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САЖЕТАК 

 

 

 У овом раду анализирана је варијабилност анатомских и микроморфолошких 

особина неких врста рода Salvia L. (Salvia amplexicaulis, Salvia verticillata, Salvia viridis 

и Salvia officinalis), са подручја Србије. Основни циљ био је да се испита 

микроморфолошка варијабилност листова, као и анатомска варијабилност листова и 

стабла. Анализом је обухваћено 27 квантитативних и 5 квалитативних карактера листа 

и 5 квантитативних и 8 квалитативних карактера стабла. Мерења квантитативних 

карактера листа вршена су у софтверским пакетима Leica DM2500 i Image J.  

 Резултати анализе варијанси (ANOVA) показали су да је једини карактер који 

нема статистички значај у формирању разлика између истраживаних врста дебљина 

сунђерастог ткива листа. PCA aнализом издвојени су они карактери који могу бити од 

потенцијалног значаја за таксономију у оквиру рода Salvia L. То су пре свега број 

палисадних слојева и површина ћелија епидермиса лица листа, пречник и дијагонала 

стабла, као и полупречник сржи стабла, затим дебљина листа у нивоу главног нерва, 

дужина и ширина стома и дебљина кутикуле на лицу листа, ширина, површина и број 

стома на наличју листа/mm2. Канонична дискриминантна анализа потврђује претходне 

анализе и показује да се истраживане врсте могу јасно разликовати на основу 

микроморфолошких и анатомских карактера. 

 Детаљно описани анатомски и микроморфолошки карактери анализираних 

вегетативних органа показују да анатомски карактери могу дати велики допринос у 

разграничавању врста и самим тим решавању таксономских проблема. 

Кључне речи: Salvia amplexicaulis, Salvia verticillata, Salvia viridis и Salvia 

officinalis, анатомија, микроморфологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

        

 

 

ABSTRACT 

 In this paper, the variability of anatomical and micromorphological features of some 

species of the genus Salvia L. (Salvia amplexicaulis, Salvia verticillata, Salvia viridis and 

Salvia officinalis) from Serbia was analyzed. The main goal was to examine the 

micromorphological variability of leaves, as well as the anatomical variability of leaves and 

stems. The analysis included 27 quantitative and 5 qualitative leaf characters and 5 

quantitative and 8 qualitative tree characters. Measurements of the quantitative characters of 

the list were performed in the software packages Leica DM2500 and Image J. 

 The results of the analysis of variance (ANOVA) showed that the only character 

that has no statistical significance in the formation of differences between the studied species 

is the thickness of the spongy leaf tissue. PCA analysis highlighted those characters that may 

be of potential importance for taxonomy within the genus Salvia L.  

These are primarily the number of palisade layers and the surface area of the epidermis cells 

of the leaf face, the diameter and diagonal of the tree, as well as the radius of the tree marrow, 

the thickness of the leaf at the level of the main nerve, the length and width of the stoma and 

the thickness of the cuticle on the reverse of the leaf / mm2. Canonical discriminant analysis 

confirms previous analyzes and shows that the studied species can be clearly distinguished on 

the basis of micromorphological and anatomical characters. 

 

The anatomical and micromorphological characters of the analyzed vegetative organs 

described in detail show that the anatomical characters can make a great contribution to the 

differentiation of species and thus to the solution of taxonomic problems.  

Key words: Salvia amplexicaulis, Salvia verticillata, Salvia viridis and Salvia 

officinalis, anatomy, micromorphology 
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1. УВОД 

 

1.1. Породица Lamiaceae 

 

Представници фамилије Lamiaceae имају широко распрострањење, присутни су на 

свим континентима изузев Арктика. У оквиру ове фамилије налази се око 240 родова и 

преко 7200 врста (Brauchler i dr., 2010). Најбројнији родови су Salvia (900 врста), 

Scutellaria (360 врста), Stachys (300 врста), Plectranthus (300 врста), Hyptis (280 врста), 

Teucrium (250 врста), Vitex (250 врста), Thymus (220 врста) i Nepeta (200 врста) (Harley i 

dr., 2004). 

