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• Πρωτογενές τοίχωμα: 
Εξωτερικό

• Δευτερογενές τοίχωμα: 
Εσωτερικό

• Απουσία δευτερογενούς 
τοιχώματος σε δύο γειτονικά 
κύτταρα: Βοθρία





Τομή (εγκάρσια ή εφαπτομενική) αλωφόρου βοθρίου κωνοφόρου (Α) και 

πλατυφύλλου (Β), ενός απλού βοθρίου (Γ) και ενός ημιαλωφόρου βοθρίου (Δ). 

Ε : απόφραξη (aspiration) αλωφόρουβοθρίου κωνοφόρου [1, στόμιο (aperture, 

pore). 2, βοθριακή κοιλότητα (pit cavity). 3, άβακας (torus). 4, διαχωριστική 

μεμβράνη (margo, membrane). 5, τριχοειδές μεμβράνης (capillary). 6, 

δευτερογενές τρίχωμα (secondary cell wall). 7, πρωτογενές τρίχωμα (primary 

cell wall). 8, μεσοκυττάρια στρώση (middle lamella)] 



Δεξιά: Εγκάρσια τομή  κωνοφόρου ξύλου σε στερεοσκοπικό 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπου φαίνονται τα βοθρία στα ακτινικά 

τοιχώματα.

Αριστερά: Τύποι βοθρίων σε εγκάρσια ή εφαπτομενική τομή: Α,Β: 

αλωφόρα βοθρία σε τραχεΐδες κωνοφόρων, C: αλωφόρα βοθρία σε ίνες 

και μέλη αγγείων πλατυφύλλων, D: Ημιαλωφόρα βοθρία,  E: Απλά 

βοθρία, F,G: Εμφάνιση αλωφόρου και απλού βοθρίου σε ακτινική τομή



Α. Αλωφόροβοθρίο κωνοφόρων σε εγκάρσια ή εφαπτομενική τομή (α) και 

ακτινική όψη του (β). Μεσοκυττάρια στρώση+πρωτογενή τοιχώματα (middle

lamella + primary cell walls = compound middle lamella), δευτερογενές

τοίχωμα (secondary cell wall), βοθριακά τοιχώματα (pit walls), άβακας (torus), 

στόμιο (aperture, pore), βοθριακή κοιλότητα (pitcavity), μεμβράνη (margo, 

membrane). Β. Εικόνα SEM μεμβράνης αλωφόρου βοθρίου κωνοφόρου σε 

ακτινική τομή (Τ: άβακας)



Κύτταρα ξύλου κωνοφόρων και πλατυφύλλων



Αριστερά: Τύποι κυττάρων σε κωνοφόρα (αξονικές και ακτινικές 

τραχεΐδες, παρεγχυματικά κύτταρα) και (δεξιά) σε πλατύφυλλα (ίνες, 

μέλη αγγείων, παρεγχυματικά κύτταρα) δασοπονικά είδη

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 

(Κύτταρα κωνοφόρων και πλατυφύλλων ξύλων)



ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ-Κωνοφόρο



ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ-Πλατύφυλλο



Εμφάνιση ορισμένων βασικών μικροσκοπικών χαρακτηριστικών του ξύλου σε 
εγκάρσια (transverse), ακτινική (radial) και εφαπτομενική (tangential) τομή



Μικροσκοπική εμφάνιση ξύλου δασικής πεύκης στις τρεις βασικές τομές του (Α: ακτίνα, 

ΑξΡΑ: Αξονικός ρητινοφόρος αγωγός, ΑκΡΑ: Ακτινικός ρητινοφόρος αγωγός, ΤΠΞ, ΤΟΞ: 

Τραχεΐδα πρώϊμου (ΤΠΞ) και όψιμου (ΤΟΞ) ξύλου, ΕΚ: Επιθηλιακά κύτταρα (epithelialcells), 

ΑΒ: Αλωφόρο βοθρίο, ΒΔ: Βοθρία διασταυρώσεως, ΚΤ: Κυτταρική κοιλότητα τραχεΐδας). 

