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A SILVA

Silva, Rubus fructicosus
Arbusto que pode acadar 5 m de loxitude.
Podruce anualmente descendencia que orixinan novas plantas.
O trazo máis caracteristíco son as súas espiñas é a altura que axuda a que se defenda dos inimigos.
As follas constan de 5 dentes irregulares, tamén  con espiñas.
Planta moi distribuida por toda Europa, atópase nas beiras dos camiños e tamén se encontra en 
terras sen traballar.
Antigamente tamén facíanse cestos e cordas coas corres das  silvas.
Parte da planta úsase para facer menciñas e receitada como remedio caseiro para: diarrea, 
sangramento, dores gastrointestinais, deporación do sangue, flu, respiratdorio: asma, bronquite, 
arrefriado...
http://esoterismo.tuastrlogia.com
http://ww  w.delazarza.com  
http://wordreference.com/definicion/zarza
http://botanica.com
http://hipernatural.com/es/pltzarza.htm
Flora de Galicia, Xosé Ramón García, Editorial Follas Novas

Samuel Batalla Mato
David Esparis Matanza
Yago López Gómez
Diego Fernández Gómez

A  FAIA

Faia, Fagus sylvatica.
A faia é unha árbore de porte elegante , pode alcanzar máis de 30 metros de altura; forma os 
bosques  máis característicos das rexións húmidas. O crecemento da faia e moi lento, pero é unha 
árbore que vive moitos anos. Pode chegar ata os 300 anos.
Non é doado atopala en Galicia pero sempre está moi próxima de ríos e regatos. Tamén se pode 
atopar en ladeiras ao norte das zonas montañosas, gústalle estar en familia formando bosques. 
Usos
Froitos: como alimento para o gando; prensados dan aceite para cociñar, alumear e fabricar xabóns. 
Madeira: boa de traballar; utilízase para chapas, entarimados, ebanistería, carpintería e fabricación 
de parqués; o seu carbón é de moi boa calidade. Follas: ao pouco de abrollaren pódense comer en 
ensalada.
www.siam-cma.org ,
www.biblioarzua.blogspot.com ,
www.ríos-galegos.com.

Carolina Dacosta Estévez
Paloma Verdejo Vicinay 
Adrián Pinza González
Carlos Figueroa Rodríguez
Chrístian Baliña Lemos 

http://esoterismo.tuastrlogia.com/
http://www.biblioarzua.blogspot.com/
http://www.siam-cma.org/
http://hipernatural.com/es/pltzarza.htm
http://botanica.com/
http://wordreference.com/definicion/zarza
http://www.delazarza.com/
http://ww/


A SOBREIRA
Sobreira, Sobreiro, Corticeira, nome científico:'' Quercus Suber L''

A altura desta árbore é moi variable, dependendo do lugar onde se encontre. Pode medir entre 15-25 
metros. Está constituída por moitas pólas. O seu tronco é groso, curto e  dereito, é moi característico 
de ela. O seu interior ten unha cor vermella alaranxada. A cortiza é grisalla e lisa ao principio, pero 
logo vólvese grosa e gretada.
Florece entre maio e xuño e pódese prolongar ata o outono. As follas son ríxidas e ovais e teñen un 
tamaño duns 3 a 7 centímetros. Son simples e escuras, na cara superior da folla a cor é  moi escura e 
un  pouco  máis  claras  pola  parte  inferior,  son  follas  caducas.  O  froito,  é  un  landra  de  2  a  5 
centímetros e ten unha forma acampanada. Maduran no outono.
A sobreira procede do Sur de Europa e do Norte de África, en Galicia aínda quedan lugares onde   
habitan estas árbores. Os lugares onde se atopan son preto das rías e no interior dos vales fluviais.
 Os  lugares onde máis habitan estas árbores son en Ourense, preto do río Miño e do río Sil.
Son árbores anxiospermas, as súas flores son hermafroditas e a súa reprodución é asexual, só
 intervén un individuo.
Realiza a absorción e absorbe auga e sales minerais, isto forma o zume bruto, despois ascende
dende a raíz ata as follas polos vasos condutores. Realiza a fotosíntese e transforman o zume bruto
en zume elaborado, que é unha mestura de substancias orgánica, principalmente de glícidos.
A sobreira, soe habitar en montes onde os invernos sexan suaves e húmidos. Son árbores de tipo 
mediterráneo. Din que o feito de producir cortiza é unha evolución da sobreira para protexerse do 
lume, xa que supón que cos climas suaves os veráns son moito máis secos e máis comúns. Tamén 
din que un naturalista inglés, encontrou no cortiza da sobreira a estrutura celular dos seres vivos.

