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Abstract. There were study 4 exotic species from Rosa L. genus, looking 

after for structural and functional adaptation, which confer them an ecological 
dynamics. 

 
În literatura de specialitate, datele morfo-anatomice asupra genului Rosa 

sunt relativ sărace şi sporadice, motiv pentru care ne-am concentrat atenţia asupra 
unor soiuri şi specii indigene şi exotice, cultivate în condiţiile locale. În cele ce 
urmează, prezentăm câteva din rezultatele Şcolii de anatomie de la Iaşi. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Au fost studiaţi 4 taxoni exotici ai genului Rosa L., introduşi în cultură în 

Grădina Botanică din Iaşi, cultivaţi în condiţii neprotejate: R. damascena Mill., R. 
multibracteata Hemsl.&Wills., R. multiflora Thunb. şi R. rugosa Thunb. 

Pentru observaţiile morfo-anatomice materialul analizat a fost recoltat în faza 
de anteză, realizându-se secţiuni transversale şi superficiale prin tulpină şi frunză, 
potrivit metodelor clasice de tehnică histologică. 

Pentru observaţiile fiziologice, materialul analizat (frunze) a fost recoltat în 
fenofaze specifice, pe parcursul anului 2004, în perioada iunie-septembrie, fiind 
analizat conform metodelor standard de lucru în laboratoarele Facultăţii de Biologie 
din Iaşi. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Tulpina prezintă conturul secţiunii transversale circular, pe alocuri, 

modificat de spini. Aceştia sunt ± rari la R. damascena, R. mulibracteata şi R. 
multiflora şi foarte deşi la R. rugosa. În ceea ce priveşte forma şi mărimea lor, 
aceştia sunt drepţi, în pereche, localizaţi infrastipelar la R. multibracteata, falcaţi 
până la ± uncinaţi la R. damascena şi R. multiflora. R. rugosa se distinge de 
elelalte specii prin mulţimea spinilor mici, aciculari, prezenţi alături de peri 
(tectori şi secretori) pe toată suprafaţa tulpinii.  



Celulele epidermice sunt acoperite de o cuticulă 
foarte groasă, care trimite lame cuticulare 
intercelulare foarte adânci la R. rugosa şi R. 
multibracteata, fără lame cuticulare la R. damascena 

şi ceva mai puţin groasă 
la R. multiflora. Forma 
celulelor epidermice este 
fie izodiametrică la cele 
mai multe, fie alungită 
tangenţial ca la R. 
multiflora; în toate 
cazurile peretele extern 
este mult mai îngroşat 
decât ceilalţi. 

Suber în poziţie 
hipodermică apare numai 
la R. rugosa (5-6 straturi 

de celule) care este de altfel o specie foarte 
rezistentă la temperaturi scăzute. 

Foto 1
R. multibracteata, s.tr. 
prin tulpină 2,5 x 20 

Colenchimul hipodermic este de tip 
tangenţial şi se prezintă fie sub forma unei zone 
continue dar de grosime diferită ca la R. rugosa, fie sub formă de insule de 
colenchim separate de insule de parenchim asimilator la celelalte trei specii. 

Foto 2
R. rugosa, s.tr. prin 

tulpină 2,5 x 20 

Cilindrul central este format dintr-un număr variabil de fascicule 
conducătoare libero-lemnoase, de tip colateral deschis, dispuse pe un cerc şi din 
măduvă; acesta este relativ gros la toate speciile analizate. Mărimea fasciculelor 
este fie diferită ca la R. rugosa şi R. damascena şi aproximativ aceeaşi la R. 
multibracteata şi R. multiflora. 

Structura secundară se distinge la nivelul cilindrului central la toate speciile 
analizate. Dispoziţia vaselor de lemn secundar este ordonată la R. multiflora şi R. 
rugosa şi neregulată la R. multibracteata. Cantitatea de fibre libriforme în lemnul 
secundar este mai abudentă la R. damascena şi R. multibracteata. 

Cordoanele de sclerenchim pereifloemic sunt bine reprezentate, având 
pereţii celulelor foarte îngroşaţi, în întregime lignificaţi la R. rugosa, R. 
multibracteata, puternic îngroşaţi, dar parţial lignificaţi, la R. multiflora, moderat 
îngroşaţi, dar complet lignificaţi, la R. damascena. 

Parenchimul medular, gros, este format din celule foarte mari ce alternează 
cu celule foarte mici. 

Celulele oxalifere apar din colenchim până în măduvă, mai rare fiind la R. 
damascena şi R. multibracteata. 

Frunza este imparipenat-compusă, însoţită de stipele concrescute cu baza 
peţiolului. Perii tectori sunt prezenţi pe suprafaţa peţiolului, stipelelor şi foliolelor, 
dispuşi diferenţiat în funcţie de specie. Astfel, la R. rugosa sunt numeroşi, 
uniformi repartizaţi, unii mai lungi, alţii mai scurţi, la R. damascena, R. multiflora 
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şi R. multibracteata, sunt mai rari, dispuşi în special în şanţul adaxial al peţiolului 
şi rahisului.  

