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ABSTRACT 
This paper presents the histoanatomical characteristics of a halophilic species: 

Plantago schwarzenbergiana. The cross sections of the vegetative organs were 

subjected to the usual steps of the histoanatomical analysis.  Results are presented 

with original photographs. We identified the protective trichomes and secretory 

trichomes in the epidermis of the aerial stem and  the leaves. The aerenchyma is a 

histo-anatomical feature of these plants in the habitats with poor ventilation of 

saline soils. The relative lignification of aerial stem and the petiole can be related 

to an excessive salinity in soil. The analysis of leaf anatomy in P. 

schwarzenbergiana showed that the leaves contained xeromorphic traits. We 

determined the ecophysiological parameters: stomatal density, leaf lamina 

thickness, vascular bundles thickness, cuticle thickness, density and  length of 

trichomes (protective and secretory), relative saturation deficit (LRDS) and 

succulence. LRDS was higher in leaves affected (average slightly damaged). 

KEY WORDS: Plantago schwarzenbergiana, (LRDS) leaf relative saturation 

deficit, succulence 

 

INTRODUCERE 

Plantago schwarzenbergiana este o specie endemic răspândită în România, 
Ungaria şi Rusia (după Flora Europaea), Serbia (Kneževič et al, 2009) şi Ucraina 
(Kawada et al, 2006). Este halofită, perenă (Ciocârlan, 2000; Ianovici et al., 2010a; 
Ianovici et al, 2010b) şi descrisă în Flora României ca având rizom pivotant lung. 
Frunzele bazale erecte, puţin cărnoase, lanceolate sau eliptic lanceolate sunt  lungi 
de  2-7 cm şi late de 1-2.5 cm, cu peţiol lung de 1–7 cm, întregi sau denticulate, cu 
peri lungi sau glabre, cu 3–5 nervuri evidente. Scapurile florifere lungi de 6–25 cm 
au peri rari. Spicele înguste şi dense sunt lungi de 5 cm. Bracteile sunt aproape de 
lungimea caliciului, arcuite, concave, eliptice, la vârf obtuz rotunjite, cu lungimea 
de 2.5 mm, carenate. Sepalele anterioare sunt îngust eliptice, scurt apiculate (2.25-
2.50 mm), carenate iar cele posterioare hialine, lungi de 1.5 mm, necarenate. 
Laciniile corolei de culoare albă au formă ovată (1.5 mm). Anterele albe, lungi de 
2 mm sunt ieşite din corolă. Capsula este conică, cu 4–5 seminţe lungi de 1.25 mm, 
neregulate, elipsoidale sau mai mult sau mai puţin oblic trunchiate, puţin cărnoase, 
dorsal  convexe  şi  fin  punctate.  S-a constatat variaţia taliei plantelor în raport cu 
factorul hidric. Astfel în condiţii de ariditate scapul are înălţimea de 6-12 cm. În 
condiţii de umiditate ridicată poate ajunge la 18-25cm. Pe teritoriul României au 
fost descrise 3 forme (microphylla, macrophylla, pilosula). 
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Plantago schwarzenbergiana caracterizează soloneţurile (soluri alcalice, 
soluri alcaline, sărături negre) şi solonceacuri care au evoluat sub o vegetaţie 
caracteristică alcătuită din specii ierboase care tolerează reacţia alcalină (Popescu 
et al. 1958; Ţopa, 1965; Mititelu, 1971; Teodorescu – Soare & Slonovschi, 2006; 
Boros, 2003; Molnár & Borhidi, 2003; Alec, 2010). P. schwarzenbergiana este 
mezofilă, moderat termofilă, bazifilă. Vegetează în microstaţiuni plane, argiloase, 
cu sărăturare moderată de tip carbonato-sodică, slab sulfatică sau clorurică şi un 
pronunţat deficit hidric în timpul verii. Cantitatea de săruri minerale acumulată în 
corpul plantei a fost apreciată la 18.72%, iar raportul dintre sărurile acumulate şi 
substanţele organice sintetizate de 1:2.1, specia fiind încadrată în categoria 
halofitelor reglatoare - acumulatoare (Pop, 1977). Grigore & Toma (2008) au 
introdus această specie pe baza datelor histoanatomice în categoria halofitelor 
xeromezofile. 

