
1a Flors de color de rosa, de vegades d'un rosa purpuri o

blanquinoses ………………………………………………………………….…. Grup 1

1b Flors grogues, sovint amb estries vermelles ………………… Grup 2

Clau de determinació del gènere
Ononis 1



1a Planta perenne, ± lignificada (si més no a la base) [a]; corol·la molt més

llarga que el calze [b] …………………......………..…………………………………………… 2

1b Planta anual [a]; corol·la tan llarga com el calze o poc més llarga [b] … 6

a

b

a

b

TORNAR
ENRERE

Grup 1 2



2a Folíol central peciolulat (rarament fulla unifoliolada),

el.líptic o oblong ……………………………………………….……….. 3

2b Folíols tots tres subsèssils, cuneïformes, estrets ...... 4

TORNAR
ENRERE

Grup 1 3



3a Folíols ± oblongs, ordinàriament de menys d‘1 cm d'amplada

[a]; 1-(2) flors sobre un peduncle més curt que el calze [b]; planta
generalment espinosa [c].....................................……….. O. spinosa

3b Folíols orbiculars o molt amplament el·líptics, ordinàriament

de més d‘1 cm d'amplada [a]; 2-3 flors sobre un peduncle de 3-8
cm [b]; planta no espinosa [c].....…..................….…. O. rotundifolia

a

b

a b

c

TORNAR
ENRERE

Grup 1 4

http://www.floracatalana.net/ononis-spinosa-l-
http://www.floracatalana.net/ononis-rotundifolia-l-


4a Folíols suculents, amb 0-5(7) dents apicals i amb els nervis

invisibles o molt poc aparents…..……………………… O. tridentata

4b Folíols no suculents, molt dentats i amb els nervis ben 

marcats, almenys el medial…………………………………………………..5

TORNAR
ENRERE

Grup 1 5

http://www.floracatalana.net/ononis-tridentata-l-


5a Arbust Ilenyós, ramificat, erecte [a]; flors en panícula terminal 

afil·la o subafil·la [b]……………………………………………………. O. fruticosa

5b Petita mata prostrada [a]; flors en raïm folíos [b]………………… O. cristata

a b

b

TORNAR
ENRERE

Grup 1 6

http://www.floracatalana.net/ononis-fruticosa-l-subsp-fruticosa
http://www.floracatalana.net/ononis-cristata-mill-


6a Flors pèndules, si més no després de l'antesi [a]; peduncle 

poc més curt que el calze o més Ilarg [b]; folíols dentats 
només a la part superior [c]……………………………… O. reclinata

6b Flors no pèndules; peduncle molt més curt que el calze; 

folíols dentats tot al voltant ……………..……… O. alopecuroides

a
c

b

TORNAR
ENRERE

Grup 1 7

http://www.floracatalana.net/ononis-reclinata-l


1a Arbust o mata perenne amb la tija llenyosa (si més no, a la 

base), sovint molt ramificada………………………………………………… 2

1b Herba anual poc ramificada……………………………………………… 6

TORNAR
ENRERE

Grup 2 8



2a Folíols tots tres subsèssils, cuneïformes, estrets. O. minutissima

2b Folíols el·líptics o oblongs, el medial curtament peciolulat (de 

vegades fulles unifoliolades)……………………………………………..……….. 3

TORNAR
ENRERE

Grup 2 9

http://www.floracatalana.net/ononis-minutissima-l


3a Folíols de les fulles adultes glabres; flors en raïm afil·le, lax, 

llargament pedunculat; mata llenyosa, flexuosa……. O. aragonensis

3b Folíols de les fulles adultes pilosos [a]; flors en raïm curt o foliós [b] 4

b ba

TORNAR
ENRERE

Grup 2 10

http://www.floracatalana.net/ononis-aragonensis-asso


4a Peduncles de 0-5 mm, més curts que la meitat del calze, no aristats [a]; llegum més 

curt o poc més llarg que el calze [b]….……..………………………………………..……….……………… 5

4b Peduncles aristats de més de 5 mm, tan llargs com la fulla corresponent o més [a]; 

Ilegum pèndul, molt més llarg que el calze [b]………………………………………..………O. natrix

a b

a b

TORNAR
ENRERE

Grup 2 11

http://www.floracatalana.net/ononis-natrix-l-


5a Calze més curt que la corol·la [a]; 2-6 flors en raïm umbel·liforme 

terminal [b]; peduncle de 3-5 mm, sovint més llarg que el tub del 
calze [c]…………………………………………………..………………………. O. striata

5b Calze tan llarg com la corol·la o més [a]; flors nombroses, 

subsèssils, en espiga terminal [b]…………………..………………. O. pusilla

a-c

a b

b

p

TORNAR
ENRERE

Grup 2 12

http://www.floracatalana.net/ononis-striata-gouan
http://www.floracatalana.net/ononis-pusilla-l-


6a Peduncles aristats [a]; calze d’1 cm com a màxim, amb segments estrets (± linears), 

1-3 nervats [b] ………………………………………………………………………………………………………….. 7

6b Peduncles mútics; calze de 13-15 mm, amb segments lanceolats, en general de 

més de 2 mm d'amplada a la base, 5-nervats………………………………………. O. pubescens

a b

TORNAR
ENRERE

Grup 2 13

http://www.floracatalana.net/ononis-pubescens-l-


7a Fulles trifoliolades; peduncles amb 1-2 flors; llegums torulosos O. ornithopodioides

7b Fulles superiors unifoliolades [a]; peduncles uniflors [b]; llegums no torulosos 

[c]…… …………………………………………………………………………………………………………….O. viscosa

a cb

TORNAR
ENRERE

Grup 2 14

http://www.floracatalana.net/ononis-ornithopodioides-l
http://www.floracatalana.net/ononis-viscosa-l-

