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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

Σκοπός 

-  Η εξοικείωση µε τη χρήση του µικροσκοπίου, και η άσκηση στην προετοιµασία νωπών 

   παρασκευασµάτων. 

-  Η ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης στο µικροσκόπιο και διάκρισης των λεπτοµερειών 

   στο υπό παρατήρηση υλικό. 

-  Η παρατήρηση και η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών ενός φυτικού κυττάρου. 

 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

1. Μικροσκόπιο  

2. Αντικειµενοφόρες πλάκες  

3. Καλυπτρίδες. 

4. Ανατοµικές βελόνες  

5. Ανατοµική λαβίδα µε λεπτά άκρα 

6. Υδροβολέας ή σταγονόµετρο 

7. Ξυραφάκι ή νυστέρι. 

8. ∆ιηθητικό χαρτί ή χαρτί κουζίνας 

9. Ένας βολβός κρεµµυδιού. 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

Προετοιµασία του παρασκευάσµατος 

 

1. Στο κέντρο µιας καθαρής αντικειµενοφόρου πλάκας 

    τοποθετούµε µια σταγόνα νερού. 

 

 

2. Ξεφλουδίζουµε ένα κρεµµύδι, το κόβουµε στη µέση και 

αφαιρούµε ένα εσωτερικό λευκό χιτώνα. Χαράζουµε, στην 

εσωτερική του πλευρά, µε πολύ κοφτερό ξυραφάκι, επιφά-

νεια εµβαδού 4-5 mm2 (όσο το νύχι του µικρού µας 

δακτύλου). Με τη λαβίδα αφαιρούµε το λεπτό υµένα 

φροντίζοντας να µην παρασύρουµε και ιστό από την κάτω 

του πλευρά. 

 

3. Τοποθετούµε το κοµµάτι του υµένα στη σταγόνα που 

έχουµε ήδη ρίξει στην αντικειµενοφόρο πλάκα, 

προσέχοντας να µην αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλωθεί, το 

ισιώνουµε µε τη βοήθεια της ανατοµικής βελόνας. 

 

4. Στη συνέχεια, τοποθετούµε την καλυπτρίδα.  
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Την πιάνουµε από το πλάι µε τη λαβίδα και ακουµπάµε τη µια της πλευρά, στην άκρη της 

σταγόνας του νερού µε το υπό παρατήρηση υλικό και την 

κατεβάζουµε προσεκτικά, ώστε να καλύψει το παρασκεύασµα, 

χωρίς να δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. 

 

Απορροφούµε µε διηθητικό χαρτί (ή µε χαρτί κουζίνας) το 

νερό που βγαίνει έξω από την  

καλυπτρίδα. 

 

 

Παρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιο 

 

5. Ανάβουµε τη φωτεινή πηγή του µικροσκοπίου και ξεκινάµε από τη µικρότερη µεγέθυνση. 

    Κατεβάζουµε την τράπεζα όσο είναι δυνατόν περισσότερο. 

 

6. Τοποθετούµε το παρασκεύασµα στην τράπεζα του µικροσκοπίου και µε το µακροµετρικό 

κοχλία ανεβάζουµε την τράπεζα, έως ότου εστιάσουµε. Ρυθµίζουµε το φωτισµό µε τη βοήθεια 

του διαφράγµατος του µικροσκοπίου (ή του ροοστάτη που βρίσκεται δίπλα στο διακόπτη µε τον 

οποίο ανάβουµε τη φωτεινή πηγή του µικροσκοπίου). Όσο προχωράµε σε µεγαλύτερη 

µεγέθυνση τόσο εντονότερος φωτισµός απαιτείται. Η τελική εστίαση γίνεται µε τη βοήθεια του 

µικροµετρικού κοχλία και µε προσεκτικές κινήσεις. 

 

7. Παρατηρούµε τα κύτταρα του κρεµµυδιού. ∆ιακρίνονται το κυτταρικό τοίχωµα, και ο 

    πυρήνας. 

 
 

8. Αλλάζουµε µεγέθυνση και βάζουµε την αµέσως µεγαλύτερη. Εστιάζουµε ξανά µε τον 

    µικροµετρικό κοχλία (τον µακροµετρικό δεν τον χρησιµοποιούµε ξανά).  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων 

 
Γ. Στο παρακάτω φυτικό κύτταρο να συµπληρώσετε µέσα στα πλαίσια µε τους αριθµούς 1- 7 τις 

    αντίστοιχες δοµές. 

 


