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Γ ε ν ι κ έ ς  ο δ η γ ί ε ς  
 

Κάθε εργαστηριακό μάθημα ολοκληρώνεται σε τρεις ενότητες: 

α) Θεωρητική, όπου περιγράφεται το προς παρατήρηση θέμα. 

β) Παρατήρηση. Οι σπουδαστές ετοιμάζουν τα παρασκευάσματα με τον 

τρόπο που θα τους υποδειχθεί και τα παρατηρούν.  

 

γ) Σχεδίαση, η οποία βοηθάει στην καλύτερη εμπέδωση του εξεταζόμενου 

θέματος. Η σχεδίαση της εικόνας του μικροσκοπίου, χωρίς να είναι καλλιτεχνικό 

σχέδιο θα πρέπει να αποδίδει πιστά τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου 

θέματος, δηλαδή, θα πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες μεγεθών των 

διαφόρων κυττάρων και ιστών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος  

Απαραίτητη για την προετοιμασία του παρασκευάσματος είναι η 

καινούργια λεπίδα ξυραφιού. Τα υπόλοιπα αντικείμενα που θα 

χρειαστούν διατίθενται από το εργαστήριο. 
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του εργαστηρίου. Την σωστή σχεδίαση θα βοηθήσει η καταρχήν σχεδίαση 

της εικόνας από μικρή μεγέθυνση και στη συνέχεια η προσθήκη των 

λεπτομερειών από μεγαλύτερη μεγέθυνση. 

 

Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι τρεις συνεχόμενες ώρες. Οι σπουδαστές 

γίνονται δεκτοί στο εργαστήριο μόνο την πρώτη ώρα, και εφόσον έχουν μαζί 

τους τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω (ξυράφι, τετράδιο, κ.λ.π ). 

 

 

Άλλες οδηγίες για τους σπουδαστές: 

1.Τα αντικείμενα της μικροσκοπίας (φακοί μικροσκοπίου, 

αντικειμενοφόρος, καλυπρίδα) θα πρέπει να καθαρίζονται πριν ξεκινήσει το 

μάθημα για ευκρινέστερη εικόνα. Τα χέρια να είναι καθαρά για να μην 

λερώνονται τα παραπάνω αντικείμενα. 

2. Τυχόν προβλήματα με το μικροσκόπιο, όπως μη σταθεροποίηση του 

παρασκευάσματος κοχλίες που δεν γυρίζουν κ.λ.π δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από τους ίδιους τους σπουδαστές αλλά να καλείται αμέσως 

το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση στο εργαστήριο γίνεται δύο φορές στη διάρκεια του εξαμήνου. 

Κάθε αξιολόγηση περιλαμβάνει: α) αναγνώριση παρασκευάσματος και 

ανεύρεση κυττάρων ή ιστών στο μικροσκόπιο (προφορική εξέταση) και β) 

γραπτή εξέταση στο θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου. Για να είναι επιτυχής η 

αξιολόγηση θα πρέπει η βαθμολογία κάθε εξέτασης να είναι τουλάχιστον πέντε 

(5). 

 
 
 
 

Απαραίτητα για το τρίτο μέρος του εργαστηρίου είναι: ένα τετράδιο 

σπιράλ (20φυλλο) με λευκά φύλλα, μολύβι, σβηστήρι και ξύστρα. Το 

τετράδιο σχεδίασης ελέγχεται επιπλέον κατά την τελική εξέταση.  
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Κατάταξη των φυτών 
 

Συνοπτικά οι διάφοροι φυτικοί οργανισμοί κατατάσσονται στα επτά 

παρακάτω αθροίσματα: 

     

    1)  Βακτηρία (Bactreriophyta)                          Πρωτόφυτα 

     2) Κυανοφύκη (Cyanophyta) 

     3) Φύκη ( Phycochyta) 

     4) Μύκητες (Mycophyta)                               Θαλλόφυτα  

     5) Βρυόφυτα ( Bryophyte) 

     6) Πτεριδόφυτα (Pteridophyta)                       Κορμόφυτα  

       7) Σπερματόφυτα (Spermatophyta)                       ή                                              

                      Ι. ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ                        Τραχεόφυτα 

                      ΙΙ. ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ 

 Μονοκοτυλήδονα 

 Δικοτυλήδονα                                    

 

Στο εργαστήριο της Μορφολογίας και Φυσιολογίας φυτού περιγράφονται τα 

Σπερματόφυτα. 
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Θέμα 10 
Το μικροσκόπιο και η λειτουργία του 

Το μικροσκόπιο είναι βασικό όργανο για θέματα ανατομίας των φυτών. Η 

πρώτη του μορφή εφευρέθηκε από τους Ολλανδούς αδελφούς Johann και 

Zaccharias Jansen το 1590, ενώ σημαντική ήταν η βελτίωση που έγινε από 

τον Άγγλο επιστήμονα Robert Hooke, ο οποίος το 1665 παρατήρησε και 

αναγνώρισε τα κύτταρα (εικ. 1). 

 

Εικόνα 1. Το μικροσκόπιο του Robert Hooke 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροσκοπίων κυριότεροι από τους οποίους 

είναι το οπτικό μικροσκόπιο και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το οπτικό 

μικροσκόπιο μεγεθύνει 2.500 φορές, μέγεθος που αυξομειώνεται ανάλογα με 

τον τύπο του μικροσκοπίου. Στις μεγάλες μεγεθύνσεις (πάνω από 2.000) η 

ευκρίνεια της εικόνας είναι περιορισμένη, και εξαρτάται από τον τύπο του 

μικροσκοπίου. Μπορούν μ’ αυτό να παρατηρηθούν οργανίδια ή νεκρά 

έγκλειστα του κυττάρου όπως μιτοχόνδρια, χρωμοσώματα, αμυλόκοκκοι. Το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μεγεθύνει μέχρι 1.000.000 φορές, με τη 

χρησιμοποίηση δέσμης ηλεκτρονίων αντί φωτός. Μπορούν μ’ αυτό να 

παρατηρηθούν τα ριβοσώματα, πλασματικές μεμβράνες κ.α. Εκτός αυτών 

υπάρχουν και άλλοι τύποι μικροσκοπίων, όπως το μικροσκόπιο αντιθέτων 

φάσεων, πολωτικό μικροσκόπιο κ.α.  
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Το κύριο όργανο που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του εργαστηρίου 

Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών είναι το οπτικό μικροσκόπιο, ως εκ 

τούτου είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου λειτουργίας και χρήσης του. 

 

Οπτικό μικροσκόπιο 

Το οπτικό μικροσκόπιο αποτελείται από τρία μέρη, το οπτικό, το μηχανικό 

και το σύστημα φωτισμού (Εικ. 2). 

Το οπτικό σύστημα, που είναι και το σημαντικότερο, αποτελεί ένα 

σωλήνα ο οποίος στις άκρες του καταλήγει σε φακούς. Ο φακός που βρίσκεται 

κοντά στο προς παρατήρηση αντικείμενο ονομάζεται αντικειμενικός, έχει μικρή 

εστιακή απόσταση και δημιουργεί είδωλο τόσο μεγαλύτερο όσο πλησιέστερα 

στην εστία βρίσκεται το αντικείμενο. Ο δεύτερος φακός ονομάζεται 

προσοφθάλμιος και μ’ αυτόν γίνεται η παρατήρηση. Ο προσοφθάλμιος 

μεγεθύνει το είδωλο του αντικειμενικού φακού. Στα σύγχρονα μικροσκόπια ο 

ένας προσοφθάλμιος (μονοφθάλμια μικροσκόπια) έχει αντικατασταθεί από 

δύο, με αποτέλεσμα την εύκολη και ξεκούραστη παρατήρηση. Υπάρχει 

δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης, μεταξύ των προσοφθάλμιων, ούτως 

ώστε να προσαρμοστεί στην απόσταση οφθαλμών του παρατηρητή. 

 Σε κάθε μικροσκόπιο υπάρχουν τέσσερις αντικειμενικοί φακοί, με 

διαφορετική μεγέθυνση ο καθένας, τοποθετημένοι σε περιστρεφόμενο δίσκο 

ούτως ώστε ο ένας από αυτούς να αποτελεί συνέχεια του οπτικού σωλήνα, ενώ 

παράλληλα να είναι εύκολη η αντικατάσταση του με άλλον διαφορετικής 

μεγέθυνσης. Κάθε φορά ο φακός που κάνει την παρατήρηση είναι εκείνος που 

είναι τοποθετημένος κάθετα στην τράπεζα. Οι μεγεθύνσεις που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τους αντικειμενικούς φακούς είναι 4Χ, 10Χ, 

40Χ, και 100Χ. Οι μεγεθύνσεις των προσοφθάλμιων κυμαίνονται από 6Χ, έως 

25 Χ. Αυτοί φαίνονται στην πάνω άκρη του οπτικού σωλήνα και μπορούν να 

αντικατασταθούν. Σε κάθε φακό αντικειμενικό ή προσοφθάλμιο αναγράφεται 

από την κατασκευαστική εταιρεία η μεγέθυνση που κάνει. Η συνολική 

μεγέθυνση με την οποία παρατηρείται ένα αντικείμενο είναι τι γινόμενο των 

μεγεθύνσεων των δύο φακών, έτσι όταν η μεγέθυνση του προσοφθάλμιου είναι 

10Χ και χρησιμοποιούμε τον αντικειμενικό φακό 4χ, η μεγέθυνση παρατήρησης 
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είναι 10x4 =40Χ για το επόμενο φακό των 10Χ η συνολική μεγέθυνση που 

γίνεται είναι 10x10=100Χ και ούτω καθεξής. Η ευκρίνεια με την οποία βλέπομε 

το αντικείμενο δεν είναι πάντοτε η ίδια και εξαρτάται από τη διακριτική ικανότητα 

(d) του  μικροσκοπίου. 

Το μηχανικό σύστημα στηρίζει το οπτικό σύστημα και το σύστημα 

φωτισμού. Ονομάζεται στατό και αποτελείται α) από τη βάση, που στηρίζει το 

όργανο β) την τράπεζα. Η τράπεζα είναι επίπεδη επιφάνεια με μια οπή στη μέση 

για να περνούν οι ακτίνες φωτισμού, οι οποίες προέρχονται από το σύστημα 

φωτισμού. 

 Η τράπεζα είναι εφοδιασμένη επί πλέον με σύστημα σταθεροποίησης 

του παρασκευάσματος. Η σταθεροποίηση γινόταν με δύο απλά μεταλλικά 

ελάσματα και μετακίνηση με το χέρι. Στα σύγχρονα μικροσκόπια υπάρχει ένας 

συνδυασμός συστήματος σταθεροποίησης και μηχανικής μετακίνησης του 

παρασκευάσματος. 

γ) βραχίονας με τους κοχλίες. Ο βραχίονας στηρίζεται πάνω στη βάση. 

Πάνω του στηρίζεται η τράπεζα και ο οπτικός σωλήνας. Επίσης πάνω στον 

βραχίονα είναι τοποθετημένοι οι κοχλίες. Οι κοχλίες μετακινούν την τράπεζα ή 

τον οπτικό σωλήνα, ούτως ώστε να ρυθμίζεται η απόσταση ανάμεσα στο 

παρασκεύασμα και τους φακούς. Υπάρχουν δύο είδη κοχλιών, ο αδρός για 

μεγάλες μετακινήσεις (τράπεζας ή οπτικού σωλήνα) και ο μικρομετρικός για 

μικρές μετακινήσεις. 

Σύστημα φωτισμού: Για να παρατηρηθεί το αντικείμενο θα πρέπει να 

φωτιστεί. Πηγή φωτισμού μπορεί να είναι το ηλιακό φως, οπότε τοποθετείται 

στη βάση του οργάνου κοίλο κάτοπτρο το οποίο με κατάλληλη μετακίνηση 

συγκεντρώνει τις ακτίνες και τις κατευθύνει στο αντικείμενο. Περισσότερο 

αποτελεσματική πηγή είναι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες, οι οποίοι τοποθετούνται 

στη βάση του μικροσκοπίου. 

Στα σύγχρονα μικροσκόπια, κάτω από το κυκλικό άνοιγμα της τράπεζας 

βρίσκεται ο συμπυκνωτής ή  σύστημα ΑΒΒΕ, το οποίο αποτελείται από τον 

συμπυκνωτή, το διάφραγμα-ίριδα και φορέα φίλτρων. Ο συμπυκνωτής 

αποτελείται από σύστημα φακών οι οποίοι δημιουργούν πυκνότερη και πιο 

ευθύγραμμη φωτεινή δέσμη, εξασφαλίζοντας την ροή των περισσότερων 
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φωτεινών ακτινών μέσα από το παρασκεύασμα. Το διάφραγμα-ίρις, έχει 

μεταβαλλόμενη διάμετρο και εμποδίζει την δίοδο των ακτινών από τα 

περιφερειακά τμήματα 
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 Εικόνα 2. Περιγραφή του διοφθάλμιου οπτικού μικροσκοπίου 
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των φακών, και περιορίζει το οπτικό πεδίο σε εκείνα τα σημεία του αντικειμένου, 

για τα οποία το όργανο δίνει είδωλο, κατά το δυνατό ομοιόμορφα φωτισμένο.  

Τα φίλτρα βελτιώνουν την χρωματική ποιότητα του φωτός. 

Το σύστημα ΑΒΒΕ μπορεί να μετακινείται κατακόρυφα με ένα κοχλία. 

Μπορούμε έτσι να αυξομειώνουμε τον φωτισμό ανάλογα με το είδος και το 

πάχος του αντικειμένου. 

 

Χρήση του μικροσκοπίου 

1. Βάζουμε το καλώδιο του μικροσκοπίου στην μπρίζα και ανοίγουμε τον 

διακόπτη. 

2. Τοποθετούμε το παρασκεύασμα πάνω στην τράπεζα, το σταθεροποιούμε 

και μετακινούμε έτσι ώστε το προς παρατήρηση σημείο να είναι περίπου κάτω 

από τον φακό. 

Η παρατήρηση ξεκινάει πάντοτε με τον φακό που κάνει την μικρότερη 

μεγέθυνση (4Χ). 

3. Παρατηρώντας συνεχώς από τους προσοφθάλμιους μετακινούμε τον αδρό 

κοχλία και τον αφήνουμε στο σημείο που βλέπουμε ευκρινέστερα το 

παρασκεύασμα μας. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον μικρομετρικό κοχλία1, 

μέχρι να πετύχουμε περισσότερο ευκρινή εικόνα. 

4.Στο σημείο αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε το φωτισμό χρησιμοποιώντας το 

συγκεντρωτικό φακό ή το διάφραγμα, ή μεταβάλλοντας  

την ένταση του εκπεμπόμενου από την λάμπα φωτός. Είναι προτιμότερο η 

ρύθμιση του φωτός με  την μετακίνηση του συστήματος ΑΒΒΕ. 

