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Abstract: We analyze the histo-anatomical peculiarities of the leaf from 
four spontaneous taxa belonging to the Boraginaceae family. The aim of the 
papers is to identify the leaf's characteristics that are tipical to this family and 
the differences between the species that were observed using fotonic and 
electronic microscope. 

 
În clarificarea problemelor taxonomice, deseori sunt luate în consideraţie 

particularităţile perilor tectori şi secretori, uneori aceştia având valoare de 
diagnoză. Numeroase studii asupra tipurilor de peri sunt realizate prin metode 
clasice, cu rezultate semnalate în diferite lucrări de anatomie [6, 9], dar mai recent 
este utilizată şi tehnica microscopiei electronice pentru a evidenţia aspectele 
urmărite de autori [5, 7]. Tehnica microscopiei electronice cu baleiaj este utilizată 
în studiul suprafeţelor caulinare şi foliare [2, 3], pentru evidenţierea aspectelor 
greu sesizabile cu ajutorul microscopului optic. Utilizarea aceastei tehnici permite 
şi observarea detalilor celulelor epidermice şi stomatice. 

În lucrările de specialitate consultate am găsit puţine date de histologie şi 
anatomie referitoare la speciile analizate de noi. În aceste lucrări sunt citate, mai 
ales, alte specii, fie aparţinând aceloraşi genuri fie aparţinând altor genuri din 
familia Boraginaceae [4].  

O categorie aparte o constituie lucrările care tratează epiderma şi 
producţiile acesteia (stomatele şi perii) şi în care sunt, uneori, citate specii 
aparţinând familiei Boraginaceae: [1, 10]. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul luat în studiu este reprezentat de patru specii aparţinând familiei 

Boraginaceae colectate din Rezervaţia Naturală “Fâneţele seculare Valea lui David” 
[7]: Anchusa azurea Mill., Anchusa ochroleuca M. Bieb., Echium rossicum J.F. 
Gmelin., Echium vulgare L. 

Plantele au fost recoltate în fenofaza de înflorire. Materialul vegetal pe care 
urma să se efectueaze secţiunile a fost supus unei suite de operaţiuni. În vederea 
obţinerii unui preparat microscopic au fost necesare: fixarea, conservarea, 
secţionarea, colorarea şi montarea secţiunilor pe lame de sticlă. Aspectele urmărite 
de noi au fost observate pe secţiuni superficiale (în majoritate) şi transversale ale 
frunzelor. 

Aspectul de suprafaţă al frunzelor [8] a fost analizat şi fotografiat la microscopul 
electronic cu baleaj. Probele de frunze 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 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 s-a observat 
aspectul epidermei, relieful cuticular, prezenţa sau absenţa stomatelor şi aspectul al 
acestora, prezenţa sau absenţa perilor (tectori şi secretori) şi aspectul acestora. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
ANCHUSA AZUREA Mill.  

Limbul foliar  
Pe secţiuni superficiale epiderma, văzută de faţă, evidenţiază celule ce au 

contur poligonal-neregulat, cu pereţii 
laterali mai evident ondulaţi (cu ondulare 
largă) la celulele de la faţa inferioară a 
limbului. În epiderma superioară (foto 1) se 
află peri tectori unicelulari foarte lungi ce se 
sprijină pe un soclu format din două cercuri 
concentrice de celule epidermice ce au 
pereţii laterali drepţi, celule ce depăşesc cu 
mult nivelul epidermei. În epiderma 
inferioară (foto 2) perii tectori sunt 
bicelulari, mai scurţi şi cu un soclu mai mic, 
format doar din (5-)7(-8) celule epidermice 

aşezate pe un singur cerc. Stomatele, de tip ranunculaceu (anomocitic) şi de tip 
anizocitic (crucifer), sunt mai frecvente în epiderma inferioară (foto 2). 
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Fig. 1 - Anchusa azurea Mill. - Secţiune 
superficială prin limb - detaliu păr tector 

st 

Foto 2 - Aspect de suprafaţă 
al frunzei de Anchusa 
azurea  Mill. (epiderma 
inferioară) (MEB, x 710) 
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Foto 1 - Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Anchusa azurea  Mill. 

(epiderma superioară) (MEB, x 230)
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ANCHUSA OCHROLEUCA M. Bieb.  

Limbul foliar  
Pe secţiuni superficiale cele două epiderme sunt alcătuite din celule 

epidermice propriu-zise, stomate şi peri tectori. 
Celulele, de contur neregulat-poligonal, au pereţii laterali relativ ondulaţi în  

ep 
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Fig. 1 - Anchusa 
ochroleuca M. Bieb. - 
Secţiune transversală 
prin limb între nervuri - 

detaliu păr tector 
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Foto 3-Aspect de suprafaţă al frunzei 
de Anchusa ochroleuca M. Bieb. 

(epiderma superioară) (MEB, x 280)  
 

epiderma superioară (foto 3) şi extrem de sinuoşi, cu sinuozităţile ascuţite, 
în epiderma inferioară. Celulele care alcătuiesc soclul părului tector (foto 3, 4) 
apar evidente prin pereţii lor laterali drepţi şi cutinizaţi. 

Stomatele, de tip anomocitic (ranunculaceu) dar şi de tip anizocitic 
(crucifer), sunt localizate în ambele epiderme, deci limbul este amfistomatic, mai 
numeroase fiind în epiderma inferioară.  

