
 

 

  

Els arbres es planten a les ciutats perquè facin 

ombra, amb finalitats d’esbarjo, per motius 

estètics per les seves flors, fruits o ports, o per la 

seva capacitat per formar tanques i combinacions 

decoratives. Sovint s’escullen pel seu creixement 

ràpid, escàs manteniment i perquè resisteixen bé 

la poda i la contaminació. De fet, absorbeixen i 

fixen la pol·lució –els contaminants atmosfèrics 

generalment a través de les seves fulles i els del 

terra per les seves arrels–, de manera que són 

excel·lents aliats dels ciutadans. Per altra banda, 

esmorteixen les diferències de temperatures 

extremes, afavoreixen una humitat ambiental 

constant i més elevada al seu entorn immediat i, 

gràcies a les seves fulles i copes, redueixen 

l’impacte erosiu de les precipitacions i les 

ventades. Altres vegades funcionen com a 

pantalles acústiques i visuals per a minimitzar el 

soroll que es genera a les vies públiques o aïllar 

visualment construccions i infraestructures viàries. 

Per últim, augmenten la biodiversitat –ja de per si 

escassa a l’entorn urbà–, ja que són aliment, 

substrat i refugi de nombrosos organismes (ocells, 

petits mamífers, invertebrats, fongs, líquens, 

molses...).  

Els trobem als carrers, avingudes, parcs, jardins, 

mitjanes... però també apareixen com a restes 

aïllades de la vegetació natural en descampats, 

tàlvegs o formant part d’antics cultius o horts que 

han quedat aïllats enmig de la ciutat, on podem 

veure algunes espècies com oliveres, ametllers, 

figueres o moreres.  

El creixement de les ciutats ha comportat una 

evolució paral·lela de les plantacions al llarg del 

temps, el que ha configurat una distribució 

heterogènia del seu arbrat. D’aquesta manera, en 

els barris i districtes urbans més recents podem 

veure espècies que han estat plantades amb certa 

planificació, en funció de l’espai, tipus de sòl, 

clima o necessitat d’esbarjo, ombra o estètica. En 

altres casos es van plantar sense un criteri definit i 

les modes de l’època, la disponibilitat d’exemplars 

als vivers o decisions personals dels responsables 

municipals han primat sobre la idoneïtat i 

adequació d’un arbre en un espai determinat. Tots 

coneixem casos d’arbres que al créixer en excés 

han bloquejat un carrer estret, han aixecat el 

paviment o bé han ocultat la visibilitat d’un 

determinat monument, terrassa o finestra. En 

altres casos, la manca de rec o la sequera, les 

podes excessives i el vandalisme poden accelerar 

el deteriorament de l’arbre, per la qual cosa 

l’aspecte dels exemplars a vegades no es correspon 

amb la imatge natural que poden tenir en les seves 

zones d’origen i el que ens diuen els llibres. 

 

Per al projecte de LiquenCity s’ha fet una selecció 

d’espècies d’arbres freqüents als districtes de 

Madrid i Barcelona (rang d’espècie o gènere), que 

a més a més són el suport –foròfits– dels líquens 

epífits més significatius per a l’estudi. D’aquesta 

manera, hi ha espècies que s’han descartat per les 

característiques de la seva escorça: les palmeres, 

per la dificultat de fixar líquens; els plataners de 

passeig (Platanus orientalis var. acerifolia i 

Platanus x hispanica) i alguns eucaliptus 

(Eucalyptus sp.), perquè l’escorça és massa llisa i 

es desprèn i renova en poc temps –massa poc 

perquè els líquens s’hi puguin establir–; i la 

majoria de pins (Pinus sp.), cedres (Cedrus sp.), 

xiprers (Cupressus sp.) i altres espècies afins, 

perquè són massa àcides i condicionen les espècies 

de líquens que hi poden acollir. En altres ocasions 

no s’han tingut en compte alguns arbres per ser 

escassos i poc representatius per a aquest estudi.  

Per altra banda, s’ha tingut en compte el gruix 

dels exemplars, que ha de ser com a mínim  de 10 

cm de diàmetre, ja que arbres més petits poden 

presentar diferents problemes quant a diversitat 

de líquens presents. A més a més, en alguns arbres 

es poden observar líquens que no són 

representatius de la comunitat liquènica de l’àrea 



 

 

de la ciutat on es troben, degut a que els arbres 

han estat trasplantats recentment des d’un viver 

on les condicions són diferents i probablement 

menys severes quant a nivells de contaminació i, 

per tant, on hi poden créixer espècies de líquens 

diferents. Aquest fenomen és habitual, per 

exemple, a la ciutat de Barcelona. Aquestes 

espècies alienes a la comunitat liquènica de la 

ciutat acaben desapareixent amb el temps per 

l’acció de la contaminació. En altres casos no ha 

transcorregut el temps suficient perquè els líquens 

s’instal·lin a les escorces dels arbres joves –o que 

el cos del liquen o tal·lus sigui massa petit per a 

ser apreciat–, ja que les taxes de creixement 

d’aquests organismes són relativament lentes. 

Aquest fenomen és habitual a la ciutat de Madrid. 

 

Arbres de la ciutat de Madrid 

La ciutat de Madrid sempre ha tingut fama de tenir 

molts arbres i àrees verdes. De fet, se la considera 

una de les primeres capitals del món en nombre 

d’arbres per habitant. La riquesa arbòria 

d’espècies també és molt gran, ja que hi ha més 

de 225 espècies d’arbres diferents plantats com 

ornamentals, sense comptar les col·leccions dels 

jardins botànics (només al Real Jardín Botánico hi 

ha més de 400 espècies diferents). 

A Madrid hi ha més de 6.400 hectàrees de zones 

verdes amb prop de 1.500.000 arbres. En nombre 

d’exemplars per espècie, Madrid destaca per les 

seves alzines (Quercus ilex) i pins –sobretot el pi 

pinyoner (Pinus pinea) i pi blanc (Pinus 

halepensis)–, distribuïts principalment pels 

diferents districtes de Fuencarral-El Pardo i 

Moncloa-Aravaca. Els més habituals com arbres 

d’alineació són els plàtans de passeig (Platanus 

orientalis var. acerifolia), seguits de les acàcies 

del Japó (Styphnolobium japonicum= Sophora 

japonica), oms de Sibèria (Ulmus pumila), robínies 

(Robinia pseudoacacia) i la troana (Ligustrum 

lucidum). 

Per Madrid s’han elaborat 16 fitxes d’espècies i 

gèneres comuns dels seus 21 districtes i 131 barris, 

on podem veure la majoria de la seva comunitat 

liquènica. Destaquen les lleguminoses del tipus 

acàcia o falsa acàcia (Gleditsia triacanthos, 

Robinia pseudoacacia y Styphnolobium japonicum = 

Sophora japonica), els oms (Ulmus sp.) i l’arbre del 

cel (Ailanthus altissima). Algunes espècies, encara 

que es plantin molt sovint, són restes de la 

vegetació natural, com els freixes (Fraxinus 

angustifolia), les alzines (Quercus ilex) i, fins i tot, 

els xops o els pollancres (Populus sp.). I altres molt 

comunes com ornamentals i d’ombra: el castanyer 

d’Índies (Aesculus hippocastanum), la troana 

(Ligustrum lucidum), el negundo (Acer negundo), 

el lledoner (Celtis australis), l’arbre sant (Melia 

azedarach), els til·lers (Tilia sp.) i les moreres 

(Morus sp.). 

