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LIMIAR

Din que en California hai exemplares de carballo de 
máis de 13000 anos.  O noso centro é máis novo. Só o 
carballo que aparece no seu escudo estivo aquí dende 
sempre.

Asistiu á transformación dunha vella fábrica de fundi-
ción en “Cantalarrana” nun instituto de bacharelato e 
logo nun centro de secundaria. Pasou da tranquilida-
de dunha leira abandonada a estar rodeado de risos e 
xogos. 
Ao comezo de cada curso profesores e alumnos enche-
mos o centro coas nosas présas para volver, ou non, ao 
ano seguinte nun ciclo apresurado. As árbores teñen o 
seu propio tempo seguindo o ritmo das estacións que á 
fin e ao cabo non é tan diferente do noso.  

Comezamos o curso cando xa as froiteiras terminaron 
o seu ciclo e as follas empezan a amarelear.  Os nenos 
chegan cheos de enerxía e saturados do sol do verán.

Avanza o trimestre e os castiñeiros enchen o chan de 
ourizos. No instituto celebramos o magosto querendo 
apresurar o paso do tempo pero ao inverno aínda lle 
quedan forzas. Teremos que agardar a que todas as 
árbores queden núas, agás o vello carballo que parece 
resistirse intentando reter algo de verde.

O segundo trimestre é un tempo de esforzo e prepara-
ción. Coa primavera saen flores e follas, os carboeiros 
e currucas, os pombos e pegas pululan polas pólas.  Os 

humanos do instituto tamén nos esforzamos nas nosas 
tarefas cun vago sentimento de espera.
As flores nas cerdeiras anuncian a chegada da primave-
ra.  Poucos ollos se paran a mirar tanta beleza, absortos 
no engano dos mundos virtuais que finalmente son só 
barullo electrostático.

No remate da primavera o tempo corre como perse-
guido por un demo, os humanos berramos e corremos 
excitados no último esforzo antes dunha meta que non 
sempre chega.  Tamén as árbores aceleran o seu tempo 
e as flores deixan o seu lugar ás froitas. Os paxaros 
chían excitados e bolen nun trafego interminable de co-
mida para as súas poladas. 
Co verán as froiteiras cargan as súas polas.  Ao festín 
acoden merlos, pegas e humanos.  Só a froita fai que 
os rapaces se decaten da vida que os rodea.  O curso 
termina con algúns alumnos competindo cos paxaros 
polas últimas cereixas.  

O ciclo remata para volver empezar.

Manuel Rodríguez Mayo
O Carril, xuño de 2016
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Os traballos do invernadoiro HISTORIA DAS ZONAS VERDES DO INSTITUTO

Primeiro foi a construción do edificio principal e do ane-
xo. Máis tarde engadiuse o polideportivo grande. A últi-
ma construción foi o pavillón pequeno.
O entorno estaba espido, sen árbores nin plantas. 
Pouco a pouco foise conformando o espazo verde que 
hoxe coñecemos. En diferentes momentos plantáronse 
as distintas especies arbóreas e arbustivas. Hai que 
seguir, na medida do posible, ampliando a plantación, 
pero sobre todo coidando esta contorna verde.

Rematada a obra de construción do pavillón polidepor-
tivo grande, o espazo que o rodea quedou coma un 
cascalleiro. Foi o alumnado, orientado polo profesora-
do do Departamento de Bioloxía, quen traballou arreo 
para, pouco a pouco, ir alisando aquel terreo e poder 
plantar árbores.

Sobre 1994 xurdiu a idea de montar un invernadoiro. 
Así foi, resultando ser o único que existía nos tres insti-
tutos de Vilagarcía. Experimentouse durante dez anos 
aproximadamente, cultivando diversas especies de 
plantas, árbores e produtos de horta. É ben certo que 
boa parte do noso alumnado procede do rural polo que 
traballar no invernadoiro lembráballe os traballos fami-
liares nos que había que axudar, así que a algúns non 
lles facía ningunha graza, pero axudaban igual.

Nese tempo fíxose a plantación - en tarriños- de casta-
ñas do Carballiño que trouxo o profesor Luís Álvarez, 
xa xubilado. Posteriormente puxéronse, xa algo medra-
dos, no espazo traballado ao redor do invernadoiro. É 
ese lugar onde actualmente hai grandes castiñeiros, 
na parte traseira do centro, e que parece ter un “mag-
netismo especial” para o alumnado onde ademais dos 
paxaros, parece que eles atopan acubillo.
O coidado do invernadoiro é unha actividade que pre-
cisa moito tempo e constancia. Regar todos os días e 
sobre todo no verán era un problema. Non se adaptaba 
moi ben ao horario escolar. Por estas razóns e polo 
deterioro da estrutura foi retirado no ano 2003.

Ademais dos castiñeiros plantáronse outras árbores, 
como abeleiras, nogueiras, carballos americanos e ou-
tras que hoxe podemos ver xa medradas. As árbores 
máis antigas son os ameneiros que están a carón do 
aparcadoiro, que foron traídos de Santiago por unha 
antiga profesora de lingua, Lourdes Garrido, no curso 
1987-88.

A araucaria que se atopa na entrada da casa dos con-
serxes ten uns quince anos e estivo a piques de secar 
porque un can lle comera o brote terminal.
As árbores máis corpulentas son os chopos situados 
fronte ao pavillón pequeno, que foron plantados con 
posterioridade por Miguel Ángel, o primeiro director do 
centro. Pola contra, as árbores máis recentes son os 
plátanos do paseo do aparcadoiro, postos tamén por 
el.

A todas estas especies hai que engadir as roseiras, 
adelfas, loureiros manchados, boneteiros ou alfaneiros 
que tamén están no espazo do instituto e nalgún Nadal 
plantáronse ademais abetos e tuias.

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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              A  finca de Cantalarrana coa fábrica de madeira onde despois se ergueu a fábrica de fundición 
MEQUINSA, antes da construción do instituto. (Fonte: O faiado da memoria)

Vista aérea actual (Fonte : Google maps)

A finca

 
Nome científico: Platanus hybrida.     Familia: Platanáceas.     
Etimoloxía: nome grego da especie, en latín Platus, en alusión ao ancho 
das follas e da copa.

Denominacións comúns
Galego: Falso plátano.     Castelán: Platanera bravía, plátano de paseo, 
plátano de Londres.    Francés: Platane commun,  platane à feuilles d’éra-
ble.     Inglés: London plane. 

Descrición
Copa alta e ampla. Pode acadar grande altura se non se poda drastica-
mente cada ano como é habitual en vilas e cidades. Toro dereito e forte. 
Casca inconfundible, manchada e caediza, verde-cinsenta-amarela. As 
follas, caedizas, son simples e alternas, verdes pola face e máis claras 
e con borra polo envés. Son de tamaños variables pero con grandes fen-
deduras formando de 3 a 5 lóbulos, semellantes ás dos pradairos (en 
castelán, arces), con longos pecíolos. Moi características son as flores 
femininas e os froitos de cor castaña, que semellan pelotiñas granuladas 
colgantes e agrupadas de dúas en dúas ou máis. É un aquenio rodeado 
de pelos ríxidos. 
Orixe e historia
Procede dos Balcáns e o Himalaia. A primeira referencia desta especie 
aparece en Inglaterra a mediados do século XV. É o máis común dos 

plátanos de paseo, mestura ou híbrido de dúas especies: o plátano oriental e o occidental. Os botánicos chámanlle 
o híbrido español por ser moi abondoso no noso país. 

En Galicia
Temos exemplares moi vistosos no paseo do Espolón en Padrón, na praza de Azcárrega en A Coruña e nos pazos 
de Castrelos en Vigo, de Mariñán en Bergondo, A Coruña,  e de Dompiñor en O Incio, Lugo. 

Aproveitamento 
Fundamentalmente plántanse para dar sombra. Nas cidades, vilas, xardíns e nas beiras das estradas póñense en 
ringleiras. Medran moi rápido. Resisten moi ben a contaminación e non son esixentes nos coidados. É unha adapta-
ción perfecta para sobrevivir en centros urbanos e tamén en centros de ensino coma o noso onde procuran sombra 
na zona de aparcamento de coches. A madeira, dura e resistente: serve en ebanistería, xoguetería e para contracha-
pado. Ademais a súa leña é un bo combustible.
No outono as súas follas, cunha coloración moi variada, préstanse para facer traballos de decoración. No IES apro-
veitámolas no tempo do Magosto e dos cogomelos para adornar os paneis das exposicións e facer composicións 
artísticas orixinais coas gamas cromáticas que a natureza amosa nesta estación. 

A nosa árbore 
Temos oito exemplares dispostos en ringleira paralelos á fachada do instituto onde se aparcan os coches. As súas 
pólas dobráronse artificialmente e podáronse para darlle unha forma que proporcionara o máximo de sombra posible.

1                                            PLÁTANO DE SOMBRA
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2  ACIVRO

Nome científico: Ilex aquifolium.     Familia: Aquifoliáceas. 
Etimoloxía: do latín Ilex, nome romano da aciñeira e acus, ‘punta’, polas espi-
ñas das follas.

Denominacións comúns
Galego:  Xardón, xardo, acivro, cibro, acibo, acibreira, cebro, picafolla, escor-
nacabras.     Castelán:   Acebo, agrifolio, cardón.  Francés:  Houx.    Inglés: 
Holly. 

Toponimia
Acebo, Acebedo de Río,  Acibeiro, Porto de Acebo, etc.

Descrición
Árbore pequena con moitas pólas. Semella un arbusto pero cos anos aca-
da porte arbóreo. Copa cónica moi ramalluda e espiñenta polo tipo de fo-
llas. Toro recto, ramificado desde a base. Casca lisa verde-grisácea. 
Follas persistentes, simples, alternas, de forma elíptica coas marxes den-
tadas e espiñentas; de cor verde escura brillantes e coirentas. Na parte 
alta dos exemplares adultos poden nacer follas sen espiñas. Planta dioica: 
ten pés machos e pés femias, con flores brancas. Froito: son unhas bo-
liñas vermellas con 3-4 sementes que saen avanzado o outono, chegan-
do ao Nadal cargados e fermosos, permanecendo moito tempo na árbore.

Orixe e historia
Procede de Europa, Norte de África e Oeste de Asia. En España aparece na metade Norte, sobre todo.

En Galicia
Aparece espallado por todas as fragas e carballeiras, como na fraga de Caaveiro, pero é propia das zonas de 
montaña como a serra do Invernadoiro, a dos Ancares, a do Courel, a de Queixa e a do Xistral. Os bosques onde 
domina o acivro chámanse “acevedos”, “aciveiras” ou “xardais”. Adoitan ser pequenos, pechados e escuros por riba 
dos 1.000 metros. Tamén poden verse como ornamentais en zonas de xardín.
Ten unha importancia ecolóxica extraordinaria: as súas follas e froitos son alimento para moitos vertebrados como 
a mítica pita do monte, en perigo de desaparición en Galicia. Tamén proporciona acubillo contra o mal tempo e os 
depredadores pois moi poucas árbores seguen tendo follas e froitos no inverno.
O seu uso como adorno do Nadal xerou unha corta masiva, co conseguinte estrago ecolóxico que desembocou na 
súa protección en Galicia desde o ano 1984. Quedou prohibida a súa corta, tráfico e mostra, salvo cando sexan pés 
procedentes de viveiro coa súa acreditación. Segundo tradicións europeas é un esperanzador símbolo de vida que 
resiste á morte invernal na que parecen caer as demais especies.
 
Aproveitamento 
Na medicina tradicional úsanse as follas como laxante 
e a tintura das follas novas como diurético, contra a 
bronquite, a reuma e a artrite. Os froitos úsanse como 
purgantes. Son pezoñentos para o ser humano por ser 
fortemente diuréticos e vomitivos. Usado como árbore 
de sebes e xardíns. A madeira é dura e difícil de traba-
llar. Apreciada para tornear. Tinguida de negro substi-
túe o ébano. Coa parte interna da casca faise liga para 
cazar paxaros.

A nosa árbore 
O noso acivro está ben na sombra, protexido por ou-
tras árbores. Ten a peculiaridade de ser unha varieda-
de xaspeada, de follas bicolores verde-amarelas, fre-
cuente nos xardíns que coas súas follas persistentes 
aleda o inverno. É cando máis o vemos, ao perder a 
follaxe as árbores que o cobren. 

3  AMENEIRO
 

Nome científico: Alnus glutinosa     Familia: Betuláceas
Etimoloxía: Alnus, nome romano da especie.  Do celta, al ‘preto’ 
e lan ‘borde de río’.

Denominacións comúns
Galego: Amieira, amieiro, ameneiro, avineiro, pau do demo.     
Castelán:    Aliso negro, aliso común.      Francés: Aul-
ne glutineux, aulne noir, aulne poisseux.    Inglés: Common al-
der. 

Toponimia
Amieiras, Ameneiro, Ameiral, Ameneiros, Amenedo, Amendo.

