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Slide 1 – Ποικιλία Βακτηρίων
Τα βακτήρια μπορούν να βρεθούν σχεδόν οπουδήποτε. Τροφοδοτούν πολλούς από τους θρεπτικούς 
κύκλους  που  υποστηρίζουν  τις  τροφικές  αλυσίδες.  Έχουν  επίσης  την  ικανότητα  να 
“χημειοσυνθέτουν” (παράγουν οργανική ύλη από ανόργανα υλικά με τη χρήση χημικής ενέργειας). 
Τα  βακτήρια  έχουν  4  βασικά  σχήματα:  σφαίρες  (κόκκοι),  ράβδοι  (βάκιλλοι),  σπειροειδή 
(σπιρίλλια), και νημάτια. Οι κόκκοι τείνουν συνήθως, μετά από διαίρεση, να διαμορφώνουν ομάδες 
διαφόρων σχημάτων ανάλογα με το επίπεδο της διαίρεσης των κυττάρων. Στα είδη τέτοιων ομάδων 
σχημάτων συμπεριλαμβάνονται  οι:  Διπλόκοκκοι  (ζεύγη),  Τετράκοκκοι  (ομάδες  των τεσσάρων), 
Στρεπτόκοκκοι (αλυσίδες), Σαρκώματα (κύβοι από οκτώ), Σταφυλόκοκκοι (μη-κανονικά τμήματα). 
Οι Βάκιλλοι μπορούν είτε να παραμείνουν μόνοι τους είτε να τείνουν στο σχηματισμό αλυσίδων. 
Ορισμένα βακτήρια παράγουν σπόρια, και ορισμένα έχουν μαστίγιο που χρησιμοποιούν για την 
μετακίνησή  τους.  Υπάρχουν  δύο  τύποι  Σπιριλλίων:  ορισμένα  έχουν  ραβδοειδές  σχήμα  μικρού 
μήκους και ελαφρώς λυγισμένα (καμπυλωμένα), ενώ άλλα υφίστανται ως άκαμπτα σπειροειδή. Τα 
Νημάτια είναι άχρωμα, μεγάλα σε μήκος και έχουν πολλαπλές κυψελοειδείς κλωστές. Ορισμένα 
μετακινούνται με αρκετά αργούς ρυθμούς (αιωροπταιρισμός).

Slide 2 – Anabaena, wm
Το Anabaena απαντάται συχνά σε λιμναία καθώς και σε παράκτια περιβάλλοντα. Μακροσκοπικά 
νημάτια παρατηρούνται/διακρίνονται με μεγάλη ευκολία, σαν συμπυκνώσεις που καθρεπτίζονται 
σε ήσυχα νερά. Το χρώμα του Anabaena είναι κυανοπράσινο και είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο 
σε  όλο  το  κύτταρο.  Νημάτια  με  σχήμα  “τρίχας”  αποτελούνται  από  κύτταρα  σφαιρικού  ή 
κυλινδρικού σχήματος. Μπορείτε ακόμα να παρατηρήσετε τις Ετεροκύστες (Heterocysts), οι οποίες 
είναι  τμήματα που χρησιμοποιούνται  στην ατμοσφαιρική  αζωτοδεύσμευση.  Η αζωτοδεύσμευση 
είναι η διαδικασία με την οποία το ατμοσφαιρικό άζωτο (μοριακό) μετατρέπεται σε ενώσεις όπως η 
αμμωνία και τα νιτρικά. Μερικές φορές λόγω της άνθισης των Anabaena μπορούν να παραχθούν 
θανατηφόρες τοξίνες. Μια μεγάλη συγκέντρωση σε Anabaena στο νερό που πίνουν τα ζώα μπορεί 
να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην υγεία τους. Μια μικρή συγκέντρωση Anabaena παράγει μια 
χαρακτηριστική οσμή, η οποία μοιάζει με την οσμή μπαγιάτικου φαγητού.

Slide 3 – Oscillatoria, wm
Τα  Oscillatoria  απαντώνται  στο  υγρό  έδαφος  και  στην  υγρασία  των  βράχων.  Μοιάζουν  σαν 
τριχοειδή νήματα. Τα ορθογώνια μπλε-πράσινα κύτταρά τους είναι τοποθετημένα σε σειρές. Αυτά 
τα  κυανοβακτήρια  ταλαντώνονται  ή  αιωρούνται.  Μάζες  από  oscillatoria  μερικές  φορές 
αλληλεπιδρούν με πρώτιστα.

