
Άβιαζην ή άθαπιν (Acaulescent) Σν θπηό 

πνπ δελ έρεη βιαζηό, αιιά όια ηα θύιια θαη 

ηα άλζε ηνπ βγαίλνπλ από ηελ βάζε. (Γελ 

ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ σο βιαζηνί νη αλζηθνί 

πνδίζθνη). (Δηθόλα 1) 

Αγακνζπεξκία (Agamospermy) Δίλαη ε θα-

ηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα θπηό παξάγεη 

ζπέξκαηα ρσξίο γνληκνπνίεζε. 

Αγακόθπην (Agamospecies) Έλα είδνο θπηνύ 

πνπ παξάγεη ζπέξκαηα ρσξίο γνληκνπνίεζε. 

Άγαλν (Awn) Ο ιεπηόο θαη ζθιεξόο αζέξαο πνπ 

έρνπλ νη ιεπίδεο ζηνπο θαξπνύο πνιιώλ αγ-

ξσζηηδώλ, όπσο ην ζηηάξη. (Δηθόλα 2) 

Αγαλώδεο (Awned) Σν κέξνο ηνπ θπηνύ ( ζπ-

λήζσο ή ιεπίδα) πνπ θαηαιήγεη ζην άθξν ηνπ 

ζε άγαλν. (Δηθόλα 2) 

Αγγεηόζπεξκα (Angiosperms) Σα θπηά πνπ 

θάλνπλ άλζε θαη παξάγνπλ ζπέξκαηα, θιεη-

ζκέλα κέζα ζε κία σνζήθε. 

Αγθαζσηό (Spinose ή Spiny) Σν θπηό ή θά-

πνην όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ θαιύπηεηαη από 

αγθάζηα. 

Αγθηζηξνεηδείο άθαλζεο (Prickles) Σα α-

γθάζηα πνπ βγαίλνπλ ζηνπο βιαζηνύο θαη ζηα 

θιαδηά νξηζκέλσλ θπηώλ, όπσο ζηηο ηξηαληα-

θπιιηέο θαη έρνπλ ιίγν πνιύ πεπιαηπζκέλε 

βάζε θαη θπξηό άθξν. (Δηθόλα 3) 

Αγθηζηξνεηδέο (Hamate ή Hooked ή Squar-

rose ή Uncinate) Σν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ 

έρεη ζρήκα αγθίζηξνπ. (Δηθόλα 4) 

Άγνλνο (Sterile) Ο ζηήκνλαο πνπ δελ είλαη θα-

ιά αλαπηπγκέλνο θαη δελ παξάγεη γύξε. 

(Δηθόλα 5) 

Αγξσζηηδόκνξθν (Grasslike ή Rushlike) Σν 

θπηό πνπ κνηάδεη κε Αγξσζηώδεο θαη θάλεη 

άλζε κηθξά θαη δπζδηάθξηηα.  
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Αδέλαο (Gland) Μία δηόγθσζε πάλσ ζηα θύιια 

ή ζε άιιν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ πεξηέρεη κία 

θνιιώδε ή ειαηώδε νπζία. (Δηθόλα 6) 

Αδελόηξηρν (Piloglandulose) Σν όξγαλν ηνπ 

θπηνύ πνπ θαιύπηεηαη από αδελώδεηο ηξίρεο. 

(Δηθόλα 7) 

Αδελώδεηο ηξίρεο (Tentacles) Οη ηξίρεο πνπ 

ζην άθξν ηνπο έρνπλ αδέλα. (Δηθόλα 8) 

Αδελώδεο (Glandular) Σν όξγαλν ηνπ θπηνύ 

πνπ θαιύπηεηαη από αδέλεο θαη έρεη θνιιώδε 

πθή. (Δηθόλα 6) 

Αδελσδώο ρλνπδσηό (Glandular pubescent 

ή Glammy pubescent) Σν όξγαλν ηνπ θπ-

ηνύ πνπ θαιύπηεηαη από αδελώδεο ρλνύδη. 

(Δηθόλα 9) 

Αδηάξξεθηνο (Indehiscent) Ο θαξπόο πνπ δελ 

δηαλνίγεηαη θαηά ηελ σξίκαλζε, νύηε ζηηο ξα-

θέο, νύηε κε πόξνπο, αιιά παξακέλεη θιεηζ-

ηόο. 

