
Els arbres 
de Catalunya
Els arbres són paisatge i vida. Formen 
boscos, però també ocupen, guarneixen 
i protegeixen marges, rocams, riberes i 
deveses. Ens expliquen la seva història 
natural i tot sovint també la humana: 
quin tipus de terreny, humitat i clima hi 
ha, quin ús té i va tenir aquell territori, 
quina fauna hi viu... 

 Els 101 arbres d’aquesta guia són 
els que podreu identificar quan sortiu 
al medi rural i les muntanyes, tant els 
autòctons com aquells exòtics que ja 
formen part del paisatge. A les làmines 
hi ha agrupades espècies properes, 
similars, o amb elements comuns, 
dibuixades a escala aproximada. 
Les fulles permeten reconèixer cada 
espècie —compareu-ne diverses 
abans de diagnosticar—, així com 
d’altres elements, també il·lustrats si 
s’escau: flors, fruits, o borrons. Per a 
la identificació, a més de la vista cal 
sovint emprar el tacte i l’olor. La forma 
de l’arbre sencer és molt variable, 
per això n’hem inclòs només les 
més distintives. Si no s’especifica, la 
distribució esmentada al text es refereix 
a Catalunya. Molta altra informació 
l’hem recollida en icones: tipus de fulla, 
període de floració, hàbitat i estatge. 

Qualsevol estació de l’any, explorant 
els marges de conreus propers al nucli 
urbà o el bosc més perdut, deixeu-vos 
captivar pels arbres.

FENOLOGIA Període de floració al llarg de l’any
G Presència de flors   G Absència de flors

ABUNDÀCIA A les zones del país i l’hàbitat propis  
★ ★ ★ ★   Molt comuna  ★ ★ ★   Comuna  ★ ★   Escassa  ★   Rara

TIPUS DE FULLA

Y Perenne    

Y Caduca  

IDIOMES     ES espanyol     EN anglès

TIPUS D’ESPÈCIES EXÒTIQUES INTRODUÏDES

�  Exòtica, sense entrar en les categories següents.

�  Naturalitzada, estableix poblacions viables sense 
     intervenció humana. 

�  Arqueòfit, naturalitzada introduïda en temps remots 
     (abans de finals del segle XV), i ja part del paisatge.

�  Invasora, estableix poblacions amb gran capacitat              
     d’expansió i causa impactes ecològics i socioeconòmics.

Totes les espècies apareixen a la mateixa escala dins  
la làmina, excepte quan ho fan dins un cercle o en el cas 
de les il·lustracions dels arbres sencers.

ESTATGE
Alta
muntanya

Muntanya
mitjana

Planes interiors i litorals, 
baixa muntanya

HÀBITATS

Dunes i platges, ambients litorals sorrencs

Zones humides, aiguamolls i mulladius 

Ambients de ribera, vores de rius i estanys 

Boscos de coníferes, pins i avets bàsicament

Boscos planifolis, tant caduficolis com alzinars

Boscos mitxos, amb coníferes i/o planifolis

Brolles i màquies i altres matollars

Prats, espais oberts, pastures

Marges, vores i erms, ambients ruderals

Conreus i plantacions

Pobles i ciutats, ambients urbans
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ESCALA

PINS

Pi blanc Pinus halepensis ▶
Conforma les principals masses 
forestals del país. D’origen 
mediterrani incert, és un bon 
pioner que es beneficia de tales i 
incendis, sovint amb peus joves 
creixent en poc espai, però 
pot assolir ports imponents. 
Amb el temps alzines i roures li 
prenen el relleu al sotabosc.
ES Pino carrasco 
EN Aleppo Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★    �

    

Pinassa Pinus nigra  ▶  
És el pi dominant a la Catalunya interior 
montana de clima continental,  
on prefereix sòls calcaris;  
igual que el roure de fulla  
petita. Els exemplars vells  
són imponents i tenen
 la soca platejada. 
ES Pino negral EN Black Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★       

  

Pi roig, rajolet ▶ 
Pinus sylvestris 
Creix arreu menys a la costa 
i les terres baixes interiors. 
Forma boscos a la franja entre 
la pinassa i el pi negre, sovint 
encavalcant-s’hi, ja que és el pi 
ecològicament més versàtil. 
ES Pino silvestre EN Scot’s Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★

  

▲  Pinastre
Pinus pinaster 

Es concentra a les serralades 
Litoral i Prelitoral. És el pi 

autòcton menys freqüent però 
el de creixement més ràpid. La 
seva resina és la més preuada 

per fer aiguarràs. 
ES Pino marítimo EN Maritime Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★   

   

◀  Pi insigne 
 Pinus radiata 

De la costa sud 
de Califòrnia,

 es planta en sòls
 silícics de muntanyes 

litorals, on domina per sobre 
del bosc. Molt sensible 

a les plagues com la 
processionària del pi. 

