
Τι είναι ηο κύηηαρο; 

 

είλαη ε κηθξόηεξε κνλάδα πνπ κπνξεί λα ηξέθεηαη, λα αλαπλέεη, λα 

αλαπαξάγεηαη θηι., λα εκθαλίδεη δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δωήο.  

Χαξαθηεξίδεηαη ωο ε βαζηθή κνλάδα ηεο δωήο. 

 
Ποιά κύηηαρα ταρακηηρίζονηαι εσκαρσωηικά. 

Ποιά είναι ηα κοινά ταρακηηριζηικά, ποσ αθορούν ηην δομή ηοσς; 
 

Είλαη απηά πνπ δηαζέηνπλ ππξήλα. 

Τα θύξηα κέξε ηνπο είλαη 3. 

α)ε πιαζκαηηθή κεκβξάλε ,πνπ είλαη ην πεξηβιεκά ηνπο 

β)Τν θπηηαξόπιαζκα, κηα δειαηηλώδεο κάδα, γεκίδεη ηνλ ρώξν αλάκεζα 

ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε θαη ζηνλ ππξήλα. 

Σην θπηηαξόπιαζκα ππάξρνπλ πνιιά νξγαλίδηα, όπωο ηα κηηνρόλδξηα. 

γ) ππξήλαο .πεξηέρεη ην DNA.-γελεηηθό πιηθό πνπ βξίζθνληαη όιεο νη 

πιεξνθνξίεο 

 
Ποια είναι ηα ταρακηηριζηικά ηων θσηικών κσηηάρων, ποσ αθορούν 

ηην δομή ηοσς, ηα οποία δεν σπάρτοσν ζηα ζωικά κύηηαρα; 

 

α. Κπηηαξηθό ηνίρωκα, ην νπνίν απνηειείηαη θπξίωο από θπηηαξίλε. 

β. Χιωξνπιάζηεο, νξγαλίδηα όπνπ γίλεηαη ε θωηνζύλζεζε θαη ηα νπνία 

ππάξρνπλ 

κόλν ζηα θύηηαξα πνπ ζπλαληώληαη ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνύ. 

γ. Χπκνηόπηα, νξγαλίδηα πνπ απνζεθεύνπλ λεξό θαη άιιεο νπζίεο. 

 
Πλαζμαηική μεμβράνη : 

Πεξηβάιιεη ην θύηηαξν, ην μερωξίδεη από ην πεξηβάιινλ 

ηνπ, θαη επηηξέπεη ζε νξηζκέλεο κόλν νπζίεο λα εμέξρνληαη θαη λα 

εηζέξρνληαη . 

 
Πσρήνας : 

Πεξηέρεη ην DNA, δειαδή ην γελεηηθό πιηθό ζην νπνίν είλαη 

απνζεθεπκέλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δνκή θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θπηηάξνπ. 

 
Mιηοτόνδρια : 



Είλαη νξγαλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην θπηηαξόπιαζκα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαπλνή θαη 

εμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ. 

 
Κσηηαρόπλαζμα 

Είλαη κηα δειαηηλώδεο κάδα πνπ γεκίδεη ηνλ ρώξν αλάκεζα ζηελ 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε θαη ζηνλ ππξήλα. Μέζα ζ΄ απηό ππάξρνπλ πνιιά 

νξγαλίδηα. 

 
Xλωροπλάζηες : 

Είλαη νξγαλίδηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θπηηθά θύηηαξα ηωλ πξάζηλωλ κεξώλ 

ηωλ θπηώλ. 

Πεξηέρνπλ κηα νπζία κε πξάζηλν ρξώκα, ηελ ριωξνθύιιε, πνπ δεζκεύεη 

ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαηά ηελ θωηνζύλζεζε. 

 
Κσηηαρικό ηοίτωμα 

Πεξηβάιιεη εμωηεξηθά ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ηωλ θπηηθώλ θπηηάξωλ 

θαη πξνζθέξεη ζηήξημε ζηα θπηηθά θύηηαξα. 

 
Χσμοηόπιο 

Απνζήθε λεξνύ, αιάηωλ θαη άιιωλ νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ. 
 