Descrición
Copa alta, de ata 25 metros, cónica ou semirredondeada se-
gundo sexan novos ou vellos. Toro recto, ramificado desde a 
base. Casca pardo-agrisada e lisa nos novos, escura e agretada 
con largas placas nos vellos. Follas caedizas, simples, alternas, 
arredondadas e dobremente dentadas; de cor verde escura pola 
face e máis pálidas polo envés; moi viscosas nos primeiros me-
ses. Flores de dúas clases. Nacen na mesma árbore. As mas-
culinas son alongadas, castaño claras e chámanse amentos. As 
femias son pequenos amentos globosos vermellos. Froitos: son 
sámaras protexidas por un envoltorio leñoso que semella unha 
pequena piña de cor negra ao madurar. Teñen sementes con ás.

Orixe e historia
Procede do Norte de África, Europa e Sudoeste de Asia.

En Galicia
Atopámolo en lugares inundados, fondos dos vales e, sobre todo, nas marxes dos ríos de toda Galicia. Propáganse 
moi facilmente. Os amenedos ou ameneirais son as formacións a base de ameneiros que se ven en ríos, regatos 
e zonas lamacentas. Forma xunto cos freixos, bidueiros, salgueiros e lamigueiros as chamadas ripisilvas ou forma-
cións arbóreas das marxes dos ríos. De importancia ecolóxica extraordinaria, pois regulan a temperatura das augas, 
suxeitan as marxes das cauces nas cheas e evitan a erosión dos fondos fluviais. Actúan de filtro verde purificando as 
augas,  e as súas raíces serven de refuxio para moita fauna acuática. Ademais teñen unha asociación cunha bacteria 
simbionte que produce nódulos que fixan o nitróxeno no solo.

Aproveitamento 
Leña para queimar, arde rápido e quenta ben. Madeira branca, lixeira e fácil de traballar, apta para tornería e para fa-
bricación de zocas e pequenos obxectos; para a construción de pontes e muíños, por ser moi resistente á podremia 
pola auga. O tanino da casca úsase como curtime e para tinxir redes de pesca; a cinza, para fabricar pólvora. Me-
dicinal: as follas utilízanse para sandar os pés doentes. En cataplasmas nos peitos das mulleres provoca a retirada 
do leite. En xeral son sudoríficos, diuréticos e vermífugos. A codia cocida é boa para a gorxa e a boca. Endurece as 
enxivas e fixa os dentes. É adstrinxente e tónica.

A nosa árbore 
Dous exemplares de porte alto asoman por riba dun conxunto apertado de árbores entre os que se atopan, nun 
recuncho sombrío que rodea a casa dos conserxes. 
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4                                                           ABETO RUBIO

Nome científico: Picea abies.   Familia: Pináceas. 
Etimoloxía: picea é o nome latino das árbores que daban o pix, ‘pez, resina’ 
e abies polo seu parecido co abeto.

Denominacións comúns
Galego; Abeto vermello, picea.     Castelán: Abeto rojo, árbol de navidad, 
falso abeto, picea de Noruega, picea común.     Francés: Épicéa.     Inglés: 
Norway spruce. 

Descrición
Copa cónica que pode acadar os 60 metros de altura. Do toro saen pólas 
horizontais pardo-vermellas das que colga a folla. A casca nova é lisa, co 
tempo forma escamas duras e delgadas, marróns por riba e vermellas por 
baixo. Follas como agullas, perennes, illadas, duras, tetragonais, verde es-
curas rematadas en punta de 1-2 centímetros distribuídas arredor das pólas. 
É característico que ao arrincalas traian consigo un pouco de casca. Conos 
e piñas colgantes de 12-15 centímetros de cor avermellada, formados por 
escamas delgadas redondeadas son inconfundibles. Ao madurar caen en-
teiros ao chan.

Orixe e historia
Natural de Europa central e setentrional. É a árbore típica do Nadal. Está espallada por gran parte de Europa, pero 
non chegou ata España como árbore ventureira. Ten grande importancia forestal nos lugares onde abonda.
 
En Galicia:
A familia pináceas é un grupo de coníferas con follas aciculares. Co nome de abetos coñécense varias especies de 
típico porte piramidal que se distinguen pola posición e tamaño das piñas. As piceas téñenas colgantes e grandes.
Podemos ver bos exemplares nas alamedas de Caldas, no Carballiño, no parque de Pontevedra, no castelo de 
Soutomaior e sobre todo no Campus Universitario e na Alameda, de Santiago.

Aproveitamento 
Madeira de boa calidade, de cor clara e doada de traballar. En Galicia só ten uso ornamental en parques e xardíns. 
Os exemplares noviños empréganse como árbores de Nadal.

A nosa árbore 
Dous exemplares de porte mediano.  Están asoballados por unha araucaria moito máis alta, nun espazo densamen-
te poboado, onde nin medra nin luce. É un lugar pouco axeitado para esta especie nórdica que pode acadar cos 
anos grande porte. 

5  SALGUEIRO

Nome científico: Salix atrocinerea   Familia: Salicáceas. 
Etimoloxía: salix é o nome romano dos salgueiros, atrocinerea está 
formada por atro ‘escuro’ e cinereus ‘de cor cinsenta’ das súas follas 
e pólas novas.

Denominacións comúns
Galego: Salgueira, salgueiro negro, zao.     Castelán: Sauce cenicien-
to, sarga negra.   Francés: Saule roux.    Inglés: Willow. 

Toponimia
Salgueiros, Monte Salgueiro, Salgueiriños, O Salgueiral.

Descrición
Árbore pequeneira en xeral que pode acadar gran porte, chegando aos 
10 metros. Copa redondeada e pouco densa. Toro recto e robusto. 
Casca pardo escura que acumula salicina. Follas caedizas, simples, 
alternas, oblongo-lanceoladas, enteiras ou levemente dentadas, verde 
escuras pola face e glaucas polo envés, moi tomentosas cando son 
novas. Flores: Masculinas e femininas en árbores distintas. Agrúpanse 
en amentos. As masculinas son ovoides e amarelas, as femininas, cilín-
dricas e verdes. Saen antes que as follas. Froito: son unhas cápsulas 
pequenas, veludas con dúas valvas que se abren cando maduran. As 
sementes teñen peliños brancos.

Orixe e historia
Procede de Europa.  

En Galicia
É o salgueiro autóctono máis abondoso de Galicia. Atópase por todo o 
territorio: nas beiras dos ríos e regatos, prados e zonas húmidas onde 
se mestura con vimbieiras. Rebrotan con facilidade.
Ten grande importancia ecolóxica como fixador das ribeiras dos ríos.

Aproveitamento 
A codia, rica en taninos,  contén salicina comercializada na popular Aspirina. É planta melífera pola pronta floración. 
Non se emprega en cestería nin para atar as viñas debido ás nodosidades e á pouca flexibilidade das pólas. Planta 
máxica de Saturno: os que cren na astroloxía pensan que durante os días dese planeta son activas para proporcionar 
forza moral e dominar as mentes.

A nosa árbore 
Xa é un bo exemplar. Está ao pé do ameneiro e da nogueira, preto do acivro; ao lado do abeto rubio e da araucaria. 
Neste reducido espazo conviven árbores autóctonas con foráneas, e frondosas con coníferas. Hai unha ducia de 
especies entre árbores e arbustos. 
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6                                             ARAUCARIA DE CHILE

Nome científico: Araucaria araucana.     Familia: 
Araucariáceas. 
Etimoloxía: o nome Araucaria ven da rexión chilena 
da que procede e araucana polos indíxenas desta 
rexión que comen os seus piñóns.

Denominacións comúns
Galego: Araucaria, piñeiro de Chile     Castelán: 
Araucaria, pino de Chile, cola de macaco    Francés: 
Araucaria, pin du Chili     Inglés: Monkey puzzle, 
Chile pine. 

Descrición
Árbore conífera perenne e foránea. Ten un aspecto 
completamente diferente a calquera outra árbore. 
Pode acadar grande altura. Copa alta como unha 
maraña de pólas como colas longas que se en-
trecruzan, de aí o nome de cola de macaco Toro 
recto e cilíndrico onde quedan as marcas das pólas 
caídas ou cortadas. Ramifica desde preto do solo. 
As pólas están recubertas de follas verde escuras 
e duras, triangulares, apuntadas e punzantes. Son 
especies dioicas. As pinas son de cor castaña de 
10-18 cm., con espiñas. Ao madurar desfanse na 
árbore. Teñen sementes sen alas.

Orixe e historia
Procede dos Andes chilenos (Arauco) ou arxenti-

nos. 

En Galicia
Temos bos exemplares na Alameda de Santiago, no parque de Castrelos en Vigo, no dos Cantóns en Ferrol, no par-
que de Lugo ou no castelo de Soutomaior. Hai unha parente, a Araucaria excelsa ou piñeiro de pisos, moi frecuente 
en todo o litoral galego, en parques, xardíns e nos pazos. As pólas distribúense formando pisos en forma piramidal. 
Son inconfundibles, case un distintivo vexetal dos nosos pazos.

Aproveitamento 
Ornamental en parques, xardíns e fincas privadas. As araucarias son árbores moi señoriais, traídas das Américas 
hai bastantes anos.

A nosa árbore 
É bastante alta, sobresaíndo por riba das demais e flanquea a entrada da casa do conserxe. Neste espazo as árbo-
res medraron e quedaron moi xuntas, formando un conxunto heteroxéneo e silvestre, pero moi frondoso e umbro.

7                                                             LARANXEIRA

Nome científico: Citrus sinensis.        Familia: Rutáceas.
Etimoloxía: citrus, do latín, procede do grego kitros ‘cidro’, para re-
ferirse aos cítricos.

Denominacións comúns
Galego: Laranxeira, laranxo, azar.     Castelán: Naranjo dulce.     
Francés: Oranger.      Inglés: Sweet orange (tree).

Toponimia
Naranxos, Os Naranxeiros.

Descrición
Normalmente de porte pequeno, máis alto e frondoso cos limoeiros. 
Copa redondeada e ampla. Toro con ramificacións moi abundantes 
desde abaixo. Casca agrisada e lisa. Pólas angulosas con espiñas axilares. Follas persistentes, simples, ovais, 
alternas, coriáceas, de cor verde escura e brillante pola face. Flores pequenas e brancas moi perfumadas. Froitos: 
as laranxas comestibles de pel fina e sabor agradable. Son hesperidios, primeiro de cor verde e despois alaranxados. 
Están cheos de zume.

Orixe e historia
Provén de Asia. Hai descritas máis de sesenta especies orixinarias da China, S.E. de Asia e Indomalasia.

En Galicia
Gostan de sitios soleados e non toleran as xeadas. Emparentadas coa laranxeira amarga (Citrus aurantium) de sabor 
acedo moi frecuente en Galicia. Os laranxos danse mellor nas Rías Baixas e na conca do Miño. Exportábanse en bar-
cos franceses e ingleses entre os sec. XV e XVII. En Galicia hai unha grande cantidade de árbores froiteiras, a maio-
ría plantadas en hortas preto das casas. A laranxeira está representada sobre todo na provincia de Pontevedra. Non 
son frecuentes nos nosos parques e xardíns, pero hai algunhas no parque de Castrelos, en Vigo, e en Pontevedra.

Aproveitamentos
Froitos comestibles e para facer marmeladas. No Mediterráneo español cultívase para esta finalidade e de varias es-
pecies extráense aceites esenciais das flores e froitos empregados en perfumería. Os froitos consúmense frescos ou 
empréganse para preparar bebidas, licores, aceites, xabóns e como fonte de ácido cítrico e vitamina C, sobre todo, 
e A, B e P, en menor grao. O zume da casca, flores e follas ten aplicacións medicinais. Das follas frescas obtense a 
esencia de azar. Árbore ornamental en parques e xardíns pola súa beleza, colorido e arrecendo.

A nosa árbore
É pequeneira e está próxima a outras froiteiras na zona dedicada especialmente a estas árbores.
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8  CERDEIRA

Nome científico: Prunus avium          Familia: Rosáceas.
Etimoloxía: Prunus ven do grego Proyminos, do froito cuberto de pruína e chámase tamén avium porque os paxaros 
comen os seus froitos.

Denominacións comúns
Galego: Cereixeira, cereixo, cirdeira, garoubeira, marouveira, xireireira.      Castelán: Cerezo silvestre.     
Francés: Merisier, cerisier des oiseaux, cerisier sauvage, cerisier des bois.      Inglés: Wild Cherry ou Gean.

Toponimia: Cereixo, Cereixal, Cereixeiro, Cereixedo, Cerdeiral, Cerdeirido, Cerdedo.

Descrición
Copa: Cónica e alta, pode acadar 30 m. Toro: Dereito e ben formado. Casca: avermellada-agrisada, anelada ho-
rizontalmente, moi característica desta especie. Follas: Caedizas, alternas e simples, oval-lanceoladas, de beira 
dobremente dentada. Cor verde escura pola face, con dúas glándulas vermellas na base, que tornan amarelo-aver-
melladas no outono. Flores: simples, grandes e brancas, con moitos estames marelos. Agrúpanse en ramiños. 
Florecen moi cedo, de abril a maio. Froitos: as cereixas, son drupas esféricas encarnadas cun longo pedúnculo. 
Maduran a comezos do verán.

