
Estas son as árbores 

plantadas

O número é aproximado, 
son máis que esas 73 que 
figuran na lenda e poden 
servir para facer algunha 

actividade de pescuda. 
As seguintes páxinas 

desta presentación foron 
deseñadas para que as 

coñezades un pouco 
máis...

Plantación de árbores no IES Terra do Xallas

Ilex aquifolium: 35
Acer rubrum: 3
Betula pendula: 10
Sorbus aucuparia: 2
Prunus avium: 3
Fagus sylvatica: 3
Laurus nobilis: 10
Acer palmatum: 6
Acer pseudoplatanus: 10



O 21 de decembro de 2021, plantamos gran parte dos nosos 
xardíns con árbores. 

Non temos espazo suficiente para ter un bosque auténtico, pero 
imos procurar que as árbores do noso xardín estean 

acompañadas. 
Entre as posibles acompañantes eliximos moitas árbores 

galegas aínda que, tamén, hai algunha estranxeira (arce xaponés, 
arce de Canadá) pero emparentada coas nosas e propias dos 

xardíns polo seu pequeno tamaño ou polas súas cores 
estacionais. Continuaremos ampliando o número de especies.

Faias, pradairos, cerdeiras, acivros, bidueiros, loureiros, 
e outras, veñen para intentar quedarse e perdurar 

moitos anos

AXUDA A COIDALAS



É unha planta que ten flores unisexuais e en individuos 

separados (dioica). Hai árbores femininos, con flores que 

só teñen ovario (as de abaixo), e árbores masculinas, 

con flores que só teñen estames (as de arriba).

Se queredes ter froitos (boliñas – drupas - vermellas), 

hai que ter plantadas as dúas árbores, ou que haxa 

árbores doutro sexo nos arredores. As árbores 

masculinas non terán boliñas. 

En Ancares hai un bosque emblemático formado case 

exclusivamente por acivros, era o fogar da extinguida pita 

do monte (Tetrao urogallus), perdida para sempre dende 

hai algúns anos.

Juan Luís Menéndez

https://www.asturnatura.com/especie/ilex-aquifolium.html
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_del_Acebal_de_Garag%C3%BCeta

Ilex aquifolium, acivro e 
moitos nomes comúns máis

Queremos comezar por ela porque é unha 

das poucas árbores que, sen ser do grupo 

dos piñeiros, é perenne, ten follas todo o 

ano e vive en áreas frías, polo que serve de 

refuxio a moitos outros seres vivos nas 

estacións adversas, sobre todo ás aves, 

grupo que non ten a posibilidade de 

aletargarse e hibernar. Acada uns 15m.

Ignacio Fernández Villar

♂

Ignacio Fernández Villar
♀

https://www.asturnatura.com/especie/ilex-aquifolium.html
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_del_Acebal_de_Garag%C3%BCeta


É unha árbore que non debe podarse, hai que deixala 

coa súa forma orixinal de campá, coas ramas baixas 

tocando o solo. Non ten forma de árbore típica cun tronco 

e unha copa ben diferenciados, agás se acada tamaños 

moi grandes (como sucede en Muniellos, Asturias). 

Con esta forma cumpre a súa función de refuxio, contra 

os temporais, o frío e contra os depredadores, elevando 

no seu interior a temperatura no inverno en case 2ºC 

(5ºC se é un bosque) con relación ao exterior, que pode 

estar totalmente nevado.

Os seus froitos mantéñense moito tempo nas árbores e 

alimentan a moitos animais en inverno, cando non hai 

moita máis comida.

Máis de 20 especies de animais 

son dependentes del e, en 

concreto, as aves teñen unha 

relación especial pois, ao 

comelos, facilitan a súa 

xerminación. A árbore as alimenta 

en momentos difíciles e elas 

permítenlle establecerse noutros 

lugares, xerminando 

rapidamente.
https://cuadernomuniellos.wordpress.com/2016/0
1/01/el-xardon-mas-grande/

https://cuadernomuniellos.wordpress.com/2016/01/01/el-xardon-mas-grande/


Pita do monte macho (Tetrao

urogallus)

Con aspecto dun pequeño pavo, é un 

dos emblemas de conservación dos 

bosques de montaña. 