Ердтман је 1945. године на основу броја једара и броја апертура поленовог зрна 

поделио фамилију Lamiaceae на две подфамилије Lamioideae и Nepetoideae. Услед 

развоја молекуларне систематике подфамилија Lamioideae значајно је промењена у 

односу на Ердтманову класификацију, док је подфамилија Nepetoideae била константно 

подржана као монофилетска група на основу морфолошких и молекуларних доказа 

(Moon i dr., 2008a). Врсте ове фамилије углавном насељавају сува, добро осунчана 

станишта широм света, са изузетком најхладнијих поларних региона, а највећи 

диверзитет је у тропским и умереним областима, посебно у Медитерану, Малој и 

централној Азији, где постоји сезонска смена климе (Walker i Sytsma, 2007; Raja, 2012). 

Веома су ароматичне услед присуства етарских уља која регулишу транспирацију и 

штите их од претераног загревања (Marin, 2003; Raja, 2012). 

Ова фамилија обухвата једногодишње и вишегодишње врсте, чија се разноврсност 

форми креће од високих дрвенастих биљака попут тиковине (Tectona grandis) до 

полужбунастих, жбунастих и зељастих врста. Ипак највећи број  представника су 

вишегодишње зељасте биљке (перене) (Moon i dr., 2008a) 
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1.2. Таксономске карактеристике и специфичности рода Salvia L. 

 

Род Salvia представља најбројнији род из фамилије уснатица (Lamiaceae) са око 800 

врста једногодишњих, вишегодишњих, зељастих, полужбунастих и жбунастих врста. 

Реч Salvia потиче од латинске речи salvare што значи спасити, спасавати, због 

лековитих својстава најпознатије врсте Salvia officinalis. Врсте овог рода су познате по 

својој лековитости и етеричним уљима која производе неке врсте. Природни ареал 

рода обухвата Европу, Азију, Северну и Јужну Америку. Постоје три центра 

разноврсности: Јужна и Централна Америка (са око 500 врста); Централна Азија и 

Медитеран (око 250 врста) и Источна Азија (90 врста) (Walker i dr. 2004). 

Систематика и припадност (Tatić i Blečić 1984): 

• Царство: Plantae  

• Раздео: Magnoliophyta  

• Класа: Magnoliopsida  

• Поткласа: Asteridae  

• Ред: Lamiales  

• Фамилија: Lamiaceae  

• Род: Salvia L. 

 

1.3. Биолошке карактеристике и специфичности рода Salvia L. 

Врсте рода Salvia су једногодишње, двогодишње или вишегодишње зељасте и 

дрвенасте врсте, четвртастог стабла. Листови су прости, цели, ређе перасто дељени. 

Брактеје се разликују од средњих листова, код неких врста су упадљиво обојене. 

Зигоморфни цветови су груписани у дихазијуме, а они у сложене метличасте или 

класолике цвасти. Чашица је од пет сраслих листића, двоусната са три зупца на горњој 

и два на доњој усни. Круница је симпетална, изразито двоусната, са горњом усном која 

је права или закривљена на доле, и доњом дворежњевитом или трорежњевитом. 

Постоје два прашника који су рачвасти, са антером са горње стране и ,,полугом” са 

доње стране. Тучак је  изграђен из две карпеле, са жигом који вири испред крунице. 

Плодови су мерикарпијуми од четири овалне орашице, код многих врста са слузима у 

омотачу (Kintzios, 2000). 

Стабла, листови и цветови многих врста су покривени заштитним трихомама. Неке 

врсте поседују и жлездане трихоме са етарским уљем од ког потиче њихов 

карактеристичан мирис и оштра арома, па их преживари избегавају у исхрани. 

Жлездане трихоме могу бити пелтатне и капитатне. Пелтатне трихоме имају широку 

главу састављену од неколико секреторних ћелија, кратку дршку и базалну 

епидермалну ћелију. Капитатне трихоме су састављене од базалне епидермалне ћелије, 

једноћелијске, двоћелијске или вишећелијске дршке, променљиве дужине, ћелије врата 

и једноћелијске или двоћелијске лоптасте главице (Corsi i Botega, 1999). 
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Дуго се претпостављало да су структура прашника и необично опрашивање код 

врста рода Salvia еволуирали само једном, и да је стога порекло рода Salvia 

монофилетско. Међутим, технике секвенцирања ДНК су показале да је овај тип 

прашника еволуирао најмање три различита пута у роду Salvia па се данас сматра да 

род није монофилетски. Род се вероватно састоји од чак три различите кладе или гране 

(Walker i dr. 2004). 

 

1.4. Анатомија вегетативних органа врста рода Salvia L. 

