


O loureiro  
é unha árbore de copa 

cónica e densa. Pode 

chegar a medir 20 m de 

altura pero normalmente 

ten  o porte dun arbusto. 

Ten un olor característico. 

 

É orixinario da rexión 

mediterránea. 

Normalmente non forma 

bosques, aparece con 

porte de arbusto 

mesturado con carballos, 

piñeiros e sobre todo nas 

sebes e hortas. 



O toro é bastante 

dereito e moi 

ramificado. A tona é 

gris escura, lisa e con 

lixeiras fendas ou 

enrugas. 

Loureiro nun valado 



As follas son 

persistentes, simples, 

alternas, lanceoladas, 

coa beira lixeiramente 

ondeada, de cor verde 

escura, duras e 

brillantes. O pecíolo é 

de cor púrpura escura 

e moi curto. A do 

loureiro real é máis 

brillante. 

pecíolo 

Loureiro común Loureiro real 



Os loureiros 

empregáronse 

tradicionalmente en 

Galicia para cerrar 

leiras e hortas. 



ACIVRO 

O acivro é unha árbore 

pequena ou arbusto de 

copa cónica e a follaxe moi 

densa. Vive en zonas 

sombrizas de bosques 

caducifolios en solos 

ácidos. É propio de zonas 

de montaña. 

     

En Galicia é máis 

abundante na zona oriental, 

pero pode atoparse en 

moitas carballeiras por todo 

o país. 



Os froitos son drupas especiais de forma esférica e cor 

encarnada de menos de 1 cm de diámetro. Maduran a  

mediados de outono e permanecen moito tempo na árbore. 

Na serra do Xurés abundan os 

acivros , mesturados con outras 

árbores como sobreiras, érbedos, 

carballos, castiñeiros… 



As follas son persistentes, simples, alternas e brillantes. O limbo 
ten  forma elíptica, coa beira dentada e espiñenta. Mide de  3 a 7 
cm de lonxitude. A súa cor é verde escura. Nas pólas altas dos 
exemplares adultos aparecen follas sen espiñas. 



O acivro emprégase como árbore de sebes e de xardín. A madeira foi moi 

empregada para tornear. Na medicina tradicional  usábanse as follas 

como laxantes e diuréticas e os froitos como purgantes. Os acivros 

cumpren un importante papel ecolóxico como refuxio e alimento de 

animais. 



O CARBALLO 
O carballo é a árbore 

máis representativa da 

flora galega. O carballo 

común ten a copa 

globosa que pode acadar 

os 50 m de altura e os 

1000 anos de 

antigüidade. O toro é 

forte, moi ramificado coa 

tona gris, lisa, nos 

exemplares novos, e 

fendida e de cor parda, 

nos vellos. 

 

O carballo é orixinario de 

Europa, Asia e o norte de 

África. En Galicia atópase 

por todo o territoiro. 

Prefire os terreos frescos 

e profundos, sen secas 

prolongadas. 



A FOLLA 

As follas son simples, alternas, 

ovais e lobuladas, de 10-12 cm de 

lonxitude e 8 cm de anchura. A súa 

cor é verde escura mate pola face 

 e clara polo envés, co peciolo moi 

curto. 



A FOLLA DO CARBALLO 

ENVÉS FACE 

A folla pola face é verde tirando 

a escuro e polo  envés é máis 

clara.  



O FROITO: AS LANDRAS 

As landras son froitos secos, de cor castaña e lustrosos. 

Miden de 3 a 4 cm de longo e entre 1,5 e 2 cm de ancho. 

Están cubertos por unha cúpula leñosa, que semella un 

gorriño e aparecen, en grupos de 2 a 4, sobre rabiños de 4 

a 8 cm de lonxitude. Maduran en setembro.  



A SITUACIÓN ACTUAL 

Hoxe en día,  hai moitos menos carballos, 

porque foron cortados para usalos como 

combustible, para a construción de barcos, 

para facer as travesas do ferrocarril e para 

repoboar os montes que ocupaba por 

outras de crecemento máis rápido. 

