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Cây Tiêu điểm
Bóng mát Cây
sân cỏ
Đặc tính Nước
Tòa nhà
Bề mặt không thấm nước

Đường phố hoặc chỗ đậu xe

Đường Đi Bộ Có Cây Xanh South Park
"Đúng Cây, Đúng Chỗ"
Đường đi bộ có cây xanh bắt đầu tại Trung Tâm Khu Phố South Park 8201 10th Ave South
Cây xanh số

Tên thường
dùng
Tên thực vật

1

Phong lá nho
Acer
circinatum

2

Liễu rũ
Salix
matsudana
‘Tortuosa’

3

Cây thông
Pinus
ponderosa

Hướng đi bộ

Miêu tả cây xanh
Ghi chú

Xuất phát từ
phía Tây Bắc
Trung Tâm
Khu Phố tại
góc đường
10th và đường
Southern.

Phong lá nho là một loại
cây bản xứ nhỏ, dùng để
tạo thêm điểm nhất cho
hầu hết các sân nhà. Loại
cây nhiều thân này có thể
cao đến 25 foot, nên sẽ
được trồng cách các tòa
nhà ít nhất 10 foot. Lá
của nó có nhiều màu từ
xanh lá cây nhạt đến màu
vàng và đỏ, tùy theo
mùa.
Tìm kiếm loại liễu rũ cao,
quăn trong dãy cây trồng
đang cuộn vào các nhánh
dây điện. Loại liễu này tốt
hơn nên được trồng ở
sân cách xa dây điện để
cây có thể phát triển toàn
diện.

Vòng trở lại và
băng qua
đường đến
góc Bắc
đường 10thvà
đường
Southern.

Đi bộ về phía
Bắc trên 10th
Ave và băng
ngang tại
đường S
Elmgrove St. .
Vào Công viên
Duwamish
Waterway và
đi bộ về phía
Bắc hướng
dòng sông.

Tìm kiếm các cây thông
lớn nhất ở gần mép sông.
Loại thông này có thể
mọc rất cao và đẹp mà
không làm hư hỏng các
tiện ích hoặc đường dây
điện. Các khu công viên
thành phố là nơi tuyệt
vời cho loại cây lớn này.

Hình ảnh

4

Cây bách
Sawara
Chamaecypari
s pisifera

5

Cây keo gai
đen
Robinia
pseudoacaia

6

Cây bào đồng
Pawlonia

Cây thạch
nam
Arbutus
menziesii

7

Cây vân sam
xanh
Picea pungens

Đi ngược về
góc đường
10th và
Elmgrove, sau
đó băng qua
đường đến
8106 10th Ave
S.

Loại cây thường xanh này
mọc cao và đem lại nhiều
lợi ích quanh năm cho
chủ cơ sở. Loại cây có
kích cỡ này nên được
trồng cách nhà ít nhất 20
foot.

Tiếp tục đi
vòng qua góc
đường, đi về
phía Nam vào
Dallas Ave, rẽ
trái vào
Southern St và
đi đến 12th
Ave và
Southern St.
Đi bộ về phía
Nam (cách
dòng sông)
trên 12th Ave,
rẽ phải vào
Rose St và đi
bộ đến 1036
Rose St.

Tìm nhóm cây keo gai
đen lớn được trồng
nhiều trong một vài khu
dân cư ở phía dòng sông
của ngã tư. Những cây
này có vỏ cây rất đẹp và
tạo bóng mát tuyệt vời
vào mùa hè. Một vài loại
cây này có thể trồng quá
gần nhà.
Tìm hai loại cây ra hoa
này sát bên nhau. Ở bên
tay phải, tìm cây bào
đồng. Đây là một loại cây
rụng lá có nguồn gốc từ
Trung Quốc. Về bên tay
trái, tìm cây thạch nam
thường xanh có nguồn
gốc ở Washington. Loại
cây thạch nam này được
trồng gần đường dây
điện, nhưng cần cắt tỉa
thích hợp có thể giúp
ngăn chặn vấn đề này.
Tìm loại cây vân sam
xanh này mọc ở hàng
rào. Đây là loại cây
thường xanh tuyệt đẹp
với những chiếc lá kim
màu xanh rực rỡ, nhưng
tốt hơn nên trồng ở góc
quang đãng của sân này.

Băng qua
đường đến
1045 Rose St.

Rẽ trái vòng
lại góc đường
vào Đại lộ
Dallas Ave S
và đi bộ về
phía đông
hướng 12th
Ave

Chiêm ngưỡng hàng cây
phong đỏ dọc Dallas Ave.
Mặc dù những cây này
hơi gây hư hỏng cho vỉa
hè, nhưng chúng cũng có
nhiều ích lợi cho khu vực
như giúp lọc sạch không
khí và nước mưa.