 

Arbres de la ciutat de Barcelona  

Barcelona posseeix una enorme veritat d’arbres als 

seus carrers, avingudes, places, parcs i jardins. El 

clima mediterrani, d’hiverns suaus per la 

proximitat del mar, ha propiciat la plantació de 

nombroses espècies de tot el món. 

A Barceolna hi ha 806 hectàrees de verd urbà amb 

més de 200.000 arbres. La riquesa arbòria compta 

amb al voltant de 170 espècies, sense mencionar 

els cultivars, varietats o híbrids diferents, amb els 

quals la xifra pujaria a més de 300 espècies. Les 

més comunes a la ciutat són el plàtan (Platanus 

orientalis var. acerifolia), el lledoner (Celtis 

australis), l’acàcia rosa (Tipuana tipu) i la sòfora 

(Styphnolobium japonicum = Sophora japonica). 

Per Barcelona s’han elaborat 18 fitxes d’espècies i 

gèneres comuns pels seus 10 districtes i 73 barris. 

De la família de les lleguminoses, diversos tipus 

d’acàcies són els arbres més abundants i 

característics per prospectar líquens a Barcelona. 

La tipuana, acàcia rosa o pal rosa (Tipuana tipu) és 

la més abundant, però també hi ha una bona 

representació d’acàcia de tres punxes (Gleditsia 

triacanthos), sòfora o acàcia del Japó 

(Styphnolobium japonicum = Sophora japonica) i 

falsa acàcia o robínia (Robinia pseudoacacia). De la 

família de les ulmàcies, oms (Ulmus sp.) i lledoners 

(Celtis australis) són també freqüents i adequats 

per buscar líquens. Entre les gimnospermes s’han 

seleccionat com a excepció en aquest estudi el pi 

pinyoner (Pinus pinea), que ens pot proporcionar 

molta informació de líquens epífits, ja que és molt 

comú a la ciutat. Finalment, s’ha seleccionat la 

troana (Ligustrum lucidum), l’arbre sant (Melia 

azederach) i la prunera de fulla roja (Prunus 

cerasifera), de la qual és molt abundant la varietat 

atropururea = pissardii tan característica, 

ornamental per la seva explosiva floració i fulles 

de color roig vi.  

 



 

 

  

DESCRIPCIÓ 

Arbre de creixement ràpid que pot assolir els 20 m 

de talla.  

La seva escorça és llisa, clara o grisenca; en els 

exemplars ja madurs és una mica esquerdada, amb 

crestes estretes.  

Les seves fulles són caduques i oposades. És l’únic 

arç dels plantats que té les fulles compostes. 

Consten de 3 o 5 folíols oblongs i dentats que 

s’assemblen a les fulles del freixe —d’aquí un dels 

seus noms comuns—, però a vegades són una mica 

irregulars i amb lòbuls en punta.  

Les seves flors surten a la primavera abans que es 

desenvolupin les fulles, la qual cosa els diferencia 

d’altres espècies d’arços. Com la pol·linització és 

pel vent, les flors manquen de pètals i surten en 

grups penjants. Hi ha flors masculines i femenines, 

separades en peus diferents.  

Els fruits són sàmares, és a dir, la llavor posseeix 

una ala membranosa d’uns 2 cm que facilita la 

seva dispersió pel vent. Surten en parells formant 

un angle de 60º, en forma de ‘v’. Els fruits 

acostumen a mantenir-se secs en l’arbre durant 

molt de temps, i és freqüent veure els de la tardor 

de l’any anterior amb les flors noves de la 

primavera.Árbol de crecimiento rápido que puede 

alcanzar los 20 m de talla. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

A Madrid és un arbre molt comú plantat com 

ornamenta i per fer ombra, i que es cultiva aïllat o 

en grups, en passejos, avingudes i parcs, 

principalment com arbre d’alineació. A més, és un 

dels més resistents a la contaminació i a les podes 

severes i suporta sòls de tot tipus, fins i tot els 

pobres en nutrients i mal drenats.  

De forma natural és una planta associada als cursos 

d’aigua, embassaments, llacs i zones pantanoses. 

Com a assilvestrat colonitza principalment zones 

alterades, cunetes, descampats i riberes, des del 

nivell del mar fins als 1200 m.  

El negundo és originari del centre i nord 

d’Amèrica, però s’ha cultivat àmpliament com a 

ornamental, fins al punt que s’ha naturalitzat en 

molts indrets del món. Apareix cultivat en tota la 

Península Ibèrica, s’assilvestra en molts llocs i està 

inclòs a l’Atlas de las plantas alócotonas invasoras 

de España. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

El seu principal ús és com a planta ornamental, de 

les que hi ha algunes varietats amb el contorn dels 

folíols de color rema o jaspiats de blanc.  

Als carrers i parcs de Madrid es planten amb menor 

freqüència altres espècies d’arços. El fruit 

(sàmara) és molt semblant en tots, però els folíols 

són simples. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/acer-

negundo/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/4337-Acer-negundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits madurs (sàmares). Autor: Felipe Castilla 

Flors masculines (aments). Autor: Felipe Castilla 

Fulles compostes. Autor: Felipe Castilla 



 

 

  

DESCRIPCIÓ 

Arbre de copa densa i ombra abundant, i de 

creixement ràpid al principi, encara que després es 

torna lent.  

L’escorça, quan és vella, és gris fosc, bastant 

clivellada, i forma unes escames o medallons 

característics que deixen veure un fons ataronjat. 

Les seves fulles són caduques, molt grans i 

palmaticompostes, és a dir, com la palma de la 

mà, però formades habitualment per set “dits” 

(folíols) eixamplant-se cap al terç superior i 

dentats a la seva vora. Destaquen a la tardor, quan 

canvien de color i adquireixen diverses tonalitats 

que van del groc al marró. Quan estan sortint, en 

obrir-se es troben envoltades d’una pilositat de 

color de ferro rovellat, molt característica.  

Les flors són blanques o de color crema i molt 

espectaculars vistes de prop. Són acampanades, 

amb unes petites taques vermelles i grogues al 

centre, que els serveixen als insectes per trobar el 

nèctar. S’agrupen en grans inflorescències en 

forma de con.  

Els fruits són grans, amb forma d’eriçó d’espines 

toves que s’obren per escletxes de la càpsula que 

formen. Contenen 2 o 3 llavors molt grans, 

globoses i marrons, que són les castanyes de l’Índia 

pròpiament dites i que no es mengen perquè són 

tòxiques. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Encara que són originaris de la península Balcànica, 

Macedònia, Bulgària i l’Àsia Menor, podem 

considerar els castanyers de l’Índia com uns arbres 

molt madrilenys, ja que porten entre nosaltres des 

del segle XVII. Es tracta d’una espècie molt 

adequada per a les condicions de vida a la ciutat, 

que a l’estiu produeix una densa ombra i crea una 

frescor microclimàtica al seu voltant. Es 

desenvolupa bé si té una disponibilitat moderada 

d’aigua i unes cures mínimes. Prefereix terrenys 

frescos i solts i no s’assilvestren fora de l’entorn 

proper.  

És el prototip d’arbre d’ornament, amb aquesta 

figura inconfusible de gran port i ampla copa, 

recoberta de nombrosos cons de raïms de flors 

blanques, veritable imatge de la força vital de les 

plantes a la primavera. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

El seu principal ús és com a planta ornamental i, 

paradoxalment, ni és castany ni és de l’Índia. Els 

seus fruits anomenats “castanyes boges”, per la 

seva toxicitat, res tenen a veure amb el castanyer 

normal o castanyer del país (el de la castanya de 

menjar, Castanea sativa), ja que la seva semblança 

és una mera coincidència (convergència evolutiva). 

