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Φύλλο Εργασίας 
 

Ο κύκλος του νερού στα φυτά 
  

 
ΘΕΜΑΤΑ 

Αν και η ποσότητα του νερού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δεν είναι μεγάλη, εντούτοις 
το νερό, χάρη στην κινητικότητά του, κυκλοφορεί συνεχώς στον υδρολογικό κύκλο  
(ή κύκλο του νερού) και έτσι γίνεται διαθέσιμο στα οικοσυστήματα και στους οργανισμούς. 
Η κυκλοφορία του νερού στηρίζεται κυρίως στην εξάτμιση, στη διαπνοή των φυτών και στις 
κατακρημνίσεις. 
 
Σκοπός της άσκησης 

Να διερευνήσετε το τμήμα του κύκλου του νερού που αφορά την συμμετοχή των φυτών. 
 
Εισαγωγή 

Το νερό του εδάφους, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, απορροφάται από τις 
ρίζες των φυτών και κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους. Φθάνοντας το νερό στα φύλλα 
απομακρύνεται με τη διαπνοή από τα στόματά τους. Η διαπνοή, αποτελώντας την 
«κινητήρια δύναμη» για τη μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό των φυτικών 
οργανισμών, συνδέεται αναπόσπαστα με τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων που 
εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες των οικοσυστημάτων με πύλη εισόδου τα φυτά. 
 
Θέμα 1ο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ  

Ο αγωγός ιστός εξυπηρετεί τη μεταφορά νερού και ουσιών μέσα στο φυτό. Διακρίνεται: 
α) στο ξύλωμα, που αποτελείται από τα αγγεία και χρησιμεύει στη μεταφορά νερού και 
ανόργανων αλάτων από τις ρίζες στα διάφορα μέρη του φυτού. β) στο φλοίωμα που 
αποτελείται από τους ηθμοσωλήνες και χρησιμεύει στη μεταφορά οργανικών ουσιών πχ 
γλυκόζης που παράγεται κατά την φωτοσύνθεση, από τα πράσινα μέρη του φυτού, όπως 
τα φύλλα, στα υπόλοιπα μέρη του. Τα αγγεία είναι επιμήκη κύτταρα, που σχηματίζουν 
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σωλήνες, στα οποία τα εγκάρσια τοιχώματα έχουν διαλυθεί. Έτσι κινείται το νερό ελεύθερα 
μέσα σε αυτούς και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού. Το νερό ανεβαίνει από τις ρίζες, 
μέσα από τα αγγεία του ξυλώματος, προς το βλαστό και τα φύλλα. Η εξάτμιση και η 
διαπνοή από τα φύλλα αναγκάζει το φυτό να αντλεί συνεχώς νερό από το έδαφος. Όσο 
πιο έντονο είναι το φαινόμενο της εξάτμισης και της διαπνοής, τόσο η ροή του νερού στον 
αγωγό ιστό γίνεται πιο γρήγορη.  
Ø ΣΤΟΧΟΣ :  

- Να γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά μεταφέρουν νερό από τις ρίζες τους, σε 
όλα τα μέρη τους.  
- Να διαπιστώσετε ότι το νερό αυτό μεταφέρει διαλυμένες και διάφορες θρεπτικές ουσίες.  
Ø ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ :  

Έχετε στην διάθεσή σας :  
- Οπτικό μικροσκόπιο  
- Δοκιμαστικό σωλήνα με χρωστική μέσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί από την 
προηγούμενη ημέρα βλαστός φρέσκου σέλινου (Apium graveolens)  
- Νυστέρι  
- 2 αριθμημένες αντικειμενοφόρες πλάκες (Α και Β)  
- Καλυπτρίδες  
- Ανατομική βελόνα  
- Λαβίδα  
- Απεσταγμένο νερό  
Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :  

Βήμα 1ο : Βγάζουμε το κλωνάρι σέλινου από τον δοκιμαστικό σωλήνα και παρατηρούμε 

τον βλαστό του. Θα παρατηρήσουμε ότι η χρωστική έχει ανέβει στον βλαστό του σέλινου 

και πιθανόν έχει φτάσει και στα φύλλα.  

