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Introducció 

Els arbres són uns éssers prou 
complexos perquè, per a reconèi
xer-los, calgui recórrer a l'obser
vació de força elements diferents. 

Això és el que farem aquí, 
presentarem tots aquests ele
ments i veurem quines poden és
ser llurs varietats perquè hom pu
gui anar prenent notes clares so·
bre cada arbre, notes tan clares 
com les següents: 

• alçada d'uns 15 mis. 
. tronc alt i recte 
. capçada en forma de para-

1 

sol de bolet 
. escorça feta de plaques grui· 

xudes de color bru vermell 
. fulla com una agulla, dura, 
color verd intens 

. fruit envoltat d'una closca 
dura, anomenat pinyó 

Tothom sap què és un pi pi
nyoner, oi? 

El treball d'identificació dels 
arbres demana un mínim de .ma
terial, i aquesfminim és un bloc 
o carnet de notes en el qua!" hom 
pugui dedicar un full a cada arbre 
per a anotar-hi totes les observa
cions fetes a propòsit d'ell. 

Elements per a reconèixer 

1. L'alçada de rarbre: dins de 
cada espècie d'arbres, hi ha 
moltes alçades dife(ents; pe
rò així i tot podem retenir: 
.l'alçada màxima observada 
. la mitjana de les alçades ob

servades 
ràpidament trobareu que hi 
ha espècies "altes" i espècies 
"baixes". 

2. Forma general de rarbre: 
. allargassada com la d'L!n po

llancre ? 
. arrodonida com la d'un ave

llaner ? 
. femenina com la d'un salze? 
, vigorosa com la d'un roure ? 
:- esvelta com la d'un pi pi-

nyoner? 
. massissa com la d'un om ? 

3. El tronc: 
. llarg i prim? llarg i gruixut? 

{podem considerar. prims els 
més estrets de 20 cm. i grui
xuts els que fan més de 20 
cm.) 

. curt ? 

. quina alçada té fins on sur
_ten les primeres branques 
gruixudes? és a dir, fins que 
comença la capçada . 

. és dret i recte ? 

. és irregular i corbat ? sem
pre ?, hi ha alguna raó que 
expliqui els casos estranys ? 

. -és torturat i recargolat ? 

4. Les branques pdncipals: 
. neixen horitzontals i per

pendiculars al tronc princi
.. pal? 
. neixen orientades obliqua
ment respecte del tronc 
principal ? 

. s'orienten quasi vertical
ment? 

. a quina alçada de terra nei
xe~? 

. són·molt llargues en propor
ció a¡ tronc ? 

. quin gruix tenen ? 

5. La capçada: 
. és allargada i ci/ i nd rica ? 
. és cònica amb el vèrtex cap 
amun~? 

. és arrodonida.¡ massissa ? 

. té la forma d'un paraigua, 
com la d'un bolet ? 

. no té cap forma definible ? 

. és clara o de fullatge molt 
espès ? 

6. L "escorça: 
. és llisa i plana ? 
. és arrugada i rebregada com 

la d'un roure ? ,. 
. pren formes especials com 

ta d'un pi o una alzina sur~
ra? 

. té forats ? naturals o deguts 
a factors externs ? 

. és plena de talls i clivelles? 

. cau a plaques o s'arrenca a 
tires com les d'un'plàtan o 
bedoll ? 

. de quin color és? 
. blanc plata 
. gris clar 
. gris 
. fosc 
. bru.~ 1 

. bru·~ermellós 

. gris verd 

. blavós, etc. 

7. Les fulles: {vegeu dibuix) 
. són senzilles com les d'un 

roure o múltiples com les , 
d'un castanyer ? 

. planes com les d'un plàtan, 
arrugades com les d'un faig 
o ci! índriques com les dels 
pins? 

. són· llises o peludes ?, sedo
. ses?, tenen punxes? 
. la forma de perfil: ovalada, 

de llança, rodona, palmada? 
. tes vores: llises, dentades, 

punxants, lobulades, cilia
des? 

. el color per una banda i per 
l'altra: no seHlpre és igual 

8. Els fruits: 
. són plomosos com els dels 

pollancres ? 
. carnosos com les pomes ? 
. durs com les aglans dels rou

res? 
·. quina mena de protecció 
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duen ?: tipus castanya o fa· · 
ga ?, tipus pinyó ? tipus 
nOu? 

. tenen alguna ajuda per a és
ser dispersats pel vent ? ti
pus sàmara dels aurons ? ti
pus pollancres ? 

. com estan agrupats els 
fruits ? 

. de quin color són ? 

