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Euglena, wm;
Volvox, wm;

Chlamydomonas, wm;
Spirogyra - Conjugation, wm;

Chlorella, wm;
Oedogonium, wm;

Ulothrix - Vegetative, wm;
Mixed Diatoms, wm;

Fucus, cs; and
Porphyra, wm.

Τα φύκια υπάρχουν σχεδόν οπουδήποτε, όπου υπάρχει ικανοποιητικό φως, υγρασία και 
θρεπτικές ουσίες για να στηρίξει την αύξησή τους. Μπορούν να βρεθούν και σε φρέσκο 
και αλατισμένο νερό και ακόμη και στο υγρό χώμα.

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν μια ή και περισσότερες μορφές χλωροφύλλης και 
μερικά  περιέχουν  προστιθέμενες  χρωστικές  ουσίες  γνωστές  ως  «carotenoids»  και 
«phycobilins».  Τα  “Carotenoids”  είναι  κίτρινα,  πορτοκαλί  ή  κόκκινες  ουσίες,  ενώ τα 
“Phycobilins” είναι μπλε ή κόκκινες ουσίες. Τα πράσινα, κόκκινα και καφέ χρώματα με 
τα  οποία  είναι  ταξινομημένα  τα  φύκια  εξαρτώνται  από  την  αναλογία  αυτών  των 
χρωστικών ουσιών που εμφανίζονται μέσα σε ένα κύτταρο. Όλα τα φύκια λαμβάνουν την 
ενέργειά  τους  από  τη  φωτοσύνθεση.  Διαφέρουν  από  την  δομή  των  φυτών  επειδή 
στερούνται από αγγειακούς ιστούς (xylem,phloem) και από σπόρους που μεταφέρονται 
από τον αέρα. Επίσης, τα φύκια δεν κατέχουν πολυκύτταρες αναπαραγωγικές δομές.

Πολλά  φύκια  μεγαλώνουν  σαν  μεμονωμένα  κύτταρα,  και  άλλα  μεγαλώνουν  σαν 
πολυκυτταρικές αποικίες. Στην πραγματικότητα, τα μεμονωμένα κύτταρα περιβάλλονται 
από  κυτταροειδή  τοίχοι.  Τα  μιτοχόνδρια,  οι  κόκκοι  αποθήκευσης,  ο  πυρήνας 
εσωκλείονται  από  μια  μεμβράνη  και  μια  ή  πολλές  χλωροφύλλες  που  περιέχουν 
χλωροπλάστες βρίσκονται μέσα στο κύτταρο.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Παρασκεύασμα 1ο: Euglena, wm
Το παρασκεύασμα “Euglena” εμφανίζεται  κυρίως σε ήσυχα και  ήρεμα νερά – λίμνες, 
ενυδρεία, λακκούβες λιμνών, τάφρους, άμμους, λάσπες. Το “Euglena” είναι κινούμενο, 
μεμονωμένο κύτταρο φυκιού το οποίο αναπαράγεται από τη διαμήκη δυαδική διάσπαση. 
Είναι μαστιγοφόρο με ατρακτοειδές σώμα το χρησιμοποιεί το μαστίγιο για να κινείται. 
Κατέχουν  οποιαδήποτε  ζωικά  χαρακτηριστικά  κυττάρων  καθώς  και  την  ικανότητα 
φωτοσύνθεσης. Μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους το φαγητό τους όπως τα φυτά, αλλά 
επίσης μπορούν και να το λαμβάνουν. Τα “Euglena” έχει ένα μάτι για να προσδιορίζει το 
φως. Χωρίς φως, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν χλωροπλάστες για να φτιάξουν την 
τροφή τους. 

Παρασκεύασμα 2ο: Volvox, wm
Το παρασκεύασμα  Volvox συχνά εμφανίζεται σε νερά λιμνών. Ανήκει στην κατηγορία 
των πράσινων φυκιών τα οποία ζουν σαν αποικία. Κάθε αποικία αποτελείται από χιλιάδες 
μεμονωμένα  κύτταρα  τα  οποία  ενώνονται  μεταξύ  τους  από  μια  κολλοειδή  ουσία.  Οι 
σφαιρικές αποικίες είναι  ευθυγραμμισμένες από εκατοντάδες μαστιγοφόρα κύτταρα τα 
οποία  περιστρέφονται  γύρω  από  αυτές,  κατευθυνόμενα  προς  τα  ελαφριά  επίπεδα 
κατάλληλα για φωτοσύνθεση. Οι φωτεινές πράσινες σφαίρες είναι θυγατρικές αποικίες οι 
οποίες θα διασπασθούν και θα αναπτυχθούν σε πλήρεις μεγέθους αποικίες Volvox.

