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   Ον/νυμο  :                                                                              Τμήμα:                 Ημ/νια  :   

ΤΑΞΗ   Β  '   ΛΥΚΕΙΟΥ  

Μ  ά  θημα:   ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ε  ργαστηριακή άσκηση:   Παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών 

κυττάρων και χλωροπλαστών
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Πληροφορίες  για το μικροσκόπιο

Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου

1.Κατεβάζουμε την τράπεζα όσο πιο χαμηλά επιτρέπεται  (προσοχή! Δεν ασκούμε 
περισσότερη δύναμη)

2.Γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών στον κόκκινο αντικειμενικό φακό.

3.Τοποθετούμε  το  παρασκεύασμα  στην  τράπεζα  του  μικροσκοπίου  και  το 
σταθεροποιούμε  με τη δέστρα.

4.Με τη βοήθεια των ειδικών κοχλιών μετακινούμε τη τράπεζα μπρος- πίσω και δεξιά 
-αριστερά για να φέρουμε το παρασκεύασμα στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

5.Με τη  βοήθεια  του κοχλία  κατακόρυφης  κίνησης της  τράπεζας,  ανεβάζουμε  τη 
τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα και παρατηρούμε.

6.Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση  χωρίς  να 
κινήσουμε κατακόρυφα την τράπεζα,  γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών 
στον κίτρινο αντικειμενικό φακό. Παρατηρούμε και κινούμε ελαφρώς κατακόρυφα 
την τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα.

7.Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση 
επαναλαμβάνουμε το βήμα 6 για τον επόμενο αντικειμενικό φακό.
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Προσοφθάλμιος  φακός

Μεγέθυνση: 

Αντικειμενικοί φακοί

Μεγέθυνση

Κόκκινος φακός:

Κίτρινος φακός:

Μπλε φακός:

τράπεζα

κοχλίες

λάμπα 
φωτισμού
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 

Βασικά στοιχεία θεωρίας

Ολόκληρη η επιφάνεια ενός φύλλου καλύπτεται από την επιδερμίδα. Τα επιδερμικά 
κύτταρα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους ενώ ανάμεσα τους παρεμβάλλονται τα 
στόματα. Τα στόματα των φύλλων εξυπηρετούν την ανταλλαγή των αερίων κατά τις 
λειτουργίες της φωτοσύνθεσης, αναπνοής και διαπνοής. Διαπνοή είναι η διαδικασία 
της αποβολής νερού από τα στόματα των φύλλων.

Τα  στόματα  αποτελούνται   από  2  εξειδικευμένα 
επιδερμικά  κύτταρα  (καταφρακτικά  κύτταρα)  μεταξύ 
των οποίων αναπτύσσεται  ο  στοματικός  πόρος.  Δίπλα 
στα καταφρακτικά κύτταρα του στόματος εφάπτονται τα 
παραστοματικά ή βοηθητικά κύτταρα.

Πειραματική διαδικασία

1.Σπάμε το φύλλο προσέχοντας να μην κοπεί η επιδερμίδα του.

2.Με τη χρήση μιας λαβίδας παίρνουμε ένα κομμάτι από την επιδερμίδα και το 
τοποθετούμε στην αντικειμενοφόρο πλάκα.

3.Προσθέτουμε μια σταγόνα νερό και καλύπτουμε με καλυπτρίδα.

4.Παρατηρούμε στο μικροσκόπιο.

(Εναλλακτικά το βήμα 3 μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής: Στάζουμε μια σταγόνα 
Lugol  στο  παρασκεύασμα.  Μετά  από  2-3  λεπτά  μαζεύουμε  το  περίσσευμα  της 
χρωστικής  με  απορροφητικό  χαρτί.  Στη  συνέχεια  ρίχνουμε  με  το  σταγονόμετρο 
σταγόνες νερού και κατόπιν  τις απορροφούμε  από το πλάι με απορροφητικό χαρτί. 
Όταν  το  απορροφητικό  χαρτί  δεν  χρωματίζεται  πλέον,  ρίχνουμε  μια  τελευταία 
σταγόνα και καλύπτουμε με καλυπτρίδα.)
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Με βάση την παρατηρησή σας στο μικροσκόπιο να σχεδιάσετε τα φυτικά κύτταρα 
και τα στόματα. Στη συνέχεια να  υποδε;iξετε με βέλη τα καταφρακτικά κύτταρα και 
τα παραστοματικά κύτταρα (όπου υπάρχουν) των στομάτων.

Τα στόματα είναι κύτταρα; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Σε ποια επιφάνεια (πάνω ή κάτω) της επιδερμίδας αναμένουμε να δούμε περισσότερα 
στόματα; Γιατί;

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Τα στόματα ενός μαραμένου φύλλου περιμένετε να είναι ανοιχτά;

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ποια οργανίδια παρατηρείτε μέσα στα καταφρακτικά κύτταρα; Πώς δικαιολογείται η 
ύπαρξή τους;

..........................................................................................................................................

Παρατηρείτε χλωροπλάστες στα υπόλοιπα κύτταρα της επιδερμίδας;

.........................................................................................................................................
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