Mikroszkópos
gyakorlatok

Biológia 7.
Szaktanári segédlet
Készítette: Pollák Edit
Lektorálta: Nagy-Kálóziné Paska Andrea

Kiskunhalas, 2014. december 31.

Biológia 7.

–2–

Mikroszkópos gyakorlatok

Tartalomjegyzék
1. óra

Ismerkedés a fénymikroszkóppal

2

- Mikroszkóp felépítése
- Egyszerű mikroszkópos preparátum vizsgálata
- Mikroszkóp beállításai
- Mikroszkóp nagyítása
- Érdekességek, kiegészítése
- Házi feladat
2. óra

Vizsgáljunk egysejtűeket a mikroszkóp alatt!

5

- Papucsállatka részei
- Papucsállatka mozgása
- Papucsállatka táplálkozása
- Érdekességek, kiegészítések
- Házi feladat
3. óra

Gombák a mikroszkóp alatt

8

- Élesztő vizsgálata
- Penészgombák
- Érdekességek, kiegészítések
- Házi feladat
4. óra

Állatok szerveinek vizsgálata a mikroszkóp alatt

- Édesvízi állatok vizsgálata
- Házi légy vizsgálata
- Érdekességek, kiegészítése
- Házi feladat
- Felhasznált irodalom

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

12

Biológia 7.

–3–

Mikroszkópos gyakorlatok

1. óra
Ismerkedés a fénymikroszkóppal

Tantárgyközi kapcsolódás
fizika: fénytörés

Eszköz és anyaglista
fénymikroszkóp

jó minőségű grafitceruza, színes ceruza

laminált képes ismertető az aktuálisan
használt fénymikroszkóp felépítéséről

egyszerű mikroszkópi preparátum, pl. béka vér

Munkavédelem
A fénymikroszkóp és az áramforrás biztonságos használata.

A mikroszkópos preparátumok és a
mikroszkopizálás segédeszközeinek szakszerű és balesetmentes kezelése.

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kísérleti munka célja
A tanulók ismerjék meg a mikroszkóp, mint optikai nagyító berendezés, működésének
lényegét és jelentőségét a biológiai minták vizsgálatában.
A tanulók ismerjék meg a fénymikroszkóp felépítését és kezelésének alapjait a szaktanár által
irányítottan csoportmunka keretében.
Feladatok, a tapasztalatok rögzítése
1. Mutassuk meg, hogyan kell a mikroszkópot szabályosan kézbe venni és mozgatni! A berendezést helyezzük stabil alapra! Kivetítve a mikroszkóp képét, a tanulókkal közösen nézzük
végig a mikroszkóp alkotórészeit!
A tanulók kövessék a központi tanári bemutatást a saját asztalukra helyezett mikroszkópon!
2. A munkafüzetben található egyszerű mikroszkóp képén nevezzük meg a mikroszkóp
alkotóelemeit!
Használjuk a következő fogalmakat!: talp, állvány, tubus, tárgyasztal, preparátum rögzítő
karok, tükör, durva beállító csavar, finom beállító csavar, fényforrás, gyűjtőlencse,
revolverfoglalat, tárgylencse, szemlencse.
Először próbálkozzunk fejből, majd a munkaasztalokra kihelyezett, a fénymikroszkóp
alkotórészeit bemutató táblákon ellenőrizzük tudásunkat.
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Állvány

Forrás: http://mikroszkop.network.hu;módosítva és http://www.tankonyvtar.hu; módosítva.)

