
1a Limbe foliar triangular, sagitat o cordiforme,

enter o dividit, amb la base truncada, cordada o

auriculada [a]; fulles peciolades [b]………….…………. 2

1b Limbe foliar ovat, oblong o linear, arrodonit o

atenuat a la base, enter [a]; fulles peciolades o

sèssils [b]…………………………………………………..…………. 4

a-b

a-b a-b

a-b

a-b a-b

Clau de determinació  del gènere
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2a Fulles superiors profundament dividides, les inferiors 

irregularment lobades o crenades [a]; corol·la rosada, de 25-40 
mm de llargada [b]………………………..…………………. C. althaeoides

2b Totes les fulles enteres o subenteres [a]; corolla més petita [b]……………………………. 3

a a

b

a b
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3a Corol·la blanca o rosada, de (10)15-25 mm de llarg [a]; peduncle 

tan llarg com la fulla corresponent o més, amb bractèoles  distants de 
la flor i més petites que els sèpals [b]; fulles ± hastades o triangulars 
[c]………………………….…………………………………………………………… C. arvensis

3b Corol·la blava, de 7-12 mm de llarg; peduncle més curt que la fulla corresponent, 

amb bractèoles foliàcies molt pròximes a la flor i més grans que els sèpals; limbe foliar 
ovat…………………………………………………………………..………………………………………….. C. siculus

a

b-c

bracteoles

br

b
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4a Fulles caulinars amb limbe ovat [relació longitud / amplada: [1-2(3)], peciolades; 

co-rol.la blava, de 7-12 mm de llargada; bractèoles foliàcies molt pròximes a la flor i tan 
grans com els sèpals o més……………………………………………………………………….. C. siculus

4b Fulles caulinars amb limbe proporcionalment més llarg, 

sèssils, subsèssils o ± llargament peciolades, però en aquest cas 
amb el limbe atenuat progressivament en pecíol [a]; corol·la no 

blava o bractèoles diferents [b]….............................................… 5

a a

b
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5a Fulles totes uninervades……………….. C. lanuginosus

5b Fulles pinnatinèrvies………………………………………. 6
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6a Corol·la blava almenys a la part superior, en general groga al centre i blanca en-

tremig; planta herbàcia, normalment anual; fulles superiors ± amplexicaules. C. tricolor

6b Corol·la rosada o blanquinosa (rarament blavenca) [a]; planta 

perenne ± sufruticosa [b]; fulles superiors no amplexicaules [c] 7

a b

c
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7a Planta coberta d'una densa pilositat sedosa, lluent, aplicada 

[a]; tiges floríferes poc més llargues que les fulles de les rosetes 
basals (molt rarament més del doble) [b]; peduncles netament 
més curts que la fulla corresponent [c]……………………. C. lineatus

7b Planta amb pilositat laxa, rarament sedosa i, almenys a les tiges, no 

aplicada [a]; tiges floríferes molt més llargues que les fulles de la roseta 
basal, les quals sovint desapareixen abans de la florida [b]; peduncles 
més llargs o poc més curts que la fulla corresponent [c] ….. C. cantabrica

a-b

a-b

c
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