Planta un 

carballo! 



¡Carballos rexos, potentes, 

calados ou musicais: 

Loitades como valentes 

Coas xistras e vendavais! 

¡Duros carballos verdeados, 

petrucios e sedentarios! 

¡Estades na Chá chantados 

solemnes e centenarios! 

¡Como amo a vosa beleza 

da máis baril sobriedade! 

¡Que sensación de forteza 

Ollando  para a eternidade! 

CARBALLOS 

Toro seco no Briño 

Landra 

Landras 



CARBALLEIRA DE HORTAS 

¡Era en verdade fermosa a carballeira 

e das brosas fora aínda librando! 

¡Que nube de verdor na  primavera! 

¡Á súa sombra no verán estaba o 

gando! 

 

Pegas carniceiras de póla en póla ían 

en bandadas agoreiras e doentes. 

os carballos ós ventos non temían: 

¡eran vellos, moi  rexos e valentes! 

 

¡Carballos da carballeira de Hortas! 

Uns foran plantados, outros 

montesíos. 

¡Uns tiñan feituras retortas! 

¡Eran outros dereitos coma fíos! 

 

Algúns daqueles carballos tan bariles 

eran limpos e dereitos, sen  un nó. 

¡E sentiran pasar moitos abriles, 

que xa os ollara medrar meu bisavó! 

 

Era a mellor carballeira que medrou 

en toda a chaira. ¡Viñérona cortar! 

¡Nunca o vento máis forte a derrubou 

e unha serra abondou para a derrubar! 

 

 

Carballeira do Briño, Cabana 

Manuel María 



O SALGUEIRO 

O salgueiro é un 

arbusto que pode 

acadar 10 m de altura, 

de copa redondeada e 

pouco mesta.  

É orixinaria de Europa 

e atópase por toda 

Galicia en ribeiras de 

cursos de auga, 

prados húmidos, sebes 

e bosques. Desempeña 

un importante papel 

como fixador de 

ribeiras de ríos. 
Salgueiros en Couso 



O TORO DO SALGUEIRO 

A tona é de cor parda e gris. O toro é pouco robusto. 



AS FOLLAS son caedizas, simples, alternas, co limbo de 

foma oval e lanceolada, coa beira finamente dentada, de 1-2 

cm de ancho e até 10 cm de lonxitude, cun peciolo curto.  

  Peciolo  curto 
limbo 

ápice 



¡Está na lama o salgueiro 

e medra no salgueiral! 

¡Fachenda e flor do lameiro! 

¡Corpo espido e xuncal! 

Dende o pé deica o cimo: 

¡que prodixio de feitura! 

¡Os ventos danlle agarimo! 

¡E danlle as aves tenrura! 

SALGUEIRO Salguieros e abeneiros no río Taboada, Entrecruces 



AS NOSAS XOIAS 



ACACIA 

A acacia é unha 

árbore de copa densa 

e ovoide que pode 

acadar os 30 m de 

altura. É orixinaria de 

Australia e Tasmania 

e foi introducida 

como especie 

ornamental  

procedente de 

Portugal. A súa 

madeira é moi dura e 

apreciada en 

ebanistería. 
Acacia en Vilar de Couso 



O toro é dereito e a 

tona gris escura ou 

castaña con fisuras 

verticais.  

Pode chegar a 

convertirse nunha 

praga porque se 

reproduce facilmente. 

A acacia ten dous 

tipos de follas. As 

dos exemplares 

adultos son  oval 

lanceoladas, duras e 

lisas. 



O eucalipto O eucalipto é unha 
árbore, vertical e e pouco 
frondosa que pode 
acadar ata 60 m de 
altura.  Toda a planta ten 
un olor típico. 

Foto Samuel 



As follas: empréganse en infusións contra os 

catarros e bronquites. 