3. Vetítsünk ki a táblára egy egyszerű mikroszkópos preparátumról készített
mikrofotográfiát, amelynek segítségével a tanulók megtanulják a mikroszkóp-beállítás alapfogásait (javasolt pl. békavér).
Ahhoz, hogy a preparátum képét együtt élesre állítsuk, vezessük a tanulók munkáját utasításainkkal lépésről lépésre!
-A mikroszkópokat csatlakoztassuk az áramforráshoz, majd kapcsoljuk be!
-A kiadott metszetet helyezzük a mikroszkópba és szabályosan rögzítsük a preparátumrögzítő karokkal! A preparátumot mindig fedőlemezzel felfelé helyezzük a tárgyasztalra!
-A revolverfoglalat kattanásig történő elfordításával váltsunk legkisebb nagyításra. A nagyítás értékét a tárgylencse palástjáról olvashatjuk le (4x, 10x, 20x, 40x)
- Binokuláris mikroszkóp esetén a mikroszkópba tekintéskor ellenőrizzük, hogy a szemlencsék kényelmes távolságban vannak-e. Amennyiben nem, húzzuk szét, illetve toljuk kissé
össze azokat. Ez a szemtávolságunktól függ, mindenkinél más.
-A mikroszkópba nézve először a fényútba, a látómező közepére állítjuk a preparátumot. A homályos kontúrokat először nagyjából élesre állítjuk a durva beállító csavarral, majd
a finombeállító csavarral utána állítva pontosítunk! Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a látott,
beállított kép minősége mikor felel meg a táblára kivetített kép minőségének!
VIGYÁZAT! A tárgylencse frontlencséje nem érhet a tárgylemezhez, mert mindkettő megsérülhet! (Ez a veszély a nagy tárgytávolság miatt a kis nagyítású, rövidebb tubushosszú lencséknél nem áll fenn.)
- Amennyiben van dioptriagyűrű az egyik szemlencsén, állítsuk be a dioptriagyűrű nélküli
szemlencsét a finombeállító csavarral – ez alatt a másik szemünket hunyjuk be.
Ezt követően csak a korábban lehunyt szemünket nyitva tartva és csak a dioptriagyűrűn állítva
tegyük tökéletessé az élességet.
Végül nyissuk ki mindkét szemünket, és ellenőrizzük, hogy a kép jól látható-e?
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Amennyiben igen, készítsünk egyszerű vázlatrajzot a látottakról egy kiválasztott nagyításon! (ovális alakú vörösvérsejtek láthatók, középen sejtmaggal)

4. Ismerkedjünk meg a mikroszkóp fontosabb beállításaival!
Először kis nagyításon kezdünk dolgozni: a revolverfoglalatot fordítsuk 4x nagyításra!
Ha sikerült pontosan élesre állítanunk, a nagyítás váltást a revolverfoglalat óvatos elfordításával végezzük.
A kép minőségét ekkor már csak a finombeállító csavarral kell kiigazítanunk.
Nézzük végig a kiadott preparátumot sorban először 4x, majd 10x, amennyiben rendelkezésre áll, 20x és végül 40 X nagyításon is!
-

Hogyan változik a nagyítás növelésével a kép minősége? A kép fényszegényebb lesz.

Most keressük meg a gyűjtőlencsét a tárgyasztal alatt! Próbáljuk ki, hogyan állítható a gyűjtőlencse záró rekeszének átmérője!
-

Hogyan és milyen nagyításon befolyásolja a záró rekesz állapota a látott kép minőségét? A záró rekesz állapota nagyobb nagyításon jelentősen befolyásolja a látott kép
minőségét, mert annak nyitásával növelhető a tárgyat elérő fény mennyisége!

5. Olvassuk le a mikroszkópunk szemlencséjéről és tárgylencséiről azok nagyítási értékeit, és
számítsuk ki, hogy kis, közepes és nagy nagyításon mekkora az össznagyítás értéke!
Ezt úgy kapjuk meg, hogy összeszorozzuk a szemlencse és az éppen a fényútba fordított
tárgylencse nagyításának értékét jeltő számokat!
10 x 4 = 40

10 x 10 = 100

10 x 40 = 400

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
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Helyezzünk különböző színű celofán fóliákat a fényforrás elé! A szem számára a vizsgálódáshoz a legkényelmesebb a zöld színtartomány. Ennek hátterében a szem egyes színtartományokra való eltérő érzékenysége áll! Említsük meg, hogy a kutatók színes üveglapokból készült szűrők segítségével ezt a mikroszkópos munkában a hosszabb vizsgálódások során ki is
használják – főleg olyan élő minták esetében, ahol munkájukat nem segítik mikroszkópos
színezékek!