Tampoc les seves castanyes són somalles, com 

alguns diuen per error. Les veritables somalles són 

les castanyes normals de menjar, dessecades per a 

poder conservar-les un temps llarg. Per altra 

banda, no procedeix de les Índies –enteses com el 

continent americà–, sinó de l’est del Mediterrani, 

com hem vist. Per tant, el nom de “castanyer de 

l’Índia” és erroni i crea confusió, i segurament es 

degui a una equivocació per part dels botànics del 

passat. 

https://natusfera.gbif.es/taxa/2365-Aesculus-

hippocastanum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Flors de varietat densa i fulles. Autor: Felipe Castilla 

Port a la tardor. Autor: Felipe Castilla 

Fulles a la tardor. Autor: Felipe Castilla 



 

 

  

DESCRIPCIÓ 

El seu nom comú “del cel” i específic “altissima” 

al·ludeixen a que és un arbre de creixement molt 

ràpid, però no perquè assoleixi talles molt 

elevades, doncs arriba als 30 m d’alçada en el 

millor dels casos.  

La seva escorça és bastant llisa i grisenca, amb 

algunes estries verticals, de manera que en els 

exemplars de molts anys, el seu tronc sembla la 

pota d’un elefant. Aquesta escorça és semblant a 

la del lledoner (Celtis australis) i a la dels 

exemplars joves de l’acàcia de tres punxes 

(Gleditsia triacanthos), però en ambdós casos les 

fulles, els fruits i la presència d’espines a l’acàcia, 

són molt diferents i ens ajuden a no confondre les 

tres espècies.  

Les fulles són molt grans, fins a gairebé un metre 

de longitud, caduques, alternes i compostes per un 

nombre imparell de folíols (imparipinnades), que li 

donen un aspecte plomós. El marge dels folíols és 

irregular, sovint amb lòbuls a la base, i tenen la 

característica que fan mala olor si s’aixafen, per la 

qual cosa a vegades s’anomena a aquest arbre com 

‘malhuele’ en castellà. A la tardor els folíols cauen 

abans que els pecíols, i aquests arriben a mesurar 

fins a 75 cm.  

Les flors masculines i femenines en general surten 

en diferents peus de planta, amb la qual cosa hi ha 

arbres mascle i arbres femella. Són groguenques o 

de color crema, poc vistoses i sovint passen 

desapercebudes.  

Els fruits són secs i tenen una llavor de la mida 

d’una llentia embolcallada d’una ala membranosa 

allargada que els serveix per a la dispersió pel vent 

(sàmares). Quan maduren es recargolen una mica 

en assecar-se i acostumen a veure’s en grups 

nombrosos fins i tot a l’hivern, quan l’arbre ha 

perdut les seves fulles 

 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Apareix aïllat o en rodals i, fins i tot, arriba a 

formar bosquets. S’assilvestra en cunetes, erms, 

fites, vies fèrries, cultius abandonats, runam, 

tàlvegs i fons de vall. És una planta molt adaptable 

que resisteix molt bé la contaminació, la sequera i 

prospera sobre qualsevol tipus de sòl, però pateix 

molt amb les glaçades fortes. Germina amb molta 

facilitat de llavor i s’estén també per brots 

radicals, fins al punt que se la pot veure inclús 

sortint per escletxes de murs i reixes del 

clavegueram. És una planta que necessita molta 

llum. Creix des del nivell del mar fins els 1500 m.  

Arbre originari del sud-est d’Àsia que s’ha 

naturalitzat en moltes regions del món. A les 

ciutats apareix a vegades com a ornamental, però 

és més freqüent veure’l en descampats i sovint 

assilvestrat, i se’l considera una espècie invasora 

inclosa a l’Atlas de las plantas alóctonas invasoras 

en España. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Es cultiva com ornamental des del segle XVIII pel 

seu ràpid creixement, per subjectar talussos i crear 

ombra. A mitjans del segle XIX, el mateix 

descobridor de les coves d’Altamira, Marcelino 

Sáez de Sautuola, va escriure una carta a la 

Societat d’Aclimatació de França en la que 

comentava una exitosa plantació d’ailants, ja 

aleshores molt apreciats pels seus valors 

medicinals i ornamentals. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/ailanthus-

altissima  

https://natusfera.gbif.es/taxa/222-Ailanthus-

altissima 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits. Autor: Felipe Castilla 

Fulles. Autor: Felipe Castilla 

Fulles. Autor: Felipe Castilla 



 

 

  

DESCRIPCIÓ 

Arbre mediterrani de copa ampla que pot assolir 

els 30 m.  

Té una escorça grisa, prima i llisa i el tronc 

uniforme recorda la pota d’un elefant, per la qual 

cosa a l’hivern es pot confondre amb l’arbre del 

cel (Ailanthus altissima) i, fins i tot, amb l’acàcia 

de tres punxes (Gleditsia triacanthos). 

Les seves fulles són caduques, simples, alternes, 

ovato-lanceolades, arrodonides a la base, de marge 

serrat, asimètriques, vellutades al tacte i acabades 

en punxa allargada (acuminades). 

 Les flors surten a la primavera i són poc vistoses.  

 El fruit és carnós, verd quan és immadur, però 

negre al madurar, i roman sovint després de la 

caiguda de les fulles. Té la mida d’un pèsol, amb 

un pinyol gran 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

De forma natural, el lledoner creix aquí i allà, però 

rarament forma rodals purs. Així, és més corrent 

veure’l com acompanyant d’altres espècies 

arbòries als boscos i associat a barrancs i tàlvegs 

amb arbres de ribera. Creix des del nivell del mar 

fins als 1200 m, en ambients mediterranis 

lleugerament humits, i és indiferent al tipus de sòl.  

Habita al sud d’Europa, oest d’Àsia i nord d’Àfrica. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

També s’usa molt com a planta decorativa pel seu 

port esvelt i copa densa de color verd intens, 

sobretot a les regions de clima mediterrani –a la 

Roma clàssica ja era usat per aquest fi–. És 

adequada com planta viària, per formar tanques 

vives i fixar terrenys solts en vessants i marges. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/celtis-

australis/  

https://natusfera.gbif.es/taxa/951-Celtis-australis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Port a l’hivern. Autor: Felipe Castilla 

Fulles i fruits madurs. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Arbre de bon port i copa ample que pot assolir els 

25 m d’alçada.  

L’escorça és grisa, es clivella molt amb l’edat i a 

vegades té un tronc molt gruixut afavorit per la poda 

periòdica de les seves branques.  

Les fulles són caduques, generalment oposades –

encara que a vegades apareixen algunes alternes– i 

també són compostes de 3-11 folíols, sempre en 

nombre imparell (imparipinnades). El folíols són 

lanceolats, generalment de 10-30 mm d’ample i 

serrats, però amb les dents espaiades.  

Les flors neixen abans que les fulles s’hagin format. 

Són verdoses, no tenen pètals i per tant són poc 

vistoses, encara que creixen en grupets penjants.  

Els fruits també surten en grups. Són aplanats, 

ovalats i molt allargats, i la llavor posseeix una ala 

en gairebé tot el seu contorn per facilitar la seva 

dispersió pel vent (sàmares). 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

A la naturalesa, aquest freixe forma bosquets o 

apareix com acompanyant d’altres formacions 

sempre associat al nivell freàtic del què depèn. Per 

tant, el veurem prop de fonts o brolladors, cursos i 

làmines d’aigua, on generalment ocupa una franja 

més externa a la dels salzes, verns i àlbers. És 

indiferent al tipus de sòl, però es dona millor en els 

arenosos, solts, ben desenvolupats i àcids. Creix des 

del nivell del mar fins als 1600 m.  

