
Τα χαρακτηριστικά 
των φυτών

Τα σκλήθρα και οι άλλοι κάτοικοι της Άνδρου



Γενικά χαρακτηριστικά

1. Χλωροφύλλη
2. Κυτταρίνη
3. Αδυναμία μετακίνησης
4. Έλλειψη αισθήσεων
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Presentation Notes
Τα φυτά με την χλωροφύλλη που διαθέτουν μπορούν να τραφούν από ανόργανες ενώσεις (που δεν έχουν άνθρακα) με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 



Φωτοσύνθεση

Αυτότροφοι οργανισμοί 
Οι οργανισμοί που μπορούν να φωτοσυνθέτουν και να 
μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός σε χημική  (γλυκόζη).

Φωτοσύνθεση
Είναι η βιολογική διεργασία με την οποία οι οργανισμοί παίρνουν 
τον άνθρακα και το οξυγόνο ώστε να τραφούν, με την βοήθεια του 
φωτός από τον ήλιο.

Γλυκόζη
Bρίσκεται στα φρούτα  (σύκα κ.α.) και δημιουργείται με την 
φωτοσύνθεση. Είναι η πηγή ενέργειας των  φυτών και των ζώων.
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Presentation Notes
Ανόργανες ενώσεις θεωρούνται επίσης μερικές ενώσεις του άνθρακα π.χ. μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικό οξύ κ.α. Η Φωτοσύνθεση γίνεται σε στάδια σε μια σειρά από χημικές αντιδράσεις. Η Γλυκόζη μετατρέπεται σε πολυσακχαρίτη, ώστε να διατηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Στα φυτά αποθηκεύεται σαν άμυλο, στα ζώα σαν γλυκογόνο.
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Μορφολογία των φυτών

Μέρη φυτού:  
ρίζα - βλαστός - φύλλα
Ρίζα: 
πασαλώδης - θυσανώδης
Βλαστός: 
ξυλώδης – ποώδης – κάλαμος - κληματώδης
Μορφή βλαστού: 
καθορίζει το φυτό  (δέντρα – θάμνοι -
ημίθαμνοι – πόες – φρύγανα)ΦύλλαΒλαστός

Ρίζα

Silene italica, Flora Graeca (1806-1840)
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Presentation Notes
Ρίζα: Το μέρος του φυτού που βρίσκεται κάτω από το έδαφος που απορροφά το νερό και τα ανόργανα στοιχεία από το έδαφος. Βλαστός:  Το κυλινδρικό μέρος που συνδέει τα υπόλοιπα μέρη του φυτού. Βρίσκεται έξω από το έδαφος σαν συνέχεια της ρίζας. Ανάλογα με τη θέσης διακρίνονται σε υπόγειους ή υπέργειους βλαστούς.  Φύλλα: Συνήθως έχουν μεγάλη επιφάνεια για να απορροφούν μεγάλες ποσότητες φωτός και να λειτουργεί πιο εντατικά η φωτοσύνθεση.



Φύλλα:
μονάδες φωτοσύνθεσης  (αειθαλή – φυλλοβόλα)
Τμήματα φύλλου: 
το έλασμα, το μίσχο, η βάση του φύλλου
Επιδερμίδα – στόματα: 
καλύπτει το πάνω και κάτω μέρος της επιφάνειας του 
ελάσματος και έχει στόματα.
Άνθη: 
αποτελούνται από σέπαλα (ή κάλυκα), πέταλα (ή 
στεφάνη), στήμονες, ύπερο.

