
1a Fulles mitjanes i superiors amb pèls glandulars (pèl 10-12 cops més Ilarg que la

glàndula) [a]; calze amb pèls glandulars [b]………………………………………………………………… 2

1b Fulles mitjanes i superiors sense pèls glandulars (rarament algun pèl glandular

curt, no més de 6 cops més llarg que la glàndula) [a]; calze normalment sense pèls

glandulars [b]…………………………………………………………………………………………………………….. 3
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Clau de determinació  del gènere
Euphrasia

1



2a Corol·la de 8-12 mm………………………………………………………………………… E. rostkoviana

2b Corol·la de 5-7 mm………………………….……………………………………………………. E. hirtella

euphrasia 2
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2692
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2693


3a Fulles mitjanes i superiors oblongo-lanceolades (relació longitud / amplada > 2, 

sense comptar les dents), amb dents d'1-2 mm, distants entre elles i molt agudes, i 
amb la base del limbe cuneada [a]; càpsula glabra o, excepcionalment, amb algun pèl 
marginal [b]…………………………………………………………………………………… E. salisburguensis

3b Fulles ovades (relació longitud / amplada ≤ 2) amb dents generalment pròximes en-

tre elles, i amb la base del limbe ampla, sovint ± cordada [a]; càpsula ciliada al marge 

[b]................................................................................................................................. 4
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2694


4a Dors de la corol·la de (8)10-15 mm [a]; llavi inferior de la corol·la netament més 

llarg  que el superior [b]; fulles superiors amb dents estretes i agudes [c]……… E. alpina

4b Dors de la corol·la de 2-8(10) mm [a]; llavi inferior de la corol·la poc més llarg que 

el superior [b]…………………………………………………………………………………………………………….. 5
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2695


5a Dors de la corol·la de 6-9(10) mm [a]; dents de les fulles mitjanes aristades [b]; fulles

superiors cuneades a la base, amb les dents totes dirigides cap a l'àpex [c]…….. E. stricta

5b Dors de la corol·la de 4-6 mm, rarament de 6-8 mm i, en aquest cas, dents de les 

fulles mitjanes no aristades i fulles superiors amples i ± cordades a la base i amb 

les dents inferiors molt patents [a]…………………………..………………………………………………… 6

a b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2698


6a Dors de la corol·la de 4-7(8,5) mm [a]; primera flor al nus (5)10-14 [b]; fulles florals 

amb 4-7 parells de dents [c]; planta relativament alta i ramificada [c] .........E. nemorosa

6b Dors de la corol·la de 4-6 mm [a]; primera flor al nus (1)2-6 [b]; fulles florals amb 2-

4(5) parells de dents [c]; planta petita i sovint de tija simple [d]…………………… E. minima

a d
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