
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Άσκηση 2 Εργαστηριακού οδηγού                                                                                            ΕΚΦΕ Λάρισας  

 

1                                                                        Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λάρισας – Υπεύθυνος βιολογίας: Νίκος Μπαντής 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ 

Σκοπός 

- Να ασκηθείτε στην προετοιµασία νωπών παρασκευασµάτων. 

- Να αναγνωρίσετε την ικανότητα των πρωτόζωων να κινούνται αυτόνοµα. 

- Να περιγράφετε τις κινήσεις των πρωτόζωων. 

- Να αναγνωρίζετε ότι ορισµένοι µικροοργανισµοί είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο. 

 

Τα πρωτόζωα είναι µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί οι οποίοι ανήκουν στο βασίλειο 
των πρωτίστων. Οι οργανισµοί του βασιλείου αυτού διαθέτουν δοµές ή µηχανισµούς που 
Βοηθούν την κίνηση τους. Για παράδειγµα, η Euglena διαθέτει µαστίγιο, ενώ το Paramecium 
κινείται µε τη βοήθεια βλεφαρίδων. Η αµοιβάδα διαθέτει έναν πιο πολύπλοκο εσωτερικό 
µηχανισµό και δηµιουργεί κυτταροπλασµατικές προεκβολές, τα ψευδοπόδια. Τα πρωτόζωα 
συνήθως ζουν σε υγρό περιβάλλον µόνα τους ή σε αποικίες  (Volvox). 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

1. Μικροσκόπιο. 

2., Αντικειµενοφόρες πλάκες. 

3. Καλυπτρίδες. 

4. Θερµόµετρο.  

5. Άχυρα ή ξερά χόρτα ή φύλλα µαρουλιού.  

6. Νερό βρύσης ή βροχής. 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

1.Σε µια λεκάνη τοποθετούµε νερό βρύσης ή βρόχινο. Μέσα στο νερό αυτό ρίχνουµε άχυρα ή 

   ξερά χόρτα ή φύλλα µαρουλιού.  

2.Αφήνουµε τα άχυρα ή τα χόρτα µέσα στο νερό 7-10 ηµέρες. 

    Φροντίζουµε η λεκάνη να µην έχει σκέπασµα και να βρίσκεται σε ανήλιο µέρος, όπου η 

    θερµοκρασία είναι 20-25 °C. 

3.Μετά από 5-10 ηµέρες το νερό γίνεται θολό και έχει µια δυσάρεστη µυρωδιά.  

   Από την επιφάνεια του νερού παίρνουµε µια σταγόνα και την τοποθετούµε πάνω σε µια 

   αντικειµενοφόρο πλάκα.  

4.Εάν την σταγόνα αυτή την καλύψουµε µε µια καλυπτρίδα και την παρατηρήσουµε στο 

    µικροσκόπιο θα δούµε µονοκύτταρους µικροοργανισµούς. 

    Τις πρώτες ηµέρες στην επιφάνεια του νερού εµφανίζονται βακτήρια και έπειτα 

    εµφανίζονται και άλλοι µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (κυρίως πρωτόζωα). 

 
Εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δείγµα από τη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. Στο δείγµα 

εντοπίζεται µεγάλος αριθµός κινούµενων πρωτοζώων όπως Paramecium, Colpidium, Euglena κ.α. και 

µπορούµε (αν και είναι γενικά δύσκολο) να εντοπίσουµε αµοιβάδες (Amoeba) µε την χαρακτηριστική 

αµοιβαδοειδή κίνηση – σχηµατισµός ψευδοποδίων – αλλαγή σχήµατος, διάφορα είδη φυκών όπως Volvox, 

Spirogyra, καθώς και µετάζωα όπως σκώληκες µε χαρακτηριστικές και εντυπωσιακές κινήσεις. 

Η πειραµατική διαδικασία είναι πολύ απλή: µια σταγόνα δείγµατος, την τοποθετούµε πάνω σε µια 

αντικειµενοφόρο πλάκα, την καλύπτουµε µε µια καλυπτρίδα και την παρατηρούµε στο µικροσκόπιο. 
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∆ιάφορα είδη µικροοργανισµών 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παρατήρηση πρωτοζώων 
 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

Να αποµονώσετε στο οπτικό σας πεδίο διάφορα είδη µικροοργανισµών και να τα σχεδιάσετε. 
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