Slide 4 – Volvox, wm
Το Volvox  είναι  γνωστό από τις  αρχές  του  18ου αιώνα,  όταν  o Antony van Leeuwenhoek τα 
περιέγραψε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1700. Τα Volvox σχηματίζουν πράσινες αποικίες με 
ελλειπτικό  προς  ωοειδές  σχήμα.  Αυτές  οι  αποικίες  ωοειδούς  σχήματος  αποτελούνται  από 
περισσότερα  από  50.000  μεμονωμένα  κύτταρα  τα  οποία  διασυνδέονται  με  λεπτά  σκέλη  του 
κυτταροπλάσματος και έχουν δύο εξωτερικά μαστίγια (flagella). Νέα άτομα, είτε αρσενικά, είτε 
θηλυκά, ή αγενή, σχηματίζονται από ειδικά, μη μαστιγοφόρα κύτταρα που σχηματίζουν μια κούφια 
σφαίρα  κυττάρων,  μια  αυτοαποικία  (autocolony).  Σε  αγενή  αναπαραγωγή,  ορισμένα  μη 
μαστιγοφόρα κύτταρα τις αποικίας μεγεθύνονται και μέσω διαφόρων διαδικασιών, αναπτύσσονται 
ώστε να σχηματίσουν μια κούφια σφαίρα θυγατρικής αποικίας. Οι θυγατρικές αποικίες μπορούν να 
απελευθερωθούν από κάποιο άνοιγμα που θα δημιουργηθεί στην μητρική αποικία ή όταν η μητρική 
αποικία αποσυντεθεί.  Σε σεξουαλική αναπαραγωγή, τα αρσενικά και θηλυκά φυλετικά κύτταρα 
(γαμέτες) σχηματίζονται στην ίδια μητρική αποικία, ή σε διαφορετικές μητρικές αποικίες, ανάλογα 
με το είδος της Volvox.
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Ορισμένα κύτταρα μπορεί να χάσουν το μαστίγιό τους και να διογκωθούν ώστε να σχηματίσουν 
θηλυκούς γαμέτες, ή να διαιρεθούν πολλές φορές να σχηματίζοντα ευέλικτους αρσενικούς γαμέτες. 
Σε είδη που έχουν διαχωρισμένα φυλογενετικά κύτταρα, οι αρσενικοί γαμέτες απελευθερώνονται 
και διεισδύουν σε άλλες αποικίες που περιέχουν ώριμους θηλυκούς γαμέτες. Ζεύγη των γαμετών 
συντήκονται για να σχηματίσουν ζυγωτές. Μετά τη γονιμοποίηση, οι ζυγωτές αναπτύσσουν χοντρά 
τοιχώματα  και  απελευθερώνονται  όταν  τα  τοιχώματα  της  μητρικής  αποικίας  αποδομούνται.  Η 
αλλαγή  από  την  αγενή  στη  σεξουαλική  αναπαραγωγή  σε  φύκια,  συμπεριλαμβανομένων  των 
Volvox,  εκτιμάται  ότι  σχετίζεται  με  συνθήκες  φτωχού  φωτισμού  το  φθινόπωρο  ή  έλλειψη 
ορισμένων θρεπτικών παραγόντων, όπως μειωμένα επίπεδα αζώτου.

Slide 5 – Amoeba, wm
Αυτές οι κοινές amoebas μετακινούνται μέσω της επέκτασης και αναδίπλωσης των "ψευδο-ποδιών" 
επί διαφόρων υποστρωμάτων, όπου υπάρχει νερό. Βρίσκονται συχνά σε επιφανειακά φίλμ, σε υγρή 
επιφάνεια  εδάφους,  και  στο  κάτω  μέρος  περιττωμάτων.  Η  αμοιβάδα  Proteus  έχει  ένα  μόνο 
δισκοειδή πυρήνα (30 μm) και ένα διάχυτο κυτταρόπλασμα. Οι  Amoeba έρπει χρησιμοποιώντας 
μεγάλα ψευδοπόδια, που έχουν κατά μήκος ραβδώσεις. Είναι ένα ζώο σαρκοφάγο και τρέφεται από 
τα  βακτήρια  και  τα  άλλα  πρωτόζωα.  Αν  και  δεν  είναι  κοινή  στη  φύση,  η  αμοιβάδα.  Proteus  
χρησιμοποιείται εκτεταμένα για μελέτη στην τάξη. Διακρίνονται πολύ καλά τα ψευδοπόδια της και 
ο δισκοειδής πυρήνας της.

