
Μορφολογικά γνωρίσµατα χρησιµοποιούµενα στην ταξινόµηση των φυτών. 

Ταξινοµική αξία των διαφόρων µορφολογικών χαρακτήρων: ρίζα, βλαστός, 

φύλλα, άνθος, ταξιανθίες, καρποί. 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

 Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

Μερικά από τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη συστηµατική 

κατάταξη των Αγγειοσπέρµων σε επίπεδο κυρίως οικογενειών και γενών είναι τα εξής: 

 

1. Η παρουσία ή απουσία πετάλων (απέταλα, πολυπέταλα, συµπέταλα) 

2. Άνθος, υπόγυνο (ωοθήκη επιφυής), περίγυνο (ωοθήκη µεσοφυής), επίγυνο (ωοθήκη    

υποφυής) 

3. Ο αριθµός µελών του άνθους 

4. Η σύµφυση των µελών 

5. Η φύση του περιανθίου (διπλό περιάνθιο ή περιγόνιο) 

6. Η φύση των καρπών (σύγκαρπος, απόκαρπος, µε ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα) 

7. Η µορφολογία των σπερµάτων (παρουσία ή απουσία ενδοσπερµίου, φύση του 

εµβρύου) 

8. Βλαστητικοί χαρακτήρες (ρίζα, βλαστός, φύλλα, παράφυλλα, τρίχες, χνούδι κ.ά.) 

 

Άνθος. 

Όργανο της εγγενούς αναπαραγωγής των Αγγειοσπέρµων, η µορφολογία του 

οποίου παίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο στη συστηµατική τους κατάταξη. Αποτελείται από 

το περιάνθιο, τους στήµονες και τα καρπόφυλλα. 

Περιάνθιο. Όταν αποτελείται από σέπαλα (κάλυκας) και πέταλα (στεφάνη), 

δηλαδή από δύο σπονδυλώµατα µεταµορφωµένων φύλλων διαφορετικής µορφής και 

χρώµατος, λέγεται διπλό περιάνθιο. Όταν το περιάνθιο δεν αποτελείται από κάλυκα και 

στεφάνη, αλλά από σχεδόν όµοια και οµοιόχρωµα µέρη που λέγονται τέπαλα, 
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χαρακτηρίζεται ως απλό περιάνθιο ή περιγόνιο. Ένα περιγόνιο µπορεί να είναι 

σεπαλοειδές ή πεταλοειδές. 

Στήµονεc. Είναι τα άρρενα αναπαραγωγικά όργανα του άνθους, βρίσκονται 

εσωτερικά του περιανθίου. Κάθε στήµονας αποτελείται από το νήµα (άγονο τµήµα) και 

τον ανθήρα εντός του οποίου παράγεται η γύρη. Το σύνολο των στηµόνων ενός άνθους 

λέγεται ανδρών ή ανδρείο. 

Καρπόφυλλα. Είναι τα θήλεα αναπαραγωγικά όργανα του άνθους, το σύνολο των 

οποίων αποτελεί το γυναικώνα, το εσώτερο σπονδύλωµα του άνθους. Τα καρπόφυλλα 

των Αγγειοσπέρµων συµφύονται συνήθως όλα µαζί κατά µήκος των κρασπέδων τους και 

σχηµατίζουν ένα κλειστό όργανο τον ύπερο. Μέσα στο κατώτερο και κοίλο τµήµα του 

ύπερου την ωοθήκn, σχηµατίζονται οι σπερµατικές βλάστες (αναπαραγωγικά κύτταρα 

που καλύπτονται από µια στρώση κανονικών κυττάρων) και µετά τη γονιµοποίηση τα 

σπέρµατα. Όταν από τη σύµφυση των καρπόφυλλων σχηµατίζεται ένας µόνο ύπερος, ο 

γυναικώνας λέγεται σύγκαρπος και µετά τη γονιµοποίηση σχηµατίζεται ένας απλός 

καρπός. Σπανιότερα κάθε καρπόφυλλο δηµιουργεί ένα ξεχωριστό ύπερο. Στην 

περίπτωση αυτή ο γυναικώνας που αποτελείται από πολλούς ύπερους λέγεται 

απόκαρπος και µετά τη γονιµοποίηση εξελίσσεται σε σύνθετο καρπό. 

