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CONSIDERAŢII PRIVIND STRUCTURA FRUNZEI  

DE LA UNELE LIANE (NOTA I) 
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Abstract:  In this paper we point out the leaf histo-anatomical peculiarities of two climbing plants: Campsis 

radicans (L.) Seem. (Bignoniaceae family) and Wisteria sinensis (Sims) Sweet (Fabaceae family), 
cultivated in the Botanical Garden Iaşi (Romania). 

 
Key words: leaf histo-anatomy, Campsis radicans, Wisteria sinensis  
 
 
 Continuăm studiul nostru asupra lianelor ce cresc în ţinutul temperat [7,10,11] şi 
completăm informaţiile asupra structurii tulpinilor acestor plante cu histo-anatomia 
frunzelor. Date asupra structurii frunzelor altor taxoni de liane apar în lucrările privind 
unele specii de Clematis [6] şi în lucrările care se ocupă de plante sempervirente printre 
care Vinca major L. [8] şi Lonicera japonica Thunb. [9]. 
 

Material şi metode 
 

Cercetările noastre se referă la structura histo-anatomică a frunzelor de la două 
liane: Campsis radicans (L.) Seem. (familia Bignoniaceae) şi Wisteria sinensis (Sims) 
Sweet (familia Fabaceae) [2].  

Campsis radicans (L.) Seem. - Liană cu frunze opuse, imparipenat compuse, 
peţiolate, de 15-20 cm lungime,  cu (7-)9-11 foliole. Foliolele sunt scurt peţiolulate sau 
aproape sesile, eliptic-ovate sau ovat-oblongi, de 3-6 cm lungime, lung acuminate la vârf, 
cuneate sau rotunjite la bază, serate pe margini, pe faţă glabre, pe dos păroase, mai ales pe 
nervuri [1,12]. 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet - Liană cu frunze alterne, imparipenat compuse, de 
25-30 cm lungime, lung peţiolate, cu 7-11(-13) foliole. Foliolele sunt scurt peţiolulate, 
ovat-lanceolate până la eliptice, de (4-)6-8 cm lungime, lung acuminate la vârf şi lat-
cuneate la bază. Frunzele, la început, sunt sericeu-păroase, mai târziu glabrescente [1,12]. 

Materialul a fost recoltat, în faza de anteză, de la plante cultivate în Grădina 
Botanică Iaşi. Fixarea, secţionarea şi colorarea materialului vegetal s-a făcut conform cu 
metodele obişnuite în Laboratorul de Morfo-anatomie Vegetală de la Facultatea de Biologie 
a Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi. 

La ambele specii s-au făcut secţiuni transversale la peţiol, la rachis şi la limbul 
foliolei (atât în dreptul nervurii mediane cât şi între nervuri) şi secţiuni superficiale la 
limbul foliolei pentru observarea celulelor epidermice văzute de faţă [3,4,5]. Analizarea 
preparatelor şi desenele au fost făcute la Microscopul MC1. 
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Rezultate şi discuţii 
 

Campsis radicans (L.) Seem. (Figurile 1-8) 
Peţiolul prezintă un contur circular în secţiuni transversale. Structura acestuia este 

mult asemănătoare cu cea a tulpinii [10] dar există unele diferenţe. Astfel, la nivelul 
epidermei se află puţine stomate. Scoarţa este diferenţiată într-o zonă externă, 
colenchimatizată (2-3 straturi de celule) şi una internă, mai groasă, parenchimatică. 
Fasciculele libero-lemnoase centrale sunt dispuse pe un cerc şi fiecare fascicul are o teacă 
sclerenchimatică perifloemică. La faţa adaxială a peţiolului se remarcă prezenţa a două 
fascicule izolate, mai mici (dar cu structură identică celor mari) orientate cu lemnul faţă în 
faţă. 

Rachisul prezintă, în secţiuni transversale, un contur general circular, modificat de 
două creste (aripi) latero-adaxiale ce delimitează un şanţ adânc. Stomatele proeminează 
deasupra nivelului general al epidermei iar cuticula este ondulată. Inelul de colenchim 
subepidermic este discontinuu, mai vizibil la faţa abaxială. Ţesutul conducător este sub 
forma mai multor fascicule dispuse pe un cerc, ca şi în peţiol, având început de structură 
secundară. În plus, se disting două fascicule izolate dispuse la faţa adaxială (identice celor 
din peţiol dar fără teacă sclerenchimatică) şi câte un fascicul în fiecare din cele două aripi 
latero-adaxiale. Cordoanele de fibre perifloemice au elemente cu pereţii moderat îngroşaţi 
şi lignificaţi. 