Perii secretori întotdeauna pluricelulari, formaţi dintr-un picioruş 
pluricelular pluriseriat şi o formaţiune terminală clavată formată dintr-un număr 

variabil de celule, sunt prezenţi la 
toate speciile analizate, fiind 
dispuşi mai ales spre faţa 
adaxială, coastele abaxiale ale 
peţiolului, dar şi pe suprafaţa 
stipelelor. La R. rugosa apar şi pe 
epiderma inferioară, fiind relativ 
deşi. 

Limbul foliolelor are o 
structură bifacială-heterofacială. 
Ţesutul palisadic este bistratificat, 
doar la R. multiflora tristratificat, 
caz în care stratul intern este 
format din celule mult mai joase; 

în toate cazurile acesta ocupă aproximativ 2/3 din grosimea mezofilului. Ţesutul 
lacunos este format din 3-5 straturi de celule, foarte lax fiind la R. damascena şi 
R. multibracteata şi relativ lax la R. multiflora. 

Foto 3
R. damascena, s. tr. prin peţiol 2,5 x 20 

R. rugosa se distinge prin prezenţa celulelor papiliforme în epiderma inferioară.  
 
Stomatele sunt 

localizate numai în 
epiderma inferioară. 
Acestea sunt de tip 
anomocitic, caracteristic 
familiei. La speciile 
poliploide (R. damascena, 
R.. multibracteata, R. 
multiflora) apare 
fenomenul de grupare a 
stomatelor în axila 
nervurilor, fenomen 
caracteristic hibrizilor. În 
plus, se constată o tendinţă 
de apropiere a stomatelor, 
separate de câte o celulă epidermică la R. damascena care este o specie hibridă. 

Foto 4
R. damascena, s.superf. prin frunză - epid.inf. 2,5 x 20 

Celulele oxalifere sunt relativ frecvente în frunză, repartizate în diverse ţesuturi, 
cel mai adesea găsindu-se înlănţuit de-a lungul nervurilor sau lateral acestora.  

Substanţa uscată se corelează cantitativ cu intensitatea procesului de fotosinteză, 
a cărui produs biologic este, indice folosit în aprecierea indirectă a procesului de 
fotosinteză, R. damascena şi R. multiflora înregistrând un conţinut mai ridicat de 
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substanţă uscată faţă de celelalte două specii în faza vegetativă şi cea de înflorire, iar 
spre fructificare cele patru specii îşi egalizează conţinutul în substanţă uscată (tab.1). 

Tabelul 1 
Conţinutul în substanţă uscată 

Specia Fenof. vegetativa Fenof. de inflorire Fenof. de fructificare 

 S.U. g% Apa g% S.U. g% Apa g% S.U. g% Apa g% 

R. damascena 14,4837 85,5162 6,7312 93,2688 5,4312 94,5688 

R. multibracteata 6,0513 93,9487 6,1851 93,8149 6,5900 93,4100 

R. multiflora 14,0348 85,9652 7,7379 92,2621 4,6254 95,3746 

R. rugosa 8,3703 91,6297 4,0080 95,9920 4,3952 95,6048 

Clorofila „a”, principalul pigment fotoasimilator, înregistrează valori maxime în 
fenofaza vegetativă la R. damascena, respectiv minime la  R. multibracteata, în timp ce 
la înflorire R. multiflora şi R. multibracteata înregistrează valori minime, respectiv 
maxime R. rugosa. R. damascena menţine în toate fenofazele un nivel ridicat de 
clorofilă „a”. La fructificare toate speciile au un conţinut ridicat de clorofilă „a”, R. 
damascena deţinând maximul (tab. 2).  

Tabelul 2 
Conţinutul în pigmenţi 

Fenofaza vegetativă 

Specia 
Clorofila "a" 
mg/g s. pr. 

Clorofila "b" 
mg/g s. pr. 

Pig. Carot. 
mg/g s. pr. Cl. a+b Cl. a/b 

R. damascena 1,9016 0,6192 0,0626 2,5208 3,0710 

R. multibracteata 1,0191 0,3064 0,0395 1,3255 3,3260 

R. multiflora 1,3319 0,4019 0,0544 1,7338 3,3140 

R. rugosa 1,3679 0,5210 0,0495 1,8889 2,6255 

Fenofaza de înflorire 

Specia 
Clorofila "a" 
mg/g s. pr. 

Clorofila "b" 
mg/g s. pr. 

