
1a Fulles inferiors i mitjanes netament trinervades, sense estípules, oblongues o

lanceolades [a]; les inferiors en roseta, que pot haver desaparegut al temps de la florida

[b]; estigma sèssil o subsèssil [c]; flor groga [d](subgen. Tuberaria) ............................. 2

1b Fulles inferiors o mitjanes amb nervació pinnada o amb un sol nervi [a]; estil

present [b]; mata llenyosa o herba anual (en aquest cas, fulles inferiors i mitjanes amb

estípules); flor groga, blanca o rosa (subgen. Helianthemum) ....................................... 3

a c d

a a

a-b

b

Clau de determinació  del gènere 
Helianthemum 1



2a Planta perenne, de rabassa llenyosa [a]; sèpals glabres, de 10-15 mm [b]; fulles

sense estípules, les basals persistents, les caulinars poc nombroses i redüides [c];
inflorescència bracteolada [d] ………………………..………………..………………………. H. tuberaria

2b Planta anual [a]; sèpals pilosos, de 4-5 mm [b]; fulles superiors estipulades, les

basals marcescents [c]; inflorescència afil·la [d] ……………….…………………….. H. guttatum

b

a b c c d

dca
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3a Herba anual, pilosa [a]; estil curt i recte [b]; estams en un sol verticil [c]; pètals

grocs [d]; fulles inferiors oposades [e] ………………………………….…………………………………… 4

3b Mata ± Ilenyosa [a]; estil llarg i arcuat [b]; estams en diversos rengles [c] ….………. 5

a d e

a b a b-c
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4a Pedicels erectes, 2-3 vegades més curts que els sèpals [a]; càpsula de (0,6)0,8-1,2

cm [b] …………………………..…………………………..………………………………..…………… H. ledifolium

4b Pedicels patents, arcuats cap amunt a l’àpex , més llargs que els sèpals [a]; càpsula

de 0,3-0,8 cm [b] ……………..……..…………………………………………………………….. H. salicifolium

a b

a b
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5a Planta densament coberta de pèls esquamiformes peltats, de 0,25 mm de

diàmetre aproximadament …………………..………….………………..………………… H. squamatum

5b Planta no coberta de pèls esquamiformes peltats ................................................... 6
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6a Fulles ± concolors, amb el revers verd, glabrescent o cobert de pilositat laxa [a];

estípules sovint nul·les [b] ………………………………………………………………………………………... 7

6b Fulles ± grisenques tomentoses al revers (discolors o totes elles grisenques) [a];

estípules generalment presents [b] …………………………………………………..……………………… 8

a

a b

b
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7a Limbe foliar oblongo-lanceolat o el·líptic, amb 

l'amplada màx. aproximadament a la meitat de la seva 
llargada, cobert de pèls setacis blancs, en part fasciculats, 
que formen un indument  lax .................... H. oelandicum

7b Limbe foliar ovat, amb l'amplada màx. cap al terç 

inferior de la seva llargada, glabrescent o cobert de pèls
fins........................................................... H. origanifolium
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8a Limbe foliar el·líptic, lanceolat, oblong o linear, amb el 

terç inferior no més ample que el mitjà o molt poc més, i 

amb la base ordinàriament cuneada…………...……………… 9

8b Limbe foliar ovat o lanceolat, agut, petit, coriaci, amb 

el terç inferior acusadament més ample que el superior i 
amb la base arrodonida o cordada………….. H. marifolium
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9a Fulles sense estípules (rarament les superiors amb

estípules rudimentàries [a]); limbe foliar estretament 
lanceolat, de 3-16(30) × 1-5(6) mm, cuneat a la base, ±
agut a l'àpex [b]………………………………………………… H. canum

9b Fulles totes estipulades [a]; limbe foliar 

ordinàriament mes gran o bé amb el marge 

fortament revolut [b]………..……….……………… 10

a-b

a

b
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10a Fulles el·líptiques o oblongues, amb l'anvers verd, pubescent, i el revers gris o 

blanquinós, ordinàriament planes (o molt poc revolutes) i  obtuses [a]; flors grogues o, més
rarament, rosa (o blanques) [b]…………………………………………………………….. H. nummularium

10b Fulles amb algun dels caràcters següents: linears, lanceolato-linears, molt agudes, 

fortament revolutes, amb l'anvers tomentós, grisenc……..…………………………………………. 11

a ba
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11a Fulles linear-lanceolades, agudes, de (10)20-50 mm [a]; cimes 

unilaterals multiflores i denses, sovint geminades o ternades a l’àpex de 
les branques [b]; pètals grocs [c]…...…………......………..………… H. syriacum

11b Fulles en general més petites i sovint obtuses o subobtuses [a]; 

cimes ordinàriament solitàries, pauciflores [b]; pètals grocs, blancs o 

rosa [c]……………………………………………….…………………………………..….. 12

a b

b-c

a

b-c
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12a Nervis [n]  dels sèpals amb setes rígides i patents, 

sovint tan llargues com els espais intercostals [e]….... 13

12b Nervis dels sèpals amb pèls curts i poc rígids, o bé 

glabres……………………………………………..……… H. appeninum

[n]

[e]
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13a Sèpals amb els espais intercostals ± pilosos [a]; calze llargament 

tomentoso-híspid [b]; petals grocs (molt rarament albins) [c]; tija hirsuto-
tomentosa [d]……………………………….……………………………………….. H. hirtum

13b Sèpals amb els espais ± intercostals glabres [a]; calze no tan pilós 

[b]; pètals blancs o rosa [c]; tiges cobertes d'un toment aplicat molt fi 
[d]…………………………………………………………………………….…. H. appeninum

a b

d

a-b c

d

d

c

TORNAR
ENRERE

helianthemum 13

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1253
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1254