5. Αφού ρυθμίσουμε και το φως μετακινούμε το παρασκεύασμα ούτως ώστε το 

προς παρατήρηση σημείο να βρίσκεται στο κέντρο του οπτικού μας πεδίου. 

6. Τοποθετούμε τώρα την μεγαλύτερη μεγέθυνση. Εφ’ όσον οι προηγούμενες 

ρυθμίσεις μας ήταν ακριβείς, μπορούμε να πετύχουμε ευκρίνεια 

χρησιμοποιώντας μόνο τον μικρομετρικό κοχλία. 

7. Διορθώνουμε και πάλι την θέση του παρασκευάσματος μετακινώντας το 

ούτως ώστε και πάλι το προς παρατήρηση σημείο να βρίσκεται στο κέντρο του 

οπτικού μας πεδίου. 

                                                
1 Σε μερικά μικροσκόπια λείπει ο μικρομετρικός, οπότε η ευκρίνεια της εικόνας πετυχαίνεται 

μόνο με έναν κοχλία. 
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8. Εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο τοποθετούνται οι επόμενες μεγεθύνσεις 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 

Αν κατά την διαδικασία της παρατήρησης και ενώ χρησιμοποιούμε 

μεγάλες μεγεθύνσεις, μειωθεί η ευκρίνεια της εικόνας και δεν επανέρχεται με 

την χρήση του μικρομετρικού θα πρέπει να ξανατοποθετήσουμε την μικρότερη 

μεγέθυνση και να επαναλάβουμε την διαδικασία. 

       Χρήση του αδρού κοχλία με μεγάλη μεγέθυνση δεν πρέπει να γίνεται 

γιατί υπάρχει κίνδυνος να ακουμπήσει ο φακός στο παρασκεύασμα με 

συνέπεια ζημιές στον φακό ή καταστροφή του παρασκευάσματος.                            

         

Βοηθητικά αντικείμενα μικροσκοπίας 

1. Αντικειμενοφόρος πλάκα. Είναι γυάλινη πλάκα με διαστάσεις που 

μπορούν να κυμαίνονται, συνήθως όμως είναι 25x75 MM. Πάνω σ’ αυτές 

τοποθετείται το προς παρατήρηση αντικείμενο (γίνεται το παρασκεύασμα) (Εικ. 

3γ). 

     Η ποιότητα της εξαρτάται βασικά από την φύση του γυαλιού και το 

επίπεδο της επιφάνειας της. Η παραμικρή ανωμαλία παρεμποδίζει την 

προσκόλληση του αντικειμένου και της καλυπτρίδας και μειώνει την ευκρίνεια 

του αντικειμένου. 

2. Καλυπτρίδες. Είναι γυάλινα τετράγωνα πλακίδια με μικρό πάχος (0,15-

0,22ΜΜ). Οι συνήθης διαστάσεις τους είναι 18x22ΜΜ. Χρησιμεύουν για την 

κάλυψη του αντικειμένου πάνω στην αντικειμενοφόρο (Εικ. 3δ). 

3. Βελόνη, λαβίδα. Χρησιμοποιούνται για τον διαμελισμό και την μεταφορά 

του αντικειμένου πάνω στην αντικειμενοφόρο (Εικ. 3 α,β). 

4. Σταγονόμετρο, για την τοποθέτηση της κατάλληλης ποσότητας νερού 

πάνω στην αντικειμενοφόρο. 

5. Μικροτόμος ή ξυράφι. Χρησιμοποιούνται για το κόψιμο του υλικού σε 

λεπτά κομμάτια, απαραίτητα για την δημιουργία παρασκευάσματος. Στα 

εργαστήρια της Δ. Βοτανικής I χρησιμοποιείται ξυραφάκι, το οποίο θα πρέπει 

να είναι κοφτερό και καινούριο. 

    Εκτός από τα παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιούνται  και άλλα σκεύη 

όπως κάψες PETRI, δοκιμαστικοί σωλήνες, κ.α. Επίσης είναι απαραίτητο 
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μαλακό ύφασμα για το καθάρισμα των φακών και ύφασμα ή απορροφητικό 

χαρτί για καθάρισμα των αντικειμενοφόρων και καλυπτρίδων. 

 

 

Εικόνα 3. Αντικείμενα μικροσκοπίας, α. λαβίδα, β  βελόνη, γ αντικειμενοφόρος, δ καλυπτρίδα. 

 

 

Παρασκευάσματα 

    Παρασκεύασμα ονομάζουμε το κατάλληλα προετοιμασμένο υλικό, 

τοποθετημένο πάνω στην αντικειμενοφόρο μέσα σε υγρό, καλυμμένο με την 

καλυπτρίδα. 

   Για την παρατήρηση ενός συγκεκριμένου ιστού ή οργάνου θα πρέπει να 

επιλεγεί το κατάλληλο φυτό και να αποχωριστεί με τον κατάλληλο τρόπο, ο 

οποίος περιγράφεται σε κάθε εργαστήριο. 

      Υγρά που χρησιμοποιούνται στα παρασκευάσματα είναι το νερό ή 

ελαιώδη υγρά (έλαια καταδύσεως ), με τα οποία πετυχαίνουμε την αύξηση της 

α 

δ 

β 
γ 
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φωτεινότητας του ειδώλου και της διακριτικής ικανότητας του μικροσκοπίου. Η 

παρουσία φυσαλίδων (επιφάνεια με αέρα) δυσκολεύει την παρατήρηση. 

     Τα παρασκευάσματα μπορεί να είναι τριών ειδών α) τα προσωρινά, για 

τα οποία χρησιμοποιείται ζωντανό υλικό χωρίς να προηγηθεί ειδική κατεργασία. 

Αυτά κυρίως χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο της Δ. Βοτανικής Ι. β) τα 

ημιμόνιμα, για τα οποία απαιτείται πρόχειρη κατεργασία και έγκληση σε 

γλυκερινο-ζελατίνη και, γ) τα μόνιμα, στα οποία γίνεται κατεργασία και μπορούν 

να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
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Είδη μικροσκοπίων 

Μικροσκόπιο Αντιθέτων Φάσεων   

Τα ζωντανά υλικά παρουσιάζουν μικρή απορροφητικότητα φωτός και 

αυτό, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Οι 

διαφανείς βιολογικές  δομές στο διερχόμενο φως εκδηλώνουν αντιθέσεις στο 

προσπίπτον φως. Τις αντιθέσεις αυτές αυξάνει το μικροσκόπιο αντιθέτων 

φάσεων. 

Το πιο πάνω μικροσκόπιο χρησιμοποιείται για να παρατηρηθούν 

ζωντανά βιολογικά υλικά, άχρωμα δυσδιάκριτα με την συμβατική 

μικροσκοπία. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της 

διαίρεσης του κυττάρου, την αύξηση κυτταροκαλλιεργειών κ.α.  

 

Μικροσκόπιο Συμβολής 

Το μικροσκόπιο συμβολής προέκυψε από την εξέλιξη του μικροσκοπίου 

αντιθέτων φάσεων. Με το μικροσκόπιο αυτό μπορούν να διακριθούν πολύ 

λεπτές κυτταρικές δομές. 

 

Μικροσκόπιο Σκοτεινού Πεδίου   

 Στο μικροσκόπιο αυτό ο κοινός συμπυκνωτής αντικαθίσταται από ειδικό 

συμπυκνωτή που δέχεται πλάγια το φως, ούτως ώστε το φως να περιθλάται 

στις οριακές θέσεις. Έτσι το αντικείμενο φαίνεται λαμπρό, ενώ το περιβάλλον 

σκοτεινό. Πιο συγκεκριμένα σ’ ένα ζωντανό κύτταρο φαίνονται φωτεινοί ο 

πυρηνίσκος, οι πλάστες, πλάσμα και σκοτεινά τα χυμοτόπια. 

 

Πολωτικό Μικροσκόπιο  

Το πολωτικό μικροσκόπιο αποτελείται από έναν πολωτή και έναν αναλυτή 

φωτός που τοποθετούνται σε οπτικό μικροσκόπιο. Ο μεν πολωτής τοποθετείται 

κάτω από τον συμπυκνωτή και ο αναλυτής πάνω από το αντικείμενο. 

Το πολωτικό μικροσκόπιο χρησιμοποιήθηκε για έναν αιώνα για να 

μελετηθούν οι δομικές ιδιότητες της ύλης. Η κατασκευή του κυτταρικού 

τοιχώματος και των αμυλοκόκκων για παράδειγμα παρατηρήθηκαν με το 

πολωτικό μικροσκόπιο. 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 
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 Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων σαν πηγή 

φωτισμού. Είναι το μοναδικό όργανο που επιτρέπει την μελέτη των υπερδομών 

του κυττάρου. Αυτό, γιατί μπορεί να πετύχει μεγεθύνσεις ως 500.000Χ, οι 

οποίες μεγαλώνουν φωτογραφικά μέχρι την τιμή 1.000.0000Χ ή και παραπάνω. 

Στο οπτικό μικροσκόπιο οι μεγεθύνσεις είναι πολύ μικρότερες και 

εξαρτώνται από την ποιότητα των αντικειμενικών φακών που 

χρησιμοποιούνται. Ο προσοφθάλμιος έχει δυνατότητες περιορισμένες (μέχρι 

15Χ). Στην πράξη χρησιμοποιούνται μεγεθύνσεις μέχρι 1000Χ (10Χ ο 

προσοφθάλμιος και 100Χ ο αντικειμενικός). 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μικροσκόπια υπάρχουν στις 

ιστοσελίδες: 

 

http://www.aua.gr/fasseas/optika%20mikroskopia.htm 

http://www.physics.ntua.gr/~cchrist/SIMEIOSEIS/TECH.PEIR.FYS.2004.PDF/

TECH.PEIR.FYS.2004.KEF.07.pdf 

http://www.southwestschools.org/jsfaculty/Microscopes/compoundscope.html 

 

http://www.immunologysummerschool2011.gr/%CE%A3%CF%8D%CF%83
%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1.html 

http://www.aua.gr/fasseas/optika%20mikroskopia.htm
http://www.physics.ntua.gr/~cchrist/SIMEIOSEIS/TECH.PEIR.FYS.2004.PDF/TECH.PEIR.FYS.2004.KEF.07.pdf
http://www.physics.ntua.gr/~cchrist/SIMEIOSEIS/TECH.PEIR.FYS.2004.PDF/TECH.PEIR.FYS.2004.KEF.07.pdf
http://www.southwestschools.org/jsfaculty/Microscopes/compoundscope.html
http://www.immunologysummerschool2011.gr/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1.html
http://www.immunologysummerschool2011.gr/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1.html
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Θέμα 2ο 

Το κύτταρο 

Κύτταρο ονομάζομε την μορφολογική και λειτουργική μονάδα ζωής, δηλ. 

τη μικρότερη μονάδα του έμβιου κόσμου στην οποία παρατηρούνται τα 

φαινόμενα ζωής (αύξηση, εναλλαγή της ύλης και αναπαραγωγή). 

Υπάρχει μεγάλη παραλλαγή ως προς το μέγεθος και την μορφή των 

κυττάρων. Ορισμένα κύτταρα είναι τόσο μικρά που δεν είναι δυνατό να 

παρατηρηθούν από το οπτικό μικροσκόπιο (μυκόπλασμα), ενώ άλλα είναι 

αρκετά μεγάλα ώστε να είναι ορατά με γυμνό μάτι (ίνες βαμβακιού). Τα κύτταρα 

από τα οποία αποτελούνται τα φυτά παρατηρούνται εύκολα με το οπτικο 

μικροσκόπιο. 

Το σχήμα των κυττάρων ποικίλει επίσης από σφαιρικό, πολύπλευρο, 

ακανόνιστο, αστερόμορφο, κ.λ.π. Το σχήμα τους αλλά κυρίως η κατασκευή 

τους σχετίζεται με την λειτουργία την οποία επιτελούν. Έτσι, ανάλογα με την 

κατασκευή τους παρατηρούνται διάφορα είδη όπως παρεγχυματικά, 

στηρικτικά, αγωγά κ. ά. 

Σε κάθε κύτταρο διακρίνουμε τον πρωτοπλάστη και το κυτταρικό τοίχωμα. 

Ο πρωτοπλάστης αποτελείται από το πρωτόπλασμα και τα νεκρά έγκλειστα 

(χυμοτόπια, αμυλόκοκκοι, κρύσταλλοι κ.ά.). Το πρωτόπλασμα αποτελείται από 

το κυτταρόπλασμα ή κυτόπλασμα και τον πυρήνα. Το κυτόπλασμα περιέχει τα 

κυττοπλασματικά οργανίδια (πλάστες, μιτοχόνδρια) και το υαλόπλασμα. Το 

υαλόπλασμα αποτελείται από μεμβρανικές κατασκευές, όπως το ενδοπλασμικό 

δίκτυο και τα δικτυοσώματα (Εικ. 4). 

 

Πυρήνας 

 Ο πυρήνας είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο οργανίδιο του 

κυττάρου. Αποτελείται από την πυρηνική μεμβράνη, τους πυρηνίσκους, τη 

χρωματίνη και την καρυολύμφη ή πυρηνόπλασμα. 

 Το σχήμα του μπορεί να είναι σφαιρικό, φακοειδές, ατρακτοειδές. Το 

μέγεθος κυμαίνεται από 5-10μ. Μπορεί να είναι προσκολλημένος στα 

τοιχώματα, οπότε ονομάζεται επιτοίχιος (Εικ. 5). 

 

 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 16 
 

 

Εικόνα 4. Τρισδιάστατη απεικόνιση τυπικού φυτικού κυττάρου (J.L. Hopson and N.K. 

Wessels, 1990) 

 

 

Παρασκεύασμα 

 

Υλικό: Βολβοί κρεμμυδιού ή καρπός λιγούστρου ή καρπός τομάτας. 

 

 Χαράζουμε ελαφρά με το ξυραφάκι την κοίλη πλευρά των χιτώνων του 

κρεμμυδιού σε τετράγωνα πλευράς μισού εκατοστού. Με την λαβίδα 

απομονώνουμε την μεμβράνη (μονόστρωμη επιδερμίδα) που καλύπτει το υλικό 

μας και την τοποθετούμε στην αντικειμενοφόρο σε σταγόνα νερού. Καλύπτουμε 

με την καλυπτρίδα και παρατηρούμε. 

 Με τον αντικειμενικό φακό 4Χ και 10Χ μπορούμε να παρατηρήσουμε 

στενόμακρα και στενά ενωμένα κύτταρα. Με τον αντικειμενικό 40Χ τον πυρήνα 

και το πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα. Ο πυρήνα εμφανίζεται κοκκώδης και 
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φωτεινός. Μπορούμε να διακρίνουμε την πυρηνική μεμβράνη και τους 

πυρηνίσκους, που είναι περισσότερο φωτεινοί. 

 Η παρατήρηση μπορεί να γίνει μετά την χρήση χρωστικής (οξικό 

καρμίνιο) οπότε βάφονται οι πυρήνες κόκκινοι ή ρόδινοι. 

 

 Σχεδιάζουμε 5-6 κύτταρα με τους πυρήνες τους.  