Loại cây dương đen
khổng lồ này ở sân sau có
nhiều chỗ để phát triển
mà không làm cản trở các
tiện ích. Loại cây to lớn
này cũng đem lại một
môi trường sống tuyệt
vời cho các sinh vật sống
ở thành thị.
Tại góc đường Đông Bắc,
tìm loại cây phong lá lớn
được trồng rất gần nhà.
Đây là cây có nguồn gốc
ở khu vực này và là cây
phổ biến nhất ở Seattle,
cây phong lá lớn thường
giòn và có thể gây nguy
hiểm khi cắt tỉa nhiều.

8

Cây phong đỏ
Acer rubrum
‘Red Sunset’

9

Cây dương
đen
Populus
balsamifera
ssp.trichocarp
a

Đi bộ về phía
Đông trên
đường Dallas
cho đến khi
bạn vào giao
lộ với Thistle
St và 12th.
Nhìn bên trái.

10

Cây phong lá
lớn
Acer
macrophyllum

Cẩn thận băng
qua ngã tư và
đi bộ về phía
Nam trên 12th
Ave đến
Sullivan St.

11

Cây đinh tán
Catalpa
bungei ‘Nana’

Băng qua
đường đến
góc đông nam
của đường
12th và
Sullivan St

Những cây này thu hút
sự chú ý trong khu vực vì
chúng trông lạ mắt.
Những cây đinh tán này
mọc thấp và cần phải cắt
tỉa hàng năm để duy trì
hình dáng "đầu tròn" hay
"kẹo que".

12

13

Cây linh sam
quý
Abies procera

Cây thích
Nhật Bản
Acer
palmatum

14

Cây bạch quả
Gingko biloba

15

Cây tuyết
tùng đỏ
phương Tây
Thuja plicata

Đi tiếp xuống
đường 12th,
qua thung
lũng và dừng
lại ngay trước
khi đến
Cloverdale St.

Tìm loại cây linh sam quý
đồ sộ ở sân sau 1202 S
Cloverdale St. Tuy được
trồng ở một nơi chật
chội, nhưng loại cây
thường xanh bản xứ này
không làm cản trở những
tiện ích và vẫn giữ được
vẻ đẹp của loại cây này.

Băng qua 12th
Ave đến góc
Tây Nam của
Cloverdale St
và 12th Ave

Cây thích Nhật Bản này
phát triển ở giữa mảnh
sân thoáng rộng vì đó là
vị trí tốt và không làm
cản trở những cấu trúc
xung quanh cũng như các
đường dây trên cao.

Đi bộ về phía
Tây xuống
Cloverdale St,
đi qua trạm xe
buýt đến 1033
S Cloverdale
St.

Mọc tựa vào hàng rào,
loại cây bạch quả già nua
tuyệt đẹp này quá to đối
với vị trí của nó dưới
hàng dây điện. Cây phải
được cắt tỉa để tránh làm
cản trở hoạt động trên
đường, nhưng vẫn giữ
được nét đặc trưng quý
giá.
Tại góc Đông Bắc đường
Sullivan và đường 10th,
tìm loại cây tuyết tùng đỏ
nhỏ, có kích thước trung
bình trong dãy cây trồng.
Nếu được bố trí tốt hơn,
loại cây tuyết tùng đỏ
này có thể mọc cao 130
foot, đem đến những lợi
ích thậm chí nhiều hơn
đối với nước mưa cho
khu vực.

Tiếp tục đi về
phía tây trên
Cloverdale St
đến 10th Ave.
Rẽ phải vào
đường 10th và
đi bộ về phía
Bắc đến S
Sullivan St.

16

Cây bồ đề
Nhật Bản
Styrax
japonica

17

Cây cù tùng
Sequoia
sempervirens

18

Cây hồng
vàng
Diospyros
virginiana

19

Cây thiên
đường
Ailanthus
altissima

Băng qua
đường và tiếp
tục đi xuống
10th Ave S. - và
dừng lại ngay
sau thung
lũng.

Đi bộ đến góc
đường 10th và
Thistle St,
băng qua góc
đông bắc

Đi bộ vài bước
đến 8320 10th
St.

Băng qua
đường, đi bộ
xuống đường
10th một chút
đến khoảng
trống chỗ
thung lũng.