Folla dun exemplar novo: son de 

forma oval lanceolada cuberta de 

cera  e opostas. 

Folla dun exemplar adulto: teñen 
forma de fouce, de cor verde escura 
brillante, alternas e verticais e non fan 
sombra. 

As follas dos eucaliptos segregan unhas substancias que empobrecen o solo. 



É orixinaria de Australia  e 

atópase formando bosques de 

plantación en toda a parte baixa 

de Galicia.  

Os primeiros eucaliptos de 

Galicia proceden de sementes 

chegadas de Australia no ano 

1860, traídas polo frade bieito 

Rosendo Salvado que estivo alí 

de misioneiro. Durante moitos 

anos usouse como árbore 

ornamental en xardíns  e 

parques , e a partir de  1940  

comezou a  súa propagación 

para a repoboación de montes 

fomentada polas industrias  de 

pasta de papel.  

O toro é recto e a tona de 

cor gris a castaña clara 

que se desprende en 

tiras verticais. 



É de crecemento moi rápido e produce madeira aproveitable en 

quince anos. Compórtase como árbore invasora. 

A madeira de eucalipto é unha das de mellor rendemento e calidade 

para fabricar pasta de papel, mais tamén se emprega na construción, 

en bateas, mobles… 

A leña é un bo combustible. Florece axiña e as abellas fabrican mel 

libando as súas flores.  

Eucaliptos no río 

Rabiñoso. Foto Samuel 



O BUXO 
O buxo é unha árbore ou arbusto que pode 

acadar os 5 m de altura coa copa baixa  e 

bastante densa. 

É unha especie orixinaria de Europa, norte 

de África e sudoeste de Asia.  

En Galicia atópase de forma 

espontánea na serras 

orientais. Emprégase para 

formar sebes e abeirar 

paseos.  

A madeira é moi 

valorada e emprégase 

para construír 

instrumentos 

musicais 

As follas son persistentes, 

simples, opostas, de forma 

elíptica , pequenas e de 

cor verde escura, 

coirentas e co peciolo 

curto. 

Buxos en Agualada 



Árbore que pode acadar os 20 m de 

altura, copa copa cónica e estreita 

nos exemplares novos e máis 

redondeada e colgante nos vellos. É 

orixinaria de Europa e do norte de 

África. É unha árbore de crecimento 

rápido que prefire os solos húmidos 

de media altitude. 

O BIDUEIRO 



O toro adoita ser dereito, 

cuberto por una tona gris 

prateada con liñas 

horizontais grises, que se 

vai escurecendo nos 

vellos. As pólas novas 

teñen a tona de cor 

púrpura. 

A madeira de bidueiro é 

branda e lixeira. 

Emprégase en 

ebanistería, para facer 

zocas, culleres, cestos… A 

tona usouse nas 

conducións de auga e 

recubremento de chozos . 



As follas son simples, caedizas, de forma romboidal ou 

ovo-triangular, coa beira dobremente dentada;  miden de 

4 - 6 cm de lonxitude e 3-5 cm de ancho. Son de cor 

verde escura, finas e teñen o peciolo curto.  

Folla verde Folla no outono 



¡Que branca é a bidueira! 

Cara o ceo anda a soñar! 

Feita zoca, anque non queira, 

Moita lama ha de tripar! 

A BIDUEIRA 



O CASTIÑEIRO 
É unha árbore 

de copa cónica 

nos exemplares 

novos e esférica 

nos máis vellos 

que poden 

acadar os 30 m 

de altura.   

É orixinaria de 

Asia Menor que 

se difundiu por 

Galicia en 

tempos dos 

romanos. 

Castiñeiro en Agualada 



Castiñeiro en ARDAÑA.  Destaca pola súa copa ampla, aberta e baixa. 



O toro é robusto coas pólas fortes 

e case horizontais. A tona é gris 

lisa nos novos, e logo vaise 

gretando e escurecendo. 