 

 

 
 

Εικόνα 5. Επιδερμικά κύτταρα κρεμμυδιού. Διακρίνονται οι πυρήνες και η ανομοιομορφία στο 

κυτταρικό τοίχωμα που οφείλεται στην παρουσία των βοθρίων 

.http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e04/04a.htm 

 

 

Κυτταρικό τοίχωμα 

 Τα κύτταρα που προκύπτουν από την κυτταροδιαίρεση περιβάλλονται 

από λεπτή μεμβράνη που ονομάζεται μέση πλάκα. Το πρωτόπλασμα παράγει 

ουσίες τις οποίες εναποθέτει πάνω στη μέση πλάκα και σχηματίζει το κυτταρικό 

τοίχωμα (κ.τ.). Με την πρώτη εναπόθεση ουσιών δημιουργείται το πρωτογενές 

κυτταρικό τοίχωμα. Πρωτογενές κυτταρικό έχουν τα παρεγχυματικά κύτταρα 

(Εικ. 5α). Σε ορισμένα κύτταρα, όπως τα κολλεγχυματικά και σκληρεγχυματικά, 

η πάχυνση συνεχίζεται και δημιουργείται το δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα 

(Εικ. 5β). 

 Κύριο συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος είναι η κυτταρίνη, η οποία 

συνοδεύεται από ημικυτταρίνες και πηκτίνες στο πρωτογενές κ.τ., και λιγνίνη, 

σουβερίνη, ή κυτίνη στο δευτερογενές κ.τ.  

Κυτταρικό τοίχωμα 

   Πυρήνας 

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e04/04a.htm
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 Το πρωτογενές και δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα δημιουργούν 

απάχυντες θέσεις, τα βοθρία, που εξυπηρετούν την επικοινωνία γειτονικών 

κυττάρων. Τα βοθρία εμφανίζονται σαν διακοπές της συνέχειας του κυτταρικού 

τοιχώματος στο πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα και σαν απλοί ή 

διακλαδιζόμενοι σωληνίσκοι στο δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα. Όταν τα 

βοθρία διευρύνονται στο σημείο επαφής με γειτονικά κύτταρα ονομάζονται 

αλωφόρα. 

 Το κυτταρικό τοίχωμα αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των φυτικών 

κυττάρων και ως εκ τούτου στοιχείο διάκρισης των φυτικών από ζωικά κύτταρα. 

 

Παρασκεύασμα 

Υλικό: Βολβοί κρεμμυδιού 

 Στο προηγούμενο παρασκεύασμα παρατηρείται πρωτογενές κυτταρικό 

τοίχωμα. Με προσεκτική παρατήρηση διακρίνονται και  τα βοθρία. 

 

Υλικό: Καρπός τομάτας 

 Από ώριμο καρπό τομάτας αφαιρείται η επιδερμίδα. Καθαρίζονται οι 

προσκολλημένοι ιστοί και τοποθετούνται στην αντικειμενοφόρο. 

Παρατηρούνται κύτταρα ισοδιαμετρικά με πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα και 

πολύ εμφανή βοθρία. 
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Εικόνα 5. α παρεγχυματικά κύτταρα με πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα, β κύτταρα με 

δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα, που διακόπτεται από πολλά βοθρία (Weier et al.1987). 

 

Πλάστες 

 Είναι κυττοπλασματικά οργανίδια που συναντώνται μόνο στα φυτικά 

κύτταρα. Εμφανίζονται σε τρείς μορφές: τους λευκοπλάστες, χρωμοπλάστες 

και τους σημαντικότερους όλων χλωροπλάστες.  

Λευκοπλάστες: μέσα σ’ αυτούς σχηματίζονται οι αμυλόκοκκοι. 

Χρωμοπλάστες: περιέχουν κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί χρωστικές. 

Δίνουν το χαρακτηριστικό χρώμα σε καρπούς (τομάτα), ρίζες, λαχανικών 

(καρώτο) και πέταλα ανθέων. 

Χλωροπλάστες: περιέχουν την χρωστική χλωροφύλλη. Το σχήμα και το 

μέγεθος τους ποικίλει. Ο αριθμός σε κάθε κύτταρο μεταβάλλεται ανάλογα και 

με τη θέση του κυττάρου στα φυτικά όργανα. Παρατηρούνται εύκολα στα 

παρεγχυματικά κύτταρα του μεσοφύλλου και του φλοιού του βλαστού των 

ποωδών φυτών. 

 

Παρασκεύασμα 

Υλικό: βλαστός του Trantescania sp. 

 Γίνεται εγκάρσια τομή του βλαστού. Παρατηρούνται χλωροπλάστες σε 

αριθμό ανά κύτταρο που μειώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

Υλικό: Φύλλο πυράκανθου ή λιγούστρου 
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 Κόβουμε λεπτές εγκάρσιες τομές του φύλλου με λεπίδα και ετοιμάζουμε 

το παρασκεύασμα. Χλωροπλάστες παρατηρούνται στο μεσόφυλλο. Η 

παρατήρηση τους είναι πιο εύκολη στο σπογγώδες παρέγχυμα, γιατί περιέχεται 

μικρότερος αριθμός χλωροπλαστών σε κάθε κύτταρο. 

 

Υλικό: Καρώτο 

 Κόβουμε λεπτές τομές κάθετες στον άξονα του καρώτου. Στα κύτταρα 

παρατηρούνται χρωμοπλάστες κιτρινο-πορτοκαλί, σε ποικίλα σχήματα 

(σφαιρικοί, ατρακτοειδείς, πολυεδρικοί, πλακοεισείς, βελονοειδείς κ.τ.λ. 

 

Υλικό: Τομάτα  

 Ανασηκώνουμε την επιδερμίδα του καρπού και από το μαλακό μέρος 

παίρνουμε με την βελόνη ένα μικρό τμήμα για να ετοιμάσουμε το 

παρασκεύασμα. 

 

Αμυλόκοκκοι 

 Οι αμυλόκοκκοι είναι από τα πιο σημαντικά νεκρά έγκλειστα. Παράγονται 

μέσα στους πλάστες. Συγκεκριμένα, πολλοί μικρότεροι αμυλόκοκκοι 

παράγονται μέσα στους χλωροπλάστες και αποτελούν το αφομοιωτικό άμυλο. 

Στους λευκοπλάστες σχηματίζεται ένας μεγάλος ή λίγοι μικροί αμυλόκοκκοι και 

αποτελούν το αφομοιωτικό άμυλο. Ο αριθμός των αμυλόκοκκων που 

σχηματίζονται σε ένα αμυλοπλάστη κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του φυτικού 

ιστού. 

 Οι αμυλόκοκκοι παρουσιάζουν στρωματική κατασκευή γύρω από ένα 

κέντρο. Όταν ο αμυλόκοκκος έχει ένα κέντρο ονομάζεται απλός. Όταν έχει 

πολλά κέντρα ονομάζεται σύνθετος (βρώμη). Ημισύνθετος ονομάζεται όταν 

εσωτερικά είναι σύνθετος και περιβάλλεται από κοινές στρώσεις (συναντάται 

στην πατάτα). Όταν το κέντρο βρίσκεται στο μέσον του ονομάζεται κεντρικός,     

στην αντίθετη περίπτωση  ονομάζεται έκκεντρος (πατάτα) ((Εικ. 6).   

 

Παρασκευάσματα 

Υλικό: κόνδυλος πατάτας 
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 Κόβουμε τον κόνδυλο και παίρνουμε λίγο χυμό. Τον διαλύομε σε 

σταγόνα νερού πάνω στην αντικειμενοφόρο. Παρατηρούμε απλούς έκκεντρους, 

σύνθετους και ημισύνθετους αμυλόκοκκους. 

 

Υλικό :Σπέρματα φασολιού 

 Ανοίγουμε τις δύο κοτυληδόνες και με ένα ξυραφάκι ξύνουμε από το 

εσωτερικό και την σκόνη την διαλύουμε σε σταγόνα νερού πάνω στην 

αντικειμενοφόρο. Παρατηρούνται νεφροειδείς αμυλόκοκκοι με σχισμή στη 

μέση. 

 

Υλικό :Σπέρματα σιταριού 

 Από το εσωτερικό του σπέρματος παίρνουμε λίγη σκόνη και την ρίχνουμε 

σε σταγόνα νερού στην αντικειμενοφόρο. Παρατηρούνται απλοί κεντρικοί 

στρογγυλοί ή ελλειψοειδείς αμυλόκοκκοι με ευκρινείς στρώσεις. 

 

Υλικό :Σπέρματα βρώμης 

 Ετοιμάζουμε το παρασκεύασμα όπως και στο προηγούμενο. 

Παρατηρούμε σύνθετους αμυλόκοκκους. 
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Εικόνα 6 Διάφορες μορφές αμυλόκοκκων πατάτας. 1 και 2 σύνθετοι, 3 ημισύνθετος, 4 απλός 

έκκεντρος, 5 τομής πατάτας (Weier et al.1987).  

 

Κρύσταλλοι 

 Οι κρύσταλλοι είναι αδιάλυτα σώματα που σχηματίζονται μέσα στα 

χυμοτόπια ή στο κυτόπλασμα. Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι κρύσταλλοι του 

οξαλικού ασβεστίου, που προέρχονται από ένωση του οξαλικού οξέος και 

ασβεστίου. Το οξαλικό ασβέστιο που σχηματίζεται, είναι ακίνδυνο για το 

πρωτόπολασμα, σε αντίθεση με το οξαλικό οξύ που σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

μπορεί να το καταστρέψει. 

 Οι κρύσταλλοι απαντούν σχεδόν σε όλα τα φυτά. Ο αριθμός τους όμως 

διαφέρει στους φυτικούς ιστούς ή και στα κύτταρα του ίδιου φυτικού ιστού. Οι 

κρύσταλλοι διακρίνονται ανάλογα με το σχήμα τους σε κυλινδρικούς ή 

πρισματικούς, ραφίδες, κρυσταλλική άμμο όπως επίσης σε απλούς ή 

σύνθετους (Εικ. 7).  

 

Παρασκεύασμα 

Υλικό: τηλέγραφος ( Tradescania sp.) 

 Κάνουμε εγκάρσιες τομές στο βλαστό. Διακρίνουμε πολυάριθμες 

ραφίδες, σπανιότερα πρισματικούς κρυστάλλους και μερικές φορές 

κρυσταλλική άμμο. 
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Υλικό: φραγκοσυκιά (Opuntia ficus indica) 

Κάνουμε τομή στο βλαστό. Παρατηρούμε σύνθετους κρυστάλλους. 

 

 

 

Εικόνα 7. Μορφές κρυστάλλων. α και β ραφίδες (επιμήκης και εγκάρσια τομή), γ 

συσσωμάτωμα κρυστάλλων, δ κρυσταλλική άμμος, ε μονήρης πρισματικός κρύσταλλος, ζ 

διάφοροι τύποι κρυστάλλων. 
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Θέμα 3ο 

Είδη κυττάρων και ιστών  

Παρεγχυματικά κύτταρα  

Τα  παρεγχυματικά κύτταρα είναι  ζωντανά με πρωτογενές τοίχωμα και 

πρωτόπλασμα με πολλά χυμοτόπια. Το σχήμα και το μέγεθος των κυττάρων 

ποικίλει. Έτσι, συναντάμε κύτταρα στρογγυλά, επιμήκη, πολυγωνικά ή ακόμη 

και αστερόμορφα. Μεταξύ  τους αφήνουν κενά, τους μεσοκυττάριους χώρους, 

διαμέσου των οποίων κινείται ο αέρας και το νερό. Το μέγεθος των 

μεσοκυττάριων χώρων ποικίλει. Είναι π.χ. μεγάλοι στο σπογγώδες 

παρέγχυμα των φύλλων και μικροί στο παρέγχυμα του φλοιού του βλαστού 

(Εικ. 8).  

Ένα σύνολο παρεγχυματικών κυττάρων αποτελεί παρεγχυματικό ιστό ή 

παρέγχυμα. Ανάλογα με την λειτουργία του το παρέγχυμα διακρίνεται σε:  

α) αφομοιωτικό παρέγχυμα ή χλωρέγχυμα, όταν περιέχει χλωροπλάστες 

και επομένως μέσα στα κύτταρα του γίνεται η φωτοσύνθεση.  

β) αποταμιευτικό παρέγχυμα, στο κύτταρο του οποίου αποταμιεύονται 

διάφορες ουσίες όπως αμυλόκοκκοι ή κρύσταλλοι.  

γ) αερέγχυμα, με μεγάλους μεσοκυττάριους χώρους που εξυπηρετούν 

την κυκλοφορία του αέρα. Συναντάται στους βλαστούς υδρόβιων φυτών.  

δ) υδατέγχυμα, με κύτταρα που περιέχουν ένα μεγάλο χυμοτόπιο για 

αποθήκευση νερού. Το πρωτόπλασμα είναι περιορισμένο. 

Σε μερικές περιπτώσεις τα παρεγχυματικά κύτταρα μπορούν να 

μετατραπούν σε μεριστωματικά. 

Παρεγχυματικά κύτταρα παρατηρούνται σ’ όλα τα όργανα των φυτών. 

Ειδικότερα στον φλοιό και την εντεριώνη του βλαστού, στον φλοιό της ρίζας 

και το μεσόφυλλο.   
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Παρασκεύασμα 

Υλικό: τσουκνίδα (URTIKA URENS) 

Κάνουμε εγκάρσια τομή στον βλαστό. Παρατηρούνται παρεγχυματικά 

κύτταρα στο κέντρο του βλαστού (εντεριώνη) και χλωροφυλλούχο παρέγχυμα 

στη περιφέρεια (φλοιός). 

Υλικό:βλαστό αυτοφυών φυτών όπως το LAMIUM ή το BALIOTA της 

οικογένειας   των LABIATAE. 

Γίνονται εγκάρσιες τομές στο βλαστό. Η παρατήρηση γίνεται  όπως και 

παραπάνω. 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Παρεγχυματικά κύτταρα. α. ισοδιαμετρικα   β. επιμήκη   γ.αστερόμορφα 
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Στηρικτικός ιστός  

Στον στηρικτικό ιστό οφείλεται η μηχανική στήριξη του φυτού και εν μέρει 

η προστασία των εσωτερικών ιστών. Διακρίνεται στο κολλέγχυμα που 

αποτελείται από κολλεγχυματικά κύτταρα και στο σκληρέγχυμα που 

αποτελείται από σκληρεγχυματικά κύτταρα.  

 

Κολλεγχυματικά κύτταρα  

Είναι κύτταρα ζωντανά με ανομοιόμορφη πάχυνση του κυτταρικού τους 

τοιχώματος. Η πάχυνση οφείλεται σε εναπόθεση πηκτίνης και κυτταρίνης, ως 

εκ τούτου έχει πλαστικότητα και ελαστικότητα και επιτρέπει την αύξηση των 

γειτονικών ιστών. 