Házi feladat
Rajzoljuk be a munkafüzetben a mikroszkóp sémarajzába a fény útját a fényforrástól a szemünkig!
(piros vonallal)

2. óra
Vizsgáljunk egysejtűeket a mikroszkóp alatt!

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia: röviden beszéljük meg az indikátor anyag fogalmát és gyakorlati jelentőségét!

Eszköz és anyaglista
fénymikroszkóp

háztartási vatta

tiszta, portalanított tárgylemezek

kongóvörös indikátorral felfőzött élesztő híg
oldata + szemcseppentő
egysejtű tenyészet
hígított ecetsav
jó minőségű grafitceruza, színes ceruza
tartós preparátum (papucsállatka)

fedőlemezek
tiszta szemcseppentő
bontótű
fertőtlenítő kézmosó oldat

Munkavédelem
A fénymikroszkóp és az áramforrás biztonságos használata.

A preparátumkészítés során használt eszközökkel való óvatos, körültekintő bánásmód
elsajátítása.
A mikroszkópos preparátumok és a A frissen készített preparátumokkal történő, a
mikroszkopizálás segédeszközeinek szaksze- mikroszkópot a szennyeződéstől megkímélő
rű és balesetmentes kezelése.
munka feltételeinek ismertetése, bemutatása.
Az ecetsav veszélyes anyag!
A preparátumkészítés során keletkezett
szennyeződések eltávolítása, az élő anyaggal
történő munka higiéniai biztonsági előírásainak betartása.
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást
okoz.

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kísérleti munka célja
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A tanulók az érdekes, élő anyaggal történő munka során sajátítsák el az önálló
mikroszkóphasználat alapfogásait.
Tanuljanak meg egyszerű mikroszkópos preparátumokat önállóan elkészíteni.
Sajátítsák el a mikroszkópban látottak előre meghatározott szempontok szerint való
dokumentálását.
Feladatok, a tapasztalatok rögzítése
1. Kivetített mikrofotográfia segítségével ismerkedjünk meg a kísérleti állatkánkkal, a papucsállatkával! Beszéljük meg a tanulókkal a sejt felépítésének fontosabb részleteit! Jelöljük
a rajzon nyíllal az állatka természetes mozgásának irányát! A munkafüzet sémarajzán nevezzük meg a fontosabb sejtrészleteket! (http://www.termeszettar.hu; módosítva)

Sejtszáj

2. A mikroszkópot a múlt órán tanultak alapján állítsuk stabil alapra! Csatlakoztassuk az

áramforráshoz, majd kapcsoljuk be!
Helyezzük be a kiadott tartós preparátumot, és szabályosan rögzítsük a preparátumrögzítő
karokkal: ellenőrizzük, hogy a preparátumot szabályosan, azaz fedőlemezzel felfelé helyeztük-e a tárgyasztalra! Álljunk élesre először 4x, majd 10x nagyításon! A tárgyasztal alatti
gyűjtőlencse záró rekeszét és a szemlencsék távolságát ne felejtsük el kényelmesre állítani!
Ezt követően a kivetített mikrofotográfiával összehasonlítva azonosíttassuk be a bemutatott sejtszervecskéket a kiadott mikroszkópos preparátumokon is!
3. Vizsgáljuk meg, hogyan mozog a papucsállatka!
Papucsállatka-tenyészetből egy cseppet tárgylemezre teszünk. Néhány vattaszálat is tegyünk
a cseppbe, majd fedőlemezzel fedjük a friss készítményt. A preparátumkészítést tanári bemutatás előzze meg! Az elkészített preparátumot óvatosan helyezzük a mikroszkópba!
Ezt követően próbáljunk válaszolni a következő kérdésekre!
- Miért kellett vattaszálakat tenni a vizsgálandó anyagba? (Túl gyors mozgás.)
- Figyeljük meg a mozgó állatkák viselkedését! Milyen mozgásformákat észlelünk?
Hogyan írnánk le a papucsállatka mozgását, ha akadályba ütközik (Jobbra csavarodó spirális
mozgás, egy helyben imbolygó mozgásnál a csillók gyors csapkodása, reverz, tolató mozgás
akadályba üközés esetén)
- Állítsunk a gyűjtőlencse zárórekeszének méretén, és figyeljük az állatkák viselkedésének
változását! Mi az oka annak, hogy a papucsállatka nagyobbra nyitott rekesz esetén gyorsan
igyekszik elhagyni a látómezőt?
(A papucsállatkák számára a
fény taszító inger.)
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- Cseppentsünk kis csepp ecetsavat a fedőlemez egyik szélére, és figyeljük a hatást! Magyarázzuk az észlelt reakciót!
( A papucsállatkák számára a sav erősen taszító
inger.)
Készítsünk egyszerű vázlatot a látott mozgásmintázatról!

