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Παρατήρηση  πρωτόζωων και µυκήτων 
  
Απαραίτητες γνώσεις 
 
Πρωτόζωα 

Σήµερα είναι γνωστά πάνω από είκοσι χιλιάδες είδη πρωτόζωων, τα περισσότερα από τα 

οποία είναι υδρόβια. Aπαντώνται σ` όλα τα νερά των θαλασσών, των λιµνών και των 

ποταµών του κόσµου και σε υγρά εδάφη, κατά αποικίες ή µεµονωµένα. Ζουν 

παρασιτικά, σαπροφυτικά, συµβιωτικά ή και ελεύθερα. Πιστεύεται πως αποτελούν τις 

πρώτες µορφές ζωής που εµφανίστηκαν στη Γη και τις προγονικές µορφές από τις οποίες 

προέκυψαν οι πολυκύτταροι ζωικοί οργανισµοί. Όπως µαρτυρούν διάφορα απολιθωµένα 

κελύφη τους, ζούσαν και κατά την προκάµβριο περίοδο. Το µοναδικό κύτταρο από το 

οποίο αποτελείται το σώµα τους και που εκτελεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την 

επιβίωσή τους, είναι διαφοροποιηµένο σε πυρήνα, πρωτόπλασµα και κυτταρική 

µεµβράνη. Ο πυρήνας διακρίνεται µορφολογικά από το πρωτόπλασµα και η µορφή του 

είναι διαφορετική από είδος σε είδος (σφαιρική, φακοειδής, ατρακτοειδής, ακανόνιστη 

κ.λ.π.) Τα πρωτόζωα κινούνται µε µαστίγια, βλεφαρίδες ή ψευδοπόδια. 

Μύκητες 

Είναι ευκαρυωτικοί,  µη φωτοσυνθέτοντες µικροοργανισµοί,  των οποίων τα κύτταρα 

περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωµα  (µε εξαίρεση την οµάδα των µυξοµυκήτων) και οι 

οποίοι αναπαράγονται µε ειδικές αναπαραγωγικές µονάδες,  τα σπόρια,  τα οποία 

σχηµατίζονται στις καρποφορίες τους.  Οι µύκητες,  µε βάση τη µορφολογία του σώµατός 

τους,  διακρίνονται σε µονοκύτταρους (τις γνωστές ζύµες),  και σε µυκηλιακούς. Οι 

ζύµες έχουν σχήµα σφαιρικό, ελλειψοειδές, κυλινδρικό και πολλαπλασιάζονται µε 

διχοτόµηση,  µε εκβλάστηση και µε σπόρια. Το σώµα των µυκηλιακών µυκήτων 

ονοµάζεται µυκήλιο και αποτελείται από ένα δίκτυο διακλαδιζόµενων νηµατιδίων 

µικροσκοπικής διαµέτρου, αλλά µεγάλου µήκους, τις υφές.  

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

� Άσκηση στην προετοιµασία  νωπών  παρασκευασµάτων 
 

� Παρατήρηση και περιγραφή κίνησης πρωτοζώων 
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� Παρατήρηση και περιγραφή των υφών των µυκήτων 
 

Υλικά που θα χρειαστούν 

� Αντικειµενοφόροι πλάκες 
 

� Καλυπτρίδες 
 

� ∆ιηθητικό χαρτί 
 

� Σταγονόµετρο 
 
 
 
Πειραµατική διαδικασία 
 
Από φυσικά στάσιµα νερά ή νερό από πιατάκι της γλάστρας που περισσεύει από το 

πότισµα  συλλέγουµε υλικό που περιέχει πρωτόζωα. Το δοχείο το τοποθετούµε σε µέρος 

ζεστό του εργαστηρίου ή κοντά στο καλοριφέρ.  

Υλικό για  παρατήρηση µυκήτων παίρνουµε αν  αφήσουµε να αποικοδοµηθούν δηλαδή 

να σαπίσουν κάποια τρόφιµα (ντοµάτες, φρούτα, πατάτες κ.α.).  

 

Α) Μικροσκοπική παρατήρηση πρωτοζώων. 

Παίρνουµε 1-2 σταγόνες υγρού από το δοχείο που περιέχει πρωτόζωα. Τοποθετούµε τη 

σταγόνα στην αντικειµενοφόρο πλάκα και καλύπτουµε µε την καλυπτρίδα. Παρατηρούµε 

στο µικροσκόπιο, αρχίζοντας από την µικρή µεγέθυνση (Χ4).  

Θα παρατηρήσουµε πρωτόζωα, τα οποία κινούνται γρήγορα και είναι συγκεντρωµένα 

περισσότερο εκεί που υπάρχει τροφή.  

Χρησιµοποιώντας µεγαλύτερη µεγέθυνση είναι πιθανόν να παρατηρήσουµε διάφορες 

µορφές πρωτοζώων. 

 

 

 

         Euglena                           Amoeba                             paramecium 
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Β) Μικροσκοπική παρατήρηση µυκήτων 

Με την βοήθεια βελόνας παίρνουµε λίγη ποσότητα µούχλας και την τοποθετούµε στην 

αντικειµενοφόρο πλάκα. Ρίχνουµε 1 σταγόνα νερό και µε την βελόνα απλώνουµε πολύ 

καλά το υλικό για να διαλυθεί. Καλύπτουµε µε καλυπτρίδα και παρατηρούµε στο 

µικροσκόπιο αρχίζοντας από την µικρή µεγέθυνση (Χ4). Θα παρατηρήσουµε τις 

χαρακτηριστικές υφές των µυκήτων και σε µεγαλύτερες µεγεθύνσεις πιθανά να 

παρατηρήσουµε και τους πυρήνες των κυττάρων. 

 
                                             Υφές µύκητα 
  

               
                                   
 

� Στο φύλο εργασίας να σχεδιαστούν  τα πρωτόζωα όπως το βλέπετε στο 
µικροσκόπιο και να  προσπαθήσετε να τα αναγνωρίσετε µε τη βοήθεια εικόνων. 

 
� Να  γίνει προσεκτική παρατήρηση  στο παρασκεύασµα των µυκήτων και να 

σχεδιαστούν οι υφές σε διάφορες µεγεθύνσεις.   


