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Η αναπαπαγωγή ζηοςρ ζωικούρ οπγανιζμού  

  

 Βιολογία Α γςμναζίος               Σασινίδηρ Σςμεών 

 
Τα αζπόλδπια αλαπαξάγνληαη κε κνλνγνλία ή κε ακθηγνλία. 

Μεξηθά αζπόλδπια κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ θαη κε ηνπο δύν 

ηξόπνπο. 

Σηα ζώα ν αξζεληθόο γακέηε, ην ζπεξκαηνδσάξην, είλαη κηθξό-

ηεξνο από ην σάξην. Μπνξεί όκσο θαη θηλείηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ καζηηγίνπ ηνπ. Τν σάξην δελ κπνξεί λα θηλεζεί απηόλνκα. 

Είλαη κεγαιύηεξν από ην ζπεξκαηνδσάξην, επεηδή πεξηέρεη 

ζξεπηηθέο νπζίεο απαξαίηεηεο ζην δπγσηό θαη ζηα θύηηαξα πνπ 

ζα πξνθύςνπλ από ηηο πξώηεο δηαηξέζεηο ηνπ. 

Σε νξηζκέλα αζπόλδπια αξζεληθό θαη ζειπθό αλαπαξαγσγηθό 

ζύζηεκα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άηνκν. Τα ζώα απηά ραξαθηεξί-

δνληαη σο εξκαθξόδηηα. Όηαλ νη αξζεληθνί θαη ζειπθνί γακέηεο 

παξάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά άηνκα, ηα δώα ραξαθηεξίδνληαη σο 

γνλνρσξηζηηθά. Σηα γνλνρσξηζηηθά ζώα ε γνληκνπνίεζε κπνξεί 

λα γίλεη κέζα ζην ζώκα ηνπ ζειπθνύ (εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε) 

ή έμσ από απηό (εμσηεξηθή γνληκνπνίεζε). 

Σπνλδπισηά όπσο ηα ςάξηα θαη ηα πηελά γελλνύλ απγά (σά) 

θαη γη' απηό νλνκάδνληαη σνηόθα. Τα ζειαζηηθά γελλνύλ κηθξά 

(δώα) θαη γη' απηό ιέγνληαη δσνηόθα. Οξηζκέλα ζπνλδπισηά, 

όπσο ν θαξραξίαο, θξαηνύλ ηα απγά ηνπο κέζα ζην ζώκα ηνπο 

κέρξη λα εθθνιαθζνύλ θαη, ηειηθά, από ην ζώκα ηνπο βγαίλνπλ 

κηθξά. Τα δώα απηά νλνκάδνληαη σνδσνηόθα. Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ηα πεξηζζόηεξα ζπνλδπισηά γελλνύλ ηα απγά 

ηνπο ή ηα κηθξά ηνπο ηελ άλνημε ή ην θαινθαίξη. Απηό 

εμππεξεηεί ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ λέσλ νξγαληζκώλ, επεηδή 

ηελ πεξίνδν απηή ε ζεξκνθξαζία είλαη θαηάιιειε θαη ε ηξνθή 

επαξθήο. 

 

Η είζνδνο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ θόιπν ηεο γπλαίθαο γίλεηαη 

κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Τα 200-300 εθαηνκκύξηα 

ζπεξκαηνδσάξηα πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηελ εθζπεξκάησζε 

θαη λα γνληκνπνηήζνπλ ην σάξην. Παξ' όιν πνπ πνιιέο ρηιηάδεο 

από απηά ζα θαηαθέξνπλ λα ζπλαληήζνπλ ην σάξην, κόλν έλα ζα 

ην γνληκνπνηήζεη. Ακέζσο κεηά ηε γνληκνπνίεζε ζρεκαηίδεηαη 

κία κεκβξάλε γύξσ από ην γνληκνπνηεκέλν σάξην θαη 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο άιισλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

Τν δπγσηό θηλείηαη πξνο ηε κήηξα, ελώ ηαπηόρξνλα αξρίδεη λα 
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δηαηξείηαη. Σηαδηαθά ζρεκαηίδεηαη κηα μάζα θπηηάξσλ, ε νπνία, 

όηαλ θηάζεη ζηε κήηξα, εκθπηεύεηαη ζην ελδνκήηξην. Η θύεζε 

(εγθπκνζύλε) έρεη αξρίζεη. Τα παρηά ηνηρώκαηα ηνπ 

ελδνκεηξίνπ είλαη πινύζηα ζε αηκνθόξα αγγεία θαη βνεζνύλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Επί δέθα πεξίπνπ εβδνκάδεο ηνύ 

εμαζθαιίδνπλ νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο. Καηόπηλ 

ζρεκαηίδεηαη ν πιαθνύληαο θαη ν νκθάιηνο ιώξνο, πνπ 

ζπλδένπλ ην έκβξπν κε ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηεο κεηέξαο. 

Με ηνλ ηξόπν απηό πεξλνύλ πιένλ νη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ην 

νμπγόλν ζην έκβξπν. Τν έκβξπν βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ακληαθό 

ζάθν, ν νπνίνο πεξηέρεη θαη ην ακληαθό πγξό, πνπ πξνζηαηεύεη 

ην έκβξπν από επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Μεηά από ελλέα πεξίπνπ κήλεο θύεζεο, ην έκβξπν παίξλεη ηελ 

θαηάιιειε ζέζε θαη είλαη έηνηκν γηα ηνλ ηνθεηό, δειαδή ηελ 

έμνδν ηνπ από ηε κήηξα. 0 ακληαθόο ζάθνο ζπάεη, απνβάιιεηαη 

ην ακληαθό πγξό θαη, κε ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο, ην έκβξπν 

σζείηαη έμσ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο. 