Habita la regió mediterrània occidental i a la 

Península és comú en totes les províncies. 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Els freixes de Madrid acostumen a procedir de les 

restes de l’antiga vegetació natural, per la qual cosa 

són més comuns als barris de l’extraradi i sovint 

se’ls veu molt podats pel seu antic ús de tallar les 

seves branques com a farratge del bestiar. Al freixe 

així podat se l’anomena en castellà ‘trasmocho’ o 

‘cabeza de gato’. No obstant, en ser una planta 

autòctona i de creixement ràpid, se’l pot trobar com 

a ornamental en molts parcs i jardins, on els 

exemplars acostumen a ser més joves.  

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/fraxinus-

angustifolia  

https://natusfera.gbif.es/taxa/1718-Fraxinus-

angustifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/fraxinus-angustifolia
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/fraxinus-angustifolia
https://natusfera.gbif.es/taxa/1718-Fraxinus-angustifolia
https://natusfera.gbif.es/taxa/1718-Fraxinus-angustifolia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits madurs (sàmares). Autor: Felipe Castilla 

Port d’hivern. Autor: Felipe Castilla 

Fulles compostes. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Arbre gran i corpulent que pot assolir els 40 m.  

L’escorça és grisa i llisa en els exemplars més joves, 

que és quan s’assembla a la de l’ailant (Ailanthus 

altissima) i a la dels lledoners (Celtis australis), 

però amb l’edat es clivella longitudinalment. Sovint 

mostra grans espines encerades que surten en grups 

de tres, amb una de central gruixuda i dues de 

laterals una mica més fines; d’aquí el seu nom 

científic i comú.  

Les fulles són caduques, alternes, de 20-40 cm de 

llarg i compostes per 8-20 folíols en nombre parell 

(paripinnades). Aquests folíols són ovalats, de 1-3,5 

cm de llarg i tenen el marge lleugerament crenat o 

amb dentetes molt fines, de manera que pot 

semblar que el marge és enter.  

Les flors són verdoses i surten agrupades en 

filaments penjants, però sovint passen 

desapercebudes perquè no són vistoses i duren poc 

temps.  

El fruit és un llegum molt gran que amb freqüència 

roman a l’arbre després d’haver caigut les fulles. 

Són semblants a les del garrofer, però una mica més 

grans i estretes. Mesuren 20-40 cm de llarg per 2,5-

5 cm d’ample i són de color cafè. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Es tracta d’una planta que creix ràpidament i 

suporta bé la contaminació, els climes extrems i les 

podes severes, fins al punt que molts exemplars es 

veuen buits degut a les escapçades abusives. Encara 

que aguanta bé la sequera, potencialment és una 

espècie de ribera que creix molt millor amb bona 

il·luminació. Quan s’assilvestra s’associa a les 

omedes, pollancredes i alberedes. Creix de forma 

natural des del nivell del mar fins als 600 m, si bé 

apareix plantada en molts indrets i a major altitud.  

De forma natural habita al centre i est de Nord 

Amèrica. A la Península es troba en tot el territori 

com a planta ornamental i s’assilvestra amb 

freqüència en molts indrets. Està inclosa en l’Atlas 

de las plantas alóctonas invasoras en España. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

La seva principal utilitat és com arbre ornamental, 

del qual hi ha nombroses varietats de jardineria. No 

obstant, les espines encerades que surten dels seus 

troncs i branques la fan una espècie potencialment 

perillosa en parcs i jardins, sobretot per als nens.  

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/gleditsia-

triacanthos/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/5689-Gleditsia-

triacanthos  

 

 

 

 

  

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/gleditsia-triacanthos/
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/gleditsia-triacanthos/
https://natusfera.gbif.es/taxa/5689-Gleditsia-triacanthos
https://natusfera.gbif.es/taxa/5689-Gleditsia-triacanthos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça amb espines. Autor: Felipe Castilla 

Fruits madurs (llegums). Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Fulles compostes. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

La troana és un arbre petit, però a vegades poden 

aparèixer exemplars vells amb un tronc del gruix 

d’una persona i fins a 10 m d’altura o més.  

L’escorça és llisa i fosca, amb lenticel·les –

obertures en l’epidermis per a l’intercanvi de 

gasos– ben marcades. El tronc i la fusta recorden a 

l’olivera, que pertany a la mateixa família.  

Les seves fulles són perennes, dures, simples, de 

disposició oposada, ovades, una mica doblegades a 

la unió amb el pecíol i acabades en punta. L’anvers 

és verd fosc lluent i el revés més pàl·lid i mate.  

Les flors surten ben entrada la primavera i també 

s’assemblen a les de l’olivera. Es presenten en 

grups o inflorescències de fins a 15 cm de llarg, 

que són com raïms o panícules piramidals. Són 

petites i de color blanc crema, molt flairoses i 

vistoses quan l’arbre està en flor.  

Els seus fruits són baies, de color negre blavós, i 

s’agrupen en raïms penjants que duren tot l’hivern 

a l’arbre. Tenyeixen la mà de porpra intens quan 

s’espremen i són molt buscats pels ocells. Tenir 

una troana al jardí és una manera d’atraure 

abundant avifauna a la tardor i a l’hivern, sempre, 

és clar, que no ens importi que es taqui el terra. 

És, per tant, una espècie interessant per a petits 

jardins urbans i placetes. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

La troana és una planta que de forma natural 

prospera en regions amb hiverns suaus com el 

clima de Barcelona, però que també s’adapta al 

clima més extrem de ciutats d’interior com Madrid. 

A més a més, es desenvolupa en gran varietat de 

sòls i pot créixer tant a ple sol com a mitja ombra. 

El seu fullatge verd a l’hivern, les seves 

aromàtiques flors i els vistosos fruits, la fan una 

espècie molt comuna com a ornamental.  

 

La troana és originària de la meitat sud de la Xina, 

Corea i Japó, i pot esdevenir planta invasora com 

ocorre a les illes Canàries. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Existeix en jardineria la forma variegatum, amb 

fulles de dos colors, verd i blanc, que es pot 

empeltar sobre l’espècie típica, però no és 

freqüent.   

Al món, el gènere Ligustrum es composa d’unes 50 

espècies, de les que tan sols una viu silvestre a 

Europa. Es tracta de Ligustrum vulgare, un arbust 

de fulles caduques, més estretes, lanceolades o 

el·líptiques, que viu en bardisses i indica sòls 

humits, principalment calcaris. També es planta 

molt un arbust semblant, el Ligustrum ovalifolium, 

procedent de Japó i que s’usa profusament per 

formar tanques, ja que suporta molt bé la poda. 

Cap de les dues arriba al port arbori. 

http://www.arbolappcanarias.es/especies/ficha/li

gustrum-lucidum/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/5883-Ligustrum-

lucidum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://natusfera.gbif.es/taxa/5883-Ligustrum-lucidum
https://natusfera.gbif.es/taxa/5883-Ligustrum-lucidum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits. Autor: Felipe Castilla 

Port amb fruits. Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Aquest arbre arriba a assolir els 15 m, però 

normalment és d’un port més modest, entre 6-10 

m d’alçada. 

L’escorça és grisenca i clivellada, el tronc recte i 

la copa no molt espessa, per la qual cosa no 

projecta una ombra gaire densa.  

Les fulles són caduques, alternes i compostes. Són 

molt grans perquè, a més a més, són bipinnades, 

de fins a 90 cm de llarg, així que és fàcil confondre 

les fulles completes amb els folíols, que són més o 

menys triangulars, de marge serrat i de 2-5 cm de 

llarg.  

