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Παν γνήσιον άντίτνπον φέρει τήν σφραγίδα τον 

έκδοτον.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Γ. ΚΕΦΑΔΙΔΟΥ
(Γαλατζ, Π€μηχοηαζάρφ, όδ^ Ταχαμί, άρι^μ. 4 .)



τίτ «α  ΤίΤ Τ8κ Μ« ηΚ η<« ηΗ τΜ «α ΈΗ ηΚ

Τ ο  παρόν τεύχος, ■ συνταχθεν έπΙ τη βάσει του 

προγράμματος τής Πατριαρχικής Κεντρικής Ε π ι

τροπής, διαιρείται είς δύο κύκλους. Έ ν  τφ  πρώτφ 

περιγράφονται τυπικά είδη φυτών, τεταγμένων κατά 

τούς μήνας τής έμφανίσεως αυτών, αναπτύσσονται 

δέ καΐ όρίζοντα’. τά  σχήματα και αί μορφαι τώ ν  όρ- 

γάνο>ν τώ ν φυτών. Μετά ταΰτα επεται ή τακτοποίη- 

σις τώ ν  κτηθεισών γνώσεων έν τή Μορφολογία  τώ ν 

φυτών. Ούτω δέ κλείει ό πρώτος κύκλος, περιέχων 

τάς διά τά πρώτα σχο?νεΙα άπαιτουμένας βοτανικάς 

^γνώσεις. Έ ν  τφ  δεύτερο^) κύκλο;) προωρισμένφ διά 

άνωτέραν τάςιν εβην συνθετικώς έκ τών μερικών 

προς τά γενικά. Διά συντόμου καΐ σαφούς περιγρα

φής συγγενών ειδών γνωστών φυτών, αναπτύσσε

ται ή έννοια τής οικογένειας, καΐ κατατάσσονται τά 

φυτά κατά τδ φυσικόν σύστημα  είς οικογένειας τά

ξεις, κλάσεις καΐ τύπους. Προς συμπλήροϊσιν δέ τώ ν 

κτηθεισών γνώσεο)ν προσετέθη καΐ σύντομος άνα- 

τομία  καΐ φυσιολογία  τώ ν φυτών.

Πέποιθα, δτι και διά τής τρίτης ταύτης έκδόσεως, 

διά πολλών εικόνων π?.ουτισθείσης, παρέχω άσφα-



λες μέσον προς επιτυχή διδασκαλίαν τής βοτανικής.. 

Πρός ευκολίαν τώ ν  διδασκόντων προστί{>εται έν τε

λεί καΐ σύντομον παράρτημα, περιέχον οδηγίας τ ι -  

νάς διά την διδασκαλίαν.
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Μόλις ίίρχεται νά μετριάζηται ή δριμύχης  ̂του χει- 
μωνος, καΐ χδ πρόσωπον τής γΫ;ζ καλύπτεται ύπδ χλοε- 
ρας πρασιάς, έπΙ τχΙς όποιας άναφαίνονται τα πρώτα τοΰ 
Ιαρος άνθη* τά δέ κατά τδν χειμώνα άφυλλα καΐ κατά 
τδ φαινόμενον νέκρα δένδρα αρχονχαι κοσμούμενα υπδ 
φύλλων καΐ άνθέων. "Ολαι αί χώραι δεν ηύνοήθησαν έ- 
πίσης ύπδ τής φύσεως. Έ ν  φ ε?ς χάς θερμάς κοιλάδ^ 
κοώ πεδιάδας έκπλήτχει ήμάς ή πληθδς καΐ ή ποικιλία 
τών φυτών, παραχηροΰμεν τουναντίον, δχαν άνερχώμεθα 
8?ς δρος, δτι τ τ  είδη τών φυτών έλαχτοϋνχαι, ε?ς δέ μέ
γιστα ΰψη εύρίσκομεν μόνον πεύκος καΐ έλάχας, ανω 
δε καί τούτων παύει σχεδδν πάσα βλάστησις. Τδ αδτδ 
συμβαίνει καΐ έπΙ τής γής* βά θερμότεροι αυτής χώραι 
διακρίνονται διά τήν ποικίλην καΐ ζωηράν βλάστησιν, 
έν φ τών βορείων καί ψυχρών χωρών ή βλαστησις είναι 
πενιχρά, είς δέ τά βορειότατα μέρη πάσα φυτική ζωή 
σχεδδν εκλείπει.

Τά φυτά είναι στενώτατα συνδεδεμένα μετά του άν· 
θρώπου. Τρέφωσιν αύτδν είτο άμέσως είτο έμμέσως, έν- 
δύουσιν αυτόν, χρησιμεδουσιν είς τήν κατασκευήν τών 
οίκιών και πλείστων άντικειμένων καί δργάνων.



6 Φ€βζουάζΐος —  ’ Αμυγδαλή

Έκαστον φυτϊν Ιχει δύο ένάματα, έκ των δποίων τδ̂  
μέν πρώτον είναι γενικίν, τδ δέ δεύτερον ειδικόν, δι’ εν  
μόνον φυτον.

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ

1. Α μυγδαλή  ή κοινή  (Είκ. 1).

Τδ μέρος αυτγ]ς τδ έντδς του έδάφους δνομάζεται ρί
ζα, τδ δέ έκτδς κορμός, δστις κατά τήν βάσιν είναι πα
χύς, άνερχόμενος δέ λεπτύνεται, φέρων κλάδους κλώ-



Φΐβζουά^ιοζ  —  *ΑμνγϋαΧίΙ

νας κο̂  ̂κλωνάρια. Τα τοιοΰτον κορμέν Ιχοντα φυτά λέ
γονται δένόρα. Τ 6 έξω μέρος του κορμοΰ καΐ των κλά
δων, τδ Ιχον χρώμα πράσινον, ένομάζεται 9̂ Αοίϋς, πε- 
ριβάλλων τδ ξύλον. Τομή έριζοντία διά κλάδου παρου
σιάζει έμοΛέντρους κύκλους, ^νομαζομένους δαχτυλίονς 
(σχ. 1), έν τφ κέντρφ τών δποίων κεϊται ή Εντεριώνη 
(ψυχα). Κατά τδ τέλος Φεβρουαρίου έμφανίζονται πρδ 
τών φύλλων τά άνθη (σχ. 2, 3), ε?ς τά δποΤα παρατη- 
ροΰμεν τά εξής μέρη.

α')· Τδ λεπτδν νήμα, τδ συνδέον τδ άνθος μετά τοϋ 
κλώνου, λέγεται ποδίσκος.

β') Τδ Ιξω  μέρος τοϋ άνθους, τδ Ιχον σχήμα ποτη- 
ρίου και χρώμα έρυθρωπόν, λέγεται κάλυξ, φέρουσα 
πέντε δδόντας.

γ ') ΈπΙ τών χειλέων τής κάλυκος κεΐνται πέντε ρο· 
δόχροα μέρη κεχωρισμένα, τά δποΐα ολα δμου λέγον
ται στεφάνι}  ̂ έκαστον δέ μέρος λέγεται πέταλον  ̂ ή δέ 
στεφάνη πενταπέταλος.

δ') Άφαιροΰντες τήν στεφάνην παρατηροϋμεν έπΙ 
τών χειλέων τής κάλυκος νήματα πολλά, φέροντα κατά 
τδ άκρον άσκίδια κίτρινα, τονς στήμονας. Τά άσκίδια 
λέγονται ανθήρες, περικλείοντες κόνιν κίτρινον, δνομα- 
ζομένην γϋρ(·ν,

ε') Έάν άφαιρέσωμεν στεφάνην καί στήμονας καΐ δια- 
νοίξωμεν τήν κάλυκα, εύρίσκομεν έν τψ κέντριυ αύτής τδν 
νπερον (σχ. υπέρου, τδ δποϊον
είναι καί κατά τι έξογκωμένον, λέγεται ωοι?//κη.Έντδς 
δέ ταύτης (σχ. 4) εύρίσκομεν σωμάτιον λευκδν τδ φάριον. 
Τδ άνώτατον μέρος του υπέρου λέγεται στίγμα., τδ δέ 
μεταξύ τού στίγματος καΐ τής φοθήκης, λέγεται στύλος.



Φεβαουά^ίος —  Νάζκιααος

Ε?ς τέ φυτον τοϋτο, ώς καί ε?ς τά -λείστα συμβαίνει 
τδ ;ξ·ί]ς φαινίμενον (σχ. 5). "Οταν Ιλθι^ 5 κατάλληλος 
καιρός, οί ανθήρες διαρρήγνυνται, τινές δε κόκκοι της 
γύρεως έπικολλώνται έπί τοϋ στίγματος. Έ κ  των κόκ
κων έξέρχονται λεπτότατα νήματα, τά όποια διατρυ- 
πώντα τ ϊν  στύλον, εισέρχονται είς τήν ωοθήκην καί έ· 
πικολλώνται έπί του ωαρίου. Τό φαινόμενον τοΰτο λέ
γεται γονιμοποίησις^ μετά τήν όποίαν ή ϋ)οθήκη αυξά
νει τροποποιείται, καί ο5τω παράγεται 6 καρπός, έν φ 
τά λοιπά μέρη του άνθους μαραινόμενα πίπτουσι. Ό  
καρπός συνίσταται έκ σαρκώδους καί χνοώδους περί- 
καρπίον, περικλείοντας σκληρόν καί ξυλώδη πυρήνα, 
έντός τοΰ οποίου κεϊται ό σπόρος. 'Ο τοιοΰτος καρπός 
λέγεται δρύπη. Εις τόν σπόρον (σχ. Η) διακρίνομεν έ
ξωθεν περίβλημα καφοειδές, τό ελντρον^ έντός αυτοϋ 
δύο παχέα μέρη, τάς κοτνληδόνας^ καί κατά τό άκρον 
αυτών προεξοχήν, τό ριζίδιον. Α ί κοτυληδόνες καί τό 
ριζίδιον δμοΰ ένομάζονται έν γένει φντάριον ή φυτικόν 
Ρμβρνον. Οί έδώδιμοι σπόροι χρησιμεύουσι πρός παρα
γωγήν τοΰ άμυγδαλελαίου.

§ 2. Νάρκισαος ό ποιητικός  (Είκ. 2).

Έκριζοΰντες τό φυτόν παρατηροΰμεν κάτω σφαιρι
κόν έξόγκωμα τόν βολβόν  ̂ (σχ. 1 ) φέροντα ινας λε· 
πχάς, τάς ρίζας. Ό  βολβός συνίσταται έκ χιτώνων όμο- 
κέντρων, έκ δέ τοΰ κέντρου αυτών άναπτύσσοντοα κατά 
τό επόμενον έτος φύλλα καί στέλεχος, "ίίστε δ βολβός 
δέν είναι ρίζα, άλλά κορμός υπόγειος.



Φΐβρονάρίος  —  Νάρχίσαος

Τά φύλλα καϊα μίν τήν ^άσιν είναι πλατέα, έξέα δέ 

•κατά τδ άκρον, εχοντα σχΐίμα ξί

φους, καί λέγονται ξιφοειδή. Έν- 
τδς των φύλλων παρατηροΰμεν ϊ- 
νας, τα νενρα, βαίνοντα παραλλή- 
λως, δθεν καΐ τά φύλλα λέγονται
παραλληλόνευρα.

Έ κ  τοϋ μέσου των φύλλων ά- 
νυψοΰται στϋλος κοίλος καί χυμώ- 
δης, φέρων κατά τδ άκρον τά άν
θη. Τδ άνθος στορείται κάλυκος* 
ή στεφάνη (σ)^. '<?) συνίσταται έκ 
σωληνος έπιμήκους, χωριζομένου 
εις πέντε μέρη, τους καλουμένους 
λοβονς, ^(ρώματος λευκοϋ ή κίτρι
νου· κατά τά χείλη φέρει δ σω- 
λήν κ'κλον κίτρινον τήν παρα- 
αιεφάνην. Έντδς τού σωληνος 
τής στεφάνης ύπάρχουσιν εξ στη- 
μονές έπφοίμενοι έπΙ τί)ς στεφάνης, όθεν καί λέγονται 
ίπψυείς. Άφαιρουμένης τ<)ς στεφάνης, άναφαίνειαι 6 
στύλος, φέρων στίγμα τριμερές καί φοθήκην τριγωνι
κήν, ήτις τεμνομένη {ριζοντίως παρουσιάζει χώρους τρείς 

{αχ. 3), έντ4ς δέ αυτών κείνται τά λευκά ωάρια, τά 6- 
ποια διά λεπτού νήματος, δνομαζομένου λώρον, κρέ- 
μανται Ικ τού κέντρου, εις τδ δποϊον συνέρχονται οί τοί
χοι, οΐ χωρίζοντες τήν φοθήκην.Έκ τής φοθήκης μετά 
τήν γονιμοποίησιν παράγεται καρπδς τριγωνικδς τρι-

Ε Ιμ. 2  Νάρχκτοος.



10 Φεβρονά^ιος — Αάμιον

χώρος, περιέχων τούς σπόρους· δ τοιοΟτον σχήμα Ιχων 
καρπδς λέγετα: κάψα.

§ 3. Λάμιον το  Ιοηόρφυρον  (Ε?κ. 3).

Ά π αντ^  ε?ς μέρη ά- 
καλλιέργητα καί παρα 

τάς δδούς, διακρινόμενον 
διά τά ?οπδρφυρα αύτοα 
άνθη. ^Εχει στελέχια 
τριγωνικά, κοίλα, χο· 
μώδη, φέροντα τά φύλ
λα (οχ- 1). Τδ πλατύ 
μέρος των φύλλων λέ· 

ΕΙη. 3 Δάμιον. γεται δίσκος.̂  τδ δε λε

πτόν, τδ συνδέον τδν δίσκον μετά τού στελέχους, λέγεται. 
μίσχος. Ό  δίσκος ομοιάζει πρδς άντίστροφον καρδίαν» 
χαίτδφύλλον λέγεται άντικαρδιόσχημον.ΛΙ περιφέρεια 
του φύλλου φέρει έγκοπάς έν ·ί̂ δη πρίονος, δθεν καί τδ 
φύλλον λέγεται πριονωτόν. ΙΙαρατηρώντες τδ φύλλον 
πρδς τδ φως, βλέπομεν, δτι τά νεύρα συμπλέκονται ώς 
δίκτυοι, δθεν καί τδ φύλλον λέγεται δικτνόνενρον.

Ε?ς τάς μασχάλας των φύλλων κεΐνται τά άνθη τα 
άνθη κόκλφ του στελεχίου. (αχ. ?). Έ  κάλυξ είναι πεν- 
τάδης, ή δέ ίόχρους στεφάνη άποτελεϊται έκ σωλ·ί)νος, 
δστις κατά τά άνω εύρίνεται χωριζόμενος είς δύο μέρη: 
τδ μέν άνω και κοϊλον μέρος λέγεται άνω χείλος, τδ  
τδ δέ κάτω, τδ όποιον είναι καί πλατύ, κάτω χείλος. 
Έ  τοιαύτη στεφάνη λέγεται χειλοειδής^ τά οέ φυτά.



Φεβ^ονάζίος  —  ΠίΗζαψάκη

χαιλανϋή. Επειδή χά μίρη τής στεφάνης είνε άνε3α 
καί άνίμοια πρδς χά δλληλα, ή σχεφάνη λέγεται άκα- 
νονιστος. *Εάν α^ζίσωμεν χήν στεφάνην χαχα μήχος 
(σχ 3.) ε-ίρ'σκομεν στήμονας χέσααρας έπιφυείς, χ ώ  
ών'οί δύο είναι βραχύχεροι χαί ίσοι, χαΐ οΐ ΆΧο·. δύο 
μεγαλείχεροι χαί ίσοι. Οί χοιοΟχοι στήμονες λέγονται 
δΜναμοι. Άποσπώντες τήν στεφάνην, συναποσπώμεν 
χαί τδν στύλον, όστις είναι νηματώδης (σχ. 4.) ίχων 
στίγμα διχαλωτόν: ένχδς δέ τής χάλυχος άνετρίσκομεν · 
χέσσαρα σχρογγύλα σωμάτια, συνισχώντα χήν ωοθήκην. 
Ένχδς έχάστοϋ τούτων περικλείεται χαί άνά έν ώάριον-

§ 4 . Πιχραφάκη ή φαρμακευτική 
ή Λεόντοόον  (Είκ. 4).

Έ χ ε ι ύψος ένδς περίπου πο*

'δός, ρίζαν άτραχχοειδή, φύλλα 
παράριζα, ^θυπριονωτα, άχτι- 

νοειδώς έπΙ τού έδάφους εξαπλού* 
μένα. Έ χ  τού μέσου των φύλ- 
λων άνυψούνται σχελέχια κοί
λα, πλήρη χυμοί γαλακτώδους 
καί πικρού, έκαστον χών δποίων 
φέρει κατά χδ δχρον αΰχοΟ άνθη 
κίτρινα, φέρονχα έξωθεν περί
βλημα, συνισχάμενον έκ δυο σει
ρών πρασίνων φυλλαρΐων. Τδ 
άνθος φαίνεται, όχι είναι Ιν .’ Εάν 
δμως άποαπάσωμεν έν χών νο· 
μιζομένων πετάλων (σχ. ?), παρατηροΟμεν, ότι έχει

Ε Ιμ . 4  Πιαραφάκη.



Μάρτιος  —  “ Ορχις

στεφάνην γλωσσοειδτ), χίτρινον, χατά τήν βάσιν δ’ αυ
τής κείται ή ωοθήκη φέροοσα τρίχας πολλάς, τόν πάπ- 
τίον, περιβάλλοντα τήν βάσιν τής στεφάνης, έντδς τής 
όποίας κείνται στήμονες πέντε (σχ. 3), των δποίων τά 
μέν νήματα είναι έλεύθερα, οί δέ ανθήρες συμφυόμενοι, 
άποτελοΰσ: σωλήνα, διά τοΰ όποιου διέρχεται δ στύλος· 
οί τοιοϋτοι στήμονες λέγονται σνγ/ενεϊς’ δ λεπτός στύ
λος φέρει στίγμα διχαλωτόν έν ειδει κεράτων κυρτοό- 
μενον. "ΰστε τό μέρος τούτο, ώς εχον στεφάνην, σ τή 
μονας και ύπερον είναι τέλειον άνθος. Τό αυτό παρα- 
τηρείται καί διά τά άλλα μέρη· ένταΟθα λοιπόν πο)Λά 
άνθη είναι σεσωρευμένα έτ^ ενός δίσκου. Τόν σωρόν 
τούτον τών άνθέων δνομάζομεν άν{Η]σιν. Μετά τήν γο- 
νιμοποίησιν καί άπάνθησιν (σχ. 4), τό μεταξύ τού πάπ- 
που καί τής φοθήκης μέρος έπιμηκύνεται, σχηματίζον 
είδος τι ράμφους, φέροντος κατά τό άκρον τόν πάππον,. 
και κάτω τόν καρπόν, εχοντα περικάρπιον δδοντωδες, 
περικλείον τόν σπόρον.Ό τοιούτος καρπός λέγεται άχαί- 
νιον. Οί καρποί παραμένουπν έπί τοΰ δίσκου, σχηματί- 
ζοντες σφαίραν, κατά τήν έλαχίστην πνοήν τού άνεμου 
διασκορπιζόμενοι* έπΙ δέ τού δίσκου παρατηρούνται μι- 
κραί δπαί, αί θέσεις, έντός τών δποίων εκειντο τά άνθη.

/Λ Α Ρ Τ ΙΟ Σ

§  5. *Όρχις 6 κοινός (Είκ. 5).

Τό φυτόν τούτο, τό παρέχον τό σάλεπι, ανθούν κατά 
Μάρτιον, ελκύει τό βλέμμα διά τό ώραΐον κοιί περίερ
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γον αύτοϋ άνθος. Έκριζοϋντβς αύτό, παρατηροϋμεν, δτί 
Ιχβι ρίζαν ίνώδη, καί δύο σφα^ρ^κά έξογκώματα, τούς 
όνομαζομένους κονδύλους, (σχ. I) έκ των όποιων ό εις 
είναι τοϋ παρελθόντος Ιτους φέ- 

ρων τό άνθοφόρον στελέχιον, έκ 

δέ τοΟ δευτέρου διά τδ έπόμενον 
έτος άναπτύοσεται νέον στελέ- 
'/ιον, έν ω συγχρίνως σχηματί
ζεται νέο; κόνδυλος, τοΰ πρώτου 
έξαφανιζομένου, ώστε τό φυτόν 
φαίνεται μεταβάλλον θέσιν. Τό 
στελέχιον αύτοΰ είναι κοΐλον 
χυμώδες, τά δέ φύλλα παραλ- 
ληλόνευρα.

Τά άνθη έκ διαφόρων σημείων 
τοϋ στελεχίου έκφυόμενα, σχη- 
ματίζουσιν άνθησιν, έν^αζομέ- 
νην//υτρυν. Έκαστον άνθος φέ· , ^
ρει κατά τήν βάσιν τόυ καί έν ™ I 
δερματώδες φύλλον, όνομαζόμε- Είχ. 5 “Ορχις. 
νον τιαράφνλλον. *1ί  κάλυξ έλλείπει, ή δέ στεφάνη εί

ναι δλως άκανόνιστος (σχ. 2), άποτελεϊται μέν έκ με
ρών εξ, άλλα τά μέν πέντε πέταλα συνενούμενα σχήμα· 
τίζουσιν ειδός τι κράνους, τό δέ έ'κτον πλατυνόμενον, 
σχηματίζει τό χειλίον, φέρον μελανά στίγματα, κατά δέ 
τήν ^άσιν προεξοχήν, τό πλήκτρον, περιέχον χυμόν με
λιτώδη, τό νέκταρ. Άφαιρουμένης τής στεφάνης, ανα
φαίνεται έν τφ κέντρω αυτής στύλος βραχύς καί σαρκώ
δης, φέρων εκατέρωθεν άνά μίαν θήκην, έντός τής ό-
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πο!ας, διά ^ελίνης διανοιγομίνης, άνευρίσκομεν ροπαλώ- 
δες σώμα (σχ. 3), συνιστάμενα έκ πολλών κόκκων λευ
κών, διά γλοιώδους Ολης συγκραχουμένων. Τδ άθροισμα 
τοΰχο χών κόκκων είναι ή γΟρις, χά δέ άσκίδια, ένχδς 
τών όποιων περικλείεσαι, είναι οί άνθ-ζρες, αυμφυόμενοι 
μεχά χοΰ αχύλου. ίίυνέχεια χοΰ σχύλου είναι χδ συνε- 
σχραμμένον μέρος, όμοιάζον πρδς ποδίσκον χοΰ άνθους. 
Έ ά ν  σχίσωμεν αύχόν, παραχηροϋμεν χρεΐς διπλάς σειράς 
φαρίων,' ώσχε χοΰχο είναι ή ωοθήκη χοΰ άνθους. Πολλά 
δνχομα ύπδ χοΰ ωραίου )(ρώμαχος χών άνθέων και ύπδ 
τοΰ νέκχαρος έλκυόμενα, είσάγουσι χδ όξδ αϋχών ράμφος 
ένχδς χοΰ πλήκχρου, διασχίζουσι χοΰς άνθήρας, ή δέ γϋρις 
έπικλίνουσα Ιπικολλάχαι έπΙ χοΰ σχίγμαχος, καϊ οΰχω 
διενεργεϊχαι ή γονιποποίησις. Έ κ  χών κονδύλων αΰχοϋ 
ξηραινομένων καί κονιοποιουμένων παράγουσι χδ σάλεπί.

§  6. Β ίχ ίον  τό  έδώδίμον  (Είκ. 6).

Ή  ρίζα αϋχοΰ είναι άχρακχοειδής, χά δύο ή χρία σχε-



Μάρτιος  —  Βίκιον 15

λέχια φέρουαι φύλλα κείμενα (οχ. 1) άνά τέσσαρα ή 
« ξ  εκατέρωθεν κοινής ράχεως, συνδεομένης μετά του 
στελεχίου. Τά  τοιαϋτα φύλλα λέγονται ονν^^ετα. Ε πει
δή δε τά θεοειδή φυλλάρια κεινται εκατέρωθεν τής κοι
νής ράχεως έπΙ διαφόρων σημείων αυτής, τά Ο'ύνθετα 
ταΟτα φύλλα δνομάζονται άμφίτνιερα.

Είς τάς μασχάλας των φύλλων κεινται τά άνθη 
(σχ. εχοντα στεφάνην άκανόνιατον συνιοταμένην έκ 
πετάλων άνίσων καΐ άνομοίων. Τό εν τδ καΐ μεγαλεί- 
τερον λέγεται πέταοοος (σχ. 3), εκατέρωθεν αυτού κειν- 
ται δύο ϊσα πέταλα, δμοια πρδς πτέρυγας, αί τηέουγες 
(αχ. 4), φέρουοαι και μελανήν κηλίδα. Μεταξύ των 
πτερύγων κεινται δύο άλλα πέταλα ϊτα , ή τρότιις (σχ. 
5). Επειδή τδ δλον άνθος δμοιάζει πρδς ψυχήν, διά 
τούτο ή στεφάνη λέγεται 'ψνχοεώής^ τά δέ φυτά ψν- 
χαν&ή. Έ ντδς τής τρόπιδος κεινται δέκα στήμονες 
(σχ. ί>), των έννέα τά νήματα συμφ'ονται, 6 δέ είς εί
ναι έλεύθερος. Οί τοιοϋτοι στήμονες λέγονται (^νά(ίελ- 
φοί. Μεταξύ των στημόνων κεϊται 6 ύπερος (σχ. 7), I- 
χων ωοθήκην έπιμήκη, στύλον κυρτόν, καΐ στίγμα τρι- 
χοφόρον. *0 καρττδς συνίσταται έκ δύο μερών, διά ρα
φών συνδεόμενων 6 τοιούτος καρπδς λέγεται χέδροψ. 
Οί σπόροι αυτού, οΕ κύαμοι, κρεμάμενοι έκ τής μιας 

ραφής διά τού έμφαλού (σχ. 8), εχουσιν Ιλυτρον δερ
ματώδες, δύο παχείας κοτυληδόνας, πλαγίως τδ προε- 
ξέχον ριγίδιον, καί μεταξύ τών κοτυληδόνοιν τδ όφ· 
■ί^αλμίδιον. Έ άν φυτεύσωμεν σπόρον κυάμου, -μετά δε
καπέντε ήμέρας αναπτύσσονται δύο πλατέα πράσινα 
φύλλα (σχ. ϋ), αί δύο κοτυληδόνες διασπώνται, κοά έκ 
μέν τού ριζίδιου, διευθυνομένου πρδς τά κάτω, έξέρχον-
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ται μι*Χ(:αΙ καΐ λεπτοιΐ Ινες, έκ δ* τού δφθαλμιοίου αν
έρχεται ό μικρός κορμίακος. Μετά ταΰτα αί κοτυληδό
νες έξαφανίζονται, χρηοιμεύσαααι ώς πρώτη τροφή του 
νέου φυτοϋ, τό όποιον αυξάνον παράγει φύλλα, ανθν  ̂
καΐ καρπούς.