Os seus cantadeiros favoritos (onde 

realiza as súas danzas nupciais) eran 

os bosques de acivros.

O acivro está asociado tamén a 79 

especies de fungos e a 6 especies de 

insectos, polo que se coñece ata 

agora.https://seo.org/ave/urogallo-comun/

https://seo.org/ave/urogallo-comun/


Sorbus aucuparia, capudre

Ao igual que o acivro, é raro que supere os 

15m de altura e tamén ten froitos que 

permanecen na árbore moito tempo, incluso 

máis de 2 anos.

As súas follas son caducas, compostas e 

sen espiñas. As flores son hermafroditas e 

aparecen en inflorescencias, como podedes 

ver nas fotografías de Ignacio Fernández 

Villar e Asturnatura.

É unha árbore que podería habitar moitas 

áreas galegas, pois vive naturalmente por 

riba dos 300 m de altitude, acompañada 

doutras árbores, pero que ten desaparecido 

de moitos lugares.

Está asociada a 55 especies de fungos e a 

51 especies de insectos, polo que se 

coñece ata agora. A súa desaparición 

tamén pon en perigo a estas especies.

https://www.asturnatura.com/especie/sorbus-aucuparia.html

https://www.asturnatura.com/especie/sorbus-aucuparia.html


Laurus nobilis, loureiro

Ao igual que o acivro e o capudre, é raro 

que supere os 15m de altura. 

Ao igual que o acivro, as súas follas son 

perennes, simples pero non teñen espiñas. 

As flores son unisexuais e tamén como 

acivro, é unha especie dioica, aínda que as 

flores femininas teñen falsos estames.

É moi coñecida polo seu uso culinario e ten 

moitas propiedades medicinais, pero 

quizais non sexa tan coñecida a súa 

utilización como sebe, a que lle imos dar no 

noso Centro ao igual que ao acivro, para 

que vexades unha alternativa máis 

autóctona ás tuias.

Está asociada a 41 especies de fungos, 

polo que se coñece ata agora. 

As fotografías son de Ignacio Fernández 

Villar en Asturnatura.



Prunus avium, cerdeira

É unha árbore que pode chegar aos 25 m 

de altura. 

De folla caduca e flores brancas e 

hermafroditas moitas veces agrupadas de 2 

en 2, e froitos moi valorados e saborosos, 

tamén é cultivado pola súa boa madeira.

https://www.arbolesibericos.es/especie/prunusavium

https://www.arbolesibericos.es/especie/prunusavium


Betula pendula, bidueiro

É unha árbore que pode chegar ata os 30 m 

de altura. 

É inconfundible unha vez que ten 5 anos, 

por amosar unha cortiza moi branca.

De folla caduca e colgante, con forma de 

rombo e serrada. Inflorescencias chamadas 

amentos e unisexuais, pero unha mesma 

árbore ten amentos femininos e amentos 

masculinos (planta monoica). Os froitos son 

moi pequenos e teñen ás, polo que o vento 

pode transportalos ata moi lonxe.

Tolera ben as zonas pantanosas e os 

bordos dos ríos con variacións do nivel das 

augas. Soporta moi ben o frío.

Está asociado a 105 especies de fungos e a 

407 especies de insectos!

https://www.asturnatura.com/especie/betula-pendula.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Betula_pendula

https://www.asturnatura.com/especie/betula-pendula.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Betula_pendula


Fagus sylvatica, faia

É unha árbore que pode chegar ata os 

40 m de altura e superar os 300 anos. 

De folla caduca e ovalada, con marxes 

ondulados. Ten inflorescencias 

chamadas amentos e unisexuais, pero 

unha mesma árbore ten amentos 

femininos e amentos masculinos 

(planta monoica). Os froitos son 

aquenios comestibles.

