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Φυτική
ποικιλότητα ΙΙ:
Η εξέλιξη των
σπερματοφύτων

 Εικόνα 30.1 Ποιο αναπαραγωγικό όργανο του ανθρώπου
είναι λειτουργικά παραπλήσιο με αυτό το φυτικό σπέρμα;

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ

Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

30.1 Τα σπέρματα και οι γυρεόκοκκοι υπήρξαν
καθοριστικές προσαρμογές για τη ζωή στην ξηρά
30.2 Τα γυμνόσπερμα φέρουν «γυμνά» σπέρματα,
συνήθως σε ειδικούς κώνους
30.3 Οι αναπαραγωγικές προσαρμογές των αγγειοσπέρμων περιλαμβάνουν άνθη και καρπούς
30.4 Η ευμάρεια των ανθρώπινων κοινωνιών
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα
σπερματόφυτα
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Χαρακτηριστικά των αγγειοσπέρμων
Όλα τα αγγειόσπερμα ταξινομούνται σε ένα ενιαίο φύλο,
τα Anthophyta (Ανθόφυτα). Πριν αναλύσουμε την εξέλιξή
τους, θα εξετάσουμε τις κυριότερες προσαρμογές τους –τα
άνθη και τους καρπούς– και τον ρόλο που αυτές παίζουν
στον βιολογικό κύκλο των αγγειοσπέρμων.

Άνθη

Τ Μ Η Μ Α

30.3

Οι αναπαραγωγικές προσαρμογές
των αγγειοσπέρμων περιλαμβάνουν
άνθη και καρπούς
Τα αγγειόσπερμα είναι
γνωστά και ως ανθόφυτα, αφού πρόκειται για
σπερματόφυτα τα οποία
παράγουν χαρακτηριστικές αναπαραγωγικές δομές, τα άνθη και τους καρπούς. Η ονομασία αγγειόσπερμα (από τη λέξη αγγείο, δηλ. δοχείο) οφείλεται στο ότι τα σπέρματά τους
εγκλείονται μέσα σε μια αγγειόμορφη δομή, τον καρπό, που
κατ’ ουσίαν συνιστά την ώριμη ωοθήκη. Σήμερα, τα αγγειόσπερμα είναι τα φυτά με τη μεγαλύτερη ποικιλότητα και
εξάπλωση, καθότι περιλαμβάνουν τουλάχιστον 250.000 είδη (περίπου το 90% του συνόλου των φυτικών ειδών).

Το άνθος είναι μια δομή των αγγειοσπέρμων εξειδικευμένη στην εξυπηρέτηση της φυλετικής αναπαραγωγής. Σε
πολλά είδη αγγειοσπέρμων, η μεταφορά της γύρης από ένα
άνθος στα αναπαραγωγικά όργανα των άλλων ανθέων γίνεται με τη βοήθεια των εντόμων ή άλλων ζώων, γεγονός
που καθιστά την επικονίασή τους πολύ πιο στοχευμένη από
την επικονίαση των περισσότερων γυμνοσπέρμων, η οποία
επιτελείται με τη βοήθεια του ανέμου (ανεμόγαμα). Υπάρχουν ωστόσο και ανεμόγαμα αγγειόσπερμα, κυρίως είδη
που σχηματίζουν πυκνούς πληθυσμούς, όπως τα αγρωστώδη και ορισμένα είδη δένδρων των εύκρατων δασών.
Το άνθος είναι ένας εξειδικευμένος βλαστός που μπορεί να φέρει μέχρι και τέσσερεις δακτυλίους εξειδικευμένων φύλλων (σποριοφύλλων), τα οποία ονομάζονται ανθικά όργανα. Αυτοί είναι τα σέπαλα, τα πέταλα, οι στήμονες
και τα καρπόφυλλα (Εικόνα 30.7). Τα σέπαλα, που έχουν
κατά κανόνα πράσινο χρώμα, βρίσκονται στη βάση του άνθους και το περιβάλλουν πριν το άνοιγμά του (σκεφθείτε
ένα μπουμπούκι τριαντάφυλλου). Εσωτερικά από τα σέπαλα βρίσκονται τα πέταλα, που στα περισσότερα άνθη έχουν
έντονους χρωματισμούς και συμβάλλουν στην προσέλκυση
επικονιαστών. Ωστόσο, τα άνθη των ανεμόγαμων φυτών
συνήθως δεν έχουν μέρη με έντονα χρώματα. Σε όλα τα αγγειόσπερμα, τα σέπαλα και τα πέταλα συνιστούν στείρα ανθικά όργανα, δηλαδή δεν συμμετέχουν άμεσα στην αναπαραγωγή. Τα γόνιμα αναπαραγωγικά όργανα που παράγουν
τα σπόρια είναι οι στήμονες και τα καρπόφυλλα, που διατάσσονται εσωτερικά των πετάλων, σε δύο χωριστές σειΣτίγμα

