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Llistat d'arbres de la Font de Quart: 

1. ACÀCIA DEL JAPÓ. Styphnolobium japonicum 
 
2. MÈLIA. Melia azedarach  
 
3. BRACHICHITO. Brachychiton populneus  
 
4. PALMERA CANÀRIA. Phoenix canariensis 
 
5. PALMERA DATILERA. Phoenix dactylifera 
 
6. PI BLANC. Pinus halepensis 
 
7. ARAUCÀRIA. Araucaria heterophylla 
 
8. PI PINYONER. Pinus pinea 
 
9. GARROFERA. Ceratonia siliqua 
 
10. JACARANDÀ. Jacaranda mimosifolia 
 
11. MORERA. Morus alba 
 
12. OLIVERA. Olea europaea 

13. EUCALIPTUS. Eucalyptus globulus  
 
14. ALZINA. Quercus ilex  
 
15. ARBOÇ. Arbutus unedo 
 
16. ACÀCIA DE FLOR BLANCA. Robina pseudoacàcia 
 
17. FIGUERA PLORONA. Ficus benjamina 
 
18. LLORER. Laurus nobilis 
 
19. XIPRER. Cupressus sempervirens 
 
20. TUIA. Platycladus orientalis 
 
21. MARGALLÓ. Chamaerops humilis 
 
22. CIQUES. Cycas revoluta 
 
23. PLÀTAN D´OMBRA. Platanus hispanica 
 
24. TARONGER. Citrus sinensis 



     ACÀCIA DEL JAPÓ, SOPHORA JAPONICA 

NOM CIENTÍFIC: Styphnolobium japonicum 

GÈNERE: Styphnolobium 

FAMÍLIA: Leguminosae 

ORDRE: Fabales 

LLOC D'ORIGEN: China, Corea 

DESCRIPCIÓ: Arbre caducifoli de fins a 20 m d'alçada amb 
la copa ampla i el tronc recte, amb l'escorça rugosa, 
fisurada i fosca. Fulles de 15-20 cm de longitud. 
Poseeixen 7-17 folíols punxeguts, de 5-7 cm de 
longitud, de color verd. Flors disposades en amples 
panícules terminals, de color crema, petites. El fruit de 
5-8 cm de longitud es manté bastant temps en l'arbre. 

INTERÈS: És una de les 50 plantes fonamentals en la 
medicina xinesa. 
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NOM CIENTÍFIC: Melia azedarach  

GÈNERE: Melia 

FAMÍLIA: Meliaceae 

ORDRE: Sapindales 

LLOC D'ORIGEN: Del Sud i Est d'Àsia 

DESCRIPCIÓ: L'arbre és mitjà, entre 8 i 15 m i diàmetre de 
copa entre 4 i 8 m. És de forma arredonida, de 
creixement ràpid i de fulla caduca. El fruit és groc de   
1-1,5 cm.  

INTERÈS: Arbre d'ombra i ornamental. 
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     BRACHICHITO, BRAQUIQUITO 

NOM CIENTÍFIC: Brachychiton populneus (Schott & 
Endle) 

GÈNERE: Brachychiton 

FAMÍLIA: Sterculiaceae 

ORDRE: Malvales 

LLOC D'ORIGEN: Austràlia 

DESCRIPCIÓ:  Pot aplegar a una alçada entre 10-15 m. 
L'escorça és llisa, de color gris obscur. La fulla té una 
mida d'entre 5-7cm, és  de color verd i és perenne. 
Les flors tenen forma de campana, són de color 
crema per fora i puntejades de roig a l'interior. 

INTERÈS: Ornamental 
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     PALMERA CANÀRIA, PALMERA CANARIA 

NOM CIENTÍFIC: Phoenix canariensis 

GÈNERE: Phoenix 

FAMÍLIA: Arecaceae 

ORDRE: Arecales 

LLOC D'ORIGEN: Illes Canàries (al·lòctona en la península). 

DESCRIPCIÓ: Palmera diòica de tronc únic, gròs, dret, de 20 m d’ 
altura i fins 80-90 cm de diàmetre cobert de les restes de les 
bases de les fulles. Fulles pinnades, formant una corona molt 
frondossa. De 5 a 6 m de longitud, amb 150-200 pars de foliols 
de color verd clar. Els foliols inferiors estàn transformats en 
fortes espines. Inflorescència molt ramificada naixent entre 
les fulles, amb flors de color crema. Fruits ovoids de color 
taronja, de uns 2 cm de longitud d'escassa polpa. 

