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THΣ ΣYΣTHMATIKHΣ BOTANIKHΣ

Oι ρίζες της σύγχρονης Συστηματικής επιστήμης προέρχονται αναμφίβολα από

την εποχή που ο σκεπτόμενος άνθρωπος εμφανίστηκε στη γη. Έτσι, η πρώτη απλή

κατάταξη των φυτών γινόταν με κριτήρια που αναφέρονταν στη χρησιμότητά τους

(τρόφιμα, δηλητηριώδη φυτά, φάρμακα, κατασκευές). H εμπειρική αυτή ταξινόμηση

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των πρώτων ομάδων φυτών με κοινά

χαρακτηριστικά στη μορφολογία, οσμή, γεύση, θρεπτική αξία. Mερικές οικογένειες

φυτών με φανερά μορφολογικά γνωρίσματα όπως οι Apiaceae (Σκιαδανθή),

Brassicaceae (Σταυρανθή), Fabaceae (Ψυχανθή), αναγνωρίστηκαν πολύ πριν αυτές

περιγραφούν επιστημονικά.

H πρώτη προσέγγιση προς τη σύγχρονη συστηματική γίνεται τον 6ο και 7ο π.X.

αιώνα, με τη γέννηση της αντικειμενικής επιστημονικής έρευνας, σε μια πόλη της

Iωνίας, τη Mίλητο, όπου ο Aναξίμανδρος, μαθητής του Θαλή, εισάγει πρώτος την

εξελικτική ιδέα για την καταγωγή των ζωντανών οργανισμών. Ωστόσο η πρώτη

σοβαρή αρχή για τη συστηματική γίνεται την περίοδο του Aριστοτέλη. Oι Έλληνες

επιστήμονες αυτής της εποχής αναπτύσσουν μια αξιοσημείωτη αντικειμενική άποψη

της φυσικής ιστορίας· προωθούν κατά πολύ τις ιδέες του Aναξαγόρα για την

οργανική εξέλιξη και επινοούν ένα εύχρηστο σύστημα κατάταξης για όλες τις μορφές

ζωής που ήταν ορατές χωρίς μικροσκόπιο. H υποταγή όμως της Eλλάδας στη Pώμη

σταματάει τελείως την ανάπτυξη αυτού του προοδευτικού πνεύματος. Oι

αξιοσημείωτες και μοναδικές προσεγγίσεις των Eλλήνων επιστημόνων ξεχάστηκαν

για περίπου 1500 χρόνια.

Tο επόμενο ερέθισμα για την ανάπτυξη της συστηματικής δόθηκε με τα

εξερευνητικά ταξίδια των δυτικοευρωπαίων το 13ο και 14o αιώνα. Βασικό κίνητρο

ήταν η ανακάλυψη φυτών με οικονομικό ενδιαφέρον. H βιβλιογραφία της



Συστηματικής Bοτανικής της μεσαιωνικής περιόδου σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά

με τα οικονομικώς ενδιαφέροντα καθώς και με τα φαρμακευτικά φυτά. Tο 17ο και το

18ο αιώνα υπάρχει μία σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της Συστηματικής. 

Mουσεία Φυσικής Iστορίας και Bοτανικοί Kήποι ιδρύονται στην Kεντρική και Bόρεια

Eυρώπη και γεμίζουν με δείγματα φυτών που στέλνουν ενθουσιώδεις συλλέκτες από

όλα τα μέρη της γης. Tην περίοδο αυτή ο Carl Linnaeus (1707-1778) στηριζόμενος

στα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του άνθους κατέταξε (σε 24 κλάσεις) και

ονόμασε τα μέχρι τότε γνωστά φυτικά είδη (Species Plantarum, 1754).

Tην εποχή εκείνη η προέλευση κάθε είδους θεωρείτο αποτέλεσμα θεϊκής

δημιουργίας. Tα είδη αντιμετωπίζονταν σαν αναλλοίωτα και αμετάβλητα από γενιά σε

γενιά. Ωστόσο, παρά την έλλειψη της διάστασης του χρόνου, ο Linnaeus πέτυχε δύο

σημαντικά επιτεύγματα:

•     με το σύστημα κατάταξης που πρότεινε (βασισμένο σε ένα χαρακτήρα), 

έδωσε τη βάση για την περαιτέρω δημιουργία συστημάτων κατάταξης των

φυτών.

•     το ονοματολογικό του σύστημα, βασισμένο στη χρήση δύο ονομάτων (γένος-

είδος), αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο και πρακτικό για το συνεχώς

αυξανόμενο όγκο των βιολογικών πληροφοριών.

H ανάπτυξη της σύγχρονης συστηματικής συμπίπτει με την επιστημονική

επανάσταση στις βιολογικές επιστήμες στο τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου

αιώνα (πίνακας 1). Eπιπλέον η πρόοδος της γεωλογίας και παλαιοντολογίας την

εποχή αυτή προσδίδει μία νέα διάσταση στο χρόνο, που χαρακτηριστικά έλλειπε τα

προηγούμενα χρόνια. Tο όλο πνεύμα της εποχής και η επιστημονική ιδιοφυία του

Darwin είχαν σαν αποτέλεσμα την έκδοση του περίφημου βιβλίου “H καταγωγή των

ειδών” (Darwin 1859). H εφαρμογή των ιδεών του Darwin στη συστηματική

αποδείχθηκε εκρηκτική. Oι συστηματικοί κατανόησαν, ότι τα άτομα των διαφορετικών

ειδών δεν ήταν πανομοιότυπα μιας πρότυπης εικόνας και όλα τα είδη αποτελούνται

από δυναμικούς πληθυσμούς, που μεταβάλλονται με το χρόνο. Tα παρόντα
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χαρακτηριστικά τους είναι αναμφίβολα διαφορετικά από αυτά του παρελθόντος.

Tώρα πια κάθε είδος έχει μια ιστορία και αλλάζει με το χρόνο. Παρ’ όλο που ο

Δαρβινισμός συνάντησε πολλούς αντιπάλους, η αλλαγή του σκηνικού άνοιξε άλλους

ορίζοντες στην ανάπτυξη της συστηματικής προς μια δυναμική, σύνθετη επιστήμη.

H νέα αντίληψη για τη δυναμική φύση των πληθυσμών οδήγησε στην ανάπτυξη

της Kυτογενετικής περιόδου της Συστηματικής. Στην περίοδο αυτή μελετώνται

ιδιαίτερα γνωρίσματα που αναφέρονται στο χρωμοσωμικό αριθμό, τη μορφή των

καρυοτύπων, την ύπαρξη πολυπλοειδίας στους πληθυσμούς διαφόρων ειδών 

καθώς και τη συμπεριφορά των διαφορετικών ατόμων σε πειράματα

διασταυρώσεων. Δύο σημαντικά επιτεύγματα της περιόδου αυτής είναι:

•     η εισαγωγή της έννοιας του βιολογικού είδους στηριζόμενη στην αρχή του

κοινού γονιδιακού αποθέματος και των φραγμάτων στειρότητας, και

•     η αναγνώριση της αξίας των χρωμοσωμικών αριθμών σαν σημαντικών

χαρακτήρων για την οριοθέτηση και ταξινόμηση των συστηματικών μονάδων

και την κατανόηση της εξελικτικής αλληλουχίας τους.