Στα κολλεγχυματικά κύτταρα οφείλεται η στήριξη των οργάνων στα νεαρά 

και ποώδη φυτά. Συναντάται στον φλοιό του βλαστού, στους μίσχους των 

φύλλων κ.α. (Εικ. 9). 

 

Παρασκεύασμα  

Υλικό :σέλινο (Apium graveolens)  

Κάνουμε εγκάρσιες τομές στον μίσχο. Παρατηρείται στις γωνίες της 

διατομής κολλέγχυμα κατά θέσεις. Κατά την παρατήρηση διακρίνουμε τον 

κυτταρικό χώρο που φαίνεται σκοτεινόχρωμος από τις γαλακτόχρωμες 

παχύνσεις. 

 

Υλικό :Αυτοφυή  φυτά της οικογένειας LABIATE 

  Κάνουμε εγκάρσια τομή στο βλαστό. Τα κολλεγχυματικά κύτταρα 

παρατηρούνται στο φλοιό κατά θέσεις (στις γωνίες). 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε ποώδη βλαστό ή 

μίσχους φύλλων όπως το παντζάρι, το τριφύλλι, ο κισσός κ.α. 
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Εικόνα 9. Τύποι κολλεγχύματος. 1 γωνιώδες, 2 πλακοειδές, 3 θυλακοειδες, 4 και 5 

τρισδιάστατη τμηματοποίηση (Fahn, 1974). 

 

 

 

Σκληρέγχυμα 

Το σκληρέγχυμα είναι πιο εξειδικευμένος στηρικτικός ιστός από το 

κολλέγχυμα. Συναντάται στους ξυλώδεις βλαστούς, στον φλοιό ή στον αγωγό 

ιστό. 

Τα κύτταρα του χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφη πάχυνση του 

κυτταρικού τοιχώματος. Η σκληρότητα τους εξαρτάται από την ποσότητα της 

λιγνίνης που εναποτίθεται. Όταν η πάχυνση ολοκληρωθεί τα κύτταρα 

νεκρώνονται. 
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Ανάλογα με το σχήμα τους διακρίνονται στα λιθώδη κύτταρα και τις 

σκληρεγχυματικές ίνες (Εικ. 10). 

Τα λιθώδη κύτταρα είναι ισοδιαμετρικά, πολυεδρικής μορφής με ισχυρή 

πάχυνση. Συναντώνται στο σκληρό περικάρπιο ορισμένων καρπών όπως τα 

αμύγδαλα, επίσης σε καλύμματα σπερμάτων ή ακόμα συσσωματώματα τους 

συναντώνται στην σάρκα καρπών όπως τα αχλάδια και τα κυδώνια. 

Οι σκληρεγχυματικές ίνες είναι επιμήκεις. Σε κάθετη τομή μοιάζουν  με 

τα λιθώδη. Ανάλογα με τον βαθμό αποξήλωσης μπορεί να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο ελαστικές. Συνοδεύουν τον αγωγό ιστό. 

 

Παρασκεύασμα 

Υλικό:καρπός αχλαδιού ή κυδωνιού 

Από το σαρκώδες  μέρος του καρπού και κύρια από τη περιοχή γύρω 

από τον καρπό απομονώνουμε σκληρά  συσσωματώματα και τα τοποθετούμε 

πάνω στην αντικειμενοφόρο. Πιέζουμε με το πίσω μέρος της λαβίδας μέχρι να 

διαλυθούν. Παρατηρούνται μεμονωμένα κύτταρα  ή συσσωματώματα. 

Διατρέχονται από ευδιάκριτα βοθρία απλά ή διακλαδισμένα. 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 29 
 

 

 

Εικόνα 10. Α, Β  σκληρεγχυματικές ίνες σε επιμήκη διατομή, Γ σκληρεγχυματικές ίνες σε 

εγκάρσια διατομή, Δ λιθώδη κύτταρα, Ε ιδιόβλαστο σκληραγχυματικό κύτταρο 
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Επιδερμίδα  

Επιδερμίδα  είναι εκείνος ο ιστός με τον οποίο τα φυτικά όργανα έρχονται 

σε επαφή με το περιβάλλον και προστατεύονται από την ξήρανση  και τις 

μηχανικές βλάβες.  

Η επιδερμίδα είναι πρωτογενής μόνιμος ιστός και στα ποώδη φυτά 

καλύπτει το φυτικό σώμα σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στα ξυλώδη φυτά 

όπου παρατηρείται  δευτερογενής κατά πάχος αύξηση η επιδερμίδα 

αντικαθίσταται από έναν δευτερογενή προστατευτικό ιστό, το περίδερμα. 

Η επιδερμίδα αποτελείται  από τα τυπικά επιδερμικά κύτταρα, τα 

καταφρακτικά κύτταρα, τα επιδερμικά με τρίχες και μερικές φορές και αδενικά 

κύτταρα. 

Τα τυπικά επιδερμικά κύτταρα είναι ζωντανά, με μεγάλο χυμοτόπιο, 

χωρίς χλωροπλάστες, στενά ενωμένα μεταξύ τους και στην εξωτερική πλευρά 

προς το περιβάλλον σχηματίζουν πάχυνση που ονομάζεται εφυμενίδα. Η 

εφυμενίδα περιέχει κηρώδεις ουσίες οι οποίες την καθιστούν αδιαπέραστη και 

προστατεύουν τους ιστούς του φυτού από την εξάτμιση. 

Η επιδερμίδα είναι μονόστρωμη. Σε ορισμένα φυτά μπορεί να 

παρατηρηθούν και επιδερμικά κύτταρα.  

Τα καταφρακτικά κύτταρα ανά δύο σχηματίζουν τα στομάτια (Εικ. 11). 

Είναι κύτταρα ζωντανά, περιέχουν χλωροπλάστες, έχουν σχήμα νεφροειδές 

και ιδιόμορφες παχύνσεις. Οι παχύνσεις και οι χλωροπλάστες διευκολύνουν 

το άνοιγμα και το κλείσιμο των στοματίων, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι 

λειτουργίες της διαπνοής, αναπνοής και φωτοσύνθεσης. 

Τα στομάτια βρίσκονται στην κάτω επιδερμίδα των φύλλων συνήθως. Ο 

αριθμός και το σχήμα τους διαφέρει ανάλογα με το είδος του φυτού. 

 

Παρασκεύασμα   

Υλικό: Τηλέγραφος (Trantescania sp.) 

Κάνουμε τομή βλαστού. Παρατηρούνται τυπικά επιδερμικά κύτταρα. 

 

Υλικό: Πυράκανθος (Pyracantha coccinea) 

Κάνουμε λεπτή εγκάρσια τομή στο φύλλο. Παρατηρούμε τυπικά 

επιδερμικά κύτταρα. 
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Υλικό: Τηλέγραφος (Trantescania sp.) 

Απομονώνουμε την κάτω επιδερμίδα του φύλλου. Παρατηρούμε 

στομάτια. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 11. Στόματα. Χαρακτηριστικοί τύποι στομάτων. α  εγκάρσια τομή, β τυπική μορφή, 

γ,δ,ε με παραστοματικά κύτταρα, ζ τύπος αγροστωδών. κ.κ. καταφρ. Κυτ., σ.α. στοματ. 

άνοιγμα, κ.κ. καταφρακτικά κ., π.κ. παραστομ. κυτ. (Τσέκος και  Κουκόλη, 1976) 
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Αγωγός ιστός  

Ο αγωγός ιστός αποτελείται από την ηθμώδη μοίρα ή φλοίωμα και την 

αγγειώδη ή ξύλωμα. Η πρώτη μεταφέρει τις οργανικές ουσίες που έχουν 

συντεθεί στα φύλλα. Η δεύτερη μεταφέρει το νερό  με τα διαλυμένα σ’ αυτό 

άλατα στα μέρη του φυτού που φωτοσυνθέτουν . 

Η ηθμώδης μοίρα αποτελείται α) από ηθμοσωλήνες β) σύνδρομα 

κύτταρα γ) σκληρεγχυματικές ίνες δ) παρεγχυματικά κύτταρα. 

Οι ηθμοσωλήνες αποτελούν τα κύρια αγωγά στοιχεία. Είναι κύτταρα 

ζωντανά, χωρίς πυρήνα, με πρωτογενές κυτταρικό τοίχωμα, επιμήκη. Τα 

εγκάρσια τοιχώματα τους είναι διάτρητα με άφθονους πόρους και ονομάζονται 

ηθμώδεις πλάκες. 

Τα σύνδρομα κύτταρα είναι εξειδικευμένα παρεγχυματικά κύτταρα 

μικρότερα από τους ηθμοσωλήνες. Ο ρόλος τους είναι η ρύθμιση των 

πιέσεων  στους ηθμοσωλήνες, κατά την επικρατέστερη άποψη. 

Τα παρεγχυματικά κύτταρα χρησιμεύουν για την αποθήκευση ουσιών και 

τη μετακίνηση τους σε μικρές αποστάσεις.  

Η αγγειώδης μοίρα ή ξύλωμα είναι σύνθετος ιστός και αποτελείται από 

αγγεία, τραχεΐδες, παρεγχυματικά κύτταρα και σκληρεγχυματικές ίνες. 

Τα αγγεία είναι νεκρά κύτταρα, ευρύτερης διατομής από τις τραχεΐδες 

(Εικ. 12).  

Οι τραχεΐδες  είναι νεκρά κύτταρα, επιμήκη, με οξύληκτα άκρα (Εικ. 13).  

Τόσο τα αγγεία όσο και οι τραχεΐδες πριν από τη νέκρωσή τους 

υφίστανται μερική δευτερογενή πάχυνση του τοιχώματος τους, ανάλογα με 

την οποία διακρίνονται στους παρακάτω μορφολογικούς τύπους: 

Δακτυλιόγλυπτα: παχύνσεις κατά δακτυλίους. 

Ελικόγλυπτα: πάχυνση σε ελικοειδείς γραμμές. 

Δικτυόγλυπτα: παχύνσεις σε δικτυωτούς σχηματισμούς  

Βοθριόγλυπτα: η πάχυνση είναι καθολική και διακόπτεται από βοθρία, 

συνήθως αλωφόρα. 

Οι τραχεΐδες και μάλιστα οι βοθριογλύπτες με αλωφόρα βοθρία 

αποτελούν τα κύρια  αγωγά στοιχεία σχεδόν όλων των κωνοφόρων. 

Τα αγγεία συναντώνται μόνο στα αγγειόσπερμα. 
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Παρασκεύασμα 

Υλικό: σέλινο 

Κάνουμε εγκάρσια τομή και σχεδιάζουμε μια ηθμαγγειώδη δεσμίδα. Σε 

επιμήκη τομή, πάνω στον αγωγό ιστό, παρατηρούνται κύτταρα της ηθμώδους 

μοίρας και διάφοροι τύποι αγγείων.  

 

Υλικό: μαρούλι 

Κάνουμε εγκάρσιες και επιμήκεις τομές όπως και παραπάνω. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά για τις εγκάρσιες τομές. 

Στο υλικό που χρησιμοποιείται για επιμήκεις τομές καλό θα είναι να 

διακρίνεται η θέση των ηθμαγγειωδών δεσμίδων με γυμνό μάτι. 

 

 

Εικόνα 122. Κύτταρα-μέλη αγγείων , α δακτυλιόγλυπτο, β ελικόγλυπτο, γ βαθμιδόστικτα,  δ 

δικτυόγλυπτα, ε βοθριόγλυπτα.(Greulach και Adams) 
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Εικόνα 13. Μορφολογικοί τύποι τραχεΐδων, α δακτυλιόγλυπτη, β ελικόγλυπτη, γ 

βαθμιδόστικτη, δ βοθριογλύπτες. (Greulach και Adams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 35 
 

Θέμα 4ο 

Βλαστός  

Ο βλαστός είναι ένα όργανο των φυτών με σημαντικές λειτουργίες όπως 

στήριξη των άλλων οργάνων (φύλλων, ανθέων, καρπών), η μεταφορά δια 

μέσου αυτού νερού και ανόργανων στοιχείων από τη ρίζα στα φύλλα και 

οργανικών ουσιών που έχουν συντεθεί στα φύλλα προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, η παραγωγή νέων ιστών και αποθήκευση νερού και τροφών για 

τις ανάγκες του φυτού. 

Ο βλαστός των σπερματόφυτων στην πιο απλή του μορφή είναι ένας άξονας, 

πάνω στον οποίο φύονται τα φύλλα και οι 

οφθαλμοί. Καταλήγει σ' ένα κορυφαίο 

μερίστωμα που περικλείεται σ' έναν οφθαλμό 

(Εικ. 14).  Τα σημεία που φύονται τα φύλλα 

ονομάζονται γόνατα. Το τμήμα του βλαστού 

ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα γόνατα 

ονομάζεται μεσογονάτιο διάστημα. Η γωνία 

που σχηματίζει το φύλλο με τον βλαστό 

ονομάζεται μασχάλη. Στις μασχάλες των 

φύλλων υπάρχουν οφθαλμοί, που 

ονομάζονται μασχαλιαίοι ή πλάγιοι οφθαλμοί. 

Το χειμώνα στα φυλλοφόρα φυτά κάτω από 

τον οφθαλμό στη θέση των φύλλων 

εμφανίζονται οι ουλές των φύλλων (Εικ. 14).  

Οι οφθαλμοί περιβάλλονται από λεπιώδη 

Εικόνα 13. Διετής βλαστός καρυδιάς  φύλλα, που 

φύονται πυκνά και τους προστατεύουν. Αυτά πέφτουν με την έναρξη της 

έκπτυξης του οφθαλμού. Οι ουλές τους είναι πυκνές και σχηματίζουν ένα 

δακτυλίδι, με το οποίο διαχωρίζεται το νέο τμήμα του βλαστού από το 

παλαιότερο. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε την ετήσια αύξηση του βλαστού 

και να βρούμε την ηλικία του (Εικ. 14). Η μορφή των οφθαλμών και βλαστών 

διαφέρει μεταξύ των ειδών και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τους (Εικ. 

15). 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 36 
 

Οι οφθαλμοί διακρίνονται σε ανθοφόρους, βλαστοφόρους και μικτούς. Οι 

βλαστοφόροι οφθαλμοί περιέχουν υποτυπώδη βλαστό με καταβολές 

(ανώριμα) φύλλων και τις καταβολές των οφθαλμών (Εικ. 16).  

 

 
 

 

Εικόνα 14. Μορφολογία βλαστού ξυλλωδών ειδών. α. πράσινος μελιός (Fraxinus 

pennsylvanica), β. Βελανιδιά (Quercus alba), γ. Φιλύρα (Tilia americana), δ. Σφένδαμος 

(Acer negundo), ε. Φτελιά (Ulmus americana), ζ. Ιπποκαστάνεα (Aesculus hippocastanum), 

η. Καρυδιά (juglans cinerea), θ. Ακακία (Robinia pseudo-acacia), (Raven et al. 1999). 
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Εικόνα 15. Διαγραμματική απεικόνιση κορυφαίου οφθαλμού κ κορυφή, κφ καταβολή 

φύλλων, πα  πλευρικά αρχέφυτρα 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Στάδια έκπτυξης βλαστοφόρου οφθαλμού 

 

 

 

π 

κ 
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Οι οφθαλμοί, εκτός από τον κορυφαίο, φύονται στις μασχάλες των 

φύλλων. Στα περισσότερα φυτά σε κάθε μασχάλη υπάρχει και ένας οφθαλμός. 

