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Abstract: In our paper we are studied seven herbaceous species belonging 

to the Brassicaceae, Saxifragaceae and Lamiaceae families cultivated in the 
Botanical Garden Iaşi. 

Histo-anatomical observations at the caulinar and foliar levels are made 
with scanning electron microscope (SEM). 

We point out some aspects concerning the non-glandular and glandular 
hairs, their distribution on the stem and lamina, the epidermic features, the 
distributions and features of the stomata. 

Histo-anatomical aspects observed with this method sustain the 
observations made by photonic microscope. In the same time our histo-
anatomical aspects could be utilised for clarifying some taxonomical problems. 

 
 

Perii tectori şi secretori sunt structuri care sunt des utilizate în clarificarea 
probelemelor taxonomice, având valoare de diagnoză. Cele mai numeroase studii 
asupra tipurilor de peri sunt realizate prin metode clasice, iar rezultatele sunt 
semnalate în lucrări de anatomie cu caracter general [4] sau în articole disparate 
[5, 7, 10]. 

Tehnica microscopiei electronice cu baleiaj este utilizată de câteva decenii 
în biologie, mai cu seamă pentru studiul morfologiei polenului [9] şi seminţelor 
[8]. Mai recent, această tehnică este utilizată şi în studiul suprafeţelor caulinare [1, 
3] şi foliare [2], pentru evidenţierea aspectelor mai greu sesizabile sau pentru 
confirmarea celor observate cu ajutorul microscopului optic. Această tehnică 
permite, pe lângă evidenţierea caracteristicilor perilor tectori şi secretori, şi 
observarea de detalii privind celule epidermice şi stomatice. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Materialul luat în studiu este reprezentat de specii decorative cultivate în Grădina 

Botanică Iaşi, apaţinând la trei familii din grupul dicotiledonatelor: Arabis caucasica 
Schlechtend., Barbarea vulgaris L. şi Lunaria annua L. din familia Brassicaceae, Saxifraga 
stolonifera din familia Saxifragaceae, Ajuga reptans L., Plectranthus coleoides Benth. şi 
Stachys olympica Poir. din familia Lamiaceae. 



Aspectul de suprafaţă al tulpinilor şi frunzelor [6] a fost analizat şi fotografiat la 
microscopul electronic cu baleaj. Probele de frunze şi tulpini au fost recoltate, tăiate în 
fragmente şi ierborizate. După uscare, mostrele au fost analizate cu ajutorul microscopului 
electronic cu baleaj (MEB) TESLA BS 300 şi BS 340. Aspectele de suprafaţă ale frunzei şi 
tulpinii au fost obţinute utilizând scanarea şi formarea imaginilor în electroni secundari. 

Pentru cele mai relevante aspecte, imaginea obţinută a fost transferată pe un 
monitor cu rezoluţie înaltă, unde a fost fotografiată.  

La probele de frunză şi tulpină s-a observat aspectul epidermei (peretele extern), 
relieful cuticular, prezenţa sau absenţa stomatelor şi aspectul general al acestora, prezenţa 
sau absenţa perilor (tectori şi secretori) şi aspectul acestora. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La reprezentanţii celor trei familii (Brassicaceae, Saxifragaceae şi 
Lamiaceae) sunt prezente ambele tipuri de peri, tectori şi secretori. În continuare 
vom prezenta particularităţile celor două tipuri de peri şi detalii privind epiderma 
foliară. 

Perii tectori - La Arabis caucasica (familia 
Brassicaceae), pe suprafaţa tulpinii, sunt prezenţi în 
număr foarte mare peri tectori pluricelulari uniseriaţi 
(fig. 1) foarte lungi, flexuoşi, care formează o 
adevărată "pătură" în jurul tulpinii, dând acesteia 
aspectul macroscopic albicios, catifelat. 
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Speciile de Barbarea vulgaris şi Lunaria 
annua nu prezintă peri 
tectori la nivel caulinar. 

La aceeaşi specie 
pe suprafaţa foliară (fig. 
2) au fost observaţi peri 

tectori pluricelulari 
prezenţi în număr mare în 
epiderma superioară. La 
partea superioară perii 
sunt ramificaţi, cu 
ramurile dispuse în 
verticil. Ramificaţiile acestor peri, care sunt foarte 
numeroşi pe unitatea de suprafaţă, se întrepătrund 
formând un veritabil strat protector al epidermei. 

Fig. 1 Arabis caucasica 
Schlechtend.  

Microfotografie a tulpinii 
(peri tectori, MEB, x 540) 

Fig. 2  Arabis caucasica 
Schlechtedl.  Microfotografie 

a epidermei foliare 
superioare  (peri tectori, 

MEB, x 570) 

În cazul speciei Lunaria annua perii tectori 
sunt bicelulari, cu celula bazală situată la nivelul 
epidermei, iar celula terminală cu baza mare şi 
subţiată într-un vârf ascuţit. Acest tip de peri este foarte rar pe epiderma 
superioară şi lipseşte în cea inferioară. 

Fig. 3  Lunaria annua
L.  Microfotografie a 

epidermei foliare 
superioare (păr 

tector, MEB, x 740)



La reprezentanţii familiei Lamiaceae 
perii tectori. sunt totdeauna prezenţi Cele trei 
specii studiate prezintă peri tectori pluricelulari 
uniseriaţi care au aspect foarte diferit de la o 
specie la alta.  