Pig. Carot. 
mg/g s. pr. Cl. a+b Cl. a/b 

R. damascena 1,4352 0,8546 0,7214 2,2898 1,6793 

R. multibracteata 1,0560 0,3998 0,3530 1,4558 2,6413 

R. multiflora 0,3498 0,3996 0,1173 0,7494 0,8753 

R. rugosa 2,1544 0,7401 0,6822 2,8945 2,9109 

Fenofaza de fructificare 

Specia 
Clorofila "a" 
mg/g s. pr. 

Clorofila "b" 
mg/g s. pr. 

Pig. Carot. 
mg/g s. pr. Cl. a+b Cl. a/b 

R. damascena 1,6354 0,7295 0,3297 2,3649 2,2418 

R. multibracteata 1,2246 0,7600 0,4528 1,9846 1,6113 

R. multiflora 1,2432 0,6314 0,2475 1,8746 1,9689 

R. rugosa 1,3920 0,6239 0,5086 2,0159 2,2311 

 
Clorofila „b” participă indirect la procesele fotosintetice, transmiţând energia 

fotonică clorofilei „a”. În toate fenofazele conţinutul acestui pigment este sub nivelul 
celui de clorofilă „a”, situându-se rareori la peste 50% din valoarea acesteia din urmă. 

Pigmenţii carotenoidici, cu rol protector al pigmenţilor clorofilieni faţă de 
radiaţiile ultraviolete, se acumulează în frunzele speciilor luate în studiu, în cantităţi mai 
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mici prin comparaţie cu pigmenţii clorofilieni (mult sub 50% din nivelul acestora), 
atingând valorile maxime în fenofaza de înflorire, cantităţi mai însemnate înregistrând 
R. damascena şi R. rugosa. 

În ceea ce priveşte variaţia intensităţii respiraţiei foliare, majoritatea speciilor 
înregistrează valori maxime în fenofaza vegetativă, dominând net R. damascena (cu 
peste 1/3), urmând ca apoi valorile intensităţii fotosintezei să scadă constant spre 
fenofaza de fructificare. Un comportament aparte îl are R. multiflora, care debutează cu 
o intensitate respiratorie considerabil scăzută, atingând în fenofaza de înflorire valori 
mai ridicate decât celelalte specii, menţinând şi spre fructificare un nivel crescut al 
acesteia (tab. 3).  

Tabelul 3 
Intensitatea respiratiei foliare cmc oxigen g. mat. veg pr/ora  

Specia F. vegetativa F. de inflorire F. de fructificare 

R. damascena 0,2897 0,1079 0,0388 
R. multibracteata 0,1633 0,0720 0,0757 
R. multiflora 0,0103 0,1641 0,0823 
R. rugosa 0,1717 0,0436 0,0719 
 

Referitor la conţinutul glucidic, în fenofaza vegetativă predomină polizaharidele 
solubile, la care un nivel scăzut îl înregistrează R. damascena; în fenofazele de înflorire 
şi fructificare toate tipurile de zaharuri solubile au un nivel ridicat, minimul 
înregistrându-l R. multiflora în fenofaza de înflorire (tab. 4).  

Tabelul 4 
Conţinutul glucidic  
Fenofaza vegetativă 

Specia Monoze Dizaharide Poliz. 
solubile 

Poliz. 
insolubile 

Glucide 
totale 

R. damascena 0,7171 1,0181 1,5050 0,4282 3,6694 

R. multibracteata 0,8828 1,0255 2,8981 0,9630 5,7694 

R. multiflora 0,4326 0,8012 2,7776 0,4927 4,5041 

R. rugosa 0,9659 1,0643 2,9713 0,5867 5,5882 

Fenofaza de înflorire 

Specia Monoze Dizaharide Poliz. 
solubile 

Poliz. 
insolubile 

Glucide 
totale 

R. damascena 9,0163 7,8176 6,2747 4,9691 28,0777 

R. multibracteata 8,3271 12,7156 12,2301 6,5486 39,8214 

R. multiflora 2,1470 6,6000 7,9518 0,2862 16,9850 

R. rugosa 9,6782 9,3298 11,9687 5,1970 36,1737 

Fenofaza de fructificare 

Specia Monoze Dizaharide Poliz. 
solubile 

Poliz. 
insolubile 

Glucide 
totale 

R. damascena 6,2455 7,2436 9,1044 5,5431 28,1366 

R. multibracteata 6,6594 7,8737 9,3562 3,7000 27,5893 

R. multiflora 5,5712 9,2731 5,8492 6,6682 27,3617 

R. rugosa 6,5096 9,5755 10,7339 3,8171 30,6361 
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CONCLUZII 
Caracteristicile morfo-anatomice relevă caracterul xerofit al tuturor 

speciilor luate în studiu. 
Între acestea, R. rugosa este cea mai xerofită specie, deşi are amplitudinea 

ecologică cea mai mare. 
Specia mai puţin adaptată la condiţiile din Iaşi este R. mutibracteata. 
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