ES Pino de Monterrey 
EN Monterey Pine

 

Pi negre  ▶
Pinus uncinata
Restringit a les 
parts altes del Pirineu
i Prepirineu, s’enfila fins 
als 2.400 m, on la resta 
d’arbres no poden viure. 
S’han documentat peus 
tortuosos creixent en 
cims ventats de mida 
petita, però de més 
de 600 anys. 
ES Pino negro 
EN Mountain Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★ 

   

◀  Pi pinyoner
Pinus pinea 

S’estén per la 
meitat est del país. Prefereix sòls 

silícics i sorrals costaners, on el pi 
blanc no viu bé. El seu pinyó és
l’únic comestible i molt apreciat  

en la nostra gastronomia.  
ES Pino piñonero EN Stone Pine

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★     � 

       

Avet Abies alba ▶
Apareix al Pirineu i al 
Montseny. De gran port, 
viu sobretot en obagues, on 
pot coincidir amb el faig, i 
és més abundant a l’estatge 
subalpí. Una de les millors 
mostres d’avetosa del 
Pirineu és a l’obaga de la 
Bonaigua (Pallars Sobirà).
ES Abeto EN White Fir

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Xiprer ▲   
Cupressus sempervirens  
Del Mediterrani oriental, 
té ús simbòlic funerari, 
ornamental, i també 
protector dels forts vents 
del nord a l’Empordà, 
Baix Camp, comarques 
de l’Ebre... on se’n fan 
tanques vegetals al marge 
de conreus. Arqueòfit.
ES Ciprés 
EN Mediterranean Cypress 

  

Càdec ▲
Juniperus oxycedrus  
Distribuït per tot el país on troba 
els seus ambients. Només de tant 
en tant assoleix mida arbòria, cosa 
que no fa el semblant i més montà 
ginebre (J. communis). 
ES Cada EN Prickly Juniper

   

▲  Cedre de l’Atles
Cedrus atlantica 

Pot viure un miler d’anys. També 
hi ha els cedres del Líban i de 
l’Himàlaia, però no es planten  
tant per a fusta i són sobretot 

ornamentals. Les pinyes maduren 
a la tardor del segon any. 

ES Cedro EN Atlas Cedar

Y GFMAMJJASOND  ★   ★     � 

  

◀ Teix Taxus baccata 
Creix aïllat o en petits nuclis en 

boscos ombrívols i canals de 
muntanya on no geli gaire, sobretot 

al Prepirineu i al llarg de la Serralada 
Prelitoral. N’hi ha de mil·lenaris. Genera 

el taxol, un potent anticancerigen. 
ES Tejo EN Yew

Y GFMAMJJASOND  ★ 

   

Pícea, 
avet roig ▶  
Picea abies
Del centre, est i nord 
europeus, aquí ornamental  
i en petites plantacions  
d’on a vegades es  
naturalitza. Fusta de bona 
qualitat, amb ella es feren  
els coneguts violins 
Stradivarius. 
ES Abeto rojo 
EN Norway Spruce

Y GFMAMJJASOND  ★  ★    � 

  

◀  Savina 
Juniperus phoenicea 

Arbret compacte, 
mai massa gros,
 al nord-est del 

país es retira de
 la costa i es fa rar; a la

resta és polivalent. Des de 
les màquies costaneres 

tarragonines fins a parets de 
cingles assolellats del Pirineu. 

ES Sabina negral 
EN Phoenicean Juniper

Y GFMAMJJASOND  ★  ★ 

     

◀  Avet de Douglas  
Pseudotsuga menziesii 
Al lloc d’origen, costa
 del Pacífic d’Amèrica 
del Nord, pot arribar 

als 100 m d’alt. Les 
seves fulles fan una olor 

dolça i cítrica molt característica.
ES Aveto de Douglas EN Douglas Fr

laY GFMAMJJASOND  ★  ★  ★     � 

  

SAÜCS, TAMARIUS I PALMERESAVETS I ALTRES CONÍFERES 

Saüc Sambucus nigra ▶ 
Arbust gros, de vegades amb 
port d’arbret, que creix
en clarianes i 
vores de boscos 
humits. Els
poms de flors es 
mengen arrebossats 
i se’n fa “cava 
de saüc”. De les 
baies se’n fan 
melmelades 
i licors. 
ES Saúco EN Elder

Y GFMAMJJASOND  ★ ★ 

  

   ◀ Saüc vermell, saüc 
racemós 

Sambucus racemosa
Parent montà 

del saüc, rarament 
té port arbori. 

Com que té 
moltes parts 

tòxiques cal evitar 
el seu ús.