3. Vizsgáljuk meg, hogyan táplálkozik a papucsállatka?
A tenyészet egy cseppjéhez hozzáadunk kevés kongóvörös indikátorral megfestett és 2-3
percig főzött híg élesztő oldatot. A keverékből egy cseppet tárgylemezre teszünk. Néhány
vattaszálat téve a tárgylemezre, majd a preparátumot lefedve mikroszkóp alatt vizsgáljuk.
Keressük meg, hogy a megfestett élesztősejtek hol jutnak be a sejtbe, majd kövessük a színes
anyaggal teli hólyagocskák útját a citoplazmában, végül keressük meg, hol távozott a felesleges anyag.
Kövessük a kongóvörös színének változását, mérjük és jegyezzük fel a színváltozás pontos
idejét (savas környezetben kékeslilára vált, semleges és lúgos közegben piros lesz). Így meg
tudjuk határozni az emésztési folyamat egyes szakaszainak időtartamát!
Beszéljük meg közösen a következő kérdésekre adható válaszokat!
A sejt melyik részén jut be a táplálék? A sejtszájon át.)
A sejt hogyan emészti meg tápanyagait? (Membránhólyagokba zárt emésztést segítő molekulák, bontó enzimek segítségével. Ezek a hólyagok összeolvadnak a felvett anyaggal teli hólyagocskákkal. )
Milyen következtetést vonhatunk le az indikátorfesték színváltozásából? (A savas kémhatás
megjelenése az emésztést segítő anyagok, a bontóenzimek aktiválódását jelzi.)

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Biológia 7.

–9–

Mikroszkópos gyakorlatok

Készítsünk a papucsállatkáról egy megfelelő méretű ceruzarajzot, amelyen megnevezzük a táplálkozási sejtszervecskéket, és
bemutatjuk az emésztő űröcskék által megtett utat!
Forrás: http://www.biocab.org; módosítva

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Helyezzünk zöld celofán fóliát a fényforrás
elé! Hasonlítsuk össze a festetlen, élő állatkák citoplazmájának részletgazdagságát
a fehér fényben láthatóéval! A szemünk
zöld fényben a legérzékenyebb, még a kis
kontrasztkülönbségeket is könnyebben
észleljük ilyen fényben – mint például az
élő citoplazma anyagától alig elkülönülő
színű szemcséket ezen a festetlen preparátumon.

(http://www.biocab.org, módosítva)

Házi feladat
Nézzünk utána, mit jelent a vitális festés kifejezés, és röviden írjuk le, hol kapcsolódik ez a
mai órai anyagunkhoz! Az ilyen festék nem pusztítja el a sejtet, alkalmas a felveendő táplálék
megfestésére, így láthatóvá tételére és követésére a citoplazmába.
3. óra
Gombák a mikroszkóp alatt

Tantárgyközi kapcsolódás
Egészségtan: röviden beszéljünk arról, ki mit tud az emberi szervezet számára hasznos és
káros gombák jelentőségéről! (kórokozók és a mikózis fogalma, ehető és mérgező gombák, a
gombák gyakorlati hasznosítása)!