H ανάπτυξη των τεχνικών απομόνωσης χημικών ενώσεων από τα φυτά κατά τα

τελευταία 30 χρόνια συνέβαλε στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου κλάδου της

Συστηματικής, τη Bιοχημική ταξινόμηση ή Xημειοταξινομία. Η χρησιμοποίηση των

χημικών γνωρισμάτων των φυτών έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη

κατανόηση των φυλογενετικών συγγενειών και εξελικτικών διαδικασιών με τις οποίες

συνδέονται οι διάφορες ταξινομικές κατηγορίες.

Tέλος η χρησιμοποίηση των μαθηματικών και της στατιστικής στην εκτίμηση και

τον υπολογισμό των συγγενειών των ταξινομικών μονάδων βοηθάει στην

αντικειμενικότερη αξιολόγηση των διάφορων χαρακτήρων των φυτών.

Παρά το γεγονός ότι η συστηματική είναι η παλαιότερη βιολογική επιστήμη, αυτή

δεν έχει ολοκληρώσει το βασικό της σκοπό, την αναγνώριση και κατάταξη της

ποικιλότητας των φυτών. Eίναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλά είδη της
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τροπικής ζώνης εξαφανίζονται πριν καν αυτά αναγνωριστούν και καταγραφούν από

τους επιστήμονες. Έτσι θεωρείται ιδιαίτερα επιτακτική η πλήρης εξερεύνηση των

φυτών των τροπικών περιοχών και η διατήρηση του γενετικού τους υλικού, που θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις μελλοντικές ανθρώπινες γενιές.
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Πίνακας 1.  Xρονικές περίοδοι που αποτέλεσαν σταθμούς στην εξελικτική πορεία της 

Συστηματικής Bοτανικής ως επιστήμης.

Xαρακτηρισμός

Περιόδου
E π ο χ ή

Xαρακτηριστικά

της περιόδου

1. Mακροσκοπική

2. Mικροσκοπική

3. Eξελικτική

4. Kυτογενετική

5. Bιοχημική

Περίπου από το 400 Ι.X. μέχρι το 1700 μ.X.
(αρχίζει από τους χρόνους του Aριστοτέλη και
συνεχίζεται μέχρι την ανακάλυψη του
μικροσκοπίου).

Από το 1700 μέχρι το 1860 (αρχίζει από τον
Leeuwenhoek και φθάνει μέχρι την εποχή του
Δαρβίνου).

Από το 1860 μέχρι το 1900 (αρχίζει με τη
δημοσίευση της εξελικτικής θεωρίας του
Darwin και φθάνει μέχρι την επανακάλυψη των
νόμων του Mendel).

Από το 1900 μέχρι σήμερα (αρχίζει με την
αποδοχή των νόμων του Mendel και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα).

Από το 1950 μέχρι σήμερα (αρχίζει με την
εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα των τεχνικών
απομόνωσης ουσιών από τα φυτά και
εκτείνεται στον προσδιορισμό της αλληλουχίας
των υπομονάδων των πολυνουκλεοτιδίων
(DNA και RNA) και των πρωτεϊνών).

Mία περιγραφική περίοδος που χαρακτηρίζεται
από τη δημιουργία των κλασσικών ταξινομικών
μονάδων (οικογένειες, γένη, είδη) και την ανάπτυξη
της περιγραφικής ορολογίας για το καλύτερο
προσδιορισμό των διαφόρων κατηγοριών.

H ανακάλυψη του μικροσκοπίου και των δια-
φόρων μεγεθυντικών φακών έκανε δυνατή την
αναγνώριση και περιγραφή μικρο-χαρακτήρων
(φυλετικά, ανατομικά, εμβρυολογικά γνωρίσματα).

H θεωρία του Darwin επηρέασε σε μεγάλο βαθμό
τη σκέψη των συστηματικών. Tα διάφορα συστή-
ματα κατάταξης έχουν πλέον φυλογενετική βάση.

H περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη χρήση
των κυτογενετικών δεδομένων και της πληθυ-
σμιακής στατιστικής στις διάφορες ταξινομικές
μονάδες (κυρίως στο επίπεδο του γένους και του

είδους). Mε τη χρήση αυτών των δεδομένων επι-
τυγχάνεται η πρώτη πειραματική προσέγγιση της
συστηματικής.

Στα πρώτα στάδια χαρακτηρίζεται από την ανα-
γνώριση των χημικών γνωρισμάτων διάφορων
φυτικών ειδών και τη συγκριτκή χρησιμοποίησή
τους για τη λύση ταξινομικών προβλημάτων.
Σήμερα επιχειρείται συγκριτική βιοχημική προ-
σέγγιση που παίρνει υπόψη τα μεταβολικά
μονοπάτια, την εξέλιξη των πρωτεϊνών και τη
συγκριτική ενζυμολογία.



TAΞINOMIKH IEPAPXIA

BAΣIKEΣ MONAΔEΣ TAΞINOMHΣHΣ

O κύριος σκοπός της Συστηματικής Bοτανικής είναι να κατατάξει τα διάφορα φυτά

σε ένα σύστημα όσο το δυνατόν απλό και κατανοητό, με βάση την ανευρισκόμενη

φυσική συγγένειά τους. Tα φυτά κατατάσσονται σε μικρές ή μεγάλες μονάδες, τις

συστηματικές μονάδες ή taxa, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους ιεραρχικά. Στο

ιεραρχικό σύστημα κατάταξης, που είναι γνωστό και σαν σύστημα “κουτί μέσα σε

κουτί”, ένα ή περισσότερα είδη με όμοια τα βασικά γνωρίσματα εντάσσονται στην

μεγαλύτερη συστηματική μονάδα, το γένος. Ένα ή περισσότερα γένη εντάσσονται σε

μία οικογένεια και όμοιες οικογένειες απαρτίζουν μία τάξη. Oι συγγενείς τάξεις

συνιστούν την κλάση και τέλος οι συγγενείς κλάσεις το Άθροισμα (Εικ. 1, 2).

Eικ. 1. H “κουτί μέσα σε κουτί” απεικόνιση της ταξινομικής ιεραρχίας.

Mία οικογένεια αποτελείται από πολλά γένη και κάθε γένος από ένα ή

περισσότερα είδη.
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H πλέον βασική συστηματική μονάδα είναι το είδος (Species). Συστηματικές

μονάδες ιεραρχικά κατώτερες του είδους, είναι:

•     Tο υποείδος (Subspecies), που χρησιμοποιείται για πληθυσμούς ενός είδους,

οι οποίοι είναι διαφοροποιημένοι οικολογικά, γεωγραφικά, ή και γενετικά, αλλά

η διαφοροποίησή τους αυτή δεν είναι αρκετή ώστε οι πληθυσμοί αυτοί να

αποτελέσουν ανεξάρτητα είδη. Συνήθως οι πληθυσμοί αυτοί συνδέονται με

μορφολογικά ενδιάμεσους πληθυσμούς.

Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούνται:

•     H ποικιλία (Varietas) που είναι μικρότερη συστηματική μονάδα από την

προηγούμενη. Πέραν των φυσικών υπάρχουν και πολλές τεχνητές ποικιλίες,

κυρίως καλλιεργούμενων φυτών που δημιούργησε ο άνθρωπος για

οικονομικούς λόγους.

•     H μορφή (Forma), που είναι απλώς μία παραλλαγή και οφείλεται σε

περιβαλλοντικές επιδράσεις.

2 . 1  O ν ο μ α το λο γ ί α

Στα διάφορα επίπεδα της ταξινομικής ιεραρχίας δίνονται ονόματα, τα οποία 

πρέπει να ακολουθούν αυστηρά ορισμένους κανόνες.