Βήμα 2ο : Κόψτε ένα μικρό μέρος του βλαστού, στο οποίο έχει φτάσει η χρωστική και 

παρατηρήστε στο εσωτερικό του πόσο έχει προχωρήσει η χρωστική.  

Βήμα 3ο : Αφαιρέστε με το νυστέρι, μια λεπτή φλούδα από το βλαστό που κόψατε, κατά 

τον επιμήκη άξονα, όσο το δυνατόν πιο λεπτή και διάφανη και τοποθετήστε την στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα με την ένδειξη Α, στην οποία έχετε προσθέσει μια σταγόνα 

απεσταγμένο νερό.  

Βήμα 4ο : Καλύψτε το δείγμα με καλυπτρίδα, προσέχοντας να μην δημιουργηθούν 

φυσαλίδες.  

Βήμα 5ο : Παρατηρείστε τα παρασκευάσματά σας στο οπτικό μικροσκόπιο ξεκινώντας 

από την μεγέθυνση Χ4 και προχωρώντας στην Χ10 και Χ40.  
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Ø ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ :  

 

Τομή βλαστού του σέλινου κατά τον 
επιμήκη άξονα 

Ζητείστε από τον επιτηρητή σας να παρατηρήσει το δείγμα στην μεγέθυνση Χ40. 
Βήμα 6ο : Από το βλαστό που χρησιμοποιήσατε παραπάνω, κόψτε με το νυστέρι, κάθετα 

σε αυτόν, λεπτές τομές, μέχρι να πετύχετε μια όσο το δυνατόν πιο διάφανη. 

Βήμα 7ο : Τοποθετήστε το δείγμα, με την βοήθεια της λαβίδας στην αντικειμενοφόρο 

πλάκα με την ένδειξη Β, στην οποία έχετε προσθέσει μια σταγόνα απεσταγμένο νερό. 

Βήμα 8ο : Καλύψτε το δείγμα με καλυπτρίδα, προσέχοντας να μην δημιουργηθούν 

φυσαλίδες. 

Βήμα 9ο : Παρατηρείστε τα παρασκευάσματά σας στο οπτικό μικροσκόπιο ξεκινώντας 

από την μεγέθυνση Χ4 και προχωρώντας στην Χ10 και Χ40. 

Ø ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ :  

 

Αγωγός ιστός (ξύλωμα) 

Ζητείστε από τον επιτηρητή σας να παρατηρήσει το δείγμα στην μεγέθυνση Χ40. 
Παραδώστε τα παρασκευάσματα Α και Β στον επιτηρητή σας. 
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Ø ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Σας δίνονται παρακάτω μερικές χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο μικροσκόπησης 
(συμβουλευτείτε, την τελευταία σελίδα των θεμάτων, όπου απεικονίζονται τα μέρη του 
μικροσκοπίου). 
• Τοποθετούμε το δείγμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου και το ασφαλίζουμε με τα 
ελατηριωτά άγκιστρα. 
• Ξεκινούμε την μικροσκόπηση από την μικρότερη μεγέθυνση(Χ4). 
• Με τους κοχλίες κίνησης φέρουμε το δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 
• Καθαρίζουμε την εικόνα με τον μακρομετρικό κοχλία. 
• Σε κάθε μεγαλύτερη μεγέθυνση καθαρίζουμε την εικόνα μόνο με τον μικρομετρικό κοχλία, 
χωρίς να περιστρέψουμε ξανά τον μακρομετρικό. 
• Όταν τελειώσουμε την μικροσκόπηση, επαναφέρουμε τον αντικειμενικό φακό μικρότερης 
μεγέθυνσης πάνω από το δείγμα, πριν αφαιρέσουμε το δείγμα από το μικροσκόπιο. 
 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1.1. Πως διαπιστώνετε ότι το νερό που μεταφέρεται από τις ρίζες του φυτού στα διάφορα 
μέρη του, μεταφέρει διαλυμένες και θρεπτικές ουσίες; 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1.2. Εάν καλύπταμε τα φύλλα του σέλινου με μια πλαστική σακούλα, πιστεύετε ότι θα 
απορροφούσε, λιγότερη ή περισσότερη χρωστική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Θέμα 2ο : ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΥΛΛΩΝ 