Non tolera a falta de auga no verán e 

deixa crecer pouca vexetación nos 

seus bosques debido á moita sombra 

que producen. 

Está asociado a 26 especies de 

insectos e a 343 especies de fungos!

https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
De Feranza - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22526073

Froito maduro

https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22526073


Acer pseudoplatanus, 

pradairo

É unha árbore que pode chegar ata os 30 m 

de altura e crecemento bastante rápido. 

De folla caduca e palmeada, con pecíolos 

vermellos. Ten inflorescencias chamadas 

panículas longas, amarelo verdosas e de ata 

100 flores. As flores poden ser masculinas 

ou hermafroditas (planta monoica). Os 

froitos son sámaras, dúas sámaras unidas 

que parecen un insecto voador.

Gústalle ter regatos ou ríos cerca e non lle 

gusta a excesiva calor. Prefire os solos ricos 

en nitróxeno, nos que introduce as súas 

profundas raíces que non gustan de asomar.

Está asociado a 19 especies de insectos e a 

72 especies de fungos.

https://www.asturnatura.com/especie/acer-pseudoplatanus.html
De Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) - Figure 17 from Deutschlands
Flora in Abbildungen at http://www.biolib.de, Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16786421
https://floradegalicia.wordpress.com/2018/05/02/acer-pseudoplatanus/

Xema

https://www.asturnatura.com/especie/acer-pseudoplatanus.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16786421
https://floradegalicia.wordpress.com/2018/05/02/acer-pseudoplatanus/


A. pseudoplatanus pode confundirse 

con A. platanoides. 

Aquí tedes as follas dos arces xuntas

para que as comparedes

A. rubrum

A. palmatum



Acer rubrum, arce roxo ou de 

Canadá

É unha árbore americana que pode chegar 

aos 20-30 m de altura, máis tolerante ás 

características do hábitat que o arce galego.

É fácil de identificar pero é moi variable nas 

súas características. 

Tamén ten a folla caduca e algo menos 

palmeada que o pradairo, tamén con 

pecíolos vermellos, pero a face é verde clara 

e o envés esbrancuxado e vólvense 

totalmente vermellas en outono. 

Ten panículas unisexuais, as femininas 

vermellas e as masculinas só teñen estames

amarelos na mesma planta (planta 

monoica). Os froitos tamén son sámaras.

O seu zume é doce e pode producir o 

xarope de arce. A súas raíces son 

profundas.

De François André Michaux (book author), Augustus Lucas Hillhouse (translator), 

Pancrace Bessa (illustrator), Gabriel (engraver) - The North American sylva, or A 

description of the forest trees of the United States, Canada and Nova Scotia ... to 

which is added a description of the most useful of the European forest trees ... Tr. 

from the French of F. Andrew Michaux., Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28982883

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28982883


Acer palmatum, arce xaponés

É unha árbore pequena, duns 6-10 m que 

raramente pode chegar ata os 16 m de 

altura e con crecemento lento. 

De folla caduca e palmeada con lóbulos moi 

agudos purpúreos avermellados e pecíolos 

vermellos, vólvese totalmente vermella en 

outono. Hai moitas variedades de xardín.

Ten inflorescencias chamadas cimas, 

hermafroditas (planta monoica). Os froitos 

son sámaras, dúas sámaras unidas que 

parecen un insecto voador.

Moi tolerante á sombra, pode volverse unha 

especie invasora en bosques.

De Abrahami - Trabajo propio, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1327092

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/imagenes/horticultura/

arboles/Acer_palmatum.jpg

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1327092
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/imagenes/horticultura/arboles/Acer_palmatum.jpg


Inflorescencias racimosas 

(arriba) e cimosas (abaixo)

Os amentos citados varias 

veces, ao falar dos bidueiros e 

as faias, son espigas



Estes son os datos das árbores na área de Santa Comba: as 

árbores autóctonas só representan o 2,8 do total da superficie 
arborada (a cal e moi pouca, xa que hai moita pradería)



Fotografías da plantación ...
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Área da parte de atrás





4º E.S.O. B e C



4º E.S.O. A