Orixe e historia
Procede de Europa e Oeste de Asia. Di Álvaro Cunqueiro que a trouxo Lúculo a Roma desde Asia Menor e despois 
espallouse por todo o imperio.  

En Galicia
Adaptouse moi ben en certas zonas. Dicía Cunqueiro: “O país é moi cerdeiral nos 
valos desde a Lourenzá ao fragoso, e desde a Ulla a Valdeorras”. É común nas se-
rras orientais e meridionais. Naturalizada como compoñente das fragas. Quere luz 
e solos fondos. Medra axiña nos primeiros anos pero non é moi lonxeva. Resiste 
moi ben as xeadas e precisa frío no inverno (por iso abundan sobre todo en Lugo 
e Ourense) e calor para que maduren ben as cereixas. Ten gran importancia eco-
nómica nas comarcas de Nogueira-Chantada, na provincia de Lugo, e  na de Bea-
de-Vigo, na provincia de Pontevedra. Ten moito valor ecolóxico, porque se usa en 
repoboacións para produción de madeira e porque os froitos manteñen a moitas 
aves e outros animais. Son moi famosas as do Bierzo, lindando con Valdeorras.

Aproveitamentos
Desde moi antigo foi rendible para a humanidade. Madeira boa para ebanistería, 
as corres úsanse en cestería, as cereixas para comer e facer licores, os rabos das 
cereixas son diuréticos. Son árbores melíferas pola súa pronta floración. Úsase 
como patrón para enxertos. Tamén é usada como ornamental. 

A nosa árbore
Dous exemplares grandiños nos acompañan no instituto formando parte do ar-
boredo das froiteiras. Sérvenos de reloxo biolóxico porque avisa da chegada da 
primavera  coa súa floración.

9  PEXEGUEIRO

Nome científico. Prunus persica.      Familia: Rosácea.
Etimoloxía: Do latín prunus, nome romano da ameixeira e por extensión doutras froiteiras de óso, procedente do 
grego proymnos, pola pruína que recobre os seus froitos. persica, do latín persa pola súa procedencia xeográfica.

Denominacións comúns
Galego: Pexegueiro, pesegueiro.     Castelán: Melocotonero.    Francés: Pêcher ou pêcher commun.    Inglés: 
Peach tree.

Toponimia: Pexegueiro.

Descrición
Árbore pequena que pode alcanzar os 8 m. Toro curto e ramificado dende abaixo, coas pólas dereitas. Casca ver-
dosa frecuentemente tinguida de pardo- vermello. Follas caedizas, alternas, longamente lanceoladas,  serradas na 
beira (5-15 cm.). Flores. Saen antes cas follas en febreiro e marzo, son hermafroditas, solitarias ou por parellas, 
con 5 petalos ovais de cor rosada intensa. Froito. Os pexegos son drupas globosas ou moi deprimidas (paraguaios) 
cunha característica fenda lonxitudinal de tamaño variable, de pel áspera, aveludada, raramente lampa (nectarinas), 
carne rica en zume e de cor amarelenta. Madura entre xullo e setembro. A semente é un óso irregular fondamente 
sucado, duro e rugoso.

Orixe e historia
Procede da China. Hoxe en día cultívase en hortas e xardíns de todo o país (especialmente con fins comerciais en 
Cataluña, Aragón, Levante e na horta murciana).

En Galicia
É abondosa nas hortas e xardíns de toda a nosa xeografía.

Aproveitamentos
Existen moitas variedades de froitos moi coñecidas (duraznos, paraguaias, nectarinas...) e apreciadas, podendo 
consumirse frescas ou desecadas. Medicina: As súas flores preparadas en tisanas foron empregadas como laxante 
e as súas améndoas e follas úsanse como calmantes e vermífugos. É una árbore de idade curta (10-15 anos) que 
se engoma con facilidade.

A nosa árbore.
No noso centro temos dous exemplares, un deles atópase entre as froiteiras e o outro está situado no lateral do pa-
villón grande. Ambos medraron moito en altura buscando a luz por competencia con outras especies.
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10  PEREIRA

Nome científico: Pyrus communis         Familia: Rosáceas.    
Etimoloxía: Pyrus é o nome que lle daban os romanos á pereira, do grego Pyr ‘lapa’, pola forma piramidal dos 
froitos.

Denominacións comúns
Galego: Pereiro, pero, pireiro.     Castelán: Peral común.     
Francés: Poirier.    Inglés: Common pear.

Toponimia: O Pereiro, A Pereira, Pereda, Peredo, Peral, 
Pereiral.

Descrición
Copa: Pode acadar unha certa altura Toro: Recto. As pólas 
poden ser espiñosas. Brotan facilmente por abaixo arredor 
do tronco nai. Casca: Gris escura con pequenas placas. Fo-
llas: Caedizas, ovais ou elípticas rematadas en punta coa 
beira finamente serrada. Cor verde brillante pola face e máis 
clara polo envés. Flores: en grupos redondeados, con cin-
co pétalos brancos e anteras sobresaíntes de cor púrpura. 
Abren antes ou ao mesmo tempo que as follas. Froitos: as 
peras. Son pomos piriformes de distintos cores, tamaños e 
texturas segundo a variedade. Unha variedade autóctona 
tradicional son as “peras urracas”.

Orixe e historia 
Procede do Oeste de Asia. Cultivada actualmente nas hor-
tas da maior parte de Europa, excepto as zonas demasiado 
frías ou moi cálidas. É unha árbore de orixe híbrida. Existe 
máis de 1000 variedades cultivadas polos seus froitos e 
desde hai máis de 2.000 anos.

En Galicia
Dúas especies silvestres moi próximas abundan en Galicia: 
as pereiras bravas, Pyrus cordata, coas follas acorazoadas, 
co froito moi pequeno, non comestible e pequeniño que 
negrean ao madurar. Son frecuentes en todos os bosques 
galegos e nas concas dos ríos como o Eume ou o Mandeo. 
As pereiras en Galicia seguen en importancia ás maceiras, 
dentro do grupo das froiteiras.

A nosa árbore
Temos dous exemplares, un preto do outro. Un deles é bas-
tante grande. Acompañan a outras froiteiras nun espazo 
amplo e solleiro na parte traseira do edificio.

11  LIMOEIRO

Nome científico: Citrus limon            Familia: Rutáceas.
Etimoloxía: Citrus é o nome romano. Derivado do grego Kitros (cidro), e limon ven do árabe Laymun.

Denominacións comúns
Galego: Limoeiro.  Castelán: Limonero.  Francés: Citronnier.  Inglés: Lemon (tree).

Descrición
Árbore pequena en xeral podendo chegar ata 6 m. Copa: Redondeada e irregular. Toro: Ramificado desde abaixo. 
Pólas: longas, abertas e con espiñas fortes. Casca: Verde escura con fendas verticais. Contén esencias. Follas: 
Persistentes, alternas, oval-lanceoladas, apuntadas e coa beira serrada finamente. Algo coirentas, de cor verde 
claro brillante con finos puntos glandulares que almacenan aceites aromáticos. Flores: simples illadas ou en rami-
ños con cinco pétalos branco-rosados e moitos estames. Moi recendentes. Froito: Os limóns. Son hesperidios con 
extremos agudos, pel grosa e ás veces áspera, amarelo clara, con zume e sabor acedo e unha excrecencia en forma 
de mamilla  no extremo. Frutifica todo o ano.

Orixe e historia
Procede do Nordeste da India e foi traído polos árabes no sec. X. Moi estendido e cultivado por todo o Mediterráneo 
pola súa importancia económica.

En Galicia
É común nas hortas das casas das zonas cálidas como en todo o noso litoral, sobre todo nas Rías Baixas e a conca 
do Miño. Prefire solos e ambientes secos e solleiros. Non atura as baixas temperaturas nin as xeadas prolongadas. 

Aproveitamentos
Froitos comestibles. Para elaborar bebidas refrescantes: zume de limón e sangría. Da codia e das follas extráese 
esencia de limón para perfumería. Usos medicinais: contén ácido cítrico, vitamina C para combater o escorbuto e 
vitaminas A, B e P. Úsase tamén como ornamental.

A nosa árbore
Hai un par de exemplares pequeneiros rodeados dunha pequena feixoa e un gran cinamomo ou árbore santo.



22           O espazo verde do IES Carril O espazo verde do IES Carril          23

12  MOREIRA

Nome científico: Morus alba.          Familia: Moráceas.
Etimoloxía: Derivado do nome grego moron e este do celta mor, ‘negro’,  alba fai alusión aos froitos esbrancuxados.

Denominacións comúns
Galego: Moreira branca.     Castelán: Morera, moral blanco.     Francés: Mûrier blanc, mûrier commun     Inglés: 
White Mulberry.

Descrición 
É unha árbore de tamaño mediano (12-15 m). A copa é 
ovada  ou redondeada. Toro dereito  con casca cinsenta 
ou pardenta, gretada lonxitudinalmente nos exemplares 
máis vellos. A follas son  caedizas, alternas, de forma 
ovada pero asimétricas na base, enteiras e con frecuen-
cia profundamente lobuladas, co borde grosamente den-
tado e de gran tamaño (6 -18 cm.). Son de cor verde 
clara, algo lustrosas pola face e máis pálidas polo en-
vés. As flores son unisexuais, miudiñas, agrupadas en 
espigas moi densas; as masculinas están dispostas en 
espigas alongadas branco-verdosas e as femininas  en 
espigas pedunculadas e ovoides, da mesma cor. Froi-
to.  O eixe da espiga e a envolta das flores femininas 
vólvense carnosas e forman un froito que semella unha 
mora, pero realmente trátase dunha infrutescencia es-
pecial  formada por moitos grans (drupas) de cor branco 
– rosada chamada sorose.

Orixe e historia
Procede de Asia Central, sobre todo da China, de onde pasou a Persia, Constantinopla (sec. VI ), Sicilia e por último 
España.

En Galicia
Aparece preferentemente en parques e xardíns e aínda que o seu froito é comestible para o cultivo se prefire a 
especie negra Morus nigra.

Aproveitamentos
As follas de moreira branca son o alimento  único dos vermes de seda e con tal fin foron abundantemente cultiva-
das na horta murciana; a seda acadaba antigamente o prezo do ouro. As raíces proporcionan unha substancia con 
propiedades tintorias. Coas fibras da casca poden elaborarse fibras téxtiles e cordas de gran resistencia. Cos froitos 
poden elaborarse zumes e marmeladas por seren diuréticos e refrescantes. A súa madeira é dura e resistente aos 
cambios. Ten gran valor ornamental en paseos e avenidas, soportando ben as podas.

A nosa árbore
Destaca no centro do espazo destinado ás froiteiras. Nesta variedade pendula,  as pólas chegan ata o chan.

13  CINAMOMO

Nome científico: Melia azederach.             Familia: Meliáceas.
Etimoloxía: Melia, do grego melis ‘fresno de flor’ aludindo á semellanza 
das follas destas dúas especies. azederach do persa azad-darakht.

Denominacións comúns
Galego: Cinamomo, árbore de Santo Eutelo ou Santo Outelo.      Castelán: 
Cinamomo, agriaz, agrión, árbol del paraíso.    Francés:  Lilas de Perse.      
Inglés: White cedar, Chinaberry tree, Bead-tree, Cape lilae, Persian lilac, 
Indian lilac.

Descrición
Árbore pequena de 6-10 m de altura aínda que pode alcanzar os 15. Copa 
pouco tupida polo que non proxecta unha sombra moi densa. Toro recto. 
Casca grisalla ou apardazada, agretada verticalmente. Follas caedizas, al-
ternas e compostas. Son moi grandes, bipinnadas de ata 90 cm. de longo, 
polo que é doado confundir as follas completas cos foliolos, que son máis 
ou menos triangulares de marxe serrada e de 2,5 cm. de longo. Flores vis-
tosas pola súa cor azul, algo infrecuente nas nosas latitudes; dispóñense 
en grandes inflorescencias pedunculadas. A floración en abril ou maio é 
moi aromática e aparente. Froitos globosos, ó principio de cor verde e logo 
amarelo-alaranxada ao madurar no outono ou no inverno, cun óso que ten 
5 costelas lonxitudinais. Dispóñense en grupos colgantes numerosos e moi 
característicos que permanecen na árbore tras caérenlle as follas.

Orixe e historia
Provén do Sur e do Leste de Asia, aínda que se cultiva dende hai moito 
tempo en Persia e no arquipélago Malaio, onde é unha árbore sagrada, así 
como no resto da India, da China, Siria e outros lugares, polo que a súa 
área de distribución orixinal é difícil de establecer.
Na Península Ibérica sábese da súa presenza polo menos dende o sec. 
XII. É moi frecuente no Sur de España, onde se atopan variedades bravas 
en moitos lugares.

En Galicia
Aparece puntualmente en parques e xardíns na zona Sur, xa que soporta 
mal a xeada.

