
É unha especie arbórea de fanerógama pertencente á familia Magnoliaceae. Nativa do sueste de 
EEUU, é moi frecuente atopar esta especie en Canarias cultivada como ornamental. Considérase 
que está asilvestrada na illa de Gran Canaria.

Nome común: Magnolia de flor grande, Magnolio branco (cast.); Magnolia de flor grande (gal.); 
Southern magnolia, Bull bay, Great loureiro-leaved magnolia, Large-flowered magnolia (ing.).

Etimoloxía:

• Magnolia: O xénero está dedicado ao médico e botánico francés Pierre Magnol (1638-1715), 
director do Xardín Botánico de Montpellier

• grandiflora: O epíteto específico grandiflorus procede do latín, en clara alusión ás súas flores de 
grandes proporcións

Descrición da especie: Maxestosa árbore de follaxe persistente que pode exceder os 25 m de 
altura. Ramificado desde a base. A copa ampla, densa e escura presenta ramas macizas e con 
algúns nós desde a base. O tronco gris escuro e case liso ao principio vólvese rugoso e algo 
escamoso cos anos. As follas son simples, alternas, amplamente ovadas, coriáceas e grandes. Son 
de marxe enteira —ás veces un pouco ondulado— e de cor verde escura, moi brillantes e sen 
pelos polo feixe. Se tornan pardos cando chega o inverno, manténdose ata que as novas 
substitúenas na primavera. Esta especie florece desde mediados de maio a xullo e as súas flores, 
solitarias e dispersas polo ramaxe, son grandes, brancas e vistosas, até de 25 cm de diámetro 
cando están totalmente abertas. O seu perfume ten un característico aroma a limón. Os froitos, 
con aspecto de piña, son un agregado de numerosos froitiños (folículos) cubertos de fino 
tomento que se agrupan ao redor dunha estrutura leñosa. Na madurez, os froitiños ábrense 
lonxitudinalmente e deixan saír unhas sementes negras cubertas por unha carnosa capa 
avermellada alaranxada (arilo). Cada froitiño contén unha única semente, ás veces dúas.

MAGNOLIA DE FLOR GRANDE

SABÍAS QUE…? Ten unhas flores tan primitivas que cando se desenvolveron aínda non 
existían as abellas, polo que evolucionaron cara a unha polinización por escaravellos.
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