Σε άλλα όπως η καρυδιά (Juglans regia) σχηματίζονται δύο οφθαλμοί σε κάθε 

μασχάλη, ένας βλαστοφόρος και ένας ανθοφόρος. Στη βερυκοκιά (Prunus 

armeniaka) σχηματίζονται τρεις οφθαλμοί. Ένας βλαστοφόρος και δύο 

ανθοφόροι. Στη μηλιά και αχλαδιά (Pyrus) σχηματίζονται συχνά μικτοί 

οφθαλμοί. 

Πολλά πολυετή φυτά έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού οφθαλμών σε  

θέσεις που δεν προβλέπονται. Οι οφθαλμοί αυτοί ονομάζονται επίκτητοι. 

Η διαδικασία με την οποία ανοίγει ο οφθαλμός και εμφανίζεται το 

περιεχόμενο του –βλαστός ή άνθος- ονομάζεται έκπτυξη και γίνεται σταδιακά 

(Εικ. 17).  Ο χρόνος, από τη στιγμή που εμφανίζονται οι οφθαλμοί μέχρι να 

εκπτυχθούν ποικίλει. Στα πολυετή φυτά διαρκεί τουλάχιστον ένα έτος. Στα 

μονοετή μερικούς μήνες ή βδομάδες. 

 

Παρατήρηση    

 Κόβονται τμήματα βλαστών από διάφορα φυτά, στα οποία 

παρατηρούνται οι θέσεις των οφθαλμών και των φύλλων. Διακρίνονται 

σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους. Σχεδιάζεται ένας απ' αυτούς.  

 Κόβονται βλαστοφόροι και ανθοφόροι οφθαλμοί στη μέση. 

Παρατηρούνται στο στερεοσκόπιο και σχεδιάζονται. 
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Πρωτογενής ανατομική διάπλαση βλαστού 

Οι πρωτογενείς ιστοί δημιουργούνται με τη λειτουργία μεριστωμάτων που 

περικλείονται σε οφθαλμούς (κορυφαίους ή πλάγιους). 

Σε εγκάρσια τομή βλαστού διακρίνονται α) ένα περιφερειακό τμήμα, ο 

φλοιός και β) ένα κεντρικό, ο κεντρικός κύλινδρος ή στήλη (Εικ. 18). 

Ο φλοιός περιλαμβάνει την επιδερμίδα και τον πρωτογενή φλοιό. Η 

επιδερμίδα αποτελείται από επιδερμικά κύτταρα. Ο πρωτογενής φλοιός από 

στηρικτικά κύτταρα και παρεγχυματικά. Στηρικτικά κύτταρα (κολεγχυματικά-

σκληρεγχυματικά) βρίσκονται κάτω από την επιδερμίδα σχηματίζοντας έναν 

κύλινδρο που περιβάλει τον βλαστό ή είναι τοποθετημένα κατά θέσεις. Η κατά 

θέσεις τοποθέτηση συναντάται στους γωνιώδης βλαστούς.  

Κάτω από τον στηρικτικό ιστό, προς το κέντρο του βλαστού υπάρχει 

αποταμιευτικό και αφομοιωτικό παρέγχυμα. 

Σκληρεγχυματικές ίνες υπάρχουν μεταξύ παρεγχύματος του φλοιού και 

φλοιώματος, σ' ορισμένα φυτά. 

Ο κεντρικός κύλινδρος περιλαμβάνει τον αγωγό ιστό και την εντεριώνη με 

τις εντεριώνιες ακτίνες. 

Στα σπερματόφυτα ο αγωγός ιστός σχηματίζει δεσμίδες, τις ηθμαγγειώδεις 

δεσμίδες. Στα γυμνόσπερμα και τα δικοτυλήδονα φυτά οι ηθμαγγειώδεις 

δεσμίδες διατάσσονται περιφερειακά στο βλαστό, σχηματίζοντας ένα κύκλο, με 

την ηθμώδη μοίρα προς το φλοιό και την αγγειώδη προς την εντεριώνη. Μεταξύ 

ηθμώδους και αγγειώδους μοίρας υπάρχει μεριστωματικός ιστός, το δεσμικό 

κάμβιο. 

Οι ηθμαγγειώδεις δεσμίδες χωρίζονται μεταξύ τους με παρεγχυματικά 

κύτταρα που αποτελούν τις εντεριώνιες ακτίνες. Στο κέντρο του βλαστού 

υπάρχει αποταμιευτικό παρέγχυμα και ονομάζεται εντεριώνη. 

Στα γυμνόσπερμα έχουμε τραχεΐδες  αντί για αγγεία στην αγγειώδη μοίρα. 

Επειδή οι τραχεΐδες έχουν μικρότερη διατομή από τα αγγεία μπορούμε να 

διακρίνουμε τα γυμνόσπερμα από τα αγγειόσπερμα, με παρατήρηση του 

βλαστού τους (ξύλου). 

Στα μονοκοτυλήδονα φυτά οι ηθμαγγειώδης δεσμίδες δεν περιέχουν 

κάμβιο (κλειστές) και είναι άτακτα κατανεμημένες όπως στο καλαμπόκι (Εικ. 
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19Α) ή σχηματίζουν δύο κύκλους δεσμίδων, όπως στον καλαμοειδή βλαστό του 

σιταριού (Εικ. 19Β). 

 

 

 

α 

β 
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Εικόνα 17. Ανατομική διάπλαση βλαστού δικότυλου (α. http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-

online/library/webb/BOT410/410Labs/LabsHTML-99/SimpleTissues/Image54.jpg) 

Παρασκεύασμα  

Υλικό: Lamium ή άλλα φυτά της οικογένειας των Labiatae, δικοτυλήδονο, 

ποώδες, μονοετές. 

Κάνουμε εγκάρσια τομή στο βλαστό. Παρατηρούμε μονόστρωμη 

επιδερμίδα, κολεγχυματικά κύτταρα κατά θέσεις, παρεγχυματικά με 

χλωροπλάστες (αφομοιωτικό παρέγχυμα). Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες 

ηθμαγγειώδης δεσμίδες στις γωνίες του βλαστού  και τέσσερις μικρότερες 

μεταξύ  αυτών. Την εντεριώνη και τις εντεριώνιες ακτίνες. Τα κύτταρα της 

εντεριώνης στο κέντρο καταστρέφονται και ο βλαστός εμφανίζεται κούφιος. 

Σχεδιάζουμε ένα τέταρτο της τομής του βλαστού με όλα τα κύτταρα. 

 

Υλικό: Φουντουκιά(Corylus avelana), δικοτυλήδονο, ξυλώδες, πολυετές.  

Σε εγκάρσια τομή του βλαστού παρατηρούνται: επιδερμίδα και υποδερμικά 

κύτταρα, κολεγχυματικά κύτταρα, παρεγχυματικά κύτταρα, ηθμαγγειώδεις 

δεσμίδες, εντεριώνη και εντεριώνιες ακτίνες. 

 

Υλικό: Τηλέγραφος (Trantescania sp.), μονοκοτυλήδονο. 

Κάνουμε εγκάρσια τομή του βλαστού. Παρατηρούμε τη θέση των 

ηθμαγγειωδών δεσμίδων. 

Σχεδιάζουμε τη διατομή του βλαστού με τη θέση των ηθμαγγειωδών 

δεσμίδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 
Β 
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Εικόνα 18. Ανατομία βλαστού μονοκότυλου, Α καλαμποκιού (Zea mays), Β σιταριού (Triticum 

sp.) 

Θέμα 5ο  

Δευτερογενής κατά πάχος αύξηση του βλαστού  

Η διάρκεια ζωής των αγωγών κυττάρων (αγγεία, τραχεΐδες, ηθμοσωλήνες) 

στα φυτά είναι περιορισμένη. Για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους τα 

φυτά διαθέτουν μηχανισμό με τον οποίο αντικαθιστούν τα νεκρωμένα αγωγά 

κύτταρα. Στα δενδρώδη και θαμνώδη φυτά αυτό επιτυγχάνεται με την 

δευτερογενή κατά πάχος αύξηση, κατά την οποία δημιουργείται νέα ηθμώδης 

και αγγειώδης μοίρα. Έτσι ο βλαστός γίνεται παχύτερος και ανθεκτικότερος στη 

στήριξη του συνεχώς αυξανόμενου υπέργειου τμήματος του φυτού. Μπορεί δε 

να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του σε νερό και ανόργανα στοιχεία 

(Εικ. 20). 

Η δευτερογενής κατά πάχος αύξηση οφείλεται στη δράση του καμβίου 

(δευτερογενές μερίστωμα), που λειτουργεί σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 

φυτού (Εικ. 21). Το κάμβιο διακρίνεται σε δεσμικό, που βρίσκεται ανάμεσα στην 

ηθμώδη και αγγειώδη μοίρα και το μεσοδέσμιο, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 

ηθμαγγειώδεις δεσμίδες. Την άνοιξη το κάμβιο δραστηριοποιείται και 

δημιουργεί προς τα μέσα στοιχεία της αγγειώδους μοίρας (δευτερογενές 

ξύλωμα) και προς τα έξω στοιχεία της ηθμώδους μοίρας (δευτερογενές 

φλοίωμα). 

Το δευτερογενές ξύλωμα (αγγειώδης μοίρα), που παράγεται στη διάρκεια 

ενός έτους αποτελεί έναν ετήσιο δακτύλιο. Κάθε ετήσιος δακτύλιος αποτελείται 

από το ξύλο της άνοιξης και το ξύλο του καλοκαιριού. Αυτά διακρίνονται μεταξύ 

τους γιατί το ξύλο της άνοιξης αποτελείται από ευρύστομα αγγεία ή τραχεϊδες, 

ενώ το ξύλο του καλοκαιριού από στενόστομα. Το χειμώνα δεν παράγεται ξύλο. 

Το πάχος του ετήσιου δακτυλίου εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν το έτος της παραγωγής του. 

Στα αγγειόσπερμα το μέγεθος και η κατανομή των αγγείων διαφέρει από 

είδος σε είδος και χρησιμεύει για την αναγνώριση τους. Ανάλογα μ' αυτά τα 

χαρακτηριστικά των αγγείων τα φυτά διακρίνονται σε α) διασπορόπορα, όταν 

τα αγγεία έχουν το ίδιο μέγεθος και είναι  διάσπαρτα σ' όλο τον δακτύλιο, π.χ. 
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οξυά, λεύκη. β) δακτυλιόπορα, όταν τα αγγεία της άνοιξης είναι μεγαλύτερα και 

διατάσσονται σε δακτύλιο π.χ. δρυς, καστανιά. 

Οι ετήσιοι δακτύλιοι μετά πάροδο μερικών χρόνων παύουν να λειτουργούν 

λόγω των τυλώσεων και της προσθήκης ουσιών όπως οι ρητίνες, χρωστικές 

και αιθέρια έλαια. Αυτοί οι ετήσιοι δακτύλιοι αποκτούν σκούρο χρώμα και 

αποτελούν το εγκάρδιο ξύλο. Οι δακτύλιοι που λειτουργούν είναι πιο 

ανοιχτόχρωμοι και αποτελούν το σομφό ξύλο. 

Το κάμβιο προς το φλοιό δημιουργεί αλλεπάλληλα στρώματα ηθμώδους 

μοίρας, τα οποία όλα μαζί αποτελούν τη βίβλο. 

Οι ετήσιοι δακτύλιοι που δημιουργούνται αυξάνουν το πάχος του βλαστού. 

Η επιδερμίδα δεν μπορεί να ακολουθήσει την αύξηση της περιφέρειας και 

νεκρώνεται. Αντικαθίσταται από έναν άλλο δευτερογενή προστατευτικό ιστό, το 

περίδερμα. Τα εξωτερικά στρώματα του περιδέρματος ξηραίνονται και 

σχίζονται δημιουργώντας το ξηρόφλοιο ή ρυτίδωμα.  

                         

Παρατήρηση                   

Παρατηρούμε, μορφολογικά και 

ανατομικά, τομή βλαστού πολυετούς φυτού. 

Διακρίνουμε: 

Α) τους ετήσιους δακτυλίους 

Β) το εαρινό και θερινό ξύλο 

Γ) το εγκάρδιο και σομφό ξύλο 

Δ) τη βίβλο 

Ε) το ξηρόφλοιο 

Η παρατήρηση επαναλαμβάνεται σε 

γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα. Σχεδιάζουμε 

ένα τμήμα ετήσιου δακτυλίου γυμνόσπερμου 

και ένα αγγειόσπερμου.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Τριετής βλαστός φιλύρας 

(Tilia). φ φελλώδης ιστός, πφ πρωτογενής 
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φλοιός, φλ φλοίωμα (βίβλος), κ κάμβιο, οδ 

όρια δακτυλίων, εν εντεριώνη. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Σχηματισμός καμβιώδους δακτυλίου. Α διάγραμμα βλαστού στο τέλος της 

πρωτογενούς αυξήσεως. Β-Δ σταδιακή συμπλήρωση του δευτερογενούς ξυλώματος και 

δευτερογενούς φλοιώματος. Έναρξη δημιουργίας του μεσοδέσμιου καμβίου (Weier et al., 

1987). 

 

 

 

Θέμα 6ο 
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Φύλλο 

Α. Μορφολογία φύλλου 

Τα φύλλα σχηματίζονται από τους βλαστοφόρους οφθαλμούς. Η 

κατασκευή τους διευκολύνει δύο βασικές λειτουργίες του φυτού, τη 

φωτοσύνθεση και τη διαπνοή οι οποίες επιτελούνται κυρίως σ΄ αυτά. 

Κάθε φύλλο αποτελείται από τρία μέρη: τη βάση, τον μίσχο και το έλασμα. 

Η βάση είναι το τμήμα εκείνο με το οποίο συνδέεται με το βλαστό. Ο μίσχος 

είναι ένα λεπτό στέλεχος, που συνδέει τη βάση με το έλασμα. Στα 

μονοκοτυλήδονα ο μίσχος λείπει, ενώ η βάση διαπλατύνεται και σχηματίζει τον 

κολεό (Εικ. 26). Το έλασμα, που αποτελεί το κύριο μέρος του φύλλου, είναι 

λεπτή και διαπλατυσμένη επιφάνεια, από την οποία δεσμεύει την ηλιακή 

ενέργεια. 

Υπάρχουν δύο τρόποι διαμόρφωσης του ελάσματος. α) τα απλά φύλλα, 

στα οποία υπάρχει ένα έλασμα και β) τα σύνθετα φύλλα όπου το έλασμα 

διαχωρίζεται σε πολλά φυλλάρια. Τα φυλλάρια μοιάζουν με απλά φύλλα (Εικ. 