Aproveitamentos
Cultívase como ornamental polo seu rápido crecemento e bonita floración. 
Os ósos dos seus froitos presentan unha perforación natural que permite 
atravesalos dun extremo a outro, polo que foron usados para confeccio-
nar rosarios, de aí o nome de árbore santa que recibe nalgúns lugares. 
Os froitos son velenosos e narcóticos. Deles pódese obter un gas que se 
empregou para o alumeado. Medicina: As follas, a casca e os froitos son 
tóxicos, teñen propiedades insecticidas e aplicacións medicinais para ali-
viar neuralxias e cefaleas. O zume das follas e dos froitos serve para tinguir 
teas e para ennegrecer e fortalecer o cabelo.

A nosa árbore
O noso exemplar ten un gran porte que chama a atención polo contraste 
coas froiteiras que ten ó seu redor.
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14  FEIXOA

Nome científico: Acca sellowiana ou Feijoa sellowiana.           Familia: 
Mirtáceas.
Etimoloxía: Feixoa, nome xenérico en honra ó botánico brasileiro Joao 
de Silva (sec. XVIII); sellowiana en memoria de Frederich Sellow (1789-
1831), naturalista alemán que a trouxo por primeira vez a Europa.

Denominacións comúns
Galego: Feixoa.     Castelán: Feijoa, guayaba del Brasil , guayabo.    
Francés: Feijoa, Goyave-ananas, Goyavier de Montevideo.     Inglés: 
Feijoa, guavasteen, pineapple guava.

Descrición.
Copa densa e globosa de 1,5 a 3 m de diámetro, de entre 2-5 m de 
altura. Casca de cor cinsenta pálida, áspera e algo escamosa. Follas 
persistentes, duras, simples, opostas, ovoides ou elípticas, verde escu-
ras e brillantes na face, abrancazadas no envés. Flores solitarias de cor branco-rosada que abren no mes de maio. 
Os estames teñen filamentos avermellados, moi rechamantes. Froito:  unha baia oblonga semellante a un ovo de 
galiña (5 cm.), de cor verde escura, con aroma moi agradable. A polpa é carnosa, abrancazada ou amarelenta, e 
fragrante. Recóllense nos meses de outubro e novembro.

Orixe e historia
Provén do Sur do Brasil, Norte de Arxentina e o Oeste de Paraguai e Uruguai. É cultivada comercialmente en varios 
países como Nova Celandia, Colombia, Galicia, México e USA.

En Galicia
Nos últimos anos aparece como planta de xardíns e parques públicos; tamén se cultiva como árbore froiteira (espe-
cialmente nos pazos) na zona meridional da costa atlántica.

Aproveitamentos
Froito comestible, rico en vitamina C que pode empregarse para fabricar bebidas, xeleas, xeados e marmeladas. 
Medicina. Debido á súa alta concentración de pectina presenta beneficios no tratamento do colesterol elevado e 
para controlar a hipertensión. Uso dermatolóxico (rexuvenecedor do pelo e hidratante do cabelo), dixestivo e car-
diovascular.

A nosa árbore
Ten pouco tempo polo que semella máis un pequeno arbusto, moi diferente das froiteiras do país que están onda ela.

15                                          CEDRO DO HIMALAIA

Nome científico: Cedrus deodara.       Familia: Pináceas.
Etimoloxía: Cedrus ven do latín cedros e do grego kedros (‘cedro’) e deodara ven do sánscrito devadara (‘divino’, 
árbore dos deuses venerado polas súas cualidades).

Denominacións comúns
Galego: Cedro.    Castelán: Cedro del Himalaya.    Francés: Cèdre de l’Himalaya, cèdre sacré.     Inglés: Deodar 
cedar, Himalayan cedar.

Descrición
Conífera perenne. Foránea.  Copa: alta a moi voluminosa. Forma cónica, ben feita. Dentro das coníferas, os cedros 
son das árbores máis maxestosas, podendo acadar máis de 50 metros nos seus países de orixe. Nos tempos bíbli-
cos era símbolo de fortaleza e de abundancia. Toro: dereito, cilíndrico e groso. Ramifica estratificado desde preto do 
solo. Diferénciase moi ben doutras especies porque o bico do toro e das póliñas máis novas son colgantes, dándolle 
un aspecto relaxado. Casca: Agrisada e lisa cando é nova e agretada e máis escura cando é vella. Follas: Como 
agullas, unhas illadas e outras agrupadas formando penachos, longas de 3-5 cm., verde escuras polos dous lados, 
punzantes e brandas. Conos masculinos e femininos na mesma planta, ergueitos. Os machos, pequenos, cilíndri-
cos de cor verde a marrón. Os femininos grandes, de cor verde-azulada a púrpura. As pinas teñen forma de barril 
de 5-10 cm. coa punta roma. Ao madurar desfanse na árbore e só pende o eixe central, por iso nunca as vemos no 
chan. As sementes son grandes cun ala triangular.

Orixe e historia
Procede das montañas de Asia Occidental, O Himalaia, Nepal e Cache-
mira ata Afganistán. Foi introducida en Europa no sec. XIX con fins orna-
mentais e forestais. Son árbores moi lonxevas (200-400 anos) e medran 
moi rápido. Nos seus países de orixe chegan a formar bosques chamados 
cedrais.

En Galicia
Moi abundante en parques e xardíns. Pódense ver bos exemplares deste 
e doutros cedros no Castro en Vigo, nos xardíns de Vicenti en Pontevedra 
e na Alameda e no Campus Universitario de Santiago. A entrada á Faculta-
de compostelá de Química está flanqueada por dous cedros do Himalaia.

Aproveitamentos
Madeira: Apreciada para facer mobles. Resistente á putrefacción. En Asia 
para a construción de templos, esculturas. Os sarcófagos das momias 
exipcias eran de cedro. Extráese aceite para perfumería e farmacia con 
propiedades antisépticas. Ornamental pola súa maxestosidade.

A nosa árbore
Temos dous exemplares, un ao pé do monólito de inauguración do ins-
tituto, ben alto e moi ben formado. Máis grande aínda é o exemplar que 
flanquea a porta de entrada  ao centro.
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16                                                  TUIA DE ORIENTE

Nome científico: Thuja orientalis.    Familia: Cupre-
sáceas.
Etimoloxía: Thuja ven  do grego thyon ‘incenso’, polo 
arrecendo da súa madeira queimada.

Denominacións comúns
Galego: Árbore da vida chino.     Castelán: Tuya 
oriental, árbol de la vida.       Francés: Arbre de Vie, 
biota d’Orient, thuya de Chine, thuya d’Orient.       In-
glés: Biota, chinese arborvitae, chinese thuja, oriental 
arborvitae, oriental thuja, platycladus.

Descrición
Conífera foránea perenne. Máis que árbores seme-
llan arbustos con ramificación abondosa desde o solo 
dirixida cara arriba. Toro: Non se ve, pero é derei-
to e cilíndrico. Copa: cónica ou piramidal alongada, 
case columnar. Pólas de cor avermellada. Casca: 
pardo-vermella que se desprende en tiras. Follas: pe-
rennes, opostas, simples, como escamas aplastadas 
imbricadas dispostas en fileiras; da mesma cor pola 
face e o envés. Son verdoso-marelas e non olen ao 
estruchalas. Teñen glándulas resinosas. Conos: Os 
conos masculinos son pequenos, ovoides e amare-
los; os femininos son máis grandes e verde-azulados. 
Pinas: Cárgase delas, primeiro son verdes e despois 
leñosas, con escamas duras e ganchudas voltas cara 
fóra.

Orixe e historia
Procede da China, Xapón, Corea e América do Norte.

En Galicia
Especie lonxeva (ata 200 anos) que medra moi lenta. Ten preferencia polos solos ácidos. Resiste o frío, a seca e a 
contaminación. Leva mal as xeadas, o exceso de humidade e o vento. O mellor sitio para ela é un lugar abrigado. 
Hainas en moitas fincas particulares como ornamentais.

Aproveitamentos
Úsase para formar sebes pola súa facilidade para soportar as podas e para usos ornamentais. A súa madeira é 
branda, lixeira, duradeira e fácil de traballar. Utilízase tamén para facer ataúdes, curiosamente sendo denominada 
a árbore da vida.

A nosa árbore
Hai un exemplar ben grande, sobre todo ancho, cuberto por un cedro do Himalaia e rodeado por un camelio. Todos 
agochan o monólito da inauguración do Instituto.

17  CAMELIA

Nome científico: Camellia japonica.           Familia: Theáceas.
Etimoloxía: Camellia na honra do pai xesuíta, botánico alemán Camellus; japonica por proceder do Xapón.

Denominacións comúns
Galego: Camelia ou camelio.      Castelán: Camelia.      Francés: Camélia.      Inglés: Camelia.

Descrición
Perenne e foránea. Árbore ou arbusto. Copa: ampla e redondeada, pode acadar ata 15 m. nas terras de orixe, pero 
as cultivadas son máis pequenas. Toro: Recto, curto, moi ramificado. Casca: Verdosa, agrisada ou acastañada; 
lisa de nova e fendida de vella. Follas: Persistentes, simples, alternas, elípticas ou ovadas, de borde suavemente 
serrado, superficie coirenta, brillante, lisa, de cor verde pola face e mate polo envés. Flores: Moi vistosas, simples, 
completas con seis pétalos redondeados de diferentes cores segundo variedades; presentan un pistilo e abundan-
tes estames amarelos. En moitas variedades os estames transfórmanse en pétalos formando flores semidobres ou 
dobres. Froito: Cápsula seca, dura, esférica, con tres cavidades onde van as sementes grandes e duras.

Orixe e historia
Procede de Xapón, Corea e China. O xesuíta J. Camel introduciuna en Europa. Hai máis de tres mil variedades 
cultivadas. Medra moi lentamente pero é lonxeva se goza de condicións axeitadas. 

En Galicia
Quere solos ácidos, moi húmidos e sombríos. Atura mal os cambios bruscos de temperatura e o vento. Soporta ben 
a polución e as podas. Árbore de xardín moi representativa do país, sobre todo na zona litoral, sobresaíndo as Rías 
Baixas. O seu cultivo adquiriu unha gran tradición, vencellada aos pazos, desde o final do sec. XVII ata o comezo do 
sec. XIX. Existen fermosos exemplares no Pazo de Oca, en Santa Cruz de Rivadulla ou no Castelo de Soutomaior.

Aproveitamentos
Cultívanse en hortas e xardíns públicos ou privados con función ornamental.

A nosa árbore
No instituto hai tres exemplares de flores brancas, un flanquea o monólito conmemorativo de inauguración. Tamén 
existe un pequeniño, agasallado polos alumnos franceses do intercambio.



Nome científico: Quercus robur.            Familia: Fagáceas.
Etimoloxía: Quercus, do celta kaerquez ‘árbore fermosa’;  robur pola dureza da madeira.

Denominacións comúns.
Galego: Alvariño , carballo branco, carballo verino, rebolo alvar.         Castelán: Roble.       Francés: Chêne pédon-
culé (ou blanc, femelle, à grappe) gravelin.         Inglés: Oak.

Toponimia: Carballo, O Carballiño, Carballeira, Carballal, Carballa, Carballedo, Carballoso, Reboreda, Reboredo, 
Rebolo, Landra, Landeiro, Bugallido.

Descrición
Caducifolio. Autóctono. Pódese atopar illado ou formando bosques, as carballeiras e fragas. Copa: ampla, redon-
deada e irregular en campo aberto, alongada dentro do bosque. De porte maxestoso, acada ata 50 m. de altura. Moi 
lonxevo, pode pasar dos 100 anos. Toro: Dereito e forte, moi ramificado. Casca: Gris e lisa de novo, de vello parda 
e con moitas fendas, xeralmente cuberta de liques e mofos. Follas: caducas, simples, alternas, ovais e lobuladas 
con 4-5 lóbulos redondeados a cada lado; verde mate pola face e máis claras no envés; aínda sendo caducifolia 
resiste a perda de follas en lugares abrigados e pasa por distintas coloracións moi estéticas. Flores: as masculinas 
en amentos colgantes amarelos, pouco aparentes. As femininas en grupos de 1-3 cm. rodeadas dunha cuberta 
escamenta. Froito: seco de cor castaña, é un glande oblongo con pedúnculo e unha cúpula escamosa. Chámase 
landra ou belota, poden confundirse cos bugallos, carrabouxos ou cocos, que son unhas pelotiñas que produce a 
árbore como reacción contra a posta de determinados insectos. A semente amarga é rica en amidón.

Orixe e historia
Procede de Europa, Asia occidental e Norte de África. Presente en toda Galicia en altitudes inferiores a 1000 m.

En Galicia
É o máis estendido dos carballos europeos, a especie galega máis enxebre, e a máis espontánea por excelencia, de 
importancia ecolóxica extraordinaria. Actualmente é a ESPECIE CLIMAX (o óptimo biolóxico dunha comunidade). 
A carballeira xunto con outras árbores autóctonas compoñen a fraga ou bosque típico do país. Talláronse moitos 
exemplares para gañar terras de cultivo, madeira para o carbón vexetal das ferrerías na Idade Media e na Moderna, 
para a industria naval, para as travesas do ferrocarril no sec. XIX e para a repoboación doutras especies de máis 
rápido crecemento. As carballeiras enriquecen o solo e manteñen o equilibrio da auga no chan e na atmosfera favo-
recendo á fauna e á flora. Atópanse carballeiras e fragas senlleiras en Ancares, O Caurel, A Marronda, nas serras 
de Lugo e Ourense. Carballeiras tamén afamadas existen en Caldas de Reis e Compostela (Santa Susana, San 
Lourenzo e San Domingos de Bonaval). Na costa galega case desapareceron substituídas por piñeiros e eucaliptos, 
pero queda en todo o Salnés a da illa de Cortegada protexida da acción humana desde hai cen anos por razóns 
históricas. En Lugo, Ourense e no interior de Pontevedra hai catalogados carballos illados moi singulares.