Για τη συστηµατική κατάταξη των Αγγειοσπέρµων µεγάλη σηµασία έχει η σχετική 

θέση της ωοθήκης ενός άνθους ως προς τα άλλα µέρη του, δηλαδή σέπαλα, πέταλα και 

στήµονες. Ανάλογα µε τη θέση αυτή µια ωοθήκη µπορεί να είναι: α)επιφυής, 

β)µεσοφυής, γ)υποφυής και δ)ηµιυποφυής. 

 

Καρπός. 

Είναι το όργανο που περικλείει τα σπέρµατα και προέρχεται από την ωοθήκη του 

άνθους που έχει γονιµοποιηθεί έπειτα από ορισµένες µεταβολές. Κατά τη διάρκεια της 

µετατροπής της ωοθήκης σε καρπό το τοίχωµα της µεταβάλλεται σιγά σιγά στο 

λεγόµενο περικάρπιο το οποίο αποτελείται συνήθως από τρία στρώµατα, το εξωκάρπιο, 

το µεσοκάρπιο και το ενδοκάρπιο. 

Οι καρποί παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία και έχουν µεγάλη διαγνωστική 

αξία στην συστηµατική κατάταξη των Αγγειοσπέρµων κυρίως στο επίπεδο της 
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οικογένειας και του γένους. ∆ιακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες τους απλούς και 

τους σύνθετους. 

  

Απλοί καρποί 

1. ∆ιαρρηκτοί: α) θύλακας, β) χέδρωπας ή λοβός (φασόλι κ.ά.), γ) κέρας (λάχανο, ρόκα 

κ.ά.), δ) κάψα (παπαρούνα, µπαµπάκι, καπνός κ.ά.). 

2. Ξηροί αδιάρρηκτοι: α) κάρυο (βελανίδι, φουντούκι κ.ά.), β) καρύοψις (σιτάρι, κριθάρι 

κ.ά.), γ) αχαίνιο (µαργαρίτες, ήλιος κ.ά.), δ) µεριστόκαρποι (χαρούπι κ.ά.), ε) 

θραυστόκαρποι (βασιλικός, θυµάρι κ.ά.), ζ) σχιζοκάρπια (γεράνι, σφένδαµος κ.ά.). 

3. Σαρκώδεις αδιάρρηκτοι: α) δρύπη (αµύγδαλο, καρύδι, φιστίκι Αιγίνης, µήλο κ.ά).,    

β) ράγα (ντοµάτα, σταφύλι, πορτοκάλι, λεµόνι, καρπούζι κ.ά.). 

  

Σύνθετοι καρποί 

1. Σωροκάρπια (τριανταφυλλιά, φράουλα, βατόµουρο κ.ά.) 

2. Κοινοκάρπια (µουριά, συκιά, ανανάς κ.ά.) 

 

Φύλλα. 

Παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία µορφών και αποτελούν σηµαντικό κριτήριο για τη 

συστηµατική κατάταξη των Αγγειοσπέρµων. Ανάλογα µε το βαθµό σχίσεως του 

ελάσµατος τους, διακρίνονται σε απλά και σύνθετα. Τα απλά φύλλα είναι ακέραια ή 

έχουν σχίση που δεν φθάνει µέχρι το µέσο νεύρο ή τη βάση του ελάσµατος και 

διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε: 

το βαθµό σχίσεωc του ελάσµατος ακέραια, έλλοβα, εσχισµένα, τετµηµένα και βαθυσχιδή 

τον τρόπο σχίσεωc του ελάσµατος πτεροειδώς και παλαµοειδώς έλλοβα, πτεροσχιδή και 

παλαµοσχιδή, πτερότµητα και παλαµότµητα, πτεροειδώς και παλαµοειδώς βαθυσχιδή 

τη µορφή του ελάσµατος βελονοειδή (πεύκο), ταινιοειδή (σιτάρι), σωληνοειδή 

(κρεµµύδι), επιµήκη, λογχοειδή (δάφνη), ωοειδή, αντωοειδή, καρδιοειδή, δισκοειδή, 

τριγωνικά, ροµβοειδή κ. ά. 

τη βάση του ελάσµατος, που µπορεί να είναι: οξεία, καρδιοειδής, βελοειδής, 

σφηνοειδής, νεφροειδής, δορατοειδής 
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το άκρο του ελάσµατος, που µπορεί να είναι: οξύ, αµβλύ, κολοβό, ακρόκοιλο κ.α. 