Eszköz és anyaglista
fénymikroszkóp

metilénkék + szemcseppentő

tiszta, portalanított tárgylemezek

fejespenész nedves kenyérszeleten, Petricsészében létrehozott tenyészete (egy héttel a
tanóra előtt elő kell készíteni!)
fűthető vízfürdő/ ismert hőmérsékletű víz

fedőlemezek
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vízben szuszpendált sütőélesztő + főzőpoharak + szemcseppentő
bontótű, csipesz
cellux ragasztószalag
fertőtlenítő kézmosó oldat

Mikroszkópos gyakorlatok

70 %-os alkohol + kis főzőpohár
glicerin oldat szemcseppentővel
jó minőségű grafitceruza, színes ceruza
cukros, langyos vízben futatott élesztő

Munkavédelem
a fénymikroszkóp és az áramforrás biztonságos használata
a mikroszkópos preparátumok és a
mikroszkopizálás segédeszközeinek szakszerű és balesetmentes kezelése
Etilalkohol: tűzveszélyes folyadék és gőz.
Glicerin: mérsékelten tűzveszélyes folyadék.

a preparátumkészítés során használt eszközökkel való óvatos, körültekintő bánásmód
elsajátítása
a frissen készített preparátumokkal történő, a
mikroszkópot minden szennyeződéstől megkímélő munka feltételeinek ismertetése, bemutatása
a preparátumkészítés során keletkezett szenynyeződések eltávolítása, az élő anyaggal történő munka higiéniai biztonsági előírásainak
betartása

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kísérleti munka célja
A tanulók az érdekes, élő anyaggal történő munka során gyakorolják az önálló
mikroszkóphasználat alapfogásait.
Tanuljanak meg egyszerű mikroszkópos preparátumokat önállóan elkészíteni, ismerjék meg a
színezékek jelentőségét a mikroszkópiában.
Gyakorolják a mikroszkópban látottak adott szempontok szerint való dokumentálását.
Feladatok, a tapasztalatok rögzítése
1. A sütőélesztő a sarjadzó- vagy élesztőgombák egy fajtája. Gyakorlati jelentősége, hogy
kenyérsütésnél világszerte elterjedten használják.
A mikroszkópot az eddigiekhez hasonlóan üzemeljük be. Tanulmányozzuk a sütőélesztő
sejtjeit mikroszkópban! Vízben szuszpendált natív – azaz semmivel sem kezelt – élesztő egy
cseppjét tárgylemezre tesszük és fedőlemezzel lefedjük.
Vizsgáljuk meg egyre nagyobb nagyításon, mit látunk a mikroszkópban!
Megfigyelésünkről készítsünk rajzot!
A látómezőben ovális alakú, finom rezgőmozgást végző sejtek csoportjai láthatók. (Forrás:
http://www.uwyo.edu módosítva.)
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2. Hogyan segíti vizsgálatainkat a mikroszkópos színezékek használata?
Egy kis főzőpohárnyi egyenletesen elkevert, eloszlatott híg élesztőkészítmény 100 cm3-éhez
öntsünk 3 cm3 tömény, vizes metilénkékoldatot. A főzőpoharat melegítsük 5 percig 60 Co-os
vízfürdőn. Az így kezelt anyagból készítsünk új preparátumot!
Az élő sejtek színtelenek maradnak, az elölt
élesztősejtek viszont metilénkékkel jól festődnek, a mikroszkópban részletgazdagabb
képet adnak. (Forrás: Lőrincz, A. –
Neményi, M., 2001).

3. Hogyan szaporodik az élesztőgomba?
A tanóra előtt fél órával öntsünk cukros, langyos vizet egy borsónyi friss sütőélesztőre, és
langyos helyen hagyjuk állni, majd egy cseppet tegyünk tárgylemezre és lefedve vizsgáljuk.
A fényutat kezünkkel félig eltakarva csökkentsük a kontrasztot, – annyira, hogy a fénynek
csak egy része, és az is ferdén érje a látómezőt! Figyeljük meg, hogy a kép mennyivel részletgazdagabbá válik, és a legapróbb sejtek mozgása is könnyebben észlelhető!
Megfigyeléseinkről készítsünk rajzot!
A látómezőben számos élesztőgombasejt felületén apró dudor látható. Ezekből a bimbószerű
képződményekből lesznek az új sejtek. A folyamat neve sarjadzás.