 

Коренов систем врста рода Salvia је осовински, са главним кореном дужине од 

10 до преко 7 цм који је споља покривен неравном, тамно-браон грубом кором. План 

анатомске грађе корена је прилично униформан код различитих врста (Özdemir i 

Senel,1999; Kandemir, 2003; Baran i Özdemir, 2006; Özkan i dr., 2008; Özdemir i dr., 2009; 

Dereboylu i dr., 2010; Kahraman i dr., 2010a,b; Kahraman i Dogan, 2010; Shirsat i dr., 2012; 

Çelep i dr., 2014). На површини попречног пресека је перидерм сачињен од неколико 

слојева ћелија неправилног облика. Кора је представљена малим бројем слојева 

паренхимских ћелија. У оквиру паренхимског флоема се уочавају групице 

склеренхимских влакана. Камбијум се углавном теже уочава; у неким случајевима се 

види као 1-2 слоја ћелија. Секундарни ксилем је добро развијем, изграђен од трахеја и 

трахеида. Код старијих коренова, у центру се налази срж изграђена од варијабилног 

броја слојева паренхимских ћелија, као и остаци примарног ксилема (Kandemir, 2003; 

Baran i dr., 2008; Özdemir i dr., 2009) 

Стабло је углавном усправно, висине од 20-100 (некад и до 120 цм), негранато, 

слабо или веома разгранато и то углавном у горњем делу. Вишегодишње врсте 

образују ризом који је дебео, кос или хоризонталан (Diklić, 1974). Стабло је на 

попречном пресеку типично четвороугаоно или ређе округло (Diklić, 1974). Многи 

истраживачи су дошли до закључка да је општи план примарне грађе стабла сличан 

код различитих врста (Özdemir i Şenel,1999; Kandemir, 2003; Baran i Özdemir, 2006; 

Özkan i Soy, 2007; Özkan i dr., 2008;Aktaş i dr., 2009; Koyuncu i dr., 2009; Kahraman i dr., 

2009; Özdemir i dr., 2009; Baran idr., 2010; Kahraman i dr., 2010a,b, Kahraman i Dogan, 

2010; Shirsat i dr., 2012; Çelep i dr., 2014). На површини стабла се налази епидермис 

изграђен од једног слоја ћелија правоугаоног или округлог облика, покривен танком и 

глатком кутикулом, са многобројним гландуларним и негландуларним трихомама. 

Субепидермално у угловима ставла уочљив је вишеслојни коленхим који заједно са 3-6 

слојева паренхимских ћелија чини примарну кору. Проводни цилиндар започиње 

прстеном склеренхимског ткива; често не постоји одвојен склеренхимски прстен, већ 

само негруписана склеренхимска влакна присутна уз елементе флоема (Baran i dr., 

2008). Проводни елементи су представљени ужим прстеном флоема и ширим прстеном 

ксилема, док је камбијум најчешће тешко уочљив. У самом центру стабла је срж 

састављена од крупних паренхимских ћелија са мноштвом интерцелулара. Секундарна 

грађа вишегодишњег изданка (ризома) се знатно разликује у односу на примарну; 

испод раскинутог епидермиса налази се перидерм састављен од 1-3 слоја ћелија 

хексагоналног облика. Примарна кора је тања и потиснута ка периферији, док се испод 

ње формирају елементи секундарне грађе. Сржни зраци су сачињени од 2-12 низова 
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ћелија и веома варијабилни у структури (Kandemir, 2003). Врсте које преферирају 

сушна станишта има донекле модификован општи план грађе стабла у циљу што бољег 

прилагођавања условима средине. Кахарман и др. (2009) су уочили да ксерофита Salvia 

staminea поседује дебљу и наборану кутикулу, као и већи број слојева кортекса у 

поређењу са мезофитном врстом  Salvia glutinosa.  

Листови су јајасти, срцасти или копљасти, недељени или перасто дељени. По 

ободу су назубљени или грубо тестерасто назубљени или грубо тестерасто назубљени, 

са густом мрежастом нерватуром. Приземни листови су веома често сакупљени у 

розету смештену у основи стабла. Брактеје су углавном јасно диференциране и јајастог 

облика, више-мање различито обојене (Diklić, 1974). План грађе листова различитих 

врста Salvia на попречном пресеку је донекле сличан (Baran i dr., 2008; Özkan i dr., 

2008; Kahraman i dr., 2009, 2010a,b; Kahraman i Dogan, 2010; Shirsat i dr., 2012; Çelep i 

dr, 2014).  

