
1a Fulles dentades, almenys les de la part central de la tija [a]; planta anual o perenne

[b]………………………………………………………………………………………………………………………. Grup 1

1b Fulles enteres (o subenteres); mata lignificada, almenys a la rabassa………… Grup 2

Clau de determinació  del gènere
Sideritis 1



1a Herba anual, no lignificada, de rel prima.................................................................. 2

1b Mata lignificada, almenys a la rabassa……………………………………………………………….. 3

Grup 1 2

TORNAR
ENRERE



2a Dent superior del calze molt més gran que les altres…………………………….. S. romana

2b Dents del calze totes pràcticament iguals………………………..…………………… S. montana

Grup 1 3

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/sideritis-romana-l-subsp-romana
http://www.floracatalana.net/sideritis-montana-l-subsp-ebracteata-asso-murb-


3a Fulles de la part vegetativa de la tija amb dents laterals espinescents………………… 4

3b Fulles vegetatives sense dents laterals espinescents……………………………………………. 5

Grup 1 4

TORNAR
ENRERE



4a Fulles linear-lanceolades, de 10-60 x 5-20 mm (dents incloses), amb dents subula-

des, distants entre elles……………………………………………………………………………… S. spinulosa

4b Fulles de contorn obovato-oblong, de 7-30 x 3-10 mm, amb dents profundes, 

triangulars, terminades en un petit mucró……………………………………………… S. scordioides

Grup 1 5

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/sideritis-scordioides-l-


5a Verticil·lastres molt pròxims entre ells, fent una inflorescència compacta [a]; fulles 

ordinàriament només dentades a la part superior [b]…………………………… S. hyssopifolia

5b Verticil·lastres distants entre ells, fent una inflorescència netament interrompuda 

[a]; fulles normalment dentades [b]…………………………………………………………………………. 6

a b

b

a

a

Grup 1 6

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/sideritis-hyssopifolia-l


6a Tija amb pèls rectes i patents, sovint d' 1-2 mm, de vegades acompanyats d'al-

tres més curts i cresps [a]; fulles blanes, trinervades i amb el nervi medial pinnat 
[b]………………………………………….……………..……………………….………………………………… S. hirsuta

6b Tija amb pèls ± cresps, ordinàriament més curts [a]; fulles coriàcies, molt sovint pe-

tites i en general uninervades o obscurament trinervades [b]………………………………………. 7

a b

b

Grup 1 7

TORNAR
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http://www.floracatalana.net/sideritis-hirsuta-l-


7a Corol·la groga [a]; dents del calze fortament aristades i ± espinescents [b] S. scordioides

7b Corol·la blanca o blanquinosa [a]; dents del calze triangulars agudes i ± mucronades, 

però no netament aristades [b]……………….…………………………………………..…………. S. leucantha

a a b

Grup 1 8

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/sideritis-scordioides-l-


1a Inflorescència compacta, formada per verticil·lastres contigus (rarament els 

inferiors una mica distants)…………………………………………………………………… S. hyssopifolia

1b Inflorescència laxa, formada per verticil·lastres ± distants entre ells……………………. 2

Grup 2 9

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.net/sideritis-hyssopifolia-l


2a Corol·la blanca o només parcialment groga [a]; dents del calze triangulars agudes i 

± mucronades, però no netament aristades ni espinescents [b]……………… S. leucantha

2b Corol·la enterament d'un groc pàl·lid [a]; calze i bràctees amb dents aristades i ±

espinescents [b]………………………………………………………………………………….. S. tragoriganum

Grup 2 10

TORNAR
ENRERE