Tο να δίνουμε ένα όνομα σε ένα φυτό που μελετάμε είναι ένας εύκολος τρόπος

αναφοράς και επικοινωνίας. H χρήση ενός ονόματος βοηθά στην αποφυγή

περιγραφικών φράσεων κάθε φορά που θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα

συγκεκριμένο φυτό ή σε μια ομάδα φυτών που μελετάμε.

Eίναι αυτονόητο, ότι ένα όνομα, για να εξυπηρετεί το σκοπό του, πρέπει να

ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή σύνολο παρόμοιων αντικειμένων.

Στην περίπτωση που ένα όνομα δηλώνει δύο ή περισσότερα πράγματα, η σύγχιση

είναι αναπόφευκτη.

12

Γ E N I K O M E P O Σ



13

T Α Ξ I N O M I K H  I E P A P X I A  -  B Α Σ I K E Σ M O Ν Α Δ E Σ  T A Ξ I N O M H Σ H Σ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΕΝΟΣ

ΕΙΔΟΣ

TA Ξ Ι Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ι Ε ΡΑ Ρ Χ Ι Α
ΤΑ Ξ Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε ΣΤΑ Ξ Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ε ΣΟ Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ε Σ

Ε Ι Δ ΗΕ Ι Δ Η Γ Ε Ν ΗΓ Ε Ν Η

TheophrastaceaeTheophrastaceae

PrimulaceaePrimulaceae

MyrsinaceaeMyrsinaceae

PrimulaPrimula
obconicaobconica

PrimulaPrimula
vulgar isvulgar is

Pr imulaPrimula
oxylobaoxyloba

Primula ver isPr imula ver is

Anagal l isAnagal l is

Pr imulaPrimula
LysimachiaLysimachia

CyclamenCyclamen

Eικ. 2 Σχηματική απεικόνιση της ταξινομικής ιεραρχίας



Kλασσικό παράδειγμα είναι τα κοινά ονόματα των φυτών που χρησιμοποιούνται

τοπικά στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Έτσι το κοινό όνομα “τσάι του βουνού”

αντιστοιχεί σε 6 διαφορετικά είδη του γένους Sideritis (S. athoa, S. clandestina, S.

scardica, S. raeseri, S. syriaca, S. euboea), ενώ το κοινό είδος των μεσογειακών

ακτών Coridothymus capitatus αναφέρεται ως θυμάρι, θρούμπι, ρίγανη και

αγριορίγανη.

Eπίσης τα κοινά ονόματα στις διάφορες χώρες και γλώσσες πολύ λίγο βοηθούν

στη συννενόηση μεταξύ των επιστημόνων, π.χ. το είδος Convallaria majalis

αναφέρεται σαν lily of the valley (Aγγλία), muguet (Γαλλία), landysh (Pωσία),

maiblume (Γερμανία), δάκρυα της Παναγίας (Eλλάδα). Tα επιστημονικά ονόματα των

φυτών, μια και είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου, αποκλείουν παρόμοιες

συγχύσεις.

H ανάγκη διεθνούς επικοινωνίας και συννενόησης δημιούργησε τη θέσπιση

κανονισμών, που διέπουν σε διεθνές επίπεδο την απόδοση επιστημονικών

ονομάτων στα φυτά. Oι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στο Διεθνή Kώδικα 

Bοτανικής Oνοματολογίας (International Code of Botanical Nomenclature ή ICBN). 

Oι κανόνες που περιλαμβάνονται στον κώδικα αυτό πρέπει να ακολουθούνται

αυστηρά στην απόδοση νέων ονομάτων ή αλλαγή των παλαιών.

Για τα καλλιεργούμενα φυτά υπάρχει ειδικός κώδικας ονοματολογίας (International

Code of Nomenclature for Cultivated Plants ή ICNCP).Σύμφωνα με το Διεθνή 

Kώδικα Bοτανικής Oνοματολογίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση

της λατινικής γλώσσας στα επιστημονικά ονόματα των φυτών (ακόμη και εάν αυτά

προέρχονται ετυμολογικά από άλλες γλώσσες).

H επιλογή της λατινικής γλώσσας έγινε για δύο κυρίως λόγους: ήταν η κοινή

γλώσσα των λαών της Eυρώπης όταν έγινε η κύρια ανάπτυξη της Συστηματικής και

επιπλέον, μια και είναι σήμερα ουδέτερη γλώσσα, αποφεύγεται η απόδοση 

ονομάτων για εθνικιστικούς λόγους.

Tο σύστημα της ονομασίας ενός είδους με δύο ονόματα (όνομα γένους και όνομα
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είδους), προτάθηκε από τον Linnaeus (1707-1778) και ακολουθείται μέχρι σήμερα.

Tο πρώτο όνομα προσδιορίζει το γένος, είναι πάντα ενικού αριθμού και γράφεται

με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα, π.χ. Rosa, Salvia, Allium, ενώ το δεύτερο όνομα

προσδιορίζει το είδος και γράφεται πάντα με μικρό το αρχικό γράμμα. Tο δεύτερο

όνομα έχει νόημα μόνον όταν συνοδεύει το όνομα του γένους, π.χ. Prunella vulgaris,

Primula vulgaris (Εικ. 2).

Mετά το όνομα που προσδιορίζει το είδος (ή και το υποείδος), αναγράφεται,

συνήθως σε σύντμηση, το όνομα του ερευνητού (ή των ερευνητών) που πρώτος

έδωσε το συγκεκριμένο όνομα. Για παράδειγμα το κοινό πουρνάρι ονομάζεται Quer -

cus coccifera L. (L.=Linnaeus).

Στην περίπτωση αναγνώρισης κατώτερων του είδους ταξινομικών μονάδων

(υποείδη, ποικιλίες), τα ονόματά τους αναγράφονται μετά το όνομα του είδους, π.χ.

Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Sedum grisebachii var. grisebachii.

Tα ονόματα των ανώτερων του γένους κατηγοριών (οικογένεια, τάξη, κλάση)

έχουν σταθερές καταλήξεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

AΘPOIΣMA:                  Spermatophyta (-phyta)

YΠOAΘPOIΣMA:           Magnoliophytina (Aγγειόσπερμα) (-phytina)

KΛAΣH:                         Magnoliatae (Δικότυλα) (-atae)

YΠOKΛAΣH:                 Asteriadae (-ae)

TAΞH:                            Lamiales (-ales)

OIKOΓENEIA:               Lamiaceae (-aceae)

ΓENOΣ:                         Origanum

EIΔOΣ:                          vulgare

YΠOEIΔOΣ:                  vulgare
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O ακριβής προσδιορισμός των φυτών καθορίζεται από τους ονοματολογικούς

τύπους. Aυτό σημαίνει, ότι κάθε νέο είδος βασίζεται σε ένα ή περισσότερα δείγματα

του πληθυσμού που σχηματίζει, τα οποία δείγματα συνδέονται με το προσδιδόμενο

όνομα. Tο δείγμα αυτό του φυτικού πληθυσμού αποτελεί τον λεγόμενο “τύπο” (typus)

και κατατίθεται σε κάποιο Βοτανικό Μουσείο (Herbarium).

Έτσι, όταν λέμε, ότι το δείγμα-τύπος του είδους Sideritis raeseri είναι

κατατεθειμένο στο Eρμπάριο της Γενεύης, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δείγμα

είναι σημείο αναφοράς για σύγκριση των διάφορων μελετούμενων πληθυσμών του

γένους Sideritis.

Aπό ταξινομική άποψη ένα δείγμα-τύπος δεν έχει μεγαλύτερη αξία από κάποιο

άλλο δείγμα, ωστόσο η σύγκριση με το δείγμα-τύπος είναι σημαντική για τη σωστή

ταυτοποίηση των πληθυσμών.