Αδξώο ηξηρσηή (Strigose) Ζ επηθάλεηα πνπ 

θαιύπηεηαη από ζθιεξέο, αγθπιώλνπζεο ηξί-

ρεο. (Δηθόλα 10) 

Αεηαλζέο (Semperflorous) Σν θπηό πνπ αλζί-

δεη όιν ην ρξόλν. 

Αεηζαιέο (Evergreen) Σν θπηό πνπ έρεη θύιια 

όιν ην ρξόλν. 

Αεηζαιή (Evergreens) Σα δέληξα θαη νη ζάκλνη 

πνπ δηαηεξνύλ ην θύιισκά ηνπο όιν ην ρξό-

λν. ηα αεηζαιή ε πηώζε ησλ θύιισλ γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη έηζη ην θπηό δίλεη ηελ εληύπσζε 

όηη δελ αλαλεώλεη ην θύιισκά ηνπ. 

Αζέξαο θνληόο (Mucro)  Ζ θνληή θαη ιεπηή 

κύηε, ζην άθξν ελόο θύιινπ ή άιινπ νξγάλν-

π. (Δηθόλα 11) 

Αζέξαο καθξόο (Arista) Σν κπηεξό, επηκεθπ-

λόκελν άθξν ελόο θύιινπ, ζεπάινπ ή άιινπ 

νξγάλνπ ηνπ θπηνύ. (Δηθόλα 12) 

Αζεξόκνξθν (Aristiforme) Όξγαλν ηνπ θπην-

ύ πνπ κνηάδεη κε αζέξα. 

Αζεξώδεο (Mucronate) Σν θύιιν ή άιιν 

όξγαλν πνπ ζην άθξν ηνπ έρεη αζέξα. (Δηθόλα 

12) 

Αζξνίζκαηα ή δηαηξέζεηο (Divisions) Δίλαη νη 

δύν βαζηθέο νκάδεο ηνπ θπηηθνύ βαζηιείνπ, ηα 
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ζπεξκαηόθπηα θαη ηα θξππηόγακα, πνπ δελ 

παξάγνπλ ζπέξκαηα. 

Αηρκή (Apiculus) Μηα κηθξή κύηε ζην άθξν ηνπ 

θύιινπ, ηνπ πεηάινπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ 

θπηνύ. (Δηθόλα 13) 

Αηρκεξό (Apiculate) Σν θύιιν ή άιιν όξγαλν 

ηνπ θπηνύ πνπ ζην άθξν ηνπ θαηαιήγεη ζε α-

ηρκή. (Δηθόλα 13) 

Αηρκίδηα (Spicules) Μηθξέο, κπηεξέο πξνεμνρέο 

ζηελ επηθάλεηα ελόο θύιινπ ή άιινπ νξγάλν-

π. (Δηθόλα 14) 

Αηρκηδηνθόξα επηθάλεηα (Spiculose) Ζ επη-

θάλεηα πνπ θέξεη κηθξέο κπηνύιεο-αηρκέο. 

(Δηθόλα 14) 

Αηρκνθόξν (Barbed) Σν όξγαλν ηνπ θπηνύ 

πνπ θαιύπηεηαη από ζθιεξέο θαη ηζρπξέο αηρ-

κέο, κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πίζσ. (Δηθόλα 15) 

Αθαλζώδεηο θιαδίζθνη (Thorns) θιεξά, 

δύζθακπηα θιαδάθηα κε αγθαζσηό άθξν. 

(Δηθόλα 16) 

Αθαλζώδεο (Aculeolate) Φύιιν, βιαζηόο ή 

άιιν κέξνο ηνπ θπηνύ πνπ θαιύπηεηαη από 

κηθξνζθνπηθά αγθάζηα. (Δηθόλα 17) 

Αθαλόληζηα πηεξνζρηδέο (Interruptedly 

pinnate) Σν πηεξνζρηδέο θύιιν όπνπ όια ηα 

θπιιάξηα δελ είλαη όκνηα, αιιά πνηθίινπλ ζε 

ζρήκα θαη κέγεζνο. (Δηθόλα 18) 

Άθαξπν (Acarpous) Σν άλζνο πνπ δελ έρεη σν-

ζήθε – θαξπνθόξεην (Δηθόλα 19) 

Αθέξαην (Entire) Σν όξγαλν ηνπ θπηνύ 

(θύιιν, πέηαιν, ζέπαιν) πνπ ε πεξηθέξεηα 

ηνπ είλαη αθέξαηε, ρσξίο νδνληώζεηο ή θνι-

πώζεηο. (Δηθόλα 20) 

Αθίδα (Cusp) Μία κύηε ζηελ άθξε ησλ θύιισλ 

ή άιινπ νξγάλνπ. (Δηθόλα 21) 

Αθηδσηό (Aculeate ή Cuspidate) Φύιιν ή 

άιιν κέξνο ηνπ θπηνύ, όπσο ηα αγθάζηα ζηηο 

ηξηαληαθπιιηέο, πνπ ζηελ άθξε ηνπ θαηαιήγεη 

ζε ζθιεξή κύηε πνπ «ηζηκπάεη», ζε αθίδα. 