22). Η διάκριση μεταξύ σύνθετων- απλών φύλλων γίνεται Α) από τη θέση των 

οφθαλμών. Όπως είναι γνωστό οι οφθαλμοί είναι τοποθετημένοι στις μασχάλες 

των φύλλων, όχι όμως και των φυλλαρίων. Β) τα φυλλάρια έχουν όλα τον ίδιο 

προσανατολισμό. Γ) η αποκοπή γίνεται από τη βάση των  φύλλων, όχι όμως 

και των φυλλαρίων. Στα δικοτυλήδονα φυτά τα σύνθετα φύλλα διακρίνονται σε 

απλά, διπλά ή πολλαπλά σύνθετα, ανάλογα με το βαθμό κατάτμησης. 

Το έλασμα των φύλλων διατρέχεται από ηθμαγγειώδεις δεσμίδες ή νεύρα. 

Η νεύρωση μπορεί να συγκροτείται από ένα κύριο νεύρο και μικρότερες πλάγιες 

διακλαδώσεις.  Ο τύπος αυτός της νεύρωσης ονομάζεται δικτυωτή και 

συναντάται στα δικοτυλήδονα (Εικ. 23 α,β). Στα μονοκοτυλήδονα φυτά τα νεύρα 

είναι ίδιου μεγέθους και παράλληλα μεταξύ τους και προς το κύριο νεύρο. Αυτή 

η διάταξη των νεύρων ονομάζεται παράλληλη (Εικ. 23 γ). 

Η ακριβής περιγραφή των φύλλων είναι απαραίτητη για την αναγνώριση 

και ταξινόμηση των φυτών. Η μεγάλη ποικιλία μορφών των φύλλων οφείλεται 

στα διαφορετικά γενικά σχήματα, στον τρόπο σχηματισμού της κορυφής και της 

βάσης του ελάσματος, καθώς επίσης και τη μορφή του περιθωρίου τους (Εικ. 

24). 
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Σε κάθε είδος φυτού τα φύλλα έχουν την ίδια μορφολογία, γι’ αυτό 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ειδών. Εν τούτοις σε ορισμένα είδη 

παρατηρείται το φαινόμενο της ετεροφυλλίας ή ανισοφυλλίας, εμφανίζονται 

δηλαδή φύλλα με διαφορετική μορφή ή συμμετρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο κισσός (Hedera helix).  

 

 

 

 

Εικόνα 22. Τύπος φύλλων αγγειοσπέρμων- απλά, -απλά σύνθετα, -διπλά σύνθετα 

(Αραμπατζής, 1998). 

 

 

Εικόνα 23. Τύπος νεύρωσης φύλλων δικότυλων φυτών. α, παλαμοειδής, β, δικτυωτή, γ, 

παράλληλη νεύρωση 
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Εικόνα 24. Μορφολογία παρυφών, κορυφής και ελάσματος των φύλλων αγγειοσπέρμων 

(Αραμπατζής, 1998). 

 

Παρατήρηση 
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Παρατηρούνται διάφορα φύλλα και διακρίνονται: 

Α. φύλλα μονοκοτύλων ή δικοτύλων, 

Β. απλά και σύνθετα (απλά, διπλά ή πολλαπλά σύνθετα). Τα σύνθετα 

φύλλα διακρίνονται σε αρτιόληκτα και σε περιτόληκτα. 

Γ. ανάλογα με το σχήμα τους σε παλαμοειδή, δακτυλιοειδή, πτεροειδή, 

γραμμοειδή, ωοειδή κ.λ. 

Δ. ανάλογα με το περιθώριο τους σε λειόχειλα, πριονωτά, διπλά πριονωτά, 

κυματοειδή, οδοντωτά, αγκαθωτά. 

Ε. ανάλογα με την κορυφή τους, σε φύλλα με οξεία, αποστρογγυλωμένη 

ακρόκοιλη, αποξυσμένη κορυφή. 

ΣΤ. η βάση του ελάσματος διακρίνεται σε αποστρογγυλωμένη, καρδιοειδή, 

ωτοειδή, σφηνοειδή. 

 

Φύλλα γυμνόσπερμων  

Τα φύλλα των γυμνόσπερμων είναι βελονοειδή ή λεπιοειδή. Τα βελονοειδή 

φύλλα μπορεί να είναι μεμονωμένα όπως στα έλατα ή δύο τρία μαζί 

τοποθετημένα σε κολεό. Η εσωτερική τους κατασκευή είναι διαφορετική από 

αυτήν των αγγειόσπερμων και περιγράφεται λεπτομερώς στο σχ.6ε. 
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Εικόνα 25. Σχήματα φύλλων (Αραμπατζής, 1998). 
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Εικόνα 26. Φύλλα διαφόρων αγρωστωδών φυτών, όπου φαίνονται ο κολεός, το έλασμα με 

παράλληλες νευρώσεις, το γόνατο, το γλωσσίδιο και τα ωτίδια (Wier et al., 1987). 

 
 
 
 

Παρατήρηση 

Παρατηρούνται διάφορα φύλλα και διακρίνονται : 

Α. φύλλα μονοκοτύλων ή δικοτύλων,  

Β. απλά και σύνθετα 

Γ. ανάλογα με το σχήμα τους  

Δ. ανάλογα με το περιθώριο τους 

Ε. ανάλογα με την κορυφή τους, 

ΣΤ. ανάλογα με τη βάση του ελάσματος. 
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Β. Ανατομία φύλλου 

Το έλασμα του φύλλου αποτελείται από τρεις ιστούς: την επιδερμίδα, το 

μεσόφυλλο και τον αγωγό ιστό (Εικ. 27 & 28). 

Η επιδερμίδα είναι προστατευτικός ιστός και διακρίνεται στην πάνω και την 

κάτω επιδερμίδα. Στην κάτω επιδερμίδα υπάρχει μεγάλος αριθμός στοματίων. 

Το μεσόφυλλο είναι παρεγχυματικός ιστός και διακρίνεται σε 

δρυφακτοειδές (πασσαλώδες) παρέγχυμα και σε σπογγώδες παρέγχυμα. Το 

δρυφακτοειδές παρέγχυμα αποτελείται από επιμήκη κύτταρα σε 1 έως 3 σειρές, 

με μικρούς μεσοκυττάριους χώρους και μεγάλο αριθμό χλωροπλαστών. 

Βρίσκεται κοντά στην πάνω επιδερμίδα και είναι εξειδικευμένο στη 

φωτοσύνθεση. Το σπογγώδες παρέγχυμα αποτελείται από ακανόνιστου 

σχήματος κύτταρα με μεγάλους μεσοκυττάριους χώρους και μικρό αριθμό 

χλωροπλαστών. Βρίσκεται ανάμεσα στο δρυφακτοειδές και σπογγώδες 

παρέγχυμα. Οι μεγάλοι μεσοκυττάριοι χώροι του βρίσκονται σε επικοινωνία με 

τα στομάτια και διευκολύνουν τη μετακίνηση των αερίων. 

Ο αγωγός ιστός αποτελεί τα νεύρα των φύλλων και εκτός από τη μεταφορά 

των ουσιών προσφέρει και μηχανική στήριξη στο μεσόφυλλο.  

Διαφορετική είναι η ανατομία του φύλλου των κωνοφόρων (Εικ. 29). 

 

Παρατήρηση 

Υλικό: πυράκανθος(Pyrakantha kokkinea) 

Κάνουμε εγκάρσια τομή στο φύλλο.Εντοπίζουμε ένα σημείο όπου η τομή 

μας είναι λεπτή, ώστε να διακρίνονται όλοι οι ιστοί. Σχεδιάζουμε μικρό τμήμα 

της τομής. 

Υλικό: λιγούστρο (Ligustrum japonicum) 

Κάνουμε εγκάρσια τομή στο φύλλο. Παρατηρούμε ότι τα κύτταρα του 

δρυφακτοειδούς παρεγχύματος δεν είναι πολύ επιμηκυσμένα. Είναι σχεδόν 

όμοια με αυτά του σπογγώδους παρεγχύματος. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι 

στο σπογγώδες τα κύτταρα είναι πιο χαλαρά συνδεδεμένα. 
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Εικόνα 27. Εγκάρσια τομή φύλλου δικότυλου φυτού. 

 

 

 
 

Εικόνα 28. Τρισδιάστατη τομή φύλλου δικότυλου φυτού. 

 

Παρατήρηση 
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Υλικό: πεύκο(Pinus sp.) 

Κάνουμε εγκάρσια τομή του φύλλου. 

Η επιδερμίδα είναι μονόστρωμη με παχιά εφυμενίδα. Τα στομάτια είναι 

βυθισμένα. Κάτω από την επιδερμίδα υπάρχουν δύο έως τρεις σειρές 

σκληρεγχυματικών κυττάρων. Το μεσόφυλλο αποτελείται από κύτταρα παρεγχυματικά 

που διακόπτονται από ρητινοφόρους αγωγούς. Το κέντρο του φύλλου περιέχει δύο 

ηθμαγγειώδεις δεσμίδες που περιβάλλονται από αποταμιευτικό παρέγχυμα. Ξεχωρίζει 

από το μεσόφυλλο με μια σειρά παχύτοιχων κυττάρων που ονομάζονται ενδοδερμίδα. 

 

 

 

Εικόνα 29. Εγκάρσια τομή πευκοβελόνας (Pinus nigra). Ε επιδερμίδα, Υδ υποδερμικό 

σκληρέγχυμα, Ρ ρητινοφόρος αγωγός, Χλ χλωρέγχυμα (φωτοσυνθετικό παρέγχυμα), Ξ 

Ξύλωμα, ΣΠ στοματικός πόρος, Φ φλοίωμα, Πδ ενδοδερμίδα. ΠΚ παραστοματικά 

κύτταρα 

 

 

 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 54 
 

Θέμα 7ο 

Ρίζα 

Η ρίζα είναι υπόγειο όργανο του φυτού στο οποίο οφείλεται  η στήριξη 

του υπέργειου μέρους του φυτού καθώς και η πρόσληψη και μεταφορά νερού 

και ανόργανων στοιχείων του εδάφους. Μερικές ρίζες είναι προσαρμοσμένες 

στην αποταμίευση όπως η ρίζα του καρώτου, σακχαροτεύτλων, ντάλιας  κ.ά. 

Οι ρίζες ορισμένων φυτών συμβιώνουν με ειδικά βακτήρια και καθίστανται 

ικανές να δεσμεύουν και θέτουν στη διάθεση του φυτού άζωτο της 

ατμόσφαιρας. 

 

Μορφολογία ρίζας 

Η πρώτη ρίζα προέρχεται από το έμβρυο και συγκεκριμένα δημιουργείται 

από το αρχέφυτρο της ρίζας. Η πρωτογενής αυτή ρίζα μπορεί να συνεχίσει να 

αυξάνει  και να δημιουργεί πλάγιες διακλαδώσεις, οπότε δημιουργείται το 

πασσαλώδες ή ατρακτοειδές ριζικό σύστημα. Αυτός ο τύπος ριζικού 

συστήματος απαντάται στα δικότυλα και γυμνόσπερμα είδη. Στα μονοκότυλα 

είδη η πρωτογενής ρίζα σταματάει πολύ νωρίς να αναπτύσσεται και 

δημιουργούνται από τη βάση του βλαστού νέες και ανεξάρτητες επιγενείς 

(επίκτητες) ρίζες. Ο τύπος του ριζικού συστήματος που δημιουργείται με αυτό 

τον τρόπο ονομάζεται θυσσανώδες ή ινώδες. Το ατρακτοειδές ριζικό 

σύστημα διεισδύει στο έδαφος, ενώ το θυσσανώδες ριζικό σύστημα 

αναπτύσσεται στο επιφανειακό 

στρώμα του εδάφους (Εικ. 30). 

 

Παρατήρηση 

Παρατήρηση της μορφολογίας του 

ριζικού συστήματος σε νεαρά 

ψυχανθή και αγρωστώδη είδη και 

διάκριση των δύο ειδών ριζικού 

συστήματος. Παρακολούθηση της 

αύξησης τους. 

Ανατομία ρίζας 
Εικόνα 30. Τύποι ριζικού συστήματος, α 

θυσανώδες, β πασσαλώδες αποταμιευτικό, 

γ πασσαλώδες (Τσέκος και Ηλίας, 2007α) 
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Σε εγκάρσια τομή ρίζας παρατηρούνται ο φλοιός και ο κεντρικός 

κύλινδρος. Ο φλοιός της ρίζας εξωτερικά καλύπτεται από μονόστρωμη 

επιδερμίδα. Αυτή διαφέρει από την επιδερμίδα των υπέργειων οργάνων, γιατί 

δεν έχει εφυμενίδα και στόματα. Τα κύτταρα της δημιουργούν προεκβολές και 

ονομάζονται ριζικά τριχίδια και αυξάνουν την ενεργό επιφάνεια της ρίζας 

(επιφάνεια πρόσληψης). 

Εσωτερικά της επιδερμίδας υπάρχουν παρεγχυματικά κύτταρα και λίγα 

μόνο σκληρεγχυματικά κατά θέσεις (σπάνια κολεγχυματικά). Πολλές φορές 

κάτω από την επιδερμίδα υπάρχουν αποφελλωμένα κύτταρα που 

δημιουργούν την εξωδερμίδα. 

Τα εσωτερικά κύτταρα του φλοιού της ρίζας διαφοροποιούνται σε 

ενδοδερμίδα. Τα κύτταρα της ενδοδερμίδας σχηματίζουν έναν κολεό χωρίς 

μεσοκυττάριους χώρους και χωρίζουν το φλοιό από τον κεντρικό κύλινδρο. 

Χαρακτηριστικό τους είναι η ιδιότυπη πάχυνση που ονομάζεται ταινία 

GASPARY. Μεταξύ αυτών των κυττάρων υπάρχουν και διεξοδικά κύτταρα 

που δεν έχουν πάχυνση. 

Ο κεντρικός κύλινδρος αποτελείται εξωτερικά από παρεγχυματικά 

κύτταρα που διατηρούν την μεριστωματική  τους ικανότητα και συνιστούν το 

περικύκλιο. Ο αγωγός ιστός, βρίσκεται εσωτερικά του περικυκλίου, δεν 

σχηματίζει ηθμαγγειώδεις δεσμίδες, αλλά οι ηθμώδεις και αγγειώδεις δεσμίδες 

είναι τοποθετημένες ξεχωριστά σε ακτινωτή και εναλλασσόμενη διάταξη. 

Η ρίζα διαφέρει από το βλαστό στην εσωτερική και εξωτερική της 

κατασκευή. Η μεταξύ τους διάκριση στηρίζεται στα εξής: 

Α. Στην ύπαρξη ή όχι φύλλων, οφθαλμών, μεσογονάτιων διαστημάτων. 

Β. Στην ύπαρξη ή όχι στομάτων. 

Γ. Στην ύπαρξη ή όχι ενδοδερμίδας. 

