
1a Flors blanques (rarament tenyides de rosa) i solitàries, o bé

grogues……………………………………………………………………………………………. 2

1b Flors rosa o purpúries (de vegades esblanqueïdes), en cima

corimbiforme o en umbel·la……………………………………………………………. 4

Clau de determinació  del gènere
Oxalis 1



2a Herba amb tiges aèries folioses ben desenvolupades, sense bulbs ni rizomes, ni 

estolons subterranis [a]; pètals grocs, de 4-8 mm [b] …………..……………….… O. corniculata

2b Herba acaule, amb les fulles totes basals en roseta [a]; bulb o rizoma presents [b]; 

pètals de més de 8 mm, grocs o blancs [c]…………………………………………………………………….  3
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oxalis 2

http://www.floracatalana.net/oxalis-corniculata-l-


3a Flors solitàries, blanques o lleugerament tenyides de rosa [a]; rizoma 

sense engruiximents bulbiformes [b]……………..…..………………. O. acetosella

3b Flors en umbel·la, grogues [a]; bulb profundament enterrat, del qual 

surt una tija subterrània ascendent amb diversos bulbils [b] O. pes-caprae
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oxalis 3

http://www.floracatalana.net/oxalis-acetosella-l-
http://www.floracatalana.net/oxalis-pes-caprae-l


4a Folíols subtriangulars amb l'amplada 2-3 vegades superior a 

la longitud i amb els marges ± rectilinis (l'amplada màxima 
correspon a la part apical i els lòbuls són subaguts) . O. latifolia

4b Folíols obcordiformes, de marge curvilini, no tan amples 

(l'amplada màxima no correspon a la part apical i els lòbuls són 

arrodonits)………………………………………………………………………………5
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oxalis 4

http://www.floracatalana.net/oxalis-latifolia-kunth-in-humb-bonpl-et-kunth


5a Bulbs units entre ells per un rizoma llenyós i 

de vegades disposats en sèries de manera que 
constitueixen un rizoma gruixut amb constriccions 
[a]; esquames del bulb (sobretot bases foliars) 
amplament triangulars o ovades (5-7 × 4-5 mm), 
d'un bru fosc, amb nervis poc visibles o amb un 
nervi mitjà gruixut, amplament escarioses als 
costats [b]; sèpals pubescents [c] …... O. articulata

5b Bulbs solitaris o units entre ells per petits estolons herbacis 

de vida curta [a]; esquames del bulb estretament lanceolades, 
agudes (8-17 × 3-4 mm), d'un bru clar, amb nombrosos nervis 
longitudinals molt prominents [b]; sèpals ordinàriament glabres 
[c]………………………………………….... O. debilis
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oxalis 5

http://www.floracatalana.net/oxalis-articulata-savigny-in-lam
http://www.floracatalana.net/oxalis-debilis-humb-bonpl-et-kunth-subsp-corymbosa-dc-o-bolos-et-vigo

