
CRIPTOMERIA

ALCIPRESTES

TUIA CALOCEDRO

Árbore de copa irregular, delgada 
e estreita, que pode acadar os 
30 m de altura. O toro é dereito 
pouco ramificado, coa  tona de cor 
gris-castaña crara con sucos e 
fendas. É unha especie dioica 

orixinaria da China. Consídérase 
un fósil vivo por ser o único 
representante actual de especies 
do Xurásico. 

Co nome nome común de alcipreste coñencense varias 
xéneros de ximnospermas da familia das cupresáceas 
(Cupressus, Chamaecyparis e Thujas), que se caracterizan  
por ter as follas escamiformes, as flores femininas e 
masculinas separadas no mesmo pé ou en pés diferentes 
e os conos pequenos e globulares. 

Coníferas de folla perenne con toros monopódicos 
e ponlas verticiladas, coas follas escamiformes, 
agudas e duras, de tamaños variados. 
Os conos desfanse na árbore.
. 

Cryptomeria japonica

Conífera orixinaria de Asia Oriental 
que se caracteriza por ter as follas 
persistentes en forma de lesna e 
conos globosos pequenos moi 
abundantes. Coñécese tamén co 
nome de cedro xaponés.

As follas son caedizas, simples, de 
ata 10 cm de lonxitude,  con forma 
de abano, con dous lóbulos, de cor 
verde crara e co peciolo longo.

A semente está rodeada dunha 
envoltura carnosa que ao madurar 
é de cor amarela e de olor 
desagradable.

Ginkgos do Xardín de 
Fonseca. Santiago. 
Miden 26 e 21 m de altura 
e teñen arredor de 130 anos.

Criptomeria (variedade Elegans). Pazo de Oca 
(A Estrada). Mide 27 m de altura e case 4 m de perímetro troncal.
Esta variedade de criptpmeria ten as copas amplas e redondeadas 
e as súas follas cambian de cor no inverno como resposta ao frío.

Criptomeria do Castelo de Soutomaior 
(Pontevedra). Ten máis de 130 anos. Mide 29 m de 
altura e 4,60 m de perímetro troncal.

(Ginkgo biloba)
CLASE: Ginkgopsida
ORDE: Ginkgoales
FAMILIA: Ginkgoáceas

ALCIPRESTE MEDITERRÁNEO 
Cupressus sempervirens. 
É orixinario do sudoeste de Asia e leste do 
Mediterráneo. A principal característica é o seu porte 
columnar-cónico e as ponlas cilíndricas.

Alciprestes de California do Xardín do Malecón. (Ortigueira-A Coruña). 
Impresionante paseo de alciprestes formado por 15 exemplares. Os máis antigos foron plantados 
a finais do século XIX, miden máis de 22 m de altura e de 6 a 7 m de perímetro troncal.

Alcipreste de California.
Pazo de Quintáns (Meis-Pontevedra). 

Ten uns 140 anos. Mide 30 m de 
altura e 8,6 m de perímetro troncal.

ALCIPRESTE 
DE LAWSON

(Chamaecyparis 
lawsoniana). .
É orixinario de Oregón 

e California.

TUIA XIGANTE 
Thuja plicata. .
Orixinaria de América do Norte. 
As ponlas son aplanadas e as 
follas, ao fregalas, despiden un 
olor a limón e eucalipto 
mesturado. Os conos son 
pequenos e alongados. 

Calocedro de California 
Calocedrus decurrens. 
Cupresácea de porte columnar, coas 
ponlas aplanadas. É orixinaria do oeste 
de Norteamérica.

O xénero Chamaeciparis caracterízase 
por ter as ponlas aplanadas e os 
conos moi pequenos.

ARAUCARIA DO BRASIL 
(Araucaria angustifolia).
Xardín de Caldas (Pontevedra). 
Mide 32 m de altura

ARAUCARIA DE CHILE, PEHUÉN 
Araucaria araucana
É unha árbore orixinaria dos Andes arxentinos e chilenos.

ARAUCARIA EXCELSA Araucaria heterophylla
Pazo de Lourizán (Pontevedra). Mide 33 m de altura e 3,10 de perímetro troncal. 
Ten máis de cen anos.

 “O ALCIPRÉS E A ERMIDA”
Millenta soles deron volta ó mundo
desque unha santa man benedictina
chantou en terra este alciprés altivo
cabo da ermida. 
As sedentas raíces alongadas
ó maino río, as ponlas arrandea
na luminosa outura dos frolidos
campos de estrelas.
O tronco forte, ríxido e cincento
enmantado en follaxe verdemouro,
vive sereo, estático, calado,
místico ensono...
Ramón Cabanillas en “Samos”, 1958. 

Tuia xigante do Pazo Torres Agrelo (Redondela-
Pontevedra). Medía 32 m de altura ata que un
raio lle rompeu o toro principal.

Calocedro do castelo de Soutomaior (Pontevedra). 

Alcipreste mediterráneo de Samos (Lugo). Ten preto  
dos 500 anos e mide 26 m de altura e 3,25 m de 
perímetro troncal.

ALCIPRESTE 
DE CALIFORNIA
Cupressus macrocarpa

Alcipreste de Lawson do Castelo de 
Soutomaior (Pontevedra). Foi plantado a 

fináis do século XIX. Mide 31 m de altura. 
O toro está formado por seis brazos que se 
ramifican desde abaixo e que en conxunto 

miden máis de 6 m de contorno

Araucaria de Chile do 
Castelo de Soutomaior 

(Pontevedra). Mide 26 m 
de altura e 2,40 m de 

perímetro troncal. 

Piñas de araucaria excelsa.

Ginkgo no outono.

Adela Leiro, Mon Daporta
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