Libro de ciencias naturais
Infojardín.com
Galipedia 
Enciclopedias
Guía das árbores e bosques de Galicia.
 

Pablo Souto Villanustre  
Alberto Pérez  Aniceto
Uxía Mouriño Godoy 
Ana Bernárdez Areán



O LOUREIRO

Loureiro, Lauris nobilis.
Árbore de pequeno tamaño,de ata 15 metros,de folla perenne bastante aromáticas. Ten  a copa 
densa, tronco dereito con cortiza lisa e ramas verdes. O froito dáse en outono.
Vive en rexións mediterráneas e atlánticas.
Reprodúcense moi ben, tanto de raíz como talo. Tamén por sementes, pero así o crecemento é máis 
lento.
É o signo da vitoria e do poder segundo os romanos, que lle poñían na cabeza unha coroa feita de 
loureiro ao emperador e aos gañadores de competicións.

Documentación:
www.eljardínbonito.es
www.asturnatura.com/especie/laurus/nobilis.html.

Antonio Dubert Trillo
Miguel Castro Casal
Sergio Camiño Ferreiro

         Manuel Perez Arufe,1ºA

O AMENEIRO 
O Ameneiro, Alnus glutinosa.
Árbore de folla caduca de tamaño medio (ata 25 metros) .Tronco dereito, con cortiza parda escura.
É unha especie pioneira, cunha boa capacidade de rexeneración tanto de semente como por rebrote 
de cepa , aínda que non brota de raíz.
As súas follas alternas, de 4-10 centímetros de longo e de cor verde escura pola face e máis pálidas 
pola cara inferior, onde adoitan ter pelos.
As súas follas florecen de febreiro ata abril, e os froitos maduran ao final do verán ou no outono.
As árbores soen habitar en gran parte de Europa , Asia e noroeste de África. Esténdese pola maior 
parte da Península Ibérica, especialmente na metade norte e occidental.
Os ameneiros aparecen  nas ribeiras dos ríos, regos e zonas húmidas. Aparecen en Galicia dende o 
nivel do mar ata os 1200 metros de altitude. Reprodúcense mediante esporas .

Www.vifoga.org/portal/index.php?view...

Adrián Pereira García 
Rubén Mujico Crego 
Tamara Liste Blanco
Adriana Signiorini Carreira 

http://Www.vifoga.org/portal/index.php?view
http://www.asturnatura.com/especie/laurus/nobilis.html


O CASTIÑEIRO

Castiñeiro, Castanea sativa miller.

É unha árbore que pode chegar ata os 30 metros de alto e 12 de ancho. Orixinaria de Asia Menor e 

típica de lugares frescos. 

É de folla caduca, máis ben lanceoladas, estreitas e serradas; con nervios moi marcados. Polo envés 

teñen pelos moi finos. 

De todas as árbores que hai en Europa o castiñeiro é o que máis anos pode chegar a vivir. O 

castiñeiro non é unha árbore autóctona de Galicia, pero como amosaron os fósiles que apareceron, 

ten unha antigüidade moi grande na nosa terra.

Úsase para estruturas e carpinterías exteriores, revestimentos de pisos e parquets, mobiliario, 

torneadas, construción naval, cestería, laminados, coleados e moldeados. Os seus froitos, as 

castañas, foron a base da alimentación dos nosos antepasados; hoxe en día utilízanse sobre todo en 

repostería.

En Galicia as maiores masas de castiñeiros atópanse actualmente nas montañas dos Ancares e do 

Courel.