Aproveitamentos
Casca: O seu tanino úsase para curtir coiro. É adstrinxente. Madeira dura, difícil de traballar, resistente á putrefac-
ción, axeitada para bocois e construción naval. Produce boa leña e carbón vexetal. Pólas apreciadas en cestería. 
Landras hoxe destinadas a alimentar porcos pero antigamente moíanse para cocer pan. Medicina: favorece a circu-
lación. Árbore venerada que cura o Tangaraño co rito de pasar polo carballo. Baixo a súa sombra celébranse feiras, 
festas e romarías.

A nosa árbore
No instituto o noso único carballo, anterior á construción do centro, preside un espazo con encanto onde se daban 
clases de ciencias á súa sombra ata que ficou atrapado detrás do pavillón pequeno.
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18                                                     CHOPO NEGRO

Nome científico: Populus nigra.                Familia: Salicáceas.
Etimoloxía: Populus deriva do latín populi (árbore do pobo, abundante en lugares frecuentados polo pobo), do 
grego paipalleis (‘axitar’) pola movilidade das follas; nigra (‘negro’), pola cor da casca.

Denominacións comúns
Galego: Álamo mouro, choupeiro, chopo, lamigueiro, negrillo.          Castelán: Álamo negro, chopo común, chopo 
lombardo, chopo negro.         Francés: Peuplier noir, bouillard, liardier, peuplier franc ou suisse, piboule.         Inglés: 
Black poplar.

Descrición
Caducifolia. Copa: columnar. Aspecto característico alongado como de chama de 
lume. É moi alto, acada ata trinta metros. Copa máis ensanchada nas vellas e pou-
co densa. Toro: dereito, groso e longo. Faino inconfundible a presenza de grandes 
nodosidades dos que saen chupóns ou retoños. As ramas son longas, estendidas, 
moi abundantes, tamén con nodosidades. As novas teñen un líquido viscoso que 
se pega aos dedos ao premer. Casca: lisa, pardo-cinsenta e moi fendida nas vellas, 
con aspecto tirando a negro. Follas: caedizas, simples, alternas, limbo triangular e 
ovado, beira dentada, ápice prolongado, de cor verde brillante pola face e máis cla-
ras polo envés. No outono tórnanse de cor amarela viva, longos pecíolos. Flores: 
separadas en distintos pés. Saen antes que as follas. As femininas son amentos 
verdosos colgantes e as masculinas amentos máis pequenos agrisados, cos esta-
mes encarnados. Froitos:  Son cápsulas de cor primeiro verde e despois castaño 
en acios pendentes. Liberan pequenas sementes con vilano ou pelos brancos que 
producen moitas alerxias.

Orixe e historia
Procedente de Europa meridional e central, Oeste de Asia e Norte de África. Moi 
cultivado e difundido desde a antigüidade. Esténdese espontaneamente por toda 
España en zonas húmidas.

En Galicia
Podémolo ver nas beiras de ríos, camiños, estradas e nas lindes de fincas e lameiros. É máis abundante na zona 
oriental. Atopámolo como especie cultivada e espontánea. Resiste mal os temporais por ter raíces moi superficiais. 
Quere luz, non soporta a sombra. Medra rápido nos primeiros vinte e cinco anos a razón dun metro por ano e 
despois máis a modiño. É moi produtivo. Hai variedades que poden tallarse aos dez anos. Propágase por estacas, 
enraizando con facilidade. Podemos ver algúns exemplares no parque Compostela de Vilagarcía ou na Alameda de 
Santiago como ornamentais.

Aproveitamentos
Madeira: Branda e lixeira, ten moitos usos: embalaxe, xoguetes, caixas, zocas, leña, cadeiras, bastóns, para ob-
ter pasta de celulosa e para a fabricación de mistos. Coa súa casca fanse curtidos e tintura. Ornamental: Sebes, 
xardíns, estradas en forma de aliñacións. Medicinal: infusión de xemas boa para as vías urinarias, para tratar a 
bronquite, a artrite e as almorrás.

A nosa árbore
Temos tres chopos espléndidos situados fronte ao polideportivo pequeno, sobre todo un exemplar que é a árbore 
máis grande do centro. A súa copa é inmensa e tamén a altura que acadaron nun tempo relativamente curto. Son 
árbores estéticos e relaxantes e cando se pasa a carón deles un non pode máis que admirar a súa grandeza e 
maxestosidade. Son realmente árbores moi fermosas. No inverno, núas, son outra cousa. No verán, o movemento 
das súas follas invita á meditación.

19  CARBALLO
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20                                       CARBALLO AMERICANO

Nome científico: Quercus rubra.          Familia: Fagáceas.
Etimoloxía: Quercus ven do celta kaerquez ‘árbore fermosa’; rubra pola cor vermella das follas no outono, da casca 
e dos ramiños novos.

Denominacións comúns
Galego: Carballo vermello.      Castelán: Roble americano, roble boreal rojo, roble rojo del Norte.       Francés: 
Chêne rouge d’Amérique.     Inglés: Champion oak , northern red oak.

Descrición
Caducifolio. Copa: pode acadar ate 50 m. de altura, ovoide, irregular, e ampla. As pólas principais rectas e radiadas 
de cor pardo-avermellado. Toro: Dereito e cilíndrico. Forte. Casca: Verde marrón e lisa de novo, agretada de vello 
coa casca interna vermella. Follas: caedizas, simples, alternas, oblongas, cortadas ata a metade do limbo, pecíolo 
grande de cor amarelo coa base vermella. É coñecido pola súa cor vermella no outono. Pólas novas vermellas. 
Teñen de sete a once pares de lóbulos con tres grandes dentes puntiagudos, de cor verde-amarela pola face e agri-
sada polo envés. Estas follas son máis grandes que as do carballo autóctono e ten os lóbulos moi aguzados. Flores: 
masculinas e femininas na mesma planta. Agrúpanse en amentos colgantes de 5-12 cm. Froito: É unha landra con 
pedúnculo curto e aplanado. Chámase aquenio de 20-30 mm., marrón, redondo, cunha cúpula discoidal de escasa 
concavidade. Tarda dous anos en formarse.

Orixe e historia
Procede de América do Norte. Plantado frecuentemente en Centroeuropa para madeira. Vive en bosques caduci-
folios.

En Galicia
Cultivada e ocasionalmente naturalizada, vive en solos ácidos. Medra máis rápido que os demais Quercus, pero 
é menos esixente e tamén menos lonxeva, non chega aos 200 anos; ben pouco se o comparamos cos 800 dun 
carballo autóctono. Os exemplares máis grandes poden verse en Pazos como os próximos a nós de Rubiáns, en 
Vilagarcía, e o de Torrepenelas, en Portas, e nos xardíns do Castro en Vigo.

Aproveitamentos
Alto valor forestal, empregado en repoboacións. Resistente aos vendavais. Medra moi rápido e é menos esixente 
que os autóctonos. A madeira é de peor calidade que a do noso carballo, empregada en construción, carpintería e 
ebanistería. Valor ornamental: cultivado en parques e xardíns, é moi atractivo pola coloración das follas no outono.

A nosa árbore
Temos dous exemplares grandes, sobre todo un, que ten unha magnífica copa situado no espazo verde do lado 
esquerdo do polideportivo grande. O contraste co tamaño do carballo autóctono, que leva toda a vida no recinto do 
instituto, é inmenso.

21  NOGUEIRA

Nome científico: Juglans regia.         Familia: Junglandáceas.
Etimoloxía: de Jovis ‘Xúpiter’, e glans ‘landra’, ‘landra de Xúpiter’; regia ‘propio de reis’, en alusión ao saboroso do 
seu froito.

Denominacións comúns
Galego: Nogueira, noceira, concheiro.      Castelán: Nogal.         Francés: Noyer.         Inglés: Walnut.

Toponimia: Noceda, Nogaledo, Noguedo, Nogueira, Nogueiras, Nogueiredo, Nogueiral, Nogueirido, Nogueiro, Ni-
gueiroá, Nogueirosa.

Descrición
Copa ampla e redondeada, pode superar os 20 m de altura. Toro groso e dereito ramificado a pouca altura. Casca 
lisa, prateada e ás veces con fendas finas. Follas alternas, compostas e imparipinnadas, con  5-9 folíolos ovais 
lanceolados, coa beira enteira de cor verde escura pola face e máis clara polo envés. Flores unisexuais. As mascu-
linas forman amentos colgantes e amarelentos de 3-10 cm. de lonxitude. As femininas nacen nos brotes terminais, 
son pequenas e de cor verde. Froito (concho) é unha drupa de 4-5 cm., globosa, primeiro verde, ennegrecendo, 
abríndose e soltando a semente na madurez. A semente (noz) ten unha cuberta leñosa rugoso-asucada. Maduran 
entre setembro e outubro.

Orixe e historia
De forma natural medra dende Grecia ata o Himalaia. Hai rexistro de pole que demostra a presenza do xénero 
Juglans con posterioridade a gran glaciación Wurmiense, aínda así non parece formar parte dos bosques naturais. 
Foi introducida en Occidente polos romanos.

En Galicia
Atópase cultivada e naturalizada, sendo especialmente abondosa na zona oriental. Nos últimos tempos introdu-
círonse árbores foráneas de cultivo, máis sensibles ás xeadas. E aínda que existen moitas variedades locais, como 
están sen tipificar non é doado localizalas nos viveiros, e así van proliferando as outras.

Aproveitamentos
A súa semente é comestible, moi apreciada na gastronomía, con recoñecidas propiedades cardiosaudables como 
reguladora dos niveis de colesterol. A súa madeira, dura e homoxénea, trabállase facilmente sendo moi valorada. 
Emprégase en contrachapados e como madeira maciza en ebanistería de luxo. As follas, a casca e a monda do 
froito son adstrinxentes, antisépticas e queratinizantes, e tamén se empregan como tintoria (nogalina). O aceite de 
noces aplícase na fabricación de pinturas, xabóns e vernices. En medicina úsase como vermífugo para eliminar a 
tenia. As súas follas usadas en infusións son hipoglucémicas.

A nosa árbore
Temos tres: dúas xuntas situadas na zona de bosque sombrizo, onda os castiñeiros, e a outra érguese ao carón da 
vivenda do conserxe. As tres nogueiras exhiben un porte bo; son árbores moi preguiceiras, as últimas en botar as 
follas no mes de maio.
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22  ABELEIRA

Nome científico: Corylus avellana.              Familia: Betuláceas.
Etimoloxía: Corys do grego ‘casco’, avellana deriva de Avella, cidade italiana onde abundaba esta árbore.

Denominacións comúns
Galego: Abeleira, abelaneira, abraira.        Castelán: Avellano.       Francés: Noisetier, coudrier.        Inglés: Common 
hazel.

Toponimia: Abeleira, Abelar, Abelal, Abeleiral, Abelairal, Abeleda, Abeledo, Abeledal, Abelal, Abeloso, Abelosa, Abe-
lán.

Descrición
Árbore ramalluda dende a base, acada os 8-10 m de altura. Copa ampla e densa. Toro curto e dereito. Casca gris 
vermella, lisa e brillante cando é nova e máis escura e gretada ao madurar. Follas caedizas, simples, alternas, con 
forma de corazón na base, de ata 15 cm. de lonxitude, coa beira dobremente serrada e acabadas en punta. Flores: 
son unisexuais, é dicir, hainas masculinas e femininas; nacen no inverno no mesmo pé da planta antes de saír as 
follas. As masculinas son largos filamentos colgantes chamados amentos. As femininas son ovais de cor parda, 
rodeadas por escamas das que sobresaen os estigmas vermellos. Florecen de xaneiro a abril. Froito. A abelá é un 
aquenio de forma esférica apuntada e cor castaña cunha semente comestible. Están envoltos cunha cuberta parcial 
herbácea que semella un casco.

Orixe e historia
Procede de Europa, Asia Menor e Norte de África. En España predomina na metade septentrional, sendo moi raro 
atopalo no Sur. É cultivado en Tarragona e na Comunidade Valenciana.

En Galicia
É máis común nas zonas sombrizas de media e alta montaña, onde aparecen formando bosques mixtos asociados 
as zonas húmidas ou forman abeledos en barrancos e valgadas sombrizas. Nas zonas litorais atópanse exemplares 
illados ou formando pequenos grupos. Aínda que existen abeledos de certa relevancia como o de San Xurxo de 
Sacos, na ribeira do Lérez, en Cotobade.