Les flors surten a l’abril o al maig i són molt 

aromàtiques i vistoses pel seu color blavenc o lila, 

quelcom d’infreqüent entre les flors de les nostres 

latituds.  

Els fruits són globosos, de 6-18 mm, de color 

crema o ataronjat al madurar. Es disposen en grups 

penjants i molt característics que romanen a 

l’arbre una vegada que s’ha desprès de les fulles. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

És una planta cultivada al nostre territori que a 

vegades colonitza terrenys erms, desbrossats i 

remoguts. Suporta molt bé la sequera estival, les 

glaçades, la poda severa i la contaminació, i creix 

ràpid; pel contrari no és gaire longeva. En molts 

llocs se la considera invasora.  

És un arbre del sud i est de l’Àsia que s’ha cultivat 

amb finalitats ornamentals des d’antic; a la 

Península al menys des del segle XII. 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Aquest arbre és cultivat com ornamental pel seu 

ràpid creixement i les flors i els fruits vistosos. 

Amb aquests últims s’elaboren collarets, es 

decoren pessebres i amb les seves llavors es fan 

rosaris, pel que se l’ha denominat a Catalunya i les 

Balears com ‘arbre sant’. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/melia-

azedarach/  

https://natusfera.gbif.es/taxa/2757-Melia-

azedarach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Flors i fruits. Autor: Felipe Castilla 

Fulles i flors. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Les moreres són arbres que assoleixen els 18-20 m 
d’alçada, amb moltes branques i de copa ampla, 
que generen una ombra densa i àmplia.  
 
La seva escorça és llisa i grisa quan és jove, però 

gruixuda, molt clivellada i bruna o gris en envellir.  

Les fulles són caduques, simples, alternes, mesuren 

de 3 a 22 cm de llarg i una mica menys d’ample, i 

són molt variables en la seva forma: ovalades, 

arrodonides o lobulades, amb dos o més lòbuls, però 

sempre dentades al seu marge i amb pecíols llargs. 

Les de la morera blanca (Morus alba), que és la més 

comuna a Madrid, són fines, generalment acabades 

en punta, amb forma de cor a la seva base i 

normalment barbameques, d’anvers brillant i amb 

el revers que pot presentar alguns pèls entre els 

nervis. La morera negra (Morus nigra), més escassa, 

té les fulles una mica més gruixudes, piloses, 

rugoses i aspres.  

Les flors no són gaire vistoses i surten separades en 

el mateix o, més habitualment, en diferent peu de 

la planta.  

El fruit l’hauríem d’anomenar infructescència, 

perquè és complex i cada granet és el vertader fruit, 

que s’agrupa formant una estructura que s’assembla 

a una mora d’esbarzer i, no obstant, pertany a una 

família diferent, perquè l’esbarzer és una rosàcia 

(gen. Rubus). A M. alba els fruits són blancs o rosats 

en madurar, rarament foscos i una mica insípids. A 

M. nigra els fruits madurs són negres o vermellosos, 

i molt més saborosos.  

Aquest arbre pot arribar als 15 m, però el més 

habitual és que tingui un port més modest, entre 6-

10 m d’alçada.  

ECOLOGIA i DISTRIBUCIÓ 

Les moreres són indiferents al tipus de sòl, encara 

que es crien millor sobre els profunds i fèrtils, i 

pitjor sobre els molt àcids. Són molt tolerants a la 

contaminació, la poda severa i els rigors del fred i 

la calor, sempre que la falta d’aigua no sigui massa 

perllongada.  

 
Ambdues espècies de morera van venir de l’Orient i 
és molt difícil saber amb exactitud la seva àrea de 
distribució natural per ser cultivades des d’antic i 
les seves llavors ser transportades per aus. Es creuen 
originàries del centre i est d’Àsia: Xina, Corea, 
Mongòlia i nord de l’Índia. A la conca mediterrània 
es van introduir al segle VI, portades per uns monjos 
fins a Constantinoble per a criar el cuc de seda.  
 
A la Península Ibèrica i Balears es cultiva amb 
freqüència com a ornamental, principalment a l’est, 
centre i sud. Apareix assilvestrada en molts indrets, 
sobretot en cunetes, camps erms i a les proximitats 
dels assentaments humans.  
 

MÉS INFORMACIÓ 

El seu ús principal i a causa de la seva extensió per 

tot el món és per a l’alimentació del cuc de seda, 

amb fins comercials. Hi va haver indústries de la 

seda en molts punts de Múrcia, Andalusia, Llevant i 

ambdues Castelles, Aragó, Madrid –existeix encara 

la Casa de la Seda, del segle XVII a Aranjuez, on 

queden exemplars propers als 300 anys–, i inclús a 

Canàries.  

 

Són plantes que s’usaven més fa anys en parcs i 

jardins, per fer ombra en alineacions de carrers, 

passejos, carreteres i com a separació de límits als 

horts, a mode de tanca viva, però com els seus fruits 

taquen força el terra, s’han deixat de plantar en 

molts llocs. No obstant, hi ha varietats que no 

produeixen fruit, altres de branques ploraneres o 

pèndules, i fins i tot de fulles molt grans i vistoses, 

que es troben als vivers i s’usen en jardineria 

ornamental. Al marge d’altres usos, el verdor i la 

frescor del seu fullatge a l’estiu i el to groguenc-or 

que adquireixen les seves fulles a la tardor, fan 

d’aquesta planta un bell arbre decoratiu. 

 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/morus-

alba/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/2508-Morus  

  

 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/morus-alba/
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/morus-alba/
https://natusfera.gbif.es/taxa/2508-Morus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça de Morus alba. Autor: Felipe Castilla 

Fruits de Morus alba. Autor: Felipe Castilla 

Port de Morus nigra. Autor: Felipe Castilla 

Fulles de Morus alba. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Aquest arbre perennifoli que assoleix els 30 m 

d’alçada es caracteritza sobretot pel seu port en 

forma de para-sol. Això és degut a que el seu tronc 

es ramifica sovint a la part superior proporcionant 

unes branques principals gairebé tan gruixudes com 

el seu tronc. 

La seva escorça està dividida en grans plaques 

gruixudes i vermelloses.  

Les fulles tenen forma d’acícula, surten de dos en 

dos i mesuren 10-15 cm de llarg, si bé poden 

arribar als 20 cm.  

Les seves pinyes són globoses i grans, de 8-15 cm 

de llarg per 7-10 cm d’ample, i apareixen 

assegudes  sobre els branquillons. Contenen dos 

pinyons també grans, fins a 2 cm, en els quals no 

s’hi aprecia una ala membranosa, a diferència 

d’altres espècies. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

El pi pinyoner, propi de l’entorn mediterrani, és 

conegut i cultivat des de l’antiguitat i, per tant, 

està molt lligat al paisatge costaner. De forma 

natural creix en formacions amb alzines, alzines 

sureres o pinastre, però més sovint formant boscos 

purs amb una gran cobertura, on les copes 

s’uneixen formant un dosser dens i tancat. 

Prefereix la proximitat del mar, com a l’entorn de 

Barcelona, però no menysprea els sòls poc 

compactats i sorrencs de l’interior peninsular fins 

els 1000 m d’altitud, sempre que el clima no sigui 

gaire sever.   

Habita el sud d’Europa i sud-oest de l’Àsia. A la 

Península està molt repartit, però es cria 

naturalment sobre tot al centre, sud i est, si bé hi 

ha repoblacions per a la seva explotació en molts 

llocs i es planta molt com a arbre ornamental pel 

seu port esvelt i elegant. 

