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Αναγνώριση φυτών. Στοιχεία της Ελληνικής Χλωρίδας 

 

Η Ελλάδα διακρίνεται από μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, από τον 

ημίξηρο, ημιερημικό της ΝΑ Κρήτης, μέχρι τον υγρό και ψυχρό, ηπειρωτικό 

τύπο της Ροδόπης, με ενδιάμεσους τύπους μεσογειακού κλίματος. Στη 

χλωρίδα της μετέχουν είδης μεσογειακής, μεσοευρωπαϊκής και ανατολικής 

προέλευσης.Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και υπόβαθρο είναι επίσης 

πολυποίκιλο. Η ποικιλία αυτή σε κλίμα και έδαφος αντικατοπτρίζεται στην 

ποικιλία της βλάστησης και στον μεγάλο αριθμό ειδών φυτών. Σημειώστε 

πως ο  αριθμός των ειδών των φυτών δεν έχει σχέση με την πυκνότητα της 

βλάστησης. Ακόμη, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης (κέντρο τριών Ηπείρων) 

η χλωρίδα της Ελλάδας είναι, αναλογικά με την έκτασή της, από τις 

πλουσιότερες της Ευρώπης και της Ασίας. Επί πλέον ο ορεινός χαρακτήρας 

της Χώρας και το μεγάλο πλήθος των νησιών, δημιουργούν συνθήκες 

απομόνωσης και ενδημισμού και γι' αυτό η Χώρα μας είναι καταφύγιο 

διατήρησης και διάσωσης σπάνιων ειδών φυτών.  

Συγκεκριμένα στη γεωραφική έκταση της Ελλάδας έχουν καταγραφεί 

κατά προσέγγιση 6500 είδη και υποείδη (taxa) εκ των οποίων περίπου 1500 

ενδημικά taxa. 

Σύμφωνα με προσωπικά στοιχεία (βιβλίο υπό δημοσίευση) περίπου το 

80% των ειδών και υποειδών  της Ελλάδας ανήκει στις 15 παρακάτω 

οικογένεις  οι οποίες σε φθίνουσα τάξη  μεγέθους (ως προς τον αριθμό των 

taxa) είναι οι εξής:  [σύστημα ταξινόμησης APG III (2009) αναφέρεται και ο 

αρθμός των γενών και των ενδημικών ειδών της κάθε οικογένειας]  

 Oικ. Asteraceae (Compositae, Σύνθετα) (γένη 107, είδη και υποείδη 913, 

ενδ. 315) 

Οικ. Fabaceae (Papilionaceae, Leguminosae, Ψυχανθή) (γένη 52, είδη και 

υποείδη 467, ενδ. 47) 

Οικ. Caryophyllaceae (γένη 31, είδη και υποείδη 456, ενδ. 164)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Οικ. Poaceae (Graminae, Αγρωστώδη). (γένη 103, είδη και υποείδη 420, 

ενδ. 43).  

Οικ. Lamiaceae (Χειλανθή) (γένη 34, είδη και υποείδη 344, ενδ. 107) 

Οικ. Brassicaceae (Cruciferae, Σταυρανθή) (γένη 66, είδη και υποείδη 320, 

ενδ. 89) 

Οικ. Apiaceae (Umbelliferae, Σκιαδανθή, γένη 66, είδη και υποείδη 256, 

ενδ. 48) 

Οικ. Orchidaceae (γένη 22, είδη και υποείδη 246, ενδ. 74)  

Οικ. Rosaceae. (γένη 26, είδη και υποείδη 167, ενδ. 10). 

Οικ. Ranunculaceae (γένη 18, είδη και υποείδη 157, ενδ. 26) 

Οικ. Boraginaceae (ανένταχτη σε τάξη οικογένεια, Μποραγινίδες). (γένη 

29, είδη και υποείδη 155, ενδ. 44)  

Οικ. Rubiaceae (Ρουβιίδες, Ερυθροδανοειδή) (γένη 9, είδη και υποείδη 

155, ενδ. 72) 

Οικ. Plantaginaceae (γένη 13, είδη και υποείδη 127, ενδημικά 18) 

Oικ. Campanulaceae (γένη 9, είδη και υποείδη 119,  ενδ. 59) 

Οικ. Alliaceae. (γένη 2, είδη και υποείδη 101, ενδ. 52). 

Χαρακτηριστικά αναγνώρισης των κυριωτέρων οικογενειών.  

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Asteraceae. Κύριο χαρακτηριστικό των 

ειδών της οικ. Asteraceae που κάνει αναγνωρίσιμα τα μέλη της με την πρώτη 

ματιά είναι η ταξιανθία κεφάλιο.  

