
Ανατομία και μορφολογία 
πτηνού 



Τα πτηνά είναι ομοιόθερμα σπονδυλωτά που 
φυλογενετικά σχετίζονται με τους Δεινοσαύρους 



Τα αρτίγονα πουλιά (Νεόρνιθες) διαιρούνται σε δύο ομάδες:  

(1) Παλαιόγναθα (κίβι, έμου, στρουθοκάμηλοι)  

(2) Νεόγναθα.  

Κίβι 

Έμου 

Στρουθοκάμηλος 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

 Το σώμα έχει σχήμα αδραχτιού και διακρίνεται σε 4 τμήματα: 

κεφάλι, λαιμό, κορμό και ουρά.  

 Τα άκρα εμφανίζονται κατά ζεύγη. Το ζεύγος των πρόσθιων 

άκρων μετατρέπεται σε πτέρυγες. Τα πόδια φέρουν συνήθως 4 

δάκτυλα (ορισμένα έχουν 2 ή 3 δάκτυλα). 

  Ο σκελετός είναι πλήρως οστεοποιημένος και φέρει 

αεροφόρους θαλάμους.  

 Κάθε γνάθος καλύπτεται από μια κεράτινη θήκη που σχηματίζει 

ένα ράμφος. Δεν φέρουν δόντια.  

 Το στέρνο είναι καλά ανεπτυγμένο και σχηματίζει την τρόπιδα.  

 Είναι ενδόθερμα 



 Η αναπνοή συντελείται με ελαφρά διαστελλόμενους 

πνεύμονες, με λεπτούς αεροφόρους σάκους μεταξύ των 

σπλάχνων και του σκελετού. 

 Το απεκκριτικό σύστημα περιλαμβάνει ένα νεφρό 

(μετανεφρό) και ουρητήρες που καταλήγουν στην αμάρα. Δεν 

υπάρχει ουροδόχος κύστη. Τα κύρια αζωτούχα απόβλητα είναι 

το ουρικό οξύ και ημιστερεά ούρα. 

 Γονοχωριστικοί οργανισμοί.  

 Η γονιμοποίηση είναι εσωτερική. Είναι αμνιωτά. Τα αβγά 

φέρουν μεγάλη ποσότητα λεκίθου και σκληρά ασβεστολιθικά 

περιβλήματα. Η επώαση είναι εξωτερική.  



Φτερά: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των πτηνών που τα διαχωρίζει 

από τα τις άλλες ομάδες των σπονδυλωτών είναι τα φτερά. Τα πιο 

τυπικά φτερά πουλιών είναι τα καλυπτήρια φτερά, που είναι τα 

φτερά που φέρουν ελάσματα και καλύπτουν το σώμα του πουλιού.  



Σκελετός: τα οστά των αρτίγονων πουλιών είναι ελαφρά, 

λεπτεπίλεπτα και φέρουν αεροφόρους σάκους (πνευματικά οστά).  

Πολυάριθμες συνοστεώσεις, ακαμψία της σπονδυλικής στήλης 

Fregata minor  
Άνοιγμα φτερών 205–230 cm  
Βάρος σκελετού 114 gr, που είναι λιγότερο από 
το συνολικό βάρος των φτερών 



Με εξαίρεση τα πουλιά που 
δεν πετούν, το στέρνο 
διαθέτει μια μεγάλη και 
λεπτή, οστέινη κατασκευή 
(τρόπιδα) που επιτρέπει την 
πρόσφυση των ισχυρών, 
πτητικών μυών. 



Κάτω άκρα –  

δάκτυλα 

Ράμφος 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

Φύλο   Χορδωτά 

Ομοταξία  Πτηνά 

Τάξη   Ορνιθόμορφα 

Οικογένεια  Phasianidae 

Γένος   Gallus 

Είδος   Gallus gallus 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

1. Σώμα 

Διακρίνεται η κεφαλή, ο κορμός (με άνω και κάτω άκρα) και η ουρά 

(υποπλασμένη). Παρατηρείστε τις πτέρυγες και το φτέρωμα του ζώου. 

Τις περιοχές με φτερά και τις περιοχές χωρίς φτερά (απτερία). Οι 

τελευταίες (στα πόδια) έχουν λέπια (φολίδες), κατάλοιπο της (κοινής) 

καταγωγής τους με τα σύγχρονα ερπετά.  



Δέρμα-Επιδερμίδα (Αδένες) 

Τα πτηνά δεν έχουν αδένες στο δέρμα τους.  