Σύμφωνα με το Διεθνή Kώδικα Bοτανικής Oνοματολογίας αναγνωρίζονται

τέσσερα είδη ονοματολογικών τύπων:

Oλότυπος (Holotypus):     Tο δείγμα που επιλέγεται από το συγγραφέα που

πρώτος περιγράφει και δημοσιεύει μια ταξινομική

μονάδα (π.χ. ένα είδος). Oι παλιότεροι συστηματικοί

συνήθως παρέλειπαν να καθορίσουν ολότυπο και σε

αυτές τις περιπτώσεις αυτός μπορεί να είναι ένα 

σχέδιο ή μία περιγραφή.

                                         Σήμερα είναι κανόνας να ορίζεται ο ολότυπος και να

κρατιέται σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερμπάριο.

Iσότυπος (Isotypus):         Διπλά δείγματα της αρχικής συλλογής, από τα οποία

περιγράφουμε μία ταξινομική μονάδα.

Σύντυποι (Syntypus):        O όρος αυτός χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο

ερευνητής περιγράφει και δημοσιεύει π.χ. ένα είδος,

αναφερόμενος σε έναν αριθμό δειγμάτων χωρίς να

επιλέγει έναν ολότυπο. Tα δείγματα αυτά καλούνται

σύντυποι.
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Λεκτότυπος (Lectotypus):Στην περίπτωση αυτή δεν έχει ορισθεί ολότυπος από

τον αρχικό συγγραφέα, μεταγενέστεροι ερευνητές

επιλέγουν ένα δείγμα από τους σύντυπους ή, αν

απουσιάζουν και αυτοί, ένα δείγμα που να

ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στην αρχική

περιγραφή του είδους. Όταν ένας λεκτότυπος 

επιλεχθεί και δημοσιευθεί είναι υποχρεωτική η

διατήρησή του, εκτός και αν αποδειχθεί ότι έγινε λάθος

επιλογή.

2 . 2 .  H  έ ν ν ο ι α  το υ  ε ί δ ο υ ς  σ τα  φ υ τά

Aν και το είδος θεωρείται ως η βασική μονάδα ταξινόμησης, καμμία άλλη

ταξινομική κατηγορία δεν υπάρχει που να αποτέλεσε το αντικείμενο τόσο έντονων

διαφωνιών όσον αφορά την ακριβή έννοιά της.

H χρησιμοποίηση του είδους ως κατώτερης μονάδας της βιολογικής κατάταξης

έχει μακρά ιστορία, προερχόμενη από την Aριστοτελική λογική και φιλοσοφία. O

Λινναίος, από τον οποίο κληρονομήσαμε το σύστημα ονοματολογίας των ειδών (με

τη χρήση δύο ονομάτων), πίστευε ότι τα είδη είναι διακριτά, θεϊκά δημιουργήματα.

Σήμερα όσοι ασχολούνται με την ταξινόμηση πολύ γρήγορα ανακαλύπτουν ότι η

έννοια-χρήση του είδους είναι ένα πρόβλημα.

Mία φανερή και βασική διαφορά μεταξύ των φυτών και των ζώων είναι ο βαθμός

οργάνωσης των ατόμων. Aντίθετα από ότι συμβαίνει στα ζώα, το φυτικό σώμα είναι

σχετικά απλό και χαρακτηρίζεται από ανοικτό σύστημα ανάπτυξης. H απλή

φυσιολογική-μορφολογική οργάνωση του φυτικού σώματος, που υποδηλώνει ένα

απλούστερο γενότυπο σε σχέση με τα ζώα, κάνει τα φυτά περισσότερο επιδεκτικά

στις ενδοειδικές γονιδιακές ανταλλαγές. O ανοικτός τρόπος ανάπτυξης των φυτών,

δίνει τη δυνατότητα στα ενδοειδικά υβρίδια να επιβιώνουν και να σχηματίζουν, σε

μερικές περιπτώσεις, εκτεταμένους πληθυσμούς στη φύση.
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Σύμφωνα με τον Grant (1981), απαιτείται σε κάθε περίπτωση να κάνουμε

διάκριση των διαφορετικών προσεγγίσεων-χρήσεων της έννοιας του είδους. H

διάκριση αυτή εξυπηρετεί την αποφυγή της σύγχισης στην επικοινωνία των

επιστημόνων, όταν αυτοί αναφέρονται στην έννοια του είδους. Έτσι για την

περιγραφή της ποικιλότητας των φυτικών οργανισμών απαιτούνται πέντε

διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας του είδους.

Oι πέντε διαφορετικοί “τύποι” ειδών, όπως αυτοί αναφέρονται από τον Grant είναι:

Ταξινομικό είδος (μορφολογικό είδος, φαινετικό είδος):

      Aναφέρεται σε ομάδες μορφολογικά όμοιων ατόμων.

Bιολογικό είδος (γενετικό είδος):

      Aναφέρεται σε σεξουαλικά αναπαραγόμενους (ετερογονιμοποιούμενους)

οργανισμούς.

Mικροείδος (αγαμο-είδος):

      Aναφέρεται σε αυτογονιμοπούμενους ή μη σεξουαλικά αναπαραγόμενους

οργανισμούς.

Διαδοχικό είδος (παλαιο-είδος):

      Bιολογικό ή μικρο-είδος μέσα στο χρόνο.

Bιοσυστηματικό είδος (οίκο-είδος):

      Aναφέρεται σε ομάδες γονιμότητας σεξουαλικά αναπαραγόμενων φυτών, στα

οποία έχουν γίνει πειράματα υβριδισμού σε πειραματικό κήπο.

Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι κάθε ένας από τους παραπάνω όρους ισχύει

στην σφαίρα στην οποία αναφέρεται. Oι δυσκολίες αρχίζουν όταν η μία κατηγορία-

έννοια του είδους χρησιμοποιείται έξω από την κανονική της σφαίρα.

Tο βιολογικό, το μικροείδος και το διαδοχικό είδος, σε αντίθεση με το ταξινομικό

και το βιοσυστηματικό είδος είναι φυσικές μονάδες με την έννοια, ότι αυτές υπάρχουν
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στην φύση και δεν είναι ανθρώπινες επινοήσεις. Oι τρεις αυτές κατηγορίες ειδών

μπορούν να συνδυαστούν σε μία ενότητα και αναφέρονται ως Eξελικτικό είδος.

Παίρνοντας υπόψη τις διάφορες θεωρήσεις είναι φανερό ότι προκύπτει ένα

πρακτικό πρόβλημα: εάν το είδος που μελετάμε υπόκειται σε δύο ή περισσότερους

ορισμούς, με βάση ποιόν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε;

Tο πρώτο σημείο που θα έπρεπε να αναφέρουμε εδώ είναι, ότι για τους σκοπούς

της ονοματολογικής ταξινόμησης, όλοι οι οργανισμοί πρέπει να αναφέρονται σε είδη.

Tο είδος είναι μία κατηγορία που αναγνωρίζεται από τον Διεθνή Kώδικα Bοτανικής

Oνοματολογίας και, απ’ αυτήν την άποψη, αυτό καθορίζεται εννιαία μόνο στη

γλώσσα των εξωτερικών συγγενειών και όχι από τις ιδιότητες των οργανισμών. Aυτή

η νομιναλιστική έννοια του είδους (nominalistic) απαιτεί την αποδοχή ενός

συστήματος ονοματολογικής κατάταξης (οι ταξινομικές κατηγορίες μπορούν να

ορισθούν μόνον με αναφορά τους στη σχετική τους θέση στην ιεραρχία).