Limbul foliolei. În secţiuni superficiale, epiderma inferioară, văzută de faţă, este 
formată din celule cu contur foarte neregulat, cu pereţii laterali puternic ondulaţi, 
ondulaţiile având amplitudine mare. Stomatele sunt de tip tetracitic sau anomocitic şi sunt 
prezente numai în epiderma inferioară, deci limbul este hipostomatic. Prin transparenţă se 
observă peri secretori ce au glanda pluricelulară şi peri tectori lungi, pluricelulari, uniseriaţi, 
dar foarte rari. Epiderma superioară are celulele uşor mai mari, cu pereţii mai puţin ondulaţi 
decât în epiderma inferioară. 

În secţiuni transversale, prin limbul foliolei se observă că nervura mediană 
proeminează foarte mult la faţa inferioară a limbului şi prezintă un inel aproape complet de 
fascicule conducătoare cu structură asemănătoare celor din peţiol, totdeauna însă, numai de 
origine primară. În epiderma inferioară, mai cu seamă în dreptul nervurii mediane, se 
observă peri tectori pluricelulari de grosimi şi lungimi diferite. Sub ambele epiderme, dar 
numai în dreptul nervurii mediane, se găseşte un colenchim ± dezvoltat. 

Între nervuri, mezofilul foliolei este diferenţiat în ţesut palisadic (mai adesea 
bistratificat, cu celule relativ joase) la faţa superioară şi ţesut lacunos la faţa inferioară, deci 
limbul are o structură bifacială-heterofacială (dorsi-ventrală). Ambele epiderme au celule 
uşor alungite tangenţial (mai vizibil la faţa inferioară a limbului), cu pereţii externi mai 
îngroşaţi decât ceilalţi şi acoperiţi de o cuticulă subţire. Stomatele proemineză uşor 
deasupra nivelului extern al epidermei inferioare. În epiderma superioară se observă peri 
secretori foarte scurţi cu pedicel unicelular. 

 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet. (Figurile 9-17) 
Peţiolul, în secţiuni transversale, prezintă un contur circular-costat, modificat de 

un şanţ adaxial puţin adânc. Epiderma are celule cu pereţii externi foarte îngroşaţi şi în 
întregime cutinizaţi. Din loc în loc, există peri tectori asemănători celor de pe tulpină [10]. 
Parenchimul fundamental este celulozic, de tip meatic, multe celule au câte un cristal 
simplu de oxalat de calciu. Ţesuturile conducătoare formează un arc aproape închis lăsând 
în centru puţin parenchim celulozic. Structura ambelor ţesuturi conducătoare este de origine 
secundară. În liber sunt vizibile celule cu tanin, iar în lemn toate celulele dintre vase 
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reprezintă fibre libriforme. Fasciculele sunt separate de raze parenchimatic-celulozice, 
tecile de la periferia liberului se unesc şi formează un inel continuu de fibre 
sclerenchimatice. În plus, la faţa adaxială mai există două fascicule simetrice, mult mai 
mici decât cele centrale şi cu lemnul dispus faţă în faţă. 

Rachisul, în secţiuni transversale, prezintă o structură asemănătoare cu a 
peţiolului faţă de care diferă prin una-două creste adaxiale ce delimitează un şanţ larg şi 
adânc şi prin unul-două straturi hipodermice care sunt colenchimatizate. Numărul 
fasciculelor conducătoare este mai mic şi razele dintre ele sunt sclerificate la nivelul 
liberului. Fasciculele din crestele adaxiale sunt mai mari decât corespondentele lor din 
peţiol şi sunt înconjurate de o teacă parenchimatică. La nivelul epidermei se disting atât peri 
tectori cât şi peri secretori, cu glanda pluricelulară. Totodată la faţa adaxială se observă şi 
câteva stomate. 

Limbul foliolei. Epiderma, văzută de faţă, prezintă celule de contur neregulat şi 
pereţii laterali mai mult sau mai puţin ondulaţi. Amplitudinea ondulaţiilor este mai mare la 
celulele epidermei superioare a limbului. Stomatele, de tip paracitic, sunt numai în 
epiderma inferioară, deci limbul este hipostomatic. Prin transparenţă, în lungul nervurilor, 
se observă cristale simple de oxalat de calciu. Perii tectori sunt foarte lungi, prezenţi, mai 
cu seamă, pe faţa superioară a limbului. Perii de la marginea limbului sunt mai subţiri, au 
vârful ascuţit şi sunt inseraţi oblic.  