Slide 6 – Παραμήκιο, wm
Το παραμήκιο βρίσκεται σχεδόν οπουδήποτε. Βρίσκεται κυρίως γύρω από υλικά σε αποσύνθεση. Η 
επιφάνεια  του  σώματος  είναι  ομοιόμορφα  καλυμμένη  με  πολλές  μικρές  τρίχες  που 
χρησιμοποιούνται  για  τη  σπειροειδή  μετακίνηση  του  οργανισμού.  Τα  υδάτινα  ρεύματα  που 
παράγονται  με  αυτόν  τον  τρόπο  εισάγουν  τα  βακτήρια,  την  paramecia  συνήθη  τροφή  των 
παραμηκίων, μέσω ενός τούνελ στο στόμα τους. Το στόμα βρίσκεται στο τέλος της στοματικής 
κοιλότητας,  ένα  βλεφαριδοφόρο  κανάλι.  Κυστίδια  περιβάλλουν  την  συσσωρευμένη  τροφή  και 
ταξιδεύουν σε μια κυκλική τροχιά μέσα στο κυτταρόπλασμα. Το περιεχόμενο των κυστιδίων είναι 
πεπτικά ένζυμα και τα προϊόντα της πέψης διαχέονται μέσα στο κυτταρόπλασμα. Αχώνευτο υλικό 
απελευθερώνεται  στο  οπίσθιο  άκρο  του  σώματος.  Τα  υγρά  απόβλητα  και  το  περίσσιο  νερό 
απελευθερώνονται  μέσω  συγκεκριμένων  μόνιμων  κυστιδίων  που  δημιουργούν  αστεροειδείς 
σωλήνες  στη  διαδικασία  συλλογής  νερού.  Η  περίσσεια  νερού  πρέπει  να  αποβληθεί  από  τον 
οργανισμό γιατί τα υδρόφιλα τοιχώματα του κυττάρου θα διαταράξουν τη συγκέντρωση αλάτων, 
λόγω της ώσμωσης με το περιβάλλον του κυττάρου.

Slide 7 – Vorticella, wm
Τα  Vorticella είναι  άμισχα,  ανασταλτικά  τροφοδοτούμενα  βλεφαριδοφόρα.  Οι  βλεφαρίδες 
σχηματίζουν ένα δακτύλιο γύρω από το πάνω μέρος του πρωτίστου και δημιουργούν τη διατροφική 
ροή. Το στέλεχος που αποδίδει η Vorticella προς τα κάτω περιέχει το spasmoneme, μια δομή που 
κρατά μακριά το πρώτιστο από τους καταναλωτές τους ή επιβλαβή ερεθίσματα.

Slide 8 – Rhizopus stolonifer, wm
Η Rhizopus stolinifer  είναι  ευρύτερα γνωστή ως μούχλα του ψωμιού.  Εξειδικευμένες  rhizoidal 
hyphae (rhizoid = "μίσχος μύκητα”) διεισδύουν στο αναπτυσσόμενο υπόστρωμα για την απόκτηση 
θρεπτικών  συστατικών  που  απαιτούνται  για  την  ανάπτυξη  των μίσχων (σποραγγειοφόρες)  που 
υποστηρίζουν τα σφαιροειδή (αχλαδοειδή) σωμάτια (σποράγγεια). Όταν τα ώριμα σπόρια έχουν 
διασκορπιστεί και μεταφερθεί από τον άνεμο σε νέες τοποθεσίες θα βλαστήσουν και αναπτύξουν 
νέα mycelia. Όταν περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι ζυγωτές στο ζυγοσποράγγειο θα 
υποστούν μείωση. Το ζυγοσποράγγειο τότε βλασταίνει παράγοντας σποράγγεια.
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Slide 9 – Penicillium, wm
Ατομικές αναπαραγωγικές δομές με μορφή βούρτσας που καλούνται κονιδιοφόρες (conidiophores), 
παράγουν  σφαιρικούς  σπόρους  ή  κονίδια  (conidia).  Οι  κονιδιοφόρες  μοιάζουν  με  σκούπες  ή 
βούρτσες με τεχνικούς όρους γνωστές ως penicillus (Penicillium = μικρή βούρτσα). Οι μύκητες 
αναπαράγονται  απελευθερώνοντας  σπόρια.  Όταν  τα  σπόρια  προσγειωθούν  σε  κατάλληλη 
επιφάνεια, θα βλαστήσουν και θα αναπτυχθούν σε λεπτές σωλήνες που ονομάζονται hyphae. Μια 
μεγάλη βαμβακοειδής  μάζα από μπερδεμένα  hyphae,  ονομάζεται  μυκήλιο.  Η penicillia  είναι  η 
πράσινη και  μπλε μούχλα  που παρατηρείται  συχνά πάνω στα εσπεριδοειδή και  άλλα τρόφιμα 
μολυσμένα  με  τους  σπόρους.  Πολλά είδη  είναι  ικανά να παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα  και 
φάρμακα όπως το κιτρικό οξύ, τα τυριά και τα αντιβιοτικά.