La Stachys olympica perii tectori sunt 3-4-
celulari, cu celulele înguste, lungi, flexuoase, cu 
pereţii subţiri, foarte numeroşi pe unitatea 
de suprafaţă. Aspectul macroscopic al 
tulpinii aminteşte de aspectul catifelat, observat la 
Arabis caucasica. În cazul speciei Plectranthus 
coleoides perii tectori sunt mai puţin numeroşi 
pe unitatea de suprafaţă comparativ cu specia 
precedentă, iar celulele din componenţă sunt mai 
scurte şi mai late. Toate celulele sunt 
acoperite de veruci minuscule, iar celula 
apicală este ascuţită. La Ajuga reptans (fig. 5) primele două celule bazale sunt 

foarte late, iar următoarele 3-4, terminale, au 
dimensiuni care descresc într-un vârf ascuţit. 

Fig. 4 Stachys olympica 
Poir.  Microfotografie a 

tulpinii (peri tectori, MEB, 
x 210) 

 Perii secretori - În cadrul familiei 
Brassicaceae, peri secretori sunt observaţi numai la 
exemplarele de 

Barbarea 
vulgaris (fig. 6), 
la nivel foliar. 
Aceştia sunt 
prezenţi pe 
ambele feţe ale 
epidermei, având 
baza situată între 

celulele 
epidermice, 

piciorul scurt şi gros, susţinând ambele 
celule ale glandei.  

Fig. 5  Ajuga reptans 
L.  Microfotografie a 
tulpinii erecte  (păr 

tector - MEB, x 520) 

Un tip mai rar de peri secretori au fost 
observaţi la Saxifraga stolonifera (familia 
Saxifragaceae). Pe ambele feţe ale limbului, 
la nivelul epidermei se observă peri secretori pluricelulari (fig. 7) foarte lungi, cu 
pedicelul pluriseriat (3-4 şiruri de celule lungi) care se îngustează spre vârf, 
numărul şirurilor de celule reducându-se la unu, iar celula subterminală este plină 
cu tanin Glanda este unicelulară, foarte scurtă.  

Fig.

foliar

 6  Barbarea vulgaris L.  
Microfotografie a epidermei 

e inferioare (păr secretor 
MEB, x 1150) 

 

Toate patru specii din familia Lamiaceae luate în studiu prezintă la nivel 
caulinar şi foliar peri secretori scurţi, cu piciorul 2-4 celular. Glanda poate fi 
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unicelulară (Ajuga reptans), tetracelulară (fig. 8) (Plectranthus coleoides, Stachys 
olympica sau octocelulară (fig. 9) (Plectranthus coleoides).  
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Fig. 7 Saxifraga stolonifera Meerb.  
Microfotografie a epidermei foliare 

superioare 
 (păr secretor, MEB, x 240) 

 

 
 

 
 

Fig. 8  Plectranthus 
coleoides Benth.  

Microfotografie a tulpinii 
erecte ( păr secretor, MEB, 

x 1100)  
 

Fig. 9  Plectranthus coleoides 
Benth.  Microfotografie a epidermei 

foliare superioare  
(peri secretori, MEB, x 420) 
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La nivel caulinar numărul de peri secretori pe unitatea de suprafaţă 

este mai mic în comparaţie cu suprafaţa foliară (unde sunt prezenţi pe 

ambele epiderme). Dacă de cele mai multe ori toate celulele glandulare 

sunt relativ la fel dezvoltate, având dimensiuni asemănătoare, în cel din 

urmă caz se observă faptul că uneori una dintre cele opt celule ale glandei 

este mult mai slab dezvoltată comparativ cu celelalte. 

Aspectul neted al suprafeţei glandulare (observat şi în cazul speciei 

Barbarea vulgaris) indică faptul că peretele celulelor din componenţa 

glandei sunt strâns aderente de cuticulă. 

Cu ajutorul tehnicii microscopiei electronice se pot obţine detalii în 

ce priveşte aspectul epidermei şi al stomatelor. Astfel se poate observa 

că pereţii laterali ai celulelor epidermice de la Saxifraga stolonifera sunt 

relativ mai groşi comparativ cu cei prezenţi în celulele epidermice de la 

Barbarea vulgaris. Stomatele sunt foarte numeroase pe unitatea de 

suprafaţă a epidermei superioare la Barbarea vulgaris şi Ajuga reptans, în 

timp ce la Lunaria annua şi Saxifraga stolonifera numărul lor este mult 

mai mic. 

 

CONCLUZII 
 
- Diversitatea tipurilor de peri tectori şi secretori este remarcabilă, chiar în 

cadrul aceleiaşi familii. 
- Observaţiile efectuate cu MEB permit obţinerea de detalii asupra 

distribuţiei perilor pe suprafaţa frunzei şi a tulpinii. 
- Utilizarea microscopului electronic cu baleiaj în studiul aspectelor morfo-

anatomice aduc numeroase completări observaţiilor realizate la microscopul 
fotonic. 

 - Datele anatomice prezentate mai sus pot fi utilizate cu succes în 
clarificarea unor probleme de taxonomie. 
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