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Rúa da Pereira
É unha especie de árbore caducifolio da familia das rosáceas. Crece de 2 hasta 20 m de altura e
o seu fruto é a pera.

Barrio de Piñeiro
Trátase dunha árbore naturalizada en Galicia. Atopase, preto dos ríos, en segunda ou
tercera liña. Ten a copa ancha e aplanada ó chegar a vello. Pode alcanzar ata os 30 metros
de alto. Esta árbore da piñóns, a súa madeira non é de moita calidade, pero pódese
emplear.



Barrio do Loureiro
O Loureiro é un arbusto de folla perenne pertencente á familia das lauráceas. É orixinario da
zona Mediterránea e as súas follas son utilizadas como condimento na cociña.

Rúa da Oliveira
A Oliveira é unha árbore pequena perennifolio, longevo, que pode alcanzar hasta 15 m de
altura, con copa ancha e tronco grueso, de aspecto retorcido. O olivo é unha especie
típicamente mediterránea, que está presente nos paisaxes da península Ibérica.



Av. das Camelias
Orixinarias das rexións tropicais e subtropicais de Asia sudoriental, China e Xapón.
Encontranse nos bosques situados a media altura sobre o nivel do mar. Todas as especies
son arbustos e árboles que poden chegar a medir 10 m de altura e as suas follas son
perennes.

Rúa de Figueiras
Son árbores, arbustos e trepadoras da familia Moraceae, son da zona intertropical,
nalgunhas delas distribuidas polas rexións templadas. A maioría son perennes, excepto as
que vexetan en zonas no tropicales e zonas cunha larga estación seca.



Rúa das Palmeiras
Son plantas leñosas, ampliamente distribuidas en rexións tropicais e subtropicais,
principalmente lugares con alta humidade. Moitas veces son ecolóxicamente importantes
onde están presentes. Teñen representantes tamén nas zonas templadas.

Rúa Sarmiento
O sarmiento é a rama da cepa da vide, onde brotan as follas, e os racimos.  Os sarmientos,
que brotan cada ano do tronco convértense en racimos de uva unha vez chegada o seu
punto de madurez.

Camiño das Mimosas
O lugar onde vive a mimosa de maneira natural son todas as rexións boscosas tropicales de
América, principalmente en Brasil, aunque tamén puedese encontrar por toda
Centroamérica. A mimosa, ten flores moi olorosas, florece de enero a marzo.



Rúa Buxo
O buxo é un arbusto o pequeno árbol perenne, orixinario de Europa, onde crece en forma
silvestre dende as Illas Británicas hasta a costa do mar Mediterráneo e do mar Caspio.
Utilizase como ornamental en xardinería, e a súa madeira é dura e pesada.
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