Καρπόφυλλο

Ανθήρας

Στήμονας

Στύλος
Νήμα

Ωοθήκη

Φυτά χωρίς αγγειακό ιστό (βρυόφυτα)
Άσπερμα αγγειόφυτα
Γυμνόσπερμα
Αγγειόσπερμα

Πέταλο
Σέπαλο
Σπερματική βλάστη

 Εικόνα 30.7 Πρότυπη δομή τυπικού άνθους.
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ρές. Οι στήμονες παράγουν μικροσπόρια. Από αυτά αναπτύσσονται οι γυρεόκοκκοι, που περικλείουν τα αρσενικά
γαμετόφυτα. Κάθε στήμονας αποτελείται από έναν μίσχο,
το νήμα, και έναν επάκριο ασκό, τον ανθήρα. Στο εσωτερικό του ανθήρα παράγεται η γύρη. Τα καρπόφυλλα παράγουν τα μεγασπόρια, απ’ όπου προκύπτουν τα θηλυκά
γαμετόφυτα. Ορισμένα άνθη, όπως της φασολιάς, έχουν μόνο ένα καρπόφυλλο· άλλα, όπως της μανόλιας (βλ. το εξώφυλλο του βιβλίου), έχουν περισσότερα καρπόφυλλα, χωριστά μεταξύ τους. Στην κορυφή του καρποφύλλου βρίσκεται το κολλώδες στίγμα, που υποδέχεται τη γύρη. Το
στίγμα συνδέεται μέσω του στύλου με την ωοθήκη, στη
βάση του καρποφύλλου. Κάθε ωοθήκη περιέχει δύο ή περισσότερες σπερματικές βλάστες. Αν μια σπερματική βλάστη γονιμοποιηθεί, αναπτύσσεται σε σπέρμα.

Καρποί
Κατά κανόνα, ο καρπός αποτελείται από την ώριμη ωοθήκη, αν και συχνά περιλαμβάνει και άλλα ανθικά μέρη.
Με τη γονιμοποίηση, οι σπερματικές βλάστες μετατρέπονται σε σπέρματα και το τοίχωμα της ωοθήκης γίνεται
παχύτερο. Στο φρέσκο φασόλι π.χ., ο καρπός αποτελείται
από τις ώριμες σπερματικές βλάστες («σπυριά» φασολιού)
τις οποίες περιβάλλει η ώριμη ωοθήκη (εξωτερική θήκη
του φρέσκου φασολιού).
 Εικόνα 30.8 Ορισμένες παραλλαγές στη δομή των καρπών.
. Ντομάτα, σαρκώδης καρπός με
περικάρπιο αποτελούμενο από
δύο μαλακά στρώματα, ένα
εσωτερικό και ένα εξωτερικό

. Γκρέιπφρουτ, σαρκώδης καρπός
με περικάρπιο αποτελούμενο
από ένα σκληρό εξωτερικό και
ένα μαλακό εσωτερικό στρώμα

Λειτουργία των καρπών είναι να προστατεύουν τα σπέρματα, για όσο διάστημα αυτά βρίσκονται σε ληθαργική κατάσταση, και να διευκολύνουν τη διασπορά τους. Οι ώριμοι
καρποί μπορεί να είναι είτε σαρκώδεις είτε ξηροί (Εικόνα
30.8). Στους σαρκώδεις καρπούς, όπως είναι τα πορτοκάλια, τα δαμάσκηνα και τα σταφύλια, το τοίχωμα της σπερματικής βλάστης μαλακώνει με την ωρίμανση. Στους ξηρούς καρπούς ανήκουν τα φασόλια, τα κάρυα (καρύδια,
φουντούκια κ.λπ.) και οι κόκκοι (σιτάρι, αραβόσιτος κ.ά.).
Οι κόκκοι των αγρωστωδών, μιας από τις κύριες διατροφικές ύλες του ανθρώπου, είναι ξηροί καρποί που επειδή διασπείρονται με τον άνεμο, συλλέγονται όσο ακόμη βρίσκονται πάνω στο φυτό. Αν και οι κόκκοι του σιταριού, του αραβοσίτου, του ρυζιού και των άλλων αγρωστωδών συχνά συγχέονται με τα σπέρματα, στην πραγματικότητα είναι οι καρποί των συγκεκριμένων φυτών. Αυτοί φέρουν ένα ξηρό περικάρπιο που προήλθε από τη συγχώνευση του εξωτερικού
τοιχώματος της ωοθήκης με το κάλυμμα του σπέρματος.
Οι καρποί διαθέτουν ποικίλες προσαρμογές που συμβάλλουν στη διασπορά των σπερμάτων (Εικόνα 30.9). Τα
σπέρματα ορισμένων ανθοφόρων φυτών, όπως του κιχωρίου (ενός βοτάνου) και της σφενδάμου, βρίσκονται στο εσωτερικό καρπών που λειτουργούν σαν αλεξίπτωτα ή έλικες,
προσαρμογές που διευκολύνουν τη διασπορά με τον άνεμο.
Άλλοι καρποί, όπως η ινδική καρύδα, διαθέτουν προσαρμογές κατάλληλες για τη διασπορά μέσω του νερού (βλ. Εικόνα 38.11). Επίσης, πολλά αγγειόσπερμα χρησιμοποιούν για
τη διασπορά των σπερμάτων τους το σώμα των ζώων. Λόγου χάρη, οι καρποί μερικών αγγειοσπέρμων είναι τροποποιημένοι έτσι ώστε να φέρουν επιφανειακές άκανθες με τις
οποίες προσκολλώνται στο τρίχωμα των ζώων (και στα ρού-