τα κράσπεδα του ελάσµατος, που µπορεί να είναι: περιφερή, πριονωτά, οδοντωτά. 

κυµατώδη κ.ά. 

τη νεύρωση του ελάσµατος, που µπορεί να είναι: παράλληλη ή δικτυωτή (πτεροειδώς 

δικτυωτή και παλαµοειδώς δικτυωτή) 

 

Τα σύνθετα φύλλα έχουν έλασµα που σχίζεται σε µικρότερα τµήµατα και η σχίσις 

αυτή φθάνει µέχρι το µέσο νεύρο ή µέχρι τη βάση του ελάσµατος. Ανάλογα µε τον 

τρόπο σχίσεως του ελάσµατος διακρίνονται σε πτεροειδή (περιττώς ή αρτίως πτεροειδή, 

δις πτεροειδή), παλαµοειδή και ποδοειδή. 

Οι σχετικές θέσεις των φύλλων σε ένα βλαστό ακολουθούν ένα συγκεκριµένο 

µορφογενετικό πρότυπο το οποίο χαρακτηρίζεται ως φυλλόταξη ή φυλλοταξία και 

χρησιµοποιείται συχνά σαν κριτήριο συστηµατικής κατάταξης. ∆ιακρίνονται δύο 

περιπτώσεις διάταξης φύλλων: α) η σπονδυλωτή διάταξη (σε κάθε γόνατο δύο ή 

περισσότερα φύλλα) και β) η σπειροειδής ή κατ' εναλλαγή διάταξη (σε κάθε γόνατο ένα 

φύλλο). 

Ένα ακόµη µορφολογικό γνώρισµα µε ταξινοµική αξία είναι ο τρόπος πρόσφυσης 

των φύλλων στο βλαστό. Έτσι διακρίνονται φύλλα άµισχα, έµισχα, περίβλαστα, 

διάπειρα, βλαστοτενή και συµφυή. 

 

Ταξιανθίες. 

Σχηµατίζονται όταν τα άνθη διατάσσονται µε έναν ειδικό τρόπο. Ανάλογα µε την 

πορεία της άνθησης και τη θέση που κατέχει το παλαιότερο άνθος, οι ταξιανθίες 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις µονοποδιακές ή βοτρυώδεις και τις 

συµποδιακές ή κυµατώδεις. 

Οι βοτρυώδεις διακρίνονται σε απλές και σύνθετες. Απλές βοτρυώδεις ταξιανθίες 

είναι ο βότρυς, ο κόρυµβος, το σκιάδιο, ο στάχυς, ο ίουλος, ο σπάδιξ και το κεφάλιο. 

Σύνθετες βοτρυώδεις ταξιανθίες είναι η φόβη (σύνθετος βότρυς και σύνθετος 

βοτρυοστάχυς), το σύνθετο σκιάδιο και ο σύνθετος στάχυς. 
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Οι κυµατώδεις ταξιανθίες ανάλογα µε τον τρόπο διακλάδωσης διακρίνονται σε 

τέσσερις βασικούς τύπους µονόπλευρο ή σκορπιοειδές κύµα, ετερόπλευρο κύµα, 

αµφίπλευρο κύµα ή διχάζιο και πολύπλευρο κύµα ή πλειοχάζιο. 

Μια ταξιανθία µπορεί να έχει διαφοροποιηµένα φύλλα που λέγονται βράκτια. 

Οµάδες ή σπόνδυλοι από βράκτια δηµιουργούν ένα σχηµατισµό που λέγεται περίβληµα. 

Ένα περίβληµα µπορεί να περιβάλλει µια απλή ή µια σύνθετη ταξιανθία στο σύνολό της. 

Σε σύνθετες ταξιανθίες υπάρχουν µερικές φορές µικρότερα βράκτια, τα βρακτίδια, το 

σύνολο των οποίων λέγεται περιβλnµάτιο. Τα περιβληµάτια περιβάλλουν τις επιµέρους 

ταξιανθίες, που σχηµατίζουν µια σύνθετη ταξιανθία. 

 

Ρίζα 

 Όργανο στήριξης, απορρόφησης-µεταφοράς νερού και θρεπτικών αλάτων από το 

έδαφος προς βλαστό-φύλλα, αποταµίευσης θρεπτικών υλικών. 

