
Arbres i arbusts. Descripció. 

Auró de jardí o Negundo 
Nom científic: Acer negundo 

D’uns 9 metres d’alçada. 
La capçada és ovada i espessa. Amb 
branques llargues. 
L’escorça és de color  marró i rugosa. 
Fulles  caduques,  decusades, 
imparipinnades,    amb  3  a  7  folíols 
desiguals  i  amb  dents  grans  i 
irregulars. De color verd clar. 
Fruit és una disàmara. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ Arbre plantat en parcs i jardins per 
la  seva  gamma  de  colors  del  seu 
fullatge. 

Alzina 
Nom científic: Quercus ilex 

Mesura uns 7 metres  d’alçada. 
La  capçada  és  arrodonida,  molt 
espessa. 
El  tronc  amb  l’escorça  marró, 
rugosa i clivellada. 
Arbre de fulla perenne. 
Fulles:  ovades,  dentades, 
esparses  i  lluentes    a  l’anvers,  i 
peludes al revers. 
El fruit és l’aglà. 

Data d’observació: octubre2005. 

§ Arbre típic dels boscos de les 
nostres contrades.



Lledoner 
Nom científic: Celtis australis 

Alçada aproximada 6 metres. 
Capçada arrodonida 
Tronc llis i gris. 
Fulla    ovada,  dentada,  acuminada  i 
asimètrica.  De  tacte  aspre    i  verda 
fosca a l’anvers i  verda clara  i peluda 
al revers. Fulles alternes. 
Fruit  és rodó  i  de color  verd  passa 
a  negre  quan  està  madur.    És  una 
drupa. Comestible quan és madur. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ La  seva  fusta  és  flexible  i 
compacte  i  van  molt  bé  per  fer 
forques i altres eines del camp. 

Freixe de fulla gran 
Nom científic : Fraxinus excelsior 

D’uns 7 metres d’alçada. 
Capçada oval esclarissada. 
L’escorça és grisa i llisa. 
Arbre de fulla caduca. 
Fulles oposades,      imparipinnades, 
de 9 a 13 folíols, lanceolats, dentats 
i acuminats. 
Destaca pels seus borrons grossos 
i  negres. 
Fruit és una sàmara. 

§ Data d’observació: octubre 2005 
Arbre  de  fusta  lleugera  i  elàstica 
que  s’utilitza  per  fer  escales, 
bastons...



Evònim 
Nom  científic:  Euonymus 
japonicus 

Arbust perenne. 
Fulles  decusades,    obovades  i 
dentades. Dures, d’un verd  fosc 
i brillants. 
Fruit  en  càpsula    de  color 
taronja. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ Arbust  que  es  poda  i  es  fa 
servir de tanca. 

Llorer 
Nom científic: Laurus nobilis 

Té una alçada de 5 metres. 
La capçada és fusiforme. 
Tronc gris  fosc i llis. 
La fulla és perenne, lanceolada, 
amb el marge una mica ondulat i 
entera. Les fulles esparses, 
dures, lluents i aromàtiques quan 
es freguen. 
El fruit, és una drupa, rodona i 
negra de la mida d’una oliva. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ Les fulles es fan servir per a 
fer més gustosos els guisats. 

§ En temps antics era el símbol 
de la glòria i se’n feien 
corones per als herois i 
poetes.



Pitospor 
Nom  científic:  Pittosporum 
tobira 

Arbust d’uns 2 metres d’alçada. 
Molt espès. 
De  fulles  persistents,  esparses, 
dures  i  espatulades.  De  color 
verd  fosc    i  lluentes  a  l’anvers  i 
verd  clar  al  revers.    Fruits 
arrodonits  i  acabats  en  punta. 
Quan  són  madurs  són  de  color 
groc. 
És una càpsula. 

Data d’observació: octubre 2005. 

Roure pènol 
Nom  científic.  Quercus 
robur 

Arbre  jove de 3m d’alçada. 
Capçada cònica. 
Escorça grisa i clivellada. 
De  fulles  caduques, 
esparses,  obovades,  fesa  i 
amb la base auriculada. 
El pecíol molt curt. 
Fruit és una núcula, l’aglà. 

Data  d’observació:  octubre 
2005.



Til∙ler o tell 
Nom científic: Tilia sp 

Arbre d’uns 3 metres d’alçada. 
Capçada en copa. 
Escorça llisa d’un gris fosc. 
Fulla  caduca  en  forma  de  cor, 
dentada  i  acuminada.  En  el 
revers  a  les  enforcadures  dels 
nervis té uns pèls de color roig. 
El  fruit  és  una  núcula  ovoide 
que es troben de dos en dos al 
damunt d’una bràctea. 

Data  d’observació:  octubre 
2005. 

§ Amb les flors seques es pot 
preparar una  infusió que va 
molt  bé  per  a  calmar  els 
nervis abans d’un examen. 

Mèlia 
Nom científic: Melia azedarach 

D’uns 9 metres d’alçada. 
Forma de la capçada és arrodonida. 
Tronc clivellat. 
Fulles  caduques,  bipinnades,  folíols 
el∙líptics  i dentats de color verd  fosc 
a l’anvers i més clar al revers. 
El  fruits  és  rodó,  de  color  verd  que 
és  torna  groc  quan  està  madur.  És 
una baia. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ Se’n fan rosaris, collarets.



Baladre 
Nom científic: Nerium oleander 

Arbust de 3 metres d’alçada. 
Fulles  esparses  ,  lanceolades  d’uns 
10 cm de llargada, de color verd fosc i 
dures. 
Fruit llarg, d’uns 13 cm. És un fol∙licle. 

Data d’observació: octubre 2005. 

§ Aquest  arbust  conté  glucòsids, 
com l’oleandroginina que és tòxica 

Troana 
Nom  científic:  Ligustrum 
lucidum 

Arbre d’uns 6 metres d’alçada. 
De capçada ovada. 
Escorça llisa, grisa i clivellada. 
Les  fulles  són  decusades, 
el∙líptiques,  acuminades  i 
atenuades a la base. 
Lluentes  a  l’anvers  i  mats  al 
revers. 
El fruit és una baia negra. 

Data d’observació: octubre 2005 

§ Plantat  en  carrers  i  jardins.  El 
fruit és molt embrutidor.