INTERÈS: Element de decoració, dàtils sense valor comercial 
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     PALMERA DATILERA 

NOM CIENTÍFIC: Phoenix dactylifera 

GÈNERE: Phoenix 

FAMÍLIA: Arecaceae 

ORDRE:  Arecales 

LLOC D'ORIGEN: Sud-oest Asiàtic 

DESCRIPCIÓ: Palmera de tronc únic o ramificat, de fins a 
30 m d'alçada y 20 a 50 cm de diàmetre. Fulles 
pinnades i espinoses, de 6 a 7 m de longitud. Dàtils més 
grans i allargats amb molta polpa. La palmera canària i 
aquesta pertanyen al gènere Phoenix i poden hibridar 
entre elles, generant una espècie mixta coneguda com 
Phoenix confusa. Per això no és fàcil distingir-les entre 
si a simple vista. 

INTERÈS: Ornamental i producció de dàtils. 
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     PI BLANC, PINO CARRASCO 

NOM CIENTÍFIC: Pinus halepensis 

GÈNERE: Pinus 

FAMÍLIA: Pinaceae 

ORDRE: Pinales 

LLOC D'ORIGEN: Contorn de la regió mediterrània 

DESCRIPCIÓ: Aquest és el pi menys robust de tots els pins 
espanyols i el que arriba a una talla més modesta, 
arribant als 20 m d'alçada. Té el tronc dret, sovint 
tortuós, l'escorça grisenca i la copa clara i amb poc 
fullatge. Les pinyes són de color marró brillant i 
maduren a finals d'estiu del segon any.  

INTERÈS: La fusta s'usa en la fabricació de mobles i 
combustibles; i de la seua resina s'obté l'oli de 
trementina i amb l'escorça s'adoben les pells. 
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     ARAUCÀRIA, PINO DE PISOS 

NOM CIENTÍFIC: Araucaria heterophylla 

GÈNERE: Araucaria 

FAMÍLIA: Araucariaceae. 

ORDRE: Pinales 

LLOC D'ORIGEN: Va ser descoberta en una illa a l'est 
d'Autralia.  

DESCRIPCIÓ: Arbre de alçada cònica amb un tronc escatós. 
Les seues flors son unisexuales que es disposen en 
exemplars separats i les pinyes són globoses. 

INTERÉS: la fusta és blana d'aspecte de pi. És un arbre 
ornamental que necessita humitat ambiental.  
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     PI PINYONER, PINO PIÑONERO 

NOM CIENTÍFIC: Pinus pinea 

GÈNERE: Pinus 

FAMÍLIA: Pinaceae 

ORDRE: Pinales 

LLOC D'ORIGEN: Natural de tota l'àrea mediterrània. 

DESCRIPCIÓ: Gran, d'uns 20 metres. Pinyes agrupades en 
parelles que mesuren 12 a 15 cm de llarg I color verd viu 
que poden produir fins a 100 pinyons coberts d´una 
escorça dura. La copa és rodona i xata, en forma de 
paraigües. El tronc, recte i cilíndric, es caracteritza per les 
seues plaques de color gris, separades per esquerdes 
rogenques i obscures. Pot viure fins 500 anys. 

INTERÈS:  La fusta és lleugera, flexible i utilitzada en 
carpinteria. De gran valor estètic. Pinyons comestibles. 
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NOM CIENTÍFIC: Ceratonia siliqua 

GÈNERE: Ceratonia 

FAMÍLIA: Caesalpiniaceae (Leguminosae) 

ORDRE: Fabales 

LLOC D'ORIGEN: De Siria i de l'Àsia menor. S'ha extés per tota 
la mediterrània per ser un cultiu antic. 

DESCRIPCIÓ: Pot arribar als 15 m, és perenne, poseeix una 
escorça de color marró rogenc. Les fulles alternes amb de 
3 a 5 pars de folíols verds oscurs i brillants en la part 
superior i pàlids per la part inferior, les flors són menudes  
i verdoses. Els fruits són grans llegums de color marró i 
penjants que medixen 20 cm i 2 cm d'ample. De 10 a 16 
llavors brillants a l'interior d'una pulpa ensucrada. 