As follas son simples, alternas, en forma de 

lanza, coa beira dentada, de cor verde 

brillante pola face e cuberta de pelo moi fino 

polo envés, con nervos moi marcados. O 

peciolo é curto. 



Os froitos, a castaña, desenvólvense no interior dunha cúpula 

espiñenta, o ourizo, que se abre cando madura, entre setembro e 

outubro para deixalas libres.  

As castañas teñen forma cónica-oval, aplanada por un dos lados, 

coa tona dura e lisa, de cor castaña. A semente, lixeiramente dura e 

de cor branca,é única e ocupa todo o interior do froito. 



O ourizo, por unha risada, perdeu 

a súa anada. 

A castaña no ourizo 

quixo rir e regañou, 

caeu do castiñeiro embaixo, 

mira ti o que gañou 

Canta cuco, canta cuco 

na galla do castiñeiro 

coa machadiña na man 

aprendendo a carpinteiro. 

LITERATURA 

Santiña do Soutarelo 

bota castañas embaixo, 

anque non teña mantelo 

collereinas no refaixo. 



Non chas quero, non chas quero 

castañas do teu magosto, 

non chas quero, non chas quero 

que me cheiran ao chamosco. 

Aquí temos o magosto 

que viva a festa rachada 

os meniños desta escola 

farán hoxe castañada. 

Señora María, señor Manuel 

castañas asadas,  

que saben moi ben, 

que saben moi ben,  

que saben moi  ben,  

señora María, señor Manuel. 



O BIEITEIRO 
O bieiteiro ou sabugueiro é 

un arbusto ou pequena 

árbore, que pode acadar os 

10 m de altura, co toro 

curto e e tona de cor gris 

crema con fendas, e 

suberosa nos exemplares 

máis vellos. 

Atópase en solos ricos en 

nitróxeno en zonas 

húmidas e ben regadas, 

formando parte de sebes 

ou bosques de ribeira. É 

común en toda Galicia. 

Exemplar vello de bieiteiro, en 

Vilar, Coristanco 



Os talos ocos eran empregados 

polos rapaces para faceren 

xoguetes (frautas, tiratacos..) 

Foi moi utilizada polas súas propiedades medicinais: a infusión para 

resfriados, as follas como compresas para as feridas, as flores como 

sudorífico e diurético. 

As son caedizas, compostas, 

pinnadas e opostas, cos foliolos 

de forma elíptica apuntada e a 

beira serrada. 



PEREIRA BRAVA A  pereira brava é un 

arbusto ou pequena 

árbore espiñenta de 

ata uns 12 m de 

altura, coa copa 

redondeada, o toro 

curto e delgado e a 

tona de cor parda-gris 

con gretas finas. Ten 

as follas caedizas, 

apuntadas, 

lixeiramente serradas, 

de ata 4 cm de 

lonxitude. 
Pererira brava en  Couso, Coristanco 



Os froitos son unhas 

periñas pequena duns 3,5 

cm de lonxitude, de cor 

amarela acastañada. Son 

comestibles e en zonas de 

Coristanco coñécense 

polo nome de perucos. Pereira brava en  Couso 



A SOBREIRA A sobreira pode acadar os 25 m de altura. 

Ten o toro curto e groso. En Galicia 

atópase nas zonas de clima mediterráneo, 

en Ourense, nos vales do Miño e do Sil e 

no Sur de Ourense, na serra do Xurés. 

 

As follas son ovais, ríxidas, coa beira 

enteira ou lixeiramente ondeada e con 

algunhas espiñas, lisas e de cor verde 

escura pola face e máis claras e peludas 

polo envés. 
Sobreira en Portugal 



A tona da sobreira ou 

corticeira, chamada 

cortiza, é grosa, 

esponxosa, moi enrugada 

e fendida. As árbores 

presentan un aspecto moi 

distinto se manteñen a 

tona orixinal (cor gris, moi 

gretada)   ou se lles foi 

retirada ( de vermello a 

castaño escuro e con 

menos fendas). 

