
1a Sèpals erectes durant la florida [a]; pètals

amb l'ungla tan llarga com el limbe, o més

llarga [b] .......................................….………... 2

1b Sèpals ± patents al temps de la florida

[a]; pètals sense ungla o amb ungla molt

curta [b] ........……………………………………..……. 3

a

a b

b

Clau de determinació  del gènere
Geranium [geranis i suassanes] 1



2a Fulles lluents, orbiculars, amb 5-7 lòbuls obtusos, poc

profunds [a]; sèpals fortament carenats i amb rugositats

transversals [b]; planta glabra o glabrescent [c] ..... G. lucidum

2b Fulles palmaticompostes (amb els segments ± peciolulats)

[a]; sèpals no fortament carenats ni gaire rugosos [b]; herba ±

piloso-glandulosa [c]…………….………..……..G. robertianum

a

b-c

a

b-c

TORNAR
ENRERE

geranium 2

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1365
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1366


3a Planta anual (rarament biennal) [a]; pètals de (2)5-8 mm

(rarament de 7-10 mm, però en aquest cas no ultrapassen els

sèpals) [b] ................................................................................……... 4

3b Planta perenne, generalment amb un rizoma ± gruixut

[a]; pètals de (7)8-18 mm, netament més llargs que els

sèpals [b] ...............................................................…….. 10

a

b

b

b
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4a Fulles de 2-7 cm, quasi palmatisectes, amb 5-7 segments

estrets dividits en lacínies linears o oblongo-linears ....…....…….. 5

4b Fulles no tan profundament dividides, o bé no

descompostes en lacínies linears (en algun cas força

dividides, però més grans) ..........................................…... 6

TORNAR
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5a Peduncles més llargs que la fulla corresponent [a];

tiges i pecíols amb pilositat aplicada [b]; pètals de 7-10
mm [c]; mericarpis glabres (pilosos al marge i en el bec)

[d].................................................... G. columbinum

5b Peduncles més curts que la fulla [a]; tiges i pecíols amb

pilositat patent [b]; pètals de 4-5 mm [c]; mericarpis piloso-

glandulosos [d].................................................. G. dissectum

a

a b c

d

d c

b a
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1370
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1371


6a Segments primaris de les fulles cuneïformes, amb l'amplada màxima prop de l'àpex

[a], fulles de contorn orbicular, les inferiors d'1,5-6 cm de diàmetre [b] .................…... 7

6b Segments primaris de les fulles atenuats a l'àpex, amb l'amplada màxima

aproximadament a la meitat de llur longitud [a]; fulles de contorn poligonal, les

inferiors de 3-15 cm de diàmetre [b]............................................................................... 9

a b b

a-b
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7a Pètals enters [a]; mericarpis llisos, amb pèls patents [b]; fulles molt sovint amb un

pic vermell al fons dels sinus [c] …................................................. G. rotundifolium

7b Pètals emarginats o bilobats [a]; mericarpis glabres i rugosos, o bé pilosos i llisos [b];

fulles sense pics vermells al fons dels sinus [c] ............................................................... 8

a b c

a b c
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1374


8a Pètals de 3-7 mm [a]; mericarpis glabres (el bec és pilós), amb rugositat

transversals [b]; estams tots fèrtils [c]; tija amb pèls patents d'1,5-2 mm [d] G. molle

8b Pètals de 2-4 mm [a]; mericarpis llisos amb pèls ± aplicats [b]; 5 estams amb

anteres i 5 més d'estèrils [c]; tija amb pèls de 0,1-0,2 mm [d] ............... G. pusillum

a b c d

d
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1375
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1376


9a Sèpals de 8-12(15) mm, aresta inclosa ; mericarpis llisos; pedicels fructífers erectes; 

fulles amb 5-7 segments ordinàriament pinnatipartits ...............…... G. bohemicum

9b Sèpals de 3-5 mm [a]; mericarpis amb arrugues transversals [b]; pedicels fructífers

± reflexos [c]; fulles amb 3-5 segments dentats o pinnatífids [d] ... G. divaricatum

a-c d
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1381
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1382


10a Flors solitàries en general [a]; fulles molt profundament

palmatipartides i amb els segments dividits en lacínies
sublinears (de vegades els de les fulles inferiors més amples)

[b]..........................................................…... G. sanguineum

10b Flors normalment a parells [a]; segments foliars no dividits

en lacínies linears [b] .............................................................. 11

a

b

a

b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1369


11a Segments primaris de les fulles cuneïformes, amb

l'amplada màxima prop de l'àpex [a]; fulles de contorn

orbicular, les inferiors d'1,5-6 cm de diàmetre [b] ...........…... 12

11b Segments primaris de les fulles atenuats a l'àpex, amb

l'amplada màxima aproximadament a la meitat de llur longitud
[a]; fulles de contorn poligonal, les inferiors de 3-15 cm de

diàmetre [b] ............................................................................ 13

a

b

a a b

b
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12a Tija aèria nul·la o molt curta [a]; peduncles de 5-10 cm, afil·les o amb 2 fulles

reduïdes, que solen sortir directament de la base de la planta [b]; pètals de (12)14-16

mm [c] ............................................................................................... G. cinereum

12b Tija aèria ben desenvolupada, amb fulles nombroses [a]; pètals de 7-10 mm [b]

............................................................................................................... G. pyrenaicum
a b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1373
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1373


13a Pètals emarginats [a]; segments foliars

simplement dentats o feblement pinnatífids [b]

.........................................................…... G. nodosum

13b Pètals d'àpex arrodonit o apiculat [a]; segments foliars

pinnatipartits o profundament pinnatífids [b] ..................... 14

a

b

a

b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1377


14a Pètals d'un violeta negrós, de 8-10 mm, apiculats [a]; sèpals curtament

mucronats [b]; fulles inferiors i mitjanes palmatipartides poc profundament (fins a
menys de 3/4 del radi) [c]; mericarpis solcats a la part superior [d]; flors planes o amb

els pètals reflexos [e] ..........................................................................…... G. phaeum

14b Pètals lilacins, roses o purpuris, de tonalitat viva, de 12-18 mm, amb l'àpex

arrodonit [a]; sèpals aristats [b]; fulles inferiors i mitjanes molt profundament

palmatipartides [c]; mericarpis no solcats [d]; flors còncaves [e]................................ 15

c

b

a b-e c d
e

a-e a

geranium 14

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1378


15a Flors lilacines-blavenques [a]; pedicels ± reflexos després de la florida [b];

filaments estaminals amplament ovats a la base [c]; segments foliars en general

retallats per sinus profunds en els 2/3 o 3/4 superiors [d] ..................... G. pratense

15b Flors d'un púrpura violaci [a]; pedicels erectes després de la florida [b]; filaments

estaminals lanceolats a la base [c]; segments foliars no tan dividits [d] G. sylvaticum

a b d

a b c d
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