Το κεφάλιο (capitulum ) είναι μια ειδική ταξιανθία, που αποτελείται από 

πολλά μικρά άνθη, που ονομάζονται ανθίδια, τα οποία ομαδοποιούνται σε 

μια στρογγυλή βάση, την ανθοδόχη και σχηματίζουν μια δομή που μοιάζει με 

ενιαίο άνθος. Η άνω επιφάνεια της ανθοδόχης μπορεί να είναι επίπεδη, 

κυρτή ή κωνική.  

Το κάτω μέρος της ανθοδόχης αποτελεί το «υπάνθιο» μέρος της 

ταξιανθίας του κεφάλιου, το οποίο περιβάλλεται από λίγα ή πολλά, 

εφαπτόμενα ή μερικώς αλληλοκαλυπτόμενα, τοποθετημένα σε μία ή σε 

πολλές σειρές, φυλλόμορφα ή λεπιόμορφα φυλλάρια (βράκτια φύλλα). Το 

μέγεθος, το σχήμα, η ύπαρξη ή μη τριχών, αγκαθιών, η υφή των φυλλαρίων, 

καθώς και ο τρόπος διάταξης αυτών, είναι χρήσιμα χαρακτηριστικά για την 

αναγνώριση των γενών και ειδών της οικογένειας Asteraceae. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Allioideae&action=edit&redlink=1
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Χρήσιμα στοιχεία για την αναγνώρισή τους είναι επίσης τα 

χαρακτηριστικά των ανθιδίων και των καρπών τους. 

Τα ανθίδια που συνθέτουν τα κεφάλια, είναι είναι δύο τύπων γλωσοειδή 

και σωληνοειδή  

Τα ανθικά κεφάλια μπορεί να αποτελούνται, 

 μόνο από γλωσοειδή ανθίδια, οπότε λέγονται ακτινοειδή,  

 μόνο από σωληνοειδή ανθίδια, οπότε λέγονται δισκοειδή, 

 ενώ, όταν έχουν ακτινοειδή στην περιφέρεια και δισκοειδή στο υπόλοιπο μέρος 

της ανθοδόχης, λέγονται ακτινωτά. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Fabaceae. Τα είδη που ανήκουν στην 

οικογένεια αυτή αναγνωρίζονται εύκολα από το σχήμα των ανθέων τους, που 

μοιάζει με ψυχή (πεταλούδα) γι’ αυτό λέγονται Ψυχανθή. Τα άνθη τους είναι 

ζυγόμορφα, με 5 πέταλα, εκ των οποίων το ένα, στο πάνω μέρος του άνθους, 

είναι μεγαλύτερο από τα άλλα και φαίνεται σαν πεταλούδα με ανοιχτά φτερά 

και λέγεται πέτασος. Εσωτερικά και κάτω από τον πέτασο υπάρχουν άλλα 

δύο πέταλα, σε διάταξη όπως το αντικείμενο με το είδωλο, τα οποία λέγονται 

πτέρυγες. Ανάμεσα στις δύο πτέρυγες, υπάρχουν άλλα δύο μικρότερα 

πέταλα που σχηματίζουν καρίνα (βάση πλοίου). Ο καρπός είναι λοβός 

(χέδρωψ), με πλείστα όσα σχήματα, ανάλογα με το είδος. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Caryophyllaceae. Κύριο χαρακτηριστικό 

των ειδών της oικ. Καρυοφυλλωδών, το πλείστον των οποίων είναι ποώδη 

φυτά, είναι: φύλλα απλά (με ένα έλασμα), αντίθετα, κατά το μάλλον ή ήττον 

με διογκωμένα γόνατα, ταξιανθίες απλά  ή σύνθετα διχάσια, άνθη με 5 

πέταλα, 10 στήμονες και τρισχιδές στίγμα. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Poaceae. Τα αγρωστώδη, γρασίδια ή 

χλόες αναγνωρίζονται εύκολα κυρίως από το βλαστό και τα φύλλα. Ο 

βλαστός τους είναι κυλινδρικός συμπαγής και παχύτερος στα γόνατα, ενώ 

στα μεσογονάτια διαστήματα είναι συνήθως κούφιος και σπάνια γεμάτος με 

χαλαρό (, ψύχα, pith) ή ζαχαρώδη ιστό. Τα  φύλλα  εκφύονται ανά ένα από τα 

γόνατα, όχι με μίσχο αλλά με κολεό, ο οποίος περιβάλλει το βλαστό για 

κάποιο διάστημα του μήκους του. Στο σημείο που σταματά η επαφή του 

κολεού αρχίζει η έκπτυξη του ελάσματος που είναι ταινιοειδές και οξύλικτο. 

Τα άνθη στερούνται στεφάνης και από όλο το άνθος μόνο οι 3 στήμονες 

(σπάνια 2 ή 6)  και ο στύλος με τα κροσωτά στίγματα είναι ορατοί. Οι 
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ταξιανθίες των αγρωστωδών είναι φόβες ή σύνθετοι στάχεις και σπανιότερα 

σπάδικες.  