9. Les flors 

10. Els borrons 

11. El calendari de l'arbre: 

. data en què cauen les fulles_ 

. data d'aparició dels primers 
borrons 

. data del naixement de les 

.. _. '~ -.-:: ·.: ...... - ,,._ ·- '---L -.-· . 

primeres fulles de l'estació 
, les flors 
. el temps de les fruits: apari
ció i maduració 

. i el cicle recomença ... 

12. Geografia de l'arbre: 
. distribució en el plànol dels 

llocs del pa(s on ha estat ob
servat 

. altituds preferides sobre el 
mar 

. climes preferits: humits, 
secs, de pluja, de boira, de 
vent ... 

. "terrenys on és més abun
dant: calcari, si! ícic 

• geografia en relació a l'ai· 
gua: de riu, de llac, de mar 

. geografia en relació als ho· 
mes, etc., etc ... 

I ara, a treballar 
Sembla que hi ha moltes co

ses per a observar, moltes dades a 
prendre i molts fulls a omplir de 
notes. 

Amb 3quests mateixos crite· 
ris, procurarem de classificar els 
arbres més corrents en uns 
quants 'grups de característiques 
relativament semblants: vegeu el 
quadre número 1: 

Els ·grups que _ componen 
aquest quadre, els analitzarem 
ara, un per un, tenint en compte 
les característiques generals co
munes als arbres que componen 
el grup. 

Els_ pins : 
. arbres resinosos, la resina 

impregna la fusta 
. fruit: la pinya plena de pi~ 

nyons envoltats d'una clos· 
ca dura 

. fulla cilíndrica, dura i pun
xeguda 

, Els pollancres: 
Característiques del grup: 

. viuen en llocs humits de 
preferència: és corrent de 
veure'ls al llarg dels corrents 
d'aigua o plantats al llarg de 
camins que passen prop de 
rius 

. silueta alta i esvelta 

. fulles planes i amples 

. fruits de plomall 

. fusta clara i lleugera 

Els roures: 
Característiques del grup: 

. fusta molt pesant i dura, 
molt bona brasa per als focs 

. escorces esbotzades i marca· 
des 

. fulles dures: lobulades o 
punxegudes 

. fruit: l'aglà 

. brancatge molt irregular, 
d'ombra espessa i fresca 

Les blades: 
Ca rac ter ístiques generals del grup: 

. arbres grossos, de tronc grui 
xut, dret i bon brancatge 

. fulles planes i, en general . 
grosses 

. fruit del tipus sàmara quE 
voleia com una hèlix en cau
re 
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BLADES 

blada 

erable 

auró blanc 

auró negre 

plàtan fals 

plàtan 

nom o!•ntrlic 
a!;lda 
mil. -

Acer 15 
opalu< 

Acer 
pla1anoides ;o 

Acer 
campestre 10·1.5 

i\ct>r 
!llOMfleS- ,, lO 
sul<~num 

Acer 
pseuJo- 3U 

p!.1utanu~ 

Pla tan u~ 30 
orientalis 

Quadre n.0 1: C!asificac:ió general 

GRUPS Hàbitat Escorça Fulla Fruit 
tipica 

Pina Varis Escates grui· Agulles dures Pinya 
xucles. Resina (pinyó) 

Pollancres Llocs humits Llisa amb talls Plana i retallada Plomall 

Ro ur•• Varis Fsbotzada i 
Lobulades Aglà esquerd.1da. 

Blades Boscos en gral. Vàries Planes i Sàmares dobles 
Palrnarles (helicòpter) 

Salses Prop de l'aigua Llisa Llança Plomall 

Varia Varis Varis Varis Varis 

POLlANCRES oom 
·~· 

forma d• oocorya fulla allru 
r;lutrl!o mts. !"arbre o oms 

gri$ lo>< IOconl 
el nom li ve 

plomoll omb el o~ol uno mico que le> lullef 
trèmol PopulvJ ,, mònec plooto! o terro, gris triongulor i tremolen omb tremvlo o tem> vetd m~l moll rcl<>ll<>do el ven! més 

om un! lleuger 
··-· 

ol! ollorgo,.ot verd dcr d'uno 
àlber Populu$ ?0-40 bronquos bla nco bonèo, blon< otbte blonc_ 

ol bo cbliqiies plo•o de ;'el >te ol bo 
cop omvnl 

Populvs 
oH, !lorg; prim 

tolls i liuuru tl>cngui<" "' pollancre ,, bronqvel le~dent • clop 
~'9'" cop omunt color looc .romboidol poil 

--
i<l. dl! vegode•, 

pollancre Populvs qul!dc •llnoe 

" ls.:!"" branques o id. po!l gcvolx gavatx pimmidoli• beix i tole> cclor "''" lo.c 
>urlen de dall 

