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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Βηνινγία Α γπκλαζίνπ   

                                                                           αρηλίδεο πκεώλ 

 

Η αλαπαξαγσγή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο. Με 

ηελ αλαπαξαγσγή νη νξγαληζκνί δεκηνπξγνύλ απνγόλνπο. Η 

αλαπαξαγσγή πνπ γίλεηαη ρσξίο ην δεπγάξσκα ησλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδεηαη κνλνγνλία (ή κνλνγνληθή αλαπαξαγσγή). Απηόο ν 

ηξόπνη αλαπαξαγσγήο παξαηεξείηαη ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγα-

ληζκνύο, θαζώο θαη ζε νξηζκέλα θπηά θαη δώα. 

Η αλαπαξαγσγή πνπ γίλεηαη κε δεπγάξσκα ησλ νξγαληζκώλ 

νλνκάδεηαη ακθηγνλία (ή ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή). Τν δεπγά-

ξσκα γίλεηαη αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθνύ θύινπ: ζην αξζελη-

θό θαη ην ζειπθό. Τα άηνκα απηά παξάγνπλ εμεηδηθεπκέλα θύηηα-

ξα, ηνπο γακέηεο. Οη γακέηεο ελώλνληαη κε κηα δηαδηθαζία πνπ νλν-

κάδεηαη γνληκνπνίεζε. Έηζη ζρεκαηίδεηαη ην πξώην θύηηαξν ηνπ 

λένπ νξγαληζκνύ, ην δπγσηό. 

Η αλαπαξαγσγή ζηνπο κνλνθύηηαξνη» νξγαληζκνύο 
Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί αλαπαξάγνληαη ζπλήζσο κε κνλνγν-

λία. Αλ παξαηεξήζνπκε ηελ ακνηβάδα, ζα δνύκε όηη νη απόγνλνη 

ηεο δεκηνπξγνύληαη κε απιή δηαίξεζε (δηρνηόκεζε). Σηελ αξρή 

δηπιαζηάδεηαη ην γελεηηθό πιηθό ηεο ακνηβάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

κε δηαίξεζε, δεκηνπξγνύληαη δύν λέεο όκνηεο ακνηβάδεο. 

Σηα θπηό ε αλαπαξαγσγή γίλεηαη θαη κε κνλνγνλία θαη κε 

ακθηγνλία. Μεξηθά θπηά, όπσο ε παηάηα, κπνξνύλ λα 

αλαπαξαρζνύλ θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο. 

Τα αλζόθπηα, δειαδή ηα θπηά πνπ έρνπλ άλζε, αλαπαξάγνληαη κε 

ακθηγνλία. Τν άλζνο παξάγεη ηνπο γακέηεο θαη ζπλεπώο απνηειεί 

ην αλαπαξαγσγηθό όξγαλν ηνπ θπηνύ. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

γακεηώλ πνπ παξάγεη, έλα άλζνο κπνξεί λα είλαη αξζεληθό, 

ζειπθό ή ηέιεην: 

Σν αξζεληθό άλζνο έρεη κόλν ζηήκνλεο. Οη ζηήκνλεο απνηεινύ-

ληαη από ην λήκα θαη ηνπο αλζήξεο. Σηνπο αλζήξεο βξίζθνληαη νη 

γπξεόθνθθνη, πνπ πεξηέρνπλ ηνπο αξζεληθνύο γακέηεο ηνπ θπηνύ. 

Τν ζειπθό άλζνο έρεη κόλν ύπεξν. Ο ύπεξνο απνηειείηαη από ην 
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ζηίγκα, ηνλ ζηύιν θαη ηελ σνζήθε. Σηελ σνζήθε βξίζθνληαη νη 

ζπεξκαηηθέο βιάζηεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηα σάξηα, ηνπο ζειπ-

θνύο γακέηεο ηνπ θπηνύ. 

Σν ηέιεην άλζνο έρεη θαη ζηήκνλεο θαη ύπεξν. Παξάγεη δειαδή θαη 

αξζεληθνύο θαη ζειπθνύο γακέηεο. 