Ά λ λ ’ ινα γίνη τό φαινόμενον τοΰτο τής αύξήσεως, 
πρέπει τό φυτόν νά λαμβάνη τροφήν και να άφομοιή 
αυτήν πρός εαυτό. ΚαΙ τφόντι τα  φυτά λαμβάνουοι τήν 
τροφήν των έκ τοΰ έδάφους διά των ριζών. Ε ντός δηλ. 
τοϋ έν τφ  έδάφει ΰδατος, ύπάρχουσι διαλελυμένα διά
φορα σώματα, τά όποια μειά ■ τοϋ υδατος εισέρχονται 
έντός τών ριζούν, έξ αυτών άνέρχονται ε?ς τόν κορμόν 
καΐ μέχρι τών φύλλων, ένθα κατεργαζόμενα, γίνονται 
κατάλληλα πρός τροφήν καΐ αυξησιν τοϋ φυτοϋ. Καί 
τά  μέν φύλλα αύξάνουαιν έκ τής ^άσεώς τω ν  διότι έάν 
^ ς νεαρόν φύλλον κάμωμεν τομήν τινα, αύτη μετά 
χρόνον απομακρύνεται τής ράσεως· ό δέ κορμός αυξά
νει και κατά μήκος καί κατά όγκον.

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Ν

§ 7. ΜηΧέα ή κοινή  (Εϊκ. 7).

Έ χ ε ι ύψος διάφορον, φύλλα φοειδή, κατά τήν περι
φέρειαν πριονωτά, στιλπνά μέν κατά τήν άνω έπιφά- 
νειαν, χνυοφόρα δέ κατά τήν κάτω. Ή  καλυξ (σχ. 2)  
συμφυομένη μετά τής φοθήκης είναι πεντάλοβος, ή στε
φάνη πενταπέταλος, έπιφυομένη έπί δίσκου κειμένου*
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έπι των χειλέων της κάλυκος, έπΙ τοΰ δτιοίου έπιφύον- 
τα: καΐ οί πολλοί στήμονες. Ή  ωοθήκη συμφυεται μετά 

τής κάλυκος, και Ονομάζεται νπυκειμέν)!^ 
μονές καΐ ή στεφάνη ε- 
ψυπεροψυεΐς ή επίγυνοι.
Τομή Οριζόντια διά τής 

(ΰοθήκης (σχ. ί1) παρου· 
σιάζει χώρους πέντε έν- 
τδς των Οποίων κεΐνται 
άνά ούο ωάρια. Οί στϋλοι 
είναι πέντε, οσοι καΐ οί 
χώροι τής ωοθήκης, δ οέ 
καρπδς συνίσταται έκ λε· 
πτοΟ και δερματώδους πε- 
ρικαοτΐίου^ έκ χυμώδους 
καΐ σαρκώδους ^ιεσοκαρ  ̂ ^*«· 7 Μηλία ή ποινή, 
πίον^ καΐ έκ πενταχώρου ενδοκαρπίου^ περιεχοντος εΓς 
έκαστον χώρον και άνά ενα σπόρον. Ό  τοιοΰτος καρπδς 
λέγεται ράξ.

§ 8. Πενκη ή άγρία (Είκ. 8) . ,

Λένδρον υψηλόν, έχον φλοιόν έρυθρομέλανα, διαρρη- 
γνύμενον ευκόλως καΐ κατά φύλλα άποσπώμενον. Τα 
•φύλλα είναι βελονοειδής κείμενα άνά, δύο εντός κοινής 
κατά τήν {^άαιν δερματώδους θήκης. Έ π ί των νεαρών 
κλώνων κατά τον Απρίλιον παρατηρούνται δύο είδών 
όργαναί- . .....

Φοτολογΐ*, Μ. Ρίλλη. 2
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α') Τά  μέν πλαγίως των νεαρών κλάδων έκβλαστά- 
νοντα (3χ. 1 ) εχουσι χλωρδν χρώμα, συνιστάμενα έκ 
μεσαίου στύλου, ίτζΙ του έποίου έπιφύονται δερματώδη 
φυλλάρια (σχ. '2), φέροντα ΙκατΙρωϋεν άνά εν άσκίδιον 

κατά μ·?^κοςδιαρρηγνύμε-

Ί

ναπλήρη κόνεωςκιτρίνης* 
έκαστον ^^λΛάρίον εΐναι 
ατήμων, τά δε άσκίδια 
μετά της κόνεως οί άν· 
ΰ-ηρες  ̂ τδ δέ ολον εχον 
σχήμα κωνικόν είναι στη- 
μο^ρον  άνθος, μετά τήν 
έξοδον τής γυρεως κατα- 
πίπτον.

β). Τά δέ άλλα όργα
να Ιχουσι χρώμα έρυ- 
θρόν, σχήμα κωνικόν, καΐ 
κεϊνται κατά τά άκρα 

των νεαρών κλάδων συνίστανται έκ μεσαίου στύ
λου, περί τδν όποιον κεϊνται έρυθραί φολίδες, έκ 
των δποίων έκάστη φέρει είς τήν ένδον αύτής έπι- 
φάνειαν δύο γυμνά καΐ στίλβοντα φάρια (σχ. 3), Ιχον- 
τα  τδ στόμα έστραμμένον πρδς τά κάτω. ΤαΟτα είναι 
τά  νπεροφόρα άνθη. Ενταύθα παρατηρουμεν, δτι έττί 
του ίδίου φυτου κεϊνται κεχωρισμένα τά στημονοφόρα 
καΐ τά  ύπεροφόρα άνθη, ώς έκ τούτου τδ φυτδν λέγε
ται μονόοικον. Ε πειδή  δέ τά  ωάρια δέν περικλείονται 
έντδς ή)θθήκης, άλλά κεϊνται γυμνά, όνομάζεται και 
γνμνόοπερμον.

Έ κ  των έρυθρών κωναρίων άναπτύσσεται μετά τήν
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γονιμοποίησιν 5 καρπός, ίχων οχήμα κώνου, δθεν καί 
τό φυτόν λέγεται κωνοφόρον. ' ΐ3  κώνος συνίσταται έκ 
μεοαίου στύλου, έπί τοΰ όποιου έπιφύονται παχεϊαι φο
λίδες, αΐτινες μετά ταΟτα γίνονται ξυλώδεις- καί αί μέν 
κατά τήν βάσιν τοΰ κώνου είναι μικροί, αί δέ άνώτεραι 
έπιμήκεις. Κατά τδ πρώτον έτος δ κώνος είναι μικρός, 
χρώματος πρασίνου, κατά τδ έπόμενον έτος αύξάνων 
γίνεται καφοειδ-% καί τέλος μέλας. Εις τήν ένδον έπι- 
φάνειαν έκάστής φολίδος κεϊνται δύο σπόροι (σχ. 4, 5̂ , 
φέροντες δερματώδες πτερύγιον, τρις έπιμηκέστερον, 
ευκόλως Ικπίπτον. Κατά τδ έαρ τού τρίτου έτους αί 
φολίδες διανοίγονται, άφίνουσαι έλευθέρους τούς σπό
ρους. 'Ο σπόρος περιβάλλεται ύπδ σκληρού κελύφους 
καί ένδον υπδ μεμβράνης λεπτής, ή όποια περικλείει 
ουσίαν Ιλαιοϋχον, τδ όνομοζόμενον λεύκωμα, έν τφ 
μέσιι) τού όποιου κεϊται τδ φοτικύν εμβρυον (σχ. 6), 
Ιχον 8 — 10 κοτυληδόνας, δθεν καί τδ φυτδν λέγεται 
Ιίόλυκοτνλήόογον. Δι’ έγκοπών έπί τοΰ φλοιού γινομέ- 
νην έκρέει παχύρευστος ρητίνη, έκ τής όποιας δι’ άπο- 
στάξεως παράγεται τδ ίλαιον τής τερεβινθίνης, καί 
τδ Ιντδς τού άποστακτήρος μένον κολοψώνιον.

§ 9 . Σνκή  ή καρίχή  (Είκ. 9).

Έ χ ε ι ύψος διάφορον, φλοιδν φαιδν λείον, κλάδους έ- 
νέγοντας 'χβίτδν γαλακτώδη, φύλλα τραχέα μετά βα- 
θειών έγκοπών, χωριζουσών τδ φόλλον είς μέρη συνεχό
μενα, τούς δνομαζομένους λοβονς^ (Είκ- 1). Τά τοιαΰτα 
φύλλα λέγονται Ιλλοβα.

Ά ν θ η  ώς είς τά άλλα φυτά δέν παρατηροΟμεν, άλλ
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έπΙ των κλάδων παρουα:άζεται είδός τι καρπού. Ε:ς 
κάθετον τομήν αύτοΰ.(Ε?κ..2) παρατηρουμεν πέριξ μέν 
τδ σαρκώδες περίβλημα, φέρον κατά τά άνω δπήν, έπί 
δέ των παρειών αύτοΟ πολλά μικρά όργανα, δύο είδών.

Τά  μέν κείμενα παρά

Ι ά
^  χουσι στεφάνην τριπέ-

ταλόν, και στήμονας. 
’ τρΛξ^μετά τών πετά- 
λώ'/'«να)Λασσομένους·. 
καί τάΰτα είναι τά στη-, 
μονοφορα άνθη. Τά  δέ. 

_ κατωτέρω κείμενα (οχ. 
4) εχουσι στεφάνην τρι- 
σπέταλον και μόνον υ-' 
πτερον, έχοντα σφαιρι
κήν ωοθήκην καί σ τ ίγ 
μα διχαλωτόν* ταΰτα 
είναι τά ύπεροφόρα άν
θη. Τδ δλον λοιπόν εί

ναι άνθησις, περιβαλλομένη έντδς σαρκώδους περιβλή
ματος, δνομαζομένη κοινάνύιον. "Οταν δ καρπός ήναι 
άωρος, είναι πλήρης χυμού γαλακτώδους, μετά τήν ώ · 
ρίμανσιν γινόμενος ζα>ιχαροΟχος...*Η άγρία. συκή, άπαν- 
τώσα εις τά ήμέτερα μέρη, 'λέγεΐαι ερινεος.

- -·-· ■ · ■ .. .··■' > ν  .

Ε Ιμ. 9  Σ να ή  η Μαβίχή.

§, 10 , Κ^ΐ'ΰη ή }ίόινή  (Είκι 10). ^
> I '-'ΐ ,

Έ χ ε ι ρίζαν ίνώδη, κορμόν κοϊλον φερον.ια;κάχ«.δ!·α·.
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σχήμα-α κίμβχυς· 6 χορμίς οδχχς λέγεται κάλαμος. Τά  

ξιφοειδή καί παραλληλίνευρα φύλλα πλαιυνίμενα καχ4 

χήν βάσιν σχημαχίζουχι κολεόν, (αχ. 1 ) περιβάλλοντα 
χδν κάλαμον, καί λέγονται κυλεοψόρα. Κατά χ4 άκρον 
τού καλάμου κεΐται 6 στάχυς (αχ. 2), συνιατάμενος έκ 

μεσαίου σχύλου φερονχοζ .χα- 
χέρωθεν χά σχαχ65ια. Ή  άνθη
σές αύχη λέγεται στάχνς' έκα
στον σταχύ2ιον {τ/ . 3) φέρε: 
εκατέρωθεν δυο άχυροειδή φυλ· 
λάρια, ονομαζόμενα λέπυρα, 
άνχισχοιχοΰνχα προς χήν κά
λυκα των λοιπών άνθέων. Ε ν 
τός των λεπύρων κέΙνχαι άλλα 
δύο φυλλάρια, οΐ χιτώνες, των 
όποιων ό εξωτερικός φερει μα
κράν προεξοχήν τοΰ μεσαίου 
νεύρου, τον όνομαζόμενον ά^ε- 
ρα. Στήμονας εχει τρεις, έχον
τας μακρού, -ινθήρας, φοθήκην ΕΙ.- ίΟ ή
σφαιρικήν και στίγμα τετερώόες (σχ. 4). Ό  καρπός πε

ριβάλλεται υπό των χιτώνων, ύπό τούς όποιους υπάρχει 

λεπτή μεμβράνη περικλείουσα χόν άμυλοϋχον σπόρον. 

Ό  χοιοΰτος καρπός λέγεται καρύοψις. Έ άν έπϊ υφά
σματος θέσωμεν σπόρους κριθής, έπιβρέχονχες αύχούς 
έκ διαλειμμάτων, κατά χήν τετάρχην ήμέραν οΐ σπόροι 

διαρρήγνυνχαι και φυτρώνουσι (σχ. 5), καί πρός μέν τά 
κάτω διευθύνεται μεσαΐον ριζίδιον καί δύο πλάγια· καΐ 
τό μέν μεσαΐον εξαφανίζεται, άναπτύσσονχαι δέ μόνον
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τα πλάγια, πρ^ς δέ τά άνω άναπτύσαεται εν συνεατραμ- 
μένον φύλλον κωνοειδές, περικλεΐον άλλα φυλλάρια.

Λ\ Α Τ Ο  Ε

11. Μηκών ή ροίάς (παπαρούνα ε?κ. 11).

Ή  μηκών, άνθουαα έντδς 
άγρών καΐ λειμώνων, έχει ρί
ζαν άτρακτοειδγ^, στελέχιον 
τριχοφόρον, φύλλα τά μέν 
κάτω Ιμμιοχα, τά δέ άνω 
άμισχα, έχοντα έγκοπάς, ε?· 
σχωρούσας μέχρι του μέσου 
τοΰ δίσκου τοϋ ολου φύλλου 
καΐ των φυλλαρίο)ν αύτοΟ. 
Τά τοιαΰτα φύλλα λέγονται· 
άμφιμεσοσχιόή (σχ. 1).

Τά άνθη κεΐνται έπΙ μα
κρών ποδίσκων, έχοντα κά
λυκα διπέταλον, καταπί- 
πτουσαν διανοιγομένου τοϋ 
άνθους, στεφάνην τετραπέ- 
ταλον αίματάχρουν, στήμο
νας πολλούς μελανούς. Έ ν  
τφ  μέσψ τοΰ άνθους κεϊται 
μεγάλη ωοειδής φοθήκη (σχ. 

2), φέρουσα στίγμα καλνπτρώόες, φέρον 7 μέχρι 1 4

Ε Ιμ. 11 Μ ήπαν ή οο%άς.
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άκτΤνας. Τομή δριζοντία διά τής φοθήκης παρου3ΐάζε: 
χώρους πολλούς άτελώς χιορ'.ζομένους, φέροντας έπΙ των 
δ:ατο{χων πολυάριθμα οράρια (σχ ·3 ). *0 μετά τήν γονι
μοποίησήν παραγό]ΐενος καρπδς διαφυλάττει τδ αυτδ σχή
μα, καΐ λέγεται κάψα. Μετά τήν ώρίμανσιν άνοίγονται 
ύπί τήν περιφέρειαν τού στίγματος τόσαι δπαί,δσοι είναι 
οί χώροι, διά των όποιων έξέρχονται οί σπόροι (σχ. 4).

§  12, Κ ίτρ έα  ή λεμονέα  (Είκ.

Δένδρον μεσαίου 
μεγέθους,έχον φλοιόν 
λεΐον, κλώνους άκαν- 
θοφόρους, φύλλα δερ 
ματώδη, πλήρη ά- 
σκιδίων, περιεχόντων 
αρωματικόν έλαιον, 
διαφεγγόντων (παρα
τηρούμενου τού φύλ
λου πρός τό φως).

Τά  άνθη (σχ. 2), 
κείμενα είς τάς μα- 'ν 
σχάλας των φύλλων 
έχουσι κάλυκα μι- 
κράν, στεφάνην πεν- 
ταπέταλον ροδόχρουν, παχεΐαν καΐ ευώδη, στήμονας 
πολλούς, των όποιων τά νήματα συμφυόμενα συνυτώσι 
πολλάς δεσμίδας. Οί τοιουτο: στήμονες λέγονται πο- 
λυάδελφοι. Ό  ύπερος έχει ούοθήκην εξάχωρον ή δωδε-

Ε Ιχ . 12 Κ ιτρέα  ή Αεμονέα.
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κάχωρον, καΐ στύλον μακρέν. Ό  καρπός δίναι ράξ, 
|)^ουσα παχύ περικάρπ'.ον και χυμώδες μεσοκάρπιον, 
συνιστάμενον,έκ μερών, ών έκαστον φέρει έξω μέν δερ
ματώδες λεπτδν περίβλημα, έντος δέ πολλά άτρακτοει- 
δη άσκίδια πλήρη χυμοΰ. Έ ν  τψ κέντρω κεΐνται οΐ 
σπόροι, έχοντες δερματώοες ελοτρον και παχειας κο
τυληδόνας.

'Η  λεμονέα καλλιεργείται έν τή μεσημβρινή Ευρώ
πη, δύναται νά παράγη άνθη καθ’ δλον τύ έτος, κυ
ρίως δμως άνθεϊ κατά Μάϊον. Κατά  τύ σχήμα των καρ
πών διακρίνομεν τό κυρίως λεμόνιον ή κιτρόμηλον, I- 
χον φλοιόν λεπτόν καϊ λεΐον, τύ κιτρολεμονον^ έχον 
φλοιόν παχύν καΐ πλήρη έξογκωμάτων, και τό γλνκο- 
/.εμονον  ̂ έχον χυμόν γλυκύν. Έ κ  τών άρωματούχων 
φλοιών τού καρπού παράγεται δι’ Ικπιέσεως τό λιμο- 
νέλαιον.

% 13 , "Α μ ηελος  ή οίνοφόρος  (Είκ. 13).

Τό άναρριχώμενον τούτο φυτόν φέρει έλικας διχαλω
τούς, αΐ όποιαι άντίκεινται ε?ς φύλλα, (σχ. 1) Επί τού 
κορμού και τών κλάδων κεΐνται οί έφθαλμοι (σχ. 2), 
συνιστάμενοι έκ χιτώνων περικλειόντων χλωρόν τι πλά
σμα. Οί ίφθαλμοΐ είναι δύο είδών οί μεν κατώτεροι I- 
χουσι κορυφήν κυρτήν, και ές αυτών παράγονται βλα
στοί καρποφόροι.^ οί οέ άνώτεροι εχουσι κορυφήν οξειαν, 
καί είναι φυλλοφόροι. Τά  φύλλα είναι μα κρόμισχα τρί
λοβα ή πεντάλοβα, πριονωτά, χνοοφόρα κατά τήν κάτω 
έπιφάνειαν.
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^Αντίκρυ τοΰ τρίτου ή του πέμπτου η του έβδόμου 
ιφύλλου κείντα: δν6η πολλά, σχηματίζοντα άνθησιν βό- 
τφ)ν. Τ ά  μικρά άνΒη (οχ. 'ό) έχουοι κάλυκα μικράν, 
στεφάνην πενταπέταλον κιτρινοπράσινον, της δποίας τά 

πέταλα συμφυδ- 
μενα κατά τήν 
κορυφήν ν.αΐ ά- 
ποσπώμενα κα
τά τήν βάσιν, 
καλύπτουσιν έν 
είδη καλύπτρας 
τους πέντε στή
μονας, οΐχινες 
•όρθούμενοι έκ- . ^  ^
ρίκτουτ. τί,ν έ· Τ  Τ 3 /  '
πικαλύπτου:αν ο ^ 5
αύτοίΐς στεφο- “ΛμηΒίος ί/ οίνοφόβος.

νην (σχ. 4). Ό  ύπερος έχει φοΟήκην μεγάλην ΐι)οειδή, 
δίχωρον, στύλον βραχύν καί στίγμα άσπιδοειδές. 'Ο 
καρπδς (σχ. 5) είναι ρόξ, συνισταμπνη έκ δερματώδους 
περικαρπίου, χυμώδους μεσοκαρπίου περικλείοντας τούς 
σπόρους (τά γίγαρτα), έχοντας έλυτρον σκληρόν καί ξυ
λώδες. Τ4 χρώμα τοΰ καρπού κατ’ άρχάς είναι φαιόν, δ 
δέ χυμός αυτού όξινος καί στιφός, μετά τήν ώρίμανσιν 
γινόμενος γλυκύς, περιέχων εκτός άλλων σωμάτων κοώ 
σταψνλοζάκχαρι. *Η άμπελος κατάγεται έκ των παρά 
τήν Κασπίαν θάλασσαν χωρών, ένθα άπαντά και άγρία, 
καλλιεργείται δέ υπό πλείστας ποικιλίας, διακρινομένας 
έγ. του σχήματος καί τοΰ χρώματος τοΰ καρπού.
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§  14 , Π ετροαελινον τό  ΰπαρτόν  (Ε?κ. 14).

Έ χ ε ι ρίζαν άτρακτοε’.δ-ί/, στε- 
λέχιον μονοετές αύλακοφόρον, καΐ 
φύλλα πτερο^χ^δγ) (σχ. 1). Τά κι
τρινωπά άνθη κεΐνται έπΙ μακρών 
ποδίσκων, πολλοί δέ τοιούτοι πο
δίσκοι κείνται έπί ενδς κοινού, καΐ 
πολλοί τοιοΰτοι ποδίσκοι έξέρχον- 
ται έξ ένδς σημείου τοϋ στελέ
χους. Γ̂δ άθροισμα τοΰτο των αν- 
θεών σχηματίζει άνθησιν έμοίαν 
προς σκιάδα καΐ δνομόζεται <$ί· 
πλή σκιάς. "Εκαστον άνθος (σχ. 2) 
έχει κάλυκα μικράν, στεφάνην 
πενταπέταλον κιτρίνην, έπΙ των

ΕΙχ. 14 ΠετβοσέλιΐΌΥ 
χ 6  α ι τ α ρ τ ό ν .

χειλέων τ·ί)ς κάλυκος έπιφυομένην, στήμονας πέντε έ- 
ναλλασσομένους πρδς τά πέταλα τής στεφάνης. Ά φ α ι- 
ροΰντες στήμονας καΐ στεφάνην παρατηρουμεν φοθήκην 
μικράν (σχ. ), συμφυομένην μετά τής κάλυκος καΐ ’>  
ποκειμένην, φερουσαν δίσκον μετά δύο βραχέων στύ
λων. Ό  καρπδς είναι φοειδής, πράσινος διαχωριζόμενος 
κατά τήν ώρίμανσιν εϊς δύο (σχ. 4), τά λεγάμενα μερι- 
χάρτίΐα^ έκ στύλου κρεμάμενα, των έποίων έκαστον πε
ριέχει καΐ άνά ένα σπόρον λευκωματοΰχον είς τδ άνω 
δ’ αυτοϋ κεΐται τδ άνεστραμμένον φυτικδν έμβρυον.
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Εις τά άνω περιγραφέντα φυτά διακρίνομεν : ρίζαν,, 
κορμίν, φύλλα, άνθη καΐ καρπυύς, περιέχοντας τοίις 
σπίρους. Πάντα ταΟτατάμέρη των φυτών λέγονται 5 ^  
γανα, εχοντα διάφορον σχήμα κατά τά διάφορα φυτά.

§  1. Ό φ ϋ·αλμοί (Είκ. 15).

•Οφθαλμοί λέγονται τά 
κωνικά έξογκώματα, τά 
κείμενα ή κατά τδ άκρον 
των κλάδων, ή κατά τάς 
μα3χάλας των φύλλων, ή 
ε?ς διάφορα σημεία των 
κλάδων. Οί δφθαλμοί συνί- 
στανται έκ συνεστραμμέ
νων χιτώνων περικλειόν- 
των χλωρόν τι πλάσμα. Εκ 
των δφθαλμών διανοιγομέ- 
νων άναπτύσσονται φύλλα 
ή άνθη ή κλώνες.
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§ 2. Ρ ίζα  (Ε?κ. 16).

Ρίζα  λέγεται χδ μέρο; του φυτοΰ χ6 ώς έπΙ τό πλβϊ- 
στον έν ιίς  τ·ί;ς γ-ζς, μή φτρον οϋτε ίφθαλμοΊς ο5τε 
φύλ)-α, διευΟυνόμενον άντιθίτως τοϋ κορμού. Τ 6 σχίσμα 
τής ρίζης είναι διάφορον, ώς έκ τούτου λαμβάνει καί 
διάφορα δνόματα;

Κλα<'ιώδης (αχ. 1), ήτις προχωρούσα διακλαδίζεται 
εις κλάδους λεπτούς, ώς ή τής άμυγδαλής.