Aproveitamentos
A principal utilidade desta árbore é a semente comestible que se emprega moito en repostería. Delas tamén se 
obtén aceite para alimentación, cosmética, iluminación e lubricante. As pólas úsanse en cestería e na industria tone-
leira, así como para facer varas e bastóns. A súa madeira proporciona un excelente carbón para fabricar pólvora e 
para debuxar. A casca é adstrinxente, o pole emprégase como sudorífico e as follas son vasoconstritoras.

A nosa árbore
No instituto esta é unha das nosas árbores representativas de zonas húmidas. O noso exemplar xa mostra gran 
porte e atópase nunha zona sombriza mesturada con castiñeiros e nogueiras.

23                                              PITÓSPORO RIZADO

Nome científico: Pittosporum tenuifolium.          Familia: Pittosporáceas.
Etimoloxía: Pittosporum procede do grego pitta, ‘pez, resina’ e sporos, ‘semente’, en alusión ás súas sementes 
pegañentas; tenuifolium do grego tenuis, ‘fino’ e folium, ‘folla’.

Denominacións comúns
Galego: Pitósporo.         Castelán: Pitósporo.      Francés: Pitosopore à petites feuilles  Inglés: Black matipo.

Descrición
Árbore pequeneira aínda que pode acadar os 10 m en condicións óptimas. Copa ampla nun principio con porte 
piramidal e co tempo redondeada. Toro: moi ramificado. Casca: lisa que vai adquirindo gretas coa idade, de cor 
pardo tirando a negro, sobre todo nas pólas máis pequenas. Follas: persistentes, alternas, oblongas, enteiras coas 
beiras onduladas moi características. Son de cor verde clara brillante pola face e máis claras polo envés. Flores: 
hermafroditas, pequeniñas (1 cm.) e estreladas, de cor púrpura escura, solitarias ou agrupadas en corimbos, moi 
perfumadas lembrando o olor do mel, sobre todo polas noites. A floración prodúcese na primavera. Froito: é unha 
cápsula globosa do tamaño dun chícharo, pasando da cor verde nun principio á cor negra cando madura no verán. 
Ábrese por tres valvas que liberan sementes rodeadas dunha substancia viscosa.  

Orixe e historia
Procede de Nova Celandia chegando a Europa no sec. XVIII como árbore de xardín, empregándose para formar 
sebes ou illado.

En Galicia
Cultivouse profusamente o Pitósporo tobira polo seu recendo similar ao azar e o tenuifolium, menos frecuente, apa-
rece en parques e xardíns polo atractivo das súas follas rizadas.

Aproveitamentos
Función ornamental en parques e xardíns. Tamén se utiliza en florería pola orixinalidade da súa follaxe.

A nosa árbore
Aparecen tres exemplares moi mal situados pois reciben moita sombra dos castiñeiros, situación que non os bene-
ficia nada pois gustan moito dos lugares solleiros.
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24  CASTIÑEIRO

Nome científico: Castanea sativa.          Familia: Fagáceas.
Etimoloxía: do grego Kastana, cidade do Ponto no mar Negro onde se cultivaba; sativa da mesma palabra latina 
que significa ‘cultivado’ ou ‘plantado’.

Denominacións comúns
Galego: Castañeiro, castaño, castiro, restre.      Castelán: Castaño.      Francés: Châtaignier      Inglés: Sweet 
chestnut.

Toponimia: Castaño, Castiñeiro, Castiñeiriño, Castiñeira, Castiñeiras, Castiñeiral, Castañal, Castañar, Castañeda.

Descrición
Árbore corpulenta que acada ata 30-35 m. Copa ancha e redondeada, cónica nos novos e esférica nos vellos. 
Toro: denso, robusto. Pólas grosas e rectas case horizontais. Casca: lisa cando son novos e esgazada nos vellos, 
verde-parda. Follas: caducas de 10-25 cm., simples, estreitas, alternas, dentadas e con vinte pares de nervios. As 
adultas lampas e as novas peludas no envés. Oblongo-lanceoladas, pecioladas. Verde brillante pola face e máis 
claras polo envés. Flores: En amentos, as masculinas ao longo do eixo e as femininas en tríos dentro dunhas roseta 
de espiñas na base. Pequenas e pouco vistosas. Froitos: castañas (froito en glande). Están recubertos por unha 
cúpula verde con espiñas, o ourizo, ate catro centímetros que rompe ao madurar deixando saír as castañas entre 
setembro e novembro.

Orixe e historia
Procedente de Asia Menor e América do Norte. Pénsase que foi traída polos Romanos a Galicia onde se cultiva.

En Galicia
Na actualidade plántanse variedade híbridas de rápido crecemento e frutificación resistentes á enfermidade da tinta. 
É unha das árbores naturalizadas máis abundantes nalgunhas zonas de Galicia. Soe estar mesturada con carballos 
e raramente formando bosques. Especie moi lonxeva que pode chegar aos mil anos. Medra lento e quere solos 
ácidos e húmidos. Os seus bosques son os soutos, castañais ou castañedas. Asilvestrouse en case toda Galicia. 
Pode vivir desde o nivel do mar ata os 1.200 m. de altitude. Os soutos son ricos en cogomelos.
Ao longo de Galicia quedan castiñeiros monumentais como no souto de Catasós en Lalín. Os soutos máis importan-
tes están na provincia de Ourense, na zona de Valdeorras e na de Verín e o Bolo; en Lugo, nos Ancares, no Courel 
e na Fonsagrada.

Aproveitamentos
As pólas úsanse en cestería; a madeira, en ebanistería resistente á couza. É chamada a caoba de Galicia. As cas-
tañas eran esenciais no mundo rural, antes da aparición das patacas, no caldo, cocidas con leite, asadas, en puré. 
Para os animais botábanse as pequenas. Actualmente expórtanse como marron glacé ou conxeladas. A leña é mal 
combustible, produce pouca calor.

A nosa árbore
Temos unha serie de castiñeiros concentrados como formando un pequenos souto. Algúns acadan grande tamaño. 
Foron plantados de castaña hai anos, cando no instituto se experimentaba traballando nun pequeno invernadoiro. 
Hoxe dan sombra, producen castañas e son o lugar preferido do alumnado para pasar o recreo falando das súas 
cousas. No noso centro e en toda Galicia celébrase a festa do magosto onde a castaña é protagonista. Ten longa 
tradición na provincia de Ourense.

25  NESPEREIRA

Nome científico: Eriobotrya japonica.            Familia: Rosáceas.
Etimoloxía: Deriva do nome grego erio ‘lana’ e brotys ‘acio’, pola súa inflorescencia pilosa; japonica por ser moi 
abondosa no Xapón.

Denominacións comúns
Galego: Nespereira, nespereiro.        Castelán: Níspero.         Francés: Bibacier, néflier du Japon.       Inglés: Loquat.

Toponimia: Nespereira.

Descrición
Árbore de pequena altura, de 4–8 m., aínda que pode chegar aos 10 m. Toro gris con pólas grosas cubertas de 
penuxe. Casca gris con pequenas fendeduras. Follas persistentes, simples, alternas ou agrupadas en feixiños, de 
gran tamaño, de 12 – 30 cm., elípticas ou lanceoladas, moi grosas e dentadas na marxe; as novas son pilosas para 
logo volverse lustrosas, polo envés ás veces tornan a unha cor ferruxinosa e están cubertas de penuxe. Flores 
pequenas, de 1 cm., con 5 pétalos, e nacen en panículas piramidais terminais. Florece no outono ou a comezos do 
inverno. Froito. O níxaro ou néspera é carnosa e piriforme, globosa ou elipsoidal, de 2 – 6 cm., tipo pomo, de cor 
amarela, con pel fina e lustrosa; contén entre 1 e 3 sementes grandes de cor castaña escura. Maduran a finais do 
inverno ou principios da primavera.

Orixe e historia
Orixinario da China introduciuse posteriormente no Xapón, de aí o seu nome. Chegou a Europa a finais do sec. 
XVIII como ornamental e polo seu froito. Na Península Ibérica está moi estendido o seu cultivo, sobre todo no Sur, 
atopándose variedades bravas nalgúns lugares.

En Galicia 
Especialmente nas zonas costeiras, aparece de xeito habitual nas hortas, sendo pouco frecuente nos parques e 
xardíns.

Aproveitamentos
Son moi apreciadas polo seu froito tan coñecido, por iso en pouco tempo usurpáronlle o nome á verdadeira néspera, 
Mespilus germanica. Tamén serven para facer conserva e marmelada. As sementes tostadas úsanse como substitu-
to do café. É unha boa planta melífera. As súas pólas son unha apreciada forraxe para o gando. Destacan os seus 
usos medicinais como expectorante, antitusivo, analxésico, antibiótico, adstrinxente e diurético.

A nosa árbore
No espazo do instituto contamos cun exemplar xa ben medrado pero que non acaba de producir boas nésperas por 
acharse á sombra de castiñeiros e loureiros.
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26  LOUREIRO

Nome científico: Laurus nobilis.     Familia: Laureaceas.       
Etimoloxía. Do latín laurus, nome que designaba á arbore e mais ás súas follas, que parece derivar do celta lawr ou 
blawr , ‘verde’ e nobilis, ‘nobre’ en alusión ás coroas de loureiros dos triunfadores.

Denominacións comúns
Galego: Loureiro, gamallo.        Castelán: Laurel.     Francés: Laurier, laurier vrai ou laurier-sauce.           
Inglés: Sweet bay, Bay Laurel, Bay Tree, True Laurel, Grecian Laurel.

Toponimia: Loureiro, Loureiral, Lourido, Lardo, Louro, Loiro, Loural, Louredo, Lordelo.

Descrición
Copa: É cónica densa e irregular, pode superar os 20 m de altura. Toro dereito e moi ramificado. Casca de cor gris 
escura, lisa con pequenas fendas. Flores: Son unisexuais e nacen en distintos pés , é dicir, é unha especie dioica. 
Teñen cor branca amarelenta pouco rechamante. Follas perennes, simples, alternas e lanceoladas, de 5-10 cm.,  
coa beira ondeada, de cor verde escura, duras e brillantes pola face e mates polo envés. Desprenden un recendo 
aromático moi agradable cando son esmagadas. Froitos. Baias ovais, de 1,5-2 cm., de cor negra cunha soa semen-
te, maduran de setembro a outubro.

Orixe e historia
Habita de maneira natural na rexión mediterránea. Cultivada ou silvestre atópase en gran parte da Península Ibérica, 
sendo máis abundantes nas rexións litorais do Norte e Leste, en Cataluña e Baleares; mentres que no Sur aparece 
nas serras de Cádiz.

En Galicia
Consérvase como relicto do Terciario; atópase espontáneo nos montes pero xeralmente non forma bosques, resulta 
especialmente abondosa no litoral e nos vales dos ríos. Na Illa de Cortegada, na ría de Arousa, consérvase un dos 
poucos bosques puros de loureiros da Península Ibérica. 

Aproveitamentos
O principal uso do loureiro é o das súas follas secas ou frescas como condimento, imprescindible na preparación do 
marisco. Os seus aceites esenciais confírenlle tamén aplicacións medicinal  para tratar os reumatismos e veterinaria 
para combater parasitos. É unha planta tóxica, de feito os brotes tenros posúen un precursor do cianuro. Antes da 
invención dos mistos, empregábase para prender lume fregando dúas ramiñas secas e botando enriba xofre en po. 
Coas súas follas eran coroados os heroes vitoriosos das batallas e os emperadores e nobres na antiga Roma; tamén 
era o agasallo que recibían os gañadores dos xogos Píticos. Máis tarde serviron para confeccionar as coroas de 
quen remataban a carreira universitaria de Humanidades e de tal feito xorde a palabra bacca laureati , ‘bachareis’. 
En Galicia é moi habitual o seu uso como sinal cando se remata unha casa ou se ten excedente de viño na adega. 
Ademais lévase en Ourense canda a oliveira para bendicir no domingo de ramos 

A nosa árbore
Acubillado no souto érguese un loureiro perseguindo a luz. Hai outro situado no muro que linda co ferrocarril.

27                                                    FALSA CERDEIRA

Nome científico: Prunus cerasifera, variedad pissardii.       Familia: Rosaceas.
Etimoloxía: Do latín Prunus, nome romano da ameixeira e por extensión doutras froiteiras de óso, procedente á súa 
vez do grego proymnos, pola pruína que recobre os seus froitos. Cerasífera do latín cerasus , ‘cerdeira’ e fer , ‘que 
ten ou produce cereixas’, aludindo ás súas pequenas ameixas.

Denominacións comúns
Galego: Falsa cerdeira.      Castelán: Falso cerezo, ciruelo japónes, ciruelo rojo, ciruelo mirobolano.       Francés: 
Myrobolan, prunier-cerise.       Inglés: Cherry Plum.

Descrición
Árbore de tamaño mediano, de 6 a 10 m de altura. Copa redondeada e algo desordenada con multitude de pólas. 
Toro sen ramificar ata certa altura. Casca rugosa, gris escura. Follas caedizas, enteiras  de 5-6 cm., finamente 
serradas e dunha característica cor purpúrea. Flores hermafroditas, pequenas, de cor rosa forte, con 5 pétalos; a 
floración é moi abundante, tendo lugar a finais do inverno e principios da primavera, antes da saída das follas. Froito 
tipo drupa de cor amarela ou vermella, comestible. A frutificación ten lugar a principios do verán.

