
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Σκοπός 
- Να  προετοιμάζεις  μικροσκοπικά  παρασκευάσματα  (νωπά  και  μόνιμα)  και  να  τα 

παρατηρείς στο μικροσκόπιο 
- Να  γνωρίσεις και να διακρίνεις τους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς. 
 
 Προαπαιτούμενες γνώσεις 
Διάβασε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  μικροσκόπισης  και  εξασκήσου  στην  μικροσκόπιση 
παρατηρώντας μόνιμα παρασκευάσματα. 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μία εβδομάδα πριν από την άσκηση 
 

Συλλέγουμε υλικό που μπορεί να περιέχει πρωτόζωα όπως νερό από πιατάκι της γλάστρας 
που περισσεύει από το πότισμα ή φυσικά στάσιμα νερά (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα). 
Μπορούμε  να  «καλλιεργήσουμε»  τα  πρωτόζωα  δηλαδή  να  δημιουργήσουμε  τις  ευνοικές 
συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  και  τον  πολλαπλασιασμό  τους.  Σε  ένα  μικρό  δοχείο 
τοποθετούμε  μια  στρώση  χώματος  πάχους  2‐3  cm  και  από  πάνω  ρίχνουμε  ψιλοκομμένα 
υπολείμματα νωπών τροφίμων (λαχανικά, πατάτες, φρούτα). Τα ανακατεύουμε ελαφρά με 
το χώμα και ρίχνουμε αρκετό νερό έτσι ώστε το χώμα να είναι πολύ υγρό. Τυλίγουμε νε 
αλουμινόχαρτο το δοχείο και το τοποθετούμε  σε μέρος ζεστό όπως σε ένα προσήλιο μέρος 
της τάξης ή του εργαστηρίου ή κοντά στο καλοριφέρ. Μπορούμε να καλύψουμε τα βάζα με 
διαφανή πλαστικά καλύμματα δημιουργώντας έτσι ένα μικρό θερμοκήπιο. 
Για  την «καλλιέργεια»  των μυκήτων δεν  έχουμε παρά να αφήσουμε να αποικοδομηθούν 
δηλαδή  να  σαπίσουν  κάποια  τρόφιμα  (ντομάτες,  φρούτα,  πατάτες  κ.α.).  Για  να 
επιταχύνουμε  την  διαδικασία  πρέπει  να  τα  τοποθετήσουμε  σε  θερμό,  υγρό  και  σκοτεινό 
μέρος. Μπορούμε να τα βάλουμε σε κλειστό δοχείο ή ναυλον σακούλα με λίγο νερό και να 
τα  τοποθετήσουμε  σε  θερμό  μέρος.  Μύκητες  αναπτύσσονται  επίσης  και  κατά  την 
«καλλιέργεια» πρωτοζώων , όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης 
 
Α) Μικροσκοπική παρατήρηση πρωτοζώων. 
Με  την  βοήθεια  σταγονόμετρου,  παίρνουμε  1‐2  σταγόνες  υγρού  από  το  δοχείο  με  τα 
υπολείμματα  τροφίμων.  Τοποθετούμε  τη  σταγόνα  στην  αντικειμενοφόρο  πλάκα  και 
προσεκτικά  καλύπτουμε  με  την  καλυπτρίδα.  Παρατηρούμε  στο  μικροσκόπιο  αρχίζοντας 
από  την  μικρή  μεγέθυνση  (Χ4).  Θα  παρατηρήσουμε  τα  πρωτόζωα  (ευκαρυωτικοί 
μικροοργανισμοί)  τα  οποία  κινούνται  γρήγορα  (σε  τεθλασμένη  γραμμή  ή  κυκλικά)  και 
είναι συγκεντρωμένα περισσότερο εκεί που υπάρχει τροφή.  
Εάν  αυξήσουμε  την  μεγέθυνση  είναι  πιθανόν  να  παρατηρήσουμε  διάφορες  μορφές 
βακτηρίων. 
 
 



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.  

 
 
 
 

Σοφία Πλατανιστιώτη



 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Σχεδίασε τη μορφή των μικροργανισμών που παρατήρησες στο μικροσκόπιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ποια  χαρακτηριστικά  του  κυττάρου  των  πρωτοζώων    μπορείς  να  διακρίνεις  στο 
μικροσκόπιο; 

 
……………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
3  Συμπλήρωσε  τον  πίνακα  με  τις  διαφορές  προκαρυωτικών  και  ευκαρυωτικών 
οργανισμών με βάση τις παρατηρήσεις που έκανες από το μικροσκόπιο.  

(Πρέπει να έχεις πραγματοποιήσει και την άσκηση της παρατήρησης των βακτηρίων 
Σε  περίπτωση  που  δεν  μπόρεσες  να  δεις  βακτήρια,  παρατήρησέ  τα  από  ένα  μόνιμο 
παρασκεύασμα βακτηρίων) 

 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


