1

22/2/18

14:12

Els Titans

11. Morera de paper

14. Palmera de
ventall
californiana:

EL MÉS VELL:
Palmera de Canàries,
(100 anys), al Jardí d'Aiora.

Pot arribar als 20 m. d'alçada. El tronc és gros i les
seues fulles son grans i
palmades, fins d’1,5 m. El
fruit fa uns 5 mm. i és quasi
negre. Es diu “Washingtonia” en honor al president
George Washington.

EL MÉS GROS:
Figuera australiana (15,4 m.)
al carrer de la Indústria

EL MÉS ALT:
Eucaliptus (35,2 m.),
va ser un dels més alts de la ciutat,
al Jardí d'Aiora.

Feijoa
i conjunt de Figuera australiana
al Jardí d'Aiora.
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2. Araucària

Té forma piramidal,
amb branques
horitzontals
formant pisos. El
seu tronc recte
s'utilitza per
construir pals de
vaixells.
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13. Palmera de Canàries
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5. Casuarina

Té un tronc més curt i robust que la
palmera de dátils. El seu fruit no és
comestible.

5
12. Ombú o Bellaombra

A pesar del seu tronc gros amb grans
arrels visibles, la consistència de la
seua fusta és molt lleugera. És molt útil
per als gautxos a la Pampa ja que
servix de refugi, com a "ombra" per al
descans davant jornades molt caloroses
o en temporals.
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Procedix d'Austràlia. Es confon amb
els pins per les pinyes xicotetes i les
seues fulles aciculars, que recorden
l'aspecte de la cua d'un cavall o les
plomes d'un casuari.
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10. Figuera d´Austràlia
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Palmera
ventall de Xina

Carrer del Mestre Valls

MY

els

18

És una palmera amb tronc
esvelt fins de 35 metres
d'alçada. Fruits esfèrics,
nombrosos, de color negre
d'un cm. Procedix del
desert de Sonora.
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15. Palmera
Mexicana
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8. Ginkgo

Arbres Monumentals
Arbres singulars
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És un fòssil vivent de 250 milions
d'anys, sense parents vius. És un
arbre medicinal únic al món,
utilitzat per a curar malalties
degeneratives. Exemplars amb més
de 2500 anys. A 1 km de l'explosió
de la bomba d'Hiroshima, un vell
Ginkgo destruït i sec començà a
brotar de nou, un any després. I es
va transformar en símbol del
renaixement, de l'Esperança i
Ambaixador de la Pau.

EL MÉS ESTRANY:

Jardí d’Aiora

El ràpid creixement d'este arbre,
fa que es convertisca en una
espècie molt invasiva. Cultivada
a l'Extrem Orient des de fa
segles, per a utilitzar-la en la
fabricació de paper.

Carrer de l’Humanista Furió
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Arriba a alçades de 60m. El tronc pot ser
massís, amb grossos contraforts a la base.
La corfa és grisa. Els vells espècimens poden
arribar a una talla extraordinària.

7. Eucaliptus de fulla estreta

Arbre invasor de ràpid creixement i fusta tova,
s'usa per a l'obtenció de pasta de paper. Això
fa que s'utilitze en grans plantacions on
provoca l'empobriment del sòl.