Ολόκληρη η επιφάνεια του φύλλου καλύπτεται από την επιδερμίδα. Μεταξύ της πάνω 
και κάτω επιδερμίδας βρίσκεται το μεσόφυλλο. Τα επιδερμικά κύτταρα παραμένουν 
πάντοτε στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα μόνα «ανοίγματα» της επιδερμίδας είναι οι 
στοματικοί πόροι (στόματα). Τα στόματα των φύλλων είναι επιδερμικοί σχηματισμοί που 
εξυπηρετούν την ανταλλαγή των αερίων κατά τις λειτουργίες της φωτοσύνθεσης, 
αναπνοής και διαπνοής. Μέσω των στομάτων δεν εξέρχεται μόνο νερό αλλά επιτρέπεται η 
γενικότερη επικοινωνία του φυτού με το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς από αυτά 
εισέρχεται διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης και εξέρχεται οξυγόνο, το οποίο αποτελεί προϊόν της. Τα στόματα είναι 
ορατά στο οπτικό μικροσκόπιο. Είναι ιδιαίτερα πολλά στα φύλλα. Το στόμα ανοίγει και 
κλείνει με τη βοήθεια ειδικών κυττάρων, τα οποία ονομάζονται καταφρακτικά κύτταρα, 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η θέση των στομάτων δεν είναι ίδια σε όλα 
τα φυτά: Στα φύλλα ορισμένων φυτών, στόματα υπάρχουν τόσο στην άνω όσο και στην 
κάτω επιφάνειά τους, οπότε τα φύλλα αυτά ονομάζονται αμφιστοματικά. Σε άλλα φυτά 
στόματα υπάρχουν μόνο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων (υποστοματικά), ενώ σε φύλλα 
υδρόβιων φυτών, όπως το νούφαρο στόματα υπάρχουν μόνο στην άνω επιφάνεια του 
φύλλου, καθώς η κάτω επιφάνεια είναι βυθισμένη στο νερό (επιστοματικά φύλλα). 
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Ø ΣΤΟΧΟΣ :  
- Η μικροσκοπική παρατήρηση των «στομάτων» που υπάρχουν σε ένα φύλλο του φυτού 
με την επιστημονική ονομασία Graptopetalum paraguayense. 
- Ο προσδιορισμός της θέσης των στομάτων στο φύλλο και κατ΄ επέκταση η κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται αυτό ανάλογα με την θέση των στομάτων του. 
Ø ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ :  

Έχετε στην διάθεσή σας : 
- Οπτικό μικροσκόπιο 
- 2 αριθμημένες αντικειμενοφόρες 
πλάκες (Γ και Δ) 
- Καλυπτρίδες 
- Νυστέρι 
- Λαβίδα 
- Διηθητικό χαρτί 
- Βελόνα ανατομίας 
- Απεσταγμένο νερό 
- Φύλλα από το παχύφυλλο φυτό 
Graptopetalum paraguayense 
 

 
Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :  

Βήμα 1ο : Σπάστε το φύλλο με κατεύθυνση προς την κάτω πλευρά του, προσέχοντας να 

μην σπάσει και η επιδερμίδα του.  

Βήμα 2ο : Προσθέστε στο κέντρο της αντικειμενοφόρου πλάκας με την ένδειξη Γ, μια 

σταγόνα απεσταγμένου νερού. 

Βήμα 3ο : Με την λαβίδα και το νυστέρι πάρτε ένα μικρό κομμάτι από την επιδερμίδα της 

κάτω επιφάνειας και τοποθετείστε την μέσα στην σταγόνα που ρίξατε στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα. 

Βήμα 4ο : Με την βοήθεια της ανατομικής βελόνας, φροντίστε ώστε το δείγμα να μην είναι 

διπλωμένο. 

