
ΔΙΑΓΩΓΗ-ΘΔΩΡIΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ,ιόγσ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δνπλ ηα 

ςάξηα έρνπλ αλαπηύμεη νξηζκέλεο  εμειηθηηθέο πξνζαξκνγέο π.ρ ιέπηα, 

ζρήκα, πνπ επηηξέπνπλ λα εθκεηαιιεύνληαη θαιύηεξα ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηηο αληημνόηεηέο ηνπ. 

Τα ςάξηα δηαζέηνπλ έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην αηζζεηήξην  όξγαλν , την 

πλεςπική γπαμμή, πνπ δηαηξέρεη ζπκκεηξηθά θαηά κήθνο θάζε κία από 

ηηο πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ςαξηνύ  θαη είλαη ηθαλή λα αληρλεύζεη ηελ 

παξακηθξή θίλεζε θαη αλαηαξαρή ζην αζπκπίεζην λεξό. Ληγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν νξαηή αλάινγα κε ην είδνο, απνηειείηαη από κηα 

αλληλοςσία πόπυν, πνπ επηθνηλσλνύλ κε έλα θαλάιη, ην νπνίν βξίζθεηαη 

θάησ από ην δέξκα. 
 
 

                                                                      Πιεπξηθή γξακκή 
 
 
 
 
 

Δξυτεπική ανατομία 

Τα ςάξηα εκθαλίδνπλ  θάπνηα 

θνηλά εμσηεξηθά κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά : α) ηα 

πηεξύγηα  β) ηα ιέπηα γ) ην ζηόκα  δ) ηα βξαγρηαθά αλνίγκαηα ή ην 

βξαγρηαθό επηθάιπκκα  θαη  ε) ηα κάηηα.  

Πτεπύγια  

Τα πηεξύγηα δηαθξίλνληαη ζε κνλά θαη δπγά .Μνλά είλαη ην ξαρηαίν ή 

λσηηαίν , ην εδξηθό  θαη ην νπξαίν.  Ζπγά είλαη  ηα ζσξαθηθά ή πιεπξηθά  

θαη ηα ππειηθά ή θνηιηαθά . 

Λέπια 
Τα ιέπηα κπνξεί λα θπκαίλνληαη από νζηέηλεο πιάθεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηζρπξή ζσξάθηζε κέρξη κεξηθέο κόλν πιάθεο ζηε ξάρε, θαη από ππθλή 

θάιπςε από κηθξά θαη ειαζηηθά ιέπηα κέρξη καθόλος λέπια . 

Τα ιέπηα πάλσ ζην ζώκα ησλ ςαξηώλ αιιειεπηθαιύπηνληαη θαηά έλα 

κέξνο, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεηαη κηα θαηαζθεπή ε νπνία κνηάδεη κε 

ηε δηάηαμε ησλ θεξακηδηώλ ζηε ζηέγε ησλ ζπηηηώλ, πξνζθέξνληαο 

πξνζηαζία . 

Τα ιέπηα  ρσξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο:  α) πιαθνεηδή β)  γαλνεηδή  γ)  

ειαζκνεηδή . Τα ειαζκνεηδή κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζηα 

θπθινεηδή θαη ηα θηελνεηδή. Τα θπθινεηδή είλαη ιεπηά ,επίπεδα θπθιηθά 

ιέπηα, ελώ ηα θηελνεηδή είλαη ίδηα κε ηα θπθινεηδή κε κνλαδηθή δηαθνξά 

ηηο θηελνεηδείο απνιήμεηο ζην εθηεζεηκέλν άθξν ηνπ ιεπηνύ.  Η κειέηε 

ηεο κνξθνινγίαο ησλ ιεπηώλ απνηειεί κέζνδν ηαπηνπνίεζεο ηνπ είδνπο 

ηνπ ςαξηνύ.   
  
 

 



 

 

 

Τα ιέπηα παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα πνηθηιόηεηα όζνλ 

αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο δελ 

παξαηεξνύληαη κόλν ζε άηνκα δηαθνξεηηθνύ 

είδνπο, αιιά θαη ζηα ιέπηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπ ίδηνπ αηόκνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ςαξηώλ ην κέγεζόο 

ηνπο απμάλεηαη. Απηή ε αύμεζε απνηππώλεηαη 

πάλσ ζηα ιέπηα κε ηε κνξθή πεξηνδηθώλ 

δαθηπιίσλ. Οη δαθηύιηνη ζρεκαηίδνληαη από 

απνζέζεηο ηόλησλ αλόξγαλσλ ζηνηρείσλ, θπξίσο                                                     

                                   αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ.                                               

Δαθηύιηνο 

       
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΣΑ ΨΑΡΙΑ ΓΙΑΚΡΙΝΟΝΣΑΙ Δ 

 

1. Αηξαθηόκνξθα ή ηνξπηιόκνξθα ( ζρήκα ηνξπίιεο) 

2. Πιαηύκνξθα πιεπξηθά 

      

3. Πιαηύκνξθα ξαρηνθνηιηαθά 

 

4. Οθηόκνξθα (έρνπλ ζώκα επίκεθεο θπιηλδξηθό ) 

5. Ταηληόκνξθν (έρνπλ ζώκα πνιύ επίκεθεο θαη πιαηύ πιεπξηθά ) 

6. Σθαηξόκνξθα 

Σο στόμα 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ςαξηώλ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο  θαη ην 

ζρήκα ηνπ ζηόκαηόο ηνπ. 