 Εικόνα 30.9 Προσαρμογές των καρπών που διευκολύνουν τη
διασπορά των σπερμάτων.
c Τα πτερύγια διευκολύνουν τη
μεταφορά των καρπών της
σφενδάμου με τον άνεμο.

c Νεκταρίνι, σαρκώδης
καρπός με
περικάρπιο
αποτελούμενο από
ένα μαλακό
εξωτερικό και ένα
σκληρό εσωτερικό
στρώμα (κουκούτσι)

. Φουντούκι, ξηρός
καρπός που όταν
ωριμάσει παραμένει κλειστός
(αδιάρρηκτος
καρπός)

m Asclepias syriaca, ξηρός καρπός ενός
ενδημικού είδους της Βόρειας
Αμερικής, που όταν ωριμάσει «σκάει»
στη μέση (διαρρηκτός καρπός)
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Εξελικτική ιστορία της βιολογικής ποικιλότητας

b Τα σπέρματα στο εσωτερικό
των μούρων και των άλλων
εδώδιμων φρούτων συχνά
διασπείρονται με τα κόπρανα των ζώων.

b Οι άκανθες της κολλητσίδας
διευκολύνουν τη διασπορά
των σπερμάτων «αγκιστρώνοντας» τους καρπούς στο
τρίχωμα των ζώων.
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χα των ανθρώπων). Άλλα αγγειόσπερμα παράγουν εδώδιμους καρπούς που συχνά έχουν σημαντική θρεπτική αξία,
γλυκιά γεύση και έντονο χρώμα που διαλαλεί την ωριμότητά τους. Όταν κάποιο ζώο καταναλώσει έναν τέτοιο καρπό,
το σαρκώδες μέρος του πέπτεται, αλλά το σκληρό σπέρμα
συνήθως περνά αλώβητο από τη γαστρεντερική οδό. Έτσι,
το ζώο μπορεί να αποθέσει το σπέρμα, μαζί με μια ποσότητα φυσικού λιπάσματος, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το
αρχικό σημείο κατανάλωσης του καρπού.

πτύσσονται μέσα στα μικροσποριάγγεια των ανθήρων. Κάθε αρσενικό γαμετόφυτο διαθέτει δύο απλοειδή κύτταρα:
ένα αναπαραγωγικό, που όταν διαιρεθεί παράγει δύο σπερματικά κύτταρα, και ένα βλαστητικό, που σχηματίζει τον γυρεοσωλήνα. Κάθε σπερματική βλάστη που αναπτύσσεται
σε ωοθήκη περιέχει ένα θηλυκό γαμετόφυτο, γνωστό και ως
εμβρυόσακο. Ο εμβρυόσακος αποτελείται από έναν μικρό
αριθμό κυττάρων, στα οποία συγκαταλέγεται και το ωοκύτταρο. (Στο Κεφάλαιο 38, θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα την ανάπτυξη των γαμετοφύτων.)
Η γύρη, μετά την απελευθέρωσή της από τον ανθήρα,
μεταφέρεται στο κολλώδες στίγμα που βρίσκεται στην κορυφή του καρποφύλλου. Ορισμένα άνθη αυτεπικονιάζονται, όμως τα περισσότερα αγγειόσπερμα διαθέτουν μηχανισμούς με τους οποίους διασφαλίζεται η σταυρωτή επικονίαση, δηλαδή η μεταφορά της γύρης από τον ανθήρα
του άνθους ενός φυτού στο στίγμα του άνθους ενός άλλου