Orixe e historia
Procede de Crimea, península Balcánica e Asia occidental. Denominouse pissardii en honor a Pissard, xardineiro 
francés que dirixía cara ao final do sec. XIX os xardíns imperiais do Sha de Persia, e dende onde enviaba especies 
e sementes aos seus colegas en Francia, estendéndose posteriormente a toda Europa.

En Galicia
Cultívase habitualmente como variedade exótica nos parques e xardíns de todas as nosas vilas e cidades. 

Aproveitamentos
O seu froito é comestible, o seu sabor pode ser doce e outras veces ácido, pero excelente para facer marmeladas. 
Pola súa floración e pola orixinal cor das súas follas constitúe unha variedade ornamental moi popular. É unha das 
38 plantas empregadas para preparar as flores de Bach, un tipo de medicina alternativa. Tamén se emprega moito 
como patrón de enxerto de diversas froiteiras de óso.

A nosa árbore
No instituto existe un único exemplar cercado por outras árbores e aínda que se trata dunha especie moi decorativa 
cando está nun espazo amplo, nesta localización non loce o que debería.
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28  OLIVEIRA

Nome científico: Olea europaea.         Familia: Oleáceas.
Etimoloxía: Olea, do latín oleum, ‘aceite’, pois os seus froitos son ricos nesta substancia; europaea, de Europa por 
ser orixinaria do Sur deste continente.

Denominacións comúns
Galego: Oliveira.       Castelán: Acebuche, olivo silvestre.          Francés: Olivier.        Inglés: Olive tree.
Toponimia. Oliveira, Oliva, Olival, Olivedo, Oivedo, Olveda.

Descrición
Pequena árbore que non pasa dos 8-10 m de altura. Copa ampla, baixa e irregular. Toro curto e non moi dereito, 
groso na base, con nodosidades e retorto nos exemplares mais vellos. Casca de cor gris prateada con fisuras. Fo-
llas persistentes, opostas, lanceoladas de marxe enteira, puntiagudas, coriáceas e de cor verde-agrisada pola face 
e prateada polo envés, debido á presenza dunha espesa capa de peliños. Flores unisexuais ou hermafroditas pe-
quenas con 4 pétalos de cor cremosa amarelenta e agrupadas en acios; a floración ten lugar na primavera. Froito. 
A oliva é unha drupa, de forma oval de ata 3 cm. de lonxitude, carnosa e cun óso grande no seu interior, que cando 
madura torna da verde a negra-violeta. Recóllese de decembro a febreiro.

Orixe e historia
Esta distribuída por todo o Mediterráneo, chegando a Macaronesia e incluso ao Este e Sur de África e Asia. Parece 
ser que na Península Ibérica o seu cultivo foi introducido polos fenicios. É una das árbores máis lonxevas que se 
cultivan en Europa, podendo pasar dos 1.500 anos de idade.

En Galicia
Como ornamental, aparece en xardíns, parques e adros das igrexas. Son moi coñecidas as oliveiras do Pazo de 
Santa Cruz , Vedra, onde podemos atopar máis de 500 exemplares formando ringleiras, plantados a partir do sec. 
XVI. No Val do Sil foron cultivadas para obter aceite nos sec. XVII e XVIII, actividade que se está intentando recu-
perar actualmente incluso en diversos lugares da provincia de Pontevedra. Como vestixio aínda se conserva un 
muíño de aceite en Bandilló, Quiroga, onde celebran cada ano a festa do aceite aproveitando a recolleita das olivas.

Aproveitamentos
A madeira caracterízase pola súa gran calidade polo que é moi apreciada por ebanistas e torneiros. Ademais re-
sulta un excelente combustible. O froito emprégase na alimentación humana e do gando. O aceite procedente do 
seu prensado úsase en alimentación, rituais relixiosos e como compoñente de pomadas, cosméticos, xabóns e 
ungüentos.
Nos últimos tempos tamén se empregan as vellas oliveiras con fins decorativos alcanzando prezos moi elevados. A 
rama da oliveira simboliza a paz.

A nosa árbore
No centro contamos cun só exemplar xa bastante alto que compite pola luz con outras especies que a rodean, o que 
provoca que so bote follas na parte superior.

29  MILGRANDA

Nome científico: Punica granatum.            Familia: Punicáceas.
Etimoloxia: Punica deriva do latín punicus ‘fenicio’. O epíteto granatum, tamén latino, alude ós grans do froito.

Denominacións comúns
Galego: Romeira, milgranda, miligrandeira.      Castelán: Granado.       Francés: Grenadier.          Inglés: Pomegra-
nate tree.

Descrición
O granado é considerado unha pequena árbore, moi ramalluda e habitualmente espiñenta que pode chegar a aca-
dar os 5 m. Casca de cor gris pardenta, moi agretada e nodosa nos exemplares vellos. As pólas máis novas son 
tetrágonas e angulosas, en disposición oposta. Follas caedizas, de cor verde brillante, lustrosas pola face e mate 
e algo amarelentas polo envés. Nacen opostas sobre as ramas e teñen forma oblonga lanceolada, con rabiño curto 
e lampas, solitarias ou en grupiños de dúas ou tres na terminación das ramas de 0,8-2 cm. de ancho, por 3-7 cm. 
de longo. Flores hermafroditas, vermellas con corola tubular duns 3-4 cm. de diámetro, solitarias ou en grupiños de 
2-3 e moi vistosas; a floración ten lugar na primavera. Froito. É a granada, denominada botanicamente balausta, 
froito complexo, globoso, do tamaño dunha laranxa, de casca coriácea e cor amarela avermellada cando madura. 
Está formada por unha serie de granulacións separadas en partes por 
unha membrana amarela amarga. As sementes están rodeadas dunha 
envoltura de polpa, sarcotesta, que constitúe a parte comestible do froito. 
Maduran de setembro a outubro. 

Orixe e historia
Procedente da rexión que vai dende os Balcáns ata o Himalaia. Coñéce-
se o seu cultivo na rexión mediterránea dende hai máis de 5000 anos. O 
seu froito podía ser transportado polas caravanas do deserto sen perder 
as súas calidades, sendo xa moi coñecido en Babilonia e no Antigo Exip-
to. Igualmente era moi apreciada por gregos e romanos. Foi introducida 
na Península Ibérica polos bérberes, en concreto polos Omeyas, bos 
coñecedores das súas propiedades gastronómicas e medicinais, quen 
incluso lle puxeron o seu nome a unha das principais capitais do reino 
andalusí. Aparecen variedades silvestres en moitos lugares.

En Galicia
Dáse con certo éxito no Sueste de Galicia, beneficiándose das carac-
terísticas do clima mediterráneo desa área xeográfica, aínda que non é 
moi frecuente.

Aproveitamentos
Emprégase dende antigo como árbore froiteira, constituíndo sebes e 
como ornamental en xardinería. O zume da granada é diurético e del ob-
tense un xarope co que se elabora a granadina moi refrescante e moi útil 
para as afeccións de enxivas e de garganta. A casca da raíz ten propieda-
des vermífugas. As flores e a casca dos froitos son adstrinxentes. O cáliz 
persistente dos froitos da milgranda serviu como modelo para a coroa 
do Rei Salomón sendo despois copiada por monarcas de todo o mundo.

A nosa árbore
A nosa árbore é pequeneira como a maioría dos exemplares de Galicia, 
dado que as condicións climáticas non son as óptimas.
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30  MACEIRA

Nome científico: Malus domestica.           Familia: Rosácea.
Etimoloxía: Malus nome latino que procede do grego melon, ‘mazá’.

Denominacións comúns
Galego: Maceira, manciñeira.        Castelán: Manzano.         Francés: pommier             Inglés: Sweet apple tree.

Toponimia: Maceira, Mazaira, Manzaneda, Maceda, Maceiriña, Maceirendo, Maceirós, Maceiroá. Pumar.

Descrición
Árbore mediana que pode chegar aos 10-12 m. A copa é redondeada de ramificación aberta con moitas pólas case 
horizontais. Toro curto e con frecuencia retorcido. Casca pardo agrisada ou pardo verdosa, gretada que se des-
prende en capas. Follas: son caedizas, simples e alternas, con forma entre ovadas e elípticas e co borde finamente 
cerrado, de 4-13 cm. De cor verde escuro polo face e cubertas de pelo polo envés. Flores: son grandes, hermafro-
ditas e atractivas, de olor agradable, agrupadas en ramiños, corimbos, que se semellan a umbelas. Teñen 5 pétalos 
redondeados de cor branca manchado de rosa púrpura. Froito. As mazás, son pomos de forma achatada de tamaño 
e cor variables e con embigos en ambos extremos. Maduran, as máis precoces, en xuño, aínda que existen razas 
que manteñen o froito a maior parte do inverno, recolléndose en marzo ou abril.

Orixe e historia
Descoñécese a súa orixe concreta pero crese que procede do cruce e selección de varias especies de maceiras 
europeas e asiáticas, en concreto dise que é a Malus siervesii, unha especie de maceira silvestre que medra nas 
rexións montañosas de Asia media,  a especie que orixinou, hai entre 15.000 e 20.000 anos, as primeiras razas 
cultivadas de maceiras.

En Galicia
É moi habitual aparecendo representadas numerosas variedades autóctonas e foráneas.

Aproveitamentos
As variedades son innumerables e pasan do millar. O seu froito é moi apreciado e véndese como delicia exótica 
nas rúas dos países tropicais. Por fermentación obtense a sidra. As pectinas empréganse na industria alimentaria 
como estabilizante e emulsiónante e na farmacéutica como laxante suave. A súa madeira emprégase para fabricar 
ferramentas de carpinteiro e pequenos obxectos.

A nosa árbore
Temos dous exemplares de bo porte que completan a nosa representación de froiteiras.

31  CAQUI

Nome científico: Diospyros kaki.            Familia: Erbenáceas.
Etimoloxía: Diospyros, do grego ‘deus’, ‘divino’ e pyros, ‘froito, alimento divino’.

Denominacións comúns
Galego: Caqui.         Castelán: Caqui, kaki, palosanto, lodoñero.         Francés: Plaqueminier, Figuier caque.       In-
glés: Chinese persimmon, Japanese persimmon, kaki.

Descrición
Pequena árbore que raramente pasa dos 8-10 m de altura. Toro recto e curto. Copa ampla e frondosa máis ou 
menos piramidal que coa idade se fai máis globosa. Casca gris moi lañada, as pólas están cubertas de pelos con 
lentellas abrancazadas. Follas caedizas, alternas, ovadas ou elípticas, enteiras; son de cor verde intensa, lampas 
e algo lustrosas polo face, máis pálidas e pilosas polo envés de 12-15 cm.  Adoitan caer da árbore pasando de ver-
mella alaranxada antes da colleita do froito. Flores. Son unisexuais e poden presentarse en distintos pés (dioicas) 
ou no mesmo pé (minoicas), na arxila das follas; as masculinas, xeralmente en grupos de 3, de pequeno tamaño (1 
cm. de diámetro) con 4 ou 5 pétalos e sépalos soldados; as femininas son máis grandes de 1,5 - 3 cm.,  solitarias e 
acampanadas con cor amarelo -cremosa e lóbulos recurvados. Abren por maio ou xuño. Froito. É unha baia amarela, 
alaranxada ou vermella, parecida a un tomate de 4,5 -7,5 cm.,  de polpa moi doce e algo xelatinosa, cuberta dunha 
capa tirando a branca que se desprende con facilidade. Maduran a finais do verán ou no outono. As sementes son 
ovadas e aplanadas.

Orixe e historia
Provén do Leste de Asia; cultívase dende antigo no Xapón e na China no sec. XIII. Posteriormente foi introducido nos 
países orientais, nos EE. UU. a principios do sec. XIX e en Francia, España e Italia cara a 1870. Na Península Ibérica 
atópase sobre todo nas provincias marítimas.

En Galicia
Na actualidade é habitual nas hortas da zona costeira, como árbore froiteira; en xardíns e parques a súa presenza 
é moi escasa.

Aproveitamentos
Cultívase na comarca da Ribeira do Júcar e do Segura chegando a substituír ao cultivo da laranxa, por seren moi 
apreciados os seus froitos que se poden comer frescos, confeitados ou en compota. Ten valor como ornamental, 
sobre todo cando se atopa cargado dos seus vistosos froitos. É da familia do ébano, produce excelente madeira 
empregada para facer pezas torneadas, instrumentos musicais, paus de golf.

A nosa árbore
No instituto existe un único exemplar ben desenvolto que produce abondosos froitos cada ano.
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32                        CORDILINE DE NOVA CELANDIA

Nome científico: Cordyline australis.             Familia: Agaváceas.
Etimoloxía: Cordyline do grego cordyle, ‘mazá’ en alusión ás raíces engrosadas dalgunhas destas plantas; austra-
lis, pola súa procedencia de Nova Celandia.

