
• Plantes llenyoses, generalment arbusts perennifolis o caducifolis.

• Fulles esparses, oposades o verticil·lades, simples, enteres, dentades o serrades,
pinnatinèrvies, peciolades, sense estípules. Presència d’adaptacions a la xeromorfia.

• Flors hermafrodites, actinomorfes, pentàmeres amb sèpals i pètals soldats. Androceu
de 5 estams i gineceu de 5 carpels soldats en un ovari súper o ínfer.

• Fruit carnós (baia) o sec (càpsula).

* Segons les dades moleculars actuals es considera que aquesta família inclou altres plantes micòtrofes de la família
de les pirolàcies, fins ara ben individualitzades, així com els representants de la família empetràcies, que mantenim
encara independents.

Característiques generals

Característiques generals de la 
família de les ericàcies*
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1a Fulles esquamiformes, linears o estretament lanceolades, d'amplària no superior a

2-3 mm, oposades o verticil·lades .................................................................................. 2

1b Fulles el·líptiques, ovades o oblongues, d'amplària superior a 5 mm, esparses ..... 5

INICI
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2a Fulles linear-esquamiformes, d'1-2(3,5) mm [a]; sèpals petaloides, de color rosa-

violaci, més llargs que la corol·la [b]........................................... Calluna (vulgaris)

2b Fulles linears o lanceolades, més llargues de 3-4 mm [a]; sèpals més curts que la

corol·la, no petaloides [b] ............................................................................................... 3
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3a Fulles verticil·lades, linears i

enteres [a]; corol·la amb 4 lòbuls,
persistent en la fructificació [b]; 8

estams [c] .................................. Erica

3b Fulles oposades o esparses, de

forma diferent [a]; corol·la amb 5
lòbuls, caduca [b]; 5 o 10 estams [c]

...................................................... 4
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4a Fulles oposades, enteres, amb el marge revolut [a]; 5 estams [b] ..............................

..................................................................................... Loiseleuria (procumbens)

4b Fulles esparses, serrulades, planes [a]; 10 estams [b] .................................................

............................................................................................. Phyllodoce (caerulea)
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5a Fulles coriàcies, de marge serrat, de 4-10 cm de longitud [a]; baia de 20-25 mm de

diàmetre, de superfície granelluda i vermella [b]; arbust o arbre d'1-10 m [c] .................

........................................................................................................Arbutus (unedo)

5a Fulles més petites, enteres o dentades [a]; fruit més petit i de superfície llisa [b];

mata o arbust generalment de menys d'1,5 m [c] ........................................................ 6
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6a Fulles lanceolades i agudes, de 2-5 cm, amb el revers d'un bru ferruginós [a]; flors

d'un vermell rosaci, ± en forma d'embut [b] ....Rhododendron (ferrugineum)

6a Fulles ovades o obovades, ± verdes per ambdues superfícies [a]; flors blanques o

rosades, urceolades (en forma d'esquella) o campanulades [b]..................................... 7
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7a Ovari ínfer [a]; mata erecta o reptant, de fulles ovades o obovades [b] (en aquest

darrer cas, de revers verd glauc) .................................................................Vaccinium

7b Ovari súper [a]; mata prostrada, de fulles clarament obovades o espatulades, de

revers verd franc [b] ..........................................................................Arctostaphylos
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