Ο βιολογικός κύκλος των αγγειοσπέρμων
Ο βιολογικός κύκλος των αγγειοσπέρμων παρουσιάζεται
στην Εικόνα 30.10. Το άνθος του σποριοφύτου παράγει μικροσπόρια, που σχηματίζουν αρσενικά γαμετόφυτα, και μεγασπόρια, που σχηματίζουν θηλυκά γαμετόφυτα. Τα αρσενικά βρίσκονται στο εσωτερικό των γυρεοκόκκων, που ανα-

2 Το μικροσπόριο αναπτύσσεται
σε γυρεόκοκκο. Το αναπαραγωγικό
κύτταρο του γαμετοφύτου
διαιρείται σε δύο σπερματικά
κύτταρα. Το βλαστητικό κύτταρο
σχηματίζει τον γυρεοσωλήνα.

Κλείδα
1 Στον ανθήρα, κάθε μικροσποριάγγειο

περιέχει μικροσποριόφυτα που διαιρούνται
μειωτικά και παράγουν μικροσπόρια.

Απλοειδής (n)
Διπλοειδής (2n)

Μικροσποριάγγειο

Ανθήρας

Μικροσποριοκύτταρα (2n)

Ώριμο άνθος
σποριοφύτου
(2n)

ΜΕΙΩΣΗ

7 Με τη βλάστηση
του σπέρματος, το
έμβρυο αναπτύσσεται
σε ώριμο σποριόφυτο.

Σπερματική βλάστη
με μεγασποριάγγειο
(2n)

Ωοθήκη

Ενδοσπέρμιο (3n)
Σπέρμα
Σπερματικό
κάλυμμα (2n)

κάθε σπερματικής βλάστης,
το μεγασποριοκύτταρο
διαιρείται μειωτικά και
παράγει τέσσερα μεγασπόρια.
Ένα επιβιώνει και σχηματίζει
το θηλυκό γαμετόφυτο.

Θηλυκό γαμετόφυτο
(εμβρυόσακος)

Ζυγωτό (2n)

Στίγμα
Γυρεοσωλήνας
Μεγασποριάγγειο
Σπερματικά
(2n)
κύτταρα
Επιζών
μεγασπόριο
(n)

«Αντίποδα»
κύτταρα
Κεντρικό
κύτταρο
(διπύρηνο)
Κύτταρασυνεργίδες
Ωοκύτταρο
(n)

Πυρήνας
ωοκυττάρου (n)

Στύλος
Γυρεοσωλήνας

Σπερματικά
κύτταρα
(n)
4 Τελικό αποτέλεσμα
μετά την επικονίαση
είναι η απελευθέρωση
δύο σπερματικών
κυττάρων σε κάθε
σπερματική βλάστη.

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

5 Συμβαίνει διπλή γονιμοποίηση. Το ένα σπερματικό
κύτταρο γονιμοποιεί το ωοκύτταρο σχηματίζοντας
το ζυγωτό, ενώ το άλλο γονιμοποιεί το κεντρικό κύτταρο
της σπερματικής βλάστης και σχηματίζει το ενδοσπέρμιο
(δηλαδή το τροφικό απόθεμα, εδώ έχει πολυπλοειδία 3n).

Βλαστητικό
κύτταρο

Γυρεόκοκκοι

3 Στο μεγασποριάγγειο

Έμβρυο (2n)

Πυρήνας
αναπτυσσόμενου
ενδοσπερμίου
(3n)

Αρσενικό γαμετόφυτο
(μέσα στον γυρεόκοκκο)
(n)

ΜΕΙΩΣΗ

Βλαστάνον
σπέρμα

6 Το ζυγωτό
αναπτύσσεται σε
έμβρυο, που μαζί
με το τροφικό
απόθεμα συνιστά
το σπέρμα. (Οι
ιστοί του καρπού
γύρω από το
σπέρμα έχουν
απαλειφθεί.)