Plantago schwarzenbergiana se asociază îndeosebi cu specii care tolerează 
cantităţi mari de săruri minerale în sol, asociate cu un xerofilism accentuat. Uneori 
se asociază cu specii mezo-xerofile, cum sunt: Hordeum hystrix, Aster tripolium, 

Rorippa sylvestris etc. 
În Câmpia Banatului specia a fost identificată în  localităţile: Cenad, 

Saravale, Tomnatec, Sânnicolaul Mare, Sânmihaiul Român, Foeni, Diniaş, 
Cruceni, Biled, Sânmartinul Sârbesc, Ivanda, Săcălaz, Giulvăz, Ciacova, Utvin, 
Giera, Rudna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Sînandrei şi Timişoara (Popescu et 
al., 1958; Popescu, 1963; Oprea et al, 1969; Grigore, 1971; Pop, 1977; Pătruţ et al, 
2005; Pop et al, 2004; Ianovici, 2009).  

Lucrarea de faţă îşi propune evidenţierea la Plantago schwarzenbergiana a 
principalelor caracteristici histoanatomice şi a unor parametri ecofiziologici. 

 
MATERIALE SI METODE 

Plantele analizate au fost recoltate pe sărăturile de la Diniaş la sfârşitul 
lunii mai pentru analiza histoanatomică şi la începutul lunii august pentru analize 
ecofiziologice. Plantele au fost fixate în alcool etilic 70℅ şi s-au efectuat secţiuni 
transversale de mână şi preparate proaspete. Am folosit rectivul genevez  şi 
albastru de toluidină pentru colorare. Pentru detaşarea epidermei am utilizat 
metoda jupuirii. S-au efectuat câte zece preparate de pe ambele suprafeţe ale 
frunzei. Epidermele au fost decolorate într-o soluţie de 5% hipoclorit de sodiu timp 
de 30-60 de minute. Densitatea stomatică (DS) şi a perilor epidermici (DP) 
reprezintă numărul de stomate per mm², respectiv numărul de peri per mm² 
(Ianovici, 2009). Pentru determinarea DS şi DP, dar şi a celorlalţi parametri foliari 
am folosit coeficientul micrometric pentru fiecare pereche obiectiv-ocular la 
microscopul Optika B500. Au fost realizate fotografii cu ajutorul aparatului 
Cannon PowerSchot A630. Parametri calculaţi (tab.1) au fost verificaţi cu softul 
QuickPHOTO MICRO 2.3. Prelucrarea statistică am realizat-o cu Microsoft Office 
Excel 2007 (Ianovici, 2009).  



Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2011, vol XIV, pp. 53-64 

55 

 

Eşantionarea probelor pentru analize ecofiziologice au avut în vedere 
recoltarea frunzelor afectate şi neafectate de dăunători. Daunele vizuale au fost 
evaluate pe o scară de cinci puncte pentru următoarele caracteristici: cloroze, 
necroze şi frunze uscate (Manning & Feder 1980; Posthumus 1982; Dimitrova & 
Ninova 1998). Scara include: nivelul I - frunze intacte (0% suprafaţa frunzelor 
deteriorată), nivelul II – frunze uşor deteriorate (până la 25%), nivelul III – frunze 
mediu deteriorate (până la 50%), nivelul IV – frunze deteriorate considerabil (până 
la 75%) şi nivelul V – frunze puternic deteriorate (peste 75%), inclusiv frunze 
moarte. Am identificat doar necroze de nivelul II şi III. 

Deficitul relativ de saturaţie foliară (“leaf relative saturation deficit” –
LRSD sau “saturation water deficit“ - SWD) a fost determinat începând cu 
greutatea probei eşantionate în stare proaspătă a frunzelor (FW). O probă  a fost 
alcătuită din 10 frunze, colectate de la aceeaşi plantă. În scopul de a obţine 
greutatea foliară turgescentă (TM), frunzele s-au introdus în apă distilată în 
interiorul unui vas Petri închis pentru 24 ore, în condiţii de iluminare mai slabă şi 
la temperatura fluctuantă din laborator. Probele au fost apoi uscate la 70°C până la 
greutate constantă (DW). LRSD a fost calculat folosind următoarea formulă (Barr 
& Weatherley, 1962; Ashraf et al, 2006): 