Forrás: Wikipedia, scientific classification, 100X nagyítás.

4. Vizsgáljuk meg a penészgombák felépítését!
Első preparátumunkhoz csipesszel kiemelünk egy darabkát a penészes kenyérből, tárgylemezre cseppentett vízben óvatosan szétoszlatjuk, majd fedjük.
Második preparátumunkhoz a penésztelephez cellux szalagot érintünk, és a rajta megtapadt
gombákkal együtt tárgylemezre ragasztjuk. Ez a preparátum lefedés nélkül vizsgálható.
A megfigyeléseinkről rajzot készítünk a munkafüzetbe.
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spóra
konídiumok

1. Fejespenész

2. Kannapenész

3. Ecsetpenész

(Forrás: http://website.nbm-mnb.ca, http://mycota-crcc.mnhn.fr, http://www.csceng.com/ módosítva)

A látómezőben gombafonalak – hifák - szövedéke, azaz micélium, és egyes tartófonalakhoz
csatlakozó szaporító képletek láthatók.
A fejespenészek (Mucor, 1. kép) fonalai nem tagoltak, szaporító képleteik, a spórák fejecskeszerű tokba záródnak.
A kannapenészek (Aspergillus, 2. kép) és az ecsetpenészek (Penicillium, 3. kép) fonalai több
sejtre tagolódnak. Szaporítósejtjeik a konídiumok. Ezek kannapenészeknél egyszerű, ecsetpenészeknél elágazó konídiumtartó csövek végén, sorokba rendeződve fejlődnek.
5. Látványosabb preparátumot készíthetünk, ha a penésztelepből kicsípünk egy darabkát,
és pár percre 70 %-os alkoholba merítjük. Ezt követően 3 percre vizes metilénkék oldatba
mártjuk, majd vízzel leöblítjük, tárgylemezre tesszük és glicerinnel fedjük. A glicerin menynyiségével vigyázzunk, mert a tárgylemezről a fölösleget nehéz eltávolítani.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Tudtad-e, hogy a kenyér és kelt tészták készítése során a sütőélesztő gombasejtjei megfelelő
környezetben - az alkoholos erjedés folyamata során - a cukor vegyületeket alkohollá és
széndioxid gázzá alakítják át, ezzel növelik meg a tészták térfogatát és hozzák létre azok
lyukacsos szerkezetét, de ezek adják az élesztős tészták jellegzetes ízét is.
Napjainkban gazdaságossági szempontok miatt számos elterjedten használt anyagot állíttatnak elő ipari körülmények között gombákkal. Régen a citromsavat valóban citrusfélékből
nyerték ki, mára már a kannapenész nemzetségbe tartozó gombák életműködéseik során termelt citromsavat nyerik ki és ezt használja az élelmiszer és kozmetikai iparban is. A gombák
fehérjebontó enzimjeit a tejiparban, sajtgyártás során, a növényi sejtfal elbontására alkalmas
enzimeiket pedig (pektinázok) a gyümölcslevek előállítására használják. A gyógyszergyártásban a legismertebb felfedezés Flemming nevéhez fűződik, aki felismerte, hogy egy ecsetpenész gomba terméke, a penicillin, baktériumölő hatású. Mára már több ezer féle antibiotikumot gyártanak gombákkal. Ezek mellett a manapság népbetegségnek számító szív és érrendszeri betegségek kezelésében használt természetes (kémiailag nem módosított) koleszterinszint csökkentő vegyületet a lovasztatint is gombák termelik.

