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Εισαγωγή 
Σε επιφάνειες φυτικών ιστών έχουν ανακαλυφθεί ενδιαφέρουσες ιδιότητες 
(υδρόφοβες, υδρόφιλες) που συμβάλλουν στην απόκριση των φυτών σε συνθήκες 
από το αβιοτικό και το έμβιο περιβάλλον των ενδιαιτημάτων τους. Τα φυτικά είδη 
έχουν εξελιχθεί υπό συνεχή πίεση ποικίλων περιβαλλοντικών συνθηκών, με 
αποτέλεσμα να αναπτύξουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς με τη συμβολή της 
φυσικής επιλογής. Η προσκόλληση σταγόνων του νερού στα φύλλα παίζει σημαντικό 
ρόλο στην δυνατότητα συγκράτησης του νερού της βροχής επάνω στα φύλλα των 
φυτών, καθώς και σε άλλες υδρο-διεργασίες, και εξαρτάται από τις φυσικές και 
φυσικο-χημικές ιδιότητες των επιφανειών των φύλλων. 

Η συλλογή των φυτών έγινε από μεσογειακά ενδιαιτήματα λίγο πριν την 
έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση 
των χαρακτηριστικών των φυλλικών επιφανειών. Μετρήσεις με στόχο τον 
προσδιορισμό της διαβρεξιμότητας των επιφανειών των φύλλων, όπως ο 
υπολογισμός της γωνίας επαφής των σταγόνων του νερού με τις επιφάνειες, 
παράλληλα με την μελέτη του μικροαναγλυφου των φύλλων με χρήση μικροσκοπίου 
σάρωσης και την εκτίμηση της τραχύτητας τους, παρέχουν πληροφορίες 
μορφολογικές και φυσικο-χημικές, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία 
πρωτοποριακών τεχνητών υλικών που βασίζονται στον δοκιμασμένο σχεδιασμό της 
φύσης. 

Φωτογραφίες απο την 
εναπόθεση σταγόνων 
νερού στην επιφάνια 
των φύλλων 

Μ. arboreo 

adaxial abaxial 

Μ. arborea <*> 140.0 ±7.1 143.0 ±8.1 

Hystoriti. {·) 27.5 ± 4.3 29.0 ± 27 

<l/m2) 3.6 ± 2 . 7 19.2 + 10.6 

C. siliqua 
G siliqua 

M. communis 

Υλικά και Μέθοδοι 
Η συλλογή των φυτικών ειδών πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης του 
ΕΚΠΑ, καθώς και στον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής Ενωσης Αθηνών στην Καισαριανή. 
Οι επιφάνειες των φύλλων παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (JEOL 
JSM-6390LV Scanning Electron Microscope). 

Η διαβρεξιμότητα των επιφανειών προσδιορίστηκε με χρήση συστήματος μέτρησης γωνίας 
επαφής (Dataphysics Instruments, Dataphysics OCA 35, TBU 90E) και κατάλληλου 
λογισμικού (Dataphysics SCA 20), με τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στατικής 
(static), προελαύνουσας (advancing) και υποχωρούσας (receding) γωνίας επαφής (contact 
angle) για την άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων του κάθε φυτικού είδους. Από τις δύο 
τελευταίες μετρήσεις υπολογίστηκε η υστέρηση κάθε επιφάνειας. Επίσης υπολογίστηκε η 
δυνατότητα συγκράτησης του νερού στις επιφάνειες (adhesion) με ζύγιση των φύλλων πριν 
και μετά την διαβροχή της άνω ή κάτω επιφάνειας τους με ψεκασμό. 

Οι μετρήσεις γωνιών επαφής πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο 
Κρήτης, η παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας Βασίλης Γαλανόπουλος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, και οι μετρήσεις 
κατακράτησης του νερού στον Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας στο ΕΚΠΑ. 

Συμπεράσματα 
Η μελέτη των ηλεκτρονιογραφιών των επιφανειών των φύλλων δίνει πληροφορίες για το μικροανάγλυφο των επιφανειών των φύλλων. Η παρουσία 
κηρών ή και τριχών στην επιφάνεια φύλλων μπορεί να σχετίζεται με ιδιότητες, οι οποίες ενίοτε οδηγούν σε συγκράτηση (adhesion) ή απώθηση του 
ύδατος. Οι μετρήσεις των εφαπτόμενων σταγόνων νερού, της γωνίας επαφής αλλά και της υστέρησης, δίνουν την δυνατότητα να εκτιμηθεί ποσοτικά η 
υδρόφοβη ή υδρόφιλη υφή των φυλλικών επιφανειών με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η γωνία επαφής είναι μια πρώτη ένδειξη της διαβρεξιμότητας 
(wettability) μιας επιφάνειας, ενώ η υστέρηση αποτελεί μέτρο της 'ικανότητας' μιας επιφάνειας να απομακρύνει το νερό από αυτήν. Αυτές οι μετρήσεις, 
σε συνδυασμό με τον υπολογισμό και της συνολικής δυνατότητας συγκράτησης του νερού από τις επιφάνειες, συμβάλλουν στον συνολικότερο 
χαρακτηρισμό της υδρόφοβης ή υδρόφιλης υφής των επιφανειών. 

odaxtal 

Contact angle (*> 126.8 ±14.1 150.9 ± 5 . 2 

HystarLi. (*) 47.9 ± 4.1 33.1 ± 6.1 

Adhesion (g/m2) 116.9 ±29.2 66.2 ± 29.6 

Μ. communis 
adaxial abaxial 

Contaci angle {*) 9 3 . 1 ± 6.3 9 8 . 1 ± 4 . 4 

Hystertsis (·) 5 5 . 2 ± 10.2 5 2 . 4 ± 9 . 9 

(c/m2) 6 6 . 5 ± 1 9 . 2 1 0 3 . 6 ± 1 6 . 9 
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