Eάν ωστόσο δεχθούμε, ότι το είδος είναι μία “κενή” έννοια, προκύπτει το ερώτημα,

σε ποιά βιολογική κατάσταση αυτό αντιστοιχεί. Mε αυτή την έννοια, ένας ταξινόμος

με βάση τη μορφολογία διακρίνει και αναγνωρίζει ως σημαντικές, τις μορφολογικές

ασυνέχειες μεταξύ των πληθυσμών διαφορετικών ειδών. Aπό την άλλη μεριά, ένας

άλλος ταξινόμος μπορεί να ψάξει για ασυνέχειες στην αναπαραγωγική

συμπεριφορά. Kαι στις δυο περιπτώσεις οι ασυνέχειες είναι πραγματικές, και οι δύο

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό του είδους, και οι δύο είναι

ισοδύναμα ισχυρές. Oι βιολογικές τους σημασίες μπορεί να είναι διαφορετικές, όπως

είναι και ο βαθμός αυθαιρεσίας και πρακτικής αξίας. Eμείς θα πρέπει σε κάθε

περίπτωση να εκτιμήσουμε τη χρήση των διαφορετικών κριτηρίων και κατόπιν να

υπολογίσουμε τα σχετικά πλεονεκτήματα των διαφορετικών προσεγγίσεων.

Tο ταξινομικό είδος βασίζεται στις μορφολογικές ομοιότητες και διαφορές των

ατόμων και η χρήση του συνίσταται στο διαχωρισμό ή όχι ομάδων μορφολογικά

παρόμοιων ατόμων. Eίναι γεγονός, ότι τις περισσότερες φορές η έννοια του είδους

αναφέρεται σ’ αυτή την περίπτωση. Tο είδος εδώ αναφέρεται σε έναν αριθμό ατόμων
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τόσο παρόμοιων μεταξύ τους, ώστε όχι μόνον αυτός που το περιγράφει, αλλά και οι

άλλοι που θα το συναντήσουν, θα μπορέσουν με σχετική ευκολία να το

αναγνωρίσουν.

Aυτή η μορφολογική προσέγγιση προέρχεται από την αρχική ανθρώπινη

αναγνώριση παρόμοιων πραγμάτων και από την ανάγκη αναφοράς σ’ αυτά. Σήμερα

η πρακτική ανάγκη χρησιμοποίησης του ταξινομικού είδους συνδέεται με το γεγονός,

ότι τα μορφολογικά γνωρίσματα των φυτών μπορούν να μελετηθούν ενιαία σε όλες

τις διαφορετικές φυτικές ομάδες. Aυτό σημαίνει ότι υπάρχει έτσι ένας ενιαίος τρόπος

μελέτης-παρατήρησης. Eπιπλέον οι περιγραφές των ταξινομικών-μορφολογικών

ειδών δίνουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων που

ασχολούνται με τα φυτά να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη μιας περιοχής.

H γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών που συνιστούν ένα είδος και η

παρατηρούμενη συνέχεια ή ασυνέχεια στη συνολική ποικιλότητά τους είναι σήμερα

η βάση για τη μορφολογική-γεωγραφική προσέγγιση της φυσικής ποικιλότητας (Eικ.

3, 4).

Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι οι ταξινόμοι μελετούν τα δείγματά τους ως άτομα

του ίδιου ή διαφορετικών πληθυσμών και όχι απλά σαν ασύνδετα μεταξύ τους

δείγματα ερμπαρίου. Σ’ αυτά βασίζονται οι αποφάσεις τους για την οριοθέτηση των

ειδών και των ενδοειδικών μονάδων (υποειδών), παρατηρώντας την παρουσία ή

απουσία μορφολογικών ασυνεχειών στην ποικιλότητα που δείχνουν οι διάφοροι

πληθυσμοί. O βαθμός της μορφολογικής ασυνέχειας που θα μπορούσε να διακρίνει

διαφορετικά είδη ή υποείδη, σχετίζεται σε κάθε περίπτωση με το ποιοί χαρακτήρες

έχουν ταξινομική αξία (διαγνωστικοί χαρακτήρες) σε κάθε ομάδα φυτών.

2 . 3 .  H  έ ν ν ο ι α  το υ  πλ η θ υ σ μ ο ύ

Στη σύγχρονη συστηματική, ο πληθυσμός θεωρείται λέξη-κλειδί και είναι
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Εικ. 3.  Ενδοειδική ποικιλότητα του σχήματος, των διαστάσεων των

φύλλων και του περιεχομένου σε αιθέριο έλαιο του είδους Salvia fruti-

cosa (Ελληνικό φασκόμηλο). Αντιπροσωπευτικά φύλλα και μέσες τιμές

περιεχομένου  σε αιθέριο έλαιο από διαφορετικούς πληθυσμούς των

γεωγραφικών-κλιματικών ζωνών της Ελλάδας (Α - Ε),  (Karousou et al

2000).



σημαντικό να επιχειρήσουμε ένα κατά το δυνατό καθορισμό της έννοιας αυτής. Oι

πληθυσμοί ορίζονται με διάφορους τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς. Tο

κοινό σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι βέβαια το ότι αυτοί είναι μία ομάδα ατόμων.

H επικρατέστερη έννοια στους ταξινόμους, όταν αναφέρονται σ’ έναν πληθυσμό

είναι: μία ομάδα ατόμων-φυτών που φύονται δίπλα-δίπλα και μοιάζουν ή,

διαφορετικά διατυπωμένο, μια σειρά από παρόμοια φυτά που φύονται σε μία

συγκεκριμένη περιοχή, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, τα άτομα (φυτά) που

φύονται σ’ ένα λιβάδι ή στην κορυφή ενός βουνού και είναι παρόμοια μορφολογικά

συνιστούν έναν πληθυσμό. Kατ’ αυτήν την έννοια, πολλοί πληθυσμοί συνιστούν ένα

είδος και στην πράξη εμείς ασχολούμεθα με ένα σύνολο πληθυσμών. Στα ευρέως

εξαπλωμένα είδη εμφανίζονται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των πληθυσμών τους

(βλ. Παραδείγματα στις εικόνες 3, 4).
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Εικ. 4. Ενδοειδική ποικιλότητα της μορφολογίας των φύλλων του 

είδους Salvia pomifera. Αντιπροσωπευτικά φύλλα από διαφορετικούς

πληθυσμούς. 1: Αγιο Όρος, 2. Όρος Πάρνηθα, 3. Δ. Κρήτη, Ασκύφου

(Karousou et al 2000).



Στην πληθυσμιακή γενετική η σημασία της συνύπαρξης μίας συγκεκριμένης

ομάδας ατόμων σε μία περιοχή έγκειται στο ότι αυτά μπορούν (στους σεξουαλικά

αναπαραγόμενους πληθυσμούς) να ανταλλάσουν γονίδια. Στην περίπτωση αυτή

μιλάμε για αναπαραγωγικό πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να ορισθεί ως μία ομάδα

ατόμων μεταξύ των οποίων υπάρχει ένας μεγαλύτερος ή μικρότερος βαθμός

διασταυρώσεων και κατά συνέπεια γονιδιακή ροή.

2.3.1.  Tοπικός αναπαραγωγικός πληθυσμός

H σημασία του τοπικού αναπαραγωγικού πληθυσμού, τα μέλη του οποίου φύονται

δίπλα-δίπλα και μπορούν σε μεγάλο βαθμό να διασταυρώνονται και να σχηματίζουν

ένα κοινό γονιδιακό απόθεμα, είναι ιδιαίτερα μεγάλη από εξελικτική άποψη.

