
1a Totes les fulles adultes bipinnades ……………………………………………………………….……… 2

1b Fulles adultes reduïdes a fil·lodis laminars o espinescents, a vegades amb algunes

fulles bipinnades ……………....……………………………………………………………….…………………….. 5

Clau de determinació del gènere
Acacia [mimoses] 1



2a Arbusts o, més rarament, arbres espinosos o

espinescents i caducifolis .............................................. 3

2b Arbres o arbusts sense punxes i perennifolis ......….. 4

TORNAR
ENRERE

acacia 2



3a Espines curtes (< 3 cm) [a]; folíols de 0,75-1,75 cm d’amplada [b]; fruit

subcil·líndric [c] ..............................................A. farnesiana

3b Espines molt llargues (> 10 cm) [a]]; folíols de 1-3(5,5) cm d’amplada [b]; fruit ±

comprimit [c] ...............................A. karroo

a b

ba

TORNAR
ENRERE

acacia 3

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax537
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax543


4b Branquetes ± anguloses, no alades, ± pubescents [a]; folíols propers

entre ells, pubescents [b] .............….….............................A. dealbata

4a Branquetes un xic anguloses, ± alades, quasi glabres; folíols ben

separats entre si (per una distància superiors a la seva amplada);

glabres ........................................................................A. decurrens

b

a b

TORNAR
ENRERE

acacia 4

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax541


5a Flors tetràmeres, en glomèruls ± cilíndrics,

espiciformes; fruits cilíndrics ......A. longifolia

5b Flors pentàmeres, en glomèruls globosos

[a]; fruits ± comprimits [b]....................…….. 6
a a

c

TORNAR
ENRERE

acacia 5

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax538


6b Fil·lodis amb 1 únic nervi prominent ........................................................….…......... 8

6a Fil·lodis amb (2)3-5(6) nervis prominents ................................................................ 7

TORNAR
ENRERE

acacia 6



7a Fil·lodis amples (a vegades falciformes),

generalment de més 1,2 cm [a]; glomèruls
grans, de 10-12 mm de diàmetre, en grups de
2-8 en raïms axil·lars [b]; funicle molt llarg i amb
plecs, que dóna vàries voltes al voltant de la

llavor [c]............................ A. melanoxylon

7b Fil·lodis estrets (linear-lanceolats o linear-

oblanceolats), generalment de menys de 1,2
cm; glomèruls petits, de 4-6 mm de diàmetre,
solitaris i axil·lars o en grups de 2-3 en raïms
axil·lars; funicle no molt llarg i sense plecs, que

dóna una única volta a la llavor ....A. cyclops

ba b

TORNAR
ENRERE

acacia 7

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax540


8a Fil·lodis estretes (de 0,2-1,5 cm d’amplada) [a]; bràctees ±

persistents [b]; funicle bru-vermellós, llarg, que fa, com a màxim,

dues voltes a la llavor [c].....................................A. retinoides

8b Fil·lodis més amples (de 0,5-5 cm d’amplada) [a]; bràctees

aviat caduques [b]; funicle blanquinós, curt, de longitud com a

màxim igual al de la llavor [c] ....................................................... 9

a

a

b

b

c

TORNAR
ENRERE

acacia 8

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax539


9a Fil·lodis asimètrics a la base, falciformes o

subfalciformes, mútics [a]; raïms amb 10-20 glomèruls

de flors [b]........................................... A. pycnantha

9b Fil·lodis simètrics a la base, de linears a lanceolats,

generalment mucronats [a]; raïms amb (1)2-10 glomèruls

[b];................................................................ A. saligna

a

b

b

a

b

TORNAR
ENRERE

acacia 9

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax542
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax544