Házi feladat
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Gyűjtsünk lakókörnyezeted nedves helyiségeiből kaparék mintát tárgylemezre, és vizsgáljuk
meg a tanórán mikroszkóp alatt! Környezetünkben számos mikrogombával élünk együtt,
amelyről nincs tudomásunk. Miért lehetnek veszélyesek ezek? (Toxintermelő és élősködő
mikroorganizmus, amelyek főleg a legyengült szervezetű egyénekre és a gyermekekre veszélyesek, a bőr és a belső szervek krónikus fertőzését, ú., mikózisokat okozhatnak.)
4. óra
Állatok szerveinek vizsgálata mikroszkóp alatt

Tantárgyközi kapcsolódás
fizika: fénytörés

Eszköz és anyaglista
fénymikroszkóp

bonctál vagy viasszal kiöntött Petri csésze

tiszta, portalanított tárgylemezek
fedőlemezek
édesvízminták több helyről
frissen elölt ecetmuslica
fertőtlenítő kézmosó oldat

bontótű, csipeszek, kisollók
tiszta szemcseppentő
glicerin oldat szemcseppentővel
elölt házi légy
színes ceruza, jó minőségű grafit

Munkavédelem
A fénymikroszkóp és az áramforrás biztonságos használata.
A mikroszkópos preparátumok és a
mikroszkopizálás segédeszközeinek szakszerű és balesetmentes kezelése.
A preparátumkészítés során keletkezett
szennyeződések eltávolítása, az élő anyaggal
történő munka higiéniai biztonsági előírásainak betartása.

A preparátumkészítés során használt eszközökkel való óvatos, körültekintő bánásmód
elsajátítása.
A frissen készített preparátumokkal történő, a
mikroszkópot minden szennyeződéstől megkímélő munka feltételeinek ismertetése, bemutatása.
glicerin: mérsékelten tűzveszélyes folyadék

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kísérleti munka célja
A tanulók az érdekes, élő anyaggal történő munka során gyakorolják az önálló
mikroszkóphasználat alapfogásait.
A rovartest finom eszközökkel történő felbontása során fejlődjön mikromanipulációs
készségük.
Tanuljanak meg egyszerű mikroszkópos preparátumokat önállóan elkészíteni.
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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meghatározott

szempontok

szerint

való

dokumentálását.
Sémarajzok segítségével tanuljanak meg élő, valós anyagon tájékozódni, elvonatkoztatni.
Feladatok, a tapasztalatok rögzítése
1. Édesvizek állati szervezeteinek vizsgálata mikroszkóp alatt
A mikroszkópot az eddigiekhez hasonlóan üzemeljük be.
Készítsünk vízbe áztatott cérnából fedőlemeznél kicsit kisebb kört a tárgylemezre úgy, hogy
a cérna végei ne kereszteződjenek. Ebbe a keretbe édesvízmintáinkból tegyünk egy-egy
cseppet, majd a tanult módon fedjünk le az így készített preparátumot és kis nagyításon kezdve vizsgáljuk meg, mit látunk a mikroszkópban! A mikroakvárium szabadabb mozgást tesz
lehetővé az állatkák számára, ezért hamar elhagyják a látómezőt, azonban a kamrával megkíméljük őket az összenyomódástól, így hosszabb ideig vizsgálhatóak maradnak.
A leggyakrabban előforduló vízi állatkák:
-

a vízibolha (Daphnia néven haleleségként szárítva is kapható). Apró, a hasi oldal felé
nyitott héjban helyet foglaló teste könnyen átvilágítható. A második pár csáp nagyméretű, elágazó evezőszerv: az állatok csápjukkal csapkodva, szökellő mozgással haladnak a vízben. Táplálékukat hat pár lábuk finom sertéivel szűrögetik. Kopoltyúik
ugyancsak a lábakhoz kapcsolódnak. Szívműködésük mikroszkóp alatt jól látható.