(ΙΙ): Μικροσκοπική εμφάνιση ξύλου καστανιάς στις τρεις βασικές τομές του (Α: Ακτίνα, Ι: Ίνα, 

ΜΑ: Μέλος αγγείου, Τ: Τύλωση, ΒΔ: Βοθρία διασταυρώσεως, Β: Βοθρία, ΑΠ: Αξονικό 

παρέγχυμα) 



Κύτταρα ξύλου κωνοφόρων και 
πλατυφύλλων ειδών



Αριστερά: Τύποι κυττάρων σε κωνοφόρα (αξονικές και ακτινικές 

τραχεΐδες, παρεγχυματικά κύτταρα) και (δεξιά) σε πλατύφυλλα (ίνες, 

μέλη αγγείων, παρεγχυματικά κύτταρα) δασοπονικά είδη

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 

(Κύτταρα κωνοφόρων και πλατυφύλλων ξύλων)



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



Κύτταρα Κύρια λειτουργία -

Ρόλος

Πάχος κυτταρικών 

τοιχωμάτων

Παρεγχυματικά 

κύτταρα (κωνοφόρα

και πλατύφυλλα)

Αποθήκευση 

θρεπτικών ουσιών

Τραχεΐδες
(κωνοφόρα)

Στερεωτικός ρόλος 

(στερέωση δέντρου), 

αγωγός ρόλος 

(κίνηση υγρών)

Ίνες (πλατύφυλλα)
Στερεωτικός ρόλος 

(στερέωση δέντρου) 

Αγγεία (πόροι) 
(πλατύφυλλα)

αγωγός ρόλος 

(κίνηση υγρών)

Κύρια λειτουργία και πάχος κυτταρικών 

τοιχωμάτων των διαφόρων τύπων κυττάρων 

κωνοφόρων και πλατυφύλλων



Κύτταρα (τραχείδες) πρώϊμου και 

όψιμου ξύλου (αριστερά) και κύτταρα 

και κυτταρικά τοιχώματα (δεξιά)

Middle 

lamella

Primary 

wall

Secondary

wall



Στερεοσκοπική εμφάνιση(SEM) κωνοφόρου με αλωφόρα βοθρία σε εγκάρσια 

και ακτινική τομή. B. Τα ανοικτά αλωφόρα βοθρία των κωνοφόρων ξύλων 

δρουν ως δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ γειτονικών αξονικών τραχειδών με τα 

στόμια (pores, pit apertures) των βοθρίων (pits) και τις διάτρητες μεμβράνες 

(margo/membrane). Μετά την απόφραξη (aspiration), ο άβακας (torus) κλείνει 

το ένα από τα δύο στόμια και εμποδίζει την κίνηση των υγρών (Κλίμακα: 20 

μm) 



Τύποι ημιαλωφόρων 

βοθρίων κωνοφόρων-

Βοθρία διασταυρώσεως 

Παραθυροειδή

Δασική 

Μαύρη

Βαλκανική πεύκη

Πευκοειδή

Χαλέπιος, τραχεία

Λευκόδερμη

Κουκουναριά

Ερυθρελατοειδή

Ερυθρελάτη

Λάρικα

Ψευδοτσούγκα

Κυπαρισσοειδή

Κυπαρίσσι

Άρκευθος

Tsuga

Chamaecyparis

Ταξοδιοειδή

Ελάτη

Thuja

Sequoia

Taxodium
Tsuga

Abies

Thuja

Pinus monticola

Picea

Pinus 

contorta

Πευκοειδή 

βοθρία

Τύποι ημιαλωφόρων ζευγών βοθρίων σε κωνοφόρα 



Τραχεϊδες

Μήκος 2-5 χιλ.

Πλάτος 0,02 – 0,04 

χιλ.



Ίνες

Μήκος 1-2 χιλ.

Πλάτος 0,001 –

0,05 χιλ.



