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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
Σκοπός 

 Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων 
και στις τεχνικές χρώσης νωπών παρασκευασμάτων. 

 Η παρατήρηση στομάτων στην επιδερμίδα φύλλων διαφόρων φυτών και η διαπίστωση 
διαφορών σ' αυτά. 

 
Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
 Κόβουμε φύλλα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά φυτά. ( γερανιού, αγγελικής, καλα-
μιού, φύλλα από διάφορα αγροστώδη που φυτρώνουν στα πεζοδρόμια, κισσός κτλ. 
και τα τοποθετούμε σ΄ ένα ποτηράκι με νερό μέχρι να εκτελέσουμε το πείραμα.  

Παίρνουμε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας μας  
 το βαλιτσάκι με το μικροσκόπιο 
 διηθητικό χαρτί ή κουζινόχαρτο. 
 χαρτί ειδικό για τον καθαρισμό των φακών του μικροσκοπίου 
 το σταγονομετρικό μπουκαλάκι με τη χρωστική Lugol. 

και τα φέρνουμε στον πάγκο εργασίας μας. 
Από την τσάντα μας βγάζουμε: 

 Ένα μολύβι και μια γόμα. 
 Έναν υαλογραφικό μαρκαδόρο. 

Ανοίγουμε το βαλιτσάκι και βγάζουμε με προσοχή: 
 το μικροσκόπιο και το προετοιμάζουμε για παρατήρηση 
 το μεγάλο κουτί των accessoires του μικροσκοπίου από το οποίο βγάζουμε τις αντικει-
μενοφόρους πλάκες, τις καλυπτρίδες, και τα εργαλεία για την προετοιμασία του παρα-
σκευάσματος. 

 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ετοιμασία του παρασκευάσματος χωρίς χρώση
Σημείωση 1: Τα παρασκευάσματα (με και χωρίς χρώση) μπορούν να φτιάχνονται παράλ-
ληλα από δύο μαθητές της ίδιας ομάδος και να ακολουθήσει η μικροσκόπησή τους.  
Σημείωση 2: Για να είναι ανοιχτά τα στόματα της επιδερμίδας, 
καλό είναι το φύλλο που χρησιμοποιούμε να είναι τρυφερό και 
φρεσκοκομμένο. Αν χρειαστεί να το διατηρήσουμε κομμένο, το 
τοποθετούμε σε λίγο νερό για να το κρατήσει δροσερό και να 
ανοίξουν τα στόματα. Περισσότερα στόματα υπάρχουν , κατά 
κανόνα, στις κάτω επιφάνειες των φύλλων . 
1. Γεμίζουμε το πλαστικό σταγονόμετρο με νερό, και προε-

τοιμάζουμε το νυστέρι ή το ξυραφάκι. 
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2. Τσακίζουμε το φύλλο του ενός φυτού και το σκίζουμε προ-
σεκτικά έτσι ώστε να ξεκολλήσει η κάτω επιδερμίδα. Επα-
ναλαμβάνουμε το ίδιο για την πάνω επιδερμίδα. (Προτιμώ-
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νται τα φύλλα γερανιού ή αγγελικής ή φύλλα καλαμιού κ.ά στα οποία η επιδερμίδα ξε-
κολλάει όταν τα σκίζουμε). 

3. Κόβουμε με προσοχή ένα κομμάτι επιδερμίδας από την κάτω επιφάνεια του φύλλου και 
ένα από την πάνω, και τα τοποθετούμε αντιστοίχως σε δύο αντικειμενοφόρους πλάκες 
προσέχοντας να μην αναδιπλωθεί, αφού προηγουμένως καθαρίσουμε την επιδερμίδα 
από πράσινο-αδιαφανή ιστό του φύλλου που πι-
θανώς έχει απομείνει. Σημειώνουμε με λεπτό υα-
λογραφικό μαρκαδόρο στην αντικειμενοφόρο το 
όνομα του φυτού και αν είναι η κάτω ή η πάνω ε-
πιδερμίδα του φύλου. 

4. Στάζουμε μια σταγόνα νερό στο παρασκεύασμα 
και τοποθετούμε την καλυπτρίδα προσεκτικά, ώστε 
να καλύψει το παρασκεύασμα, χωρίς να δημιουρ-
γηθούν φυσαλίδες αέρα. Απορροφούμε με διηθητι-
κό χαρτί (ή με χαρτί κουζίνας) το 
νερό που βγαίνει έξω από την 
καλυπτρίδα. (Αν το παρασκεύα-
σμα έχει φυσαλίδες, στάζουμε 
μια-δυο σταγόνες νερού στη μια 
άκρη της καλυπτρίδας, και α-
πορροφούμε το νερό από την 
απέναντι πλευρό. Έτσι παρασύ-
ρονται οι φυσαλίδες. Σκουπίζου-
με το υπόλοιπο νερό με διηθητι-
κό χαρτί.) 

 
Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 

5. Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο με την επιδερμίδα που προέρχεται από την κάτω 
επιφάνεια του φύλλου στο μικροσκόπιο και αφού εστιάσουμε προχωρούμε σε μεγαλύ-
τερες μεγεθύνσεις (Χ40) και εστιάζουμε ξανά (μόνο με τον μικρομετρικό κοχλία αυτή τη 
φορά). Με το διάφραγμα πετυχαίνουμε τον συνδυασμό καλύτερης αντίθεσης και ευκρί-
νειας. 