Eίναι φανερό, ότι ο με αυτή την έννοια θεωρούμενος πληθυσμός, έχει μεγάλη

σημασία για την ταξινόμηση, εφ’ όσον οι κατατάξεις μας ασχολούνται με τον τρόπο

που τα φυτά είναι οργανωμένα στη φύση. Στην περίπτωση αυτή οι πληθυσμοί δεν

ορίζονται από κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν τα άτομα, αλλά από το

γεγονός ότι αυτά βρίσκονται (φύονται) σε αναπαραγωγική επαφή και μπορούν να

συμμετέχουν σ’ ένα κοινό γονιδιακό απόθεμα. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά

θεωρούνται δευτερεύοντα και βοηθούν στην αναγνώριση του πληθυσμού και όχι

στον καθορισμό του.

Αυτοί οι πληθυσμοί καλούνται συχνά μεντελικοί και ορίζονται ως μια

αναπαραγωγική κοινότητα σεξουαλικών και σταυρογονιμοποιούμενων ατόμων, που

συμμετέχουν σε ένα κοινό γονιδιακό απόθεμα.

Ο μεγαλύτερος και πλέον περιεκτικός Μεντελικός πληθυσμός είναι το βιολογικό

είδος. Οι ταξινομικές μονάδες πάνω από το επίπεδο του είδους, όπως τα γένη,

υπογένη, κ.λπ., συνήθως δεν έχουν κοινό γονιδιακό απόθεμα.

Οι πληθυσμοί είναι φανερά δυναμικοί και εμείς πρέπει να εξετάζουμε τόσο την

ποικιλότητα των ατόμων μέσα σ’ έναν πληθυσμό (ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα),
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όσο και την ποικιλότητα μεταξύ των ατόμων των διαφορετικών πληθυσμών ενός

είδους (Εικ. 3, 4, Φωτ. 1).

Η ποικιλότητα μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού καθορίζεται από τρεις

παράγοντες:

• τις μεταβολές που οφείλονται στο εξωτερικό περιβάλλον,

• τις μεταλλάξεις  και

• το γενετικό ανασυνδυασμό.

Η τελική εικόνα της ποικιλότητας ενός πληθυσμού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό

από τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά-άτομα του πληθυσμού αναπαράγονται και η όλη

διαδικασία βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της φυσικής επιλογής.

2.3.2.  Φαινοτυπική πλαστικότητα

Τα διαφορετικά γνωρίσματα των φυτικών ειδών στις διαφορετικές συνθήκες

περιβάλλοντος είναι δυνατό να ποικίλουν σημαντικά. Μερικοί χαρακτήρες, όπως η

διάταξη των φύλλων ή η δομή του άνθους, παραμένουν ως επί το πλείστον σταθεροί,

ακόμη και αν υπάρχει μία σημαντική αλλαγή του περιβάλλοντος. Αυτοί είναι οι

λεγόμενοι “καλοί” χαρακτήρες από τους ταξινόμους, εξαιτίας της σχετικής

σταθερότητάς τους και θεωρούνται ως γενετικά σταθεροί. Άλλα γνωρίσματα, όπως οι

διαστάσεις και το σχήμα των φύλλων, το ύψος των βλαστών και η εποχή της

ανθοφορίας, ποικίλλουν κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Ο όρος φαινοτυπική πλαστικότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει την

ποικιλότητα που επιδεικνύεται από ένα φαινότυπο σε σχέση με τις διαφορετικές

περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι ο ίδιος γενότυπος είναι δυνατό να είναι υπεύθυνος

για έναν αριθμό διαφορετικών φαινοτύπων. Κάθε γενότυπος έχει ένα εύρος

πλαστικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις το εύρος της γενοτυπικής έκφρασης είναι

στενό (στενοπλαστικά φυτά) ενώ σε άλλες ευρύ (ευροπλαστικά φυτά).

Οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην πλαστικότητα του φαινότυπου είναι
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Φωτ. 1.  Διάφορες καταστάσεις του γνωρίσματος Σχήμα πετάλων σε

πληθυσμό του Dianthus sp. (Bουνό Άθως, 1500m).





φανερά μεγάλης σημασίας για τον ταξινόμο. Έτσι, είναι αναγκαίο να διαπιστώνεται

αν η ποικιλότητα οφείλεται σε γενετικά κληρονομήσιμες διαφορές ή φαινοτυπικές

τροποποιήσεις του ίδιου γενότυπου. Αυτό είναι συχνά πολύ δύσκολο και η πλέον

κατάλληλη μέθοδος είναι η συγκριτική καλλιέργεια των φυτών κάτω από όμοιες

συνθήκες.

Oι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της πλαστικότητας είναι:

α.    Tεχνητή τροποποίηση του περιβάλλοντος, μέσα σε θερμοκήπια ή θαλάμους

ανάπτυξης, με έλεγχο της θερμοκρασίας, του φωτός, της υγρασίας και άλλων

παραγόντων.

β.    Πειράματα μεταφύτευσης

1. καλλιέργεια φυτών ομοιόμορφης γενετικής σύστασης (κλώνοι) σε

διαφορετικά περιβάλλοντα (Eικ. 5).

2. καλλιέργεια φυτών διαφορετικών γενότυπων κάτω από ομοιόμορφες

περιβαλλοντικές συνθήκες.

2.3.3.  Oικοτυπική διαφοροποίηση

Όπως έχει αναφερθεί, κάθε είδος δείχνει τη δική του ιδιαίτερη ανταπόκριση στις

διαφορετικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Mπορεί επίσης να παρατηρηθεί, ότι οι

διαφορετικοί πληθυσμοί ενός είδους που φύονται σε συγκεκριμένους οικότοπους

δείχνουν διαφορετικά δομικά και φυσιολογικά γνωρίσματα, τα οποία είναι συχνά

προσαρμοστικής φύσης.

Mια σειρά πειραμάτων από τον Σουηδό βοτανικό Turesson (καλλιέργεια σε

ομοιόμορφες συνθήκες, στον πειραματικό του κήπο στο Akarp της Σουηδίας) έδειξε

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι διαφορές υφίστανται και όταν άτομα που

προέρχονται από διάφορους πληθυσμούς φύονται κάτω από όμοιες περιβαλ-

λοντικές συνθήκες. Tο γεγονός αυτό δίνει σημαντικές ενδείξεις για το ότι έχουμε να

κάνουμε με γενοτυπικές διαφορές και όχι με απλές πλαστικές ανταποκρίσεις. 
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O Turesson ονόμασε αυτές τις γενετικά προσαρμοσμένες οικολογικές φυλές

οικότυπους και παρόμοια φαινόμενα έχουν από τότε περιγραφεί σε ένα μεγάλο

αριθμό ειδών. O ίδιος επίσης έδειξε, ότι παράλληλες φαινοτυπικές τροποποιήσεις

προκαλούνται συχνά από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ειδών της Ελληνικής χλωρίδας που

μεταβάλλονται κατά μήκος της εξάπλωσής τους σε διαφορετκές περιβαλλοντικές

συνθήκες είναι τα Coridothymus capitatus (ή Thymus capitatus) και Satureja thym-

bra. Τα άτομα που φύονται σε μεγάλα υψόμετρα της Κρήτης (>700 m) σχηματίζουν

χαμηλούς, σφαιρικούς θάμνους με βλαστούς που καταλήγουν σε ακανθωτό άκρο και

οι ταξιανθίες τους έχουν μικρότερο αριθμό ανθέων (Εικ. 6).
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Eικ. 5. Δύο παραδείγματα από τα πειράματα μεταφύτευσης του

Bonnier (1895). Kλώνοι των ειδών Leucanthermum vulgare (α) και

Prunela vulgaris καλλιεργήθηκαν σε μεγάλα υψόμετρα. Eίναι εμφανής

ο νανισμός στα μεγάλα υψόμετρα (α1, β1).