Τα ζαξθνθάγα ςάξηα έρνπλ γεληθά κεγάιν ζηόκα πνπ κπνξεί λα αλνίμεη 

πνιύ θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε κηα δηάηαμή αηρκεξώλ δνληηώλ.  

Τα πακθάγα θαη θπηνθάγα ςάξηα έρνπλ κηθξόηεξν ζηόκα κε επίπεδα 

δόληηα, ηδαληθά πξνζαξκνζκέλα γηα λα αιέζνπλ ηελ ηξνθή. 

Η ζέζε ηνπ ζηόκαηνο ζην θεθάιη  κπνξεί   λα απνθαιύςεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ςαξηνύ.  

Έλα ζηόκα ζην επάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ππνδεηθλύεη όηη ην ςάξη 

ηξέθεηαη ζηελ επηθάλεηα από θνκκάηηα ηξνθήο πνπ επηπιένπλ ή 

αησξνύληαη θνληά ζε απηήλ. Έλα ζηόκα ζην κέζν ηνπ θεθαιηνύ 

ππνδεηθλύεη όηη ην ςάξη θπλεγάεη κέζα ζην λεξό, ελώ έλα ζηόκα ζην 

θάησ κέξνο  ζεκαίλεη όηη ην ςάξη ηξέθεηαη ζηνλ ππζκέλα. 



 
 

 

 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Α. Μακποσκοπική παπατήπηση και αναγνώπιση εξυτεπικών 

μοπυολογικών σαπακτηπιστικών τος ταπιού Mullus barbatus. 

Τλικά και όγπανα 

 Οπηηθό κηθξνζθόπην 

 Αληηθεηκελνθόξνη πιάθεο  (2) 

 Λαβίδα 

 Απνξξνθεηηθό ραξηί θνπδίλαο 

 Ψάξη 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Α 

Δπώτηση Α.1. Αθνύ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ην ςάξη ζαο,:  

α)  Να απεηθνλίζεηε ην ςάξη πνπ δηαζέηεηε , λα δείμεηε κε βέιε ην ζηόκα 

ηα κάηηα ,ην βξαγρηαθό επηθάιπκκα θαη ηα πηεξύγηα  

β) Να ραξαθηεξίζεηε ηα πηεξύγηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπώτηση Α.2. Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ ζώκαηνο ην ςάξη ζαο ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεη; 

………………………………………………………………………… 

 



Β. Μελέτη λεπιών 

Αθαηξέζηε κε ηελ ιαβίδα ζαο θαη κε πξνζνρή έλα ιέπη από ηελ ξαρηαία 

πεξηνρή, έλα από ηελ πιεπξηθή γξακκή θαη έλα από ηελ θνηιηαθή 

πεξηνρή, ηνπνζεηήζηε θαη ηα ηξία  πάλσ ζηελ ίδηα αληηθεηκελνθόξν 

πιάθα, κε βάιεηε θαιππηξίδα θαη αθνινπζώληαο ηνπο θαλόλεο 

κηθξνζθνπίαο λα θαηαιήμεηε ζην βέιηηζην νπηηθό πεδίν πνπ ζα πεξηέρεη 

έλα ηνπιάρηζηνλ πιήξεο ιέπη.  

Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή 

 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Β. 

 

Δπώτηση Β.1.Απεηθνλίζηε ην ιέπη ηεο πλεςπικήρ γπαμμήρ θαη ην 

πασιαίο ζην νπηηθό πεδίν πνπ επηιέμαηε. Με βειάθηα λα δείμεηε: 

  α) ην εθηεζεηκέλν άθξν ηνπ θάζε ιεπηνύ  

  β) ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα δύν ιέπηα  

  γ) ηνπο δαθηπιίνπο   αλ απηνί ππάξρνπλ. 

Λέπη:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγέζπλζε πξνζνθζάικηνπ θαθνύ…………… 

Μεγέζπλζε αληηθεηκεληθνύ θαθνύ ………………. 

Σπλνιηθή Μεγέζπλζε (κε ππνινγηζκό)…………… 

 



Λέπη :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγέζπλζε πξνζνθζάικηνπ θαθνύ…………… 

Μεγέζπλζε αληηθεηκεληθνύ θαθνύ ………………. 

Σπλνιηθή Μεγέζπλζε (κε ππνινγηζκό)…………… 

 

 

 

Δπώτηση Β.2.Σε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ιέπηα πνπ παξαηεξήζαηε; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Δπώτηση Β.3.¨Ερνπλ όια ηα ςάξηα ιέπηα; Τη πξνζθέξνπλ ηα ιέπηα ζηα 

ςάξηα; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 



Δπώτηση Β.4.Τα ιέπηα πνπ παξαηεξήζαηε ζην ςάξη Mullus barbatus 

έρνπλ ην ίδην κέγεζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Δπώτηση Β.5. Μπνξεί έλα ςάξη λα έρεη πεξηζζόηεξν από έλα ηύπν 

ιεπηώλ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

  

Δπώτηση Β.6.Από ηε ζέζε ηνπ ζηόκαηνο θαη ην ζρήκα ησλ δνληηώλ ηη 

ζπκπέξαζκα βγάδεηε γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ ςαξηνύ ζαο; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