Slide 10 – Moss Leaf, wm
Τα πραγματικά βρύα συχνά αναπτύσσονται σε πρανή ή σε μικρότερη ποσότητα σε σχισμές/ρωγμές 
βράχων και σε σκιερή πλευρά των δένδρων. Τα περισσότερα βρυόφυτα είναι σχετικά μικρά, λίγα 
υπερβαίνουν τα 20 εκατοστά σε ύψος. Αν και έχουν δομές που μοιάζουν με στελέχη και φύλλα,  
αυτοί  οι  όροι  δεν είναι  ακριβείς  για  να περιγράψουν τα βρυόφυτα γιατί  δεν έχουν αγγειακούς 
ιστούς  όπως  τα  άλλα  φυτά.  Το  Πρωτόνεμα  (Protonema)  είναι  ένα  δευτερογενές  νήματιο  που 
σχηματίζει τα αρχικά στάδια της δημιουργίας ενός γαμετόφυτου/βρύου. Μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα,  το  πρωτόνεμα  παράγει  μικροσκοπικά  "μπουμπούκια"  που  ανοίγουν  δευτερογενείς 
κάθετους  σχηματισμούς ή “φυλλοειδούς  βλαστούς”.  Το αναπτυσσόμενο σημείο του άνω άκρου 
εξακολουθεί να προστίθεται  κατά μήκος του αναδυόμενου τμήματος σχηματίζοντας περισσότερα 
“φύλλα”  μέχρι το συνολικό μέγεθος να γίνει το χαρακτηριστικό του είδους. Στο παρόν στάδιο, το 
αναπτυσσόμενο  σημείο,  αντί  να  προστίθεται  περαιτέρω  στο  μήκος  του  φυτικού  οργανισμού 
(στέλεχος), αφιερώνεται στην κατασκευή των αναπαραγωγικών οργάνων.

Slide 11 – Pinus Leaf, wm
Τα φύλλα είναι τα κύρια όργανα στη διαδικασία παραγωγής οργανικής ύλης. Το βελονοειδές σχήμα 
των  φύλλων  των  κωνοφόρων  έχει  χαμηλή  αναλογία  επιφάνειας  ως  προς  όγκο,  ένα  τυπικό 
ξεροφυτικό (xerophytic) χαρακτηριστικό (προσαρμοσμένο σε συνθήκες ξηρασίας). Αυτή η εικόνα 
δείχνει μια βελόνα πεύκου σε εγκάρσια τομή. Φαίνεται ημικυκλική, αλλά άλλες είναι τριγωνικές. 
Το  κέντρο  της  βελόνας  είναι  εγκάρσια  τοποθετημένο  σε  μια  ή  δύο  αγγειακές  δέσμες  που 
περιβάλλονται από ειδικό αγγειακό ιστό που ονομάζεται  ιστός μετάγγισης και μια ενδοδερμίδα 
(endoderm) ένα παχύ τοίχωμα. Εξωτερικά της ενδοδερμίδας είναι το μεσόφυλλο (mesophyll). Στα 
πεύκα και ορισμένα άλλα κωνοφόρα δένδρα, το μεσόφυλλο δεν διαφοροποιείται σε πασσαλοειδή 
και σπογγοειδή στρώματα,  αλλά είναι  ταξινομημένο σε οριζόντια στρώματα που διαχωριζονται 
μεταξύ τους από ενδοκυτταρικό χώρο. Όπως και σε άλλα κωνοφόρα, η επιδερμίδα των φύλλων 
(εξωτερικό στρώμα) είναι αρκετά παχιά. Η επιδερμίδα φέρει πολλά στόματα (stomata) σε μία ή 
όλες τις πλευρές στα διάφορα κωνοφόρα. Στο πεύκο, τα στόματα εμφανίζονται σε διαμήκεις σειρές 
παράλληλα με την αγγειακή δέσμη. Τα προστατευτικά κύτταρα είναι βυθισμένα. Τα φύλλα των 
γυμνόσπερμων (Gymnosperm)  έχουν  αγωγούς/αγγεία  ρητίνης  στο  μεσόφυλλο.  Ο  αριθμός  τους 
ποικίλλει ανάλογα με τα γένη. Αυτοί οι αγωγοί είναι επενδεδυμένοι με εκκριτικά κύτταρα.