Παρασκεύασμα 3ο: Chlamydomonas, wm 
Το  παρασκεύασμα  Chlamydomonas έχει  δύο  μαστίγια  –  μακριά  κυψελοειδή 
προσαρτήματα  που χρησιμοποιούνται  για  την  μετακίνησή  τους.  Το  χρώμα  τους  είναι 
πράσινο ή κόκκινο έχοντας ένα στρογγυλό σώμα με χλωροπλάστες σχήματος Η  και ένα 
μάτι. Αναζητήστε τα  Chlamydomonas σε λίμνες, λακκούβες, τάφρους, ενυδρεία ακόμα 
και σε χώματα και άμμο. Τα πράσινα και τα κιτρινοπράσινα πρώτιστα είναι σημαντικοί 
ανακυκλωτές του άνθρακα, το αρχικό συστατικό των οργανικών ενώσεων. Όπως και τα 
φυτά,  τα  κυτταρικά  τοίχοι  αυτών  των  πρώτιστων  είναι  φτιαγμένα  από  κυτταρίνη. 
Αποθηκεύουν την ενέργεια που επιταχύνεται με την μορφή αμύλου. Τα πράσινα πρώτιστα 
είναι  μια  διαφορετική  ομάδα.  Μερικά  είναι  μεμονωμένα  κύτταρα  τα  οποία  δεν 
περιλαμβάνουν  κινητήρια  μέσα,  όπως  το  Chlorella,  ενώ  άλλα  μεμονωμένα  ή 
ταξινομημένα κατά ζεύγος μαστίγια τα οποία βοηθούν στην ώθηση για την μετακίνησή 
τους. Μερικά οργανώνονται σε σύνθετες και όμορφες αποικίες ενώ άλλα διαμορφώνουν 
μακριά και αρμονικά προσαρτήματα όπως το Volvox. 
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Παρασκεύασμα 4ο: Spirogyra-Conjugation, wm
Το Spirogyra επισημαίνεται για τους σπειροειδείς χλωροπλάστες του και είναι ένα από τα 
πιο διανεμημένα των νηματοειδή πράσινα φύκια. Οι μεταξωτές μάζες αυτών των φυκιών 
βρίσκονται συχνά στο κατώτερο σημείο των ήρεμων νερών ή στην επιφάνεια αυτών. Τα 
κυλινδρικά κύτταρα περιέχουν μεγάλο κεντρικό κενοτόπιο στο οποίο ο πυρήνας κρέμεται 
από  τα  νήματα  του  κυτταροπλάσματος.  Η  βλαστική  αναπαραγωγή  (μη  γενετήσια) 
παράγεται με την κατάτμηση.  Η γενετήσια αναπαραγωγή (κατά την κλίση) εμφανίζεται 
συνήθως  μετά  από μια  εκτενή  περίοδο άφυλης  αύξησης  και  εξέλιξης  ή  αλλαγές  στις 
περιβαλλοντικές  συνθήκες  (επίπεδα  χαμηλής  έντασης  φωτός  και  αζώτου).  Κατά  την 
κλίση, δύο παρακείμενες ίνες διαμορφώνουν έναν συνεχή σωλήνα μεταξύ των κυττάρων. 
Το  περιεχόμενο  των  κυττάρων  ενός  νήματος  θα  περάσει  δια  μέσου  των  σωλήνων 
σύνδεσης στα νήματα ενός άλλο κυττάρου. Το αποτέλεσμα αυτής της γενετήσιας ένωσης 
είναι ο σχηματισμός ενός ζυγοσπορίου (zygospore), με μια σκληρή ανθεκτική εξωτερική 
κάλυψη. Οι ζυγωτές (zygotes) υποβάλλονται τελικά σε μείωση και έπειτα βλασταίνουν με 
συνέπεις τις νέες ίνες - νήματα του Spirogyra. 

Παρασκεύασμα 5ο: Chlorella, wm
Το  Chlorella είναι  ένα  μικρό  σφαιρικό  κύτταρο  όπου  μπορεί  να  εμφανιστεί  σχεδόν 
παντού. Έχουν καλλιεργηθεί εκτενώς ως συμπλήρωμα τροφίμων και χρησιμοποιούνται 
τακτικά στις μελέτες φωτοσύνθεσης. Μερικά είδη Chlorella (Zoocchlorella) προέρχονται 
από πρωτόζωα,  Hydra,  sponges,  microinvertebrates. Τα πράσινα και τα κιτρινοπράσινα 
πρώτιστα  είναι  σημαντικοί  ανακυκλωτές  του  άνθρακα,  το  αρχικό  συστατικό  των 
οργανικών ενώσεων. Όπως και τα φυτά, τα κυτταρικά τοίχοι αυτών των πρώτιστων είναι 
φτιαγμένα από κυτταρίνη.  Αποθηκεύουν την ενέργεια  που επιταχύνεται  με την μορφή 
αμύλου. Τα πράσινα πρώτιστα είναι μια διαφορετική ομάδα. Μερικά είναι μεμονωμένα 
κύτταρα  τα  οποία  δεν  περιλαμβάνουν  κινητήρια  μέσα,  όπως  το  Chlorella,  ενώ  άλλα 
μεμονωμένα ή ταξινομημένα κατά ζεύγος μαστίγια τα οποία βοηθούν στην ώθηση για την 
μετακίνησή τους.  Μερικά  οργανώνονται  σε σύνθετες  και  όμορφες  αποικίες  ενώ άλλα 
διαμορφώνουν μακριά και αρμονικά προσαρτήματα.