-

a kerekesféreg (Rotatoria) jellegzetessége a fejükön kialakuló úgynevezett kerékszerv
(rota). Ez a fej elején található csillókoszorú, az állat mozgását és táplálkozását teszi
lehetővé. A vízből szűrögetett szerves törmelékkel táplálkoznak. Az édesvízi
zooplankton fontos állata. A talajon mozgást és a törmelékekre, aljzatra tapadást
egyes fajoknál még a test végén található láb is segíti, ez az úszó fajok jelentős részénél hiányzik.
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kerékszerv
agy
nyálmirigy a garattal
rágógyomor
gyomormirigy
gyomor
vesék
bél
oldalsó tapogatószerv
húgyhólyag és kloáka

láb ragasztómirigye
(Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu, http://people.mokk.bme.hu, módosítva. ) láb

2. Hogyan lassíthatjuk élő vizsgálati alany mozgását?
Ha édesvízcseppjeinkhez adunk néhány csepp glicerint, ez sűrűbbé teszi a folyadékot, így jelentősen nehezíti a mozgást, egyben könnyíti a vizsgálódást.
Az így elkészített preparátumokban próbáljuk beazonosítani a kivetített mintákon és a
munkafüzetben látható rajzokon megnevezett szerveket, illetve figyeljük meg és beszéljük
meg az állatok mozgásmintázatát! Hogyan, mivel mozognak a megfigyelt állatkák? (a
nagy, elágazó csápokkal, illetve a fej kerékszervének csillóival)
3. Vizsgáljuk meg a rovar láb szerkezetét!
Ehhez hegyes csipesszel tőből izoláljuk elölt légy lábát, majd egy vízcseppben buborékmentesen fedjük azt le.
Több ízre tagolódó szervet látunk, amelyben az ízeket hártyák kapcsolják össze. Felszínét
nagyrészt érzékelő funkciójú kitinszőrök borítják. A lábfejen apró karmocskák tűnnek elő.
A cső alakú ízek ízületeit áthidaló mozgató izmocskák ilyen preparátumon nem láthatók.
(http://tamop412a.ttk.pte.hu, módosítva, http://tudasbazis.sulinet.hu,módosítva)
Készítsünk rajzot a megfigyeléseinkből!

4. Totálpreparátumot, azaz az egész állatot bemutató mintát készíthetünk alkohollal
frissen elölt, kisméretű rovarból, ha glicerincseppben elrendezzük a lábait és a szárnyát, és
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ezután fedjük. Ha sima tárgylemezen a fedés nem sikerül, itt is alkalmazhatjuk a cérnakeretes
megoldást!
Átvilágítás során jól láthatóak a fejen a csápok, az összetett szem, továbbá a legyekre jellemző, nyaló típusú szájszerv. Megvizsgálható a torhoz kapcsolódó szárny. Ez egy olyan köztakaró kettőzet, ahol a két lemez közé erek ékelődnek; a szárny erezete a kétszárnyú rovarok fontos határozóbélyege. A toron három pár ízelt láb ered. Az utolsó potrohszelvény ivarfüggelékei elárulják, milyen nemű állattal van dolgunk. (http://ttktamop.elte.hu, módosítva,
http://bugs.bio.usyd.edu.au, módosítva)

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Az elölt állatkát hosszabb ideig glicerinben áztatva (derítés) üvegszerűen áttetsző preparátumot nyerhetünk!

Házi feladat
Nézzünk utána, hogy a rovarok egyes csoportjainak milyen szerkezetű szájszerve illetve lába
van! Vonjuk le a következtetést a szájszerv és az életmód szoros kapcsolatáról! (Szerepeljenek: a nem specializált ragadozó és növényevő rágó szájszerv, azután ezek módosulataiként a
nyaló (legyek), szúró-szívó (szúnyogok, nyaló-szívó (lepkék) táplálkozási formákhoz rendelhető szájszervek, illetve a futó - csótányok, úszó - vízibogarak, ugró - egyenesszárnyúak, fogó –
imádkozó sáska, ásóláb - lótücsök lábtípusok.).
Keressünk olyan további tulajdonságokat, struktúrákat a rovartesten, amelyek a szárny erezetén túl mikroszkópos határozóbélyegként szolgálhatnak! Ehhez tanulmányozzuk néhány egyszerűbb határozókönyv leírását! (csápok szerkezete, típusa, lábfejízek, potrohszőrzet, fartoldalékok stb.)
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