A cortiza emprégase para 

fabricar tapóns para 

botellas, solos… 

Sobreira coa tona orixinal, no Xurés 

(Ourense) 



O TEIXO 

Árbore de copa cónica e ancha. 

O toro é curto e groso coas 

pólas abundantes e horizontais 

que saen desde a base. A tona 

é gris avermellada e 

escamenta. Vive en zonas de 

montaña. En estado silvestre 

atópase no Caurel, Ancares e 

Serra de Meira, e hai 

exemplares soltos en parques e 

xardíns. 

A madeira é de moi boa 

calidade. 

É unha árbore moi lonxeva: o 

teixo máis vello ten máis de 

3000 anos. 

Teixo  no adro da igrexa de Entrimo, 

en Ourense 



As follas son persistentes, 

simples, de forma acicular, 

aplanadas e sen peciolo, de 

cor verde escura. 

Todas as partes do teixo son 

tóxicas, agás o arilo que 

recobre a semente.  

Contén unha substancia 

chamada taxina, que produce 

a morte en pouco tempo.  

A lenda conta que os galaicos 

do Monte Medulio 

intoxicáronse cunha beberaxe 

feita con froitos do teixo para 

non teren que rendirse aos 

romanos. 
 



OLIVEIRA 

É  unha árbore de copa 

baixa, ampla e irregular 

que pode acadar os 15 

m de altura. As plantas 

bravas diferénzanse das 

cultivadas polas ramas 

inferiores espiñentas e 

os froitos e as follas 

máis pequenos. 

É orixinaria da zona 

mediterránea e vive en 

lugares secos.  

Oliveira en Silván 



Atópanse exemplares como especies ornamentais en xardíns e parques. 

As oliveiras de toro máis robusto tráense do sur de España, algunhas 

delas con olivas. O toro dos exemplares vellos é moi torcido e nudoso, 

curto e ancho na base. A tona é gris con fisuras.  

Oliveira en Carballo Oliveira na Braña 

Oliveira vella no viveiro 

de Coristanco 



As follas son persistentes, 

simples, opostas, 

lanceoladas, de cor verde-

gris mate e co envés máis 

clariño e cuberto de finos 

peliños. 

O froito, a oliva, é unha 

drupa de forma oval de ate 

3 cm de lonxitude ce cor 

negra-violeta cando está 

madura . 



A oliveira é unha árbore de gran simboloxía. Por Pascoa lévanse ramos de 

oliveira a bendecir e gárdanse na casa todo o ano para que dean boa 

sorte. Tamén se usaba para espantar as meigas. O ramo da oliveira é o 

símbolo da paz. 



LIQUIDÁMBAR 

Árbore de orixe americana, 

que pode acadar 40 m de 

altura. Os máis grandes de 

Galicia acadan os 35 m de 

altura e atópanse no pazo 

de Torrecedeira en 

Redondela. 

Liquidámbar en Coristanco 

Folla palmeada 



No outono, as follas desta árbore adquiren unha coloración moi viva que vai do púrpura 

ao amarelo. É unha árbore  de xardín. 



VIMBIEIRO 

Vimbios en Braña (Erbecedo) 

É un arbusto que pode acadar os 

10m de altura, de copa baixa e 

redondeada e a tona lisa de cor 

castaña-grisácea. 

Florece de marzo a abril. 

Atópase por toda Galicia como 

especie cultivada, aproveitándos as 

súas pólas novas (vimbias) como 

material de cestería e para atar viñas. 

A parroquia de Entrecruces ten sona 

de contar cos bos cesteiros e 

cesteiras. 

As follas son caedizas, simples, de forma 

lanceolada e alongadas, finamente 

dentadas. 



O érbedo é un arbusto ou pequena 

árbore de copa baixa, co toro curto e 

ramificado desde abaixo e a tona pardo-

vermella que se desprende en tiras nos 

exemplares máis vellos. 