Παρασκεύασμα 6ο: Oedogonium, wm
Το  Oedogonium έχει  μικρές  κυλινδρικές  ίνες  με  μεγάλα  βολβοειδή  θηλυκά 
αναπαραγωγικά κύτταρα και αρσενικά σε σχήμα κύβου. Τα δυο πιο σημαντικά μέρη των 
νηματωδών πρώτιστων, είναι τα xanthophytes και τα gamophytes, τα οποία υπάρχουν ως 
ίνες. Τα Xanthophytes είναι κιτρινοπράσινα φύκια και τα προϊόντα αποθήκευσης είναι το 
λάδι και όχι το άμυλο. Η μη γενετήσια αναπαραγωγή των Oedogonium είναι η διάσπαση. 
Γενικά, το χαμηλό φως και το άζωτο προωθούν την γενετήσια αναπαραγωγή. Τα αυγά και 
το σπέρμα παράγονται σε εξειδικευμένα κύτταρα αποκαλούμενα “antheridia” (αρσενικό) 
και “oogonia” (αυγά). Στις αρσενικές ίνες, κάθε “antheridia” παράγει δύο έως τέσσερα 
σπέρματα.
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Παρασκεύασμα 7ο: Ulothrix-Vegetative, wm
Οι πράσινες ίνες οι οποίες αποτελούν την μάζα του φυκιού Ulothrix είναι μακριές σειρές 
των κυτταρικών  φυτών  με  μία  στρογγυλή άκρη και  στήριξη  στην βάση του.  Με την 
βοήθεια  του  μικροσκοπίου,  οι  πράσινοι  χλωροπλάστες,  τα  κυτταρικά  τοίχοι  και  οι 
πυρήνες  είναι  ορατά.  Τα  Ulothrix μπορούν να  έχουν  γενετήσια  αναπαραγωγή με  την 
βοήθεια των “zoospores” και με γενετήσια με την βοήθεια των “isogametes”.

Παρασκεύασμα 8ο: Mixed Diatoms, wm
Το παρασκεύασμα αυτό είναι περίπτωση κοσμήματος της φύσης-επιδέξια διαμορφωμένο και 
εξαίσια σχηματισμένο από το οξείδιο πυριτίου. Το Diatom έχει κέλυφος σχηματισμένο σε δυο 
μέρη το οποίο ονομάζεται «βαλβίδα». Μερικά από αυτά διαμορφωμένα τόσο περίπλοκα, όπου 
χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τα οπτικά ελαττώματα στα συστήματα μικροσκοπικών 
φακών. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες Diatoms: τα “centric” και τα “pennate”. Τα “Centric 
Diatoms” έχουν ακτινωτή συμμετρία (συγκεντρωμένα γύρω από ένα κεντρικό σημείο), ενώ τα 
“Pennate Diatoms” έχουν διμερής συμμετρία (η δομή συγκεντρώνεται δεξιά/αριστερά). Οι 
οργανισμοί που παρουσιάζουν διμερή συμμετρία έχουν δομή που αποτελείται από 
συμπληρωματικά αριστερά/δεξιά μισά. Οι ακτινωτοί συμμετρικοί οργανισμοί έχουν διάφορα 
παρόμοια μέρη που ακτινοβολούν ή διανέμονται ομοιόμορφα σε ένα κεντρικό άξονα. Τα 
περισσότερα Diatoms είναι καφέ/πράσινα στο χρώμα και μπορούν να ζήσουν μεμονωμένα ή να 
διαμορφώνονται σε συστάδες ή σε λεπτά νήματα (ίνες). Αναμένεται να βρείτε τα 
παρασκευάσματα οπουδήποτε. 

Παρασκεύασμα 9ο: Fucus, wm
Το παρασκεύασμα Fucus είναι ένα είδος φυκιού και συνήθως αναπτύσσεται κοντά στους 
βράχους. Τα κλαδία του, γνωστά ως θάλλιο, έχουν δοχεία τα οποία αναπτύσσονται στις άκρες 
τους. Τα φύλα χωρίζονται με βάση αυτήν την μορφή και περνάνε ένα μεγάλο μέρος της ζωής 
τους ως διπλοειδή κύτταρα. Η θηλυκιά σύλληψη βρίσκεται στα ελάσματα των θηλυκών φυτών, 
περιέχουν αρχεγόνια (φυτά) τα οποία παράγουν αυγά. Η αρσενική σύλληψη βρίσκεται στα 
ελάσματα των αρσενικών φυτών, περιέχουν  ανθηρίδια τα οποία παράγουν σπέρμα. Τα αυγά και 
το σπέρμα απελευθερώνονται στο νερό μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η γονοιμοποίηση.

Παρασκεύασμα 10ο: Porphyra, wm
Τα ελάσματα των κόκκινων φυκιών συλλέγονται συχνά σε βραχοειδές ακτές και κατά μήκος των 
δύο ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η εικόνα είναι μια μικρή μερίδα του ελάσματος. Το 
παρασκεύασμα Porphyra έχει ένα χλωροπλάστη για κάθε κύτταρο και τα ελάσματά του 
αποτελούνται από μόνο ένα στρώμα κυττάρων.
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