
1a Segments del calze molt desiguals entre ells [a]; els més llargs ultrapassen el tub de

la corol·la i, normalment, no són més curts que tota la corol·la [b]; planta anual, de rel
prima [c]…………………………………..………………………………………………………………. A. orontium

1b Segments del calze iguals entre ells o subiguals, netament més curts que el tub de

la corol·la [a]; planta perenne, amb rabassa ± lignificada [b]……………………………………… 2

a b c

a a b

Clau de determinació  del gènere 
Antirrhinum

1

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2601


2a Fulles netament més Ilargues que amples [(2,5)5-10 vegades][a]; flors en raïms

terminals [b]; tiges normalment erectes [c]………………………………………………….……………….. 3

2b Fulles poc o gens més llargues que amples (0-2 vegades) [a]; flors axil·lars solitàries

[b]; tiges reptants o ascendents [c]………………………………………………….……………………………. 5

a a

b-c

a-b-c

antirrhinum 2

TORNAR
ENRERE



3a Corol·la de (30)35-45 mm [a]; fulles de lanceolades fins a ovades, generalment de 

5-20 mm d'amplada [b]…………………….………………………………………………………….. A. majus

3b Corol·la de 17-31 mm [a]; fulles de linears a estretament el·líptiques, generalment 

de 2-5 mm d'amplada [b]…………………………………………………………………………………….……. 4

a b

a
b

antirrhinum 3

TORNAR
ENRERE
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4a Corol·la de color de rosa [a]; flors nombroses (10-50), en raïm espiciforme [b] ……… 

…..………………………………………………………………………………………………………………A. barrelieri

4b Corol·la d'un groc pàl·lid  [a]; flors poc nombroses (2-15), en raïm curt, sovint 

ramificat [b]………………………………………………………………………………………………… A. siculum

a b

TORNAR
ENRERE
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5a Fulles amb limbe lobulat, ample, cordato-orbicular o ± reniforme (2-5 × 3-6 cm) i 

amb pecíol d‘(1)1,5-5 cm ………………………..………………………………………………….. A. asarina

5b Fulles enteres, de menys de 2,5 cm d'amplada, amb pecíol curt (1-7 mm)………… 6

antirrhinum 5

TORNAR
ENRERE
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6a Planta densament tomentosa, blanquinosa sobretot a les tiges [a]; corol·la de 25-

35 mm [b]……………………………………………………………………………………………………… A. molle

6b Planta curtament pubescent, no blanquinosa [a]; corol·la de 17-25 mm [b]………… 

………………………………………………………………………..…………………..………….  A. sempervirens

a a b

a b

antirrhinum 6

TORNAR
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