Denominacións comúns
Galego: Cordiline.         Castelán: Cordiline, Árbol ti, Árbol repollo.      Francés: Cordyline australis.       Inglés: 
Cabbage tree.

Descrición
Árbore de ata 12 m. aínda que normalmente non supera os 4-6 m, de porte similar ás palmeiras. Toro. Nos exempla-
res novos é indiviso de 5-10 cm. de diámetro, e nos adultos groso e masivo, ramificado na parte superior chegando a 
ter 1,5 m. de diámetro. Casca grosa, rugosa e gretada, de cor parda. Follas agrupadas nun penacho no remate das 
ramas, aínda que dispostas en espiral. Son persistentes, moi longas e cintadas de 30 a 100 cm. – e de 3 a 6 cm., 
correosas e con nervadura paralela. Flores agrupadas en grandes inflorescencias ramalludas a modo de panículas, 
duns 60-150 cm. Son pequenas, hermafroditas, con 5 tépalos, de cor branca cremosa e doce aroma. Florecen de 
xuño a xullo. Froito. Dá unha baia globosa e pequena de 4 mm., de cor abrancazada no outono cando madura. 
Contén sementes curvadas de cor negra brillante.

Orixe e historia
Procedente de Nova Celandia. E unha especie ornamental de frecuente presenza na área mediterránea.

En Galicia
É abondosa en parques ou xardíns públicos e privados.

Aproveitamentos
Polo seu alto contido de glícidos pode ser comestible por cocción, servindo de alimento durante séculos á ocupación 
maorí en Nova Celandia. Tamén son valiosos como fonte de fibra. O toro e as raíces pódense trenzar para facer 
cordas, e as follas técense para confeccionar roupa e calzado. O zume da planta emprégase para tratar infeccións. 
Os primeiros misioneiros usárono para elaborar cervexa. Estase estudando o seu uso como edulcorante de baixas 
calorías pois é dúas veces máis doce que o azucre e como fonte de bioetanol.

A nosa árbore
O noso exemplar acadou un porte relevante situado na proximidade de especies como o limpatubos, a cordiline, a 
tuia, a fotinia, a camelia e a tuia ocidental que constitúen un conxunto representativo de variedades exóticas.

33                                                TUIA OCCIDENTAL

Nome científico: Thuja occidentalis.           Familia: Cupresáceas.
Etimoloxía: Thuja ven  do grego thyon, ‘ofrecer un sacrificio’. ‘Incienso’ polo arrecendo da súa madeira ao queimala. 
occidentalis indica a súa procedencia.

Denominacións comúns
Galego: Árbore da vida americano.       Castelán: Tuya de occidente, tuya del Canadá.      Francés: Cèdre blanc, 
thuya occidental.          Inglés: White cedar.

Descrición
Son como arbustos de pequeno tamaño, pero tamén chega a ter porte arbóreo. Copa: cónica estreita e alongada. 
Toro: Ramificado desde a base, recto, cilíndrico e curto, dividido en dous ou tres tallos desde a base. Pólas ascen-
dentes. Casca: pardo-vermella e fendida, despréndese en tiras lonxitudinais. Follas: escamiformes, como as esca-
mas dun peixe ou as tellas dun tellado. A follaxe disponse de forma aplanada sendo máis escura pola face que polo 
envés. Ao estrullala recende a mazá. Adoita ter, en xeral, unha cor verde-dourada. Son perennes, opostas, simples. 
Hai variedades xaspeadas de amarelo. Hai pés femininos e masculinos separados. Conos masculinos pequenos, 
ovoides e amarelentos. Conos femininos máis grandes de cor púrpura ao madurar. Pina ovoide, leñosa pardo-ver-
mella formada por 8-10 escamas. Libera sementes aladas ao abrirse. Primeiro aparecen ergueitas e despois ábrense 
e vense penduradas. 

Orixe e historia
Procede de Canadá e Estados-Unidos. Introducida en Europa no sec. XVI. Son lonxevas, de crecemento moi lento 
e viven en todo tipo de solos.

En Galicia
Están como ornamentais en moitas alamedas e xardíns. Hai exemplos fermosos na Avenida das Ciencias en San-
tiago, no Campus Universitario, e en San Domingos de Bonaval. No parque Compostela de Vilagarcía hai varios 
exemplares.

Aproveitamentos
Con función ornamental sobre todo en parques e xardíns públicos e particulares. Úsanse para facer sebes pois so-
portan ben a contaminación e as podas, sendo moi sensibles ao exceso de humidade. Son frecuentes en cemiterios.

A nosa árbore
Hai un exemplar bastante alto situado na saída da cafetería cara ao xardín pequeno de especies exóticas. É moi 
esvelto.
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ESPECIES ARBUSTIVAS
Ao longo do lindeiro do recinto do instituto, e tamén arredor da parcela que delimita a vivenda do conserxe, conta-
mos cunha modesta representación de arbustos (vexetais que son como árbores pequenas ou plantas grandes), 
na súa meirande parte leñosos e carentes de toro único. Adoitan ser variedades utilizadas como ornamentais ou 
constituíndo sebes.

1.- LARANXEIRA PEQUENA. Citrus sp. 
É un cítrico ornamental situado preto da entrada prin-
cipal, máis ancho ca alto, coas pólas abertas. Produce 
laranxiñas pequenas e recende moi ben.

2.- ROSEIRA. Rosa sp. 
Temos varios pés de roseiras de diferentes cores ao 
longo da valado dianteiro do recinto. Pola súa inmen-
sa riqueza de variedades de coloración, xeralmente de 
orixe asiática e función ornamental resulta moi popular. 
A deliciosa fragancia das súas flores compensa a súa 
natureza espiñosa. Extráeselle aceite esencial destina-
do a múltiples aplicacións.

3.- HEDRA. Hedera helix. 
É dos arbustos máis estendidos en toda Galicia –tamén 
por todo o espazo do instituto-, unha vez que prende 
medra sen límite cubrindo muros, postes, toros de árbo-
res e solos húmidos. Trátase dunha gabeadora peren-
nifolia de follas verde escuro, lobuladas, e toros cheos 
de raiciñas coas que se agarran a calquera superficie.

5.- XASMÍN. Jasminum sp. 
Arbusto gabeador orixinal de zonas tropicais, conta 
cun gran número de variedades, cuxo nome provén 
do árabe e significa ‘regalo de deus’. Produce flores 
brancas no inverno que saen antes cas follas. É moi 
apreciado pola súa capacidade para cubrir superficies 
e polo intenso recendo.

4.- SABUGUEIRO. Sambucus nigra. 
Este famoso bieiteiro pode converterse nunha arbori-
ña. É moi abondoso en toda Galicia, tanto nas zonas 
de maleza das vilas e cidades como nos bosques. O 
noso exemplar sobresae no extremo sur da valla fron-
tal. Especie moi ramificada, de pólas e follas verdes, 
con flores rechamantes branco-areosas e moi cheiren-
tas, dispostas en inflorescencias terminais que saen 
entre abril e maio. O froito que produce é unha baia 
negra.

6.- BIGNONIA. Bignonia sp. 
Arbusto gabeador orixinario de América, con múltiples 
variedades, acada gran altura con facilidade. O noso 
exemplar produce flores vermellas que destacan entre 
a follaxe verde.

8.- BONETEIRO DO XAPÓN. Evonymus japonica. 
A variedade de follas xaspeadas verde-amarelas é a 
máis empregada con función ornamental e constituín-
do sebes. Ten follas brillantes verde escuras.

9.- LOUREIRO MANCHADO. Aucuba japonica. 
O nome fai referencia á variedade xaspeada, a máis 
frecuente nos nosos xardíns. Perennifolia e de follaxe 
moi abundante gusta de lugares semisombríos, por iso 
a nosa está agochada baixo un denso arboredo.

10.- ADELFA. Nerium oleander. 
Rechamante arbusto mediterráneo, perenne, de follas 
lanceoladas verde-agrisado e flores grandes rosadas 
ou brancas. Produce un xugo velenoso en toro e follas.

11.- ÁRBORE DE PALMA.- Yucca sp. 
Cultivada en xardíns como ornamental, e naturalizada 
no Mediterráneo aínda que procede de América do No-
roeste. Presenta toro curto e cilíndrico, ás veces divi-
dido. As follas resistentes agrúpanse nun penacho que 
coroa o toro, son duras e agrisadas. Medra lentamente.

A rentes do muro que linda co ferrocarril, atópanse as seguintes especies:

12.- GARDENIA. Gardenia jasminoides. 
Arbusto procedente da China, de follas verde claro, 
moi apreciado polas grandes flores brancas semellan-
tes ás rosas e de intensa fragrancia.

13.- FALSO XASMÍN. Philadelphus coronarius. 
Procedente de Europa, dáse moi ben e pode acadar 
2-4 m. Esta famosa celinda posúe moitos toros ascen-
dentes e ramificación angulosa, follas verdes e flores 
brancas moi olorosas que abren en maio. Prende con 
facilidade de estacas.

14.- AZALEA. Rodhodendron sp. 
Moi presentes as súas múltiples variedades en xardíns 
públicos e particulares debido ás súas flores de cores.

15.- MARACUIÁ. Passiflora edulis. 
Procede de Centro e Sudamérica. Trátase dunha ga-
beadora cunha flor grande e branca, tamén doutras to-
nalidades, que por asemellarse a una coroa de espiñas 
coñécese como ‘froito da paixón’.

16.- AZAR DE CHINA. Pittosporum tobira. 
Arbusto de follaxe densa, perenne, cultivado como or-
namental no Mediterráneo e ás veces xorde espontá-
nea, pero é orixinario da China e do Xapón. As flores 
branco-amareladas recenden a azar e forman grupos.

17.- LIMPATUBOS VERMELLOS. Callistemon sp. 
Denominación descritiva das súas grandes flores. Re-
sulta moi rechamante e pode acadar gran altura. É 
doado velo nos xardíns.

18.- FOTINIA. Photinia sp. 
Medra nas rexións temperadas de Asia e Norteamé-
rica. Trátase dunha rosácea de folla persistente que 
pode acadar gran porte, moi apreciada pola cor verme-
lla das súas follas que se ve potenciada tralas sucesi-
vas podas. A nosa está ao pé da camelia -agasallo do 
grupo francés do intercambio- no xardín pequeno que 
hai detrás da cafetería. Luce na fotografía da cuberta 
deste libro.

7.- ALFANEIRO. Lipustrum vulgare. 
A súa denominación deriva do verbo ligare, ‘atar’. Hai 
varias especies que se empregan principalmente para 
formar sebes pola flexibilidade das súas follas
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CATÁLOGO DE ESPECIES ARBÓREAS

NOME  COMÚN EN GALEGO NOME CIENTÍFICO

1 Plátano de sombra Platanus hybrida

2 Acivro Ilex aquifolium

3 Ameneiro Alnus glutinosa

4 Abeto rubio Picea abies

5 Salgueiro Salix atrocinerea

6 Araucaria de Chile Araucaria araucana

7 Laranxeira Citrus sinensis

8 Cerdeira Prunus avium

9 Pexegueiro Prunus persica

10 Pereira Pyrus communis

11 Limoeiro Citrus limon

12 Moreira branca Morus alba

13 Cinamomo Melia azedarach

14 Feixoa Feijoa sellowiana

15 Cedro do Himalaia Cedrus deodara

16 Tuia Oriental Thuja orientalis

17 Camelia Camellia japonica

18 Chopo negro Populus nigra

19 Carballo Quercus robur

20 Carballo americano Quercus rubra

21 Nogueira Juglans regia

22 Abeleira Corylus avellana

23 Pitósporo rizado Pittosporum tenuifolium

24 Castiñeiro Castanea sativa

25 Nespereira Eriobotrya japonica

26 Loureiro Laurus nobilis

27 Falsa cerdeira Prunus cerasifera

28 Oliveira Olea europaea

29 Milgranda Punica granatum

30 Maceira Malus communis

31 Caqui Diospyros kaki

32 Cordiline de Nova Celandia Cordyline australis

33 Tuia occidental Thuja occidentalis

 

CATÁLOGO DE ESPECIES ARBUSTIVAS

NOME  COMÚN EN GALEGO NOME CIENTÍFICO

1 Laranxeira pequena Citrus sp.

2 Roseira Rosa sp.

3 Hedra Hedera helix

4 Sabugueiro Sambucus nigra

5 Xasmín Jasminum sp.

6 Bignonia Bignonia sp.

7 Alfaneiro Ligustrum vulgarae

8 Boneteiro do Xapón Evonymus japonicus

9 Loureiro manchado Aucuba japonica

10 Adelfa Nerium oleander

11 Árbore de Palma Yucca sp.

12 Gardenia Gardenia jasminoides

13 Falso xasmín Philadelphus coronarius

14 Azalea Rhododendron sp.

15 Maracuiá Passiflora edulis

16 Azar da China Pittosporum tobira

17 Limpatubos vermello Callistemon sp.

18 Fotinia Photinia sp.

 

 Nota:
     
A numeración que vai diante de cada especie é a mesma que aparece no plano 
de situación e servirá para localizala na finca.
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