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Fulles més llargues que amples amb to gris 
blavós. Branques primes.

Tamariu
Tamarix sp

Fulles mitjanes o 
grans, més de 3mm.

Fulles simples

Palmades (amb 3 o 
més nervis principals)

Fulles esparses Fulles molt amples i 
amb dents agudes

Fulles amb 5-7 lòbuls
Lòbuls amb punxa

Lòbuls arrodonits

Fulles amb 3 lòbuls Ales del fruit molt tancades.

Lòbuls amb entrants poc profunds. 
Ales del fruit en angle recte.

Ales del fruit completament obertes.

Entrants tancats i poc profunts. 
Ales del fruit gairebé tancades.

Fulles de més de 10cm d’amplada. 
Dents amb punta. Ales del fruit 
bastant obertes. Fruit aplanat.

Plàtan 
Platanus x hispanica

Erable 
Acer platanoides

Roser
Rosa Canina

Esbarzer
Rubus ulmifolius

Fulles oposades

Fulles compostes

Pinnades (amb un sol 
nervi principal)

Branques amb punxes

Fulles lobulades. Arbori.

Fulles enteres. Arbustiu.

Branques amb punxes

Folíols relativament petits, sense pèls i amb revers de color verd. Arbustiu.

Folíols grossos i dentats, amb revers pelut i blanquinós. Arbustiu.

11 o més folíols de forma ovalada i de marge llis. Flors blanques. Arbori.

Branques sense punxes Marge de la fulla 
dentat o sinuós

Fulles amb pèls

Fulles amb pèl al reversFulles amb marge dentat

Fulles tendres i peludes per sota, acabades amb la 
punta girada cap al costat. Marge sinuós. Nervis 
prominents pel revers. Arbustiu.

Fulles amples, ovalades i acabades amb 
punta. Branques i nervis sovint rogencs.

Fulles lanceolades, amb la base del 
limbe asimètric.

Fulles lanceolades, endurides, grans i 
amb la base del limbe simètric. Arbustiu.

Fulles arrodonides i petites.
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Branques sense punxes

Fulles molt estretes, 
menys de 3 mm.

Arç Blanc
Crataegus monogyna

Auró negre
Acer monspessulanum

Plàtan fals
Acer pseudoplatanus

Aranyoner
Prunus spinosa

Baladre 
Nerium oleander

Llorer 
Lauris nobilis

Sanguinyol 
Cornus sanguinea

Gatsaule 
Salix caprea

Boix 
Buxus sempervirens

Llegenda

Lòbul

Inflorescència

Borró

Forma lanceolada

Fulla simple

Pecíol

Limbe
Robínia  

Robinia pseudocàcia

Auró blanc 
Acer campestre

Blada
Acer opalus

Folíol

Borró

Fulla composta
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Fulles amb el limbe molt més llarg que ample, 
de com a màxim 3 cm d’amplada aprox. Fulles de més de 3cm d’amplada aprox.

Branques molt caigudes.  
Fulles allargades i lanceola-
des. Dentades al final.

Revers blanc, fulles arro-
donides, amb dents molt 
amples i marcades. Tronc de 
l’arbre molt blanquinós.

Revers blanc, fulles ovals 
amb dents fines i agudes.

Fulles amb els lòbuls grans i 
punxeguts. Fruit ovoide.

Marge dentat regularment. 
Inflorescència blanca en 
forma d’umbrel·la.

Borrons poc vistosos. Molts 
folíols petits. Inflorescència 
blanca o fruits vermells. Fulles grans amb 9 o menys 

folíols.
Fulles allargades amb més de 
9 folíols.

Entre 5 i 7 folíols estrets i 
posats en forma de mà. Inflo-
rescència gran i de color lila.

Marge dentat molt irre-
gularment. Normalment 3 
folíols grossos i amples. Fulla 
palmada. Fruits en forma  
de sàmara.

borrons rabassuts i negres. 
Fulles grans de marge den-
tat, de 9 a 13 folíols.

Borons marrons. Fulles 
petites de marge dentat, de 
5 a 9 folíols.

Fulles lanceolades, amples i 
gruixudes.

Fulles molt allargades i molt 
estretes amb el revers blanc. 
Arbustiva.

Fulles grosses i dentades. 
Branques molt primes i 
flexibles (vimets).

Fulles més grosses, amb 
revers blanquinos i amb pèls 
sedosos, fulla endurida.

Marges dentats?Si No

Desmai  
Salix babylonica

Saüc o Soguer
Sambucus nigra

Gatell
Salix atrocinerea

Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior

Vimetera  
Salix fragilis

Moixera de la guilla
Sorbus aucuparia

Moixera vera
Sorbus aria

Aïlant  
Ailanthus altissima

Saulic
Salix purpurea

Aurò americà  
Acer negundo

Sarga
Salix elaeagnos

Freixe de fulla petita
Fraxinus angustifolia

Àlber
Populus Alba

Noguera  
Juglans Regia

Salze blanc
Salix alba

Moixera de pastor
Sorbus torminalis

Aloc
Vitex agnus-castus

Pollancre
Populus nigra

Om
Ulmus minor

Budleia  
Buddleja davidii

Carolina  
Populus deltoides/ 

canadiensis

Lledoner  
Celtis australis

Cirerer
Prunus avium

Avellaner
Corylus avellana

Bedoll
Betula pendula

Vern
Alnus glutinosa

Tell de fulla gran
Tilia platyphyllos

Trèmol
Populus termola

Fulles no lanceolades, ni triangulars,  
ni rombals, amb dents que no punxen.

Fulles triangulars o rombals, amb 
dents que no punxen.

Escorça ben blanca. Fulles triangulars amb les dents molt 
agudes, amb pocs pèls o sense.

Fulles arrodonides amb marge irregular i acabades amb 
punxa. Forma de cor a la base del limbe i lleugerament aspres 
al tacte. Arbustiu.

Fulles una mica enganxoses. Amples a partir del centre de la 
fulla i fins a la part superior. Fulla normalment acabada en 
forma d’escot.

Fulles no enganxoses, rodones i de menys de 6cm d’amplada, 
amb poques dents. Revers i envers de color verd. Pecíol molt 
llarg.

Fulles grosses (6-12cm) sense pels, dures i clarament  
triangulars. 

Fulles petites (4-10cm), verdes i lluents a ambdues cares, 
limbe rombal a vegades triangular. Amb dents arrodonides

Fulles lanceolades.
Fulles lanceolades, simètriques, amb el marge lleugerament 
dentat i amb revers grisós. Flor composta lila, molt visosa. 
Arbustiva.

Fulles amb nervi central groc molt marcat. Branques  
rogenques. Arbustiu.

Fulles oval-lanceolades, dentades, molt estretes, acabades 
amb una punta llarga. Branques flexibles.

Fulles en forma de cor. Limbe de més de 6cm d’amplada amb 
la base també en forma de cor. Branques poc flexibles. Pèls 
blancs a les enforcadures dels nervis. Fruit ovoide.

Base del limbe clarament asimètric, doblement dentades amb 
pecíol llarg. 

Marge molt dentat. Té dues glàndules vermelles en el pecíol, 
prop del limbe. Fulles més llargues que amples.