INTERÈS: Com a aliment del bestiar i per fabricar la coberta 
digestible de les càpsules de medicaments. 
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     JACARANDÀ, JACARANDÁ                  

NOM CIENTÍFIC: Jacaranda mimosifolia 

GÈNERE: Jacaranda 

FAMÍLIA: Bignoniaceae 

ORDRE: Lamiales 

LLOC D'ORIGEN: Brasil i Argentina 

DESCRIPCIÓ: L'arbre pot mesurar desde els 2 a 30 m 
d'altura i aplega fins els 70 cm de diàmetre. La copa 
és un poc densa amb forma de con invertit i és de 
fulla caduca. Floreix dos vegades a l'any, en  
primavera i tardor amb flors de color blau violaci. El 
fruit és una càpsula plana i llenyosa d'uns 5 a 7 cm 
de diàmetre.  

INTERÈS: Arbre aromàtic, ornamental i medicinal. 
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     MORERA 

NOM CIENTÍFIC: Morus alba 

GÈNERE: Morus 

FAMÍLIA: Moraceae 

ORDRE: Urticales 

LLOC D'ORIGEN: Prové de regions càlides i temperades 
d’Àsia, Àfrica i Amèrica del nord. 

DESCRIPCIÓ: Ràpid creixement de jóvens, però rarament 
sobrepassen els 15 m d’altura. Els fulls són simples, a 
vegades lobulades i serrades al marge. El fruit és múltiple 
de 2-3 cm de llarg. 

INTERÈS: Gran copa redondejada que ofereix ombra. En la 
seua saba contenen làtex. El fruit és comestible, ric en vit. 
C. La fusta s’utilitza en ebenisteria i per a la confecció 
de mànecs de ferramentes. Aliment dels cucs de seda. 
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NOM CIENTÍFIC: Olea europaea 

GÈNERE: Olea 

FAMÍLIA: Oleaceae 

ORDRE: Lamiales  

LLOC D'ORIGEN:  És una espècie autòctona present en els 
paisatges de la Península Ibèrica. 

DESCRIPCIÓ: És un arbre perennifoli, longeu, que pot 
arribar fins a 15 m d'alçada, amb copa ampla i tronc 
gruixut, retorçat i sovint molt curt. Escorça finament 
fissurada, de color gris o platejat. Fulles amb l'àpex 
lleugerament en punta, i verd grisenc obscur pel fes, 
mès pàl·lides pel revés. Flors bisexuals i el fruit, l'oliva. 

INTERÈS: Ornamental. També és utilitzada en l'agricultura 
(oli). 
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     EUCALIPTUS, EUCALIPTO 

NOM CIENTÍFIC: Eucalyptus globulus  

GÈNERE: Eucalyptus  

FAMÍLIA: Myrtaceae 

ORDRE: Myrtales 

LLOC D'ORIGEN: És originari d'Austràlia i Tasmània.  

DESCRIPCIÓ: Prefereix sòls lleugerament àcids i zones 
fresques i humides (no fred intens). És un arbre de 30 a 35 
metres d'alçada (fins 100 m) en el seu hàbitat natural amb 
les tiges blanquinoses. Les fulles presenten dimorfisme, 
són coriàcies, falciformes i perennes. Les flors són petites i 
de diferents formes i colors. Floreix al setembre-octubre. 

INTERÈS: S'ha cultivat per eliminar la humitat en zones 
pantanoses. Per la fabricació de olis essencials i pasta de 
paper. Les seues restes esterilitzen el sòl. 
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     ALZINA, ENCINA  

NOM CIENTÍFIC: Quercus ilex L. 

GÈNERE: Quercus 

FAMÍLIA: Fagaceae 

ORDRE: Fagales 

LLOC D'ORIGEN: És un arbre molt resistent a molta calor i 
freds pel que és un arbre característic de la regió 
mediterrània. 

DESCRIPCIÓ:  És un arbre perenne, la seua escorça és llisa i 
de color verd grisenc en les tiges.  