ES Saúco rojo EN Red Elder

Y GFMAMJJASOND  ★  ★ 

   

Tamariu, farga  ▶
Tamarix gallica 
El més comú dels tamarius, 
arbres amb diverses 
espècies difícils de distingir, 
que viuen als aiguamolls 
salabrosos, platges i vores  
de rius. Són els únics capaços 
de viure en sòls molt salins. 
En alguns passejos 
de pobles costaners 
n’hi ha peus molt vells.
ES Taray EN French Tamarisk 

Y GFMAMJJASOND  ★  ★

    
 ▲ Margalló, bargalló

Chamaerops humilis
Única palmera natural d’Europa, menuda, 

quasi sempre de port arbustiu. Restringida a sòls 
calcaris de la meitat sud de la franja litoral i isolada 
al massís del Montgrí. Està protegida pel seu ampli 

ús en cistelleria atès el seu creixement lent. 
ES Palmito EN Dwarf fan Palm 

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

    

Palmera de Canàries  ▶
Phoenix canariensis 
Endèmica de les illes Canàries, al 
nostre medi rural és típica dels patis 
de les grans cases pairals de zones 
temperades. Més robusta que la datilera 
però de fruits insípids.
ES Palmera canaria EN Canary Palm   

 

 ▲ Palmera de dàtils, datil·ler   
Phoenix dactylifera 

Provinent de zones molt àrides, es cultiva des de fa 
més de 5.000 anys pels seus preuats fruits. Com

la de les Canàries, està sent delmada per l’arribada
de la plaga de l’escarabat morrut de les palmeres. 

ES Palmera datilera EN Date Palm

  

INVASORS

◀  Negund,  
auró americà, 
auró de fulla 

de freixe  
Negundo fraxilifolium  

Parent dels aurons d’Amèrica del 
Nord amb fulla que recorda més aviat 

els freixes. Adorna sovint passejos i 
parcs, i pot envair ambients 

riberencs o indrets ombrívols.  
ES Negundo EN Maple Ash

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★   � 

   Mimosa Acacia dealbata ▶
Originària d’Austràlia, ha 
estat molt plantada per la 
seva explosiva floració a 
finals d’hivern. Una de 
les pitjors invasores a 
escala mundial. Prohibida. 
ES Mimosa EN Blue Wattle

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★   � 

   

Ailant  ▶
Ailanthus 
altissima 
Tòxic, emet una 
fortor característica.  
Provinent de la Xina  
i molt plantat en marges  
de carretera. Colonitza ràpid, 
fent moltes llavors i fillols 
des de les arrels. 
Prohibit. 
ES Ailanto 
EN Tree of heaven

Y GFMAMJJASOND  

★  ★  ★  ★   � 

   

Morera de paper  ▶
Broussonetia 
papyrifera
Parent de les 
moreres del sud-est 
asiàtic, fa 2.000 anys 
ja s’emprava per fer 
paper, roba i 
medecines. Pol·len molt 
al·lergogen, però fruit comestible. 
ES Moral del papel 
EN Paper Mulberry

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    � 

   

Troana Ligustrum lucidum ▶ 
Ornamental de l’est d’Àsia 
molt habitual en carrers i 
jardins. Merles i tords 
contribueixen a 
escampar les llavors
per fondals i obagues. 
ES Aligustrón  
EN Glossy Privet

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★   � 

  

▼   Robínia
Robinia pseudoacacia 

Del centre dels Estats Units. 
Plantada a casa nostra des de 
fa 400 anys al medi rural i als 
jardins, és l’arbre invasor més 

escampat pel territori.  
ES Falsa acacia EN Black Locust

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★    � 

   

◀  Tabac groc, femera 
Nicotiana glauca 

Arbret esprimatxat de Sud-
amèrica i parent del 

tabac, que s’escapa a 
llocs remenats i rambles 

de contrades marítimes. Molt 
invasora sobretot després 

d’incendis. Prohibida.
ES Gandul EN Glaucous Tobacco

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    � 

   

ORNAMENTALS I PLANTACIONS FUSTERES

◀  Eucaliptus
blau 

Eucalyptus 
globulus 

Originari de 
Tasmània, molt 

robust, però poc
 tolerant al fred.

 Cultivat arreu del 
món per fer pasta 

de paper i altres usos 
fusters. Olis de les 

fulles amb propietats guaridores 
de problemes bronquials i de diabetis.

ES Eucalipto azul EN Blue Gum

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★     � 

  

Morera de seda  ▶
Morus alba
Introduïda de la Xina 
cap al segle XVI perquè 
era l’aliment preferit dels 
preuats cucs de seda. 
ES Moral blanco EN White Mulberry

  

 ◀  Morera 
de móres 

Morus nigra
Duta de Pèrsia 

d’antic, força abans 
que la morera de la seda. Tolera 

millor el fred i se n’aprecien l’ombra, 
la fusta i els fruits. 