Slide 12 – Prothallium, wm
Το γαμετόφυτο (σεξουαλική αναπαραγωγή) που αναπτύσσεται  από τα σπόρια της φτέρης είναι 
αρκετά μικρό. Όταν τα πολύ νεαρά γαμετόφυτα προκύπτουν από τα σπορία, έχουν το σχήμα ενός 
μικρού νήματος. Το σώμα (θαλλούς) αναπτύσσεται μέσω της δραστηριότητας του αυξανόμενου 
σημείου στη βάσης της εγκοπή. Αφού η εμπρόσθια ανάπτυξη δεν συνεχίζεται επ' άπειρον, το ώριμο 
γαμετόφυτο της φτέρης χάνει το χαρακτηριστικό σχήμα “κορδέλας” του liverwort (βρυόφυτο τάξης 
hepaticae) και καταλήγει σε ένα σχήμα καρδιάς. Το σώμα (θαλλούς) είναι επίπεδο, πράσινο, και 
ακυρωμένο  στο  έδαφος  με  μια  σειρά  από  μικροσκοπικές  τριχοειδείς  προεξοχές,  τα  ριζίδια 
(rhizoids). Στη κάτω επιφάνεια των γαμετόφυτων, δίπλα στο υγρό έδαφος, αναπτύσσονται δύο είδη 
φυλετικών  οργάνων.  Στις  περισσότερες  φτέρες,  το  ώριμο  γαμετόφυτο  μεταφέρει  τα  ανθερίδια 
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(antheridia)  (αρσενικό όργανο παραγωγής γαμετών) κοντά στη προεξοχή (οπίσθιο άκρο) και τα 
αρχεγόνια (archegonia) (θηλυκό όργανο παραγωγής γαμετών) κοντά στη εσοχή (εμπρόσθιο άκρο). 
Όταν  το  γαμετόφυτο  είναι  ακόμα  σχετικά  νεαρό,  παράγει  ανθερίδια  (antheridia).  Τα  εν  λόγω 
αρσενικά  φυλετικά  όργανα  έχουν  σφαιρικό  σχήμα  και  είναι  τοποθετημένα  σε  πολύ  κοντούς 
μίσχους.  Καθώς  ωριμάζει  παράγει  αρχεγόνια  (archegonia).  Αυτά  τα  λιγότερο  πολυάριθμα 
αρχιγόνια είναι παρόμοια με αυτά άλλων φυτικών ομάδων που το καθένα περιέχει  ένα μεγάλο 
ωάριο  σε  μια  διευρυμένη  βάση  με  ένα  στείρο  λαιμό.  Στη  φτέρη,  η  βάση  (κοιλιά)  είναι  
καμπυλωμένη  προς  τα  πίσω,  μακριά  από  την  εγκοπή  του  γαμετόφυτου.  Με  το  σπάσιμο  του 
τοιχώματος των ανθεριδίων (antheridial), τα σπερματοζωάρια βρίσκονται σε μια λεπτή μεμβράνη 
νερού που υπάρχει  συχνά στην επιφάνεια  του εδάφους.  Τα σπερματοζωάρια επηρεάζονται  και 
ανταποκρίνονται σε ένα χημικό που εκκρίνεται από το ωάριο μέσω αυτής της λεπτής μεμβράνης 
νερού. Όταν συμβεί γονιμοποίηση, σχηματίζεται ένας ζυγωτής.