Δ. Στη διάταξη της ηθμώδους και αγγειώδους μοίρας. 

 

Παρασκεύασμα 

Υλικό:IRIS FLORENTINA (μονοκότυλο) 

Κάνουμε εγκάρσιες τομές και παρατηρούμε στο μικροσκόπιο από έξω 

προς τα μέσα, 

-επιδερμίδα μονόστρωμη 
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-εξωδερμίδα μονόστρωμη στηρικτικών κυττάρων  

-ενδοδερμίδα με διεξοδικά κύτταρα 

-περικύκλιο 

-αγωγός ιστός με ακτινωτή και εναλλασόμενη διάταξη. Μεταξύ των 

αγωγών  δεσμίδων βρίσκονται απόξυλωμένα παρεγχυματικά κύτταρα. 

Να σχεδιαστεί ένα τμήμα του φλοιού, ολόκληρη η ενδοδερμίδα και ο 

κεντρικός κύλινδρος (Εικ. 31). 

 

Εικόνα 31. Ανατομία ρίζας. 1, συνολική τομή. 2,3,4 κεντρικός κύλινδρος της ρίζας σε 

διαδοχικά στάδια ανάπτυξης (Τσέκος και Κουκόλη, 1981). 

 

Υλικό:VICIA FABA (δικότυλο) 

Στον κεντρικό κύλινδρο τα αγγεία σχηματίζουν τρεις ή τέσσερις 

βραχίονες. Ανάμεσα στους βραχίονες υπάρχει η ηθμώδεις μοίρα. Μεταξύ των 
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ηθμωδών δεσμίδων και του περικυκλίου υπάρχουν 3 ή 4 νησίδες από 

στηρικτικά κύτταρα. 

Να σχεδιαστεί ολόκληρος ο φλοιός και ο κεντρικός κύλινδρος. 
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Θέμα 8ο 

Άνθος αγγειοσπέρμων   

  Τα άνθη είναι όργανα εγγενούς αναπαραγωγής των αγγειοσπέρμων. 

Δημιουργούνται γύρω από τον ανθικό άξονα, στο πάνω άκρο του  οποίου 

σχηματίζεται η ανθοδόχη. Η ανθοδόχη έχει σχήμα ροπαλοειδές ή δισκοειδές ή 

κυπελόμορφο και πάνω της στηρίζονται τα ανθικά μέρη τοποθετημένα στους 

σπονδύλους: –κάλυκας –στεφάνη –ανδρείο –γυναικείο (Εικ. 32). 

Ο κάλυκας αποτελείται από πράσινα φυλλοειδή μέρη, τα σέπαλα. Η 

στεφάνη αποτελείται από χρωματιστά φυλλάρια, τα πέταλα. Κάλυκας και 

στεφάνη αποτελούν το περιάνθιο. Το περιάνθιο δεν συμμετέχει άμεσα στην 

αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά την βοηθάει. Προφυλάσσει τα εσωτερικά 

όργανα του άνθους και προσελκύει τα έντομα. 

Σε μερικά άνθη τα σέπαλα και τα πέταλα είναι όμοια μεταξύ τους και όλα 

μαζί αποτελούν το περιγόνιο. Τα φύλλα του περιγονίου μπορεί να είναι 

χρωματιστά, όπως στην τουλίπα ή να είναι πράσινα όπως στην καστανιά. 

Το ανδρείο μέρος του άνθους αποτελείται από τους στήμονες. Κάθε 

στήμονας αποτελείται από το νήμα που είναι άγονο και τον ανθήρα που είναι 

γόνιμος. Ο ανθήρας χωρίζεται σε δυο λοβούς και κάθε λοβός περιέχει δύο 

γυρεόσακκους. Μέσα στους γυρεόσακους υπάρχουν οι γυρεόκοκκοι. 

Οι γυρεόκοκκοι έχουν συνήθως σφαιρική ή ελλειψοειδή μορφή. Η 

κατασκευή τους είναι ανάλογη με τον τρόπο επικονίασης. Στα φυτά που η 

επικονίαση γίνεται με άνεμο οι γυρεόκοκκοι είναι εξωτερικά λείοι, σκληροί και 

ελαφρείς. Στα φυτά που η επικονίαση γίνεται με έντομα είναι ιξώδεις με 

ακανθοειδείς ή άλλες διαμορφώσεις στην εξωτερική επιφάνεια. Διευκολύνεται 

έτσι η προσκόλληση της γύρης στο σώμα των εντόμων (Εικ. 33). 
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Εικόνα 32. Διάγραμμα άνθους.  

 

 

 

Εικόνα 33. Ανθήρας α, πρώτο στάδιο σχηματισμού, β, ώριμοι γυρεόκοκκοι. 

 
 

Τα καρπόφυλλα μαζί με τις σπερμοβλάστες που αναπτύσσονται πάνω 

σ΄αυτά αποτελούν το γυναικείο του άνθους. Το ωάριο αναπτύσσεται μέσα στη 

σπερμοβλάστη. Τα καρπόφυλλα σχηματίζουν έναν κλειστό κοίλο χώρο που 

ονομάζεται ύπερος. Το κάτω διογκωμένο μέρος του υπέρου ονομάζεται 
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ωοθήκη. Μέσα σ΄ αυτή περικλείονται οι σπερμοβλάστες με τα ωάρια και 

προφυλάσσονται. Η ωοθήκη στο πάνω μέρος επιμηκύνεται και δημιουργεί τον 

στύλο, ο οποίος καταλήγει στο στίγμα. Το στίγμα είναι διαπλατυσμένη 

επιφάνεια, πάνω στην οποία εκκρίνεται ένα κολλώδες υγρό, το στιγματικό υγρό. 

Αυτό χρησιμεύει για προσκόλληση και βλάστηση των γυρεοκόκκων. 

Το γυναικείο πολλών φυτών αποτελείται από ένα καρπόφυλλο και 

ονομάζεται μονομερές. Στα περισσότερα φυτά η ωοθήκη αποτελείται από 

πολλά καρπόφυλλα. Αυτά μπορεί να σχηματίζουν το καθένα έναν ύπερο, οπότε 

το γυναικείο ονομάζεται απόκαρπο ή να ενώνονται όλα μαζί και να σχηματίζουν 

έναν ύπερο, οπότε ονομάζεται κοινόκαρπο ή σύγκαρπο.  

Τα ανθικά μέρη είναι τοποθετημένα πάνω στην ανθοδόχη ή ανθικό άξονα. 

Ανάλογα με τη θέση της ωοθήκης σε σχέση με τα υπόλοιπα ανθικά μέρη, τα 

άνθη διακρίνονται σε: υπόγυνα, όταν η ωοθήκη είναι τοποθετημένη στην 

κορυφή της ανθοδόχης και τα υπόλοιπα ανθικά μέρη βρίσκονται κάτω από 

αυτήν. Η ωοθήκη  ονομάζεται επιφυής π.χ. τουλίπα. Περίγυνα, όταν η ωοθήκη 

περιβάλλεται από την ανθοδόχη και τα ανθικά μέρη χωρίς να συμφύεται με 

αυτά. Η ωοθήκη ονομάζεται μεσοφυής π.χ. αμυγδαλιά. Επίγυνα, όταν η 

ωοθήκη είναι βυθισμένη σε κοιλότητα της ανθοδόχης και τα τοιχώματα της 

ενώνονται μ’ αυτήν. Τα ανθικά μέρη βρίσκονται πάνω από την ωοθήκη. Η 

ωοθήκη ονομάζεται υποφυής π.χ. τριανταφυλλιά(Εικ. 34) 

 

Εικόνα 34. Χαρακτηριστικοί τύποι ανθέων σε σχέση με τη θέση της ωοθήκης.  α, άνθος 

υπόγυνο- ωοθήκη επιφυής. β, άνθος περίγυνο- ωοθήκη μεσοφυής. γ, άνθος επίγυνο 

ωοθήκη υποφυής. 

 

 Τα άνθη που έχουν στήμονες και καρπόφυλλα ονομάζονται τέλεια ή 

ερμαφρόδιτα. Πολλές φορές όμως λείπει το ένα από τα παραπάνω μέρη, οπότε 
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ονομάζονται ατελή ή μονογενή. Αν λείπουν οι στήμονες (ανδρείο), ονομάζονται 

θηλυκά. Αν λείπει το γυναικείο (ύπερος) αρσενικά. 

Όταν τα αρσενικά και θηλυκά άνθη βρίσκονται στο ίδιο φυτό αλλά σε 

διαφορετικά σημεία, τα φυτά ονομάζονται μόνοικα π.χ. καρυδιά, φουντουκιά, 

αραβόσιτος. Όταν τα θηλυκά και αρσενικά άνθη βρίσκονται σε διαφορετικά 

φυτά, αυτά ονομάζονται δίοικα π.χ. ιτιά, λεύκη. 

Σ’ ορισμένα φυτά, όπως τα κολοκυμθοειδή, παράγονται άνθη και των 

τριών ειδών (αρσενικά, θηλυκά, ερμαφρόδιτα). 
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Ταξιανθίες 

Τα άνθη των αγγειοσπέρμων δεν συναντώνται πάντοτε μεμονωμένα αλλά 

συνήθως βρίσκονται πολλά μαζί και αποτελούν μια ταξιανθία. Οι ταξιανθίες 

χωρίζονται σε μονοποδιακές ή βοτρυώδεις και συμποδιακές ή κυματοειδής. 

Μονοποδιακές ονομάζονται όταν ο κύριος άξονας αναπτύσσεται ισχυρότερα 

από τους πλάγιους. Συμποδιακές ονομάζονται όταν ισχυρότερα 

αναπτύσσονται οι πλάγιοι άξονες. Οι ταξιανθίες παρουσιάζουν πολλές μορφές, 

οι οποίες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. 

 

Α. Μονοποδιακές ταξιανθίες 

Αυτές έχουν ένα μόνο κυρίαρχο άξονα, με άνθη που βρίσκονται σε 

πλευρικούς άξονες και που ανθίζουν από τη βάση της ταξιανθίας προς την 

κορυφή. Οι κυριότερες κατηγορίες αυτής της μορφής ταξιανθιών είναι οι εξής: 

1. Βότρυς 

Επιμηκής άξονας με άνθη που είναι προσκολλημένα πάνω 

του με μίσχους. Τέτοια ταξιανθία έχουν τα φυτά της 

οικ.CRUCIFERAE, το φασόλι, το ζουμπούλι, ακακία (ROBINIA 

PSEUDAKAKIA) 

 

2. Σύνθετος βότρυς 

Σ’ αυτή την κατηγορία υπάρχει ένας κύριος άξονας πάνω 

στον οποίο υπάρχουν διακλαδώσεις που κάθε μια αποτελεί έναν 

βότρυ, π.χ. αμπέλι, πασχαλιά, λιγούστρο κ.α.  

 

 

3. Σκιάδιο 

Ο κύριος άξονας φέρει πολλούς πλάγιους ισουψείς άξονες 

που εμφανίζονται από το ίδιο σημείο και φέρουν στην άκρη τους 

από ένα εμίσχο άνθος. Τα βράκτεια φύλλα βρίσκονται στη βάση 

των αξόνων και σχηματίζουν περίβλημα. Σκιάδιο συναντάμε 

στο κρεμμύδι, τον κισσό κ.α. 
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4. Κεφάλιο 

Στο κεφάλιο η άκρη του άξονα διαπλατύνεται 

σε μορφή δίσκου ή   διογκώνεται σαν σφαίρα ή 

κώνος. Τα άνθη βρίσκονται πάνω σ ’αυτή την 

επιφάνεια χωρίς μίσχο ή με πολύ μικρό μίσχο. 

Ταξιανθία κεφάλιο έχουν τα είδη: τριφύλλι, 

μαργαρίτα, χαμομήλι κ.α.  

 

5. Στάχυς 

Έχει ένα κύριο άξονα που πάνω του βρίσκονται τα 

άνθη χωρίς ποδίσκο. Κάθε άνθος βρίσκεται στη μασχάλη 

ενός βράκτιου φύλλου. Στάχυς συναντιέται στο σιτάρι, 

γλαδιόλο κ.α.  

 

6. Ίουλος 

Όταν στον στάχυ τα άνθη έχουν μόνο ύπερο ή μόνο στήμονες η ταξιανθία 

ονομάζεται ίουλος. Ο ίουλος πέφτει ολόκληρος στο έδαφος ή μετακινείται 

ολόκληρος με τον αέρα, π.χ. ιτιά, καρυδιά κ.α. 

 

7. Σπάδικας 

Η ταξιανθία μοιάζει με τον στάχυ με την διάφορα ότι, ο 

κύριος άξονας παχύνεται σφηνοειδώς, π.χ. καλαμπόκι.  

 

 

8. Κόρυμβος 

Βότρυς με πολύ επιμηκυμένους ποδίσκους και πλατειά 

αποστρογγυλεμένη κορυφή π.χ. μηλιά, σφένδαμος ο υρκάνιος. 

 

Β. Συμποδιακές ταξιανθίες 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ο κύριος άξονας διακόπτει νωρίς την ανάπτυξη του 

και σχηματίζει ένα άνθος στην άκρη του. Αναπτύσσονται όμως ισχυροί πλάγιοι 

άξονες, οι οποίοι φέρουν και διακλαδώσεις. Οι κυριότεροι τύποι ταξιανθιών 

αυτής της κατηγορίας είναι : 
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1. Πολυχάσιο ή πλειοσχίδιο 

Ο κύριος άξονας αναστέλλει την ανάπτυξη του 

σχηματίζοντας ένα άνθος στην κορυφή του. Από τις 

μασχάλες των βράκτιων φύλλων του όμως, φύονται τρείς ή 

περισσότεροι εξ ίσου ισχυροί πλάγιοι άξονες που φέρουν 

στην κορυφή τους άνθος και συνεχίζουν το ίδιο σύστημα 

διακλάδωσης, π.χ. φυτά της οικογένειας CUCURPITACEAE, 

EUFORBIA SP. 

 

2. Διχάσιο 

Αποτελείται από τρία άνθη, ένα κορυφαίο και δύο 

πλευρικά, που φύονται από πλάγιους οφθαλμούς, έτσι που 

να προκύπτει διχοτόμος διακλάδωση. 

 

3. Διακλαδισμένο διχάσιο   

Από το βραχυμένο κύριο άξονα εκφύονται δύο 

ισοπαχείς πλάγιοι άξονες που αναστέλλουν την ανάπτυξή 

τους με ένα άνθος στην άκρη. Το σύστημα διακλάδωσης 

συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, π.χ. γαρυφαλιά 

 

4. Μονοχάσιο 

Όταν από κάθε βραχυμένο κύριο άξονα, εκφύεται ανά ένας πλάγιος 

άξονας. Συναντάμε τους εξής τύπους: ριπίδιο, δρεπανίδιο(α), θύσανος(β), 

βόστρυχος(γ).  

 
 

Θέμα 9ο 

Καρπός αγγειοσπέρμων 
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Μετά την επιτυχή γονιμοποίηση των λουλουδιών και παράλληλα με τον 

σχηματισμό των σπερμάτων αρχίζει ο σχηματισμός των καρπών. 

