
ΚΕΦ:5. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ    ΣΑΦΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

Υπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ δωηθώλ θαη ηωλ θπηηθώλ 

νξγαληζκώλ. Η πην ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά έρεη ζρέζε κε ηελ 

θίλεζε, ε νπνία δελ παξαηεξείηαη εύθνια ζηα θπηά, αιιά απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηωλ δώωλ. 

Τα δώα κεηαθηλνύληαη γηα:1. Αλαπαξαγωγή, 2. εύξεζε ηξνθήο θαη 

3. απνθπγή ερζξώλ 

Μεπικά ζώα, όπωρ η  ύδπα*,  δεν μεηακινούνηαι. 

 

 

5.1 Στήπιξη –Κίνηση στοςρ μονοκύτταποςρ οπγανισμούρ 

Τν θπηηαξηθό ηνίρωκα ηωλ κνλνθύηηαξωλ νξγαληζκώλ ρξεζηκεύεη 

ζηε  ζηήξημε ηνπο. Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κεηαθηλνύληαη κε 

ηε βνήζεηα δηαθόξωλ κεραληζκώλ, όπωο είλαη: ηα Ψεπδνπόδηα, ηα 

Μαζηίγηα θαη νη Βιεθαξίδεο. 

 

5.2 Η στήπιξη στα υςτά 

Τα θύιια πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλα ζην θωο γηα λα γίλεη ε 

Φωηνζύλζεζε.  

Ο βιαζηόο ζηεξίδεη ηα θύιια θαη ε ξίδα ζπγθξαηεί όιν ην θπηό. 

Τν μύιωκα, πνπ είλαη έλα ζύλνιν αγγείωλ εμππεξεηεί ηε  

μεηαθοπά οςζιών & ηε ζηήξημε ηνπ θπηνύ. Τα ηνηρώκαηα ηνπ 



μπιώκαηνο είλαη θηηαγκέλα από κηα ζθιεξή θαη αδηάβξνρε νπζία 

θαη νη αγωγνί ηνπ απνηεινύλ ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ ξύλος.  



5.3 Η στήπιξη και η κίνηση στοςρ ζωικούρ οπγανισμούρ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηωλ θηλήζεωλ ηα δώα δηαζέηνπλ:   

Σθειεηό θαη  κπο. 

Δάλ ν ζθειεηόο βξίζθεηαη ζην εζωηεξηθό ηνπ δώνπ νλνκάδεηαη 

ενδοζκελεηόρ, ελώ αλ θαιύπηεη εμωηεξηθά ηνλ νξγαληζκό 

νλνκάδεηαη  εξωζκελεηόρ. 

Ο ξόινο ηνπ ζθειεηνύ: 1. Κίλεζε, 2. Πξνζηαζία, 3. Σηήξημε ηνπ 

ζώκαηνο θαη 4. Γηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δώνπ. 

Σηα αζπόλδπια ν εμωζθειεηόο βνεζά επίζεο ζηε  δηαηήξεζε ηεο 

πγξαζίαο ηνπ ζώκαηόο ηνπο. 

Τα ζπνλδπιωηά  δηαζέηνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

Ο ζθειεηόο παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θαη κεηαθηλνύληαη ηα δώα: 

o Αέπαρ: ηα πηελά κεηαθηλνύληαη κε ηε βνήζεηα ηωλ  

μπποζηινών άκπων (θηεπούγερ). Τα θηεξά είλαη ειαθξηά 

θαη ην ζώκα ηνπο έρεη αεξνδπλακηθό ζρήκα.    

o Νεπό: ε θνιύκβεζε δηεπθνιύλεηαη από ην πδξνδπλακηθό 

ζρήκα ηνπ ζώκαηνο, από ηα πηεξύγηα θαη ηα ιέπηα. 

o Ξηπά: ε βάδηζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα άθξωλ πνπ είλαη 

θάζεηα πξνο ην έδαθνο. Έηζη ηα ζπνλδπιωηά ηεο μεξάο 

βαδίδνπλ εύθνια θαη κπνξνύλ λα ηξέρνπλ γξήγνξα.  Τα 

εξπεηά κεηαθηλνύληαη έππονηαρ 

 


