
1a Planta anual o biennal, sense rebrots estèrils a l'època de la florida [a]; rel prima [b] Grup 1

1b Planta perenne, amb rebrots estèrils, sovint cespitosa [a]; rabassa ± lignificada [b].. Grup 2

a-b

a-b

Clau de determinació  del gènere
Arenaria 1



1a Fulles ovades o ovato-lanceolades [a]; pètals netament més curts que els sèpals 

[b]………………………………………………………………………………………………..………… A. serpyllifolia

1b Fulles linears o oblongo-linears (de vegades les inferiors més amples) [a]; pètals

més llargs, iguals o poc més curts que els sèpals [b]………………………………………………….. 2

a b

a b

Grup 1 2

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-serpyllifolia-l-


2a Sèpals aguts, aproximadament tan llargs com els pètals……………………………………. 3

2b Sèpals obtusos, 1,5-2 vegades més curts que els pètals…………………………………….. 4

Grup 1 3

TORNAR
ENRERE



3a Sèpals amb 1(3) nervi poc visible [a]; planta anual [b]; anteres blanquinoses 

[c]……………………………………………………………………………………………………………….. A. modesta

3b Sèpals amb (1)3-5(7) nervis [a]; planta biennal (rarament anual) [b]; anteres

rosades o purpúries [c]……………………………………………………………………………… A. fontqueri

Grup 1 4

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-modesta-dufour-subsp-modesta


4a Planta amb pèls glandulars…………....…………………………………........... A. conimbricensis

4b Planta sense pèls glandulars…………………………………………………………….. A. obtusiflora

Grup 1 5

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-conimbricensis-brot-


1a Flors sèssils o subsèssils [a]; fulles rígides, recorbades, de marge engruixit, d‘1-4(6) 

mm [b]; planta ± pulviniforme [c]…………………………………………………………. A. tetraquetra

1b Flors pedunculades [a]; fulles no recorbades o molt poc [b]; planta, en general, no 

pulviniforme [c]............................................................................................................. 2

a a c

a-c b

Grup 2 6

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-tetraquetra-l-


2a Fulles linears o sublinears, de 3-10 x 0,5-1 mm……………………………………………………. 3

2b Fulles linear-lanceolades, lanceolades, el·líptiques o suborbiculars, més llargues o

més amples………………………………………………………………………………………………………………. 4

Grup 2 7

TORNAR
ENRERE



3a Fulles no aristades [a]; sèpals amb 3-5 nervis ± visibles [b]; pètals poc més llargs 

que els sèpals [c]......................................................................................... A. fontqueri

3b Fulles ± aristades [a]; sèpals uninervats [b]; pètals molt més llargs que els sèpals [c]; 
planta cespitosa [d]……………………………………………………………………………….. A. grandiflora

b-c

Grup 2 8

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-grandiflora-l-


4a Fulles lanceolato-linears, ± aristades, de 3-10(21) x 0,5-1,5(2) mm, rígides, en

tendre ± carenades (nervi central molt prominent), en sec amb els marges engruixits
o revoluts…………………………………………………………………………………………….. A. grandiflora

4b Fulles lanceolades o ovades, no aristades, planes, no carenades ni amb el marge

engruixit……………………………………………………………………………………………………………………. 5

Grup 2 9

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-grandiflora-l-


5a Càpsula cilíndrica, molt més llarga que el calze [a]; sèpals glabres [b]; pètals rosa 

(rarament blancs) [c]; fulles lanceolades, agudes, de 5-10 mm [d]……… A. purpurascens

5b Càpsula ovoide, poc més llarga que el calze [a]; sèpals pilosos o glabres, pero en

aquest cas fulles ovades, petites [b]; pètals blancs [c]………………………………………………… 6

b-c b-c

Grup 2 10

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-purpurascens-ramond-ex-dc-in-lam-et-dc-


6a Sèpals de (5)6-9 mm) [a]; fulles lanceolades, d'(0,7)1-2(4) cm [b]……… A. montana

6b Sèpals de 2,5-5,5 mm [a]; fulles el·líptiques, ovades o lanceolades, de menys

d’1 cm [b]........................................................................................................................ 7
a a b b

Grup 2 11

TORNAR
ENRERE



7a Sèpals amb un nervi poc visible, obtusos o aguts i, en aquest cas, glabres [a];

planta cespitosa, procumbent, amb fulles ± peciolades, de nervació poc visible [b].. 
…………………………………………………………………………………………………………………. A. biflora

7b Sèpals 3-5 nervats, aguts, pubescents o glabrescents [a]; planta ± cespitosa, 

ascendent, amb fulles subsèssils fortament nervades [b]........................................ 8
a a bb

Grup 2 12

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/arenaria-biflora-l-


8a Planta glandulífera, sobretot a la summitat [a]; fulles lanceolades, amb els

nervis laterals poc aparents [b]; sèpals amb els nervis poc sortints [c]……… A. ligericina

8b Planta no glandulífera [a]; fulles ovato-lanceolades, amb nervis laterals molt

visibles [b]; sèpals amb nervis molt sortints [c]……………………………..………………. A. ciliata

a b c

a

Grup 2 13
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http://www.floracatalana.net/arenaria-ligericina-lecoq-et-lamotte
http://www.floracatalana.net/arenaria-ciliata-l-subsp-moehringioides-j-murr-j-murr