MÉS INFORMACIÓ 

Jean-Marie Pelt va escriure a Les plantes. Amors i 

civilitzacions vegetals: «El pi pinyer, indissociable 

dels paisatges mediterranis, que ens evoca la 

antiga Roma, amb els seus paisatges, els seus 

jardins, els seus fòrums...». 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/pinus-

pinea/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/227-Pinus-pinea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Pinya madura. Autor: Felipe Castilla 

Pinya immadura. Autor: Felipe Castilla 

Port. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

El gènere Populus engloba els àlbers i els 

pollancres, dels quals hi ha diverses espècies i 

varietats que es planten freqüentment a les 

ciutats. Són arbres de fulla caduca i de creixement 

ràpid que poden assolir els 30 m.  

L’escorça és diferent segons l’espècie que es tracti. 

La del pollancre (Populus nigra i Populus x 

canadensis), són rugoses i clivellades, en tant que 

las dels àlbers (Populus alba) són més llises quan són 

joves i només es clivellen amb l’edat.  

Les fulles són simples, caduques i alternes (aquest 

caràcter s’observa millor en la part intermèdia de 

les branques, doncs als extrems a vegades les fulles 

apareixen molt juntes). Les de Populus nigra i P. x 

canadensis són romboidals o triangulars, finament 

serrades al seu marge, d’un verd intens per ambdues 

cares. Les de P. alba són molt irregulars, de color 

verd clar a l’anvers i blanquinoses pel revers.  

Les flors masculines i femenines creixen agrupades 

en aments, que són penjants i allargats.  

Els fruits són càpsules per s’obren al madurar i 

alliberen les llavors embolcallades en un teixit 

cotonós que afavoreix la seva dispersió pel vent. 

Sovint aquest borrissol es confon amb el pol·len, 

degut a què coincideix amb l’època primaveral de 

les al·lèrgies. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

De forma natural creixen en les riberes dels rius, 

marges de les llacunes, embassaments i zones 

entollades, convivint amb salzes, freixes i verns; 

alhora no és rar veure’ls junt a camins, carreteres i 

terrenys abandonats molt humits. Es dona en tot 

tipus de sòls, suportant inclús certa salinitat, i 

habiten des del nivell del mar fins als 1800 m.  

 

L’àlber (P. alba) és originari del centre i sud 

d’Europa, oest de l’Àsia i nord de l’Àfrica. A Madrid 

és molt comú en zones residencials, alineat en 

avingudes i llocs enjardinats. Es planta amb molta 

freqüència la varietat de cultiu ‘’Roumi’, també 

coneguda com a pollancre bolleana (P. bolleana).  

El pollancre (P. nigra) creix en la major part 

d’Europa, l’Àsia i nord de l’Àfrica. És una espècie 

molt comuna i molt plantada des d’antic, freqüent 

en parcs, jardins, cunetes, vores de cursos d’aigua i 

estanys.  

El pollancre del Canadà (Populus x canadensis), 

procedeix del creuament entre el pollancre americà 

(Populus deltoides) i el pollancre comú (Populus 

nigra). Hi ha diversos clons i varietats, i es 

reprodueix molt fàcilment de forma vegetativa, de 

manera que s’ha plantat massivament com a 

ornamental i per a cultius forestals en gairebé tota 

la Península. A més, creix molt ràpidament i 

s’assilvestra amb freqüència, per la qual cosa és 

comú veure’l junt a camins, carreteres i terrenys 

abandonats en zones més humides o aprofitant 

l’acumulació d’aigua dels talussos. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/populus-

alba/ 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/populus-

nigra/ 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/populus-

x-canadensis/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/1025-Populus 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça de Populus alba. Autor: Felipe Castilla 

Fulla i fruit de Populus x canadensis. Autor: Felipe Castilla 

Fulla de Populus nigra. Autor: Felipe Castilla 

Fulles de Populus alba. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Pot arribar a ser un arbre de talla mitjana però mai 

es fa gran (menys de 8 m). A la majoria dels parcs 

es cultiva una varietat de fulles rogenques o de 

color porpra que criden molt l’atenció quan brota 

a la primavera. Es tracta de la var. atropurpurea 

(= Prunus pissardii), que destaca per la bellesa de 

la tonalitat del seu fullatge, en contrast amb el 

verd general d’altres arbres. Aquestes fulles són 

el·líptiques, ovals i estan finament serrades.  

Les seves flors són espectaculars, ja que són molt 

abundants i omplen l’arbre de color blanc o rosa 

abans de que surtin les fulles.  

Els fruits són unes prunes de color roig vinós, 

lleugerament àcids però comestibles quan estan 

ben madurs. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Encara que se l’anomeni del Japó, en realitat no 

procedeix d’aquest país. L’espècie silvestre 

original, var. cerasifera, que posseeix fulles 

verdes i a vegades espines, prové del sud-est 

asiàtic, península Balcànica i Crimea. La varietat 

porpra és exclusiva de jardineria i, per tant, no 

existeix a la natura.  

És un arbre molt rústic que es planta a tota la 

Península, precisa sòls drenats, abundant sol i 

llum, i resisteix bé les baixes temperatures. Admet 

la poda de neteja i aclarida, però no suporta la 

salinitat de l’aigua. El seu ràpid creixement fa que 

sigui un arbre poc longeu. Admet bé l’empelt; 

normalment s’empelten les varietats de jardineria 

sobre la rústica. 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Als jardins també pot veure’s la varietat 

cerasifera, que és la natural, de la mateixa manera 

que altres pruneres o cirerers cultivats pels seus 

fruits, com la prunera comuna (Prunus domestica), 

o amb fins ornamentals, com el cirerer japonès 

(Prunus serrulata). 

https://natusfera.gbif.es/taxa/2502-Prunus-

cerasifera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Flors i fulles. Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Flors i fulles. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Arbre de port variable, copa densa i tronc gruixut i 

fosc.  

La seva escorça és gris fosc i molt clivellada.  

Les seves fulles són perennes, alternes, d’anvers 

verd fosc i revers cobert per un dens toment 

blanquinós d’aspecte vellutat.  

Les flors neixen a la primavera agrupades en 

ramets penjants (aments) de color groc-ocre.  

Els seus fruits són els característics aglans, que 

maduren a finals de tardor o principis 

d’hivernÁrbol de porte variable, copa densa y 

tronco grueso y oscuro. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

L’alzina és l’espècie més característica dels boscos 

mediterranis, habita a tota la regió mediterrània, 

és indiferent al tipus de sòl i creix des del nivell 

del mar fins els 1300-1400 m, si bé 

excepcionalment arriba als 2000 m. La subsp. 

bellota acostuma a formar masses pures i habita 

allà on les diferències de temperatura són més 

acusades (clima continental), suportant millor les 

glaçades i les sequeres perllongades. La subsp. ilex 

apareix en zones de clima més humit, temperat i 

costaner com el de Barcelona, sense penetrar molt 

a l’interior, i prefereix els sòls calcaris. Encara que 

forma també masses pures, aquests alzinars són 

més rics perquè hi ha més espècies acompanyants. 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Flora iberica diferencia dos tipus generals: 

Quercus ilex subsp. ballota. (= Quercus 

rotundifolia). Assoleix fins 15 m i té la copa 

arrodonida. Les fulles normalment són el·líptiques 

o arrodonides, de fins a 6 cm de llarg i sovint de 

marge punxós. És el tipus d’alzina que creix de 

forma natural a Madrid.  