Κωνοεώής (σχ. 2), ρίζα παχεία καί σαρκώδης, 
άπολήγουσα εϊς δξύ, ώς ή τής ραφανίδος.

Άτρακτοεώής (σχ. 3), ρίζα στρογγυλή καί έπιμή- 
κης, ώς ή τού λεοντόδου.

Ίνώ^/ς (σχ. 4), ουνισταμένη έκ λεπτών ίνών αμέ
σως Ικ  του κορμού έξερχομένων, ώς ή τής κριθής.

'Π  ρίζα είναι μονοετής, διετής καί πολυετής, φέρου- 
σα λεπτοτάτας τριχοειδείς Ινας, τά δνομαζέμενα ρ ιζι- 
ΰια, φέροντα κατά τδ άκρον τρυφερούς σπογγίακους, 
τάς δνομαζομένας καΐύπτρας.
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§  5 . Κ ορμός  (Εϊκ. 17).

Κορμός λέγεται ζό μέρος τοΟ φυτοΰ ζό φέρον .̂ρΟαλ- 
μούς, φύλλα καΐ άνθη. Ε?ς τά πλεΐστα φυτά 6 κορμίς 
κεϊται ύπεράνω ·τοΰ εδάφους,· καΐ λέγεται υπέργειος. 
Εις τινα φυτά μέρος αύτοΟ ν, καΙ ολος κείται έντδς του 
έδάφο'υς και λέγετα; υπόγειος, ώς 4 βολβδς τού ναρ' 
κίοσου, διακρινόμενος τί^ς ρίζης, διότι φέρει έφθαλμούς. 
Κατά  τδ σχίσμα τοΰ ύπεργείου κορμού, τά φυτά λαμ- 
βάνουοι καί διάφορα ονόματα :

Φυτά έ/οντα κορμδν ξυλώδη και σκληρόν, κάτω  
τταχύν, είς'άττόστασιν δ’ άπδ τοΰ έδάφους διαχωριζό
μενου ε?ς κλάδους, φέροντας τούς κλώνους, ονομάζον
ται ύενόρα, ώς ή αμυγδαλή, ή μηλέα.

Έ ά ν  δ κορμός αμέσως ά-δ τοΰ έδάφους χωρίζετα 

ε?ς 'κλάδους, τά  φυτά |  ̂
λέγονται ϋάμνοι.  ̂ ^

Κορμές χυμώϊ,η;, 
εύκαμπτος καί μονοε
τής ένομάζεται τεοώ- 
δης  ̂τά  δε φυτά πυαι, 
ώς τδ.λάμιον.

Κομμός ϊσοπαχύς,· 
κοιλρςι φέρων οριζόν
τια  δια<φράγματα, λέ
γετα ι χάλαμος, ώς δ 
τής κριθής.

Τοΰ υπογείου κορ

μού διο^ζρίνομεν.τά είδη (Είκ. 17).
Κορμδς ίΐ;5&γε;5;, δριζοντ;ίως.κείμενος;_φέρων όφ.Οαλ-

'Ε Ι μ. ί 7  Υ π ό γ ε ιο ι κορμοί.
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μο'^ς, άναδ-δοντας τδ έπόμενον έτος νέους βλαστούς, λέ- 
■γεται ρίζωμα (σχ. 1).
Κορμδς ύπίγειος έκ χιτώνων δμοκέντρων συνιστάμενος, 
λέγεται βολβός ή κρόμμνον (σχ. 2), ώς έ τοΰ ναρκίσσου.

"Οταν.Ινες τινες του όπογείου κορμού έξογκοΰνται δι’ 
άθροίσεως άμύλου, άποτελούνται τα νδνα ή οί κόνδυλοι 
<σχ. 3 και 4), ώς τά τοΰ γεωμήλου καί εϊς τδν ορχιν.

4 . Φύλλα (Εϊκ. 18, 19 ,20 ,21 ).

Τδ λεπτδν μέρος τδ 
συνδέον τδ φύλλον με
τά τοΰ κλώνου λέγε
ται μίσχος. Έ ά ν  δ μί
σχος π^Λτυνεται περι- 
βάλλων τδν κλώνον ή 
κορμόν, λέγεται κολεός 
(Εϊκ 18, σχ. 1), τάδέ 
φύλλα χολεοφόρα.  ̂ ώς 
τά τής κριθής.Τδπλα- 
τδ μέρος τοΰ φύλλου 

■ (σχ. 2) λέγεται δίσκος, 
αί δέ έντδς αύτοΰ ίνες, 
λέγονται νενρα' τδ με- 

γαλείτερον κοιΐ ϊσχυρώτβρον λέγεται κύριον νενρον  ̂τά 
δέ λοιπά δευτερενοντα.

1. Κατά τήν διεύθυνσιν τών νεύρων τδ φυλλον λέ
γετα ι παραλληλόνευρον (σχ. 1 ), καί διχτυόνενρον 
,(σχ. 2), δταν τά νεΰρα συμπλέκονται δικτυοειδώς.

Ε Ιη. 18 ΦνΙΧα.
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2. Τλ σχήμα του δίσκου των φύλλων είναι διάφο· 
;μον, ώς έκ τούτου τδ φύλλον Ονομάζεται (Ε?κ. 19).

Κυκλικόν (σχ. 1), τδ σχεδδν στρογγυλόν.

^Ελλειψοειδές 
(οχ. V) φύλλον 
κυρτδν κατά τά 
άκρα, ουτινος ή 
κατάμηκοςγραμ- 
μή είναι μεγα- 
λειτέρα τής κατά 
πλάτος.

*Ωοειόες, τδ 
κατά μεν τήν βά· 
ςίΐν κυρτίν, Οξύ δέ 
κατά τήν κορυ
φήν, και τδ αντί
θετον τούτου λέ- ε Ιμ. 19 Είδη ψνλίαη'.
γεται άντωοειόές (σχ. 3).

Καρδιόοχημον^ τδ Ιχον πλατείαν κορυφήν μετά έγ- 
κοπής και Οξείαν ^ σ ιν , καί τδ άντίθετον τούτου, ά ν « -  
καρόιόσχημον (σχ. 4, 5).

Νεφροειδές (σχ. 6) φύλλον κυκλικδν φίρον κατά 
τήν βάσιν κόλπον.

Λογχοειδές (σχ. 7), τδ άπολήγον κοιΐ κατά τά δύο 
άκρα είς Οξύ.

Ξιφοειδές, τδ κατά τήν ^ σ ιν  πλατύ, καΐ Οξύ κατά 
τήν κορυφήν, ώς τά του Ναρκίσσου, τής κριθής.

Γραμμοειδές (σχ. 8), δταν ή περιφέρεια του στενού 
φύλλου βαίνει σχεδδν παραλλήλως.

Βελονοειδές (σχ. 9), ώς τά  τής πεύκης.
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3. Ή  περιφέρεια του δίικου είναι διάφορος, ν.αΐ τδ· 
φυλλον ένομάζεται: (Ε “/.. 19).

* Ακέραιον, (Ε?κ 11̂ , σ)(. 1, καΐ 2), 2ταν ή περιφέ
ρεια όρίζηται ΰπδ γραμμ·ί]ς ευθείας η καμπύλης.

Πριονωτόν {Είκ. 19, σ)τ. 4, και δ),· δχαν ή περιφέ
ρεια φέρη έξοχάς και έντομάς δξείας, μηλέας.

Ό ()θ ί'τω τον, (δταν αί εξοχαι ηναι ςξεΐαι και §ντο· 
μοιι άμβλεϊαι.

’Λμβλχν/άρακτυν (Ε?κ. 19, ο'/. 6), ΐέ  άντίθετον τοϋ 
έδοντωτοϋ. {

Κυματοειδές, όταν έξοχαι καί έντομαί ηναι άμβλεϊαι.·
4. "Οταν αι έντομα· είοχωρώοι βαθέως έντδς τού δί

σκου (Είκ. 20) χωρίζου- 
σαι τδ φύλλον είς μέρη 
συνεχόμενα, τά μέν μέ- 
ρη λέγονται λοβοί, τδ 
δε φυλλον έλλοβον, δί* 
λοβον, τρίλοβον (σχ. I),;. 
δταν δε αί έντομαι εί- 
σχωρώσι μέχρι τού μέ
σου τού δίσκου (σχ. 2, 
καί 3), τδ φόλλον λέ
γεται μεοοσχιδές, δταν 
δέ' φθάνωσι μέχρι τού 
μεσαίου νεύρου (σχ. 4 ) 
λέγεται έσχισιιένον.

5. "Οταν δύο ή καί 

πλειότερα φυλλάρια κείνται έπί ενδς κοινού μίσχου, τδ 
φυλλον λέγεται αύν&ετον (Ε?κ. 21); Τού συνθέτοτ'φύλ- 
λου δια/.ρίνομεν, 'τδ δακτυλόογημον (σχ. 1), δταν τά

ΕΙη. 20 ΕΪ9τ[ ψνλλ<αν.
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φυλλ^ρ’.α έκφύον:α: έξ έν:ς καί του αύτου σημείου ττ;ς 
κορυφής του μίσχου, καί τ6 άμφίπτερον (σχ. ν ), δταν

κατα μί]κος τοϋ κοινοΰ μίσχου ΙπΙ διαφόρων αύτου ση

μείων κείνται φυλλάρια ή άντικείμενα ή διεσπαρμένα. 

Έ ά ν  τδ άμφίπτζρον τελευτή είς εν φυ)»λάριον, λέγεται 

περιττοκατάληκτον (οχ.
2), έάν δέ είς δύο, άρτιο- 
κατάληκτον (σχ. 3). Έ άν 
τά φυλλάρια ηναι και ταυ- 
χα σύνθετα, τδ φύλλον 
λέγεται όιαμφίπτερον 
(σχ. 4).
6. Φνλλοδίάταξίς.{Έ11ν,.
22). Ή  περί τον κλώνον 
θέσις των φύλλων ονομά
ζεται φνλλοόίάταξις, τά 
δέ φύλλα λέγονται:

"Αντικειμενικά (σχ. 1), 
όταν άντίκηνται άνά δύο.

Φι̂Γολογία, Μ. Ριλ.τ,.
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Σπονδυλωτά (σχ 2), δταν πολλά φύλλα κεΐνται κύ
κλο,) περί τδν κλάδον.

Διεσπαρμένα (σχ. 3), τά μή αντικείμενα μηδέ σπον
δυλωτά. ’Εάν δέ άρχόμενοι άπδ φύλλου τίνος, (σχ. 4) 
ζητήσωμεν τδ άκριβώς ύπεράνω αυτού κείμενον, περί- 
γράφομεν περί τδν κλάδον κύκλον, π. χ. δύο, κα&’ οδς 
άπαντώμεν φύλλα εξ. Έ άν τδν μέν άριθμδν των κύκλων 
θέσωμεν αριθμητήν, καΐ τδν άριθμδν των φύλλων (πα- 
ραλείποντες τδ πρώτον) παρονομαστήν, έχομεν τά κα
λούμενα βοτανικά κλάσματα. Τοιαΰτα δηλούντα τήν 
διεσπαρμένην φυλλοδιάταξιν άπαντώσι:  ̂κτλ.

7, Δεντερενοντα όργανα, άπαντώντα είς δλίγα φυ
τά ε ίνα ι:

’Έλικες, νηματώδη όργανα στηρίζοντα τδ φυτόν, ώς 
οί ελικες τής άμπέλου. Είς τινα οί ελικες κεΤνται κατά 
τδ άκρον των φύλλων, καί τά φύλλα λέγονται ελικο- 
ψόρα.

Κέντρα, δξέα καΐ σκληρά πλάσματα, εχοντα σχέσιν 
μετά τοΰ κορμού, καί δυσκδλως άποσπώμενα, ώς τά 
τής λεμονέας.

'Άκανύαι, δξέα τής έπιδερμίδος παραρτήματα, ευ
κόλως άποσπώμενα, ώς τά κέντρα τής ροδής.

§  1 8 . ’Άν'&Ός.

Ά νθος είναι, ώς είδομεν, τδ οργανον τού φυτού, διά 
τού δποίου παράγεται δ καρπός. Είς παν τέλειον άνθος, 
ώς τδ τής άμυγδοιλής, διακρίνομεν τά εξής:

"Υπερον, κείμενον έν τφ  κέντρω τού άνθους.
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Στήμονας νήματα διάφορα τδν άριθμδν, κείμενα 
-περί τ^ν ύπερον, καΐ φέροντα άσκίδια, τους άν&ήρας.

Στεφάνην, τδ ώς έπί τδ πολύ εγχρουν μέρος τοΰ 
άνθους.

Κάλυχα^ τδ έξώτατον μέρος του άνθους, τδ Ιχον ώς 
έπΙ τδ πλεϊστον χρώμα πράσινον. Ή  κάλυξ καΐ ή στε
φάνη δμου όνομάζονται περιάνι^ίον διπλονν. Έ άν δέ 
άνθος τι έχη ή μόνον στεφάνην ή μόνον κάλυκα, τδ πε- 
ριάνθιον τοΰτο λέγεται άπλονν.

1. Έ άν τά άνθη Ιχο>σι καΐ στήμονας καΐ ύπερον 
λέγονται ερμαφρόδιτα.

Έ άν έχωσι μόνον στήμονας, ατημονοφόρα.
Έ άν δ’ Ιχωσι μόνον ύπερον, νηεροφόρα.
"Οταν έπΙ ένδς φυτοΐ3 

υπάρχωσι κεχωρισμένα 
στημονοφόρα καΐ ύπερο
φόρα ά ν^ , τδ φυτδν λέ
γετα ι μονόοιχον, ώς ή 
πεύκη.

Ό ταν δέ έπΙ ένδς ατό
μου ύπάρχουσι τά στημο- 

■■νοφόρα, έπι έτέρου δ’ ά· 
τόμου, τού αύτοϋ είδους, 
τά  ύπεροφόρα, τδ φυτδν 
λέγεται δίοιχον.

2. Ή  θέσις των στη
μένων ώς πρδς τήν ούοθή- 
κην είναι διάφορος (Εί- 
κών 2 3):

Ό τα ν τδ περιάνθιον καΐ οί στήμονες έκφυωνται δπδ

ΕΙα, 23 θίοις ατημόν<
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τήν ωοθήκην (σχ. 1), ή μέν ωοθήκη λέγεται ντιοκει- 
^ίένος, οί δέ στήμονες νψεπεροψνεΐς ή ύπόγννοι, ώς 
του ^ικίου.

"Οταν δ= τδ περιάνθιον σχηματίζη κοιλότητα, έπΙ 
των χειλέων δ’ αοτου έπιφύωνται οί στήμονες (σχ. 
οΐ στήμονες λέγονται περινπεροψυεΧς ή περίγννοι^ ώς 
έν τή άμυγδαλή.

"Οταν δέ ή κάλυξ συμφύηται μετά τής φοθήκης, έπΙ 
δέ των χειλέων τής κάλυκος έπιφύωνται στεφάνη καΙ 
στήμονες (σχ. 3), ή μέν ωοθήκη λέγεται υποκείμενη^ 
οΐ δέ στήμονες έψυπεροψυεϊς ή έπίγννοι.

3. ’Άνΰ 'ηα ις  (Είκ. 24). "Οταν άνθη πολλά κήντατ 
πεοί κοινόν τινα άξονα, ή έπΙ κοινού δίσκου, τδ άθροι

σμα τούτο των άνθέων λέγεται άν^ησις, τδ δέ μέρος, 
άφ’ ού στηρίζονται τά άνθη, άξων. Τά κυριώτατα είδη 
τής άνθήσεως είναι ;

Στάχνς^ (σχ. 1), δταν πολ)νά άνθη έχοντα βραχυν 
ποδίσκον, κήνται άνά έν κατά μήκος μακρού άξονος. 
Έ άν δέ άντί ένδς κήνται δύο ή και πλειότερα άνθίδια.
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·τ6 άθροισμα τοΰτο όνομάζεται αταχνδιον (σχ. 2). Ε?ς 
τέν στάχυν άνήκει δ ί̂ ονλος, δταν δ άξων ^ναι εύκαμ
πτος καί έπικρέμαται, (ώς ή άνθησις της δρυδς), καί δ 
κώνος, δταν δ άξων ηναι βραχύς, ώς ή τγ]ς πεύκης.

Βότρνς {αχ. 3), είναι στάχυς εχων άνθη μετά μα

κρών ποδίσκων, ώς ή της άμπέλου.

^Λ'ν'Ο'ήλη (σχ. 4), δταν τά άνθη κηνται έπΙ δευτε- 
ρευόντων άξδνων, έκ των δποίων οί κατώτεροι είναι έ- 
πιμήκεις, οί δέ άνώτεροι βραχ·περοι, σχηματίζοντες 
είδός τι πυραμίδος.

Σκιάς {οχ. 5), δταν έξ ένδς σημείου του κυρίου άξο- 
νος έξερχωνται δευτερεύοντες άξονες φέροντες τά  άνθη. 
Ό τα ν  δέ καί οί δευτερεύοντες ούτοι άξονες φέρουσι τρι
τεύοντας, οΓτινες φερουσι τά άνθη, τότε ή άνθησις λέ
γεται όιπλοσκιάς, χαρακτηρίζουσα ολόκληρον οικογέ
νειαν την των σκιαόανύών, (ώς τδ σέλινον).

Σνγί'^ετος (σχ. 6), δταν δ άξων πλατυνόμενος σχη- 
ματίζη δίσκον έπίπεδον ή κυρτόν ή κοϊλον, έπί αύτοΰ 
δέ κεΐνται πολλά άνθη, περιβαλλόμενα υπό κοινού έξω
θεν περιβλήματος, ώς ή άνθησις της πικραφάκης. Ή  
σύνθετος άνθης χαρακτηρίζει την οίκογένειαν των συν- 
ι^έτων.

Κοινάν&ιον {αχ. 7), όταν δ σαρκώδης δίσκος περι- 

κλείη έντός τά άνθη, ώς ή της συκης.
4. Κάλνξ (Είκ. 25). Ή  κάλυξ συνίσταται ή έκ με

ρών κεχωρισμένων, όνομαζομένων πετάλων ή έξ ενός 
μόνου πετάλου μή χωριζομένου είς μέρη, καί λέγεται 
μονοπέταλος, αί δε περί τά χείλη αύτης προεξοχαί ό- 
νομάζονται όδύντες. Τό σχήμα τί)ς κάλυκος είναι διά
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φορον, ώς Ικ  των πα
ρατεθειμένων οχη
μάτων καταφαίνε
ται. Κατά  δΙ τήν 
διάρκειαν Ονομάζε
ται, εφήμερος, δταν 
πίπτη άμα ανοίξει 
τδ άνθος, ώς ή της 
μγ'κονος (σχ. 6), καί 
έμμονος, δταν ή κά- 
λυξ παραμένη μετά 
τού καρπού, ώς ή 
κάλυξ της ροιάδος, 
ήτις δερματώδης γ ι
νόμενη περικλείει 
έντδς τούς απειρα

ρίθμους καρπούς.
5. Σ τεφ ά ν η  (Ε?κ. 96). 

-τεφάνη λέγεια ι τδ ώς 
έπΙ τδ πλεϊστον έγχρουν 
μέρος τοΰ άνθους, ΐ  ά μέ
ρη της στεφάνης λέγον
ται έπίσης πέταλα. Έ ά ν  
τά πέταλα δπως δήποτε 
συμφύωνται ή στεφάνη Ο
νομάζεται μονοπέταλος, 
έάν δέ χο>ρίζωνται έντε- 
λώς μέχρι της βάσεώςτων, 
λέγεται γωριατοπέταλος 

ή πολυπέταλος. Έ ά ν  τά πέταλα είναι δλα Ισα και δ-
Είπ. 2Θ Σχεφάναι.
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μοια, ή στεφάνη λέγεται •κανονιά], έάν δέ ηνα: άνισα 
καί άνόμοια, λέγεται ακανόνιστος. Ή  κανονική στε
φάνη δύναται νά έχη διάφορον σχήμα; σφαιρικδν (σχ.
1) , κωδωνοειδές (σχ. 5), χωνοειδές (οχ. 3), σωληνοει- 
δές (σχ. 4 καί σχ. 5). Ή  δέ ακανόνιστος Ιχη  δύο κυ
ρίως σχήματα καί όνομάζεται:

Χειλοεώης (σχ. 6), ώς τοΰ λαμίου, συνισταμένη έκ 
δύο άνίσων μερών, τοΰ ανω καί κάτω χείλους^ Χ®ρο ·̂ 
κτηρίζουσα τήν οικογένειαν τών χειλανύών. Έ ά ν  τά 
χείλη συγκλείωσιν, ή στεφάνη λέγεται ττροσωπώδης.

Ψυχοεώης (σχ. " ), ώς ή τοΰ βικίου, συνισταμένη έκ 
πέντε μερών, του πέτασου, τών δύο πτερύγων^ καί τής 
τρόπιδος.

6. Σ τήμ ονες  (Είκ. 27). Οί στήμονες συνίστανται 

έκ λεπτού νήματος, φέ- 
ροντες άσκίδιον, τόν 
άνϋήρα^ περικλείοντα 
κόνιν, τήν γνριν. Κατά 
τδν αριθμόν, τδ μέγε
θος καί τήν θέσιν των 
δνομάζονται:

^ίδνναι/οί (σχ. 1), 
στήμονες τέσσαρες, οί 
δύο βραχύτεροι καί ί
σοι, καί οί άλλοι δύο 
μεγαλείτεροι καί ίσοι, 
ώς οί τοΰ λαμίου.

Τετραδνναμοι (σχ.
2 ) , στήμονες έξ, οί τέσσαρες μεγαλείτεροι καί ίσοι, καί 
οί δύο βραχύτεροι καί ίσοι.

Ε Ϊη . 27  Στήμονες.
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Μονάδελφοί (σχ. 3), δταν τά νήματα των στημόνων 
συμφυόμενα συνιστώσα μίαν δεσμίδα* έάν δέ συνισχώσι 
δύο ή τρεις δεσμίδας (σχ. 4), λέγονται δύ-τριάδελφοι.

Συγγενείς (σχ. 5), όταν τά νήματα ήναι ελεύθερα, 
οί δέ άνθήρες συμφυόμενοι άποτελοΰσι σωλήνα, διά του 
οποίου διέρχεται δ στύλος, ώς οί τής πικραφάκης.

7. *Ανϋ·ήρ (Είκ. 28). Του άνθήρος τδ σχήμα είναι 
διάφορον, έλλειψοειδές, σφαιρικόν, έπίμη*/.ες. Ό  άνθήρ 

διαρρήγνυται ή κατά μή
κος (οχ. 1), ή δριζοντίως, 
ή άνοίγει διά όπής (σχ. 2), 
ή δι’ έπιπώματος (οχ. 3). 
*Η δε γ·:ρις ή έςέρχεται 
κατά μεμονωμένους κόκ
κους, ή οί κόκκοι συνέχον
ται δι’ ύλης ίξώδους, σχη- 
ματίζοντες είδός τι ροπά
λου (σχ. 4), ώς ε?ς τδν δρ- 
χιν. Έκαστος κόκκος τής 
γύρεως περικλείε'- ϋλην, 
την ·&αλπίλην. 

ε ιμ . 28  ΆΎ·&^ήρες, Γΰρ ις . 8. ^Υιεερος (Είκ. 29).

Είς τδν ύπερον διακρίνομεν (σχ. 1), τήν ωο&ήκην, ή- 
τις είναι τδ κατώτατον μέρος τού ύπερου, τδ έςογκωμέ- 
νον ώς έττί τδ πλεϊστον, τδν στύλον^ τδ έπί τής ωοθή
κης ύψούμενον λεπτδν καί σωληνοειδές μέρος τού ύπε
ρου, και τδ ατιγμα^ τδ άνώτατον μέρος τού στύλου. Τομή 
δριζοντία διά τής ωοθήκης παρουσιάζει κοιλότητας, 
τούς χώρους^ καί κατά τδν άριθμδν αυτών δνομάζεται 
μονο-δι-τρι-πολόχωρος. Έ ντδς των χώρων κείνται σω
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μάτια μικρά λευκά, τά ωάρια (σχ. 2), έξαρτώμενα διά 

νήματος, δνομαζομένου όμψαλον ή λώρον δστις εις τινα 

έλλε'πει, και τά ώά- 
ρια λέγονται έπιψνή.
Έκαστον φάριον συ- 
νίσταται έκ πυρήνος 
περιβαλλόμενου υπδ 
λεπτών μεμβρανών, 
αί 6ποΐαι άφίνουσιν 
δπήν, τήν μικρο:ιν- 
λην.

Ή  θέσις τών φα
ριών έν τ·  ̂ϋ)οθηκιτ] εί
ναι διάφορος:

Πλευρική (σχ. 3', 
δταν τά φάρια έκ- 
<ρύωνται έκ τών πα
ρειών τν̂ ς̂ μονοχώρου 
φοΒήκης, ή εκ προε
ξοχών αυτής.

'Λ ξοη χ ι) (ιχ . 5χαν ή φοθήκη χωρίζεται Ειά 

ϊιατοίχων εις χώροΐ)ς, έκ δέ το3 κέντρου τών διατοίχων 

κρέμανται τα ώάρια, ώς εις τον νάρκισοον. -

Κεηριχ ι) (οχ. ■>), όταν κεϊνται έπί κεντρικού στύ

λου, οΰδεμίαν σχέσιν μετά τών παρειών Ιχοντος.

2τί>;ΐί>ς·. Ούτος ύψοϋται Ιπί τής φοθήκης, ών νημα
τώδης ή κυλινδροειδής. Έ ν  τφ μέσω ί  στύλος είναι ά- 
ραιότατος, καί οΰτω συγκοινωνεί τδ Ινδόν τής φοθήκης 
μετά τού έκτδς άέρος.