LRSD = [(T.W - F.W) / (T.W – D.W)] × 100 
Cuantificarea suculenţei am realizat-o raportând  greutatea materialului 

vegetal proaspăt la  greutatea materialului uscat (FW / DW) (Zotz & Winter,  1994; 
Franco et al.1996; Hoolbrook & Putz,1996). 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Exemplarele studiate de noi evidenţiază prin detaşare epidermală la nivelul 
frunzei că celulele epidermice văzute din faţă au contur regulat, cu pereţii laterali 
ondulaţi. Stomatele sunt prezente pe ambele epiderme, deci limbul este 
amfistomatic. Conform clasificării concepute de Prabhakar (2004), aparatele 
stomatice din epidermele foliare de la Plantago schwarzenbergiana se încadrează 
în tipul isotricitic, rar fiind prezente stomate anisocitice şi tetracitice. Densitatea 
stomatică în epiderma inferioară (135 stomate/mm2) este foarte apropiată densităţii 
stomatice din epiderma superioară (145 stomate/mm2). Perii tectori pluricelulari 
sunt scurţi, aculeiformi, cu vârful foarte ascuţit sau cu vârful rotunjit. Pedicelul 
perilor tectori are o lungime de 257.6µm. Perii glandulari sunt mai numeroşi. Sunt 
capitaţi, glanda fiind bicelulară. Lungimea unui astfel de păr este în medie de 
64.4µm. Densitatea perilor este mică: în epiderma superioară (12 peri/mm2) este 
foarte apropiată de cea din epiderma inferioară (13 peri/mm2). 

În secţiune transversală putem observa celulele epidermice inegale ca 
mărime. În epiderma superioară perimetrul celulelor este de 137 µm iar aria de 
1321 µm2.  În epiderma inferioară perimetrul celulelor are o medie de 114 µm iar 
aria de 909 µm2. Grosimea limbului între nervuri este în medie de 437µm. În 
secţiune transversală mezofilul este format dintr-un clorenchim palisadic cu celule 
heterodiametrice, dispuse pe câte 2-3 straturi pe ambele feţe ale frunzei. Între 
celulele palisadice sunt diferenţe de mărime, straturile dinspre epiderma abaxială 
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fiind foarte joase, atipice. Celulele palisadice din straturile adaxiale au un 
perimetru de 174 µmm şi aria de 1871 µm2. Celulele palisadice din straturile 
abaxiale prezintă un perimetru de 115 µm şi o arie medie de 606 µm2.  Creşterea 
suprafeţei interne libere este datorată creşterii dezvoltării ţesutului palisadic. Cu 
creşterea în volum a ţesutului palisadic, la care conductibilitatea în direcţia paralelă 
cu suprafaţa frunzei este mică, distanţa dintre fascicule devine mai mică. 
Clorenchimul lacunos, foarte slab dezvoltat în comparaţie cu cel palisadic, format 
din puţine celule izodiametrice, dispuse pe 1-2 rânduri, cu spaţii intercelulare mici 
este localizat în zona mediană a mezofilului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fasciculele conducătoare libero-lemnoase sunt protejate de arcuri de 

colenchim. Fasciculul din nervuri este gros de 170µm. Fasciculele sunt înconjurate 
de o endodermă. Sub epiderma inferioară, în dreptul fiecărui fascicul vascular se 
găsesc câteva celule colenchimatizate. Vasele lemnoase sunt dispuse radiar şi sunt 
separate prin parenchim lemnos biseriat. Liberul orientat spre faţa abaxială are o 
dispunere în semicerc. Fasciculul este prevăzut cu două calote colenchimatice. 
Cuticula este mai groasă în dreptul nervurii şi la extremităţi (13,8µm). Cuticula în 
restul limbului prezintă o grosime de 4,6 µm. Cel mai frecvent, aparatele stomatice 

Fig. 1. Plantago  schwarzenbergiana – habitus 
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sunt la acelaşi nivel sau uşor ridicate deasupra epidermei. În frunză se pot observa 
numeroase fascicule cu organizare mai simplă, fără teci de susţinere şi mărginite de 
endodermă, de aspect circular. Apreciem această structură ca fiind ecvifacială 
centric heterogenă şi intermediară. 

 

  
 
 

    
 
 

 
Secţiunile transversale executate la nivelul peţiolului evidenţiază forma 

distinctă a acestuia. Acesta apare de contur semilunar, cu două coaste laterale şi 
una mai proeminentă dispusă median. Şanţul adaxial se adânceşte progresiv.  
Clorenchimul palisadic se retrage spre epiderme, cea mai mare parte a peţiolului 
fiind constituită din celule parenchimatice. Sunt prezente trei fascicule mari şi 
câteva mai mici între ele. Endoderma fasciculelor este uşor suberificată. 
Fasciculele sunt înconjurate de două calote sclerenchimatice care se unesc. Acest 
aspect a mai fost descris la Plantago cornuti (Ianovici, 2009). În concavitatea 
lemnului se găseşte parenchim liberian. În extremităţile peţiolului sunt evidente 
alte două fascicule de dimensiuni medii care nu prezintă întotdeauna ambele teci de 