Βήμα 5ο : Καλύψτε το δείγμα με καλυπτρίδα. Κατεβάστε την καλυπτρίδα με την βοήθεια 

της ανατομικής βελόνας, σιγά-σιγά, ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν λιγότερες 

φυσαλίδες αέρα οι οποίες εμποδίζουν την παρατήρηση. 

Eπαναλάβετε τα παραπάνω βήματα σπάζοντας το φύλλο προς την πάνω πλευρά του και 
παίρνοντας επιδερμίδα από την πλευρά αυτή. Το δείγμα θα το τοποθετήσετε στην 
αντικειμενοφόρο με την ένδειξη Δ. 
Παρατηρείστε τα παρασκευάσματά σας στο οπτικό μικροσκόπιο ξεκινώντας από την 
μεγέθυνση Χ4 και προχωρώντας στην Χ10 και Χ40. 
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Ø ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ :  

 

 

«Στόματα» φύλλων 
Στην πάνω εικόνα το στόμα είναι ανοικτό 

και στην κάτω κλειστό. 

 
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
2.1. Σε ποια πλευρά του φύλλου που σας δόθηκε υπάρχουν στόματα; Κατατάξτε το φύλλο 
στην κατηγορία που ανήκει, ανάλογα με την θέση των στομάτων. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.2. Τα στόματα που παρατηρήσατε ήταν κλειστά ή ανοικτά; Αιτιολογήστε τον λόγο. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2.3. Σχεδιάστε ένα από τα στόματα που παρατηρήσατε, στην μεγέθυνση Χ40. 

 
2.4. Το στόμα που εντοπίσατε, στην μεγέθυνση x40, ζητείστε από τον επιτηρητή να το 
παρατηρήσει και παραδώστε και τα δύο δείγματα σας όταν τελειώσετε. 
 
 
 
 
Θέμα 3ο : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας, σε ένα μικρό κείμενο, σχετικά με τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα φυτά συμμετέχουν στον κύκλο του νερού. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Τακτοποιήστε τον πάγκο σας και τα υλικά που χρησιμοποιήσατε. 
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Θέμα 1ο 

Δείγμα Α– Μονάδες 12 
Δείγμα Β – Μονάδες 13 
1.1.– Μονάδες 5 
1.2.– Μονάδες 5 

Θέμα 2ο 

2.1.– Μονάδες 5 
2.2. – Μονάδες 5 
2.3. – Μονάδες 5 
2.4.– Μονάδες 10 
Δείγμα Γ και Δ – Μονάδες 15 

Θέμα 3ο 

Τελική Έκθεση– Μονάδες 15 
Παρατηρήσεις επιτηρητή – Μονάδες 10 
ΣΥΝΟΛΟ – Μονάδες 100 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 45 λεπτά από την στιγμή παράδοσης των θεμάτων 
Προτεινόμενη χρονική διάρκεια για κάθε δραστηριότητα : 
Θέμα 1ο : 15 λεπτά 
Θέμα 2ο : 15 λεπτά 
Θέμα 3ο : 10 λεπτά 
Έλεγχος : 5 λεπτά 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Εργαστείτε ομαδικά μοιράζοντας τις εργασίες σας ( πχ ο ένας ετοιμάζει 
το δείγμα, ο άλλος βοηθά και ο άλλος καταγράφει) 
2. Φροντίζετε να τακτοποιείτε τον χώρο εργασίας σας. Η συμπεριφορά 
σας στο εργαστήριο βαθμολογείται από τον επιτηρητή. 
3. Μην χρονοτριβείτε σε κάθε εργασία. 
4. Από κάθε μικροσκόπιο έχει αφαιρεθεί ο φακός Χ100 γιατί η χρήση του 
απαιτεί ειδικό λάδι. Εάν χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτό κινδυνεύει να 
καταστραφεί. 
5. Τα δείγματα που θα παρασκευάσετε θα παραδοθούν μετά το τέλος της 
άσκησης και θα βαθμολογηθούν. 
6. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η γνωριμία σας με κάποιες 
πειραματικές διαδικασίες των φυσικών επιστημών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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