Slide 13 – Ηλιανθός, wm
Το στέλεχος (κοτσάνι/κορμός) (Stem) είναι το πιο αξιοπρόσεκτο μέρος του φυτού που αναπτύσσει 
τα φυτά και τα τοποθετεί σε κατάλληλη θέση για την φωτοσύνθεση. Τα δικοτυλήδονα (Dicots) 
είναι  μια  ομάδα  ανθοφόρων  φυτών  τα  οποία  παράγουν  σπόρους  που  έχουν  δύο  Κοτυληδόνες 
(σποροειδή φύλλα), έχουν φύλλα με φλέβες που σχηματίζουν δίκτυο, έχουν μέρη των λουλουδιών 
συνήθως σε τετραπλάσια ή πενταπλάσια ή πολλαπλάσια του σχήματος του φύλλου. Ένα ποώδες 
κοτσάνι όπως του ηλιανθού είναι κάπως μαλακό και βασίζεται στην εσωτερική πίεση του νερού 
(turgor)  για  να παρέχει  στήριξη.  Αυτή η εικόνα παρουσιάζει  ένα τυπικό ποώδες  δικοτυλήδονο 
κοτσάνι. Το κοτσάνι αποτελείται από πολλούς ιστούς. Γύρω από το εξωτερικό των κυττάρων είναι 
η επιδερμίδα, ένα προστατευτικό στρώμα. Ο φλοιός βρίσκεται μεταξύ των αγγειακών ιστών (xylem 
και phloem) και της επιδερμίδας.  Το Phloem είναι  ο αγγειακός ιστός που μεταφέρει  χυμούς οι 
οποίοι περιέχουν σάκχαρα και αμινοξέα από τα φύλλα σε όλο το φυτό. Το Phloem αποτελείται από 
μια σειρά διασυνδεδεμένων σωλήνων που σχηματίζεται από κοσκινοειδή κύτταρα. Το Xylem είναι 
ο αγγειακός ιστός που βοηθά στη στήριξη του φυτού και μεταφέρει νερό και διαλυμένα θρεπτικά 
συστατικά από τις  ρίζες σε όλο το φυτό.  Μεταξύ του phloem και xylem βρίσκεται  ο μαλακός 
αγγειακός φλοιός. Τα κύτταρα αυτού του ιστού είναι μερίστημα (meristematic), δηλαδή έχουν την 
ικανότητα να διαιρούνται με μίτωση και να σχηματίζουν και άλλους φυτικούς ιστούς. Όταν ένα 
κύτταρο μαλακού φλοιού διαιρείται σε δύο νέα κύτταρα, ένα από αυτά τα κύτταρα θα γίνει τελικά 
κύτταρο αγωγής ή κύτταρο υποστήριξης. Το άλλο κύτταρο παραμένει μέρος του μαλακού φλοιού.  
Τα μερίστημα βρίσκονται σε όλο το φυτό: στο άκρο, στο βλαστό, στο κοτσάνι και στη ρίζα. Στο 
κέντρο του κοτσανιού είναι μια ομάδα χαλαρά συνδεδεμένων κυττάρων που ονομάζεται ψίχα. Η 
ψίχα αποθηκεύει τροφή στα νεαρά κοτσάνια και συνήθως εξαφανίζεται καθώς γερνάνε. Παρά το 
γεγονός ότι ένα φυτό μπορεί να είναι  ώριμο, θα συνεχίζει  να αυξάνεται  σε μέγεθος σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. Ένα φυτό μεγαλώνει σε μήκος και σε διάμετρο (ή περιφέρεια). Η ανάπτυξη 
κατά μήκος ονομάζεται πρωτογενής ανάπτυξη γιατί παράγει πρωτογενείς ιστούς. Τα νεαρά φυτά 
περιέχουν μόνο πρωτογενείς ιστούς που είναι πάντα ποώδη ή μη ξυλώδη. Η ανάπτυξη ως προς τη 
διάμετρο ενός φυτού ονομάζεται δευτερογενής ανάπτυξη.

Slide 14 – Hydra, wm
Η Ύδρα  είναι  κοιλέντερο  γλυκού  νερού  και  συνήθως  βρίσκεται  σε  μεγάλους  πληθυσμούς  σε 
αμόλυντα ύδατα και προσφύεται  με υδρόβια βλάστηση και  άλλους υδάτινους  οργανισμούς.  Το 
στέλεχος  της  Ύδρα  μπορεί  να  υποστηρίζει  πέντε  έως  οκτώ  πλοκάμια.  Το  ζώο  έχει  ακτινική 
συμμετρία, τα μέρη του σώματός του δηλαδή είναι διατεταγμένα σαν ακτίνες πάνω σε τροχό. Η 
Ύδρα  διαθέτει  κύτταρα  κεντριού,  νηματοκύστες  (nematocysts),  τα  οποία  μπορεί  να  τα 
χρησιμοποιήσει  για  να  ρίξει  αναισθητικό  δηλητήριο  σε  κάποιο  διερχόμενο  μικροοργανισμό 
(microcrustacean)  (δηλαδή ψύλλους νερού ή κοπέποδα (copepod)) το οποίο είχε την ατυχία να 
βρεθεί κοντά στα πλοκάμια της. Η Ύδρα αναπαράγεται σεξουαλικά και ασεξουαλικά με εκκόλαψη. 
Αυτή η εικόνα δείχνει μια εκκολαπτόμενη Ύδρα.
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Slide 15 – Planaria, wm
Στη φύση, τα planarians  εμφανίζονται  συχνότερα σε καταβόθρες ήρεμων αλλά και  κινούμενων 
νερών. Κρύβονται κάτω από βράχους αναδυόμενα φύλλα και άλλα υπολείμματα και τρέφονται με 
μικροοργανισμούς  (microcrustaceans)  και  κάθε  άλλη  πρωτεΐνη  που  μπορεί  να  συλλέξουν.  Τα 
Planaria είναι η κοινή ονομασία που δίνεται σχεδόν σε κάθε πλατυέλμινθο (flatworm) του νερού 
της τάξης Turbellaria που χαρακτηρίζονται από ένα τριμερές πεπτικό σύστημα.

