
1a Fulles compostes amb 3-5(7) folíols ovats, ± dentats, de 3-10 cm [a]; arbre dioic [b]

.................………………………………………………………………………………………..…… A. negundo

1b Fulles simples ………………………………………………………………………………………….…………..2
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Clau de determinació del gènere
Acer [aurons i blades]

1

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1451


2a Limbe de les fulles adultes ciliat al marge, de 4-7(10) cm, normalment dividit en 5

lòbuls trífids, obtusos [a]; ales del fruit en angle de 180° [b]........…..... A. campestre

2b Limbe de les fulles no ciliat, almenys en estat adult, i trilobat o pentalobat (en

aquest darrer cas amb lòbuls aguts o bé amb sinus poc profunds) .......................…….. 3

a a b

Acer 2

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1444


3a Limbe foliar de 2-6(8) cm, amb 3 lòbuls enters (rarament denticulats), obtusos i

subiguals ……..........................................................…….……….. A. monspessulanum

3b Fulles amb 5 lòbuls, o bé subtrilobades dentades, o bé més grans ...…...............…. 4

Acer 3

TORNAR
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1445


4a Limbe foliar de menys de 7 cm ….............................................................................. 5

4b Limbe de les fulles ben desenvolupades de més de 7 cm ....................................... 6

Acer 4

TORNAR
ENRERE



5a Ales del fruit en angle de 180° aprox. [a]; revers de les fulles verd i ± lluent [b];

pecíol amb làtex [c] ............................................................................... A. campestre

5b Ales del fruit en angle agut [a]; revers de les fulles glaucescent i mat [b]; pecíol

sense làtex [c] .......…......................................................................................A. opalus

a
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1444
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6a Lòbuls foliars amb poques dents (normalment 1-2 a cada costat), amb l'àpex i les

dents molt agudament acuminats [a]; revers de les fulles glabre i ± lluent [b]; ales del

fruit en angle molt obtús [c]; pecíol amb làtex [d]............................. A. platanoides

6b Lòbuls foliars amb dents ± nombroses, poc profundes [a]; àpex i dents ± aguts,

però no acuminats o molt poc [b]; revers de les fulles glaucescent i mat, en general ±
pubescent [c]; ales del fruit en angle agut o ± recte, rarament obtús [d]; pecíol sense

làtex [e] .................................... 7
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1446


7a Fulles amb tendència a ésser palmatipartides;

segments foliars ovato-lanceolats, aguts, el central
de (3)4-8 cm [a]; inflorescència pedunculada,

paniculoide [b] .................. A. pseudoplatanus

7b Fulles amb tendència a ésser palmatífides;

lòbuls foliars triangulars o subrectangulars, poc
aguts, el central d' 1-4(5) cm [a]; inflorescència

subsèssil, corimbiforme [b] ............. A. opalus

a b
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