Quercus ilex subsp. ilex. Assoleix fins 25 m i la 

copa és més allargada i menys densa. Les fulles són 

en general lanceolades o el·líptiques, de fins 9 cm 

de llarg. El marge acostuma a ser dentat o enter i 

rarament són punxoses. És el tipus d’alzina que 

creix de forma natural a Barcelona. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/quercus-

ilex/  

https://natusfera.gbif.es/taxa/122-Quercus-ilex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits madurs (aglans). Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Fulles. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Aquesta lleguminosa és un arbre de ràpid 

creixement que pot assolir els 25 m de talla.  

La seva escorça és grisa i clivellada.  

Les seves fulles són caduques, alternes i compostes 

per 3-11 folíols, sempre en nombre imparell 

(imparipinnats). Aquests són de marge enter, 

ovalats o arrodonits, sovint amb l’àpex escotat i 

amb l’anvers d’un verd una mica blavós. A la base 

de la fulla completa s’observen a vegades dues 

punxes que es disposen a ambdós costats del 

pecíol. 

Les flors surten al final de la primavera en raïms 

nombrosos, blancs, aromàtics i penjants.  

Els fruits són llegums de 3-12 cm de llarg per 1-1,5 

cm d’ample, mates i més o menys aplanades, que 

pengen al final de les branques i acostumen a 

romandre a l’arbre una vegada que han caigut les 

seves fulles. Aquesta lleguminosa és un arbre de 

creixement ràpid que pot assolir els 25 m de talla. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

És una de les espècies més comunes que es poden 

veure plantades a les ciutat de tota Espanya pel 

seu ràpid creixement, la seva ombra densa i 

perquè suporten bé les podes i la contaminació. 

També la podem trobar assilvestrada i en talussos, 

vores de camins, cunetes, descampats i runes, per 

la qual cosa està inclosa a l’Atlas de las plantas 

alóctonas invasoras en España. 

La robínia és originària del centre i est dels EE.UU. 

De forma natural creix des del nivell del mar fins 

als 1600 m i és indiferent al tipus de sòl. 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

A la Península el seu ús més habitual és com a 

ornamental, pel seu ràpid creixement i floració 

vistosa. Els nens a vegades consumeix aquestes 

flors com a llaminadura, a les quals se’ls anomena 

‘pa i formatge’.  

A l’estiu sovint s’observa com molts exemplars són 

atacats per pugons que xuclen els seus sucs i 

generen un líquid viscós que esquitxa les 

immediacions.  

Una espècie amb la qual a vegades es confon és 

amb la sòfora o acàcia del Japó (Styphnolobium 

japonicum = Sophora japonica), originària de l’est 

de l’Àsia, que es diferencia per la manca de 

punxes, els folíols de punta aguda i les llegums 

globoses i amb estrenyiments. Està també 

amplament difosa com planta ornamental. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/robinia-

pseudoacacia/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/464-Robinia-

pseudoacacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits (llegums) i fulles compostes. Autor: Felipe Castilla 

 

Flors en raïm. Font: Pixabay 

 

Fulles compostes i punxes. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

És un arbre que pot assolir els 15-20 m d’alçada, 

de copa arrodonida, ampla i globosa.  

L’escorça és bruna i molt clivellada, no té punxes i 

les branques joves són verdoses.  

Les fulles són caduques, alternes i compostes per 

3-10 folíols generalment enfrontats, a més d’un 

altre final (imparipinnats). Aquests folíols mesuren 

3-7 cm de llarg per 2-3 cm d’ample i són ovats, 

oblongs, aguts a la punta, amb una pilositat fina 

que a vegades passa desapercebuda i el revers 

verd-blavós.  

Les flors neixen en ple estiu en grups molt 

nombrosos de color crema, el seu aroma és 

penetrant i agradable, atrau a nombrosos insectes, 

sobretot abelles, i es considera una bona planta 

mel·lífera. Quan s’assequen cauen; de tant en tant 

deixen una catifa groguenca característica sota la 

seva copa.  

El fruit en llegum és peculiar, perquè és cilíndric, 

de 3-7 cm de llarg per 0,9-1,5 cm d’ample, i en 

madurar presenta unes estrangulacions que 

constrenyen les llavors. A més a més, és 

indehiscent, és a dir, que no s’obre sol qual 

maduren. Així, es diferencia també de les 

veritables acàcies (gen. Acacia), la robínia o falsa 

acàcia (Robinia pseudoacacia) o l’acàcia de tres 

punxes (Gleditsia triacanthos).  

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Aquest arbre aguanta bé les baixes temperatures, 

la calor de l’estiu, la sequera i la influència salina 

del mar, per la qual cosa també es planta molt a 

Barcelona i Madrid. Prefereix sòls profunds que no 

s’entollin perllongadament; també el perjudica si 

està molt sec o molt compactat. Creix ràpidament, 

suporta bé la poda i la contaminació, rebrota 

fàcilment de la soca i germina molt bé de llavor. 

Pel contrari, no és una espècie molt longeva. En la 

seva àrea natural és una planta de boscos 

caducifolis, riberes i valls.  

És originària del centre, nord i nord-est de la Xina, 

i de Corea; no així de Japó, malgrat el seu nom, si 

bé va ser introduïda des de molt antic i avui 

apareix molt difosa en aquell país. A Europa la va 

portar el botànic francès Jussieu al segle XVIII, 

moment en el que passà a Espanya, encara que fins 

el segle XX no es va començar a cultivar 

massivament. Ara la trobem freqüentment com a 

ornamental en nombrosos parcs, jardins i en 

alineacions de carrers, i en alguns punts s’ha 

convertit en invasora. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Al nostre territori es cultiva sobretot com a planta 

de jardineria per créixer ràpid, aguantar bé la 

poda severa i la contaminació, i proporcionar flors 

a ple estiu, quan molts arbres ja les han perdudes. 

Es planta aïllada o en alineacions per fer ombra –no 

tan densa com la de la robínia (Robinia 

pseudoacacia L.), amb la que s’acostuma a 

confondre–, amb l’inconvenient de què els fruits al 

caure embruten una mica els carrers, i si ho fan 

amb les fulles en basses o estancs, l’aigua es 

converteix en laxant. Per altra banda, existeixen 

nombroses varietats, com les de branques 

pèndules, tortuoses o de fulles més grans i denses, 

que es poden trobar als vivers. 

https://natusfera.gbif.es/taxa/13289-

Styphnolobium-japonicum 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits immadurs (llegums). Autor: Felipe Castilla 

Flors. Autor: Felipe Castilla 

Fulles compostes. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Els til·lers poden assolir els 30 m i tenen una copa 

ampla i regular que genera una ombra densa i 

abundant.  

L’escorça és bruna-grisenca i es clivella 

longitudinalment amb l’edat.  

Les fulles, de 3-12 cm de llargada, són caduques, 

cordades, lleugerament asimètriques a la base, 

serrades i acaben en punta, a vegades allargada.  

Les flors són blanques o de color crema, molt 

aromàtiques i mel·líferes, i apareixen en grups 

erectes o penjants. Estan acompanyades per una 

fulla modificada (bràctea) amb forma de llengüeta 

molt característica.  

El fruit madur és arrodonit i pot ser llis o presentar 

costelles longitudinals, caràcter que pot ajudar a 

diferenciar les espècies. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Es crien en zones ombrívoles i humides de 

barrancs, preferentment calcaris, des del nivell del 

mar fins als 1700 m. Poden aparèixer aïllats o 

formar petits bosquets, però generalment 

acompanyen a altres espècies d’arbres de fulla 

caduca. Els til·lers acostumen a ser arbres longeus 

i són especialment resistents als incendis.  