Tabel 28. Parametri foliari Plantago schwarzenbergiana   Valori 

Densitatea stomatică în epiderma superioară 135 stomate/mm2 

Densitatea stomatică în epiderma inferioară 145 stomate/mm2 
Peri tectori  257,6µm 
Peri glandulari  64,4µm 
Grosimea limbului între nervuri 437µm 
Cuticula în dreptul nervurii 13.8µm 

Cuticula între nervuri 4,6 µm 
Fasciculul din nervura 170µm 

Fig. 2. Plantago  schwarzenbergiana – epidermele foliare cu aparatele stomatice,  200x zoom4 

Fig. 3. Plantago  schwarzenbergiana – peri glandulari şi tectori,  200x  oom4 
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susţinere. Extremităţile peţiolului şi nervura mediană se colenchimatizează 
progresiv. Epiderma prezintă stomate şi peri tectori. 

 

  
 

   
 

   
 
 

Fig. 4. Plantago  schwarzenbergiana - sectiune transversală prin frunza,  100x  

Fig. 5.  Plantago  schwarzenbergiana – fascicule vasculare foliare ,  400x 

Fig. 6. Plantago  schwarzenbergiana – sectiune transversală prin peţiol, 40x şi 100x 
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Tulpina aeriană are un contur circular în secţiune transversală. Epiderma 
are celule cu peretele extern mult mai îngroşat decât ceilalţi şi acoperit de o 
cuticulă subţire. Din loc în loc pot fi observaţi perii tectori aculeiformi. Scoarţa are 
4-5 straturi celulare, cel intern constituindu-se într-o endodermă primară. Cilindrul 

Fig. 7. Plantago schwarzenbergiana- fascicul vascular în peţiol  şi sectiune transversală prin 
extremitatea peţiolului (400x) 

Fig. 8. Plantago  schwarzenbergiana- sectiuni transversale prin scap, 40x şi 100x 

Fig.9. Plantago schwarzenbergiana- sectiuni transversale prin scap înainte şi după înflorire cu 

evidenţierea fasciculelor vasculare, 400x 
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central începe cu un periciclu sclerenchimatic gros, puternic îngroşat. Ondulaţiile 
se accentuează cu vârsta în dreptul fasciculelor de dimensiuni mari. Fasciculele 
mari sunt în număr de 8. Fiecare are dispersate spre periciclu insule mici de liber. 
Vasele lemnoase în şiruri radiare şi sunt separate de parenchim celulozic. Între 
fasciculele conducătoare tipice, în contact cu periciclul se află uneori fascicule 
constituite numai din elemente liberiene. Este prezent şi liberul perimedular care 
nu este separat de vasele lemnoase. Parenchimul medular se lignifică în jurul 
fasciculelor şi perimedular, în rest fiind celulozic. Central se formează o lacună 
aeriferă neregulată. 

   
 
 

  

  
 

Fig.10. Plantago  schwarzenbergiana- sectiuni transversale prin rădăcina tânără, 40x şi 400x zoom4 

Fig. 11. Plantago  schwarzenbergiana - sectiuni transversale prin rădăcina  secundară , 40x şi 100x zoom4 

Fig. 12. Plantago  schwarzenbergiana- 

periderma rădăcinii 400x zoom4 

Fig. 13. Plantago  schwarzenbergiana- 

lacune aerifere în rădăcină, 400x zoom4 
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La Plantago schwarzenbergiana rădăcina are o structură secundară, 
edificată mai întâi pe seama cambiului. La nivelul scoarţei externe se diferenţiază o 
exodermă cu celule poligonale, suberificate. Scoarţa este parenchimatică şi 
meatică. Endoderma şi periciclul delimitează cilindrul central în care ţesuturile 
conducătoare secundare, rezultate din activitatea cambiului, formează un inel 
extern foarte subţire de liber şi un corp lemnos central mai gros. Iniţial rădăcina 
este tetrarhă. Vasele de metaxilem ocupă o poziţie centrală. Într-o etapă ulterioară, 
se diferenţiază şi felogenul care generează suberul tipic. Felodermul se deosebeşte 
greu de scoarţa primară. Felodermul, scoarţa primară şi o parte a liberului secundar 
sunt de natură celulozică şi limita între ele este imprecisă. Această zonă ocupă cea 
mai mare parte a rădăcinii şi este particulară. Şirurile radiare de celule ca nişte 
şiraguri de mărgele au o dispunere laxă între cilindrul central şi suber. La nivelul 
său sunt prezente lacune de aer. Ţesuturile conducătoare secundare, rezultate din 
activitatea cambiului, formează un inel extern subţire de liber şi un corp lemnos 
central relativ subţire. Liberul este format din tuburi ciuruite, celule anexe şi celule 
de parenchim, cu dispoziţie în şiruri radiare. Cambiul generează şi lemnul secundar 
care este format din numeroase vase dispersate în masa fundamentală de libriform. 
Vasele sunt solitare sau grupate în şiruri radiare discontinue şi au dimensiuni foarte 
mici. Pot fi observate şi primordiile radicelelor. 