Documentación:

http://www.galicias.com//comba/traballos/t/castineiro.ttm

www.rios-galegos.com-ave1920.htm

http://ministeriodeagricultura/pesca/alimentacion//:boe56

Raquel Ordóñez Brea

Paula Rodríguez Godino

Mar Tobio Mouriño

Fátima Rey Rivas 

OS BRIÓNS

Os brións, o nome científico é deste tipo de plantas é Bryophyta
Os brións pertencen aos briofitos, teñen un pequeno talo do que saen unhas folliñas, as folliñas dos 
brións son verdes e realizan a fotosíntese. 
Precisan para vivir e reproducirse un ambiente cargado de humidade.
Os brións reprodúcense sexual e asexualmente. Os órganos sexuais está frecuentemente no cumio 
do talo.
Os brións úsanse para facer os beléns de nadal.
                  
Microsoft R Encarta R 2009
WWW.mailxmail.com

Xoel Seoane Espiñeira                Uxía Nieto Pérez                      Roberto Ardións Mouriño
Mónica Rodríguez Somoza         Lucía Garcia Garcia

http://WWW.mailxmail.com/
http://ministeriodeagricultura/pesca/alimentacion//:boe56
http://www.rios-galegos.com-ave1920.htm/
http://www.galicias.com//comba/traballos/t/castineiro.ttm


O CARBALLO

Carballo, Quercus robur
É unha árbore de folla caduca e con flores. Son corpulentas e que poden pasar dos 40 metros de 
altura, teñen o tronco dereito, a cortiza  é dura e elástica, de cor parda, resistente a humidade, e ten 
unha copa globosa.
As follas son caducas, e alongadas, con lóbulos e de cor verde escura. As flores son anxiospermas, 
unisexuais e florecen entre abril e maio, a súa polinización é polo vento. O seu froito é a landra e a 
súa semente é rica en amidón e madura en setembro.
Esta árbore é orixinaria de Europa, Asia e do Norte de África.
Habita en bosques caducifolios. É a árbore mais típica do país aínda que cada vez hai menos. É 
abundante no norte e no oeste de Galicia. 
Utilízase na construción naval, para facer mobles e súa cortiza tamén serve para curtir peles.
Cantiga
O carballo da Revolta,
ten a folla revirada,
que lla revirou o vento,
nunha  mañá de xeada
http:// www.rios-galegos.com/arb10.htm#As_carballeiras
http://home.Utaid. pt/~florestal/ LPF/quercus-robur.htm

Iván Proupín Mosquera        Yepsi Martínez Pabón           Paco Mella Sánchez    Cesar Garcia Barata

OS FENTOS

Seu nome científico é Pteridium  aquilinum .E o nome vulgar é fento. 

Os fentos son as plantas moi coñecidas pola xente en xeral. Teñen un rizoma de cor castaña,e de 
pelos escuros no seu extremo. O fronde soe alcanzar un gran tamaño,(ata 2 m) e encóntrase tres 
veces dividida. Son seres máis complexos que os musgos, posúen unha maior cantidade de estrutura 
e un maior desenvolvemento de reprodución. Necesitan moita auga para reproducirse.
A raíz lle permite enterrarse á superficie e obter alimento. As frondes son o conxunto de follas, e os 
fentos mais grandes usan a pínula que é unha folla.
Atópanse en todos os piñeiros, eucaliptos, beiras dos camiños e lugares onde se bota lixo tamén por 
suposto na beira dos ríos.
A reprodución dos fentos é a través de esporas: en determinadas épocas do ano, no envés, pódese 
apreciar os soros e neles encóntrase as esporas, que ao caer o vento despraza para que as plantas 
saian noutros lugares.
Xa que necesitan auga, sales minerais, luz solar e osíxeno.
Cóntase dun fento que bota flores, a media noite de San Xoán. Estas servían para facer feitizos. No 
Ciprianillo cóntase que pondo un lenzo baixo do fento a mañá estará cheo de demos pequerrechos.