Στον σχηματισμό του καρπού συμμετέχει η ωοθήκη και σε μερικές 

περιπτώσεις και άλλα μέρη του άνθους, όπως οι βάσεις των πετάλων και των 

σεπάλων, η ανθοδόχη κ.α. 

Τα ανθικά μέρη μπορούν επίσης να μετατραπούν σε όργανα διασποράς 

του φυτού, όπως στο φυτό λάπαθο, στο οποίο τα πέταλα μένουν 

προσκολλημένα στον καρπό. 

Η χρησιμότητα των καρπών στα φυτά είναι σημαντική. Προστατεύουν τα 

σπέρματα, βοηθούν στη διασπορά τους, προετοιμάζουν και πολλές φορές 

ρυθμίζουν την βλάστηση των σπερμάτων. 

Οι καρποί διαθέτουν μορφολογική σταθερότητα, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται 

σαν κριτήριο για την ταξινόμηση των φυτών. Η ποικιλομορφία των καρπών είναι 

πολύ μεγάλη γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν πολλά συστήματα ταξινόμησής τους. 

Αληθείς ονομάζονται  οι καρποί που προέρχονται από τα τοιχώματα μιας 

ωοθήκης και μόνο, ενώ ψευδείς ονομάζονται όταν στον σχηματισμό τους 

συμμετέχουν και άλλα ανθικά μέρη όπως οι βάσεις των πετάλων και των 

σεπάλων. 

 

Ταξινόμηση καρπών 

Απλοί καρποί 

Απλοί χαρακτηρίζονται οι καρποί που προέρχονται από έναν ύπερο με ένα 

ή περισσότερα καρπόφυλλα. 

 

Ι.Σαρκώδεις καρποί 

1. Ράγα. Όλα τα στρώματα του καρπού είναι σαρκώδη. Οι ράγες είναι 

πολύσπερμες και ο φλοιός των σπερμάτων είναι σκληρός. Στον σχηματισμό 

της μπορούν να συμμετέχουν και οι πλακούντες (τομάτα) ή οι ιστοί της 

ανθοδόχης (κολοκυνθώδη ) ή οι βάσεις των σεπάλων και των στημόνων 
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(μπανάνα), οπότε είναι ψευδείς καρποί. Στις ράγες υπάγεται και ο καρπός των 

εσπεριδοειδών (εσπερίδιο). Ο 

φλοιός των εσπεριδοειδών αποτελεί 

το εξωκάρπιο και το μεσοκάρπιο. Το 

εξωκάρπιο είναι λεπτό, χρωματιστό 

και περιέχει ελαιογόνους αδένες. Το 

μεσοκάρπιο είναι σπογγώδες, το 

ενδοκάρπιο χυμώδες και 

χρωματιστό. Σχηματίζεται από 

προβολή κυττάρων στο εσωτερικό 

της ωοθήκης. 

  

2. Δρύπη. Το εξωκάρπιο και το 

μεσοκάρπιο είναι σαρκώδη, ενώ το 

ενδοκάρπιο είναι σκληρό και ξυλώδες 

(πυρήνας). Δρύπη έχουν τα πυρηνόκαρπα. 

Στο αμύγδαλο το εξωκάρπιο και μεσοκάρπιο 

γίνονται δερματώδη και αποχωρίζονται από το 

ενδοκάρπιο. Δρύπη χαρακτηρίζεται και ο 

καρπός των γιγαρτοκάρπων (μήλο, αχλάδι). 

Σ’ αυτά το ενδοκάρπιο είναι περγαμηνώδες. 

Επίσης δεν περιέχουν ένα μόνο πυρήνα αλλά 

περισσότερους. Πολλοί ερευνητές 

κατατάσσουν τον καρπό των γιγαρτοκάρπων 

στις ράγες (ή ραγοειδή), ενώ άλλοι τα 

κατατάσσουν σε ξεχωριστή κατηγορία, το μήλο 

ή πόμη (Μποζαμπαλίδης, 1993). 

 
 
 
 
 
 

ΙΙ. Ξηροί καρποί 

Α. Διαρηκτοί καρποί 
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1. Λοβός ή χέδρωπας. Προέρχεται από ύπερο με ένα καρπόφυλλο μέσα 

στο οποίο αναπτύσσονται τα σπέρματα σε δύο σειρές. Έχει δύο ραφές κατά 

μήκος των οποίων ανοίγει όταν ωριμάσει. Μερικοί λοβοί είναι αδιάρηκτοι π,χ, 

τριφύλλι. Λοβό έχουν τα ψυχανθή. 

 

2. Θύλακας. Προέρχεται από ωοθήκη με ένα καρπόφυλλο π.χ. 

DELPHNIUM, MANOLIA. 

 

3. Κάψα. Προέρχεται από ωοθήκη με δύο τουλάχιστον καρπόφυλλα. 

Ανάλογα με τον τρόπο διάρηξης χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Κάψα 

έχουν η πασχαλιά, παπαρούνα κ.α. 

                          

 

4. Κέρας. Ο καρπός σχηματίζεται από ωοθήκη με δύο καρπόφυλλα που 

ενώνονται στις άκρες τους. Ανάμεσα τους υπάρχει ψευδοδιάφραγμα πάνω στο 

οποίο σχηματίζονται τα σπέρματα. Π.χ. Σταυρανθή (CRUCIFERAE)  

 
 
 
 
 
 
 

B. Αδιάρηκτοι καρποί 
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1. Κάρυο. Το περικάρπιο είναι ξηρό δερματώδες 

έως ξυλώδες  (λεπτοκαρυά). Μερικές φορές φέρει 

εξαρτήματα για την διασπορά, όπως τρίχες (σύνθετα) ή 

αεροφόρους σάκους (σκλήθρο). Διακρίνεται σε:  

α) καρύοψη. Το περγαμηνοειδές περικάρπιο 

συμφύεται με τον φλοιό του σπέρματος. π.χ. 

σιτηρά. β) αχαίνιο. Το δερματώδες 

περικάρπιο και ο ανθικός άξονας 

ενώνονται  με τον φλοιό του σπέρματος. 

Τα κάρυα πολλές φορές αποτελούν επι 

μέρους καρπούς σύνθετων καρπών, 

όπως στην καστανιά και την οξυά. 

 

2. Σαμάρα. Μπορεί να έχει διπλή συμμετρική  

κατασκευή όπως στον σφένδαμο.  

 

 

Σύνθετοι καρποί 

Οι σύνθετοι καρποί προέρχονται από ένα άνθος, 

όπως και οι απλοί, το οποίο όμως έχει πολλούς υπέρους. Οι επιμέρους καρποί 

μπορεί να είναι κάρυα ή δρύπες. 

Στους καρπούς της φράουλας, τριανταφυλλιάς, συκιάς, καστανιάς οι  

επιμέρους καρποί είναι κάρυα. Στο φυτό φράουλα ο καρπός προέρχεται  από 

ένα άνθος με απόκαρπες ωοθήκες, που συγκρατούνται πάνω στον ταξιανθικό 

άξονα. Το εδώδιμο μέρος είναι ο διογκωμένος ανθικός άξονας και στην 

εξωτερική του επιφάνεια έχει τα κάρυα. Στην καστανιά και την οξυά ο σύνθετος 

καρπός αποτελείται από δύο έως τρία κάρυα, που συγκρατούνται από 

λεπιοειδή περιβλήματα. 

Στους καρπούς του βατόμουρου κλπ. οι επιμέρους καρποί που 

δημιουργούνται είναι δρύπες.  

 

 

Συγκάρπια η κοινοκάρπια ή πολλαπλοί καρποί 
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Τα συγκάρπια προέρχονται από ωοθήκες πολλές ανθέων που βρίσκονται 

σε ταξιανθία. Γνωστά είδη που δημιουργούν συγκάρπια είναι το σύκο, ο ανανάς 

και το μούρο. Στο εδώδιμο μέρος αποτελούν κι άλλα μέρη της ταξιανθίας όπως 

ο άξονας της ταξιανθίας στο σύκο ή τα φυλλάρια μεταξύ των ανθέων στον 

ανανά.  

 

Εικόνα 35. Διάφορα είδη καρπών. α, σύνθετος βατόμουρου, β, σύνθετος φράουλας, γ 

σύνθετος ροδιού, δ συγκάρπιο σύκου, ε, συγκάρπιο μούρου.  
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Θέμα 10ο 

Σπέρμα των Αγγειοσπέρμων 

Το σπέρμα αποτελεί όργανο εγγενούς αναπαραγωγής και διάδοσης των φυτών. 

Τα σπέρματα διατηρούν την ζωτικότητα τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 

αντέχουν σε δυσμενείς συνθήκες όπως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και 

συνήθως φέρουν εξαρτήματα με τα οποία διευκολύνεται η μεταφορά τους σε μεγάλες 

αποστάσεις. 

Το σπέρμα των αγγειοσπέρμων  αποτελείται από δύο βασικά μέρη:  

 Το περίβλημα, το οποίο προκύπτει από τη διαφοροποίηση των χιτώνων 

της σπερματικής βλάστης 

 Το έμβρυο, το οποίο προκύπτει από την ανάπτυξη του διαφοροποιημένου 

ωαρίου.  

Συχνά το έμβρυο είναι βυθισμένο μέσα σε 

αποταμιευτικό ιστό, το ενδοσπέρμιο, το οποίο 

προέρχεται από διαιρέσεις του διπλοειδή 

πυρήνα του ενδοσπερμίου.  

 Το έμβρυο αποτελεί έναν άξονα, το ένα 

άκρο του οποίου είναι το βλαστίδιο και στο 

αντίθετο άκρο ριζίδιο. Πάνω στον άξονα 

προσαρτώνται οι κοτυληδόνες (μία, δύο, ή 

περισσότερες). Το τμήμα του άξονα πάνω από 

τις κοτυληδόνες μέχρι το βλαστίδιο ονομάζεται 

επικοτύλιο. Το τμήμα του άξονα κάτω από τις 

κοτυληδόνες μέχρι το ριζίδιο ονομάζεται 

υποκοτύλιο.  

 

Εικόνα 36.  Σπέρμα δικότυλου φυτού 



ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης  Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών                         
 Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου  

Σελίδα 71 
 

 

Εικόνα 37. Διαδοχικά στάδια επίγειας βλάστησης  του Phaseolus vulgaris (Raven et al., 

1999) 

 

 

 

Εικόνα 38. Διαδοχικά στάδια επίγειας βλάστησης του Ricinus communis (Raven et al., 

1999)  
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Θέμα 11ο 

Σπαργή,  Πλασμόλυση 

 

Ως πίεση σπαργής ή απλά σπαργή ορίζουμε την πίεση, που ασκεί  το 

νερό που περιέχεται σε ένα φυτικό κύτταρο προς τα κυτταρικά του τοιχώματα. 

Το νερό που περιέχεται στο κύτταρο είναι αποτέλεσμα της ώσμωσης. Όταν το 

κύτταρο τοποθετείται σε καθαρό νερό απορροφά ένα μέγιστο ποσό νερού και 

τότε βρίσκεται σε πλήρη σπαργή. Όταν η περιεκτικότητα του κυττάρου σε 

νερό είναι μικρότερη τότε βρίσκεται σε μερική σπαργή. 

Αν ένα φυτικό κύτταρο που βρίσκεται σε σπαργή τοποθετηθεί σε 

υπέρτονο διάλυμα, τότε θα αρχίσει να βγαίνει νερό από το  χυμοτόπιο του 

προς το διάλυμα, μέxρι που να εξισωθούν οι δύο πιέσεις. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να συρρικνωθούν το χυμοτόπιο και ο πρωτοπλάστης, αναγκάζοντας το 

πλασμαλήμμα να αποκολληθεί από το κυτταρικό τοίxωμα. Το φαινόμενο αυτό 

λέγεται πλασμόλυση. Αν το κύτταρο παραμείνει σε πυκνό διάλυμα η 

πλασμολυση συνεχίζεται και περνάει από τα παρακάτω στάδια, ανάλογα με 

τις μορφές που παίρνει ο πρωτοπλάστης. 

 

Στάδια πλασμόλυσης:  

Οριακή πλασμόλυση, κατά την οποία ο πρωτοπλάστης μόλις αρχίζει να 

ξεκολλάει από το κυτταρικό τοίωμα (στις γωνίες κυρίως). Η σύνέχεια της 

πλασμολυσης εξαρτάται από το ιξώδες του πρωτοπλάστη.  

Κυρτή πλασμόλυση έχομε όταν το ιξώδες του πρωτοπλάστη είναι 

μειωμένο. Η κυρτη πλασμόλυση χαρακτηρίζεται πλήρης όταν  ο 

πρωτοπλάστης κυρτωθεί σε όλα τα σημεία του. 

Κοίλη πλασμόλυση έχομε όταν το ιξώδες του πρωτοπλάστη είναι μέσο. 

Η κοίλη πλασμόλυση μπορεί να εξελειχθεί σε σπασμωδική, κατά την οποία ο 

πρωτοπλάστης συνδέεται με το κυτταρικό τοίχωμα με λεπτά νημάτια. 

Οι μορφές πλασμόλυσης δεν εμφανίζονται κατά σταθερή σειρά. Ως 

Χρόνος πλασμόλυσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την εμβάπτιση του 

κυττάρου σε πυκνό διάλυμα μέχρι την πλήρη πλασμόλυση.   
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Αν ένα πλασμολυμένο κύτταρο τοποθετηθεί σε καθαρό νερό απορροφά 

νερό και ο πρωτοπλάστης διογκώνεται ώσπου να γεμίζει όλο τον κυτταρικό 

χώρο. Το φαινόμενο αυτό το ονομάζαμε αποπλασμόλυση. 

 

 

 

 

Εικόνα 39. Μορφές πλασμολύσεως σε σχηματική απεικόνιση. Α. κύτταρο σε σπαργή, Β. 

κύτταρο στην κατάσταση της οριακής πλασμολύσεως, Γ. κυρτή πλασμόλυση, Δ. κοίλη 

πλασμόλυση, Ε. σπασμωδική. Πλασματικός σάκκος στικτός. N νήματα Hocht. (Τσέκος 

και Ηλίας, 2007β). 

 

 

Πειραματική διαδικασία 

Τοποθετούμε ένα κομμάτι της πάνω επιδερμίδας από φύλλο βολβού 

Allium cepa (κοίλη επιφάνεια ) μέσα σε διάλυμα νιτρικού καλίου  κάτω από την 

καλυπτρίδα.  

αποκολληθεί είναι κοίλη. Αυτή μετατρέπεται βαθμιαία σε κυρτή και μέσα σε  

20΄-40΄ ο πρωτοπλάστης παίρνει εντελώς κυρτή μορφή. Στα κύτταρα που 

βρίσκονται προς το περιθώριο, η μορφή της πλασμολύσεως γίνεται κυρτή 

τραυματισθεί κατά την τμήση, δεν πλασμολύονται. 
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