En Galiza atópase nas nas zonas máis 

cálidas e secas: zona occidental, parte 

de Ourense, norte e sur de Lugo e norte 

da Coruña. 

A follas son persistentes, 

simples, alternas e de forma 

oval-lanceolada, coa beira 

serrada,de ate 11 cm de 

lonxitude. A cor é verde 

escura pola face e máis 

clara polo envés. 

O ÉRBEDO 

Érbedos no Xurés 



Os froitos son bagas esféricas e de 

textura rugosa de 2cm de diámetro. 

Tardan un ano en madurar. Son 

comestibles e con eles poden elaborarse 

marmeladas e licores. 

Florece no outono ou a principio do 

inverno e localízanse ao final da 

póla. O froito madura no outono do 

ano seguinte, de maneira que na 

árbore coincide a floración do ano 

cos froitos do anterior. 

Érbedos en Cabana de Bergantiños 

Érbedos en Cabana de Bergantiños 



Flor do érbedo 



Froito 



A mimosa é unha árbore ou arbusto de copa 

esférica, que pode acadar os 20 m de altura, co 

toro recto e a tona de cor gris-púrpura, escura 

nos exemplares adultos.  

É orixinaria de Australia que se atopa silvestre 

por moitas zonas de Galicia. 

Constitúe unha praga xa que se 

propaga facilmente por sementes e 

por brotes da propia raíz. 

As follas son persistentes, alternas e compostas. 

Os foliolos teñen forma lanceolada. 

A MIMOSA 



O piñeiro é unha árbores de copa 

alta, cónica nos exemplares novos e 

globosa e irregular non  vellos, que 

pode acadar os 30 m de altura. En 

Galicia é unha das árbores máis 

abondosa como consecuencia das 

repoboacións feitas nos últimos 200 

anos.  

O toro é dereito, coas pólas 

bastante abertas , a casca é gris 

nos exemplares novos e 

castaña-avermellada e moi 

cuarteada nos exemplares 

vellos.  

Piñeiro novo 

Toro vello 

O PIÑEIRO 



As follas son aciculares, longas e estreitas de 15 a 25 cm de 

lonxitude, de cor verde grisácea, coirentas, ríxidas e 

persistentes dispostas por pares. 

As pinas son de forma oval cónica, algo torcidas de ate 20 

cm de lonxitude e de 8 cm de ancho. Abren no verán para 

soltar as sementes.  A semente é de cor negra, cunha á que 

lle serve para que o vente a disperse. 



Piñeiral na praia de Balarés  

Os piñeirais ocupan o 36% da superficie arborada de 

Galicia. A madeira utilízase para a construción, para 

facer embalaxes, mobles e para fabricar taboleiros e 

pasta de celulosa. As pinas son un bo combustible. 



Viaxeiro, escoita: 

Eu son a táboa do teu berce, a madeira do teu barco, 

a superficie da túa mesa, a porta da túa casa.                      

Eu son o mango da túa ferramenta,                                        

o bastón da túa vellez.                                                             

Eu son o froito que te regala e te nutre, 

a sombra benfeitora que te acobilla 

contra as ardores do verán, 

o refuxio amable dos paxaros 

que aledaron cos seus cantos as túas horas 

e limpan de insectos os teus campos. 

Eu son a fermosura da paisaxe, 

o encanto da horta, 

o sinal da montaña, 

o lindeiro do camiño… 

 
 

A  ÁRBORE 
 



Eu son a leña que te quenta 

nos días de inverno, 

o perfume que te regala 

e embalsama o aire a todas horas, 

a saúde do teu corpo 

e a ledicia da túa alma. 

Por último, son a madeira do teu cadaleito. 

Por todo iso, viaxeiro que me contemplas, 

ti que me plantaches coa túa man 

e podes chamarme fillo, 

ou que me contemplaches tantas veces, 

Mírame ben, pero… 

Non me fagas dano. 

 

Rabindranath Tagore 

(India, 1861-1941) 
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