Http://www.acuavida.com/enciclopedia/plantas/54-plantas-general
/171-musgos-y-helechos.
http://articulos.infojardin.com/plantas de interior/helechos
reproduccion.htm
www.ríos-galegos.com/plantas
www.internatura.org
IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA     ANDREA DE LA PLAZA LAMAS
MARÍA XIRÁLDEZ LEAL                 LORENA QUITEIRO DOSIL   ALEJANDRO DE CAL 

http://home/
http://www.rios-galegos.com/arb10.htm#As_carballeiras


O TOXO

O nome vulgar é  toxo é o seu nome científico Ulex europeaus. 
Arbusto moi espiñento. De 60 cm a 2 m. De altura, con moitos talos ramificados,  acoitelados. Con 
polas con moitos pelos, grises ou pardas-roxizas. 
As espiñas de 12-30 mm, largas, robustas e dereitas. Carecen de verdadeiras follas. Pertencen a 
clase das dicotiledónea, a familia das leguminosas. 
Encontrase en Galicia e no Norte de Portugal. Neste lugares é endémica, o toxo tamén progresa 
onde o home abandona ou fai desaparecer os bosques. 
O toxo úsase para o pasto de gandería. E tamén úsase para facer o esterco  das cortes dos animais. 
Para botalo na corte había que espallalo cando aínda era novo. Hoxe estas tarefas xa practicamente 
non se fan.

“A raíz do toxo verde, 
é moi mala de arrancar,
os amoriños primeiros
son moi malos de olvidar”.

Http://observacionesyexperiencias.blogspot.com/2010/11/flor-do-toxo.
Http://www.issg.org/detabase/species/ecology.aps?fr=1&si=69
http://www.rios-galego.com/plan15.htm

O XUNCO

Xunco, Effuso spiralis
Planta herbácea perenne, con rizoma rastreiro de ata 120 cm. de altura. Os talos son longos, 
flexibles, cilíndricos, duros e rematados en punta, provista dunha medula esponxosa . As súas flores 
son dunha cor pardo-verdosa. As súas follas son de lámina plana, xeralmente con seis pétalos.        
Esta planta herbácea procede de América, habitan  en lagoas e zonas inundadas. É unha especie 
perenne medra perfectamente sobre solos húmidos.

Http://acuariumplant.com/ 
Http://gardenpartyradio.com/

Sergi López Biel 
Sergio Fariña Garcia 
Iago Rocamonde Bustelo 
Simón Turnes Bouzas  

http://gardenpartyradio.com/
http://acuariumplant.com/
http://www.rios-galego.com/plan15.htm
http://www.issg.org/detabase/species/ecology.aps?fr=1&si=69
http://observacionesyexperiencias.blogspot.com/2010/11/flor-do-toxo


O SALGUEIRO

Salgueiro, Salix atrocinerae
O salgueiro é unha das árbores máis comúns na paisaxe galega. Podemos atopalo nas beiras de ríos 
e  regatos,  bordos  de  prados,  brañas,  tubeiras,  gabias  e  en  todos  aqueles  sitios  onde  os  solos 
manteñen auga durante todo o ano. Aparecen tamén en lagoas interiores.
É unha árbore pequena que raramente acada os cinco metros de altura con tronco erecto e robusto. 
As polas son dereitas e alongadas con cortiza de cor gris ferruxe, de aí o seu nome en inglés. As 
follas, que aparecen pouco despois de saír as flores son dúas ou tres veces máis longas que anchas, 
coa máxima anchura cerca do cumio.
Un  punto e a parte son as propiedades medicinais do salgueiro, xa descubertas por Hipócrates para 
tratar as febres e as dores de cabeza, e que fixo que un dos primeiros traballos científicos sobre as 
propiedades medicinais dunha árbore, fora realizado en 1763 sobre a cortiza do salgueiro.

 http://temporas.cesga.es/salgueiro.htm
http://www.google.es/osalgueiro.htm
 Franco Jesús Pazos Vera
Noelia Rodríguez Rodríguez
Lorena Fajín Magaríños

http://www.google.es/osalgueiro.htm
http://temporas.cesga.es/salguiro.htm

