
Característiques generals de la família
de les oleàcies

Característiques generals

• Arbusts i arbres perennifolis o caducifolis, rarament lianes (algunes espècies únicament
cultivades).

• Fulles oposades o més rarament alternes, simples, enteres, dentades o serrades,
pinnaticompostes o trifoliolades, pinnatinèrvies, peciolades, sense estípules.

• Flors hermafrodites o unisexuals –plantes dioiques o polígames-, actinomorfes,
tetràmeres amb sèpals soldats i pètals generalment soldats. A vegades periant nul per
adaptació a la pol·linització anemòfila. Androceu de 2 estams i gineceu de 2 carpels
soldats en un ovari súper bilocular.

• Fruit carnós, en baia o drupa, o sec, en sàmara o càpsula (a les espècies forasteres).



1a Fulles compostes (rarament acompanyades d'algunes de simples) ........................ 2

1b Fulles totes simples i oposades ................................................................................3

INICI

Clau de determinació de la família de 
les oleàcies 2



2a Folíols enters [a]; fulles alternes i trifoliolades o simples [b]; arbust [c]; corol·la

tubulosa, groga [d]; fruit en baia [e] ................................ Jasminum [fruticans]*

2b Folíols dentats [a]; fulles oposades (rarament en verticils de 3), imparipinnades [b];

arbre caducifoli [c]; flors aclamídies o amb 4 pètals blancs, ± Iliures entre ells [d]; fruit

en sàmara [e]................................................................................................... Fraxinus

*Espècies cultivades: sovint lianes, fulles imparipinnades i oposades, flors blanques
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http://www.floracatalana.cat/drupal843/missatges/unsoltaxonnodisponible
http://www.floracatalana.cat/drupal843/eines/claus/generes/fraxinus


3a Fulles d'un verd grisenc fosc i glabres a l'anvers, d'un gris clar al revers, que és

densament cobert de petits pèls esquamiformes peltats (lupa!) ...........................Olea

3b Fulles verdes i glabres a ambdues superfícies .......................................................... 4
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http://www.floracatalana.cat/drupal843/missatges/unsoltaxonnodisponible


4a Fulles dentades ........................................................................................ Phillyrea

4b Fulles enteres ............................................................................................................ 5
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http://www.floracatalana.cat/drupal843/eines/claus/generes/phillyrea


5a Flors en curts fascicles axil·lars [a]; corol·la d'uns 2 mm, blanc-verdosa, amb el tub

molt curt [b]; drupa [c]; fulles persistents, molt coriàcies [d].......................... Phillyrea

5b Flors en panícula terminal [a]; corol·la de 4-6 mm de diàmetre, blanca, amb el tub ±

tan llarg com els lòbuls [b]; baia amb 2-4 granes [c]; fulles caduques o semicaduques,

poc coriàcies .................................................................................................. Ligustrum
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http://www.floracatalana.cat/drupal843/eines/claus/generes/phillyrea
http://www.floracatalana.cat/drupal843/missatges/claunodisponible