INTERÉS: Aquest arbre es cultiva normalment per  els seus 
fruits ja que amb aquests són alimentats els porcs  així 
com s'empra per a fabricar peces que hagen de 
suportar gran fregament, a més resulta una excel · lent 
llenya per cremar i per fer carbó vegetal. 
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     ARBOÇ, MADROÑO 

NOM CIENTÍFIC: Arbutus unedo 

GÈNERE: Arbutus 

FAMÍLIA: Ericaceae 

ORDRE: Ericales 

LLOC D'ORIGEN: La seua distribució és mediterrània però 
arriba al sud d'Irlanda. 

DESCRIPCIÓ: Té fulles grans, endurides i brillants, amb el 
marge lleugerament dentat. Flors blanques o verdoses, 
en forma de campaneta dirigides cap avall, reunides en 
grups. Al fruit, arboç o cirereta d'arboç, és una baia 
esfèrica, carnosa i groguenca per dins i granulada i aspra 
per fora, amb un color vermellós molt intens. 

INTERÈS: El fruit és comestible i dolç, fins i tot pot 
emborratxar, perquè conté etanol.  
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    ACÀCIA DE FLOR BLANCA, FALSA ACACIA 

NOM CIENTÍFIC: Robina pseudoacàcia 

GÈNERE: Robina 

FAMÍLIA: Fabaceae (Leguminosae) 

ORDRE: Fabales 

LLOC D'ORIGEN: De la part oriental d'Estats Units, 
naturalitzada en Europa desde el segle XVII. 

DESCRIPCIÓ: De fulla caduca, que alcança els 25 m, tronc 
erecte, l'escorça té nombroses irregularitats. Les fulles 
són de color verd pàlid,compostes entre 7 i 20 folíols. 
Les fulles poseeixen 2 fortes espines en la base del 
pecíol. Les flors són blanques i floreixen en maig-juny. 
Els fruits són beines penjants, de color roig amarronat. 

INTERÈS: En jardineria, sobretot a Estats Units i Europa. 
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     FIGUERA PLORONA, HIGUERA LLORONA 

NOM CIENTÍFIC: Ficus benjamina 

GÈNERE: Ficus 

FAMÍLIA: Moraceae 

ORDRE: Rosales 

LLOC D'ORIGEN: És originari de l´India. 

DESCRIPCIÓ: De tamany normal, uns 7 metres. El tronc és 
cilíndric, d´escorça llisa i color gris clar amb branques 
primes i flexibles i arrels aèries. Les fulles són persistents 
i tenen l´extrem acabat amb una punta;  són de color 
verd clar brillant. Les flors són petites, de color blanc 
groguenc i amb forma de pera. El fruit és roig i semblant 
a una figa. 

INTERÈS: Pot viure fins els 200 anys. Té gran importància a 
la jardineria per l´ornamentació. Tolera la contaminació 
urbana. 
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     LLORER, LAUREL 

NOM CIENTÍFIC: Laurus nobilis 

GÈNERE: Laurus 

FAMÍLIA: Lauraceae 

ORDRE: Laurales 

LLOC D'ORIGEN: És originari de la conca mediterrània i el 
Caucas. 

DESCRIPCIÓ: El llorer comú és un arbre de 5-10 m d'altura, 
de tronc recte amb la corfa grisa i la copa densa, 
oscura. Fulles simples, lanceolades. Les flors apareixen 
a març-abril. 

INTERÈS: Les fulles del llorer són usades com a condiment 
en la gastronomia europea. L'oli obtingut dels fruits 
s'usava tradicionalment per al tractament 
d'inflamacions osteoarticulars. Com a ornamentació. 
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NOM CIENTÍFIC: Cupressus sempervirens 

GÈNERE: Cupressus 

FAMÍLIA: Cupressaceae 

ORDRE: Pinales 

LLOC D'ORIGEN: És una conífera originària de l'orient del 
Mediterrani, abastant una zona que comprèn des de 
l'Iran fins a Líbia.  

DESCRIPCIÓ: Poden arribar a fer 35 m d'alt i tenir 100 anys 
d'edat. Les fulles són imbricades. La floració és monoica 
amb flors masculines i femenines en el mateix arbre, 
l'emissió de pol·len és al febrer-març. Els fruits en forma 
de gàlbuls més o menys arrodonits fan uns 40 mm. 