 
Tabel 2. Parametri ecofiziologici foliari la Plantago  schwarzenbergiana (I) 

Frunze mature, afectate, 
uşor şi mediu deteriorate 

LRSD Suculenţa 

Proba 1 36.11% 5.22 
Proba 2 18.86% 6.05 
Proba 3 24.43% 5.43 
Proba 4 22.58% 7 
Proba 5 27.27% 5.12 
Proba 6 27.84% 4.8 
Proba 7 31% 4.45 

 
Tabel 3. Parametri morfofiziologici foliari la Plantago  schwarzenbergiana (II) 

Frunze mature, nonafectate, 
intacte 

LRSD Suculenţa 

Proba 1 7.37% 8.1 
Proba 2 5.97% 6.96 
Proba 3 9.01% 7.65 
Proba 4 5.1% 7 
Proba 5 8.27% 7.38 
Proba 6 5.97% 6.04 
Proba 7 7.14% 5.97 

 
Greutatea medie în stare proaspătă (FW) a fost scăzută: 157.2mg pentru 

frunzele nonafectate şi 87.7mg pentru frunzele afectate. Greutatea medie a 
frunzelor uscate (DW) a fost de 59.2mg pentru frunzele nonafectate şi 17.8mg 
pentru frunzele afectate.  
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Valoarea medie a suculenţei la frunzele nonafectate a fost de 7.01 iar la 
frunzele afectate de 5.43. Suculenţa este diferită pentru cele două tipuri de frunze 
luate în studiu, frunzele sănătoase acumulând mai multă apă. Expunerea la 
concentrații saline creşte conţinutul de apă din țesuturile halofitelor (Khan et al, 
2005; Lee et al, 2005; Sayed, 1996). Frunzele afectate de dăunători pierd o parte 
din această capacitate, păstrându-şi totuşi viabilitatea. 

Datele noastre arată că deficitul relativ de saturaţie foliară are o valoare 
medie mare pentru frunzele afectate de atacul ierbivorelor (26.87%) şi o valoare 
medie mult mai mică pentru frunzele sănătoase (6.97%). Deficitul relativ de 
saturaţie foliară (LRSD) creşte  cu scăderea conținutului de apă relativ din frunze. 
La multe specii s-a demonstrat că în condiţii de stres se produce modificarea 
activități metabolice (Lawlor & Cornic, 2002), reducerea conținutului de apă 
relativ la plante și scăderea vigorii (Halder & Burrage, 2003; Lopez et al, 2002). 
LRSD este unul dintre indicatorii cei mai de încredere pentru identificarea tipurilor 
sensibile / rezistente la secetă (Ashraf et al., 1994; Sanchez-Rodriguez et al., 2010) 
dar exprimă şi rezistenţa la atacul ierbivorelor. Multor plante le creşte rezistenţa 
sistemică la atacul de agenți patogeni și insecte (Johnson et al, 2003; Kaplan et al, 
2007, 2008). Situațiile de stres induc o cascadă de semnale care permit plantelor să 
reacționeze în consecință. Activarea unui răspuns adecvat de apărare presupune un 
set complex de reacții (Brands și Ho, 2002; Suzuki et al, 2005; Meyer et al, 2006; 
Haydon și Cobbett, 2007). Aceste mecanisme permit plantelor să se adapteze și să 
supraviețuiască. După atacul patogen, frunzele noninfestate devin mai rezistente la 
alţi agenti patogeni, un fenomen numit rezistență sistemică dobândită (SAR). 
Efectul cel mai important care conduce la schimbare în rezistenţă este stresul hidric 
indus de ierbivor. Modificările hidrice și  toleranța ulterioară a plantelor poate 
contribui la creșterea sistemică în rezistență a plantelor (Vlot et al, 2008). 
Variaţiile LRSD pot explica mai bine consecinţele atacului. Se impun cercetări 
sezoniere ulterioare care să surprindă dinamica LRSD şi să demonstreze că 
frunzele unei plante comunică în urma atacului fungic şi/sau organismelor fitofage 
în urma instalării rezistenţei sistemice dobândite. 
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