6. Παρατηρούμε τα κύτταρα της επιδερμίδας όπου πρέπει να διακρίνονται τα στόματα. 
7. Ποιου φυτού την επιδερμίδα παρατηρείτε; ………………………………………………….. 
8. Παρατηρείτε τα στόματα; ……………………………… 
9. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος, όπου θα φαίνονται μερικά κύτταρα της 

επιδερμίδας και μερικά στόματα καθώς και η διάταξή τους. (Ο σχεδιασμός γίνεται με τα 
δύο μάτια ανοικτά. Με το ένα στον προσοφθάλμιο παρατηρούμε το παρασκεύασμα, 
ενώ με το άλλο βλέπουμε το φύλλο του χαρτιού, πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε μια μι-
κρή ομάδα γειτονικών κυττάρων που έχουμε εντοπίσει στο παρασκεύασμα.) 
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10. Επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυνσης και μόνο τότε απομακρύνουμε 
από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα. 

11. Επαναλαμβάνουμε την παρατήρηση με την επιδερμίδα του πάνω μέρους του φύλλου. 
12. Παρατηρείτε τα στόματα; ……………………………… 
13. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος, όπου θα φαίνονται μερικά κύτταρα της 

επιδερμίδας και μερικά στόματα καθώς και η διάταξή τους. 
14. Διαφέρει η διάταξη και η πυκνότητα των στομάτων στην πάνω επιφάνεια του φύλλου; 

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

 
Ετοιμασία του παρασκευάσματος με ειδική χρώση

1. Τσακίζουμε το φύλλο του άλλου φυτού και το σκίζουμε προσεκτικά έτσι ώστε να ξε-
κολλήσει η κάτω επιδερμίδα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για την πάνω επιδερμίδα.  

2. Κόβουμε με προσοχή ένα κομμάτι επιδερμίδας, ένα από την επάνω επιφάνεια του 
φύλλου και ένα από την κάτω, και τα τοποθετούμε σε δύο αντικειμενοφόρους πλάκες 
προσέχοντας να μην αναδιπλωθεί, αφού προηγουμένως καθαρίσουμε την επιδερμίδα 
από πράσινο-αδιαφανή ιστό του φύλλου που πιθανώς έχει απομείνει. Σημειώνουμε με 
λεπτό υαλογραφικό μαρκαδόρο στην αντικειμενοφόρο το όνομα του φυτού και αν είναι 
η κάτω ή η πάνω επιδερμίδα του φύλου. 

3. Στάζουμε μια σταγόνα Lugol στο παρασκεύασμα. Μετά από 2-3 λεπτά μαζεύουμε το 
περίσσευμα της χρωστικής και ξεπλένουμε το παρασκεύασμα ρίχνοντας με το σταγο-
νόμετρο σταγόνες νερού και κατόπιν απορροφώντας το από το πλάι με απορροφητικό 
χαρτί. Όταν το απορροφητικό χαρτί δεν χρωματίζεται πλέον, ρίχνουμε μια τελευταία 
σταγόνα και προσέχοντας να μην αναδιπλωθεί η επιδερμίδα, τοποθετούμε κατά τα 
γνωστά την καλυπτρίδα. 

 
Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 

4. Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο με την επι-
δερμίδα που προέρχεται από την κάτω επιφά-
νεια του φύλλου στο μικροσκόπιο και αφού ε-
στιάσουμε προχωρούμε σε μεγαλύτερες μεγε-
θύνσεις (Χ40) και εστιάζουμε ξανά (μόνο με τον 
μικρομετρικό κοχλία αυτή τη φορά). Με το διά-
φραγμα πετυχαίνουμε τον συνδυασμό καλύτε-
ρης αντίθεσης και ευκρίνειας. Παρατηρούμε ότι 
το παρασκεύασμα έχει χρώμα καφέ. 

5. Παρατηρούμε τα κύτταρα της επιδερμίδας όπου πρέπει να διακρίνονται τα στόματα. 
6. Ποιου φυτού την επιδερμίδα παρατηρείτε; ………………………………………………….. 
7. Παρατηρείτε τα στόματα; ……………………………… 
8. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος, όπου θα φαίνονται μερικά κύτταρα της 

επιδερμίδας και μερικά στόματα καθώς και η διάταξή τους. (Ο σχεδιασμός γίνεται με τα 
δύο μάτια ανοικτά. Με το ένα στον προσοφθάλμιο παρατηρούμε το παρασκεύασμα, 
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ενώ με το άλλο βλέπουμε το φύλλο του χαρτιού, πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε μια μι-
κρή ομάδα γειτονικών κυττάρων που έχουμε εντοπίσει στο παρασκεύασμα.) 

9. Επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυνσης και μόνο τότε απομακρύνουμε 
από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα. 

10. Επαναλαμβάνουμε την παρατήρηση με την επιδερμίδα του πάνω μέρους του φύλλου. 
11. Παρατηρείτε τα στόματα; ……………………………… 
12. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος, όπου θα φαίνονται μερικά κύτταρα της 

επιδερμίδας και μερικά στόματα καθώς και η διάταξή τους. 
13. Διαφέρει η διάταξη και η πυκνότητα των στομάτων στην πάνω επιφάνεια του φύλλου; 

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

Συγκρίνετε τη διάταξη των στομάτων των επιδερμίδων των φύλλων που προέρχονται από 
τα δύο διαφορετικά φυτά. Παρατηρείτε διαφορές και ποιες; …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
14. Αφού τελειώσουμε τη μικροσκόπηση επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυν-

σης και μόνο τότε απομακρύνουμε από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύ-
ασμα. 

15. Καθαρίζουμε το μικροσκόπιο και τους φακούς κατά τα γνωστά και τοποθετούμε στη 
θέση τους στην ντουλάπα της ομάδας μας τα υλικά και τα όργανα. 

 
 
Lugol: Είναι διάλυμα 1-2gr J και 4gr KJ σε 100ml Η2Ο. 

Οι χρωστικές παρασκευάζονται από τον καθηγητή. 
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