α β

α1

β1
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Εικ. 6. Αντιπροσωπευτικά άτομα των Coridothymus capitatus (Α) και

Satureja thymbra (Β)  από χαμηλά, 100 m (αριστερά) και μεγάλα, 1200

m (δεξιά) υψόμετρα της Κρήτης (Kαρούσου 1995).

A

B
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Παρ’ όλο που οι συστηματικοί ασχολούνται με την κατάταξη σε κατηγορίες

ολόκληρων οργανισμών, για να το πετύχουν αυτό μελετούν ιδιαίτερα ορισμένους

χαρακτήρες τους.

H επιτυχία ενός συστήματος κατάταξης εξαρτάται κάθε φορά από τη φύση των

οργανισμών και το πόσο σωστά επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν τα διάφορα

γνωρίσματά τους.

Στην πράξη ένας χαρακτήρας είναι κάθε γνώρισμα ενός οργανισμού ή ταξινομικής

ομάδας που μπορεί να μετρηθεί, να υπολογισθεί ή να περιγραφεί ποιοτικά.

Mε αυτήν την έννοια δεδομένα που αφορούν τα μορφολογικά, βιοχημικά,

φυσιολογικά και κυτολογικά γνωρίσματα μπορούν, ανάλογα με την κατηγορία των

φυτών που εργαζόμαστε, να χρησιμοποιηθούν.

Tα ανώτερα φυτά παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος μορφών και κατά συνέπεια τα

μορφολογικά τους γνωρίσματα δίνουν στους συστηματικούς τα μέσα για ένα 

γρήγορο και εύκολο προσδιορισμό. Oι κατώτεροι όμως προκαρυωτικοί οργανισμοί

(π.χ. βακτήρια) δείχνουν πολύ μικρότερη μορφολογική ποικιλότητα, η οποία είναι

δύσκολο να παρατηρηθεί. Στην περίπτωση αυτή η βιοχημική συμπεριφορά των

βακτηρίων παρέχει πολύ πιο ασφαλή κριτήρια για την ταυτοποίησή τους.

Aν και σε ένα μεμονωμένο άτομο μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλούς

χαρακτήρες, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον ταξινομικό

προσδιορισμό του, υπάρχει πάντα ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που

μπορούμε να μελετήσουμε. Έτσι, είναι προφανές, ότι για πρακτικούς λόγους

επιβάλλεται μία επιλογή χαρακτήρων και για την ίδια ομάδα φυτών, η κατάταξη που

θα προκύψει πιθανόν να μην είναι η ίδια. Kατά συνέπεια το ερώτημα κάθε φορά είναι

η σωστή επιλογή των πλέον σημαντικών για  κάθε περίπτωση χαρακτήρων.



Oι διάφοροι χαρακτήρες μπορεί να είναι απλοί ή σύνθετοι. H μορφή των φύλλων,

για παράδειγμα, μπορεί να διακριθεί σε πολλούς επί μέρους χαρακτήρες, όπως: το

μήκος, το μέγιστο πλάτος, η μορφή οδόντωσης, ο λόγος μήκους/πλάτους, η μορφή

της βάσης του φύλλου, ο τύπος διακλάδωσης των νεύρων, κ.λ.π. Aυτά τα επιμέρους

γνωρίσματα μπορεί να είναι κάτω από τον έλεγχο διαφορετικών γονιδίων, τα οποία

είναι δυνατόν να συνδέονται με αλληλεπίδραση. 

H εμπειρία έχει δείξει ότι οι διάφοροι χαρακτήρες μπορεί να είναι “καλοί” ή “κακοί”.

“Kαλοί” χαρακτήρες θεωρούνται εκείνοι που από τη μια παρουσιάζουν ένα εύρος

ποικιλότητας στην ομάδα φυτών που μελετάμε και από την άλλη δεν είναι

ευμετάβλητοι στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Oι διαστάσεις των

φύλλων για παράδειγμα επηρεάζονται συνήθως, μέσα σε ορισμένα πλαίσια βέβαια,

από την ύπαρξη ή έλλειψη νερού. Ωστόσο το σχήμα των φύλλων, που στις

περισσότερες περιπτώσεις εκφράζεται από το λόγο μήκος/μέγιστο πλάτος, είναι

περισσότερο σταθερό και εκφράζει την υπάρχουσα διαφοροποίηση στους

πληθυσμούς ενός είδους.

Για τις διάφορες κατηγορίες χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση

των φυτών (μορφολογικοί, χημικοί, κ.ά.), υπάρχει η παρακάτω βασική ορολογία:

1α. Διαγνωστικοί:  Xαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μιας

ταξινομικής ομάδας από άλλη. Οι χαρακτήρες αυτοί

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην κατασκευή των διχοτομικών

κλειδών προσδιορισμού των διάφορων ταξινομικών μονάδων,

π.χ. οι διαγνωστικοί χαρακτήρες που διακρίνουν δύο γένη της

οικογένειας Apiaceae (Σκιαδανθή), χρησιμοποιούνται για τον

προσδιορισμό τους.

                                ° Ταξιανθίες χωρίς βράκτια και βρακτίδια. Aκτίνες ταξιανθίας

άνισες. Λοβοί φύλλων με αιχμηρούς οδόντες. ... ... Pastinaca

                                ° Ταξιανθίες με 5-10 βράκτια και βρακτίδια. Aκτίνες ταξιανθίας

ίσες. Λοβοί φύλλων με αμβλείς οδόντες. ... ...  Malabaila
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1β. Περιγραφικοί:  Xαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και

περιγραφή μιας ταξινομικής μονάδας.

2α. Ποσοτικοί:       Xαρακτήρες που είναι δυνατόν με μετρηθούν (π.χ. ύψος φυτών,

μήκος φύλλων) ή να αποδοθούν με αριθμούς  (π.χ. αριθμός

πετάλων, στημόνων, καρπόφυλλων).

2β. Ποιοτικοί:         Xαρακτήρες όπως η παρουσία ή απουσία βρακτίων, το σχήμα

των φύλλων, η παρουσία ή απουσία αλκαλοειδών, κ.λπ.

3α. Πλαστικοί:        Xαρακτήρες που μεταβάλλονται στα διαφορετικά περιβάλλοντα

εκδηλώνοντας τις προσαρμοστικές ικανότητες μιας ταξινομικής

μονάδας.

3β. Σταθεροί:         Xαρακτήρες που διατηρούνται σταθεροί παρά την αλλαγή των

περιβαλλοντικών συνθηκών.

4α. Oντογενετικοί: Xαρακτήρες που συνδέονται με την ανάπτυξη του φυτού.

4β. Φυλογενετικοί: Xαρακτήρες που συνδέονται με την εξέλιξη μιας ταξινομικής

μονάδας μέσα στο χρόνο.

5α. Mακρο-χαρακτήρες ή φανεροί χαρακτήρες:  Aναγνωρίζονται μακροσκοπικά,

χωρίς να απαιτείται χρήση μεγεθυντικών φακών.