---
pollon~re de 

carolina Populus l$·30 onodoni! molt pleno quo• i '"cngvlor Canodò 
tcnadien>i• de <livelle• 1'om bedoll) polionere de 

Virginio 

,,....;, 
Ml• 

•l!ru 
u~o~ta (tngle) nomi 

llisa < 45" 
en tres parts 

retallades -
(alber ... ) 

color ~ris Vt'r· 
mel/ós > 90" pkma, gran 

ratllada al < 180",., so:mblant -
llarg llisa plàtan 
(pover) 

color bru 
fn>c de vega· tre~ lòbuls uró desbranques 1$0° o diferents abró amb suro retallag 

(lat ex) 

escorça molt 
tres lòbuls "'ó 

divelbJa zoo abró 
(arrugada) iguals arrugat 

color dar plana, ~ran, 
cau en pla- .,. molt .... 

QUt'S rt'ta!bda 

color ,·erd fruit dife-gris cau en rent bola plan<~, ~ran -plaques ploncosa cinc p<~rts 
seques 

tt 
i? 
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VARIS oom cien !lli e 

ah;lda 
(mh.) lnrma uc~r~a ful! a 

olt, arrodonit 
<»pecte b!on<a i 

t<iongulor 

bedoll Set u lo p~ndulo 20-25 d~•mciot, 
iorr~nco per omb tendènt•o 

b•anq~eiH •omboide 
queden plaquu molt de~todo 
penían! 

!ronc bai> gti• e· er oral. oocopça 
Alnu•glu!ino>o 20-JO torçada 9'""' do pe• la punto vern tendent andvlocion• amb un enttont 

o <:ónica 

Uomu• gran, mo.,ina gri• bru la•c 
atol den Iodo 

25<0 di<limèl!i(<> om campe•"•• traM grui<ul moltclive!lodo el peduncle 

' ora! denlado 
Utmv• I() •S "'""'"" gti• bru !osc diuimètdco •m• m<>nlano aH<>donido molt <"vei'odo olp~du~do 

olt, branco <>•ol, <>elvda 
hor;l e~ bol<, oodulodo 

faig fagu• silvotko 30-•0 molt dt<!l, p<ov 
gris hi<o 

verd brillen! 
oillot, molt d'vn <Oslo! 
ull! s pelo oul'lid de 

'"""'' rolt<o 

t<<>o<: ••cte ¡ lhso. <olor clor 
freixe fro>inus to :-o S'O' bro"'"'9" VPa mi«> <<>•npo!l<> 

ex<:el•ior ticopçoda ondulo da 
,) pe< bonda) 

orrodonido 

¡I) molt ro•, Alnv• PY"'mrdul•• de pu lO pvnxe¡vd<> t p<u" >guo: 

. arbres de bosc 

. escorces de tipus varis: no 

. n'hi ha una de típica per al 
grup 

Els salzes: 
Característiques generals del grup: 

. arbres de ríbera 

. fulles fines, planes, en for
ma de llança o oval (el gat· 
saule) 

• aspecte de cosa desmaiada 
• escorça llisa 
• fruit plomós de color groc i 

blanc 

:'Arbres variS: 

Els fruiters: 
D'aquests, no n'hem parlat: 

però el fet és que costarà menys 
de trobar-los i de trobar algú que 
ens en pugui dir el nom: són: 

. pomera, perera, figuera, ma
graner 

. taronger, albercoquer, nes
pler, codonyer, prunera, ci
rerer 

. garrofer, lledoner 

. noguera, avellaner, ametller, 
castanyer 

I encara uns quants arbres 
força familiars dels homes: 

. xiprer 

. eucaliptus, llorer, tell 

fruí! 
''" & 

altreo nem1 

'" petit o bosc d~ bedvl 
'""'"'" munlanya 

be dot 

pelita pinyo a• ap de l'aigua -
ftaro<lerlsticl en la muntanya " 

bo• e gotell 

'""'"'" ~arrele• es om 
<tot le,eny oumiser 

<ómota bosc muntonyo om 

' 

!o ja mvnto~yo ha i 
en '""'"lo mitjana i olio 

ll<'co ~umiH 
somo•c , so•~llo" -uHo•ge<!o de mvnl<>nyo 
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Són arbres que no tenen pa
rents a_- Catalunya i, per tant, no ~ 

-. PcXieÓ':·:~ posar-los en cap de/s_J; 
'gru~~ ànteriors. 

. acàcia, castanyer d'fndies o·'~~~~ 
castanyer bord .' 
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