Σχηματισμός τυλώσεων στα μέλη αγγείων πλατυφύλλων: Α. Έναρξη 

σχηματισμού (δίοδος πρωτοπλάσματος γειτονικών παρεγχυματικών 

κυττάρων δια μέσου των στομίων των βοθρίων στην κοιλότητα μέλους 

αγγείου). Β. Μέλος αγγείου εντελώς αποφραγμένο με τυλώσεις 



Μακροσκοπική εμφάνιση τυλώσεων σε μέλη αγγείων λευκής δρυός 

(Α) και ακακίας (Β) σε εγκάρσια τομή και τυλώσεις σε μέλος αγγείου 

πλατυφύλλου ξύλου (Metrosideros robusta) κάτω από 

στερεοσκοπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Γ: Εγκάρσια τομή, 

μεγέθυνση (Χ 1150). Δ: Εφαπτομενική τομή, μεγέθυνση (Χ 575). Οι 

τυλώσεις εμποδίζουν την κίνηση των υγρών μέσα στο ξύλο 

πλατυφύλλων ειδών.



Τρισδιάστατη εμφάνιση κωνοφόρου ξύλου



Τρισδιάστατη εμφάνιση κωνοφόρου ξύλου (αριστερά και 

σύνδεση των κυττάρων (δεξιά) σε εγκάρσια τομή



Τρισδιάστατη εμφάνιση πλατυφύλλου ξύλου (αριστερά) 

και σύνδεση των κυττάρων (δεξιά) σε εγκάρσια τομή



Τρισδιάστατη εμφάνιση κωνοφόρου (αριστερά) και 

διασπορόπορου πλατύφυλλου ξύλου (δεξιά) σε στερεοσκοπικό 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο



Ανατομικά χαρακτηριστικά πεύκης (αριστερά) και οξιάς (δεξιά) στις 

τρεις βασικές τομές (εγκάρσια, ακτινική , εφαπτομενική), όπως 

φαίνονται σε απλό μικροσκόπιο



Διάκριση του ξύλου του κορμού ενός δένδρου σε

ανώριμο, ώριμο και υπερώριμο ξύλο



Είδος

Ποσοστό κυττάρων % του συνολικού όγκου του ξύλου

Αξονικές 

τραχεϊδες

Ακτίνες 

(συνολικός 

όγκος)

Ακτίνες 

(σύνθετες)

Αξονικοί 

ρητινοφόρ

οι αγωγοί

Αξονικό 

παρέγχ

υμα

Abies alba 92,6 7,45 - - -

Pinus nigra 94,1 5,49 0,76 0,38 -

Pinus 

sylvestris
93,0 6,41 0,93 0,58 -

Picea abies 94,1 5,95 0,77 0,14 -

Larix 

deciduas
93,4 6,13 0,66 0,42 -

Pseudotsuga 

menziesii
92,4 7,22 0,84 0,35 -

Cupressus 

sempervirens
94,2 5,58 - - 0,20

Juniperus 

excelsa
91,5 8,26 - - 0,26

Ποσοστό συμμετοχής κυττάρων στη συγκρότηση ξύλου

κωνοφόρων



Είδος

Ποσοστό κυττάρων % του συνολικού όγκου του 

ξύλου

Αγγεία Ίνες Ακτίνες Αξονικό 

παρέγχυμα

Populus deltoides 33,0 53,1 13,7 0,2

Salix nigra 38,1 54,4 7,4 0,1

Acer saccharium 21,4 68,0 13,3 0,1

Platanus 

occidentalis

51,9 28,9 19,2 -

Fagus grandifolia 21,4 56,7 20,4 -

Tilia Americana 55,6 36,1 6,1 2,2

Robinia 

pseudacacia

14,8 57,9 20,9 6,4

Quercus rubra 21,6 43,5 21,4 13,5

Ulmus americana 48,0 34,7 11,3 6,0

Ποσοστό συμμετοχής κυττάρων στη συγκρότηση ξύλου

πλατυφύλλων



Α
Β

Γ

Δ
Ε

 Μονόσειρες ακτίνες σε πεύκη (Pinus radiata) (Α) , 

 1-σειρες έως 4-σειρες ακτίνες σε ξύλο ακακίας (Β), 

 πολύσειρες ακτίνες σε πλατάνι (Γ), 

 ακτινικός ρητινοφόρος αγωγός μέσα σε ακτίνα (Δ) και 

 αξονικός σε εγκάρσια τομή (Ε) ψευδοτσούγκας. 

Εφαπτομενικές τομές, Α, Δ, Ε : SEM. 
B, Γ: Σε απλό μικροσκόπιο