În secţiuni transversale, se observă că nervura mediană proemineză la ambele feţe 
ale limbului, dar mai ales la cea inferioară. Nervura cuprinde, sub epiderma superioară 
(care este papiloasă), colenchim hipodermic şi în centru un fascicul conducător mare, 
înconjurat de o teacă sclerenchimatică, cu lemnul mai dezvoltat decât liberul; în structura 
liberului se disting numerose celule taninifere mari. La nivelul ambelor epiderme sunt peri 
tectori de mărimi diferite, toţi fiind tricelulari, cu celula intermediară foarte mică, inelară.  

Între nervuri, mezofilul este diferenţiat în ţesut palisadic unistratificat la faţa 
superioară şi ţesut lacunos (5-6 straturi de celule) la faţa inferioară, deci limbul foliolei are 
o structură bifacială heterofacială. 

 
 

Concluzii 
 

Se analizează histo-anatomia frunzei de la două liane: Campsis radicans (L.) 
Seem. and Wisteria sinensis (Sims) Sweet. 

Ambele specii prezintă frunze imparipenat compuse, peţiolate, de 15-20 cm 
lungime (la Campsis) şi 25-30 cm lungime (la Wisteria),  formate din (7-)9-11 foliole (la 
Campsis) şi 7-11(-13) foliole (la Wisteria), pe dos păroase, mai ales pe nervuri (la Campsis) 
sau sericeu-păroase la început apoi glabrescente (la Wisteria). 

Peţiolul prezintă, în secţiune transversală, un contur circular la Campsis şi 
circular-costat cu un şanţ puţin adânc la Wisteria. La ambele specii peţiolul are mai multe 
fascicule libero-lemnoase (mai numeroase la Campsis) dispuse pe un cerc în poziţie 
centrală (fiecare cu o teacă perifloemică) şi două fascicule, mai mici, în poziţie adaxială. 
Sclerenchimul perifloemic este reprezentat numai de teci ± dezvoltate (la Campsis) sau de 
un inel continuu (la Wisteria).  

Referitor la structura rachisului se observă, la ambele specii, o reducere a 
numărului de fascicule conducătoare, structură asemănătoare ± cu cea din peţiol. 

Nervura mediană a limbului foliolei proeminează evident numai la faţa inferioară 
a limbului la Campsis  şi la ambele feţe ale limbului, destul de puternic, la Wisteria. 
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Hipoderma colenchimatică este dezvoltată atât sub epiderma superioară cât şi sub 
cea inferioară (la Campsis) şi numai sub cea superioară la Wisteria. În nervura mediană se 
întâlneşte un fascicul libero-lemnos mare, înconjurat de o teacă sclerenchimatică la 
Wisteria sau un inel aproape complet de fascicule, fiecare având câte o teacă 
sclerenchimatică perifloemică. În epiderma inferioară de la Campsis, în dreptul nervurii 
mediane, se observă peri tectori pluricelulari de  grosimi şi lungimi diferite. 

Stomatele sunt de tip anomocitic sau tetracitic la Campsis şi de tip paracitic la 
Wisteria şi se găsesc numai în epidermele inferioare la ambele specii. Pe ambele feţe ale 
limbului de la Wisteria sunt peri tectori rari. La Campsis, pe ambele feţe, se observă rari 
peri secretori cu glanda pluricelulară şi foarte rari peri tectori, lungi, pluricelulari, uniseriaţi. 

La ambele specii limbul are o structură bifacială hetero-facială, ţesutul palisadic 
fiind bistartificat cu celule joase (la Campsis) sau unistratificat la Wisteria. 
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Explicaţia figurilor:  
Campsis radicans (L.) Seem. - Secţiuni transversale prin peţiol (1 - schemă) şi rachis (2 - schemă; 3 - 

detaliu), secţiuni superficiale ale limbului foliolei (4, 5 - epiderma inferioară; 6 - epiderma superioară) şi secţiuni 
transversale prin limbul foliolei (7 - schemă în dreptul nervurii mediane; 8 - detaliu dintre nervuri) 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet - Secţiuni transversale prin peţiol (9 - schemă; 10 - detaliu) şi rachis (11 
- schemă), secţiuni superficiale ale limbului foliolei (12 - epiderma inferioară; 13, 14 - epiderma superioară) şi 
secţiuni transversale prin limbul foliolei (15 - schemă, 16 - detaliu, ambele în dreptul nervurii mediane; 17 - detaliu 
dintre nervuri). 
 

Prescurtări:  
col - colenchim; c. tan - celulă taniniferă; cut - cuticulă; ep - epidermă (i - inferioară; pap - papiloasă; s-
superioară); fasc. adax - fascicul adaxial; lb - liber; lm - lemn; p. t - păr tector; sc - scoarţă; scl - sclerenchim; st - 
stomată; ţ - ţesut (lc - lacunos; psd - palisadic); 
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