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Lamiaceae. Bασικό χαρακτηριστικό της 

οικογένειας είναι οι αδένες αιθερίων ελαίων που φέρουν τα φύλλα και τα 

άνθη. Οι αδένες αυτοί, που φαίνονται σαν πάρα πολύ μικρές σταγόνες μόνο 

με ισχυρό μικροσκόπιο, γίνονται εύκολα αισθητοί από το άρωμά τους, όταν 

τρίψει κανείς ανάμεσα στα δάκτυλά του κάποιο μέρος των φυτών αυτών.  

Ο βλαστός στα ποώδη είδη είναι τετράγωνος (τετραγωνικής διατομής). 

Τα φύλλα είναι αντίθετα με απλό έλασμα και το κάθε ζεύγος σχηματίζει, με 

το επάνω ή το κάτω, σταυρό. 

Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα, ζυγόμορφα με διακριτό κάλυκα από τη 

στεφάνη και φέρονται στις μασχάλες βράκτιων φύλλων, μοναχικά ή σε 

συμπαγείς σπονδυλωτές ομάδες (σε πολλά είδη ανά 6) ή σε ακραίες, 

συμπαγείς ή χαλαρές, βοτρυοειδείς ή σταχειόμορφες ταξιανθίες. Οι στήμονες 

συμφύονται με τη στεφάνη και είναι συνήθως 4, εκ των οποίων 2 κοντοί και 2 

μακρείς και σπανιότερα 2 (είδη γενών Salvia, Rosmarinus). Η ωοθήκη είναι 

επιφυής και αποτελείται από 2 καρπόφυλλα και επειδή το κάθε καρπόφυλλο 

διαμορφώνει δύο χώρους με ένα ψευδοδιάφραγμα, γίνεται τετράχωρη.  

Κάθε χώρος της ωοθήκης περιέχει μία σπερμοβλάστη. Έτσι, η ωοθήκη 

περιέχει τέσσερα ωάρια τα οποία μετά τη γονιμοποίησή τους διογκώνονται, 

σπάζουν τα διαφράγματα (θραυστόκαρπος) και όταν ωριμάσουν και πέσει η 

στεφάνη φαίνονται στον πυθμένα του κάλυκα 1-4 σπέρματα (κάρυα), 

ανάλογα με τον αριθμό των επιτυχώς γονιμοποιηθέντων ωαρίων, που όταν 

είναι 4, η διάταξη είναι 2Χ2.  

Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Apiaceae. Κύριο γνώρισμα των ειδών της 

οικογένειας, που τα καθιστά αμέσως αναγνωρίσιμα και διακριτά από τις 

άλλες οικογένειες, είναι η ταξιανθία τους που είναι κατά κανόνα σύνθετο 

(διπλό) σκιάδιο.  

Τα άνθη είναι σχετικά μικρά με 5 σέπαλα, 5-πέταλα και υποφυή με 2 

καρπόφυλλα ωοθήκη  

Τα φύλλα φύονται κατ’ εναλλαγή και είναι άπαξ, δις ή τρις σύνθετα ή 

άπαξ, δις ή τρις πτεροσχιδή. Τα φυλλάρια των συνθέτων ή οι λοβοί και τα 

τμήματα των πτεροσχιδών ποικίλλουν ως προς το σχήμα και το μέγεθος 
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μεταξύ των φυτών αλλά πολλές φορές και  εντός του φυτού ανάλογα με τη 

θέση του φύλλου, στη βάση ή προς την κορυφή. 

 Κύρια χαρακτηριστικά της οικ. Brassicaceae. Η οικογένεια είναι 

ευδιάκριτη από τα 4 πέταλα του άνθους. Σε πολλά είδη έχουν διάταξη 

σταυρού + και σε άλλα διάταξη Χ ή Η. Σε ορισμένα γένη τα πέταλα είναι 

δισχιδή και φαίνονται σαν να είναι οχτώ. Τα σέπαλα του άνθους είναι επίσης 

4, ενώ οι στήμονες είναι 6, εκ των οποίων οι 2 είναι κοντύτεροι από τους 

άλλους 4, που είναι ισουψείς. Έχουν ένα στύλο με απλό στίγμα. Ο καρπός 

είναι κεράτιο με ποικίλα σχήματα που σε πολλά είδη μοιάζει εξωτερικά με 

λοβό ψυχανθών. Τα φύλλα εκφύονται συνήθως κατ’ εναλλαγή με μίσχο ή 

χωρίς μίσχο και έχουν διάφορα σχήματα. Χαρακτηριστικό της οικογένειας 

είναι επίσης και η ύπαρξη γλυκοζιδίων (θειούχες οργανικές ουσίες) σε όλα τα 

μέρη των φυτών. 
    

 

 

                                                                                  

 


