
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Velaquí un extracto do mapa topográfico a escala 1:25.000, publicado en 1998 polo 
IGN, correspondente ao sector I da folla 1083 (1083-I) do MTN

O mapa corresponde á parte septentrional da illa de  
La Palma (provincia de Santa Cruz de Tenerife)
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1. Identifiquemos as coordenadas xeográficas: 
Lonxitude xeográfica (medra cara ao Oeste, o que significa que estamos ao O de 
Greenwich, meridiano de referencia

Latitude xeográfica (medra cara ao Norte, o que significa que estamos ao N do 
Ecuador, paralelo esencial de referencia
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2. Identifiquemos as máximas e mínimas altitudes. Fagámolo nunha área máis concreta:

Fíxate en que as cotas de altitude están marcadas con puntos concretos que indican os m.s.n.m. 
(metros sobre o nivel do mar). Son puntos illados que, habitualmente, non coinciden cos múltiplos 
de 10 que identifican as distintas curvas de nivel no mapa 1:25.000. 

Evidentemente, nun área onde 
temos o nivel do mar, este 
coincide cos puntos máis baixos 
do terreo, que se sitúan ao N do 
espazo acoutado. Se non 
houbese nivel do mar, habería 
que buscar fondos de val ou 
depresións que poidan 
corresponder coas áreas máis 
baixas do terreo.
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3. Identifiquemos as zonas de maiores e menores pendentes:

É fácil distinguir a simple vista as áreas de maior pendente. Sempre son aquelas nas que as curvas 
de nivel están máis próximas entre si, o que indica que hai un forte desnivel do terreo. Neste caso, 
en boa parte da zona litoral, as pendentes son moi fortes, dando lugar a acusados cantís.

Por contra, as áreas de menor desnivel de terreo son aquelas nas que as curvas de nivel están máis 
alonxadas entre si. Isto é así porque a pendente ‐en %‐ sempre se calcula en función do incremento 
de altitude e da distancia en liña recta, segundo a fórmula P=(  h/d)* 100
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4. Identifiquemos os principais cursos fluviais e a direción dos mesmos:

No caso que observamos neste fragmento do mapa topográfico, non existen cursos fluviais permanentes 
(xeralmente marcados con liñas azuis continuas), senón que achamos "barrancos" de fluencia discontinua, isto 
é, estacional ‐o que indica a irregularidade e escaseza das precipitacións‐. Como o mar se atopa ao N, non 
resulta difícil deducir que a súa orientación é cara ao NO, N ou NL ‐segundo o barranco que tomemos de 
referencia‐. De non existir nivel do mar no fragmento analizado, haberá que guiarse polas curvas de nivel 
para saber cara a onde discorren os ríos ou torrentes, pois o cauce dos mesmos descende sempre ‐con maior 
ou menor pendente‐.



7

5. Outras cousas a comentar no mapa:

É evidente que os mapas topográficos suministran unha información de tipo físico e humano moi variada e relevante. Para 
analizar a súa distribución xeográfica no fragmento analizado, sempre nos teremos que valer da lenda que acompaña ao 
mapa. E entón poderemos avaliar a forma (radial, estrelada, irregular,...) e densificación (escasa, ampla,...) da rede de 
estradas, camiños e ferrocarrís, a distribución dos núcleos de poboación (poboamento disperso, concentrado, 
intercalar,...), a existencia de recursos económicos (minas, portos,...) e turísticos, a distribución dos restos 
arqueolóxicos,...
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... e a distribución dos usos do solo, que permite avaliar os tipos de vexetación (bosque, matogueira,...) e a súa 
distribución, así como a utilización agraria dos terreos. 
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No caso que nos ocupa, a vexetación predominante, ao S, é a de matogueira mesturada con frondosas e coníferas que 
corresponden aos diversos pisos da cliserie canaria, se ben esta vexetación boscosa se asenta nas áreas máis húmidas, 
correspondentes aos vales polos que discorren os barrancos. Cara á costa, e por mor do vento, a ausencia de vexetación 
nestes terreos de cantís é a norma. Os núcleos de poboación, pequenos e dispersos, atópanse unidos por unha moi irregular 
rede de estradas que van adaptándose ás dificultades orográficas. 
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Os topónimos axúdannos moito a definir tamén formas do relevo ou elementos predominantes da vexetación. Destacamos, 
neste fragmento do mapa, os "roques" (típica formación rochosa de orixe volcánica que sobresae pola súa verticalidade no 
terreo, e que poden ser domos de lava áceda ou necks ou chemineas exhumadas ‐de antigos conos volcánicos, aínda que 
tamén poden ser resultado da erosión‐), as "puntas" (referencias a cantís con fortes pendentes sobre o nivel do mar), os 
"cerros" (promontorios tamén destacados) ou as "caletas" (pequenas enseadas naturais resultantes da erosión diferencial, 
susceptibeis de ser aproveitados como embarcadoiros ou pequenos portos). 
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