29. "Ι'πβροί, φάρκχ.
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Ε Ι μ. 3 0  Σ τίγμ α τα .

θήκης, ώς τής μήκιονος.

Στίγμα. (Είκ. 30). 
Τύ σχήμα του στίγ
ματος είναι διάφορον» 
κεψαλώδες^ νηματώ- 
δες (σχ. 1), σωληνώ- 
δες (σχ. φυλλώ
δες (σχ. 3), πτερώδες 
(σχ. 4), δταν φέρι^ 
τρίχας ώς ε?ς τδ πτε- 
ρόν, και καλνπτρώ- 
δες (σχ. 5), δταν δ 
στύλος είναι βραχύ
τατος, τδ δΙ στίγμα 
έπίκειται έπί τής ψο·

§  19. Καρπός.

“Οταν ελθη δ κατάλληλος δι’  έκαστον φυτδν καιρός, 

οΕ άνθήρες διαρρήγνυνται, κόκκοι δέ τινες τής γύρεως 

έπικολλώνται έπΙ τοϋ στίγματος (Είκ. 31). Δι’ ά~ορρο- 

φήσεως υγρασίας οί κόκκοι έξογκοΟνται, ή έσωτερική 

μεμβράνη αυτών έξέρχεται έν ειδει λεπτότατων νημά
των (σχ. 1 καΐ "̂ ), τά όποια προεκτεινόμενα είσχωροΰ- 
σι διά του στύλου μέχρι τής φοθήκης, Ινθα έπικολλών- 
ται έπΙ τής μικροπύλης των ωαρίων (σχ. 3), άποδίδουσι 
μέρος τι τής θαλπίλης, ήτις διενεργεί την γονιμοποίη- 
σιν των φαρίων, έκ των έποίων μορφοΟται δ σπορος.
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Μετά τήν γονιμοποίησιν ή φοθήκη αύξάνοικια καΐ τρο

ποποιούμενη, ά- ^
ποτελεϊ τον ααρ- ί - ' ' «
πόν, έν φ τά λοι
πά μέρη του άν
θους μαραίνονται 
καί πίπτουοι.

Είς πάντα τέ 
λειον καρπόν δια- 
κρίνομεν:

Περίχάρπιον^ 
τδ έξώτατον του 
καρπού περίβλη
μα, τδ δποΐον εί
ναι λε·ον ή χνοώ- 
δες ή καΙ άκαν 
θοφόρον.

Μεοοκάρπιον^ τδ ώς έπί τδ πλεΐστον χυμώδες 
σαρκίιδες.

Ένδοκάρπιον^ τδ περιέχον τούς σπέρους, καΐ πα· 
ρουίιάζων χώρους, ώς '/.α! ή φοθήκη.

Οϊ καρποί ή άνοίγουαιν άφ’ εαυτών καί λέγονται 
διαρρηκτοί, ή είναι άδιάρρηχτοι. Τ ά  δέ είδη αυτών εί
ναι διαγόρα (Είκ. 3?), όθεν καί οί καρποί δνομάζονται:

Γάξ (σχ. I), καρπδς χυμώδης, έχων περιχάρπιον 
δερματώδες ή σαρκώδες, μεσοκάρπιον χυμώδες καί έν- 
δοκάρπιον δερματώδες, ώς τδ μήλον ή σταφυλή.

Δρνπη, έχει ένδοκάρπιον ξυλώδες καί σκληρόν, πυ
ρήνα ένομαζόμενον, ώς ή έλαια, τδ κεράσιον κτλ.

Κάψα (σχ. 2 καί 3), καρπδς πολύχωρος καί πολύ-

Ε Ιη. 31. ΓονιμοποΙηαίς.

καί
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σπορος, συνιστάμενος έκ μερών, 
ρτΐγνυται.

Χέδρω-ψ (σχ. 4),

ε?ς τά όποια καΐ διαρ·

ΕΙχ. 32  Ε ϊίη  χαρηών.

είναι κάψα έπιμήκης μον&χωρος, 

φερουσα ραφγ|ν, έξ ής 
κρεμανται οί σπόροι, 
ώς ό τοΟ βικίου.

Κάρας (σχ. 5), εί
ναι κάψα δ’.χωρος, φέ- 
ρουσα διάφραγμα κά
θετον, επί τού όποίου 
κεΐνται οί σπόροι.

Καρνοψις^ καρπδς 
μονόσπορος και μονό- 
χωροο, εχων λεπτόν 
καί μεμβρανώδες πε- 
ρικάρπιον, περικλεϊον 

τον σπόρον, ώς δ καρπός της κριθης, τοϋ σίτου.
Ά χα ίν ιον  (σχ. ϋ καί 7), καρπός μονόχωρος καί 

μονόσπορος, εχων περικάρπιον σκληρόν και ακανθώ
δες, ώς 6 τ-^ς πικραφάκης. Είναι δε τό άχαίνιον ή ά· 
πλοΰν ή διπλοϋν.
. Κάρυον^ καρπός μονόχωρος και μονόσπορος, εχων 
περικάρπιον δερματώδες ή ξυλώδες, περιβαλλόμενος έν 
μέρει ή και καθ’ ολοκληρίαν όπό κυπέλλου, τό  όποιον 
παρήχθη έκ της τροποποιηθείσης κάλυκος. Τοιοΰτος 
καρπός είναι ό της καστανέας, καί ή βάλανος ττ)ς δρυός.

Σω ρός  (σχ. 8), είναι καρποί πολλοί συμφυόμενοι, 
αχηματίζοντες κατά τό φαινόμενον ένα καρπόν, ώς ό 
τ·?|ς χαμαικεράσου.
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§  2 0 . Σ π ό ρ ο ς  (Ε;κ. 33 καί 34).

Ό  σκάρος είναι γονιμοτιοιηθεν ώάριον, περιβάλλομε 

νος υπΟ τού έλντρου^ συνιστα- 
μένου έκ δύο μεμβρανών, ών ή 
εξωτερική δύναται νά ήναι δερ
ματώδης λεία, στιγματοφέρος, 
άκιδοφόρος, και γενειοφόρος 
(Είκ. 33). Ε ιςτινας σπόρους, 
ώς τδν του κυάμου, ή φασιού- 
λου, ύπδ τδ Ιλυτρον κείται α
μέσως τδ φντάριον ή φντικον 
εμβρνον, (Είκ. 3'· σχ. I )  φε- 
ρων τάς δύο κοζνλ7]0υνας, χδ 
ριζίόιον, καΐ άνω αυτού τδ ό- 
φ^αλμιόιον·, άλλοι δε σποροι, 

ώς δ ττ)ς έλαίας (σχ. ?), Ιχουπν ύπδ τδ Ιλυτρον οτα 

φαιάν τδ καλουμενον λεύ
κωμα, εν μέσφ δ’ αυτού ή 
καί κατά τδ άκρον, κεϊται 
τδ φυτάριον. έκ τού
του διακρίνομεν λενκωμα- 
τονχονς καί μή λευκωμα- 
τονχους σπόρους.

Ό  άριθμές των κοτυληδόνων είναι διάφορος, καί τδ 

φυτάριον λέγεται. (Είκ. 3δ).
ΜονοκοτνΙήδονον (οχ. 1) τδ φερον μίαν κοτυλη

δόνα, έκί τής κορυφής τοϋ ριζίδιου έπιφυομένην, ώς τδ  

τής κριθής.

Ε Ιχ . 3 3  Ση ό ρ ο

Ε Ιχ . 34  Φνχάρι
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Ε Ικ . 3 5  Κοτνληδ0ι>ες.

^ν κύκλο) κειμένας, ώς τδ τΨ̂ς πεύκης.

Αικοτνλήδονον (σχ. 
2) τδ Ιχον δύο κοτυ
ληδόνας, έγκλειούσας 
τό όφθαλμίδιον, ώς του 
κυάμου.

ΙΤολνκοτνλήδονον^ 
(σχ. 3), τδ εχον πολ- 
λάς ίσας κοτυληδόνας

% 2 1 . Φ ντρωσις καΐ η ο λ  · 
λαπΧασιααμός τω ν  φ υ 

τώ ν  (Είκ. 3ΰ).

Ό  πολλαπλασιασμδς’καί 
ή γένεσις νέων φυτών . γ ί
νεται κυρίως διά των σπό
ρων. -πόροι πίπτοντεςπλη- 
σίον τοΟ μητρικού φυτοΰ δέν 
εύδοκιμοϋσι, τουναντίον δέ 
οί μακράν πίπτοντες. Έ  δια- 
σπορά των σπόρων γίνεται 
διά χών άνεμων των βρο
χών καΐ τών ζφων. Πρδζ 
φύτρωσιν απαιτείται μετρία 
θερμοκρασία^ άηρ και^ υ
γρασία. Τούτων προϋπαρ- 
χόντων, τδ ύδωρ εισχωρεί 
διά του έλύτρου έντδς τού
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σπίρου, δ σπόρος έξογκοΰται, καΐ τδ Ιλυτρον διαρρή- 
γνυται. ΚαΙ κατά πρώτον μέν άναπτύσσεται τδ ρ’.ζίδιον 
(σχ. 1, '2), καΐ μετ’ αύτδ τδ δφθαλμίδιον, λαμβάνοντα 
τήν πρώτην τροφήν έκ των κοτυληδόνων καΐ του λευ
κώματος (σχ. 3, 4). Οί δέ κυριώτατοι τρόποι του τ ε 
χνητού πολλαπλασιασμού των φυτών είναι :

* Ι ί  μόσχενσις. Έ κ  του φυτοΰ άποσπώνται κλάδοι 

εχοντες δφθαλμούς, περιβάλλονται έπ; χρόνον τινα δια 

ύγραινομένου υφά
σματος, καΐ έπειτα 
έμπήγνυνται ε?ς 
τήν γην.

'Ο  ένοφϋ·αλμΐ' 
σμος (Είκ. 37), 
καθ’ δν έφθαλμός, 
ή καί κλαδίσκος
ήμερου φυτοΰ, ένο- 3 7  ^Εμβολιασμός.

φθαλμίζονται καί
αύξάνουσιν έπΙ κορμού άγριου φυτοΰ του αυτοϋ είδους 
ή λίαν συγγενοΰς* γίνεται δέ ώς εξής: Επι τοΰ φλοιοϋ 
ανοίγεται τομή σχήματος Τ, τά χείλη διανοίγονται, έν- 
τδς δ’ αυτών έντίθεται δ όφθαλμδς ούτως, ώστε νά προ- 
βάλλη έκ τής σχισμής. Τδ δλον δέ περιδένεται στερεώς 
ϊνα έπιτευχθη ή συμφυσις.
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§  2 2 , Τα^ινόμηοις τω ν  φυτών,

“Αθροισμα φυτών, έχίντων κοινά τά κύρια χαρακτη
ριστικά, λέγεται είδος π. χ. τό είδος ρόδου. Πολλά είδη 
εχοντα κοινά χαρακτηριστικά σχηματίζουσιν έν μεκος, 
τά γένη οΐχογενείας., αύται τάξεις·, καί αί τάξεις χλά- 
σεις. Ε?ς τά εΐ’δη δίδονται δύο όνόματα, τδ εν γενικόν, 
τδ όποιον και προτάσσεται, τδ δέ άλλο είοικδν π. χ., 
ιον τδ τ ί̂)(^^ονν, καί ϊον τδ ενώδες, Εξεταζοντες τά 
όργανα τών φυτών και τδν τρόπον τού πολλαπλασια
σμού αυτών εύρίσκομεν τάς έξης διαφοράς. “Αλλα μέν

βρι . ,  ̂ ^, .
και μιας ή δύο η πλειοτέρων κοτυληδόνων (Εικ 35), 
έκ τού φυτικού δέ εμβρύου αναπτύσσεται, ώς εΤδομεν, 
τδ νέον φυτόν. Τά  τοιαΰτα φυτά λέγονται απερμάφντα 
καί τοιαΰτα ήσαν τά έν τψ πρώτΐ;) μέρει περιγραφέντα. 
“Αλλα  δέ φυτά δεν φέρουσιν άνθη, ουδέ παράγουσι καρ
πούς, έχοντας σπόρους μετά τού φυτικού εμβρύου. Τά 
τοιαΰτα κατ’ αντιδιαστολήν πρδς τά προηγούμενα λέ
γονται οπορόφντα.
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Τ /Λ Η ίΛ Α  Π Ρ 9 Τ Ο Ν

Σ11ΕΡΜ ΛΦΓΤΑ

§ 2 3 . Ο ικογ. Μ ηκωνοειδών.

1. Μ ηκώ ν ή ροιάς, κύκλος πρώτος §  Π .
2. Μ ηκώ ν ή ύπνοφόρος  (Ε?κ. 36). Έ ν  χ·̂  Μι

κρά Ά σ ία  κυρίιος καλλιεργούμε 
νον έχει ύψος ένδς μέτρου, φύλλα 
μεγάλα γλαυκά, τά κάτω άκέ- 
ραια, τά δέ άνίο ελλοβα, κάλυ
κα διπέταλον έφήμερον, πέταλλα 
στεφάνης διπλάσια ή τριπλάσια 
των της κάλυκος, λευκά η ροδό- 
χροα, στήμονας πολλούς, ωοθή
κην μεγάλην πολύχωρον, στίγμα 
καλυπτρώδες, καί καρπδν κάψαν 
μεγάλην πολύσπορον, καί σπό
ρους νεφροειδείς, έλαιούχους. Α ν 
θεί κατά Ιούνιον. Ολα τά μέρη 
αύτοϋ περιέχουσι χυμδν δριμύν 
κυρίως δ* οί άωροί αύτοϋ καρποί.
Έ π Ι τούτων σχηματίζουσι διά μα

χαιριών έντομάς, έκ των δποίων έκρέει έ χυμδς ;έντδς 
24 ωρών ξηραινδμενος. Έ κ  τοϋ χυμοΰ συμπιεζομένου 
ϊϊλάσσονται διαφίρου μεγέθους πλακούντες, τδ οπίον 
(έκ τής λέξεως δπδς— χυμός), περιέχον κυρίως μορψζ^ 
νην, χρήσιμον έν τή ίατρική.

Τ ά  δύο ταϋτα φυτά καί τά τούτους ομοια, ώς εχοντα

Φ α τολογ ίβ , Μ . Ρ.»λΛη· ^
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κάλυκα δ'.πέταλον, στήμονας πολλούς, φοθήκην μεγά- 
λην, στίγμα καλυπτρώδες καΐ καρπδν κάψαν, συνιστώ- 
σι μίαν οικογένειαν τήν των μηκωνοειδών.

2 4 . Οίκογ. Σxαν^αν^9'ων.

Ε Ιμ. 39. Δράηη ή ^αβ^νή. ΕΙχ. 40. Κα-ψάκιον.

1. Δ ζά π η  ή έαρινή  (Εϊκ. 39). Κ α ώ  Φεβρουάριον 
Ιπ Ι χλοερίδν λειμώνων φυόμενον, Ιχει φύλλα παράριζα, 
άκτινοειδώς έπϊ του έδάφους έξαπλούμενα, στελίχιον 
λεπτβν μικρβν ίφυλλον, φέρον χ4 λευκά καί μικρά άν-
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6η, εχοντα κάλυκα τετραπέταλον, στεφάνην τετραπέ- 
ταλον, της δποίας τά πέταλα άνά δύο άντικε-'μενα, σχη- 
ματ^ζουσί σταυρόν, (σχ. 1), οθεν και στανρανΰ·ης ένο- 
μάζεται. Στήμονας έχει ές τετραδυνάμους (σχ. 'ί), καΐ 
καρπόν κέρας πλατύ έλλειψοειδές (σχ. :ι).

'2. Καψάκιον τδ  πο ιμενικδν  (Ε·!κ. 40). Είς α
καλλιέργητα μέρη καΐ παρα ·:άς δδούς φυόμενον, έχει 
ύψος ενός ποδός, στελέχιον πολύκλαδον, φέρον όλίγα 
φύλλα άδοντωτά. Τά  μικρά άν6η έχουσι κάλυκα τετρα- 
πέταλον, στεφάνην τετραπέταλον λευκήν, σταυροειδή, 
στήμονας 'έξ τετραδυνάμους (σχ. 2), και καρπ'ν κέρας 
τριγωνικόν (σχ. ί<) και (σχ.

3. Κράμβη ή λαχανώδης (Εΐκ. 41). Ύπό τό ό

νομα τούτο περιλαμβάνον
ται : ή κεφαλοκράμβη (τό 
λάχανον), τής όποιας τά 
φύλλα συγκλείοντα όχημα- \  ' 
τίζουσι σφαίραν ή φνλλο- 
κράμβη^ εχουσα στέλεχος 
κυλινδρικόν, φύλλα άπλού- 
μενα γλαυκά και κυανό- 
χροα* ή άνΰνκράμβη (κου- 
ν'οπίδι) περικλείουσα μάζαν 
λευκήν και μαλακήν, σχη- 
ματισθεισαν έκ των σαρκω
δών ποδίσκων των άνθέων.
Τάέξωτερικώς διάφορα ταΰ- 
τα φυτά κατάγονται έξ ενός 
και τού αυτού φυτού, τής λαχανώόονς κράμβης, ήτις 
άπαντα άγρία είς τάς παρά τήν Μεσόγειον θάλασσαν
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χώρας, καΐ ίν.τΐ^ς οποίας διά ττ',ς κηπεύσεως μεταβαλ- 
λομένο>ν των οργάνων αύ:ης παρήχθηοαν αι άνω ποι- 
κιλίαι. *Η άγρία λαχανώδης κράμβη εχει στέλεχος ένδς 
μέτρου υψους, φύλλα λυριοειδη (ήτοι έλλοβα, 6 τελευ
ταίος λοβδς μεγαλείτερος), άνθη κίτρινα, εχονια κάλυ
κα και στεφάνην τετραπέταλον σταυροειδή, στγ,μονας 
τετραδυνάμους, και καρπδν κεράς έπίμηκες (σχ.

4. Κράμβη ή έλαιοφόρος (Είκ. 45), δμοιον τώ  
προηγουμένιρ· έκ των έλαιούχων σπόρων αυτής παρά- 
γεται τδ κραμβελαιον.

5. ΡαφανΙς ή σπαρτή , έχουσα. ρίζαν σαρκώδη, 
και άνθη λευ/.ά, καλλιεργούμενη όπδ πολλάς ποικιλίας.

6. Σ ιν ά π ι τύ  λενκόν καΐ τό  μέλαν, έχον άνθη 
κίτρινα.

7. Μαϋ-ιόλη ή πολυετής  (ή καταχρηστικώς βιό
λα), εχουσα άνθη έρυθρά, ή λευκά, ευώδη.

Τά φυτά ταϋτα, ώς έχοντα κάλυκα καΐ στεφάνην τε
τραπέταλον σταυροειδή, στγ,μονας τετραδυνάμους, και 
καρπόν κεράς, συνιστώσι την οικογένειαν των στανραν- 
■&ών̂  περιλαμβάνουσαν φυτά ποώδη.

§ 2 5 . ΟΙκογ. Μαλαχοειδών.

1. Μαλάχη ή αγροτική  (Είκ. 4^). Κατά Μάϊον 
άνθούσα έχει φύλλα πεντάλοβα, κάλυκα διπλοϋν (σχ. 1), 
στεφάνην πενταπέταλον ροδόχρουν, στήμονας πολλούς 
μοναδέλφους (σχ. 5), ωοθήκην δισκοειδή έκ πολλών 
καρπιδίων συνισταμένην, στύλον πολυμερ-ζ (σχ. 3), καΐ 
καρπόν δισκοειδή (σχ. 4).
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Ε ίχ . 44. ΜαΙάχη ή άγροτιχή.

; (σχ. 3), των δποίων αί τρ·!χες έν-

2. Βάμβαξ δ ποώδης  (Ε?κ. 
τρι- πεντάλοβα, 
κάλυκαδιπλην, 
στεφάνην πεν- 
ταπέταλον κι
τρινωπήν, στή
μονας μοναδολ- 
φους, καρπδν 
κάψαν τρίχω- 
ρον (σχ. 2), καΐ 
σπάρους γενειοφόρου; 
τεινάμεναι διαρρηγνυ- 
ουσι τήν κάψαν. Βάμ- 
βακος διάφορα είδη 
καλλιεργούνται έν Α?· 
γύπτ(;), Ίνδίαις, και 
κυρίως έν Αμερική.
Τά γενεια των σπάρων 
χρησιμεύουαιν ε’ς τήν 
κατασκευήν των έκ 
^μβακος νημάτων, οί 
δέ έλαιούχοι σπάροι 
8?ς παραγωγήν τού 
βαμβακολα'ουκαίπράς 
τροφήν των ζώων.

3. Ά λϋ 'α ία ή  ρΟ’ 
όόχρονς (ή δενδρομο- 
λάχα), Ιχουσα άνθη 
μεγάλα ροδάχροα.

4. Ίβ ίΰ κ ος  δ έδώδψος  (ή πάμια).

Έχει φύλλα

ΕΙχ . 45 . Βάμβαξ ό ηοώδης.



54

Τ ά  φυχά ταΟχα, ώς έχονχα κάλυκα 8ιπλί;ν, σχεφά- 
νην πενχαπέχαλον, σχήμονας πολλούς μοναδέλφους, 
φοθήκην σύνθεχον, οχΟλον πολυμερή, καί καρπύν'κά- 
ψαν, συνιοχίϋοι χήν οικογένειαν χών μαλαχύίΐύών, πε- 
ριλαμβάνουχαν φυχά ποώδη καί θαμνώδη.

ί 2 6 . Οΐκογ. Ψυχανϋ·ών.

Ε Ιχ . 46 . ΤβίφνλΙον.

1. Β ίκ ω ν  τό  έδώ δψ ον  κύκλος πρώτος § 0.
2. Φασίολος 6 κοινός, φυτέν άναρριχώμενον ?λι- 

κοφόρον, Ιχον φύλλα άμφίπτερα, στεφάνην ψυχοειοη, 
στήμονα; ο'.αδάλφου;, καΐ καρπόν χέδρωπα πλατύν, 
καλλιεργούμενον ύπο πολλάς ποικιλίας.

3. Π ίθον τό  φυτεντόν, εχον φύλλα ελικοφορα^
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άνθη λευκά ή έρυθρά, καΐ καρπίν χέδρωπα έπιμήκη.
4. *ΕρέβινΌ·ος 6 ηριοειδής.
5. Τρίφυλλα  (ε?κ. 46), εχοντα φύλλα τρία σύνθε

τα δακτυλόσχημα, άνθησιν σφαιρικήν, άνθη μικρά δια
φόρου '^ώματος έρυθρά, κίτρινα, λευκά, στεφάνην ψυ- 
χοειδή.

6. Ροβ ιν ία  ή ψενδακακία (είκ. 47). Λένδρον ε· 
χον κλάδους κεντροφόρους, φύλλα άμφίπτερα περιττο- 
κατάληκτα, άνθησιν βότρυν, στεφάνην ψυχοειδή, λευ
κήν, στήμονας δέκα δυαδέλφους, καί καρπόν χέδροπα. 
Α νθ ε ί κατά Μάϊον.

7. "Ακακία ή αΙδήμων, φυτόν γνωστόν διά τήν 
ευαισθησίαν των φύλλων.

Τά  φυτά ταΟτα, ώς εχοντα φύλλα σύνθετα, καί τινα 
έλικοφόρα, στεφάνην ψυχοειδή, στήμονας δέκα μονα- 
δέλδους ή δυαδέλφους, καρπόν χέδροπα, σπόρους μή 
λευκωματούχο’.»ς μετά παχειών κοτυληδόνων, συνιστώσι 
τήν οικογένειαν τών ψνχαν&ών^ διακρινομένην ευκό
λως έκ τής ψυχοειδοΟς στεφάνης, καί περιλαμβάνουσαν 
φυτά ποώδη, θαμνώδη καί δένδρα.

§ 27 . ΟΙκογ. "Εσπεριδοειδών.

1. Κ ιτρέα  ή λεμονέα (κύκλος πρώτος ^ 12).

2. Κ ιτρέα  ή πορτοκαλέα  (Είκ. 48). ”Εχει φύλλα 
δερματώδη πτερυγιοφόρα, φέροντα άσκίδια πλήρη υγρού 
αρωματικού, στεφάνην πενταττέταλον λευκήν, στήμονας 
πολυαδέλφους (σχ. V), ύπερον ώς ή λεμονέα, καρπόν 
σφαιρικόν εχοντα περικάρπιον πορτοκαλόχρουν, καί
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5(υμον γλυκύν. Καλλιεργείται εις τά ήμέΐερα μέρη ύπ4 
πολλας ποικιλίας.

3. Κ ιτρέα  ή κοινή, ή νεραντ^έα,
4. Κ ιτρέα  ή μηδική, καρπδς τ ϊ  κίτρον.
5. Κ ιτρέα  ή αινική^ καρπός τδ μανδαρίνων.
Τά  φυτά τα:»τα ώς εχοντα φύλλα δερματώδη, κάλυ

κα πεντάδουν, στε- 
φάνην πενιαπέτα- 
λον, στήμονας πολ
λούς έλευθερους ή 
πολυαδέλφους, <;)0- 
θήκην κειμένην έπΙ 
δίσκου, πολύχω- 
ρον, καρπδν ράγα, 
έξ άτρακτοειδών 

Ε Ιχ . 48 . κ^χζέα ή ηορτοΜαλέα. χυμοφίρων άσΧΙ- 

δίων συνισταμενην, συνιστώσι την οικογένειαν των έ- 
σπεριδοειόών περιλαμβάνουσαν φυτά θαμνώδη κοιΐ δεν- 
δρώδη άειθαλή. Τά εσπεριδοειδή έκ τής Ασίας κατα- 
γίμενα, καλλιεργούνται ν^ν εύδοκίμως είς τάς παρά 
τήν Μεσόγειον θάλασσαν χώρας, και έπΙ των νήσων 
τού Αίγαίου. Τά άνθη και 6 φλοιός των καρπών αυτών 
παρέχουσιν ευώδη πτητικά έλαια.

