
1a Calze amb les dents laterals més curtes que les altres,

cosa que li dóna un aspecte ± bilabiat……..………..………… 2

1b Calze amb totes les dents aproximadament iguals, no

bilabiat……………………………………………………………………….. 3

Clau de determinació del gènere
Lotus 1



2a Planta anual [a]; corol·la que no ultrapassa 10 mm [b]; llegum corbat [c] 

................................................................................................................L. ornithopodioides

2b Planta perenne [a]; corol·la de (8)10-18 mm [b]; llegum recte [c] ……………… L. creticus

a b c
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c

TORNAR
ENRERE

Lotus 2

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax826
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax827


3a Llegum d'1,5-4 × 0,4-0,8 cm, inflat, canaliculat al costat superior, dividit en 2 lòculs 

[a]; planta anual amb flors de 10-16 mm [b]…………….…………………………………..... L. edulis

3b Llegum molt més estret, no canaliculat [a]; planta perenne o anual, en aquest 

darrer cas amb les flors més petites (5-10 mm)………………………………………………………. 4

a

a a b

TORNAR
ENRERE

Lotus 3

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax830


4a Planta anual (rarament biennal o perenne), gràcil [a]; 

llegum d'1-2 mm d'amplada [b]; flors de 5-10(12) mm [c]; 

tub del calze molt més curt que les dents [d]………………. 5

4b Planta perenne [a]; llegum de 2-3 mm d'amplada [b]; 

flor de 10-18 mm (rarament més petita i, en aquest cas, 
folíols linears o linear-lanceolats) [c]; tub del calze més 

llarg que les dents, o poc més curt [d]……………………….... 7
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TORNAR
ENRERE

Lotus 4



5a Llegum arcuat de 2-6 cm [a]; corol·la blanquinosa o d'un rosa pàl·lid, amb la carena 

violàcia [b]…………………………………………………….………………….……………….. L. conimbricensis

5b Llegum recte de 4-30 mm [a]; corol·la groga [b]………….…….………………….……………….. 6

a b

a b

TORNAR
ENRERE

Lotus 5

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax831


6a Longitud de les dents del calze 3-4 vegades la del tub [a]; 

llegum de 4-6 × 1,5 mm, que s'obre sense retorçar les valves, tan 
llarg com el calze [b];  inflorescència de 3-7 flors [c] L. parviflorus

6b Longitud de les dents del calze inferior al triple de la del tub 

[a]; llegum de (6)10-30 × 1-2 mm, que ultrapassa molt el calze, 
amb les valves retorçades després de la dehiscència [b]; 
inflorescència amb 1-4 flors [c]………………….… L. angustissimus

a-b b

c

b

a-c
a

TORNAR
ENRERE

Lotus 6

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax832
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax833


7a Planta d'un gris argentat, coberta d'una densa pilositat, 

sedosa, aplicada………………………………………………………. L. creticus

7b Planta glabrescent o amb pilositat laxa, ± verdosa………….. 8

TORNAR
ENRERE

Lotus 7

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax827


8a Tija fistulosa [a]; dents del calze divergents o 

reflexes a la poncella [b]; folíols amb els nervis 
secundaris prominents [c]; inflorescència amb (5)8-
15 flors [d]…………………………….……… L. pedunculatus

8b Tija massiva (rarament ± fistulosa) [a]; dents del calze 

erectes o convergents a la poncella [b]; folíols amb els 
nervis secundaris sovint invisibles o no prominents [c]; 
inflorescència amb 3-6 flors [d]…….…..…L. corniculatus

d

a c

d

a b c

c

TORNAR
ENRERE

Lotus 8

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax836
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax837