Apareixen a gairebé tota Europa i l’oest d’Àsia, 

mentre que a la Península Ibèrica, de forma 

natural, s’estenen per la meitat nord. Per altra 

banda, s’utilitzen habitualment com a plantes 

ornamentals en parcs, jardins i vies públiques, com 

arbre d’alineació en avingudes i passejos per la 

seva densa ombra i el desenvolupament de les 

seves arrels en profunditat, que no acostumen a 

aixecar el paviment. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Hi ha dues espècies de til·lers autòctons de la 

Península Ibèrica: el til·ler de fulles grans (Tilia 

platyphyllos) i el til·ler de fulles petites (Tilia 

cordata), que a vegades s’hibriden entre si (Tilia x 

vulgaris = T. cordata x T. platyphyllos). A més, 

freqüentment es planta com a ornamental el til·ler 

argentat (Tilia tomentosa), orginari d’Europa 

oriental i nord d’Anatòlia, que es distingeix 

fàcilment pel seu revers platejat.  

Els til·lers són arbres sagrats dels pobles germànics 

i bàltics. També són símbols de fidelitat conjugal i 

per aquest motiu es plantaven amb freqüència a la 

vora d’esglésies, convents i en les places de moltes 

localitats, sobretot del centre d’Europa.  

Es coneixen des d’antic les propietats calmants, 

antiespasmòdiques i sedants de la til·la. S’utilitzen 

les flors amb la fulla modificada (bràctea). 

https://natusfera.gbif.es/taxa/3122-Tilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça de Tilia sp. Autor: Felipe Castilla 

Fulles i fruits de Tilia sp. Autor: Felipe Castilla 

Fulles, flors i fruits de Tilia sp. Autor: Felipe Castilla 

Fulles de Tilia sp. Autor: Felipe Castilla 



 
  

DESCRIPCIÓ 

Arbre de creixement ràpid que pot assolir els 40 m 

de talla, d’ampla copa, densa i a vegades amb 

forma de para-sol.  

La seva escorça és grisa o marró fosc i clivellada.  

Les seves fulles són molt grans i compostes, i 

consten de 11 a 29 folíols oblongs i enters. És un 

arbre curiós perquè és caducifoli, però es 

comporta com perennifoli depenent de les 

condicions ambientals. Així, moltes vegades podem 

veure’l encara verd ben entrat l’hivern, de manera 

que el fred acaba obligant-lo a perdre les fulles al 

final de l’hivern o principis de la primavera.  

Les seves flors són espectaculars i no passen 

desapercebudes quan surten entre maig i juliol. 

Mesuren de 2 a 3 cm, apareixen en grups 

nombrosos i penjants, i són de color groc intens. 

Quan cauen, encatifen el terra d’alguns carrers i 

places de les ciutats.  

Els fruits són llegums una mica especials perquè 

porten una llavor al seu interior i posseeixen una 

ala membranosa que les ajuda a dispersar-se pel 

vent –aquest tipus de fruit es diu sàmara– , molt 

semblants als dels aurons, però pertanyen a una 

família botànica diferent (és un cas de 

convergència adaptativa). En els aurons, les 

sàmares s’agrupen enfrontades de dos en dos, però 

en les tipuanes són individuals. Romanen seques a 

l’arbre durant tot l’hivern. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

A Barcelona és un dels arbres més abundants de la 

ciutat, molt comú cultivat com ornamental pel seu 

creixement ràpid, floració bonica i ombra densa 

quan són adults, fins al punt que s’ha plantat en 

tots els districtes amb molta profusió i es poden 

trobar exemplars molt grans. A més a més, 

resisteix bé la poda i la sequera. No obstant, 

aguanta malament les glaçades i per això és més 

abundant a les zones costeres mediterrànies, de 

clima més suau a l’hivern. Es multiplica molt bé 

per llavor.  

Aquest arbre és originari de Brasil, Argentina, 

Paraguay, Bolívia i l’Uruguay, però molt adaptat a 

l’àmbit mediterrani. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

El seu principal ús és com a planta ornamental, 

que es va introduir a principis del segle passat a 

Barcelona i en d’altres llocs de la costa 

mediterrània. El nom de “pal rosa” pot despistar 

perquè les seves flors són grogues, però prové del 

color vermellós de la resina que s’extreu de les 

seves branques i que té aplicacions medicinals. 

https://www.arbolesornamentales.es/Tipuanatipu.

htm 

https://natusfera.gbif.es/taxa/2717-Tipuana-tipu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits (llegum alada tipus sàmara). Autor: Emilio Blanco 

Fruit (llegum alada tipus sàmara). Autor: A. Gómez Bolea 

Fulles. Autor: A. Gómez Bolea 



 
  

DESCRIPCIÓ 

A les ciutats de Madrid i Barcelona es troben 

diverses espècies d’oms, però sens dubte els més 

abundants són els oms de Sibèria o oms siberians 

(Ulmus pumila L.), que s’han plantat amb profusió 

per substituir a l’ara més escàs i autòcton om 

comú (Ulmus minor L.). Ambdós oms són arbres 

que poden assolir els 25 m, si bé a les ciutats 

rarament arriben a aquest port.  

La seva escorça és rugosa i estriada, la qual cosa 

afavoreix l’aparició de líquens.  

Les fulles són caduques, alternes, serrades, 

ovalades i amb la base més o menys asimètrica i de 

pecíol curt.  

Les flors neixen en grups, abans de la sortida de 

les fulles, i es disposen assegudes directament 

sobre els branquillons.  

Els fruits són secs i consten d’una llavor amb un 

embolcall membranós a mode d’ala (sàmara), per a 

afavorir la seva dispersió pel vent. 

 

ECOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 

Els oms són espècies de ràpid creixement, que 

germinen molt bé de llavor i colonitzen molts 

medis. Viuen en tot tipus de sòls sempre que hi 

hagi suficient humitat i suporten temperatures 

altes i hiverns severs. En el cas de l’om de Sibèria, 

desenvolupa ràpidament una potent arrel que el fa 

resistir podes, tales, trepitjos i pot rebrotar de 

soca amb força, de manera que el trobem, no tan 

sols com a arbre ornamental i plantat amb més 

profusió per ser més resistent a la grafiosi, sinó 

com assilvestrat i colonitzador en cunetes, 

descampats, runes, mitjanes, parcs, etc., i per 

això figura a l’Atlas de las plantas alóctonas 

invasoras en España. No obstant, no proporciona 

una ombra abundant i densa com altres espècies 

d’oms per la disposició de les seves fulles.  

 

L’om siberià és originari de Sibèria, la Xina, Corea, 

Turkestán, l’Índia i l’Iran, però està àmpliament 

distribuït per tot el món, fins al punt en què en 

molts indrets s’ha convertit en una espècie 

invasora. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

La dràstica reducció de les omedes d’Ulmus minor 

L. originada per la grafiosi – una malaltia produïda 

per un fong del gènere Ophiostoma i transmesa per 

escarabats de la família dels escolítids-, va suposar 

la plantació massiva de l’om de Sibèria amb fins 

ornamentals. 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/ulmus-

minor/ 

http://www.arbolapp.es/especies/ficha/ulmus-

pumila/ 

https://natusfera.gbif.es/taxa/7086-Ulmus-minor  

https://natusfera.gbif.es/taxa/1710-Ulmus-pumila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorça. Autor: Felipe Castilla 

Fruits (sàmares). Autor: Felipe Castilla 

Fulles. Autor: Felipe Castilla 

Fulles. Autor: Felipe Castilla 


