
1a Planta netament pubescent o tomentosa (de vegades amb la

inflorescència glabra)……………………………………………………… Grup 1

1b Planta glabra (de vegades pilosa només a la inflorescència; 

rarament amb les fulles pubèrules al revers)…………………………. 2

Clau de determinació  del gènere
Hypericum 1



2a Sèpals molt desiguals [a]; estams en 5 fascicles [b]; arbust o herba 

subarbustiva alta, amb fulles de 2,5-15 cm [c]; glàndules negres 

absents……………………………………………………………………………..………….… 3

2b Sèpals subsiguals [a]; estams en 3 fascicles [b]; planta herbàcia (o 

lignificada a la base) amb glàndules negres a les fulles, o almenys als 

sèpals i a les anteres  (lupa!) [c]……………………………………….……………. 4

a b

c

b c

c

b

a

b

c

TORNAR
ENRERE

hypericum 2



3a Sèpals obtusos, de 8-12(15) mm [a]; pètals de 6-10(12) mm, que pràcticament no 

ultrapassen els sèpals[b]; baia indehiscent, primerament vermella, després negra [c]; fulles 
de (3)4-12(15) cm [d]; planta d'olor poc acusada………………………………….. H. androsaemum

3b Sèpals aguts de (2)3-6(7) mm; pètals d'(1 1)15-20 mm, que ultrapassen molt els sèpals; 

fruit subcoriaci, dehiscent; fulles de (1,5)2,5-5 cm; planta que fa olor de boc (sobretot en 
rebregar les fulles)…………………………………………………………………..………………………. H. hircinum

a-b c d

TORNAR
ENRERE

hypericum 3

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1315
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1316


4a Tija llisa o amb 2 línies ± prominents........................................ Grup 2

4b Tija amb 4 línies prominents ……………………………………………………….. 5

TORNAR
ENRERE

hypericum 4



5a Fulles sèssils, sense glàndules translúcides (rarament en tenen alguna d'es-

cadussera) [a]; sèpals obtusos (rarament algun d'agut) [b]; pètals de 10-14 mm, amb 
moltes glàndules negres [c]………………………………………….………………………… H. maculatum

5b Fulles semiamplexicaules, cobertes de petites glàndules translúcides [a]; sèpals 

aguts [b]; pètals de 5-8 mm, amb poques glàndules negres [c]………….… H. tetrapterum

a cb-c

a

b c

TORNAR
ENRERE

hypericum 5

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1319
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1322


1a Fulles connates (les de cada parell soldades entre 

elles a la base)………………………………….. H. caprifolium

1b Fulles Iliures (no soldades entre elles)……………. 2

TORNAR
ENRERE

Grup 1 6



2a Fulles subsèssils, de 2-6 cm [a]; planta erecta, verda, poc ramificada, finament 

pubescent [b]; panícula oblonga [c]; càpsula de longitud doble que la del calze 
[d]……………………….……………………………………………………………………………….….. H. hirsutum

2b Fulles sèssils, semiamplexicaules, de 0,5-2(3) cm [a]; planta ramificada o tortuosa, 

tomentosa, grisenca [b]; panícula ± corimbiforme [c]; càpsula no tan llarga [d]………. 3

a

b c

b c

b

a

a

TORNAR
ENRERE

Grup 1 7

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1312


3a Fulles amb algunes glàndules marginals negres (lupa!) [a]; tiges ± llenyoses a la 

base [b]; inflorescència multiflora [c]; sèpals amb glàndules negres al marge [d]; pètals 
patents, sense apèndixs nectarífers [e]……………..…………………………………. H. tomentosum

3b Fulles sense glàndules negres; tiges herbàcies, febles, estoloníferes; inflorescència 

pauciflora; sèpals amb fines dents glanduloses, vermelles o brunes, al marge; pètals 
erectes, amb apèndixs nectarífers………………….……………………………………………… H. elodes

a d-e

b-c

TORNAR
ENRERE

Grup 1 8

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1313
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1314


1a Fulles curtament peciolades, orbiculars o amplament ovades, coriàcies, glauques al 

revers………………………………………………………………………………………………. H. nummularium

1b Fulles sèssils (rarament subsèssils, i en aquest cas el·líptico oblongues: v.  H. hu-

mifusum)…………………………………………………………………………………………………………………… 2

TORNAR
ENRERE

Grup 2 9

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1317


2a Fulles sense glàndules negres marginals, únicament amb 

glàndules translúcides (lupa!)…….………………………………………. 3

2b Fulles amb glàndules negres marginals i amb glàndules 

translúcides o sense…………………………………………………………… 4

TORNAR
ENRERE

Grup 2 10



3a Fulles linears o estretament oblongues, de 12-28 X 1-4(6) mm, amb el marge ge-

neralment molt revolut; anteres grogues…………………………………………… H. hyssopifolium

3b Fulles cordiformes, semiamplexicaules, de 6-15(20) X 3-10(16) mm, planes o poc 

revolutes [a]; anteres de color de carabassa o vermelloses [b]……………….. H. pulchrum

TORNAR
ENRERE

Grup 2 11

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1318


4a Fulles sense glàndules translúcides (rarament en poden tenir alguna d'escadussera) 5

4b Fulles, almenys les superiors, densament pigallades de glàndules translúcides…….. 6

TORNAR
ENRERE

Grup 2 12



5a Fulles linears o estretament lanceolades, de 0,5-3 mm d'amplada, amb el marge 

revolut……………………………………………………………..…………………………………… H. linariifolium

5b Fulles ovades o oblongues, més amples, planes……………………………………… H. richeri

TORNAR
ENRERE

Grup 2 13

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1320
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1321


6a Sèpals fimbriato-glandulosos al marge [a]; fulles normalment de 20-

70 mm i, almenys les superiors, ± cordato-semiamplexicaules 
[b]……………………………………………………………………………….…… H. montanum

6b Sèpals enters, sense glàndules negres al marge (de vegades algunes entre els marges) 

[a]; fulles de 3-30 mm, arrodonides a la base, no amplexicaules [b]…………………………….. 7

a

b

a b

TORNAR
ENRERE

Grup 2 14

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1323


7a Pètals de 10-13 mm [a]; panícula corimbiforme multiflora [b]; càpsula molt més 

llarga que el calze [c]; sèpals aguts [d]; herba erecta, normalment amb nombroses 
ramificacions laterals estèrils [e]……….…………………………………………………. H. perforatum

7b Pètals de 5-7 mm [a]; cima pauciflora foliosa [b]; la càpsula ultrapassa poc el calze 

[c]; sèpals subobtusos, desiguals [d]; herba decumbent, gràcil, sense ramificacions 
estèrils [e]……………………………………………………………………………………………… H. humifusum

a c d e

a b c d e

TORNAR
ENRERE

Grup 2 15

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1324
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1325