§  28 . ΟΙκογ. Ροδοειδών.

1. Ροδή ή κννόσβατος (Είκ. 49) άπαντώσα άγρία 
είς τά ήμέτερα μέρη, είναι φυτόν θαμνώδες, έχον κλά
δους άκανθοφόρους, φύλλα άμφίπτερα περιττοκατάλη-
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1̂ xα, [ΐεΐλ φϋλλαρίων φ^ειδών τιριονωτών. Τ *  άνθη 
(σχ. 5) έχουίΐ κάλυ/.α παχείαν σωΛηνοειδν;, φέρουααν 

πέν:ε μακρα ~Χ8* 
ρύγια, στεφάνην 
πενταττέταλονρο- 
δόχρουν ή καΐ 
λευκήν, στήμο
νας πολλοί)ς έπΙ 
των χείλεων τής 
κάλυκος έπιφυο- 
μένους, υπέρους 
πολλούς (σχ. 3) 
έντδς τής κάλυ-  ̂χννόαβατος.
κος έγκλειομένους. Ό  καρπδς (σχ. 4) κννόοβατον ή 
κννόμορον ένομαζόμενος, συνισταται έκ τής σαρκώδους 
κάλυκος, περικλειούσης πολλούς μικρούς καρπούς· 6 
τοιούτος καρπδς λέγερα: ψενδόκαρπος. Συγγενή ταό- 
της είναι :

2. Ροδή ή έκατόμφυλλος.
.'ί. Ροδή  ή ευώδης, έκ των άνθέων τής δποίας 

παράγεται δι’ άποστάξεως τδ ροδέλαιον.
4. Βάτος ή άγρια (Είκ. 50). θάμνος πολύκλαδος 

άκανθοφδρος, εχων φύλλα άμφιπτερα, καλυκα καΐ στε
φάνην πενταπέταλον, στήμονας πολλούς, καΐ ύπερους 
πολλούς (σχ. 2) έπΙ κυρτού δίσκου έπιφυομένους- οί μι
κροί καρποί συμφυόμενοι σχηματίζιυσι σωρδν (σχ. 3).

5. Χαμαιμέραΰΐς ή Ισχνή  (ή φράουλα) έχει φύλ
λα τριμερή, στεφάνην πενταπέταλον λευκήν, στήμο
νας, ύπερον καί καρπδν ώς τά τής ^άτου.

Τά φυτά ταυτα, ώς εχοντα φύλλα, σύνθετα, ύπερους



πολλούς κεχωρισμένους, ή Ιντδς της κάλυκος ή έπΙ δί-

6 δ  Ρ ο6θ6ΐδϊΙ. —  Μηλ€οειδή

Ε ιη . 50 . Βάνος η άγρια.

σκου κε:μένοι>ς, αυνισεώσι τήν ο^κογ^νδ^ον των ροδοει
δών, περ'.λαμβάνουααν πΐας, θάμνους καΐ δένδρα.

§ 2 9 . Οίκογ. Μηλεοειδών.

1. Μηλέα  ή κοινή, (κύκλος πρώτος § 7).

2. ^Λπία ή κοινή (Ε?κ. Μ ).  Τδ δένδρον τοϋτο ε- 
χε: φύλλα ωοειδή πριονωτά, κάλυκα πεντάδουν, στεφά
νην πενταπέταλον λευκήν, στήμονας πολλούς έφυπερο- 
φυεϊς (σχ. 2) φοθήκην ύποκειμένην (σχ. 3) πεντάχω- 
ρον, στύλους πέντε, και καρπόν ράγα (σχ. 4).



*Λμνγδαλοείδή

-υγγενη τούτου είναι :

3. Κνδωνέα  ή 
κοινή.

4. Μ εσπ ιλέα  ή 
γερμανική.

Τά φυτά ταΟτα ώς 
εχοντα στεφάνην πεν* 
ταπέταλον, στήμο
νας έφυπεροφυεΐς, ω
οθήκην ύποκειμένην 
τΐεντάχωρον, στύλους 
πολλούς, καί καρπόν 
ράγα, συνιστώσι τήν 
οικογένειαν των /η/- 
λεοειόών. Ε Ιη. 51. ’Απ ία  λ

§ 30 . Οίκογ. Άμνγδαλοειόών.

1. * Αμυγδαλή  ή κοινή (κύκλος πρώτος § I).
2. Προννη  ή γλυκοκέραοος (Ε?κ. 52), εχει φύλ

λα φοειδή, στεφάνην πενταπέταλον λευκήν, στήμονας 
πολλούς ΙπΙ των χειλέων τής κάλυκός έπιφυομενους 
(σχ. 2), καί καρπύν δρύπην (σχ. 3), χυμώδη. "Ομοιον 
τούτω είνα ι:

3. Προννη  ή όξυκέρααος, ή βυσινέα.
4. Προννη  ή δαμασκηνή, ή δαμασκηνέα.

5. Μηλέα  ή περσική, ή ροδακινέα.
Τά φυτά ταυτα εχοντα κάλυκα κυπελώδη, στεφά

νην πενταπέταλον, στήμονας πολλούς περιυπεροφυεις,
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ύπερον ενα, καρπόν δρύπην, καΐ φυτικήν εμβρυον μή 
λευχϋ)ματοΰχον μετά παχειων κοτυληδόνων, συνιστώσα

Ε Ιχ . 52. ΣΓροννη ή γλυκοχέρασσος

τήν ο?κογενε:αν των άμν'/όαλοεώών, περ:λαμβάνουσαν 
δένδρα.

% 31 . Οίκογ. Σκιαδανΰ'ών.

1. Π ετροσέλίνοντό απαρτόν (κύκ. πρώτο; (§ Η ).

2. Αϊΰ-ονσα το  κυνάηίον, λίαν δμοιον τφ σελίνφ 
δηλητηριώδες, υψους ενδς μέτρου. Τά φύλλα αύτοϋ τρι- 
βόμενα άναδίδουο'.ν δομήν δυοάρεοτον παρεμφερή τή 
τοΰ σκορόδου.

3. *Άνιαον τό  γλνκάνιοον (Είκ. 53). Έ χει στέ
λεχος αύλακοφδρον, φύλλα διαμφίπτερα, άνΟησιν σκιά
δα, στεφάνην λευκήν (σχ. 2 καΐ 3) πενταπέταλον, στή- 
1̂ονας πέντε, ωοθήκην ύποκειμένην, καρπδν διπλοα-
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χαίνιον (σχ. 4), έκ του όποίου παράγεται δ'.’ άτζοστά- 
ξδως τό ελαίον τον άνίοου.

4. Λίάραί?'ρσν τό  φαρμακευτικόν. ’Ά νθη κίτρίνα.

5. Δαϋκος τό  καρωτόν  (Ε?κ. 54). Έ χ ε ι ρίζαν ά-

Ε Ιχ . 53. “Ανισογ τό γλυχάνιαον. Ε Ιχ . 54. Δανχος χό χαβωνόν.

τρακχοειδή, σαρκώδη, χίχρίνην, φύλλα δι-καί χριαμφί- 
πχΕρα, ανθησιν διπλί/ν σκιάδα, άνθη (σχ. 2) καθ’ δλα 
όμοια πρδς χά προηγούμενα, καρπδν δΙ (σχ. 3) φοειδές 
διπλοαχαίνιον άκανθοφόρον.

6. Κώνειον  τό  ατιγματοφόρον  (Είκ. 55), καθ’ 

δλα δμοιον πρδς χά προηγούμενα διακρινδμενον, δχι φέ
ρει έπΙ χοϋ κυανίζονχος κορμού έρυθρά σχίγμαχα· δη- 
ληχηριώδες.

Τά φυχά χαύχα έχονχα άνθησιν σκιάδα, φύλλα άμ-
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φίπτερα, κάλυκα συμφυομένην μετά τής ο’ιοθηκης, στε
φάνην πενταπέταλον,στή

μονας πέντε έναλλασσο- 

μένους μετά των πετάλων 
τής στεφάνης, ωοθήκην 
δί/ωρον,καί καρπδν άχαί- 

νιον δίμερίς, διαχωριζόμε- 

νον 8?ς δύο μερ'-κάρπια, 

συνιστώσι τήν οικογένειαν 
των οχιαδα^ών, περιλαμ- 

βάνουσαν φυτά ποώδη.

Τά  φυτά δλων τών άνω 

ο?κογενειών ώς εχοντα 

Ε !« .55. ίώ „ .ο . .ό « . - < Ι ν .  στεφάν,,ν χωρωτοπέτα- 
Χον, ουνιοτώοι τήν τάξιν ιών χωριστοπεζάΐίον ή πο

λυπετάλων.

ξ 3 2 . Ο ίπογ. Έλα ιοειδών.

1 "Ελαία  ί| Ε νρω χα ϊκή {ε’.ν.. 56). Τ4 ίειθαλές 
τούτο δένδρον ίχε·. φύλλα λογχοειδτ], δερματώδη, ά ^ -  
ραια, φαιά μέν κατά τήν κάτω έπιφάνειαν, ιτρασινα δο 
κατά τήν άνω. Κατά Μάϊον άναφαίνονται τα πολυπλη- 
βη καί λευκά άνθη κατά ?ίτρυς βραχείς, Ιχοντα κάλυ
κα μικράν πεντάδουν, στεφάνην χωνοειδή τετραλοδον 
.(σνΓ 2), στήμονας δύο, ωοθήκην μεγαλην δίχωρον 
<σχ. 3, 4), στύλον βραχύν, στίγμα δικέφαλον, καρκδν
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δρύπην, κατα πρώτον λεϋκοπράσινον καΐ πικρίχυμον, 

επειτα έρυθρωπέν κα- τέλος μέλαινα, έλαίοΰχον. Ή  έ- 

λαία καλλιεργείτα; ύπδ πολλας ποικιλίας, διακρινομέ- 

νας έκ τοΰ σχήματος καΐ του μεγέθους του καρπού, 

πολλαπλασιαζομένη δι’ ένοφθαλμισμοΰ.

5. Λίγονατρον τό  κοινόν  (είκ. 57), (κ. πααχα-

ΈΙχ. 56. Ελαία ή Ενρωηαϊχή. Ε Ιη. 57. Αίγονατροψ.

λιά), εχον στεφάνην λευκήν, τετράλοβον (σχ. 2), στή

μονας δυο (σχ. 3) και καρπδν ράγα σφαιρικήν (σχ. 4) 

μελανήν. Λίαν συγγενή ε ίνα ι:

3. Σνρ ιγ^  ή κοινή, άνθη κυανά.



61 Σίονχνοειδη

Ε Ιη. 58. “Ιασμος ό φαρμα- 
Μίντιαάς.

4. ’Ία σμ ο ς  δ φαρμα
κευ τικός  (Ε?κ. 58), (τ^ 

γιασεμί).

Τά  φυτά ταΰτα, ώς I- 

χοντα φύλλα αντικειμενι

κά, στεφάνην τετράλοβον, 

στήμονας δύο έπιφυεϊς, φο- 

θήκην δίχωρον, καρπδν ορύ- 

πην ή ράγα, και στ:όρον 

λευκωματουχον, συνιστώσι 

την οικογένειαν των έλαιο- 
ειύών,περιλαμβάνουσαν δέν
δρα και θάμνους.

§  5 5 .  Ο ίκογ. Σ τρνχνοειδώ ν .

1. Σ τρύ χ ν ος  6 κονδνλόριζος  (Είκ. 59) (τδ γεώ- 
μηλον), έξ 'Αμερικης τδ 1584 ε?ς Ευρώπην μεταφερ- 
θέν, καλλιεργείται χάριν των κονδύλων του. Έ κ  τοϋ 
κατωτάτου μέρους τού κορμού, Ικεΐ ένθα άρχεται ή 
ρίζα (σχ. 1) προεκβάλλει υπογείους παραφυάδας σχοι- 
νοειδεΐς, φερούσας τούς κονδύλους, τά γεώμηλα, δντα 
άθροισμά άμόλου, φέροντα και δφθαλμούς, έκ των 5- 
ποίων δύναται νά άναπτυχθ^ζ νέον φυτέν. ’Έ χει φύλλα 
άμφίπτερα περιττοκατάληκτα άνισα, άνθη μετά μακρών 
ποδίσκων κατά Μάϊον έμφανιζίμενα, έχοντα κάλυκα 
πεντάδουν, στεφάνην μονοπέταλον, τριχοειδή, λευκήν ή, 
έόχρουν (σχ. 2), στήμονας πέντε μετά μακρών άνθήρων
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συγκεκολλημένων, κ- 
νοιγομένων δια δύο 
κατά τήν κορυφήν ο
πών, φο*3γ,ν.ην δίχο)- 
ρον, καΐ καρπόν κά
ψαν σφαιρικήν δίχω- 
ρον και πολύοπορον.

2. Σ τρύ χνος  τό  
λνκοπέρα ιον  (Είκ.
60) (τομάτα). Φυτδν ' 
ποώδες τριχοφόρον, έ
χει φύλλα άμφίπτε- 
ραπεριττοκατάληκτα 
μετ’ άνίσων φυλλα- 
ρίων, τδ τελευταίον 
μεγαλείτερον, άνθη 
κίτρινα, τών έποίων τά μέρη είναι δμοια πρδς τά

Ε ίχ . 5 9 . Σ τρύχνος δ Μονδνλάριζος.

Σ Ιχ .  60 . Σ τρύχνος τ6 Ινχοη ίρσ ιον ,

τοΰ προηγουμένου, καρπίν ράγα χυμώδη κατ’ ίρχόις 
Φιιτολβγίβ, Μ. Ρ*λλη. 5
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Ε Ιη . 61. Ύοσαναμος.

Ε Ι η . 62 . ΝΐΗοτιανη ή άγροτιχή.

πράσινον έπειτα έρυθρέν. 
Κατάγεται έξ Αμερικής.

3. Σ τρύχνος ό με- 
λανόκαρπος (ή μελι
τζάνα), άνθη κυανά.

4. Ύ οα κύα μ οςόμέ- 
Χας (Ε?κ. 6 1), φυτδν λίαν 
τριχοφόρον, δύσοσμον. Έ 
χει φύλλα μεγάλα, άνθη- 
σιν στάχυν έπιμήκη (σχ. 
1), στεφάνην πεντάλοβον 
κιτρινωπήν μετά κυανών 
δικτυωτώννε'ρων (σχ. "2), 
στήμονας πέντε, και καρ- 
πδν κάψαν κυλινδρικήν 
(σχ. 3, 4), άνοιγομένην

δι’ έηιπώματος. Α νθ ε ί 
κατά Μάϊον δηλητη
ριώδες, χρήσιμον έν τη 
φαρμακευτική.

5. Νικοτιανή ή 
αγροτική  (Είκ. 62). 
Έ χ ε ι φύλλα φοειδή, 
στεφάνην κίτρινον μετά 
σωλήνος (σχ. 2), στή
μονας πέντε (σχ. 3), 
καρπδν κάψαν (σχ. 4) 
πολύσπορον. "Ομοιον 
τούτφ ε ίνα ι:

6. Ν ικοτιανή  6
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καπνός, Ιχει φύλλα έπιμήκη λογχοειδή, στεφάνην έ- 
(ρυθράν, όμοίαν τφ  προηγουμένί»). Τά  φύλλα των φυτών 
τούτων περιέχουσι τήν νικοτιανήν^ σώμα ρευστδν δη
λητηριώδες.

Τά φυτά ταϋτα, Ιχοντα φύλλα ή άπλα ή άμφίπτερα, 
αάλυκα καΐ στεφάνην μονοπέταλον, τετρα-πεντάλοβον 
σωληνοφόρον, στήμονας ισαρίθμου; ττρδς τούς λοβούς 
τής στεφάνης, φοθηκην δι-τρίχωρον καΐ καρπδν κάψαν 
ή ράγα πολύσπορον, συνισςώσι τήν οικογένειαν τών 
^ρνχνθ€ΐ()ών, ων πολΛα δηλητηριώδη.

§ 3 4 , Ο ίκογ, Χ ειλα ν^ω ν, '

1. Λάμιον  τό  ιοπόρφνρον, (κύκλος πρώτος § 3).

2. Λ ιβα νω τΙς  ή δενδρώ- 
δης (Είκ. 63). Τδ  δενδρολίβα- 

■νον, φυτδν θαμνώδες, εχον φύλ
λα ευώδη γραμμοειδή, αντικεί

μενα, στεφάνην κυανόλευκον 

χειλοειδή, τδ άνω χεΐλος^δισχι- 
δές (σχ. 1), στήμονας διδυνά- 
μους, έκ τών δποίων οί δύο μό
νον είναι άνεπτυγμένοι, καί 
φοθήκην (σχ. 2) έκ τεσσάρων 
σφαιρικών καρπιδίων συνιστα- 
μένην.

3. Λ ιβανω τΙς  ή α τενό· 
ψύλλος  (Εϊκ. 64), (ή λεβάν
τα ), εχουσα φύλλα έπιμν,κη

Ε ιμ. 63. ΛιβανωτΙς ή 
δενδξώδης.
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γρομμοειδϊί, άνθη κυανά, στεφάνην χειλοειδη καί στή- 
μονας διδυνάμους.

4. Λ ιβ α ν ω τΙςή  β ιοίχάς  (τ4 καμαμκάσ·.). Τά λ ία ν 
μ;κρά καί κυανά άνθη αχηματίζουσι κατά τδ άκρσν τού 
στελέχους πυκνδν στάχυν ώς κεφαλήν, κείμενα κατά 
τέ3σαρας καθέτους στοίχους.

’Ώ κ ιμ ον  τό  βασιλικόν, δ βασιλικός :
0. Μίν&Ί} ή όρεάς (Είκ, 65), (τδ φλισκούνι), λίαν

Σ Ι η. β 4  Λ ίβανωτΙς ή 
αχίνόφνίλος.

Ε Ιη. 6Β. Μ ί*&η ή Οβΐάς^

εύώδης, έχουσα άνθησιν στάχυν, στεφάνην άτελίος χετ- 
λοειδ·^, κυανήν (σχ. 2 καί 3).

Τά  φυτά ταΟτα, ώς εχοντα φύλλα άντικειμενικά,



άνθη μασχαλιαία, στεφάνην χειλοειδη, ή καΐ άτελώς 
τοιαύτην, σπ,μονας διδυνάμου; σπανίως δύο, φοθήκην 
έκ τεσσάρων καρπιδίων, και κσρπδν έκ τεσσάρων μονο- 
σπίρων καρύων άποτελούμενον, σονιστώσι την ο^κογε- 
Λ»ε;αν των χεάαν&ών^ περιλαμβάνουσαν φυτά θαμνώδη 
καΙ ποώδη, τά πλείστα ευώδη.

ΣίΗνοΕίδΐΙ

§ 35 . Οίκογ. Σ ικνοειδών.

1. Κολοκννΰ'η ή κολοκννΰΊς (Ε:κ. 66). Φυτον 
μονοετές, εχον στελέχιον ποώδες τριχοφόρον, ελικοφί- 

ρων, φύλλα ττεντάλοβα 
τριχοφόρα. Τά μεγάλα 
άνθη εχουσι. κάλυκα 
μεγάλην κωδωνοειδή, 
καί στεφάνην μεγάλην 
κίτρινον μονοπέταλον, 
έπι των χειλέων τής 
κάλυκος έπιφυ^,-ίνην.
Έ κ  των άνθεων τά μέν 
είναι μάνον στημονο
φόρα (σχ. 1 καί 3), 
εχοντα στήμονας κυ
ρίου πέντε, άλλά των 
τεσσάρων τά νήματα άνά δύο συμφυόμενα, παρουσιά- 
ζουσιν αυτούς τρεις : τά ·δέ είναι μόνον ύπεροφόρα ( ;χ. 
2 και 4), έχοντα φοθήκην τρίχωρον, στύλον λεπτιν 
καί στίγμα παχύ τρισχιδές. Ό  καρπός είναι ράξ μεγά
λη  κυλινδρική, χυμώδης, τρίχωρος, ή πεντάχωρος πο-

Ε ιχ . β β . Κο3ίθΜνν·&η.
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λύσπορος, των σπίρων κατά δ:πλ·^ν σειράν κειμένων. 
Ποικιλία τούτου είναι ή κολοκύνθη ή εχουσα τούς με
γάλους καί έρυθρούς καρπούς. "Ομοια τούτψ είναι :

2. Σ ίκνος δ σπαρτός, τύ άγ*^ουρον.
Σ ίκνος ό νδροπέπων.

4. Σ ίκνος δ μηλοπέπων.
Τά φυτά ταΰτα, ώς εχοντα στεφάνην πεντάλοβον» 

στήμονας πέντε φαινομένους τρεις, φοθήκην ύποκειμέ- 
νην, συνιστώσι την οικογένειαν των σικνοειόών, περι- 
λαμβάνουσαν φυτά ποώδη, μονόοικα ή δίοικα άναρρι- 
χώμενα ή ερποντα, έλικοφόρα καί τριχοφέρα. Οί καρ
ποί αυτών έδώδιμοι.

§  3 6 . ΟΙκογ. Σννΰ'έτων.

1. Πικραφάκη ή φαρμακεντική  (κύκλος πρώ
τος § 4).

2. ’Αν&εμΙς τδ  χαμαίμηλον (Ε?κ. 67).  ̂ Ανθεί 
κατά Μάϊον κατά μεγάλην πληθύν, άναδίδον ευώδη 
δσμήν. Φυτδν ποώδες, εχον φύλλα διαμφίπτερα, μετά 
φυλλαρίων νηματοειδών, άνθησιν σύνθετον (αχ. 1). Τά  
τής περιφερείας άνθη (σχ. $) Ιχουσι στεφάνην γλωσσο- 
ειδή, λευκήν, καί μόνον ύπερον, εχοντα στίγμα κερα- 
τώδες· τά δέ τού κέντρου (σχ. 3) εχουσι στεφάνην σω- 
ληνοειδή κίτρινον καί στήμονας πέντε συγγενείς, διά 
τών όποιων διέρχεται δ στύλος· δ.δίσκος τών άνθέων εί
ναι έντός κοίλος (σχ. 4), μετά ταυτα κωνοειδώς έπιμη- 
κυνόμενος. Καρπός άχαίνιον.

3. θρίδα% δ σπαρτός  (τό μαρούλι), Ιχων άνθη κί



Σύΐιύ·ετα 7 1

τρινα. Συγγενές τούτου είναι ^ρίδαξ 6 δ7]λψ7]ριώδης  ̂
διακρινέμενος έκ τ·̂ ς δυοαρέστου δσμ-ί̂ ς.

4. Σόγχος 6 λαχανώδης (Ε?κ. 68) έχων στέλεχος
γαλακτοφόρον, καΐ δνθη κίτρινα. β)

5. Κ ιχώ ρ ιον  τό  τανύφυλλον  (Ε?κ. 69) (τδ -̂ με-

Ε Ιχ . 07 . ’Α ΐ’& ίμ ις τύ 
χαμαίμηλον.

ρον ραδίκι), Ιχει ρίζαν σαρκώδη, άνθη κυανά καΐ στε
φάνην γλωσσοειδη. Διά τ·ί)ς καλλιέργειας ή ρίζα αύτοΰ 
*ί^νεται σαρκώδης, φρυσσομένη δέ και λειοτριβομένη 
χρησιμεύει ώς 6 καφές.

6. Κννάρα ό ακόλυμος, ή άνθησις αυτής είναι 
μεγάλη, τά δέ άνθη έχουσι σϊεφάνην σωληνοειδγ) κυα
νήν. Ό  παχύσαρκος δίσκος Ιδώδιμος.



7. Κ ίρσ ιον  το άρουραΧον (Ε?κ. 70), στέλεχος 
καί φύλλα άκανθοφέρα* πάντα τά άνθη εχου^ι στεφά
νην σωληνοειδη (σχ. έρυθρωπ^,ν.

8. *Αατέριον τό  πολυετές  (Είκ. 71), (υ| μαργα- 
ρ:τα). Τά της περιφερείας άνθη Ιχουσ: στεφάνην λει»· 
κήν γλωσσοείΕη (σχ. I) καΐ είναί μάνον ύπεροφόρα, τά

?(Ν. β 9 . Κιχώβιον τ6 ταννφνλίογ. Ε Ιη. 70. Κ ίραον  χί> άρονραΧοψ.

δέ του κέντρου (σχ. ?) εχουσι στεφάνην μικράν σωλη* 
νοειδη κίτρινον. Κηπεύεται καί ύπί πολλάς ποικιλίας.

Τά φυτά ταΟτα ώς Ιχοντα άνθησιν σύνθετον, κάλυκα 
μικράν σχεδόν αφανή, φέρουσαν περί τά χείλη λεπτάς 
τρίχας, τόν πάππον, στεφάνην ή γλωσσοειδη ή σωλη· 
νοειδη, στήμονιχς πέντε συγγενείς, φοθήκην ύποκειμέ- 
νην, μονόχωρον, στίγμα διχαλωτόν, καί καρπόν άπλοΰν
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άχαίνιον, συνιατώαι τήν οικογένειαν των σννΰ·ετω%’, χα- 
ρακτηριζομέντ^ν σαφώς της άνθήσεως. Πολλά τών

συνθέτων είναι χρήσιμα πρίς 
τροφήν. Στηριζομενοι έπΐ 
του οχήμαΐος τής στεφάνης 
•διαιρουμεν ταΰτα ώς έςής:

α ') *1Ι στεφάνη όλων τών 
άνθέων γλωσσοειξής, καί 
τοιαΰτα είναι: ή Ιίικραφά· 
κη, δ θρίδαξ, δ -όγχος, τδ 
Κιχώριον.