Slide 16 – Bed Bug, wm
Τα Bedbugs είναι έντομα χωρίς φτερά με οβάλ σχήμα, που τρέφονται ρουφώντας αίμα από πτηνά 
και  θηλαστικά.  Όλα  τα  bedbugs  είναι  παρασιτικά.  Τα  κοινά  bedbug  που  επιτίθονται  στους 
ανθρώπους είναι τα Cimex lectularius, τα οποία αποτελούν συχνά μπελά σε σπίτια, ξενοδοχεία και 
άλλους χώρους διαβίωσης. Επίσης επιτίθονται και σε άλλα ζώα. Αυτό το έντομο είναι συνήθως 
νυχτερινό, κρύβεται σε ρωγμές και χαραμάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα  ενήλικα μπορούν 
να ζήσουν αρκετούς μήνες και μπορούν να επιβιώνουν για μεγάλες περιόδους χωρίς τροφή. Τα 
Bedbugs  προκαλούν  ενοχλητικά  τσιμπήματα.  Ωστόσο,  δεν  προκαλούν  ασθένειες.  Τα  θηλυκά 
μπορούν να αποθέσουν έως και 200 λευκά οβάλ αυγά την ημέρα σε παρτίδες των 6 έως 50 την 
ημέρα σε ρωγμές και χαραμάδες. Τα αυγά εκκολάπτονται από 6 έως 10 ημέρες. Ο κύκλος ζωής  
τους έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 7 εβδομάδες σε ένα ζεστό σπίτι.

Slide 17 – Γαιοσκώληκες, cs
Οι γαιοσκώληκες παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του εδάφους. Αναμοχλεύοντας το έδαφος 
επιτρέπουν τόσο στον αέρα όσο και στο νερό να φτάσουν σε βαθύτερα σημεία του εδάφους. Τόσο 
οι  διαδικασίες  της  διατροφής  τους  όσο  και  της  αποβολής  οργανικών  υλικών  εμπλουτίζουν  το 
έδαφος. Ο κοινός γαιοσκώληκας, Lumbricus terrestris, μεγαλώνει και αποκτά μήκος 25 cm περίπου 
(10 in) και 1 cm (0,4 in) σε διάμετρο. Μελετήστε αυτή η εικόνα για να εντοπίσετε και να μάθετε 
περισσότερα σχετικά  με τις  κύριες  δομές του γαιοσκώληκα.  Ολόκληρο το σώμα του σκώληκα 
διαιρείται  σε περίπου 150 παρόμοια  τμήματα,  που το καθένα  διαχωρίζεται  από ένα εσωτερικό 
χώρισμα. Το σωματικό τοίχωμα του κοινού γαιοσκώληκα αποτελείται από ένα εξωτερικό στρώμα 
των κυκλικών μυών, που μειώνουν τη διάμετρο του σώματος, και ένα εσωτερικό στρώμα διαμηκών 
μυών,  που μειώνουν  το  μήκος  του σώματος.  Το πεπτικό  σύστημα του γαιοσκώληκα είναι  μια 
σχετικά ευθεία σωλήνα με διάφορες τροποποιήσεις κατά το μήκος της. Η τροφή λαμβάνεται από το 
στόμα  και  καταπίνεται  από  το  μυώδη  φάρυγγα  που  βρίσκεται  πίσω  από  αυτό.  Στη  συνέχεια 
διέρχεται από το στενό οισοφάγο και διευρύνεται στην αποθηκευτική περιοχή όπου συλλέγεται από 
τον  μυώδη  πρόλοβο,  περνάει  στο  έντερο  όπου  χωνεύεται  και  απορροφάται.  Τα  υπολείμματα 
αποβάλλονται  από  το  πρωκτό.  Το  κυκλοφορικό  σύστημα  αποτελείται  από  ένα  άνω  (δηλαδή 
ραχιαίο) τμήμα και δύο κάτω (δηλαδή κοιλιακά) τμήματα με συνδετικά τμήματα μεταξύ αυτών. 
Στην περιοχή του οισοφάγου τα συνδετικά τμήματα είναι πέντε ζευγάρια μεγενθυμένων μυϊκών 
σωλήνων,  που  ονομάζεται  "καρδιές".  Οι  καρδιές  αντλούν  το  αίμα  από  το  ραχιαίο  τμήμα  στα 
κοιλιακά  τμήματα,  τα  οποία  μεταφέρουν  και  διανέμουν  το  αίμα  στα  διάφορα  μέρη.  Οι 
γαιοσκώληκες δεν έχουν πνεύμονες ούτε και βράγχια. Η αναπνοή, ή η ανταλλαγή διοξειδίου του 
άνθρακα με οξυγόνο, συντελείται μέσα από την υγρή επιφάνεια του δέρματος. Το νευρικό σύστημα 
του γαιοσκώληκα, αποτελείται από μια μάζα νευρικών κυττάρων (δηλαδή γάγγλια ή εγκέφαλος) 
που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του σώματος πάνω από το φάρυγγα. Μια νευρική ίνα ξεκινά 
από αυτό το χαμηλότερο γάγγλιο και φτάνει έως το πίσω μέρος του σώματος.  Το απεκκριτικό 
σύστημα  του  γαιοσκώληκα  αποτελείται  από  ένα  ζεύγος  σπειροειδών  σωλήνων,  ή  νεφρίδια 
(nephridia) (δηλαδή τα νεφρά), ανά τμήμα, εκτός από τα τρία πρώτα και τα τελευταία. Τα νεφρίδια 
αποσύρουν τα διαλυμένα απόβλητα από τη γεμάτη υγρό κεντρική  σωματική  κοιλότητα και  τα 
αποβάλλουν.
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Slide 18 – Θαλάσσια Ορχιδέα - Ωάριο  ---  Sea Urchin - Ova, wm
Το ωάριο της θαλάσσιας ορχιδέας είναι εν γένει ένα στατικό κύτταρο. Το ωάριο περιβάλλεται από 
τρία βασικά στρώματα: τη πλασματική μεμβράνη (κοινή για όλα τα κύτταρα), καθώς και δύο άλλα.  
Το πρώτο στρώμα, που περιβάλλει τη πλασματική μεμβράνη, είναι γνωστό ως κρόκος. Αποτελείται 
κυρίως  από  γλυκοπρωτεΐνες.  Ο  κρόκος  περιβάλλεται  από  ένα  παχύτερο  στρώμα  μιας 
ζελατινοειδούς ουσίας που εξυπηρετεί την προστασία του ωαρίου. Η διαδικασία της γονιμοποίησης 
ξεκινάει  καθώς  το   σπέρμα,  έχοντας  κολυμπήσει  μέσω  του  νερού  των  ωκεανών,  αφού 
απελευθερώθηκε από το αρσενικό, προσεγγίζει το ωάριο. Καθώς η κεφαλή του σπέρματος έρχεται 
σε  επαφή  με  το  ζελατινοειδές  στρώμα  του  ωαρίου,  το  ακρόσωμα  (acrosome)  της  κεφαλής 
απελευθερώνει  τα  αποθηκευμένα  σε  αυτό  ένζυμα.  Τα  ένζυμα  σκάβουν  μια  κοιλότητα  στο 
ζελατινοειδές στρώμα. Η κεφαλή του σπέρματος συνεχίζει στην κοιλότητα. Όταν έρχεται σε επαφή 
με τον κρόκο, ειδικές πρωτεΐνες στη κεφαλή δεσμεύονται από μόρια υποδοχής του κρόκου. Σε 
κάποια είδη (σαν τη θαλάσσια ορχιδέα)  με εξωτερική γονιμοποίηση,  αυτό το βήμα είναι  πολύ 
σημαντικό.