Φύλλα – φωτοσυνθετικά εργοστάσια

Στήμονας

Στίγμα

Πέταλα

Ανθήρας 
με γύρη

Ύπερος
Ωοθήκη

Έλασμα

Κύρια
νεύρωση

Μίσχος 

Asphodelus ramosus & Pistacia terebinthus Flora Graeca (1806-1840)
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Φύλλα: Συνήθως έχουν μεγάλη επιφάνεια για να απορροφούν μεγάλες ποσότητες φωτός και να λειτουργεί πιο εντατικά η φωτοσύνθεση. Έλασμα: η κάτοψη του φύλλου με το χαρακτηριστικό σύστημα των νευρώσεων. Στόματα:  διαμέσου των οποίων γίνεται η ανταλλαγή των αερίων κατά την διαδικασία της αναπνοής και της διαπνοής. Στους ανθήρες βρίσκονται τα αρσενικά κύτταρα που μέσω του στίγματος και του ύπερου γονιμοποιούν τα ωάρια. Τα γονιμοποιημένα άνθη εξελίσσονται σε καρπούς  που περιέχουν σπόρους.



Ανάπτυξη φυτών

Ανάπτυξη: 
Γρήγορη – αργή
Περίοδοι ανάπτυξης:
1. Καθαυτό ανάπτυξη μέχρι την 

ανθοφορία
2. Ανθοφορία
3. Καρποφορία



Αναπνοή

Αναπνοή: η διεργασία κατά την οποία το φυτό παίρνει οξυγόνο και 
απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα

Με τη φωτοσύνθεση τα φυτά συνθέτουν την τροφή τους απορροφώντας 
ενέργεια από τον ήλιο, ενώ με την αναπνοή διασπούν την τροφή τους 
απελευθερώνοντας ενέργεια.

Διοξείδιο του 
άνθρακαΟξυγόνο
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Presentation Notes
Αναπνοή: Γίνεται καθ’ όλο το 24ωρο. Την ημέρα η αναπνοή, γίνεται κυρίως από τα στόματα και την νύχτα περισσότερο από την επιδερμίδα των φύλλων. Το φυτό ακόμη αναπνέει και από την επιδερμίδα του πράσινου βλαστού και των ριζών. Με την αναπνοή το φυτό χρειάζεται το οξυγόνο για τις καύσεις των οργανικών, ενώσεων για να πάρει απ’ αυτές την ενέργεια για τις λειτουργίες  του.  Το διοξείδιο του άνθρακα ως προϊόν της καύσης αποβάλλεται από τα στόματα και την επιδερμίδα των φύλλων, της ρίζας και του πράσινου βλαστού. 



Διαπνοή

Διαπνοή: 
Η απώλεια νερού από το φυτό λόγω της 
εξάτμισης από τα στόματα των φύλλων.

Ρυθμός διαπνοής: 
Εξαρτάται από την θερμοκρασία, την υγρασία 
και τον άνεμο
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Presentation Notes
Το νερό που χάνεται αναπληρώνεται από αυτό που μπαίνει από τις ρίζες. Τα φυτά μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό κλείνοντας και ανοίγοντας τα στόματα των φύλλων. Στις ξηρές περιοχές τα φυτά έχουν συνήθως πολύ μικρά φύλλα ή αυτά καλύπτονται από τριχίδια για να μειώσουν τις απώλειες. Το 99% του νερού που παίρνει το χερσαίο φυτό αποβάλλεται προς την ατμόσφαιρα με την διαπνοή.



Περιβάλλον και φυτά

Περιβάλλον των φυτών: 
Άβιο ή βιοτικό – έμβιο ή βιοτικό
Άβιο περιβάλλον: ή βιότοπος  που 
περιλαμβάνει τους μη ζωντανούς 
παράγοντες, δηλ. ηλιακή ακτινοβολία, νερό, 
κλιματικές συνθήκες , έδαφος κλπ
Έμβιο περιβάλλον: ή βιοκοινότητα που 
περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς που ζουν  σ’ αυτόν τον 
βιότοπο.