Γηα λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ νη 

γπξεόθνθθνη από ηνπο αλζήξεο ζην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ. Η δηαδη-

θαζία απηή νλνκάδεηαη επηθνλίαζε θαη επηηπγράλεηαη θπξίσο κε 

ηε βνήζεηα ησλ εληόκσλ θαη ηνπ αλέκνπ. 

Όηαλ θηάζεη ν γπξεόθνθθνο ζην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ (επηθνλίαζε), 

ηόηε αλαπηύζζεηαη κία πξνεθβνιή, ε νπνία θηάλεη ζηελ σνζήθε. 

Μέζα από ηελ πξνεθβνιή κεηαθέξεηαη ν αξζεληθόο γακέηεο ζηε 

ζπεξκαηηθή βιάζηε. Εθεί ελώλεηαη κε ην σάξην, κε απνηέιεζκα λα 

ζρεκαηίδεηαη ην δπγσηό (γνληκνπνίεζε), ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί 

ζε θπηηθό έκβξπν. Ακέζσο ε σνζήθε αξρίδεη λα κεηαβάιιεηαη 

ζρεκαηίδνληαο ηνλ θαξπό. Σηνλ θαξπό πεξηθιείνληαη έλα ή 

πεξηζζόηεξα ζπέξκαηα. Κάζε ζπέξκα πεξηθιείεη ην θπηηθό έκβξπν, 

από ην νπνίν ζα πξνθύςεη ην λέν θπηό 

1.Όηαλ έλα θπηό έρεη θαη αξζεληθά θαη ζειπθά ή ηέιεηα άλζε 
ραξαθηεξίδεηαη κόλνηθν Όηαλ ηα αξζεληθά θα ζειπθά άλζε 
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά (ηνπ ίδηνπ είδνπο) θπηά, ηόηε  ηό 
ραξαθηεξίδεηαη σο δίνηθν. Πώο ραξαθηεξίδεηε ηελ 
πνξηνθαιηά, ηε βειαληδηά θαη ηε ζπθηά;  

Απάληεζε 
1.Η πνξηνθαιηά είλαη θπηό κόλνηθν. Η βειαληδηά είλαη θπηό 
κόλνηθν. Η ζπθηά είλαη θπηό δίνηθν. 

2.Πνιινί άλζξσπνη, όηαλ βιέπνπλ έλα έληνκν ζε έλα άλζνο, 
πηζηεύνπλ όηη ηξέθεηαη  κε ηνπο γπξεόθνθθνπο (ηε γύξε) ηνπ 
άλζνπο. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε απηή; 
Απάληεζε 
Πνιιά έληνκα ηξέθνληαη κε ην λέθηαξ ην νπνίν ππάξρεη ζε νξηζκέλα 
άλζε. Νέθηαξ είλαη έλα πγξό πινύζην ζε ζάθραξα. Υπάξρνπλ βέβαηα 
θαη έληνκα ηα οποία τρέφονται με γύρη 
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3. Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο 
Απάληεζε 
Οη γπξεόθνθθνη πεξηέρνπλ ηνπο αξζεληθνύο γακέηεο ησλ θπηώλ θαη 

βξίζθνληαη ζηνπο αλζήξεο ησλ ζηεκόλσλ. Τν ζειπθό άλζνο έρεη 

ζηήκνλεο θαη ύπεξν. Ο  ύπεξνο απνηειείηαη από ην ζηίγκα, ην ζηύιν 

θαη ηελ σνζήθε. Έλα ηέιεην άλζνο έρεη ζηήκνλεο θαη ύπεξν.. 

4.Σα θπηά δεκηνπξγνύλ κηθξό αξηζκό σαξίσλ αιιά πνιύ 
κεγάιν αξηζκό γπξεόθνθθσλ. Γηα πνην ιόγν πηζηεύεηε όηη ην 
θάλνπλ απηό; 
Απάληεζε 
Τα θπηά πξέπεη λα θηηάρλνπλ κεγάιν αξηζκό γπξεόθνθθσλ, δηόηη θαηά 
ηε κεηαθνξά ησλ γπξεόθνθθσλ κε ηνλ άλεκν ή κε ηα έληνκα έλαο 
κεγάινο αξηζκόο ράλεηαη ή θαηαζηξέθεηαη. Αληίζεηα ηα σάξηα 
βξίζθνληαη θαιά πξνζηαηεπκέλα κέζα ζηηο ζπεξκαηηθέο βιάζηεο. 

5. Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά 
ηελ πξόηαζε: Με απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπαξάγεηαη ζπλήζσο ε 
ύδξα: 

α. κε εθβιάζηεζε  
β. κε δηρνηόκεζε  
γ. κε ζύληεμε γακεηώλ  
δ. κε επηθνλίαζε 

6.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (), 
αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο, θαη 
λα επαλαδηαηππώζεηε ζσζηά ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεηε 
ραξαθηεξίζεη σο ιαλζαζκέλεο: 
α. Με ηελ επηθνλίαζε νη γπξεόθνθθνη κεηαθέξνληαη από ην ζηίγκα 
ηνπ ππέξνπ ζηνπw αλζήξεο ησλ ζηεκόλσλ. 
β. Σηα δίνηθoθπηά ηα ζειπθά άλζε βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
άηνκα από ηα αξζεληθά. 
γ. Τα έληνκα, θαζώο ηξέθνληαη κε ηνπ: ρπκνύ: ησλ αλζέσλ, 
βνεζνύλ ζηελ επηθνλίαζε. 
δ. Σηνλ άλζξσπν ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ γίλεηαη ζηε κήηξα. 
ε. Όηαλ δύν ζπεξκαηνδσάξηα ηνπ άλδξα γνληκνπνηήζνπλ έλα 
σάξην ηε: γπλαίθαο, γελληνύληαη δίδπκα. 
Απάληεζε 
α. Λ. Με ηελ επηθνλίαζε νη γπξεόθνθθνη κεηαθέξνληαη από ηνπο 
αλζήξεο ησλ ζηεκόλσλ ζην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ. 
β. Σ. 
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γ. Σ. 
δ. Λ. Σηνλ άλζξσπν ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ γίλεηαη ζηε ζάιπηγγα. 
ε. Λ Όηαλ δύν ζπεξκαηνδσάξηα ηνπ άλδξα γνληκνπνηήζνπλ δπν 
σάξηα ηεο γπλαίθαο γελληνύληαη δηδπγσηηθά δίδπκα. 

7.Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο: 

Απάληεζε 
α. Η εθβιάζηεζε είλαη έλαο ηξόπνο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο. Σηα 
θπηά παξαηεξνύκε απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο, θαζώο επίζεο θαη 
ηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή. Σηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα 
κεηαθεξζνύλ νη γπξεόθνθθνη από ηνπο αλζήξεο ζην ζηίγκα ηνπ 
ππέξνπ. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη επηθνλίαζε. 
β. Τα δώα πνπ αλαπαξάγνληαη κε ακθηγνλία κπνξεί λα είλαη 

εξκαθξόδηηα ή γνλνρσξηζηηθά. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε αλήθεη θαη ν 

άλζξσπνο, επεηδή ε γπλαίθα παξάγεη σάξηα θαη ν άλδξαο 

ζπεξκαηνδσάξηα 

 

8.Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδεηαη επηθνλίαζε θαη πώο 

πξαγκαηνπνηείηαη; 

Α. Σνπνζέηεζε 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. Έληνκα κεηαθέξνπλ ηε γύξε από ηνλ αλζήξα ζην ζηίγκα. 

9.Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο: 

Απάληεζη 

 Η εθβιάζηεζε είλαη έλαο ηξόπνο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο. Σηα 

θπηά παξαηεξνύκε απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο, θαζώο επίζεο θαη 

ηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή. Σηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα 

κεηαθεξζνύλ νη γπξεόθνθθνη από ηνπο αλζήξεο ζην ζηίγκα ηνπ 

ππέξνπ. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη επηθνλίαζε. 
 



5 

 

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

11. Να βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ 

πξόηαζε: Ωνηόθα  είλαη ηα δώα πνπ γελλνύλ: 

α. σάξηα β. ζπεξκαηνδσάξηα γ, απγά δ. κηθξά δώα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