ES Moral negro EN Black Mulberry

 

Eucaliptus 
de fulla estreta  ▶
Eucalyptus camaldulensis 
D’Austràlia, a Catalunya
més usat com a 
ornamental. Igual que 
el blau, empobreix molt 
el sòl pel creixement 
ràpid, alta demanda 
d’aigua i les substàncies 
que desprèn. 
ES Eucalipto colorado
EN River red Gum 

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★     � 

  

Castanyer  ▶
Castanea sativa 
De la Mediterrània oriental 
i difós pels romans per la 
fusta i les castanyes, 
forma part del nostre 
paisatge en moltes 
muntanyes plujoses 
de sòl silícic. Pot tenir 
soques gegantines.  
ES Castaño
EN Sweet Chestnut

Y GFMAMJJASOND  ★  ★    � 

  

 Castanyer d’Índia, castanyer bord ▼   
Aesculus hippocastanum 

Ornamental originari dels Balcans 
que, malgrat certes semblança 

en les fulles i els fruits 
—lleugerament tòxic—, 

pertany a una família 
diferent del castanyer.

ES Castaño de Indias 
EN Horse-Chestnut

Y GFMAMJJASOND  ★  ★    � 

  

Noguera Juglans regia  ▶
Arreu del país plantada de 
molt antic per les apreciades
nous, la fusta es considera d’alta 
qualitat per a ebenisteria. Només es naturalitza 
en climes montans i sòls amb certa humitat. 
ES Nogal EN Walnut

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    � 

   

FRUITERS MEDITERRANIS NATURALITZATS

Olivera  ▶
Olea europaea subsp. europaea   
Conreu ancestral, amb peus 
mil·lenaris, és l’arbre de la trilogia 
agrària mediterrània que inclou vinya i 
blat. L’oliva, seu oli, i la fusta 
són productes molt apreciats. 
ES Olivo EN Olive Tree

Y GFMAMJJASOND  

★ ★  ★  ★     � 

  

Garrofer  ▶
Ceratonia siliqua 
Necessita climes càlids i 
suaus, cap al sud es fa 
més comú i entra més 
terra endins. Es conreava molt 
per alimentar el bestiar amb 
les garrofes, i la llavor s’usa en 
alimentació, farmàcia, 
cosmètica, tèxtil... 
ES Algarrobo EN Carob Tree

Y  GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    �

   

◀  Figuera 
Ficus carica
Domesticada  

des de fa 6.000 anys. 
Arbre inconfusible, d’olor notable, 

cultivat en nombroses varietats.
La versió salvatge, anomenada 

cabrafiguera, és un arbustet que 
creix en rocams i parets. 

ES Higuera EN Fig Tree 

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    �  

    

Magraner ▶ 
Punica granatum
Arbrissó de branques espinoses 
que fou dut pels àrabs. Es 
naturalitza a alçades moderades 
en marges de camps i torrents. 
Dóna l’apreciada magrana i té 
múltiples usos medicinals.  
ES Granado EN Pomegranate

   

▼   Nesprer del Japó, micaquer 
Eriobotrya japonica

Dut d’Àsia en temps força 
recents, ara és típic d’horts, patis 

i racons urbans arrecerats. El fruit al 
Maresme va rebre el nom japonès 
micaco (‘tres pinyols’), però s’ha 

estès més el manlleu del nom de les 
nespres antigues. 

ES Níspero de Japón EN Loquat

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★     � 

  

Ginjoler Ziziphus jujuba ▶ 
Escapada de cultiu en 
climes càlids. Cultivat pel 
seu fruit, el gínjol, que té 
força pinyol però un gust 
aromàtic que recorda 
la poma fornejada, molt 
agradable. La fusta 
s’empra per fer 
gralles i tenores. 
ES Azufaifo EN Jujube

Y GFMAMJJASOND  ★  ★    � 

  

◀  Ametller
Amygdalus communis

Provinent d’Àsia Central, i 
profusament conreat a casa 
nostra, apareix aquí i allà a 
marges de camps i camins 
en ambients mediterranis. 

ES Almendro EN Almond

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    � 

  

◀  Ullastre 
Olea europaea

subsp. sylvestris
Varietat salvatge de 

l’olivera restringida a 
màquies de zones de 
clima marítim al sud 
del Llobregat i Costa 

Brava nord.
ES Acebuche 

EN European Olive

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Y Marcescent - es marceix sense       
desprendre’s de la tija 

Llorer-cirer  ▶
Prunus laurocerasus   
Propi dels Balcans fins a l’Iran,  
comú en jardineria per fer tanca 
vegetal i invasor al nord d’Europa. 
Tòxic i olorós pel cianhídric que conté.  
ES Lauroceraso EN Cherry Laurel

Y GFMAMJJASOND  ★  ★  ★    � 
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