
1a Fulles, almenys les inferiors, reduïdes al folíol terminal el·líptic, sovint acompanyat

de 2 folíols molt petits [a]; herba anual [b]………………………………………….……………………….. 2

1b Fulles imparipinnades, amb els folíols iguals (rarament les superiors trifoliolades

amb els folíols oblongo-linears) [a]; planta perenne, Ilenyosa o herbàcia [b]………………..3

a b

a

1Clau de determinació del gènere
Coronilla



2a Fulles inferiors simples, les altres trifoliolades………………………….……. C. scorpioides

2b Fulles inferiors simples, les superiors imparipinnades, amb 2-4 parells de folíols

……………………………………………………………………………………………………………………C. repanda

TORNAR
ENRERE

coronilla 2

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax855
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax856


3a Flors de color de rosa (de vegades ± blanquinoses) [a]; fulles amb 

7-14 parells de folíols [b]; Ilegums erectes o patents a la maturitat [c]; 
planta herbàcia [d]…………..…………………………………………..……… C. varia

3b Flors grogues [a]; fulles amb 2-4(6) parells de folíols [b]; llegums 

pènduls a la maturitat [c]; planta llenyosa o sufruticosa [d].………….. 4

a

c

a b

c

b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax857


4a Folíols espatulato-linears, ± suculents [a]; arbust subafille o molt 

poc fullós, de tiges junciformes, verdes [b]………………..………C. juncea

4b Folíols ovats o el·líptics [a]; tiges folioses, no junciformes [b]…. 5

a

b

a b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax858


5a Fulles subsèssils (o sia, parell de folíols inferior immediat a la tija) 

[a]; folíols de 2- 10(15) mm , amb el marge hialí, translúcid [b]; estípules 
connates [c]; flors de 5-10 mm [d]; fruit amb 4 angles obtusos [e] ……….. 
…………………………………………………………………….………………………. C. minima

5b Fulles peciolades [a]; folíols de 5-25(40) mm, sense marge 

translúcid [b]; estípules Iliures [c]; flors de 8-20 mm [d]; fruit amb 2 

angles obtusos [e]………………………………….……………………………………….  6

a d

e

a d

e
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6a Ungla dels pètals 2-3 vegades més llarga que el calze [a]; flors de 14-20 mm, en 

grups de 2-4 [b]; fruit de 4-11 cm [c]; folíols d'un verd fosc a l'anvers, glaucescent al 
revers [d]…………………………………………………………………………………………………… C. emerus

6b Ungla dels pètals tan Ilarga com el calze [a]; flors de 8-14 mm, en grups de 5-

8(15) [b]; fruit d'1-2(4) cm [c]; folíols glaucs, grisencs [d]…..….……………… C. valentina

a-b b c d

a-b b c d
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