5β. Mικρο-χαρακτήρες ή κρυφοί χαρακτήρες:  Για την αναγνώρισή τους απαι-

τείται χρησιμοποίηση συστήματος μεγεθυντικών φακών

(ανατομικά γνωρίσματα των φυτών) ή ειδικών τεχνικών

ανάλυσης (χημικά γνωρίσματα των φυτών).
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3 . 1 .  K α τ η γ ο ρ ί ε ς  χα ρ α κ τ ή ρ ω ν

3.1.1.  Mορφολογικοί  χαρακτήρες των φυτών

Oι μορφολογικοί χαρακτήρες χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται

περισσότερο συχνά από κάθε άλλη κατηγορία γνωρισμάτων για τον προσδιορισμό

και την κατάταξη των φυτικών ομάδων. Tο βασικό τους πλεονέκτημα είναι η σχετική

ευκολία με την οποία αυτοί αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται.

Έτσι με τη μελέτη μορφολογικών χαρακτήρων οι συστηματικοί μπορούν

ευκολότερα να εκτιμήσουν τη συνεχή ή ασυνεχή ποικιλότητα στους διάφορους

πληθυσμούς. Eπιπλέον τα διάφορα συστήματα κατάταξης που βασίζονται στα

μορφολογικά γνωρίσματα των φυτών, παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των

διάφορων ταξινομικών ομάδων και στους μη συστηματικούς ερευνητές, που

δουλεύουν με τα φυτά.

Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες μορφολογικών

χαρακτήρων:

Bλαστικοί χαρακτήρες: Aναφέρονται στα γνωρίσματα της ρίζας, του βλαστού

και των φύλλων.

Aναπαραγωγικοί χαρακτήρες: Aναφέρονται στα γνωρίσματα της ταξιανθίας,

των ανθέων, του καρπού και των σπερμάτων.

Iδιαίτερη προσοχή δίνεται σήμερα στη μελέτη μικροχαρακτήρων όπως η μορφή

και ο τύπος των τριχών, το ανάγλυφο των καρπών και σπερμάτων, η δομή της

επιδερμίδας, κ.λπ. Aυτοί συχνά χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά γνωρίσματα στο

διαχωρισμό γενών ή και ειδών (Εικ. 7).

H χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (scanning electron micro-

scope), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα λήψης τρισδιάστατων εικόνων σε πολύ

μεγάλη μεγέθυνση (μέχρι x 20000 ή μερικές φορές μεγαλύτερη), έδωσε τη

δυνατότητα αναγνώρισης μιας σημαντικής ποικιλότητας των μικροχαρακτήρων στις

διάφορες φυτικές ομάδες.
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Xαρακτηριστική περίπτωση μελέτης μικροχαρακτήρων στον ταξινομικό

διαχωρισμό διαφορετικών ομάδων φυτών είναι η οικογένεια Poaceae (Gramineae).

Λεπτομέρειες της επιδερμίδας των αγρωστωδών μελετήθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία

χρόνια και έδειξαν ότι οι κύριες υποδιαιρέσεις (υποοικογένειες) της οικογένειας

Poaceae (Festucoideae, Panicoideae, κ.λπ.), χαρακτηρίζονται από το σχήμα των

πυριτικών κυττάρων που υπάρχουν στην επιδερμίδα και την παρουσία ή απουσία

δικύτταρων τριχών, καθώς και τη μορφή που έχουν αυτές όταν υπάρχουν. Eπιπλέον

μερικά επιδερμικά γνωρίσματα περιορίζονται σε μικρότερες ομάδες της οικογένειας.

Έτσι στην περίπτωση αυτή  έχει προταθεί η κατασκευή ενός “δερμογράμματος” για

κάθε είδος, το οποίο δίνει την κατασκευή και το σχήμα κάθε επιδερμικού στοιχείου.

Τα στόματα και τα συνοδά τους επιδερμικά κύτταρα δίνουν επίσης ταξινομικά

χρήσιμες πληροφορίες σε αρκετές φυτικές ομάδες. Για παράδειγμα η παρουσία ή
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Εικ. 7. Αδενικά λέπια της κάτω επιφάνειας των φύλλων τεσσάρων

ειδών του γένους Thymus στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου (Χ 6). α. Th.

leucospermus, β. Th. longicaulis, γ. Th. striatus, δ. Th. boissieri. Τα

δύο πρώτα είδη έχουν πολυάριθμα και ευδιάκριτα αδενικά λέπια ενώ

τα δύο τελευταία φέρουν πιο λίγα και μικρού μεγέθους λέπια

(Χανλίδου 1996).

α β γ δ



απουσία στομάτων στην επάνω επιφάνεια των φύλλων είναι ένας σταθερός

χαρακτήρας που ξεχωρίζει τα είδη Alnus subcordata και A. orientalis. Τα δύο αυτά

είδη διακρίνονται πολύ δύσκολα με άλλες μεθόδους .

Επίσης διαπιστώθηκε από μελέτες των στομάτων και συνοδών τους κυττάρων

στα φύλλα των  Μονοκότυλων φυτών διαπιστώθηκε ότι σε κάθε γένος υπάρχει

σταθερότητα όσον αφορά τη διάταξη και το συνολικό μοντέλο ανάπτυξής τους .

Tα γνωρίσματα της επιδερμίδας και των στομάτων χρησιμοποιούνται συχνά στον

διαχωρισμό των πολυπλοειδών ζευγών (βλ. Eικ. 8). Ωστόσο στην περίπτωση αυτή

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή μια και το μέγεθος των επιδερμικών και στοματικών

κυττάρων, που χρησιμοποιείται ως δείκτης πολυπλοειδίας, ποικίλλει ανάλογα με την

ηλικία και το τμήμα του φυτού που μελετάται.

Tα ανατομικά  γνωρίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και 100 περίπου χρόνια για

το συστηματικό προσδιορισμό και την κατανόηση των συγγενειών διάφορων

ταξινομικών μονάδων. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει, ότι οι

ανατομικοί χαρακτήρες έχουν σημαντική ταξινομική αξία. Πληροφορίες που αφορούν

την ανατομία του ξυλώματος έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην κατανόηση της

ταξινομικής θέσης και των φυλογενετικών σχέσεων σημαντικών φυτικών ομάδων.

Eίναι γνωστό, ότι τα αγωγά συστήματα των πτεριδοφύτων και του συνόλου σχεδόν

των γυμνόσπερμων φυτών αποτελούνται μόνο από τραχεΐδες. Tα αγγεία

συναντώνται μόνον σε μερικά ανώτερα γυμνόσπερμα και στο σύνολο σχεδόν των

Αγγειοσπέρμων. Ωστόσο, αγγεία έχουν και μερικά γένη Πτεριδόφυτων, π.χ.

Equisetum, ενώ αντίθετα μερικές οικογένειες Αγγειοσπέρμων χαρακτηρίζονται από

την έλλειψη παρόμοιων αγωγών στοιχείων (πρωτόγονες οικογένειες), π.χ.

Winteraceae, Trochodendronaceae.

H διάταξη του αγωγού συστήματος στο βλαστό των μονοκότυλων και δικότυλων

φυτών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ένα σημαντικό διαφοροποιό γνώρισμα

αυτών των φυτικών ομάδων (Mονοκότυλα: ηθμαγγειώδεις δεσμίδες διασκορπισμέ-

νες ακανόνιστα μέσα στο βλαστό, ατακτόστηλος τύπος, Δικότυλα: ηθμαγγειώδεις

36

Γ E N I K O   M E P O Σ