β') Ή  στεφάνη όλων τών 
άνθέων σωληνοειδής: Κυνά- 
,ρα, Κίρσιον.

γ ')  Τα  τής περιφερείας ΕΐΗ.7ΐ.*Αστέβίοΐ’ τόηοίνετές. 
άνθη γλωσαοειξή, τά του κέντρου σωληνοειδή ; Ά νθε- 
μίς, ’Αστέριον.

Τά Έλαωειδή, Στρνχνοειδή^ Χειλαν&ή^ Σίχνοζι- 
δή, Σύνΰ·ετα^ ώς εχοντα στεφάνην μονοπέταλον^ χω- 
ρι^ομένην έν μέρει εϊς λοβους, συνιστώσι τήν τάξιν τών 
Μονοπετάλων.

% 3 7 . ΟΙκογ. Κυπελλοφόρων.

1. Δρυς ή άγρία  (Είκ. 72). Δένδρον πολύκλαδον 
παχύφλοιον. Κατά Μάϊον άναφαίνονται έκ τών δφθαλ- 
μών τά φύλ>.α, κατά τδ τέλος τοΰ μηνδς τελείως άνα- 
πτυσσδμενα. Μετά ταύτα Ιπέρχβται ηρεμία, τον δέ Ιο ύ 
νιον άρχεται έκ νέου ζωή νέα, καί παράγονται νέα 
άφυλλα, διακρινδμενα τών προηγουμένων έκ τοΰ ζωηρού



χρώματος. Τά  φύλλα είναι βραχύμισχα, μεσοσχι^- 
Μετά των φύλλων σογχρύνως άναφαίνονται και τα άν
θη. Τούτων τά μέν σχηματίζουσιν άνθησιν ϊουλον (οχ. 
1)) 'Ε'̂ ίζ δποίας εκαοτον άνθίδιον (σχ. 2) εχει περιάνθιον 

καλυκώδες έκ πέντε μέχρις 
Ιννέα πετάλων, στήμονας 
ισαρίθμους πρδς τά πέταλα. 
Τά δε κεΐνται έπί βραχέων 
ποδίσκων (σχ. 3) άνά τρία 
ή τέσσαρα, εχοντα περιάν- 
θιον έπίσης καλυκώδες έκ 
πολλών πετάλων, περικλει- 
όντων ύπερον (σχ. 4), φέ- 
ροντα στίγματα έρυθρά."ΰ- 
στε ή δρυς είναι μονόοικον 
φυτόν. Ό  καρπδς λέγετατ 
βάλανος, (σχ. 5) κειμένη

Κ ν3ΐείλοφό^α

ΣίΜ. 72. Δρνς ή άγρία.

έν·υ4ς κυπέλλου, σχημαχισθένιοξ έκ ιών ουμφυομένων 
ϊκτάλων τής κάλυκος, ώς έκ τούτου καί χυπελλοφορ,^ 
λέγεται. ΟΙ καρποί άνά δύο ή τρεις έκ μακρών ποδί
σκων κρεμάμενοί, έκπίπτουοιν έκ τών κυπέλλων κατα 
τήν ώρίμανσιν. Αίαν συγγενές πρδς ταύτην είναι:

ί?. ^ ρ ν ς  ή βαφική, κυρίως έν τή Μικρά Ασία ά- 
παντώσα, παρέχει τάς χηχϊι'ιαζ, σχηματιαθείσας έκ του 
ξηροθέντος χυμού τής δρυίς, δστις έκρέει ένεχα^ έγκε·/- 
τρισμού έντόμου δμοίου πρδς σφήκας. Α ϊ κηκιοες συν- 
ίστανται έξ ουσίας στυφής, τής δεψίνης (τανίνη) χρη
σίμου εις τήν ραφικήν καί ρυρσοδεψικήν.

3. Λρνς ή φ εΙΙογόνος, τής δποίας ά παχύς φλοιδς
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παρέχει τ6ν φελλόν, αυξάνει κυρίως έν Πορτογαλλία

καί Αλγερία,). 2 .
4. Λεπτοκαρύα ή ποντική  (Εϊκ. ^

73), Ιχει φύλλα μεγάλα φοειδί). Έ π ί- 
αης μονόοικον φυχάν. Τα  μέν στημονο
φόρα άνθη σχηματίζουσιν άνθησιν Εου- 
λον (οχ. 1) έπικρεμάμενον, ούτινος έ
καστον άνθος έχει στήμονας όκτώ (σχ.
2). Τά  δ= υπεροφόρα άνθη (σχ. 3), δ- 
μοιάζοντα πρδς όφθαλμους, καί διακρι- 
νόμενα έκ των έρυθρών στιγμάτων, έ- 
χουσι έπίσης περιάνθιον καλυκωδες, τδ
έποΐον αύξάνον περιβάλλει τβν καρπβν ε Ιη. 73.
(σχ. 4) ώς πολυσχιδές κύπελλον. Καρ·
πδςκάρυον. Α νθε ί καχάΦε- _
βρουάριον, ευδοκιμούν ε?ς ψυ

χρά μέρη.
5. Καότανέα  (Εϊκ. 74 ).

Έ χ ε ι φύλλα λογχοειδή (σχ.
1). Τά  σχημονοφίρα άνθη 
σχημαΓ^ζονχα άνθησιν δρ- 

■ θδν ιουλον, έχουσι σχήμονας 
πολλούς (οχ. 2), χά δέ ύπε
ροφόρα κείμενα καχά τήν 
βάσιν του ϊούλου των σχημο- 
νοφόρων Ιχουσι περιάνθιον 
πολυσχιδές* (σχ. ό) δ καρ
πός περικλειόμενος ένχδς ά- 
κανθοφόρου πυπέλλου (σχ. ειη. 74. Καστανέα.
4) συνίσταται έκ δύο ή τριών μερών έχόνχων φλοιόν



δερματώδη λεΐον. Οί ζπί^οι είναι άμυλοΰχοι, έδώδιμοι.
Τά  φυτά ταϋτα ώς εχοντα άνθηαιν Γουλον, άνθη μο- 

νόσ-.κα, στήμονας πολλούς πέντε μέχρι δώδεκα, φοθή- 
οοην δι-έξάχωρον καί καρπδν περικλειόμενον έντδς κυ
πέλλου ή έν μέρει ή καθ’ έλοκληρίον, συνιστώσι τήν οι
κογένειαν των κνπελλοφυρων. Τά  κυπελλοφδρα ώς 
στερούμενα στεφάνης σχημαιίζουσι μετ’ άλλων οικογε
νειών τήν τάξιν τών άπετάλων.

Έπιθεωρούντε; τάς τάξεις: τών Πολνπεχάλων^ τών 
Μονοπετά/.ων καί τών Α:ιεταλων, παρατηροϋμεν, οτι 
τά  φυτά αυτών Ιχουσι ριζοιν κλαοωοη ή ατρακτοειδή, 
ουδέποτε ινώδη, φύλλα δικτυινευρα, και φυτικδν εμ- 
6ρυον δικοτυλήδονον ώς εκ τούτου ένοΰμεν τάς τάξεις 
ταύτας εις μ·αν κλάσιν τήν τών Αικητνλψ)όνων.

76 Κρινοειδή  ______

§ 3 8 .  Οίκογ. Κρινοειδών.

1. Κ ρίνον  τό  λευκόν (Εϊκ. 7:.).^ Φυτον βολβοφό- 
ρον (σχ. ϊ ) ,  άνθοΰν κατά Α π ρίλ ιον εχει φύλλα λογ
χοειδή παραλληλόνευρα, άνθη μεγάλα σχηματίζοντα 
στάχυν επιμήκη, εχοντα στεφάνην λευκήν έξάλοβον, 
παχύσαρκον, ευώδη, στήμονας ες, φοθήκην (σχ. ·<) με- 
γάλην τρίχωρον, στύλον μακρδν καί στίγμα τριμερές 

κεφαλώδες.
•2. ^Υάκννΰ·ος ό άνατολιχός. Φυτον ^λβοφορον, 

εχον άνθησιν ^ίτρυν, στεφάνην κωδωνοειδή, έξάλοβον, 
διαφίρων χρωμάτων, στήμονας έξ, καί ιροθήκην τρι- 
χωρον.

3. Σχόροδον τό  φυτευτόν. Εχει ^ολβδν σύνθε
τον έκ πολλών μικρότερων συνιστάμενον, περικλείομε-



Κρινοειδή

νων έντ^ς κοινού λευκοδ χιτώνο;, στέλεχος στρογγυλόν, 
κοϊλον, άνθησιν σφαιρικήν, στεφάνην έξάλοβον λευκήν, 
στήμονας εξ καΐ φοθήκην τρίχωρον.

4. Σκόροδον τό  κρόμμνόν {ΈΙ'μ . Κ'ή, εχει βολ
βόν σφαιρικόν, ή έπιμ7|κη, φύλλα σωληνοειδή οιαπεφι>-

Σ Ιμ. 75. Κρίνον τ6 Ιίνκόν. Ε Ιμ. 76. Σπόροδον τ6 χρόμμνον.

σημένα, στεφάνην έρυθρωπήν, έξάλοβον, στήμονας εξ 
και ({«θήκην τρίχωρον.

5. Κρόμμυον τό  πράααον.
Τά  φυτά ταϋτα Ιχοντα κορμόν υπόγειον βολβόν 

ρίζωμα, στεφάνην έξάλοβον, στήμονας εξ, οροθήκην 
ύπερκειμένην τρίχωρον, συνιστώσι τήν οικογένειαν τω ν  
κρινοειδών.
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§  3 9 . ΟΙχογ. Α γ ρω σ τω δ ώ ν .

1. Κ ριΰ 'ή  ή χο ίνη  (κύκλο; πρώτος §  10).
2. Σ ίτ ο ς  δ χο ινός  (ΕΣκ. Τ'/). Άνθησίς στάΧυς 

'(σχ . 1), έκαστον σταχύδιον (σχ. 2) φέρε: έντδς τών λε·

Ε Ιη. 77. ΣΧχος δ χοινδς. Ε ϊη. 78. Βρίζα.

^ ρ ω ν  εως τρία άνθίδια, έκαστον χών βποίων φέρει τούς 
χιτώνας, ών 6 έςωτερικίς φέρ5ΐ ί^ραχνν 5) μακράν αίΟέ-



Άγρωαχώδη

ία ·  οί στήμονες είναι τρεις (αχ. 3), ή φοθήκη σφαιρι
κή, τδ στίγμα πτερώδες καί δ καρπδς εκατέρωθεν άκε- 
στρογγολημένος (σχ. 4), φέρων κατέι τήν ράοιν του τδ 
<ρυτικδν Ιμβρυον.

3. Βρίξα ή δημητριαχή  (σίκαλι) (Είκ. 78)· έκα
στον σταχύδιον έχει δύο άνθη, έχοντα μακρδν αθέρα, 
<ιτήμονας τρεϊς, φοθήκην σφαιρικήν, καί στίγμα πιε-

Ειχ. 79. Βρώμη. ΕΙχ. 80. Πόα ή άγροτιχή.
ρώδες. Ό  καρπδς είναι δξ·δς κατά τδ εν άκρον. Καλλι
εργείται κυρίως εϊς τήν κεντρικήν καί βορείαν Ευρώπην. 

4. Βρώμη ή απαρχή (Είκ. 79). Άνθησις άνθη-
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λη (σχ. 1), χ·ί]ς βποίας τά έπινεΰοντα σταχύδια εχου3& 
δυο μεγάλα λέπυρα, περικλείοντα δύο άνθη (σχ. 2) 
μετά τριών στημόνων. Ό  καρπός χρήσιμος πρός τροφήν 
τών ζιί>ων.

5. Πόα ή άγροτική  (Ε?κ. 80). Φύεται κατά με- 
γάλην πληθύν, σχηματίζουσα πρασιάς. Έκαστον στα* 
χύδιον έχον μακράν ποδίσκον φέρει 'ό— 7 άνθη μικρά, 

ϋ. ’Ό ρ ν ζα  ή απαρχή (Είκ. 81), εχει ύψος 1,Γ>

ί/κ. 81. “Οβνζα. Ε Ιη. 82. ΖαχαοοχάΧαμοΛ

μέτρου, άνθησιν άνθήλην, σταχυδια μονανθή, εχοντχ 
χιτώνας κοίλους (οχ. 2), στήμονας εξ, καΐ φοθήκην ώς 
τά άνω. Καλλιεργείται είς μέρη ένυδρα.
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7. Ζαχαροκάλαμον τό  φαρμακευτικόν (Κΐγ..8'^) 
Τ έ  ρίζωμα αύτοΰ δίατηρούμενον έπΙ πολλά εχη, άνα- 
δίδεί καλάμου; πλήρεις χυμοΰ ζακχαρούχου* άνθησις 
άνθήλη πυραμιδοειδής, στήμονες άνθέων είς μέχρι τριών, 
φοθήκη σφαιρική καϊ στίγμα πτερώδες. Καλί.ιεργβΙται 
κυρίως Ιν  Αμερική, έκ του χυμού δ’ αύτοΰ παράγεται 
τδ ςάκχαρι.

8. Ζ ειά  δ άραβόαιτος  (Είκ. 83). Έ χ ε ι ύψος μέ
χρι 2 μέτρων, φύλλα πλατέα ξιφοειδή· μονόοικον. Τά 
μέν στημονοφόρα κείμενα κατά τά άνω σχηματίζουσιν 

άνθήλην, τής όποιας έ
καστον σταχύδιον συνί- 
σταται έκ δύο άνθέων έ- 
χόντων στήμονας τρεις.
Είς δέ τάς μασχάλος τών 
κάτω φύλλων κεΐνται τά 
υπεροφόρα άνθη έπΙ σαρ
κώδους άξονος, σχημα- 
τίζοντα άνθησιν στάχυν.
Έκαστον σταχύδιον έχε: 
δύο σαρκώδεις χιτώνας 
περικλείοντας δύο άνθη, 
ών τδ εν είναι γόνιμον.
Ή  σφαιρική ωοθήκη φέ
ρει στίγμα μακρόν δλα 
δέ τά στίγματα 0μο0 
σχηματίζουσι θύσανον έ- 
ξέχοντα τού στάχυος. Οί κιτρινωποί καΐ πεπιεσμένοι καρ
ποί κεΐνται κατά καθέτους σειράς περί τδν σαρκώδη στΟ- 
λον (σχ. *?), σχηματίζοντες'’μετ’ αύτοΰ είδδς τι ροπάλου.

Φυτολογία, Μ. ΡχΗη. 6

Είκ. 83. Ζαα ό αραβ^αίχος.
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Τ ά  φυχα ταϋτα Ιχονια  στέλεχος κάλαμον, φύλλα 
κολεοφόρα, ξιφοειδγ^, παραλληλόνευρα, άνθησιν στάχυν, 
τής ίποίας έκαστον σταχύδιον φέρει εκατέρωθεν τά δύο 
άχυροειδή λρττορα, έντδς των όποίων κεϊνται έν, δύο, ή 
καΐ πλειότερα άνθη, έκαστον των δποίων φέρει έκατέ- 
ρωθεν τούς δύο άχυροειδεΐς χιτώνας, έκ των όποιων ό 
έξωτερικδς φέρει ε?ς πολλά τόν ά9έρα^ όντα προύκτασιν 
τοϋ μεσαίου νεύρου, στήμονας τρεις καί τινα έξ, φοθή- 
κην σφαιρικήν, στίγμα πιερώδες, καΐ καρπόν καρύοψιν 
άμυλουχον, συνιστώσι τήν οικογένειαν των άγρωοτω- 
όών. Τά  άγρωστώδη είναι πολυπληθέστατα κατά είδη· 
οΐ καρποί αυτών χρήσιμοι πρός τροφήν.

Τ ά  κρινοειδή καί τά αγρωστώδη^ ώς έχοντα ρίζαν 
ινώδη, φύλλα απλά παραλληλόνευρα, και φυτικόν Ιμ- 
βρυον μονοκοτυλγ,δονον, συνιστώσι τήν κλάσιν των Μο- 
νοκοτνληόόνΐύν. Έπιθεϋ)ροΰντες δέ τήν κλάσιν των Δι- 
κοτυληδόνων καί μονοκοτυληδόνων, παρατηρουμεν, δτι 
τά φάρια αυτών περικλείονται έντός φοθήκης. *12ς έκ 
τούτου ενοΟμεν τάς δύο χαύτας κλάσεις ε!ς ένα τύπον, 
τών *Αγγειοαπέρμων.

§  4 0 . ΟΙκογ. Κωνοφ όρων.

1. Π ενχη  ή άγρια  (κύκλος πρώτος § 8).
2. *Ελάτη ή ύψ ιχάρηνος  (Είκ. 84). Έ χ ε ι φύλλα 

μικρά βελονοειδή, άνά'έν περί τόν κλάδον κείμενα. Κατά 
τά άκρα τών κλάδων κεΐνται δύο διάφορα όργανα. Τά  
μέν είναι κυλινδροειδή (σχ. 1); χρώματος έρυθρου, ε- 
χοντα μεσαΐον στύλον, περί τόν όποιον κείνται δερμα
τώδη φυλλάρια φέροντα εκατέρωθεν άσκίδια (σχ. 2),



Κωνοφόρα 83

πλήρη γύρεως. Κ(χΙ ταϋτα είναι τά στημονοφίρα άνθη. 
Τά δέ άλλα όργανα φέρουα: περί τδν μεααΐον στύλον 
φολίδας, αί δποΐαι κατα τήν βάσιν φέρουσι δόο γυμνά 
<|)άρια (σχ. 3), εχοντα τδ στδμα έσεραμμένον πρδς τά 
κάτω. Μετά τήν άνάπτυξιν δ καρπδς λαμβάνει σχίσμα 
έπίμηκες κυλινδρικδν, καλυπτόμενος ύπδ φολίδων, φε- 
ρουσων δύο πτερυγιοφόρους σπόρους (σχ. 4). Τδ ξυλον 
τής έλάχης χρησιμεύει πρδς οίκοδομίαν καί πρδς παρα
γωγήν κυτταρίνης διά τδν χάρτην.

Ε (η. 84. ΈΧάτη ή νψ ’̂*ά^η^ος. ΕΙη. 85. Κνηάριααος.

3. Κνιίάριααος ή αειθαλής (Ε!κ. 85). Τ4 5λον 
αύχης σχήμα είναι πυραμιδοειδές μετά δρβ£ων κλάδων. 
Έ χε- Ιίύλλα μικρά φολιδώδτ;, Ιπί των κλώνων έπικεί- 
μεν'α. Τα σττ,μονοϊίρα άνθη (σχ. 1) έχουσι σχήμα μι
κρών κώνων, συνιστάμενα έκ μεσαίου στύλου, φέροντος 
πλατέα άσπιδοειδή φυλλάρια, φέροντα κατά τήν βάσιν
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τέσσαρας σακκοειδεϊς άνθηρας. Τ α  δέ ύπεροφόρα ανθηι 
(αχ. X) έχουαι πολλά γυμνά φάρια ίρθά κείμενα κατά 
χήν έοωιερικήν έπιράνεικν ξυλωδδν φολίδιεν. 'Ο κ ϊρ - 
πδς είναι αφαιρικδς αυνιοιάμενος έκ φολίδων άσπιδοει- 
δών σκληρών, ύπδ χάς δποίας κεϊνχαι οί σπόροι (σ7_.4).

4. “ΑρχευϋΌς ή κοινή  (Είκ. 86) (ή κέδρος). Φυιδν 
θαμνώδες, έχον φύλλα άνά τρία κατά σπονδύλους κεί
μενα, δξυκδρυφα, ε'ς τάς μασχάλαςτών όποιων -κεϊνχαι 

χά γονιμοποιηχικά όργανα. 
Τάμέν σχημονοφόρα (σχ. I ) 
σχηματίζουσι μικρόν -κώνον 
φερονχα δερματώδη φ-υλλά- 
ρια (σχ. Χ'), ε·/ονια καχά 
τήν περιφέρειαν 4— 7 ασκο
ειδείς άνθ-()ρας. Τα  δέ ύπε
ροφόρα είναι λίαν μικρά, συ- 
νισχάμενα έ-κ στύλου φέρον
τας κατά τρείς σειράς φολί- 

Ε!„. 8β. ϊαχ, δέ τήν καχωτάχην
κεϊνχαι τρία γυμνά καί δρθά φάρια (-/. 3). Μετά τήν 
γονιμοποίησιν αί άνω φολίδες παχύνονχαι, συγκλείουσι, 
■καί γινόμεναι σαρκώδεις σ·/ημαχίζουσιν είδός τι ραγός 
σφαιρικής (σχ. 4) κατ’ άρχάς πρασίνου έπειτα έρυθράς 
καί τέλος μελανής. 'Η άρκευθος αυξάνει εί; τά ήμέχερα 
μέρη ένχος δασών πευ-κών. Χρήσιμοι είναι οί ρητινώδεις 
καί άρωματικοί αυτής καρποί.

Τ ά  φυτά ταΰχα, ώς Ιχονχα άνθησιν^-κώνον, φάρια 
γυμνά καί φυτικόν έμβρυον πολυκοτυλήδονον συνιστώσι 
τήν οικογένειαν τών κωνοψΰρύ>Ί\ περιλαμβάνουσαν 
δέ'Λρα καί θάμνους άειθαλεϊς α-υξάνο·«α κατά τά ϊ -



Κοίνοφό^α 85

κρα, δθεν καΙ ηκρυβρυα ένομάζονται, εχοντα φύλλα 
^ελονοειδ·^ καΐ φολιδώίη, μονόοικα ή δίοικα, έχοντα 
νήματα στημόνων πλατέα, ανθήρας ασκοειδείς, ωάρια 
γυμνά όρθά ή άνεστραμμένα, κείμενα δπισθεν παχειών 
φολίδων, καΐ σπόρους έχοντας πολυκοτυλήδονον φυτικόν 
Ιμβρυον. Κατά τήν θέσιν καΐ τδν άριθμόν τών ωαρίων 
τά κωνοφόρα διαιρούνται ε?ς :

1. Έ λά τεια , εχοντα άνθήρας δύο, (|>άρια δύο άνε- 
στραμμένα, και σπόρον λευκωματούχον. Τοιαΰτα είναι 
ή πεύκη, ή έλάτη.

2. Κνπαρίασεια, εχοντα άνθήρας δύο ή τέσσαρας 
σακκοειδεΤς καί φάρια πολλά όρθά. Τοιαΰτα είναι ή 
Κυπάρισσος, ή άρκευθος.

Τά  κωνοφόρα, ώς εχοντα γυμνά φάρια, συνιστώσι 
τήν κλάσιν τών Γνανοσπρρμων.

Τά 'Αγγειόσ.Ίερμα καί τά Γυμνόσπερμα εχουσι ρί
ζαν, κορμόν, φύλλα, άνθη, διά τών όποιων παράγεται 
έ καρπός, φέρων τόν σπόρον, δστις περιέχει τό φυτικόν 
Ιμβρυον, Ιχον ριζίδιον, έφθαλμίδιον καί κοτυληδόναις 
μίαν ή δύο ή ηλΐίοτέρας. *ί2ς έκ τούτου τά φυτά ταΰτα 
όνομάζονται Σηερμάφ ντα  ή Φανερόγαμα.

% 41 . Γενική έπ ιΰ 'εώρησις τώ ν  οίκογενειών 
τάξεων και κλάσεων τώ ν  περιγραφέντων  

φυτών.

Τμήμα Πρώτον. ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ

Α ' ^Αγγειόσπερμα. Τά φάρια περικλείονται έντός 
φοθήκης.
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1. Δ ικοτυλήδονα , φύλλα δίκτιχένευρα, φ’̂ τικδν 

εμβρυον δικοτολήδονον.

α . Πολυπέταλα^ πέταλα στεφάνης μέχρι, 

τ^ς ^άσεως χωριζόμενα.

1. Μηκονοειδτ)
2. Σταυρανθή 

Μαλαχοειδή
4. Ψυχανθή 
δ. Άμυγδαλοειδή
0. Μηλεοειδή
7. Ροδοειδή
8. Σκιαδανθή.

Μονοπέταλα^ πέταλα στεφάνης κατά τδ 

μάλλον κίοΐ ήττον συμφυόμενα.

1. Έλαιοειδή
2. Στρυχνοειδή
3. Σικυοειδή
4. Χει?̂ .ανθή.

2. ΜονοΉ.οτνλ'ηδονα^ φύλλα παραλληλόνευρα 

ή τοξόνευρα, ρίζα ίνώδης, φυτικδν εμβρυον μο- 

νοκοτυλήδονον.

1. Κρινοειδή
2. Όρχεοειδή
3. Αγρωστώδη.

Βέ Γυμνόσπερμα, ψάρια γυμνά.

1. Κωνοίρόρα.



τ/Λ Η /Λ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
ΣΠΟΡΟΦΓΤΑ

Έ ν  άντιθέσει πρ^ς τά σπερμάφυτα, ύπάρχουσι φυτά 
στερούμενα άνϋέων^ επομένως δέν εχονσι φυτικόν έμ- 
βρνον. Τά τοιαΰτα λέγονται απορόφυτα, ε?ς τά βποϊα 
άνήκουσιν αΐ έξης κλάσεις.

§ 42 . ΚΧάσις πρώ τη . Πτέριδες.

