
É unha especie de árbore pertencente ao xénero Morus, familia das moráceas. Son árbores 
oriúndas das zonas tépedas de Asia central e do Leste (China, Manchuria e Corea) e moi 
cultivado en Asia, Europa e América.

Nome común: Morera blanca péndula (cast.); Moreira branca péndula (gal.); Pendulous white 
mulberry (ing.).

Etimoloxía:

• Morus: O nome do xénero, Morus, deriva do grego moréa, que á súa vez deriva do céltico mor, 
que quere dicir negro, en alusión á cor do froito dalgunhas variedades

• alba: O epíteto específico alba significa branca/o, pola cor habitual do froito desta especie, 
aínda que como vimos podía adquirir outras tonalidades

*pendula: provén do latín pendulus-a-um, adxectivo derivado de verbo pendeo, estar 
suspendido, estar colgado, pender

Descrición da especie: Árbore de até 18 m de alto, ramoso. Ten copa redondeada e ramas 
caedizas con cortiza amarelada e gretada.. Follas simples, alternas, polimorfas, ovais, apuntadas 
ou acuminadas, dentadas, pecíolo longo. Follas de cor verde clara, brillante, sen pelo polo feixe e 
lixeiramente pubescentes nas axilas dos nervios principais polo envés. O limbo é ovado, con 
forma de corazón na súa base, os bordos son dentados ou ás veces festonados, con lóbulos máis 
ou menos irregulares, son anchos. As flores non son moi vistosas e son unisexuais, é dicir, hainas 
masculinas e femininas. Salguen xeralmente en distinto pé de planta, pero ás veces están 
separadas sobre o mesmo pé de planta. Ao froito deberiámolo chamar infrutescencia, porque é 
complexo e cada granito é o verdadeiro froito, que se agrupa formando unha estrutura parecida 
a unha moura e que botanicamente coñécese co nome de sorosis. 

MOREIRA BRANCA PÉNDULA

SABÍAS QUE…? Na conca mediterránea introduciuse no século VI, traída por uns monxes 
até Constantinopla para criar ao verme de seda. Di a lenda que os froitos chegaron 

escondidas nuns báculos de bambú, porque os chineses tiñan no alto secreto o lucrativo 
negocio da seda.
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