Perii tectori (fig. 1), localizaţi de asemenea în cele două epiderme, sunt 
unicelulari, simpli, relativ lungi şi ascuţiţi la vârf, cu pereţii groşi şi suprafaţa  
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Foto 4- Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Echium rossicum 

J.F. Gmelin. (epiderma 
superioară) (MEB, x 330) 

Foto 5 -Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Anchusa 

ochroleuca M. Bieb. (epiderma 
inferioară) (MEB, x 310) 
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rugoasă (cu depuneri de carbonat de calciu), susţinuţi la bază de un soclu format 
dintr-un cerc de celule epidermice mai mari, cu pereţii drepţi, uşor alungite radiar 
pe baza părului Perii secretori sunt foarte scurţi, cu pedicelul aşezat între şi la 
nivelul celulelor epidermice şi glanda unicelulară, globuloasă (foto 5). 
 
ECHIUM ROSSICUM J.F. Gmelin.  

Limbul foliar 
În secţiuni superficiale, epiderma superioară, văzută de faţă, are celulele cu  
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Foto 6 -Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Echium rossicum 

J.F. Gmelin. (epiderma 
inferioară) (MEB, x 230) 

st

Foto 7 -Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Echium rossicum J.F. 

Gmelin. (epiderma inferioară) (MEB, 
x 1050) 

 
 

pereţii laterali drepţi. Perii tectori sunt de două feluri (foto 6): peri unicelulari, 
lungi, cu vârful ascuţit, cu soclul bine 
conturat şi peri de 5 ori mai scurţi, cu 
baza uşor dilatată ce depăşeşte puţin 
nivelul celulelor epidermice. Epiderma 
inferioară (foto 7) seamănă mult cu 
cea superioară doar că are celulele cu 
pereţii vizibil mai ondulaţi. În această 
epidermă sunt mai frecvente stomatele 
şi predomină perii tectori lungi ce au 
soclul puternic dezvoltat şi 
proeminent.  
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Fig. 2-Echium vulgare L. -
Secţiune transversală prin  

limb - detalii peri tectori

Celulele care formează soclul 
perilor tectori sunt mari şi alungite 
radiar şi depăşesc nivelul epidermei. 
Limbul este amfistomatic, stomatele 
(de tip ranunculaceu) fiind localizate 
în ambele epiderme.  



Perii tectori, extrem de mulţi, sunt localizaţi, de asemenea, în ambele 
epiderme. Sunt simpli, cu diametrul mare, lungi, cu pereţi groşi şi rugoşi, cu 
vârful ascuţit şi cu un soclu bazal format din celule epidermice cu pereţii 
îngroşaţi. 

 
ECHIUM VULGARE L. 
Limbul foliar 

În secţiuni superficiale, epiderma superioară are celule cu pereţii drepţi sau 
uşor ondulaţi iar în epiderma inferioară pereţii celulelor sunt mai mult ondulaţi. 
Stomatele (de tip anomocitic şi anizocitic) sunt prezente în ambele epiderme, mai 
frecvente în cea inferioară, deci limbul este amfistomatic. 

Printre celulele epidermice sunt prezente două tipuri de peri: destul de rar 
se întâlnesc peri foarte mari (foto 8, 9) ce se sprijină pe un soclu unistratificat 
reprezentat de celule epidermice. Extrem de numeroşi sunt perii tectori mai scurţi 
şi mai subţiri, localizaţi în ambele epiderme (fig. 2). 
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Foto 8 -Aspect de suprafaţă al 
frunzei de Echium vulgare  L. 
(epiderma superioară) (MEB, 

x 100) 
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Foto 9 -Aspect de suprafaţă 
al frunzei de Echium 
vulgare  L. (epiderma 

inferioară) (MEB, x 380) 

 

CONCLUZII 
În secţiuni superficiale, epiderma văzută de faţă, are o structură variată. În 

epiderma superioară celulele au contur drept la Echium rossicum, uşor ondulaţi la 
Anchusa azurea şi Echium vulgare sau foarte ondulaţi la Anchusa ochroleuca. În 
epiderma inferioară pereţii sunt extrem de sinuoşi la Anchusa ochroleuca.  

Stomate, de tip anomocitic (ranunculaceu) şi anizocitic (crucifer), sunt 
prezente în ambele epiderme dar mai frecvente în cea inferioară.  
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Perii tectori şi secretori sunt de mai multe feluri. a) peri tectori unicelulari 
lungi, cu vârful ascuţit, cu pereţii îngroşaţi susţinuţi la bază de un soclu puternic 
format din celulele epidermice înconjurătoare ce au pereţii drepţi şi îngroşaţi. 
Aceste celule sunt mai mari decât restul celulelor epidermice şi sunt dispuse 
radiar pe două cercuri (la Anchusa azurea) sau pe un cerc (la restul speciilor); b) 
peri tectori unicelulari scurţi, cu vârful ascuţit, a căror bază nu se diferenţiază de 
restul celulelor epidermice; c) peri unicelulari foarte scurţi, conici,  cu vârful uşor 
încovoiat şi cu suprafaţa rugoasă prezenţi la Anchusa azurea şi Echium rossicum.  

Perii secretori, la materialul studiat de noi prezenţi la Anchusa ochroleuca, 
sunt mai rari, au baza unicelulară situată la nivelul celulelor epidermice şi glanda 
unicelulară, sferică.  
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Abrevieri 
col - colenchim, ep - epidermă, p - păr (s - secretor, t - tector), st - stomată 
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