(Δηθόλα 21) 

Αθόηπιν ή Αθνηπιήδνλν (Acotyledonous) 

Σν ζπέξκα πνπ δελ έρεη θνηύιεο ή θνηπιεδό-

λεο. 

Αθξαίν (Terminal) Σν θπιιάξην ή άιιν όξγαλν 
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πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ή ζηελ θνξπθή. 

(Δηθόλα 22) 

Αθξαίν θπιιάξην (Ultimate leaflet ή Pri-

mary leaflet) Σν αθξαίν θπιιάξην ελόο ζύλ-

ζεηνπ θύιινπ. (Δηθόλα 22) 

Άθξν (Apex) Σν άθξν, ε κύηε ηνπ θύιινπ, ηνπ 

πεηάινπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ θπηνύ. 

Αθξνγελέο (Acrogen ή Acrogenic ή Acro-

genous) Έλα κε αλζνθόξν θπηό, όπσο ε 

Φηέξε, πνπ αλαπηύζζεηαη κόλν κε ην άθξν 

ησλ θύιισλ ηνπ. 

Αθξόθνηιν (Emarginate) Σν θύιιν ή πέηαιν πν-

π ζην άθξν ηνπ θαηαιήγεη ζε κία αβαζή θόιπσζε. 

(Δηθόλα 23) 

Αθξόθπξην (Recurved) Σν βξάθηην, θύιιν ή 

άιιν όξγαλν ηνπ θπηνύ, πνπ ην άθξν ηνπ 

ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ θαη θάησ. (Δηθόλα 24) 

Αθξνπέηαια (Acropetals) Δίλαη ηα άλζε πνπ 

εθπηύζζνληαη πξνο ην άθξν ησλ βιαζηώλ θαη 

αλνίγνπλ δηαδνρηθά ζε κία αθαζόξηζηε ηαμη-

αλζία. (Δηθόλα 24Β) 

Αθξόξακθνο (Rostellate ή Rostrate) Ο θαξ-

πόο ή άιιν όξγαλν πνπ ζην άθξν ηνπ έρεη κηα 

κύηε, ζαλ θπξηό ξάκθνο. (Δηθόλα 25) 

Αθξνζθνπηθά (Acroscopics) Δίλαη ηα θύιια 

πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα επάλσ, πξνο ην άθξν 

ηνπ βιαζηνύ, νπόηε είλαη ιίγν-πνιύ παξάιιε-

ια κε απηόλ. (Δηθόλα 26) 

Αθξόηνκν (Truncate ή Abrupt) Φύιιν, πέηα-

ιν ή άιιν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ ηειεηώλεη α-

πόηνκα ζην άθξν ηνπ. (Δηθόλα 27) 

Άθξνπξν (Tailed) Σν θύιιν ή άιιν όξγαλν πν-

π ζην άθξν ηνπ θαηαιήγεη ζε «νπξά». ( Δηθό-

λα 28) 

Αθηίλεο (Rays) Οη πνδίζθνη ησλ αλζέσλ ζηα 

Umbelliferae, πνπ μεθηλνύλ από ηελ θνξπθή 

ηνπ αλζνθόξνπ βιαζηνύ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

ην ζθηάδην. ην ζεκείν από όπνπ μεθηλνύλ νη 

αθηίλεο ππάξρνπλ ζπλήζσο κηθξά βξάθηεηα 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ιεγόκελν «πεξίβιεκα». 

(Δηθόλα 29) 

Αθηηλόκνξθν (Actinomorphic ή Ac-

tinomorphous) Δίλαη ην άλζνο πνπ ηα πέηα-

ια θαη ηα ζέπαιά ηνπ είλαη ζπκκεηξηθά-

αθηηλσηά ηνπνζεηεκέλα. (Δηθόλα 30) 
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