1.Να ζςμπληπώζεηε με ηιρ καηάλληλερ λέξειρ ηα κενά ζηιρ 

παπακάηω πποηάζειρ: 

Τα ςάξηα θαη ηα πηελά γελλνύλ απγά, γη' απηό είλαη δώα σνηόθα, ελώ 
ηα ζειαζηηθά, πνπ γελλνύλ κηθξά, είλαη δώα δσνηόθα. Σην ζαιηγθάξη 
θαη ζην γεσζθώιεθα αξζεληθνί θαη ζειπθνί γακέηεο ζπλππάξρνπλ 
ζην ίδην άηνκν, γη' απηό είλαη δώα εξκαθξόδηηα. Απηό δελ ζπκβαίλεη 
ζην ζθύιν θαη ζηε γάηα, πνπ είλαη δώα γνλνρσξηζηηθά. 

2.Να ζςμπληπώζεηε με ηιρ καηάλληλερ λέξειρ ηα κενά ζηιρ 

παπακάηω ππόηαζζερ: 

Απάντηση 

Ία αλώξηκα σάξηα βξίζθνληαη ζηηο σνζήθεο ησλ γπλαηθώλ, ελώ 
ηα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζπλερώο ζηνπο όξρεηο ησλ 
αλδξώλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δπκσηνύ έλα ζπεξκαηνδσάξην 
πξέπεη λα γνληκνπνηήζεη έλα σάξην. Η θύεζε μεθηλάεη όηαλ ην 
έκβξπν εκθπηεπηεί ζηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο. 
 
3.Να αναθέπεηε ηπείρ οπγανιζμούρ πος αναπαπάγονηαι 
μονογονικα. Επίζηρ, να αναθέπεηε ηπία ζώα, ζηα οποία η 
γονιμοποίηζη γίνεηαι έξω από ηο ζώμα ηος; 
και ηπία, ζηα οποία η γονιμοποίηζη γίνεηαι μέζα ζηο ζώμα 
ηοςρ. 

Απάντηση 
Αλαπαξάγνληαη κνλνγνληθα ην παξακήθην, ην γεξάλη, ε παηάηα. 

 
Σε δώα όπσο ν βάηξαρνο, ε ζαξδέια θαη ην ιηζξίλη ε 
γνληκνπνίεζε γίλεηαη έμσ από ην ζώκα. 
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Σην ζθύιν, ζηελ θαηζίθα θαη ζην άινγν ε γνληκνπνίεζε γίλεηαη 
κέζα ζην ζώκα. 
 
4.Αθού παπαηηπήζεηε πποζεκηικά ηην εικόνα, να ζς-
μπληπώζεηε ηιρ ενδείξειρ πος είναι ζημειωμένερ με 
ηοςρ απιθμού: 1,2, 3 και 4.  

 
 
 
 
 
 
                                            

 
Απάντηση, 3. ακληαθό πγξό, 4.νκθάιηνο ιώξνο. 
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Σηε ζπλέρεηα, λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 
α. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πγξνύ πνπ ζεκεηώλεηαη κε ηνλ 
αξηζκό 3; 
Απάντηση 
Τν ακληαθό πγξό (3) πξνζηαηεύεη ην έκβξπν. 

β. Με πνηνλ ηξόπν ην έκβξπν πξνζιακβάλεη νμπγόλν θαη 
ζξεπηηθέ: νπζίεο 
Απάντηση 
Τν έκβξπν πξνζιακβάλεη νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο κέζσ 
ηνπ πιαθνύληα. 

Α. Σηελ θάζεηε ηνκή ηνπ άλζνπο λα ζεκεηώζεη: ηα κέξε ηα 
νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλαπαξαγσγή. 

 

5.Ποια διαδικαζία ονομάζεηαι επικονίαζη και πώρ 

ππαγμαηοποιείηαι; 

Α. Τνπνζέηεζε ηα αθόινπζα γεγνλόηα κε ηε ζσζηή ζεηξά: 

α. Σρεκαηηζκόο ηεο γύξεο ζηνλ αλζήξα. 

β. Ο γπξεόθνθθνο ζρεκαηίδεη πξνεθβνιή πνπ θηάλεη ζηελ 

σνζήθε. 

γ. Σρεκαηηζκόο ηνπ δπγσηνύ. 

δ.Εληνκα κεηαθέξνπλ ηε γύξε από ηνλ αλζήξα ζην ζηίγκα. 

 

6. Τν ζρήκα παξνπζηάδεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ 

άληξα. 
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α. Σεκείσζε πάλσ ζ' απηό ηα λνύκεξα 1-3, ζύκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο: Σην 1 παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Τν 2 

ελαπνζέηεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζηνλ θόιπν. Τν 3 απνηειεί 

δίνδν ηνπ ζπέξκαηνο θαη ησλ νύξσλ (ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο). β. Ολόκαζε ηηο δνκέο 1-3. 

 

8.Η γονιμοποίηζη ζηα ζπονδςλόζωα γίνεηαι: 
α. εζσηεξηθά 
β. εμσηεξηθά 
γ. ζε άιια εζσηεξηθά θαη ζε άιια εμσηεξηθά 
δ. ακέζσο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ δπγσηνύ 
 

9.Σηον άνθπωπο η ελεςθέπωζη ηος ωαπίος από ηην ωοθήκη 

γίνεηαι πεπίπος: 

α. ηελ πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ 

β. ηε δέθαηε ηέηαξηε κέξα ηνπ θύθινπ 

γ. ηελ εηθνζηή όγδνε κέξα ηνπ θύθινπ 

δ. κόιηο ιεπηύλνπλ ηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο 

 

 

 
 

 

 