Slide 19 – Λέπια Ψαριών, wm
Τα λέπια προστατεύουν τα ψάρια από το περιβάλλον τους. Επικαλύπτουν το σώμα του ψαριού,  
όπως ακριβώς και τα κεραμίδια επικαλύπτουν τη σκεπή, έτσι ώστε το δέρμα του ψαριού να μην  
εκτίθεται. Όσο ένα ψάρι μεγαλώνει, τα λέπια του δημιουργούν "δακτυλίους", περίπου όπως και ο 
κορμός ενός  δέντρου,  και  αυτός  είναι  ένας  τρόπος που οι  επιστήμονες  μπορούν να βρουν την 
ηλικία ενός ψαριού. Τα περισσότερα ψάρια έχουν μια επιπλέον προστασία από ένα στρώμα λάσπης 
που καλύπτει τα λέπια. Αυτή η λάσπη τα βοηθά επίσης να κολυμπήσουν καλύτερα μέσα στο νερό.

Slide 20 – Δέρμα Βατράχου   ---   Frog Skin, wm
Το σώμα του βατράχου καλύπτεται από ένα μαλακό, λεπτό, υγρό δέρμα που αποτελείται από δύο 
επίπεδα - μια εξωτερική επιδερμίδα και ένα εσωτερικό δέρμα. Το δέρμα δεν προστατεύει απλώς το  
βάτραχο,  αλλά  τον  βοηθά  επίσης  στην  αναπνοή.  Ένα  εκτεταμένο  δίκτυο  αιμοφόρων  αγγείων 
εκτείνεται  σε όλο το  δέρμα.  Το οξυγόνου  μπορεί  να περάσει  μέσα από το  μεμβρανώδες  αυτό 
δέρμα, όπου στη συνέχεια θα περάσει άμεσα στο αίμα. Όταν ένας βάτραχος βρίσκεται κάτω από το 
νερό, τότε η αναπνοή του γίνεται μέσω του δέρματος, καθώς το οξυγόνο λαμβάνεται απευθείας από 
το νερό.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

6

mailto:WHY@WHY.GR
http://www.why.gr/