Loại cây nhỏ, đáng yêu
này là một loại cây tuyệt
vời để trồng trên đường
dưới hàng dây điện vì nó
không làm trở ngại cho
các tiện ích hoặc nhà cửa.
Các nhánh nhỏ có thể là
mối nguy hiểm cho người
đi bộ nếu không được cắt
tỉa đúng đắn.
Loại cây cù tùng to lớn
này chiếm một góc sân.
Cây cù tùng này tạo môi
trường sống cho các sinh
vật trong khu vực và tạo
sự thích thú cho khách
tham quan khu vực. Cây
cù tùng là một trong
những sinh vật lớn nhất
trên trái đất, một vài loại
đã trên 2.000 tuổi!
Loại cây xinh đẹp này cho
chim muông và con
người những quả ngon
ngọt. Tuy nhiên, đây
không phải là sự chọn lựa
tốt cho các khu vực công
cộng vì chúng có thể bừa
bộn và cần phải chăm sóc
nhiều.
Nhìn sang trái xuống
thung lũng để tìm loại cỏ
dại độc hại của Tiểu bang
Washington. Cây thiên
đường có khuynh hướng
mọc lan nhanh và có thể
đe dọa đến các giống bản
xứ, nhất là ở các khu vực
trồng rừng.

20

Cây táo dại
Malus

21

Cây mọc cạp
đậu lý
Pyrus
calleryana

22

23

Cây bạch
dương
Betula
pendula

Cây mộc lan
Magnolia
grandiflora

Đi bộ đến góc
đường 10th và
Rose St, sau
đó rẽ phải.

Vòng lại và đi
bộ trở lại góc
Tây Bắc
đường 10th và
Rose St.

Băng qua
đường ở phía
Bắc và đi bộ
về phía Tây
xuống Rose St
đến 834 S
Rose St.

Nhìn về bên
tay trái 834 S
Rose St.

Loại cây táo dại này là
loại cây tuyệt vời để
trồng trên đường. Chúng
nhỏ và thấp một cách tự
nhiên và phù hợp khi
trồng dưới hàng dây
điện. Loại cây này trổ
hoa vào mùa xuân, có tán
lá rộng, xinh đẹp vào
mùa hè và ra quả vàng
sặc sỡ cho chim muông
vào mùa đông.
Cây mọc cạp đậu lý được
trồng phía nam trên
đường trổ hoa trắng xinh
đẹp vào mùa xuân và
vươn dài tán lá vào mùa
hè, nhưng thường phát
triển to lớn rất nhanh.
Hoa của loại cây này
được các loài thụ phấn
yêu thích, kể cả ong mật.
Với tán lá rộng, lốm đốm,
loại cây bạch dương to
lớn này che bóng mát
cho cả một khu vực phía
đông của ngôi nhà này
vào mùa hè. Cây mọc
gần nhà, nhưng nếu
được cắt tỉa một chút có
thể giúp tránh được
nhiều vấn đề trong tương
lai.
Là một tài sản quý giá
trong bất kỳ khu vực nào,
loại cây mộc lan này cũng
là cây thường xanh có lá
rộng. Những chiếc lá
mỏng manh, sáng bóng
luôn ở trên cây quanh
năm và nở ra những
bông hoa màu trắng kem
vào cuối mùa xuân. Loại
cây này cũng còn được
biết là cây mộc lan
phương nam vì nó có
nguồn gốc từ phương
nam Hoa Kỳ.

24

Cây bulô vỏ
giấy
Betula
papyrifera

25

Cây hoàng
thiên mai
Laburnum
anagyroides
Cây bách tán
Auraucaria
auricana

Đi bộ vài bước
về phía Tây
trên đường S
Rose đến 828
S Rose St.

Tiếp tục đi về
phía Tây trên
S Rose St đến
8th Ave S, rẽ
phải trên
đường 8th và
đi bộ về phía
Bắc đến
Southern St,
băng qua góc
Đông Bắc
đường
Southern và
đường 8th.

Trong một khoảnh sân tư
nhân, cây bulô vỏ giấy
xinh đẹp mọc tự do. Cây
bulô quen thuộc này có
vỏ rất đặc biệt và có
chiều cao khoảng 70 foot
khi trưởng thành.
Cây hoàng thiên mai là
một loại cây có nhiều
thân, khá thấp và nở hoa
vàng đáng yêu vào cuối
mùa xuân. Cây bách tán
là một loại cây thường
xanh lớn, thường được
trồng quá gần các cấu
trúc, nhưng đem lại
nhiều lợi ích quanh năm,
đem đến niềm vui cho
người dân. Cây có nguồn
gốc từ vùng núi Chile.

Tiếp tục đi bộ về phía đông trên Southern St (cách đường 8th), để trở lại Trung Tâm Khu Vực South
Park.