Μορφολογικά διακρίνονται δύο βασικοί τύποι ρίζας ο πασσαλώδης και ο 

θυσανώδης. Πασσαλώδεc ριζικό σύστηµα (ισχυρή κύρια ρίζα, µε δευτερεύουσες πλάγιες 

διακλαδώσεις) έχουν συνήθως τα ∆ικοτυλήδονα και Γυµνόσπερµα φυτά. Αντίθετα 

θυσανώδεc ριζικό σύστηµα (η πρωτογενής ρίζα καταστρέφεται και αντικαθίσταται από 

πολλές δευτερεύουσες ρίζες που αναπτύσσονται από το κατώτερο γόνατο του βλαστού) 

συναντάται στα πιο πολλά Μονοκοτυλήδονα φυτά. Ορισµένα φυτά εκτός από τις 

κανονικές ρίζες έχουν και ρίζες που δηµιουργούνται επιγενώς από βλαστούς (υπόγειους, 

έρποντες, αναρριχώµενους) ή φύλλα και χαρακτηρίζονται ως επιγενείς. Επίσης υπάρχουν 

φυτά των οποίων οι ρίζες µεταµορφώνονται αποταµιεύοντας µεγάλη ποσότητα 

θρεπτικών υλικών (γογγυλώδεις ρίζες π.χ. καρότο, παντζάρι, ραπάνι και κονδυλώδεις 

ρίζες π.χ. ντάλια, Ορχεοειδή). 

 

Βλαστός 

Όργανο στήριξης, δηµιουργίας φύλλων και ανθέων, παραγωγής νέων ιστών, 

µεταφοράς νερού και θρεπτικών από τη ρίζα προς τα φύλλα και το υπόλοιπο φυτικό 

σώµα. 
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Ο βλαστός των Αγγειοσπέρµων µπορεί να είναι ποώδης ή ξυλώδης. Οι πoώδεις 

βλαστοί είναι µαλακοί, µε ελάχιστο σκληρεγχυµατικό ιστό, παρουσιάζουν πολύ µικρή 

κατά πάχος αύξηση και τα φυτά είναι συνήθως βραχύβια (ετήσια ή διετή) ή έχουν 

βραχύβιο υπέργειο τµήµα όπως τα περισσότερα Μονοκοτυλήδονα. Οι ξυλώδειc βλαστοί 

είναι σκληροί µε µεγάλη διάµετρο και χαρακτηρίζουν πολυετή φυτά (δένδρα, θάµνοι). 

Στα δένδρα, ο βλαστός, που λέγεται κορµός, υψώνεται σε αρκετή απόσταση από το 

έδαφος πριν αρχίσει να σχηµατίζει κλαδιά. Στους θάµνους πολλοί βλαστοί µε σχεδόν 

ίσες διαστάσεις αναπτύσσονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 

Οι βλαστοί παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία µορφών εξαιτίας δύο βασικών τύπων 

διακλάδωσης, το µονοποδιακό (ο κύριος άξονας αυξάνεται περισσότερο από τους 

πλευρικούς, οι πρώτοι πλευρικοί περισσότερο από τους δευτερεύοντες κ.ο.κ.) και το 

συµποδιακό (ο ακραίος οφθαλµός αναστέλλει τη δραστηριότητά του και η αύξηση 

συνεχίζεται από τους πλάγιους κλάδους). 

Πολλές φορές µεταµορφώνονται (µεταµορφωµένοι βλαστοί) για να 

εξυπηρετήσουν ειδικές ανάγκες των φυτών (αποταµιευτικές, αναπαραγωγικές, 

αφοµοιωτικές, υποστήριξης κ.ά.). Τέτοιες µεταµορφώσεις, που χρησιµοποιούνται για 

την συστηµατική κατάταξη ορισµένων γενών και ειδών, είναι: 

α. αποταµιευτικοί βλαστοί 

ριζώµατα (ίριδα, καλάµι) 

βολβοί (κρεµµύδι, κρίνος της Παναγίας) 

κόνδυλοι (πατάτα) 

β. βλαστοί που εξυπηρετούν την αγενή αναπαραγωγή  

παραφυάδες (ελιά, συκιά) 

στολόνια (φράουλα) 

γ. αφοµοιωτικοί βλαστοί 

 κλαδώδια (φραγκοσυκιά) 

δ. βλαστοί που εξυπηρετούν την στήριξη του φυτικού σώµατος 

 βλαστοέλικες (κλήµα, φασολιά) 

 αναρριχώµενοι βλαστοί (λυκίσκος) 

 


