
       Ειρήνη Βαλλιανάτου και Βασιλική Κιούπη 

10 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………….., Τάξη:…………, Ημερομηνία:…………………. 

Παρατηρούμε καλά τις παρακάτω εικόνες, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι 
αντιλαμβανόμαστε καλά τους όρους που περιγράφονται.  

 

Εικόνα 1. Τμήμα ανθοφόρου βλαστού του χειλανθούς Salvia verbenaca, όπου φαίνονται: 

1. Τα ζυγόμορφα (με έναν μόνο άξονα συμμετρίας και συγκεκριμένα στη μέση και από 
επάνω προς τα κάτω) και δίχειλα άνθη. 

2. Η διάταξη των ανθέων σε σπονδύλους. 
3. Ο βλαστός με τετραγωνική διατομή. 
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Εικόνα 2. Τμήμα βλαστού του χειλανθούς Salvia fruticosa, όπου φαίνεται η διάταξη των 
φύλλων: αντίθετη (από κάθε γόνατο εκφύονται δυο φύλλα) και σταυρωτή (τα διαδοχικά 
ζεύγη φύλλων σχηματίζουν ορθή γωνία). 

 

Εικόνα 3. Διάφορες μορφές απλών φύλλων. 1. βελονοειδές, 2. γραμμοειδές, 3. επίμηκες ή 
πρόμηκες, 4. λογχοειδές, 5. ωοειδές, 6. αντωοειδές, 7. καρδιοειδές, 8. τριγωνικό, 9. 
δισκοειδές και ασπιδοειδές. (Σχέδιο Γ. Σφήκας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 1990, "ΤΟΜΟΣ 10 - 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ", σελ. 338). 

Συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά του φυτού που μελετάμε με τα παραπάνω. 

Παρατηρούμε ότι τα λατινικά ονόματα των οργανισμών γράφονται με italics. 
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ΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 

Και τώρα ας γίνουμε κι εμείς συστηματικοί βοτανικοί κι ας προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το 
είδος των φυτών που μελετούμε. Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κλείδες. Οι κλείδες είναι ζεύγη 
περιγραφών. Κάθε φορά επιλέγουμε σε ποια από τις δυο περιγραφές ταιριάζει το φυτό μας. Τότε ή 
καταλήγουμε σε συγκεκριμένο είδος, ή η κλείδα μας παραπέμπει σε νέο ζεύγος περιγραφών. 
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένο είδος φυτού. 

Ξεκινάμε λοιπόν… 

1. Φύλλα μαλακά χωρίς τρίχες ή με λιγοστές τρίχες. Δεν δίνουν την εντύπωση χνουδωτών 
φύλλων………….πήγαινε στο 6,6a 

1α.  Φύλλα σκληρά, ή αν είναι μαλακά τότε με πολλές τρίχες - χνουδωτά………….πήγαινε στο 2,2α   

2. Φύλλα βελονοειδή (πράσινα στην επάνω επιφάνεια, γκριζωπά στην κάτω)………..δεντρολίβανο 
(Rosmarinus officinalis) 

2α. Φύλλα όχι όπως παραπάνω………….πήγαινε στο 3,3α 

3. Φύλλα γκριζωπά ή γκριζωπά-πρασινωπά, με μήκος πάνω από 2 εκατοστά………….πήγαινε στο 
4,4α 

3α. Φύλλα όχι όπως παραπάνω………….πήγαινε στο 5,5α 

4. Φύλλα όχι στενά, επιμήκη-λογχοειδή ή λογχοειδή………..φασκομηλιά (Salvia officinalis) 

4a. Φύλλα στενά, γραμμοειδή ή επιμήκη………..λεβάντα (Lavandula angustifolia) 

5. Φύλλα σκληρά………..θρούμπι (Satureja thymbra) 

5a.  Φύλλα μαλακά………..ματζουράνα (Origanum majorana) 

6. Φυτό όρθιο, που εκφύεται ολόκληρο από ένα σημείο του εδάφους…………. βασιλικός (Ocimum 
basilicum) 

6α. Φυτό που πετά μεν όρθιους βλαστούς, αλλά αυτοί εκφύονται από διάφορα σημεία του 
εδάφους…………. πήγαινε στο 7,7α 

7. Φύλλα χωρίς εμφανή μίσχο και ταυτόχρονα πολύ ρυτιδωμένα………..δυόσμος (Mentha spicata) 

7a.  Φύλλα όχι όπως παραπάνω…………. πήγαινε στο 8,8α 

8. Φύλλα καρδιοειδή………….μελισσόχορτο (Melissa officinalis) 

8α.  Φύλλα όχι καρδιοειδή…………. πήγαινε στο 9,9α 

9. Φύλλα το πολύ 30x12χιλιοστά (συνήθως πολύ μικρότερα),  με κοντό μίσχο ………….φλισκούνι 
(Mentha pulegium) 

9a. Φύλλα πολύ μεγαλύτερα, με μακρύ μίσχο………….μέντα (Mentha x piperita) 
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Προσδιορίσατε το φυτό σας; Εύγε!! 

Να ξέρετε, ότι αν πρόκειται για κάποιο από τα Ocimum basilicum, Origanum majorana ή 
Lavandula angustifolia, αυτά είναι ξενικά φυτά, που όμως ήταν γνωστά από την αρχαιότητα 
στην Ελλάδα για τις φαρμακευτικές-αρωματικές τους ιδιότητες και τα καλλιεργούμε έως 
τώρα. Επίσης το υποείδος της Melissa officinalis που πωλούν στα φυτώρια και σίγουρα 
τέτοιο έχετε στον κήπο σας, δεν είναι ελληνικό. Εμείς στη χώρα μας ιθαγενές έχουμε ένα 
άλλο υποείδος του μελισσόχορτου, πολύ πιο τριχωτό, θα λέγαμε χνουδωτό (γιατί άραγε;). 
Τέλος η Mentha x piperita δεν είναι ιθαγενής ελληνική μέντα (είναι υβρίδιο της 
υδροχαρούς μέντας και του δυόσμου). 

      Που ζει το φυτό σας; 

Με βάση τις παρατηρήσεις σας για τα φύλλα του φυτού σας (μαλακά ή σκληρά με τρίχες ή 
χωρίς κλπ.) και τις οδηγίες της κλείδας που ακολουθήσατε για να προσδιορίσετε το είδος 
του φυτού σας μπορείτε να κάνετε υποθέσεις για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το 
φυτό σας; (Π.χ. ξηρό ή  με υγρασία). 

 

    