I. Π τέρις ή όρρενόπτερις  (Ε?κ. 87). Κατά Ιού 
λιον έντές δασών άπαντώσα, Ι/δΐ ρίζωμα έπίμηκβς φέ- 
ρον μελανάς φολίδας. Έ κ  ττ ς̂ κορυφής αύτου άνέρχον- 
ται κατ’ άρχάς μέν σπειροειδώς συνεστραμμένα, εττειτα 
δέ έκτυλισσόμενα φύλ
λα διπλοπτεροσχιδγ].
Έ π Ι της διτισ^ίας έπι- 
φανείας τώνφυλλαρίων 
κατάτδ μεσαίον νεΟρον 
κεινταιέκατέρωθενάνά 
μία σειρά μικρών σφαι
ρικών όγκων (σχ. 2).
"Εκαστος τούτων έπι 
καλύπτεται ύπο λεπτής 
μεμβράνης, ύπδ την ό
ποιαν κεΐνται πολλαί 
μικραΐ άπιδοειΕεΐς κά- 
ψαι (σχ. Π), ίνομαζόμε- 
ναι σπορέιγγεια, πλή
ρη μικρών σφαιρικών 
σπόρων. Τά σποράγ- 
γεια διαρρήγνυνται κα 
τά  τήν περιφέρειαν (αχ. 4), έκ δέ των σπίρων πιπιίν-

Ε Ιη. 87. IIxέ^ις.
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των έπΙ ύγροδ έδάφους, άναπτύσσειαο χαχά πρώτον 
πλάσμα μικρόν καρδιόσχημον, χλωρόν, τό προ^άλλιον 
{Ε?κ. 88), φέρον κατά τήν §άσ·ν αύτοδ ρίζας τριχοει
δείς, κατά τά άνω κόλπον (σχ. 1) καί δ ;ο είδών όργα

να. Τά μέν κατώτερα 
σφαιρικά όντα (σχ. 
2), ένομάζονται άν- 
■&ερίδια̂  ττερικλείοντα 
έντός σφαιρών πλά
σματα σπειροειδώς σα- 
νεστραμμένα,τουςζ·ω- 
οστΐόρονς, τά δέ κατά 
τον κόλπον τοΰ προ- 
θαλλίοϋ κείμενα είναι 
επιμήκη, φέρουσι σω
λήνα καί κατά τήν 
βάσιν εν μέγα κύττα- 
ρον (σχ. 3), δνομαζό· 
μένα άρχεγόνια. Έ ν 

τός δέ τούτων εισερχόμενοι οί ζωοσπόροι γονιμοποιοΰσι 
τό κύτταρον, αναπτύσσεται δΙ έπΙ τοΰ προθαλλίου ή 

νέα πτέρις (σχ. 4).
5. Π τέρ ις  ή 

άετώδης. Τά σπο- 
ράγγειααύτήςκεϊν- 
ται κατά τήν περι
φέρειαν τών φυλ- 
λαρίων, ομοιον τφ  
προηγούμενο).

ειη. 89. *Αίίαννον. 3. ’Α ό ίαντον

Ε Ιμ. 8 8 . ΙΙροϋ·άλλιο*.



τ ό  π ολντρ ιχον  (Ε?κ. 89), φυόμενον ε?ς ένυδρα μέρη, 
Ιχει φύλλα τριγωνικά ΙπΙ τριχοειδών ποδίσκων, φέρον- 
τα  τά σποράγγεια κατά τήν κορυφήν τών φύλλων.

Α ί πτέριδες ε?ς τά μέρη ήμών είναι ποώδη φυτά, ε?ς 
παλαιάς δμως τή ; γης έποχάς ή σαν δένδρα παμμέγιστα 
-παρασχδντα τδ ύλικδν είς τήν γένεσιν τών λιθανθράκων.

Β^ύα 89

§ 4 3 . Κ λά ο ις δευτέρα. Βρύα.

1. Π ολντρ ιχον  τό  κοινόν  (Είκ. 90). Σχηματίζει 

έπί του εδάφους τδν χλοερδν 
αυτού τάπητα. Έ χ ε ι κατά τήν 
βάσιν λεπτάς Γνας ώς άπαρχήν 
ρίζης, στελέχιον νηματώδεςύπδ 
πυκνών φυλλαρίων καλυπτόμε 
νον, έκ τού έποίου άνυψούται 
στύλος νηματώδης, φέριον κατά 
τδ άκρον κάψαν (οχ. ’2) μετά κα· 
λύπτρας, έντδς τής δποίας κεΐν- 
ται περί κεντρικόν άξονα (σχ.
3) πολυάριθμοι σπόροι, έκ τών 
δποίων αναπτύσσεται κατά πρώ
τον νηματώδες προθάλλιον, έπί 
τού δποίου αυξάνει έν ειδει δ- 
φθαλμού τδ νέον μικρδν βρύον, 
φέρον έπί δύο διαφόρων άτόμων 
τά γονιμοποιητικά όργανα.Τού
των τδ μέν έχον σχήμα ελλει
ψοειδές λέγεται άν^ερίδιον (σχ. 4) περικλεϊον έντδς 
σφαιρών τούς σποροειδεΐς συνεστραμμένους σπόρους, τδ

9 0 . Πολνχρίχοψ.



Λειχήνες

δέ ετερον ροπβλωδες τδ σχήμα (σχ. 5) λεγεταε άρχε~ 
γόν(ον, γονιμοτϊοιούμενον ύπδ των εντδς αί>τού εισερ
χομένων ζψοσπδρων. Μετά τήν γονιμο-οίησιν σχημα
τίζεται έντίς του άρχεγονίου κάψα σποροφόρος^ μετά 
στύλου βραχέος, δστις μετά ταΰτα έπιμηκύνετα:, φέρο>ν 
χατά τ ϊ  άχρον τήν κάψαν περικλείουσαν τους σπόρους, 
καί φέρουοαν τό ήμισυ τοϋ όρχεγονίου ώς ναλύπτραν

§  44 . Κλάαις τρ ίτη . Λειχήνες.

Παρμελία ή τω ν  τοίχων  (Ε!κ. 0 1). ΈττΙ τών κλά
δων ναΐ κορμού δένδρων, ώς καΐ έπΙ πετρών παρατη- 
ρείται έπίστρωμα κιτρινοπράσινον έκ μιχρών λοβών συ-

ΕΙκ. 91. Ι1α2μίλία. Ε Ιη 92. Κλαδωνία ή Ταράνδαος.

νιστάμενον (σχ. 1), έχον πολυπληθείς κυπελλώδεις 
(σχ. θήκας, εντός τών όποίων κε-νται ετεραι μικρό-
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τέρα·, (σχ. 3), περικλείοϋααι το’ος σπόρους. Εκτός το·> 
το'ο συνήθης παρ’ ήμϊν είναι καί ή Κλαύωνία ή Ταράν- 
όαος (είκ. 9'-’ ), Ιχουια θαλλόν πολύκλαδον φαιόν, αύ- 
ξάνουσα μετά τής Έρείκης έντός δασών.

§  45 . Κ Ιά α ις τέταρτη . Μύκητες.

Τπό τό όνομα μύκητες περιλαμβάνονται^ όχι μόνον 
οί γνωστοί μύκητες (άμανΐταιή Ιδώδιμοι και μή, αλλα 
καί άλλα είδη τά πλεϊατα μικροσκοπικά. Οί μύκητες 
στερούνται χλωροφύλλης, ώς έκ το’στου δέν λαμβάνουσι 
την τροφήν των έκ τοϋ εδάφους, καθώς τά άλλα φυτά, 
άλλά τρέφονται έκ αηπομένων Οργανικών ουσιών, φυτι
κών καί ςφ ϊκών ώς έκ τούτου ζώαιν ώς παράσιτα έπι 
φυτών καί 'ζούων ή καί έντός αυτών, αϋξάνοντες δέ έπι- 
φέρουσιν άλ?!οίωσιν καί φθοράν τών ιστών τών φυτών 
καί ζφων. Τό εξωτερικόν σχήμα ώς καί ό τρόπος του 
πολλαπλασιασμού αυτών είναι διάφορος, ως έκ τοστ^υ 
υποδιαιρούνται εις τάς εξής τάξεις·

1. Ταξις. ' Υμενομύκητες. ,
1. Ά γα ρ ικ ον  τό  αγροτικόν  (Είκ. .Ι.ί). Λντος 

τού έδάφους παρατηρούνται νήματα λεπτά λευκά πο/.·σ- 
τρίπως διακλαδιζόμενα καί συμπλεκόμενα, αποτελο'σν- 
τα τό ένομαζόμενον ,αυκήλίον (σχ. I), έκ του οποίου
άνέρνεται στύλος φέρων πίλον σαρ-κωδη υπόκευκον. 
'Γπό 'τόν πίλον κείνται πολλοί πτυχαι καφόχροοι, ά- 
κτινοειδώς -κείμενοι, φέρουσαι εκατέρωθεν πΛλο·υς στυ
λίσκους, τά καλούμενα βααίδια (σχ. ’έ καί .ά), φέροντα 
κατά τά άκρα αφαιρικο·ύς σπόρους. Έ κ  τών σπόρων πι_- 
πτόντων έπί τού έδάφους, εξέρχονται νήματα λευκά
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καΐ λεπτίι (σχ. 4), έξ αυτών δέ κατα δι4φο(:α σημεία 
ετερα νήματα άκτινσειδώς, αί δνομαζόμεναι ύφαί (σχ. 
5). Έ κ  των υφών συνενουμενων κατά δέσμας μορφοΰτατ 
δ στύλος και 6 πίλος, περικλειόμενοι κατά πρώτον έν- 
τδς κοινού περιβλήματος (σχ. 6). Μετά τήν άνάπτυξιν 
τδ περίβλημα διαρρήγνυται, 6 δέ πίλος ανέρχεται ύπερ 
τδ έδαφος, σχηματίζων τδ σποροφόρον σώμα τού μύκη- 
τος. Ό  μύκης οΰτος είναι έδώδιμος.

Έίχ, 93. 'Αγαοιχόν το άγροτίχόν. Εικ. 94 Φύζρωσις μυΜητος.

?. *ΛγαρΐΜ0ν τό  άρονραΐον. Τά ύπδ τδν πίλον 

πέταλα είναι μελανά· έδώδιμος.
^Λγαρικόν τό  ήόν  (κοινώς πιπερίτης) φέρον έπί 

τού π'λου δμοκέντρους ζώνας πορτοκαλοχρόου;· διά πιέ- 
σεως χρωματίζεται πράσινος* έδώδιμος.

4. *ΛγαρίΗ0ν τό  φαΧλοειδες (Είκ. 9 ·), δηλητη-
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ριώξβς, δίακρινίμενον, καθέτι φέρει έπΙ του πίλου με
λανά τεμάχια μεμβράνης, λείψανα τοΰ περιβλήματος, 
μετά καιρόν έκπίπτοντα, και δτι δ στύλος είναι ροπα- 
λώδης κατά την βάσιν.

2. Τά^ις. Έ ρναφ ώδη. Οί σπόροι των μυκήτων τού
των περικλείονιαι έντδς άσκοειδών θυλάκων διαφόρου 
σχήματος. Ενταύθα άνήκουσι:

I. Έ ρνσ ίβη  ή Τονκέριος (Είκ. 5)0). Έτά τής 
κάτω έπιφανείας των νεαρών φύλλων, καθώς και ΙπΙ 
των |5λαστών τής αμπέλου παρατηρούνται λευκαί καΐ.

ΕΙη. 95. Είχ. θβ. Έρναΐβη ή
φαλλοειδίς. Τονχέρειος.

λεπταί ίνες, φέρουσαι έλλειψοειδεϊς θήκας, τά γονί(%α  ̂
ίϊλήρη σπόρων. *ϋ μύκης ούτος αυξάνει ταχύτατα έπι- 
^οηθούμενος ύπδ τής υγρασίας. ΙΙρδς καταστροφήν αύ· 
■εού έπιπάσσεται ή άμπελος διά θείου.

2. Κορννοκέφαλος ή πορφυρά  (Είκ. 97). Έ π Ι 
Ίής βρίζης παρουσιάζεται μέλαν και σκληρόν σώμα, 
(δεςιιΐο  ^ο^ηυ{ι1[η χρήσιμον έν τή φαρμακευτική),
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έκ του δποίου κατά τδ Ιαρ άναπτόίσονται μικροί μύκη· 
■̂ ες (οχ. 1), ή χορυνη<ρόρος  ̂ έχουοα στύλον μετά κε· 
φαλ’δος κατά τδ άκρον. Κατά τήν περιφέρειαν τ·ί)ς κε- 
φαλίδο; ύπάρχουσι θγ]και (οχ. έντδς των δποίων 
υπάρχουοιν άσκίδια έπιμήκη (σχ. 3) περιέχοντα τούς 
νηματώδεις σπόρους (σχ. 4), οιτινες έπικολλώμενοι έπΙ 
τής ωοθήκης τής βρίζης, αύξάνουοιν άντ'αυτής, σχη- 
ματιζομένου τού μελανού καΐ δηλητηριώδους σώματος.

3. Τάξις. Ζαχαρομύκητες. Μικροσκοπικοι πολλά· 
πλασιαζόμενοι έντδς υγρών, έπιφεροντες άποσύνθεσιν 
των έν αύτοϊς διαλελυμένων ουσιών. Τοιουτοι είναι :

1. Ζαχαρομνκης ό έλλείψοίειδής (Είκ. 98), δι-

Ε Ιχ . 97 . Κορνί ιέφαλος. ΕΙμ. 98. Ζαχαβομνπηξ.

•ενεργών τήν ζύμωσιν του γλεύκους, ήτοι τήν άποουνθε- 
σιν τής σταφυλο^ακχάρεως ζΐς οινόπνευμα και διοξεί- 
-διον του άνθρακος (ίδε Χημείαν σελ. 142).
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?. Μυκόόερμα το  τον δξους, έπιφέρον τήν μετα
τροπήν τοΰ οίνοπνεύματος ε?ς οξος.

4 Τάξις. Σχιζομνκητες  (Είκ. 99). Μύκητες μ·.- 

ν-ροοκοπικοΐ εχοντες σχήμα κόκ
κων, ή δονακίων καΐ βακτηρίων, 
δι’ '6 καΐ βακτήρια λέγονται. Αύ- 
ξάνουαιν έντός τών ιστών των ζφων, 
πολλαπλασιαζόμενοι διά μερισμού,

. φθείροντες τούς ιστούς αυτών. Κ,ατά 
τό άποτέλεσμα τής ένεργείας αύ· ^
τών διακρίνομεν : χρωματογόνα τά 
ά}.λοιοΰντα τύ χρώμα τών υγρών, 
και παϋογόνα, θεωρούμενα ώς οΐ 
αϋτιοι μολυσματικών νόσων, πυρε
τού κτλ.

§ 46. Κλάαις πέμπτη. Φύκη.

Τ ι  φύχη είνα: φυΐ4 ύδρίβια, ποικίλα τ4 αχί/μα· 
αλλα μλν εχονια μέγεδοί Ικανόν, αλλα δε μικροακο- 
πικά, Ειακρινόμενα διά τό χλωρόν αυτών χ,ρώμα, τδ ό
ποιον όμως εϊς τινα έπιτκοτίζεται υπό άλλων χρωστι- 
■κών ουσιών.

1. Φϋκος τά φυααλίίοφόρον (ΕΙ^· 100). Ά π α >  
τα κατά τάς άκτάς τν)ρ Μεοογειου θαλάατης, ατηρ'^ζό- 
μενον διά τριχοειδών ριζών έπΙ πετρών. Εχει υφήν δερ
ματώδη, χρώμα έλαιώδες, σχήμα φυλλώδες, πολλάκις 
διχαζόμενον, φέρον κατά μήκος νεϋρον, εκατέρωθεν δ 
αυτού κύστεις άεροφόρους, αϊτινβς τηροΰσι τό φυτδν δρ- 
ίόν εντός τής θαλάσσης. Κατά τά τελευταία άκρα τών
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διακλαδώσεων κβϊνται ροπαλώδη όργανα, φέρσνια θή- 
κας (σχ. “2), περικλειούσας τα όργανα ττ|ς γονιμσποιή- 
σεως. Ταϋτα είναι δυο ε?δών. Τα μέν εχουοι 3χημα έλ-

ΕΙη, 100. ΦνΜος τό φνσαλιδοφόβον. Είκ. 101. ΙΙολννιφώνιος.

λειψοειδές ίσχ. 3), περικλείοντα άπιδοειδη πλάσματα^ 
τα άν^εροζωΐδια^ φέροντα εκατέρωθεν και άνά μίαν 
τρίχα. Τα δ® είναι σφαιρικά (σχ. 4), δνομαζίμενα ωο- 
;»οΐ'ία, περικλείοντα διάφορα τίν  άριθμδν σφαιρικά ψά
ρια, τά δποϊα έξερχίμενα της περικλειούσης αυτά μεμ
βράνης, περικυκλοϋνται ύπδ των άνθεροζφϊδίων (σχ. 5), 
καί γονιμοποιοΰνται. Έτερον φϋκος σύνηθες παρ’ ήμϊν 
ε ίνα ι;

2. Πολναιφώνιος ή αιχμηρά (Είκ. ίΟ ί), εχουσα. 
χρώμα καφίχρουν, κατά τήν άποξήρανσιν μελανόν.



—τηρ’.ζομένη έπΙ τζετρων, Ιχει θαλλ^ν πολύνλαξον [βε
λονοειδή, (ρ^ροντα Ιρυθρομέλανα νοκνώδη ν.υστοκάρπια.

Ία  <)ιάτομα είναι φύκτ) μονον.υτταρώδη μικροσκο- 
τζικά έχοντα θώρακα λεπτόν μεν όλλά σκλτρον χαΐ α- 
φθαρτον μεχα ποικίλων λεπχοχάχων γραμμών. Άπαν- 
τώσιν ενχδς τελμάτων καΐ έν τ·  ̂ θαλάσσι;] πολλαπλα- 
σιαζόμενα δια μεριαμοΰ.

Κύτταρα

ΑΧ ΑΤΟ Μ ΙΑ  Τ « Χ  ΦΓΤΩΧ

§ 4 7 .  Κύτταρα  ΙΟί'). Λεπτόχατον τεμάχιον 
έκ των οργάνων των φυτών (ρίζ^^ί, κορμού, φύλλων, άν- 
θ«ων, καρπού)

Ε Ιμ. 102. Κνιτορα . 

χνττάρων Ονομαζόμενων, "ϋοτε τδ κύτταρον είναι τδ 
στοιχειώδες δργανηι· ες ον ίτνι-ίστανται τά ψντά.

Έκαατον νεαρδν κύτταρον (οχ. 2) περιβάλλεται ύπδ 
διαφανούς μεμβράνης, περικλειούαης ύλην πηκτώδη, τδ 
πλάσμα, έν τφ δποίφ κεϊται πυκνδν χώμα, δ πνρήν. 
Έντδς τού κυττάρου υπάρχουτι πολυπληθείς κίκκοι 
χλωρού χρώματος, ή γλωροι^υλλη, παρέχουσα τδ χλω- 

Φατβλογ'*, Μ. Ρίλλη. 7
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χρώμα ε?ς τα ^^υτά, ν.αΐ «ροσετ: άλλοι κόκκοι τδ 
ημνλον (σχ. 3).

Τό εξωτερικόν σχ·?;μα των κυττάρων δύναται νά είναι 
διάφορον, σφαιρικόν"(οχ. 4), κυλινδρικόν (σχ. δ), πολυ
γωνικόν (οχ. 3), ινώδες (σχ. ϋ). Έ  δε μεμβράνη, ήτις 
ε{ς τά νεαρα κύτταρα είναι λεπτότατη καί διαφανής, 
μετά χρόνον παχύνεται διά πλάσεως νέων στρωμάτων. 
Έ όν ή πάχυνσις' αυτή δεν ήναι καθ’ όλα τα μέρη ή 
αυτή κα: ομαλή, παρουσιάζει ν, μεμβράνη πόρους, δα
κτυλίους και σπείρας (σχ. 0).

§  4 8 . ΊναγγεεακαΙ δέομαι (Εϊκ. ΙΟ.ί). 3ά νεΰρα 
των φύ/νλων συνε- 
νοΰνται κατά τήν 
βάσιν αυτών είς εν 
κύριον νεΰρον, τό 
οποίον εισέρχεται 
(σχ. 0
κλώνον καΐ οι’ αυ
τού είς τδ στέλε
χος, διήκον καθ’ 
δλον τό μήκος τού

ρ-ζης. Α ί ινες αύται είναι άθροισμα λεπτότατων σωλή
νων, άγγείων ένομαζομενων (σχ. 2), των όποιων οί τοί
χοι δεικνύουσι πολλάκις στίγματα, ή γραμμάς, ή δα- 

κτϋλίοϋί κκί σπβίρας. Τά άγγεϊα Ισχημοίτίαθησαν έκ 
κυί-άρων έπ’ άλλήλων κειμένων, των ίποίων οί μεταξύ 
τοίχοι έξηφανίοθηοαν. Τά μίν των άγγείων γέρουαι χι>- 
μού; γαλακτώδεις, καί λέγονται γα/.ακτοψύρα, τά δέ
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Ε1χ· 104. Τομή 6βΐζο\τία 6ιά χορμον.

μ*ν κα:ά τν,ν περιφέρειαν, αραιαΐ ο=

φερουα: κατά το εαρ μόνον ϋδωρ, τόν δέ λοιπόν '/ρονον 
άερα, καΐ λέγονται ξνλαγγηα.

Πολλά χγγεΐα 
άθροιζόμενα συ- 
νιστώοι μίαν /- 
ναγγειακην ύε- 
σ/ίί/ν (Είκ. ΙΟί).
Καί είς μέν τά 
μονοκοτυλήδονα 
αί δέομαι είναι 
διεοπαρμέναι ά· 
τάκτως εντός τοΰ 
κορμού, πυκναί 
κατά τό κέντρον (σχ. 1)· 
δέ χά δικοτυλήδονα αί δέομαι 
(οχ. 2) κείνται κύκλιο περί τήν
έντεριώνην,σχηματίζουοαιμετά
ταΟτα τούς ί)ακτνλίονζ·, κύκλους 
πυκνούς καί αραιούς, έμοκεν- 
τρους, διαχωριζομένους διά κα
θέτων διόδων είς κερκίδας. Είς 
έκάστην δέσμην οιακρινομεν 
διάφορα στρώματα (Ε?κ. 105), 
παρουσιάζοντα διάφορον όψιν 
κατά τήν τομήν.

α) Τό έξω μέρος τής δέσμης 
τό συνιστάμενον έκ κυττάρων 
λεπτοτο'χων κυλινδρικών ή 
νωδών λέγεται ψλοΐίομα.

β) Τό ένδον μέρος τής δέσμης τό συνιστάμενον έκ

ΕΙχ. 105. Τομή δ ρ ίζο τ ία  3ιά δέσμης.
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πολλών αγγείων παχυτοίχων, τά έπο;» ε{; ορ'.ζοντίαν 
τομήν (Είκ. 105) παρουο’.άζουοί στόμα:α εύρεα με χεί
λη παχέα, λέγεται ξύλίομα.

γ) Μεταξύ τών δύο τούτων στρωμάτων κείται στρώ
μα συνιστάμενον έκ κυττάρων σφαιρικών ή ελλειψοει
δών, έχόντων λεπτοτάτην μεμβράνην, ο ονομαζόμενος 
πλαοηχος Ιστός (^ίιΓη0^ϋ^η), έν τψ όποίΐ;) γίνεται ή 
πλάσις νέων κυττάρων.

§ 49 . Έ π ιδερμ Ις  {Ε ’κ. 106). "Ολα τά μέρη τού 
φυτού έπικαλύπτονιαι 

ύπδ στρώματος μεμβρα
νώδους λειττοτάτου, τν̂ ς̂ 
Ετιώεομίόης, συνισταμέ- 
νης έκ πλατέων κυττά- 
ρο)ν, άχρόων, μή χλωρό· 
φυλλούχων: Μεταξύ αυ
τών παρατηρούνται όπαί, 
τά οΊοματα, πολυπληθή 
κατά την κάτω επιφά
νειαν τών φύλλων, διατών 
έποίων συγκοινωνεί τδ̂Ε Ιμ. 106. Έ π ιδ ερμ ίί.

ένδον τού φυτού μετά τού έκτός άέρος.

Φ Π ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ  Τ12Χ ΦΓΤίίΝ

Τά αυτά αύξάνουοι, παράγουσι φύλλα, άνθη, καρ
πούς. ΙΙρος τούτο δμως πρέπει νά λαμβάνωσιν ώς καί 
τά ζφα τροφήν, νά κατεργάζωνται καΐ νά άφομοιώσι 
ταύτην πρδς έαυτά. Τά φαινόμενα τής λήψεως τών
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τροφών, της κατεργασίας καί τί^ς άφομοιώσεως αυτών 

συνίστώσι τήν φνοιολογίαν τών φυτών.
§ 5 0 . ΤροφαΙ τών φυτών. Γνωστόν, δτ: έαν πο· 

^ακτώσωμεν μερσζ ν. φυτού, άποκλείοντες τδν άερα, τδ 
-.λε-στον τού φυτού μένει ώς άνθραξ· έάν δε καύσωμεν 
αύτο εντελώς ύπολείττεται )) τέφρα, συνισταμενη έξ ά- 
νοργάνα,ν ούαιών (- ό̂δα, πίτασαα, άνθραχιχίν φωαγορι- 
κόν κβ ίσαον κ τλ ). Έ κ  -τ,ς προχείρϋ» ταύτη; καρα- 
τηρ·/,38ως αομπ$ρα£νομεν, δτι ι«  συτίατανται έξ 
ανόργανων ουσιών και ανέ^ρακος, δστ'-ς δεν είναι με
μονωμένος άλλ’ ήνωμένος μετ άλλων στοιχείων.  ̂ έ}ς 
χροψίΐΐ λοίτιόν τών φντών τιρετιει να τρ'αι αι ονοιαι 
αΐ εντοζ τήζ τεψραζ αντών ατταντώοαι, χαι ονοίαι τιε- 
οιέχονοαι «νί^ρακα.