INTERÈS: Jardineria. Fusta per a ebenisteria o construcció. 
Paravents en conreus hortícoles.  
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     TUYA, TUIA   

NOM CIENTÍFIC: Thuja o Platycladus orientalis 

GÈNERE: Platycladus 

FAMÍLIA: Cupressaceae 

ORDRE: Pinales 

LLOC D'ORIGEN: És originari del nordoest de la Xina i també 
és conegut amb el nom de Biota o Arbre de la Vida de la 
Xina (aquest segon nom d'origen budista). 

DESCRIPCIÓ: Conífera de fulla persistent. Arriba a 15-20 m 
d'alt i és de creixement lent. Les fulles són 
esquamiformes aplanades de 2 a 4 mm de llarg. Els 
conus fan de 15 a 25 mm de llarg. 

INTERÈS: Molt usat com a arbre ornamental, resisteix molt 
bé el fred. La fusta s'ha fet servir en temples budistes 
per a la construcció i com a encens.  
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     MARGALLÓ, PALMITO 

NOM CIENTÍFIC: Chamaerops humilis 

GÈNERE: Chamaerops 

FAMÍLIA: Arecaceae 

ORDRE: Arecales 

LLOC D'ORIGEN: Es troba al mediterrani occidental (des de Sicília 
al Marroc).  

DESCRIPCIÓ: És un un vegetal generalment dioic de la família de 
les palmeres. Sovint fa rebrots a la base com a conseqüència 
de la destrucció del tronc per acció humana o dels incendis 
(als quals és però molt resistent). Té fulles grosses, en forma 
de ventall (palmatisectes) amb pecíols proveïts d'espines 
vulnerants, de flors grogues en raïms densos i fruïts semblants 
als dàtils. 

INTERÈS: És l'única palmera autòctona d'Europa. 
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     CIQUES, CICA 

NOM CIENTÍFIC: Cycas revoluta 

GÈNERE: Cycas 

FAMÍLIA: Cycadaceae 

ORDRE: Cycadales 

LLOC D'ORIGEN: Originària del sud del Japó.  

DESCRIPCIÓ: Exteriorment sembla una palmera però no ho 
és sinò que es tracta d'un cicadofití. En anglès es coneix 
també com Sago Palm. És una planta molt simètrica 
amb una corona de fulles pinnades, de 50 a 150 cm de 
llarg, de color verd fosc. El tronc fa uns 20 cm de 
diàmetre que en les plantes joves és molt baix i fins i tot 
subterrani. És de creixement molt lent. 

INTERÈS: Utilitzada com a planta ornamental. És molt 
verinosa per a animals i humans si s'ingereix.  
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    PLÀTAN D´OMBRA, PLÁTANO DE SOMBRA 

NOM CIENTÍFIC: Platanus hispanica 

GÈNERE: Platanus 

FAMÍLIA: Platanaceae 

ORDRE: Proteales 

LLOC D'ORIGEN: Origen desconegut, híbrid entre plàtan 
europeu i plàtan americà. 

DESCRIPCIÓ: De 30 a 40 metres d´altura. Copa immensa i 
tronc recte i molt gros, amb branques grans. L'escorça és 
groga, verda o marró. Les fulles tenen de 5 a 7 lòbuls i els 
fruits són boles de 3 cm de diàmetre agrupades de dos en 
dos anomenades “boles de pica-pica”. 

INTERÈS: Pot viure fins el 2000 anys. La seua fusta s'utilitza 
en carpinteria per la seua flexibilitat.  El fruit pot causar 
irritacions en persones sensibles 
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     TARONGER, NARANJO 

NOM CIENTÍFIC: Citrus sinensis 

GÈNERE: Citrus 

FAMÍLIA: Rutaceae 

ORDRE: Sapindales 

LLOC D'ORIGEN: Sud-est d'Àsia (alòcton) 

DESCRIPCIÓ: Arbre de fulles perennes amb una altura fins a 10 
m amb la copa arrodonida. Tijes lleugerament espinoses. Les 
fulles són ovalades entre 7cm i 10 cm i amb el peciol d'ales 
estretes. Flors de color blanc, conegudes com “azahar” i molt 
perfumades, amb cinc pètals i nombrosos estams. El fruit es 
un hesperidi amb l'escorça prou llisa. 

INTERÈS: El fruit és comestible i té un sabor dolç. L' aroma de la 
seua flor s' usa per fer cosmètics i el seu suc, de vegades, 
com a antioxidant per l'elevada quantitat de vitamina C. 

 

24 


