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PI BLANC
Pinus halepensis
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Característiques principals:
Pot aconseguir els 25 m d'altura. 
El tronc és massís i tortuós, 
d'escorça grisa blanquinosa i 
copa irregular. És molt resistent 
a l'aridesa, les branques i 
l'escorça són grisenques. Les 
fulles tenen de 0,7 a 1 mm 
d'amplària i de 6 a 12 cm de 
longitud i són d'un verd 
groguenc. Floreix a l'abril o al 
maig i fa moltes pinyes, de 5 a 
12 cm de longitud.
Origen:
Clima Mediterrani.
Fruit:
El pinyó és la llavor pròpia. Les 
seues llavors es troben en els 
cons femenins denominats 
pinyes.
Usos:
Les grans repoblacions forestals 
ajuden a la conservació del sòl 
enfront de l'erosió.

GARROFERA
Ceratonia siliquia
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Característiques principals:
El garrofer és un arbre 
perennifoli de talla mitjana, de 5 
a 7 metres d'alçada 
aproximadament i de tronc 
gruixut i generalment irregular, 
amb branques llargues i 
robustes que poden trobar-se 
fins a gairebé tocar el terra. Les 
fulles són compostes i contenen 
de tres a cinc parells de folíols. 
Origen:
Clima Mediterrani.
Fruit:
El seu fruit, anomenat garrova o 
garrofa, forma una beina 
d'entre 10 i 20 cm de longitud, 
que un cop madur assoleix un 
color marró fosc, gairebé negre. 
Usos:
Es fa servir per fer xocolate.

XIPRER D'ARIZONA
Cupressus
sempervirens
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Característiques principals:
Pot mesurar entre 10 i 25 
metres. Resistent a gelades 
fortes. Suporta vents forts. 
Fullatge de color 
blau-grisenc.
Origen:
Arizona.
Usos:
El seu us és ornamental i 
podem trobar-lo i parcs i 
jardins de quasi tot el món.

OLIVERA
Olea europaea
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Característiques principals:
Arbre xicotet perennifoli, 
longeu, que pot aconseguir fins 
a 15 metres d'altura, amb copa 
ampla i tronc gruixut, d'aspecte 
retorçat. La seua escorça de 
color gris o platejat. Té les 
fulles oposades, de 2 a 8 cm de 
llarg. Les flors de l'olivera són 
blanques i verdes i es disposen 
en raïms de deu a quaranta 
flors, segons la varietat.
Origen:
Clima Mediterrani.
Fruit:
El fruit de l'olivera es diu oliva. 

ARBRE BOTELLA
Ceiba speciosa
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Característiques principals:
Característic pel seu tronc en 
forma de botella. Tronc ample 
en la base i molt espinós. Les 
seues espines serveixen per a 
protegir-se dels depredadors.
Origen:
Selva tropical i subtropical de 
Sud-amèrica.
Fruit:
Fruit en càpsula de gran 
grandària, conté nombroses 
llavors embolicades en una 
espècie de fibra que ens 
recorda al cotó. 
Usos:
S'utilitza en moltes parts del 
món com a arbre ornamental.

PALMERA CANÀRIA
Phoenix canariensis
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Característiques principals:
Té un tronc gruixut, fins a uns 
60 o 80 centímetres, i a vegades 
més d'1 metre. La copa és 
densa, 60 a 100 fulles, de color 
verd intens, que cau de forma 
elegantment arquejada.
Origen:
Illes Canàries.
Fruits:
Els seus fruits són de la 
grandària de les olives i no són 
comestibles.