Τδ κυρκόιαχον σόιμα, χ4 περιέχον άνθρακα, είναι 
χδ γ/ωστϊν όιοξείΛιον τού Μ ρα κος  (ϊδε Χτ,μείαν 
οελ. 40), συνιοχάμενον έξ άνθρακες ήνωμένοϋ μεχά 
όξυνίνου. Τδ διοξε'διον τοΟ άνθρακες είναι αέριον α
ίρουν καραγέμενον μέν οιά χν]ς καόοεως χών ξ λων 
καί χών άν.ρακών, κυρίως όμως και καχα μεγάλα 
ποοά καράγεχαι καχά τΐ,·/σήψιν γυχικών^καί ζιιιϊ- 
κών οόοιών. Τά ίργανικά δηλ. αώμαχα διά χ-ζς έκενερ· 
γειας χοϋ ιιωχόχ, μεχρίας θερμδχηχος, ϋγρααίας καί δ- 
ξυγένου άκοουνχίθενχαι εις άκλουοχέρας ένώοεις. Τδ 
γαινόμενον χοΟχο λέγεχαι αί}ψις. Α ι σηκίμεναι δργα- 
νικαί οϋοίαι μεχά χοΰ χώμαχος άναμιγνυδμεναι ακοχε- 
λοΟσι χτ'ιν άρδσιμον γν;ν. "ϋσχε χδ πλεϊσχον χοΰ διοξει
δίου χοϋ ονθρακος ένυκάρχει έν χψ έδάφει, καθέις καί 
αί άλλαι άνω μντ,μονευθεϊσαι χροφα!· χδ δέ έδαφος θεω- 
ρε'χαι καί είναι ή κυρία άκοθήκη χών χροφων χων φυ-
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τ&ν. Έ άν το έδαφος στερείται ποοόν τι των τροφών, 
άποδίδομεν αύτφ ταύτας διά των λιπασμάτων. ΤαΟτα 
είναι ζωικά (έκκρίοεις ζφων, τρίχες, δίρμα, κόνις των 
δστών περιέχουσα φωσφορικά άλατα κτλ. καί τδ κατά 
τά παράλια χτ]ς Χιλής καί ΙΙεροαΐας κατά μεγάλα πο
σά άπαντών )^ααηο, σχηματισΟεν έκ των έκκρί:εων 
θαλασσίων πτηνών)· φυτικά (φύλλα, κλάδοι, ρίζα και 
τέφρα φυτών), και ορυκτά (νίτρον, φωσφορίτης, γύψος). 
Έκτος τών λιπασμάτων έφαρμόζουσιν ώς μέσον πρδς 
πρόληψιν τγ',ς έξαντλήσεως τού έδάφους, την αργίαν^ 

οργοΰντες τδν άγρδν και 
άφίνοντες αυτόν άεργον 
έπΙ έν έτος, καί την έπαλ- 
ληλοσποράν^ καθ’ ·ζν είς 
τδν αυτόν άγρδν σπείρον· 
ται διαδοχικώς επί τρία η 
τέσσαρα έτη διάφορα φυ
τά, ό δε κύκλος ούτος τών 
φυτών έπαναλαμβάνεται 
μετά τδ τέλος τών τριών 
Υ| τών τεσσάρων ετών.

Περίεργα είναι φυτά 
τινα άπαιτούνταπρδς τρο
φήν έντομα, και εχοντα Ι- 
διαίτερα όργανα πρίς σύλ- 
ληψιν τών έντόμων, διά 
δέ χυμού Ικκρινομένου 

’■■· ' '  ' ύπ’ αυτού τού φυτού δια-
Είχ. 107. Δίοναία η μνάγρα. λύεχαι ή ίργανιχή ούτία. 

Τοιούτον έντομοφάγον ή σαρκοφάγον φυτδν είναι καί ή
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Αωναίαή μνάγρα (Είχ. 107), φοών 
φύλλα τριχοφέρα -/.αιά χήν περιφέρειαν. Καν έ,α των 
φύλλων ίπικαθί3ΐ3 ενχνμόν χι, χί> φύλ/Λν νλειεχαι, συε- 
φίγγεχαι, χύ Ινχομον φονεύεται, δι4 Χτν ^κ'/ρινομενον 
χυμοΰ διαλυόμενων άπορροφαχαι.

6; 5 ί .  ν ΐη ψ ίί τώ * · τροφ ών. Α · έν χ·(] έδαφει χρο- 
φαί διαλϋόμεναι έν χψ ύδαιι εισέρχονται δ «  των λε. 
πιοιάχων τοίχων των οπογγίσαων ένχος αυιων (καχα 
τδ φαινίμενον τι,; ένδομώσεως), και ί,.οτελουκ χο/ χυ

μόν, δσχΓς έκ χν); ρίζης " ? ’ «  «  « “ ·
καί πλημμυρών δλα χίι μέρη τού φυτού άνερχομενο; 
κα'ι μ έχΓ^ώ ν φύλλων. Γίνεται δε η άνοδο; αυτή του 
χυμού διά τής πιεοεως ιΛ ν  ο ίίω ν, καθ ην, τδ εντδς 
ίων ριζών διά χή; ένδοομώοεως είσελθον υγρόν, έπιφε- 
ρον ίίεσ ιν έπί τού ήδη έντδς αύτών προυπαρχοντος χυ· 
μου, άναδιβάζει αυτόν, διά του ίμποτιααου των τοίχων 
ίών κυττάρωΐ, καί δΓ ενίοα/ιώοεακτ τού χυμου ένχδς 
των κυττάρων, άπορροφωμένου του ε.οερχομενου χυμου 
ύπδ του πλάσματος χών κυττάρων. Εκτες .ου,ευ . 
φυχδν λαμβάνει &ά τώ ν  στομάτων των φύλλων ικανό,_ 
ποαόν όιοξαΛίου τού Μ ρ α κ ο ; εκ του 
α υτού .,ίκλνετ όξυ/όνον, ώ ; κα πείραμα,ικως .ουτ
άποδείκνυται (ίδε Χημείον σελ. ι0). _

6 5 2 . Κατεργασία  τω ν  τροφών. Ο εις τα φύλλα 
άνελθών χυμδς δέν είναι άμέσως πρόσφορος προς τρο
φήν του φ υ ίο Ι άλλά πρέπει πρώτον να κατεργααθη 
κ ίί τροποποιηθή. Γίνεται δέ τούτο οια των έξης μέσων:

α ') ε1»1 τής άναττνοής. Ό π ως εις τά ζφα, ουτω κα. 
εις τά φυτά τδ ίξυγόνον τού αερος εισερχόμενον εντ-. 
τών κυττάρων των φύλλων, έπενεργεί έπι του έν αυχοις
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γυμοϋ καί τροποποιεί αυτόν, έκλυεται δέ, ώς καί ε!ς 
τά ζφα, διοξείδιον τοϋ άνθρακος. Συνδιάζοντες τό φαι- 
νόμενον τούτο της άναπνο·ί)ς μετά τού φαινομένου της 
λήψεως διοξειδίου του ανθρακος εκ του άέρος, παρατη- 
ρούμεν, βτι εις τά φύλλα συμβαίνουαι συγχρόνιος δύο 
άντίθετα φαινόμενα, δηλ. λήψις όιοξεώίον τον άνι^ρη- 
κος και εκπομπή όξν/όνον, και Λφ' ετέρου λήψις όςυ- 
γόνον και εκπομπή ^^ιοζειδίον τηϋ ανϋρακος. Τό  πρώ
τον φαινόμενον γίνεται έντονώτερον τη βοηθεία τοΰ η 
λιακού φωτός.

β '), Ιία τον ψωτδς και τής χλωροφύλλης. "Οτι ταΰτα 
είναι αναγκαιότατα διά τήν κατεργασίαν τού χυμού, 
συμπεραίνομεν έκ τούτου, ότι φυτά είς τδ σκότος μετε- 
νεχθέντα ώχριώσι, μαραίνονται και τέλος άποθνήσχουσι.

Τδ πρώτον παραγόμενον της κατεργασίας των αρχι
κών τροφών είναι τδ άμνλον^ πλασσόμενον έντδς των 
κυττάρων, έντδς των οποίων ώς είδομεν, καί άφθονον 
άπαντα. Έ κ  τού αμύλου διά περαιτέρω τροποποιήαεως 
αυτού παράγοντα: άλλαι ούοίαι π. χ. ή κυτταρίνη^ τδ 
ζάκχαρι κτλ., αίτ.νες χρησιμειουσι πρδς πλάσιν νέων 
οργάνων των φυτών, καί λέγονται οργανοπλαστικαί ού· 
σίαι. Α ί όργανοπλαστικαί αύται ούσίαι φέρονται έκ των 
φύλλων καί έναποταμιεύονται εις ώρισμένα μέρη τών 
φυτών, ρίζης βολβδν έκ τών όποιων μετά ταύτα απά- 

.γονται, άφ’ ού πρώτον ρευστοποιηθώσι διά τών καλού- 
μένων προζνμίων, τά όποια σχηματίζονται κατά τδν 
χειμώνα έντδς τών φυτών.

§  6 3 . Α ϋξηα ις τώ ν  φ υτώ ν . Έ κ  τών όργανοπλα
στικών ουσιών πλάσσονται έν τφ  φυτφ νέα κύτταρα^ τά 
άρ προ'!>πάρχοντα αυζάνονοι καί τροποποιούνται. Ή
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πλάσις νέων κυττάρων γίνεται κατά διαφόρους τρόπους, 

ών οί κυριώτατοι ε ίνα ι:
Ό  μερισμός^ καθ’ 0ν αρχικόν τι κύτταρον συοφιγγό- 

μενον κατά τό μέαον ή και άμέσως χωρίζεται εις δυο, 

ταΟτα είς τέαααρα· κτλ. οΰχω πολλαπλά βιάζονται τά 

βακτγ,ρια και τά  διάτομα.
'ΡΙ έκβλάοτηαις (Εϊκ. 108), καθ' ήν έκ του αρχικού 

κυττάρου σχηματίζεται φυσά· 
λις συνεχομένη, έντδς της-ό
ποιας εισέρχεται καΐ μέρος του 
πλάσματος. Έ π ε ιτα  φρασσό
μενου τοΰ σωλήνος, σχηματί
ζετα ι νέον κύτταρον, συνδεδε 
μένον μετά του αρχικού, καί 
ούτο> άποτελώνται κοινόβια 
κυττάρων.

Τ ί  δε άιτοτέλεσμα τ·ί;ς Ινεργε:»^ τκύτη; είναι, ή 

ΐτλάαιρ νέων έργάνωνχων φυτών, ήτοι φύλλων, ανθέων, 

καρτών, καί ή μεγεθυντις τών προϋπαρ'/όντων οργά

νων, επομένως ή αϋξησις τού φυτοΟ. Α παρα ίτη τα  διά 

τήν πλάαιν καί αΰξηαιν τών ίργάνων τών φυτών, είναι 

ή μέτρια θερμότης, τδ φώς καί δ άήρ·
ί; 5 4 . Κ ιν ή α ε ι; δργάνων τώ ν  φ υτώ ν. Εις τινα 

φυτά παρατηρούνται κινήσεις οργάνων αυτών ενεκα ε
ξωτερικού έρε§ιαμοϋ· π. χ. φύλλα τινων μεταδάλλουσι 

θέσιν, τά ά'/θη άλλων τήν μέν ήμέραν κλείουσι καί ά- 

νοίγουσι τήν νύκτα, άλλων τουναντίον, άλλων δέ φυτών
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τά  ανΟη άνοίγουαιν ε?ς ώρισμένην ώραν τής ήμέρας. 

Ιϊεριεργςτα:αι είνα: αί κίνήαεις των φυλλαρίων Α κ α 
κίας τής αΙόήμονος, της δκοίας τά  διαμφίπτερα φύλλα 

κατά την έηαφήν αυμπίπτουαι, τό δέ δλον φύλλον έκ 

τοΟ μίσχου κλίνει, μετά χρόνον δέ τδ φύλλον αναλαμ

βάνει τήν προτέραν αυτού θέσιν.

§  5 6 . Ά ΰ ΰ ·ένε ια ί τω ν  φ υτώ ν . Ό  χυμός τών 

κυττάρων ενεκα έπιρροης του Ιδάφους μεταβαλλόμενος 

ε?ς κόμμι και ρητίνην, έκκρίνεται ύπδ τοΰ φυτού. Ε π ί

σης μικροργανισμοί εντός τών κυττάρων αύξ^νοντες 

έπιφέρουτι σηψιν καί άπουύνθεσιν αυτών, μεταβαλλό

μενων εις ύγ ρόν δύσο^μον ή εϊς μϊλανήν κόνιν (καρκί

νος). Προοέτι τκ παράσιτα φυτά, μύκητες κα! άλλα, 

εϊσάγοντα τάς ονας έντάς τών ιστών τών φυτών, έπί 

τών ίποίων παρασιτοϋσι, καί άφαιροΰντα τον χυμόν, 

παρακωλύουιι τήν αΰξησιν αυτών, ϋλάβας μεγάλας έ· 

πιφερουσι καί τά έντομα, τά όποια καταΟέτοντα τά φά 

αυτών έντός τής ωοθήκης, ή καί εντός έντομών γινο

μένων διά τοϋ κέντρου αυτών, προκαλοϋσι συρροήν καί 

έκροήν τού χυμού, π. χ. εις τά  φύλλα τής δρυός, έκ 

τοϋ όποιου ξηραινομένου σχηματίζονται αί κηκΐόες, 

χρήσιμοι έν τή βαφική.

§  5 6 .  Φυτά καΐ ζώα . Τά  φυτά λαμβάνοντα άνορ- 

γάνους ούοίας, ϋδωρ, διοξείδιον άνθρακος, καί άλατα, 

σχηματίγουσιν έζ αυτών άμυλον, κυτταρικήν, ζακχαρι 

καί άλλα σώματα, χρήσιμα πρός τροφήν τών ζιρων-
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διά προσλήψεως δέ του διοξειδίου του άν9ρακος και έκ- 

λύσεως έξυγόνου άπόδίδουαιν ζΐς τδν άερα τδ διά τή> 

άναπνοΎ^ν των ζώων λίαν άναγκαΐον δξυγόνον. Ά φ ’ ε 

τέρου τά ζφα εισπνέοντα έξυγόνον, άποδίδουσι διοξείδιον 

του άνθρακας, χρήσιμον πρδς τροφήν τών φυτών, διά δέ 

τών έκκρίσεων αυτών (λιπάσματα) άποδίδουσιν ε?ς τδ 

έδαφος τάς προς τροφήν τών φυ:ών χρησίμους ουσίας. 

Φυτά λοιπδν και ζφα  είναι στενώς πρδς άλληλα συν- 

δεδεμένα, έπιβοηθοΰντα καΐ συμπληρουντα άλληλα έν 

ττ] οίκονομία τής φύοεως.

Τ Ε Λ Ο Σ
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§ I .  Γενικοί 7(ηοατ*« οήίίεις.

'Η  διδασκαλία της Φυτολογία; προώρισται διά τά 

θερινά εξάμηνα, εναλλασσόμενη μετά τητ Ζιοολογίας. 

Έ ξ  έκαστου -εριγραφομένου ι^υτοΟ άπαραιτήτως άναγ- 

χαίον είναι, έκαστος μαθητής νά έχη καί εν άντίτυΓτον, 

ώστε ή εργασία νά γ 'νηται συγχρόνως υφ’ δλιον τη 6- 
δηγία το^ διδασκάλου. Έ κ α στο ; μαθητής πρέπει νά 

έχη  βελόνην, μαχαίριον μικρίν, καί, άν ήναι δυνατόν, 

και φακόν.

Τά  κατά την περιγραφήν μέρη τοϋ άνθους τίθενται 

Ιπ ΐ χάρτου, άπλοΰνται τακτικώς, τίθενται έντδς πα

λαιού βιβλίου ή στυποχάρτου, και πιέζονται, Τνα άπορ- 

ροφηθή τδ ϋδωρ, και έπειτα επιτίθενται έπι φύλλου 

λευκοΰ χάρτου, έπι του δποίου έπικολλώνται διά κόμ- 

μεως. Τά  μέρη τοϋ φυτοϋ, τά  έποια πρέπει νά έπικολ- 

ληθώσιν, ε ίνα ι: δλον τδ φυτόν, έάν είναι δυνατόν, φύλ- 

λον αύτου, άνθος καί τά  μέρη αύτοΰ χωριστά. *Γπδ έ

καστον φύλλον γράφεται τδ όνομα τοϋ φυτοϋ, 6 άριθ-
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μ^ς των πετάλων της στεφάνης, των στημόνων, τ6 

σχήμα του ύπερου, ο; χώροι της ωοθήκης, 6 τόπος, έν

θα τύ φυτόν εύρόθη, καΐ 6 χρόνος τγ]ς άνθήσεως αύτοϋ. 

Τά μεμονωμένα ταΰτα φύλλα τακτοποιούμενα άποτε- 

λοΐσι τήν φυτολογικήν τοΰ μαθητου συλλογήν. *ϋ έκ 

τής τοιαύτης έργασίας ώφέλεια είναι καταφανέστατη. 

Ά φ ’ ενός τά πράγματα έντυπούνται άνεξίτηλα έν τφ  

νφ, έπιβοηθεϊται και διευκολύνεται ή έπανάληψις, ή- 

τις, έπειδή γίνεται Ιν  καιρω, καθ’ ον τά  φυτά άπήνθη- 

σαν ήδη, θα παρείχε μεγάλας δυσκολίας· άφ’ ετέρου 

δε έθίζεται 6 μαθητής εις Ιργασίαν, τδ αίσθημα τής 

τάξεω ; διεγείρουσαν. ΙΙροσέτι πρέπει ό διδάσκων νά ε?- 

κονίζη τά μέρη τοΰ φυτού έπΙ τοΰ πίνακος, οί μαθηταί 

νά άπεικονίζωσ: ταΰτα έπι ιδιαιτέρου τετραδίου, σημει- 

οΰνχες ύπδ έκασιιον σχήμα τδ όνομα τοΰ είκονιζομένου, 

ϋύς γίνεται καί έν τφ  ^ιβλίφ.
Οί άπαξ έξηγηθέντες επιστημονικοί δροι, άναφερό- 

μενοι συντόμως είς τά  επόμενα, πρέπει έκάστο:ε νά 

άναπτύσσωνται.

§ 9 . Μοοφολογία.

Ενταύθα αθροίζονται οί έπιστημονικοί όροι των ορ

γάνων των φυτών. Τά παραδείγματα άναφέρονται έκ 

των ήδη περργραφέντων φυτών. ΙΙολλά σχήματα, ώς 

γνωστά ήδη, παρελείφθησαν. Ό  διδάσκων δμως πρέπετ- 

νά είκονί^'η ταΰτα ΙπΙ τοΰ πίνακος, καί οί μαθηταί έττί
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χάρτου, δστις νχ έπ:κολλάται έν τφ  ρ:βλί(;). "Ινα δέ 

κα’ δ μαθητής άποκχΎ,ση ικανότητα καΙ ευχέρειαν 

περί την χρήσιν και εφαρμογήν των έπισιημονικών δ- 

ρων, καΐ πρδς άακηοιν αύτου, άναγκαΐον κρίνω να δί- 

δωντα: ε!ς τούς μαΟητάς καί τινα φυτά προς περιγρα

φήν, συγγενή πρδς τά περιγραφεντα έν τψ πρωτιό μέ- 

ρει. Τά πρδς περιγραφήν φυτά πρέπει νά ληφθώσιν έκ 

τών οίκογενειών τοϋ δευτέρου κύκλου κατά τήν ση- 

μείωσιν των έδηγιών § 3, ένθα αί οίκογένειαι τακτο

ποιούνται κατά τούς μήνας τής κυρίας Ιμφανίσεως αυ

τών. Τινές των έκθέσεων τούτων άναγινώσκονται έν τή 

παραδόσει ύπδ των μαθητών, τού διδασκάλου ποιουντος 

τάς δέουσας πραγματικάς παρατηρήσεις. Έ π ειτα  λαμ- 

βάνεται ώς ράσις ή καλλίατη των έκθέσεων και πρδς 

ταύτην διορθούνται τά  πραγματικά λάθη των λοιπών. 

Α ί έκθέσεις αύται αντιγράφονται καΐ διατηρούνται.

*ί2ς φυτολογικαι συλλογαι έν τή Μορφολογία έστω- 

σαν είδη φύλλων, ανθήσεων, άνθέων καί μερών αυτών 

καί ξηρών καρπών.

5 3. Κύκλος δεύτεοος.

Ό  κύκλος ούτος σκοπεί τήν άνάπτυξιν τής έννοιας 

τής οίκογενείας καί κλάσεως έκ τής συγκρίσεως δύο ή 

καί πλειοτέρων φυτών. Πρδς τδν σκοπδν τούτον έπανα- 

λαμβάνεται έν συντόμΐ;) τδ έν τψ πρώτφ κύκλω περι- 

Ύραφέν έκάστης οίκογενείας φυτδν κατά τάς παραπομ-
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τζάς, τζροαέτι δε καΐ έχθεσεις, έάν το:αϋται βτζάρχωζ:ν. 
Α ί έπ'.γραφαί έν άρχ·  ̂ των τύπων καΐ των κλάνεων 

τϊροτάοσοντα: μόνον καΙ μόνον δια τήν έπανάληψ^ν, ή 

άνάπτυξις αύτών έπ^τάσ^ετα'.. Επειδή και έν:αθ9α ή 

•διδασκαλία γίνειαι επ’ αυτών των φυτών, δ·)ναται ό δι
δάσκων, έκτες τών περιγραφσ,αένων, να λάβ·() πεδς αύ- 

τεψίαν και έρευναν και άλλα είδη φυτ6)ν τή: ί̂'̂ ζ■̂ ι; οΙ· 
κογενείας, έν τέλε’. αυτής άναφερεμενα. Διά τεύτε δεν 
έφείλε: να άκελουθήση τήν έν τώ ^ι8λΐ(;) σειράν, άλλα, 

συμμορφούμενος πρδς τήν έποχήν τής έμφανιεεως τών 

φυτών, νά διέρχηται έκε^νας τάς οίκογενείας, τών 6- 
πείων τά φυτά είναι πρόχειρα. Ή  πρόσκαιρες δ’ αύτη 

διάσπασις τής σειράς του φυσικού συετήματος έπανερ- 

θούται κατά τήν γενικήν έπανάληψιν, γενησομενην 

κατά τήν φυεικήν τάξιν τών οίκεγενειών. ΙΙρδς ευκο
λίαν αναφέρω τήν κατά μήνας τάξιν τών κυριωτάτων 

οίκογενειών.
α . Φεβρουάριος: Σταυρανθή, Χειλανθή.

β '. Μ ά ρ τιο ς : Χειλανθή, Κρινοειδή, Μηλοειδή, 

Χύνθετα.
γ '. Μ ά ρ τιο ς : ^Γυχανθή, Ροδοειδή, Έλαιοειδή, ’Λ - 

γρο>στώδη. Κωνοφόρα.
δ\ Μ ά ιος : Μηκωνοειδή, Μαλαχοειδή, Χρυσομη- 

λοειδή, Χτρυχνοειδή, Χικυοειδή, Κυπελλεφόρα.

ε '. ' Ιο ύ ν ιο ς : -κιαδανθή.

3Ιετά τδ τέλος τών Φανερόγαμων νά κατασκευασ^
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υπέ των μαθητών γενικές πίνας αυτών κατχ τ^ υπό

δειγμα της σελ.

§ 4 . Ά να τοα ία .

Έ ά ν  ύπάρχη μικρο^κόπιον, δειχθήτω-αν τα εςης: 

α '. Δια τά κύτταρα και την χλο)ρο^ύλλην ςρύλλ·ον· 

^ύου.
6' .  Διά τό άμυλον λεπτίτάτη  τομή γεωμήλου, 

γ Α γ γ ε ί α  εκ των ίνών φύλλου, καί έπιδερμίς.

5 ·■. Φ ΐΓ0ΐο?·ογία.

ΙΙρός τελειοτέραν άνάπτυςιν δύναται 6 διδάσκων να 

συμπλήρωσή τινά έκ τής Φυσικής καί Χημείας : τδ 

περί ένδοσμόσεως, τδ περί τριχοειδών φαινομένων, τδ 

δέ περί άποσυνθ^σεως του διοξειδίου του άνθρακος ύπ^ 

των φύλλων ίδε Χημείαν σελ. 40.
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ροιν τών φύλοιν έκδοσις δεύτερα βελτιωύεΐσα 1914 16ον σελ. 200.

Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΫ καΐ Κ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρακτική 
ή μόνη έγκριΰεΐσα διά μίαν τετραετίαν άπό τού 1914 — 1018 κοΌ 
τό Νέον Άναί.υτιχόν Πρόγραμμα τής Π. Κ. Έκπαιδ. Επιτροπής, 
πρός χρηαιν τών Ελληνικών Σχολείων καί Παρθεναγωγείων, καί 
τών τάξειον τών Σχολών Πρακτικών Γνώσεων καί Έμ.ποριου 16ον 
σελ. 3ό2.

Α ΕΥΣΤΑΘΙΑΚΟΥ 'Ο Μίκ̂οζ Φνσιογνώατης ή Αί Πρώτοι Γνώσεις τής Φναιπής χαι τής Χημείας διά τήν .τριότην Έκ.παίδευσιν 
ιίρρένιον καί Οηϋων χατιΐ τό Νέον Αναλυτικόν Πρόγραμμα τής Π. 
Κ. Έχ.-ιαιδ. ’Επιτρο.τής, εχδοσις δεύτερα 1014, ΙΟον σελ. 96.