Oυροπήγιο ή 
ουροπυγιακό αδένα: στην 
ραχιαία επιφάνεια της 
υποπλασμένης ουράς και 
εκκρίνει ένα ελαιώδες υγρό 
με το οποίο τα πτηνά 
λιπαίνουν τα φτερά τους. 



2. Κεφαλή 

Ράμφος: είναι προέκταση των γνάθων, οι οποίες στερούνται δοντιών. Οι 

γνάθοι καλύπτονται από κεράτινες πλάκες και σχηματίζουν το ράμφος.  

Η όραση και η ακοή είναι καλά 

ανεπτυγμένες στα πτηνά. 

Αντίθετα, η όσφρηση δεν είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Πάνω στο 

ράμφος (ρινοθήκη) υπάρχει ενα 

ζευγάρι ρωθώνων (ρουθούνια). 



Κορμός 

Ο κορμός οριοθετείται από το λαιμό μέχρι την βάση της 

υποπλασμένης ουράς. Στο πίσω μέρος σώματος βρίσκεται η έδρα 

(αμάρα). Η έξοδος αυτή είναι κοινή για το γεννητικό, το απεκριτικό 

και το πεπτικό σύστημα.  

Διαμόρφωση των κάτω άκρων και 
διευθέτηση των δακτύλων:  Στις 
κότες (Ορνιθόμορφα) τα δάκτυλα 
κατευθύνονται τρία μπροστά και ένα 
πίσω.   
 
Το πλήκτρο αναπτύσσεται ιδιαίτερα 
στα αρσενικά. Είναι επιθετικό ή 
αμυντικό εξάρτημα. 



Εσωτερική ανατομία 

Πεπτικό σύστημα 

Ράμφος/Στόμα 

Οισοφάγος 

Λεπτό έντερο 

Παχύ  έντερο 

Αμάρα 

Ήπαρ 
Πάγκρεας 

Σπλήνας 

Τυφλά 

Χολή         

Πρόλοβος 

Προκοιλίδιο 
Προστόμαχος 

            Δωδεκαδάκτυλος      



Αναπνευστικό σύστημα 

Τραχεία 

Σύριγγα 



Προστόμαχος – Αδενώδης στόμαχος 

Γιάντες 



Απεκκριτικό σύστημα (Νεφροί) 

Τα πτηνά φέρουν προσκολλημένους στην κοιλιακή επιφάνεια της 
οσφυικής και της ιερής περιοχής της σπονδυλικής στήλης τους δύο 
τρίλοβους νεφρούς που αποβάλλουν μέσω του ουρητήρα τα ούρα στην 
αμάρα (δεν έχουν ουροδόχο κύστη).  

Νεφροί 



Απεκκριτικό σύστημα (Νεφροί) 

Νεφροί 

Τα πουλιά αποβάλλουν τα αζωτούχα απόβλητά τους ως ουρικό 
οξύ, μια προσαρμογή που προήλθε από τη δημιουργία του 
αμνιωτικού αβγού που φέρει κέλυφος. 
 
Ουρία = τοξική σε μεγάλα επίπεδα 
 
Εξοικονόμηση νερού  (1γρ. Ουρικού 
 οξέως σε 1.5-3ml νερού,  
60ml στα θηλαστικά) 



Αναπαραγωγικό σύστημα 

Θηλυκό σύστημα 
 
αναπτύσσεται μόνο η 
αριστερή ωοθήκη και 
ο αριστερός ωαγωγός, 
ενώ τα αντίστοιχα 
όργανα της δεξιάς 
πλευράς 
υποπλάσσονται και 
μετατρέπονται σε 
υπολειμματικές δομές 

Αμάρα 

Κόλπος 
Ωαγωγός 

Ωοθήκη 

Μήτρα  
Αδένας 
κελύφους 



Αναπαραγωγικό σύστημα 

Αρσενικό σύστημα 

Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια 
του χρόνου οι όρχεις του 
αρσενικού ατόμου αποτελούν 
πολύ μικρά σώματα σχήματος 
φασολιού. Όμως κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγικής 
περιόδου μεγεθύνονται πολύ: 
μέχρι 300 φορές από το αρχικό 
τους μέγεθος στο οποίο 
επιστρέφουν μετά την 
αναπαραγωγική περίοδο.  



Νευρικό σύστημα (Εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) 

 

Ο εγκέφαλος των πτηνών: (α) τα μεγάλα σε μέγεθος ημισφαίρια είναι 

λεία, αλλά η παρεγκεφαλίδα εμφανίζει αύλακες, (β) οι οσφρητικοί 

λοβοί είναι μικροί, (γ) οι οπτικοί λοβοί είναι μεγάλοι.  
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