Αβιοτικό 
περιβάλλον

Βιοτικό 
περιβάλλον

Οικοσύστημα
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Presentation Notes
Το παραγόμενο οξυγόνο της ατμόσφαιρας προέρχεται κατά 60% από τα φυτά της θάλασσας



Άβιο ή αβιοτικό περιβάλλον

Φως: 
Η ποσότητα του φωτός ανάλογα με την 
εποχή, τη γεωμορφολογία, τις κλιματικές 
συνθήκες κ.α.
Θερμοκρασία: 
Επηρεάζει  τη δομή και τη λειτουργία των 
κυττάρων των φυτών ανάλογα με  το είδος 
του κάθε φυτού  και το γεωγραφικό πλάτος 
εξάπλωσης  του.
Νερό: 
Επηρεάζει κυρίως τη φωτοσύνθεση, αλλά και 
άλλες διεργασίες και είναι άριστος διαλύτης 
πολλών θρεπτικών ουσιών
Θρεπτικά στοιχεία: 
Το άζωτο, το μαγνήσιο  και ο σίδηρος 
συμβάλουν στο σχηματισμό της 
χλωροφύλλης. Το άζωτο επίσης συμμετέχει 
στο σχηματισμό των πρωτεϊνών, ενώ η 
έλλειψη φωσφόρου  δημιουργεί πρόβλημα 
στο σύστημα  μεταφοράς ενέργειας.
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Εκλυόμενη 
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Θαλάσσια: θάλασσα

Παράκτια: κοντά στις ακτές

Χερσαία: Μεσογειακό – Ηπειρωτικό – Αλπικό

Μεσογειακά: καταλαμβάνουν  το 40% των 
χερσαίων οικοσυστημάτων έως 800 μ.

Ηπειρωτικά: Βρίσκονται στις ορεινές περιοχές με 
υψόμετρο 800-2000 μ.

Αλπικά: 2000 μ. και άνω

Αγροτικά: Περιοχές που υπάρχουν καλλιέργειες.

Υγρότοποι:  Λεκάνες με γλυκό νερό

Δασικά: Κυριαρχούν τα δασικά είδη δέντρων, 
συμπεριλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα είδη φυτών 
αλλά και ζώων.

Οικοσυστήματα
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Presentation Notes
Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: οι δρυς 35%, τα πεύκα 25%, τα έλατα 19%, οι οξιές 10% και οι καστανιές 2%



Μακία βλάστηση: 
Τα πιο συνηθισμένα φυσικά συστήματα της 
Ελλάδας

Φρύγανα:
Χαμηλοί και αραιοί θάμνοι με μικρά φύλλα και 
αγκαθωτά κλαδιά.

Δάση κωνοφόρων: 
πεύκα – κυπαρίσσια – έλατα – κέδρα κ.α.

Φυλλοβόλα μικτά δάση: 
Κυριαρχούν οι βελανιδιές.  Στα δάση αυτά τα 
φύλλα πέφτουν το Φθινόπωρο για εξοικονόμηση 
ενέργειας αλλά και για προστασία από τις σχετικά 
χαμηλές θερμοκρασίες του Χειμώνα

Μεσογειακό περιβάλλον
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Presentation Notes
Μακία βλάστηση: που εκτείνονται από την ακτή έως 700 μ. υψόμετρο με σχετικά μεγάλο μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης έως 900 χιλ. Κυριαρχούν πυκνοί αείφυλλοι και σκληρόφυλλοι θάμνοι έως 2 μ. Έχουν βαθιές ρίζες, μικρά και δερματώδη φύλλα για να περιορίζουν τη διαπνοή, π.χ. πουρνάρι, σχίνος, μυρτιά κ.α. Φρύγανα: ανάμεσα τους αναπτύσσονται πολλά ποώδη φυτά, συναντώνται σε μέρη με χαμηλό μέσο ετήσιο ποσοστό βροχόπτωσης. Π.χ. θυμάρι, ρίγανη, φασκομηλιά, θρούμπι, γαλαστοιβή, ασπάλαθος, αφάνα κ.α. Δάση κωνοφόρων: επικρατούν σε Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Χαλκιδική.
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