Αναπαραγωγικό
κύτταρο

Μικροσπόριο
(n)

Ελεύθεροι πυρήνες
σπερματικών κυττάρων (n)

 Εικόνα 30.10 Ο βιολογικός κύκλος ενός αγγειοσπέρμου.
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φυτού του ίδιου είδους. Η σταυρωτή επικονίαση αυξάνει
τη γενετική ποικιλότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
στήμονες και τα καρπόφυλλα, ακόμη και του ίδιου άνθους, μπορεί να ωριμάζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ή να είναι έτσι διατεταγμένα ώστε η αυτεπικονίαση να μην είναι καθόλου πιθανή.
Ο γυρεόκοκκος βλασταίνει αφού πρώτα προσκολληθεί
στο στίγμα του καρποφύλλου. Τα αρσενικό γαμετόφυτο
του γυρεοκόκκου αναπτύσσει μια σωληνοειδή προβολή,
τον γυρεοσωλήνα, η οποία κατευθύνεται προς τα κάτω,
κατά μήκος του στύλου του καρποφύλλου. Μόλις φθάσει
στην ωοθήκη, ο γυρεοσωλήνας διαπερνά τη μικροπύλη,
έναν πόρο στο περίβλημα της σπερματοβλάστης, και απελευθερώνει στο εσωτερικό του θηλυκού γαμετοφύτου (δηλαδή στον εμβρυόσακο) δύο σπερματικά κύτταρα. Το ένα
σπερματικό κύτταρο γονιμοποιεί το ωοκύτταρο, σχηματίζοντας το διπλοειδές ζυγωτό. Το άλλο συνενώνεται με τους
δύο πυρήνες του μεγάλου κεντρικού κυττάρου του θηλυκού γαμετοφύτου, σχηματίζοντας ένα τριπλοειδές κύτταρο. Πρόκειται με άλλα λόγια για διπλή γονιμοποίηση, κατά την οποία η μία δημιουργεί το ζυγωτό και η άλλη ένα
τριπλοειδές κύτταρο. Η διπλή γονιμοποίηση αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα των αγγειοσπέρμων.
Με την ολοκλήρωση της γονιμοποίησης, η ωοθήκη
ωριμάζει και μετασχηματίζεται σε καρπό. Το ζυγωτό αναπτύσσεται σε σποριοφυτικό έμβρυο το οποίο διαθέτει στοιχειώδες ριζίδιο και δύο φυλλάρια που ονομάζονται κοτυληδόνες. Ο γονιμοποιημένος πυρήνας του κεντρικού κυττάρου του θηλυκού γαμετοφύτου διαιρείται επανειλημμένα, δημιουργώντας το ενδοσπέρμιο, ιστό πλούσιο σε άμυλο και άλλες αποταμιευμένες θρεπτικές ύλες που προορίζονται για τη θρέψη του εμβρύου κατά την ανάπτυξή του.
Ποια μπορεί να είναι η λειτουργία της διπλής γονιμοποίησης στα αγγειόσπερμα; Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι
με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να συγχρονιστεί
η ανάπτυξη του αποταμιευτικού ιστού στο σπέρμα με την
ανάπτυξη του εμβρύου. Αν ένα συγκεκριμένο άνθος δεν
έχει επικονιασθεί ή δεν έχουν απελευθερωθεί τα σπερματικά κύτταρα στον εμβρυόσακο, δεν λαμβάνει χώρα γονιμοποίηση, άρα ούτε έμβρυο σχηματίζεται ούτε και το ενδοσπέρμιο. Επομένως, η διπλή γονιμοποίηση ενδέχεται να
είναι μια προσαρμογή που προφυλάσσει τα ανθοφόρα φυτά από τη σπατάλη θρεπτικών υλών σε σπερματικές βλάστες που μένουν άγονες.
Σε ορισμένα είδη γυμνοσπέρμων από το φύλο των Γνετοφύτων (Gnetophyta) εμφανίζεται ένας διαφορετικός τύπος διπλής γονιμοποίησης. Στα είδη αυτά, η διπλή γονιμοποίηση δεν οδηγεί στη δημιουργία ενός εμβρύου και
ενός ενδοσπερμίου, αλλά στη δημιουργία δύο εμβρύων.
Όπως είδαμε νωρίτερα, το σπέρμα αποτελείται από το
έμβρυο, το ενδοσπέρμιο και ένα εξωτερικό κάλυμμα που
προέρχεται από το περίβλημα. Η ωοθήκη μεταμορφώνεται σε καρπό όταν οι σπερματικές βλάστες μετατραπούν
σε σπέρματα. Αφού διασπαρούν, και εφόσον συναντήσουν ευνοϊκές συνθήκες, τα σπέρματα μπορεί να βλαστήσουν. Το εξωτερικό κάλυμμα του σπέρματος διαρρηγνύε780
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ται και το έμβρυο βλασταίνει ως αρτίβλαστο φυτάριο, καταναλώνοντας τις θρεπτικές ύλες που έχουν αποταμιευθεί
στο ενδοσπέρμιο και τις κοτυληδόνες.