Листови Salvia су углавном бифацијални; епидермис лица је покривен дебљим 

слојем кутикуле и грађен од крупнијих ћелија у односу на епидермис наличја. Мезофил 

је диференциран на палисадно  ткиво оријентисано ка адаксијалној страни (крупне, 

издужене и густо сложене ћелије богате хлоропластима, 2-3 слоја) и сунђерасто ткиво 

ка абаксијалној страни (изодијаметричне ћелије са мноштвом интерцелулара и са 

хлоропластима, 3-4 слоја). Понекад, специјално код врста отворених и сушних 

станишта, са абаксијалне стране постоји додатни слој палисадног ткива као одговор на 

интензивну инсолацију (Kahraman i Dogan, 2010). Средишњи нерв је окружен 

коленхимском саром што је карактеристика целог рода (Kahraman i dr.,2009). Као и 

цела фамилија Lamiaceae, врсте рода Salvia имају амфистоматичне и хипостоматичне 

листове, при чему су стоме најчешће диацитног типа (Baran i dr., 2008; Kahraman i dr., 

2009, 2010a,b). Структура, распоред, облик и број проводних снопића у лисној дршци и 

дистрибуција склеренхимских влакана око флоема и/или ксилема може имати значаја у 

таксономији рода Salvia (Kahraman i dr., 2009; Akçin i dr., 2011). 
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1.5. Биолошке карактеристике и распрострањеност врста 

 

1.5.1. Salvia apmlexicaulis Benth. 

 

Опште карактеристике. S. amplexicaulis је вишегодишња зељаста биљка, висине до 80 

цм (слика 1). Стабло је усправно и покривено длакама. У доњем делу стабла листови су 

са кратким дршкама или седећи; средњи и горњи листови су седећи, имају срцасту 

основу; дуж целог обода су тупо назубљени. Листови су на лицу глатки или голи, а на 

наличју блеђи и покривени длакама. Брактеје су срцастојајасте, целог обода, исте 

дужине као чашица, често љубичасте боје и длакаве споља. Цветови су дугачки 10-12 

мм, са кратком цветном дршком, по 6-8 скупљени у привидне, збијене пршљенове. 

Чашица је звонаста, двоусната са три кратка зупца на горњој  и два дугачка на доњој 

усни, дужине 6-8,5 мм. Круница двоусната плаво-љубичасте боје, дугачка 8,5-12 мм, а 

крунична цев је исте дужине као чашица. Прашници не вире из крунице, а стубић је 

знатно дужи (Hedge, 1972; Diklić, 1974).  

 

Слика 1. Salvia amplexicaulis Benth. 
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Распрострањење: ова врста је распрострањена на Балканском полуострву, на 

подручјима Албаније, Бугарске, Грчке, бивше Југославије, европског и азијског дела 

Турске  (Hedge, 1972) 

 

1.5.2. Salvia verticillata L. 

 

Опште карактеристике. Биљка је кратко длакава. Цваст је привидни пршљен који се 

састоји од 20-40 цветова. Горња усна је целовита или назубљена, српасто савијена, а 

доња је подељена на три дела. Цвет нема длакав прстен са унутрашње стране. у цвету 

се налазе четири прашника, два су најчешће плодна, а два стерилна. Прашници су 

једнако дуги као и цвет или су краћи од њега. Уз доњу усну венчића прилегнут је врат 

тучка. Доњи листови су при дну срцасти, са обе стране су са избочинама (слика 2) 

(Rogošić, 2011). 

 

Слика 2. Salvia verticillata L. 

Распрострањење: ова врста настањује влажна подручја, травњаке и камењарске 

пашњаке и ивице путова (Rogošić, 2011). 
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1.5.3. Salvia viridis L.  

 

Опште карактеристике: S. viridis је једногодишња биљка која живи из подручја 

Средоземља до Крима и прелази у Иран (слика 3). Постоји неколико форми заснованих 

на карактеристикама длака. Распрострањена је врста са изразито љубичастим длакама. 

Врсте без длака, или оне са белим, зеленим или розе длакама су ређе заступљене. 

(Hedge, 1982).  

 

Слика 3. Salvia viridis L. 

Распрострањење: Ова врста је распрострањена у Турској (Hedge, 1982).  
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1.5.4. Salvia officinalis L. 

 

Опште карактеристике. Ова врста расте као полужбун, гране леже на земљи ил се 

издижу, јако разгранате, кора је сивомрка, љушти се.изданак је зелене боје, густо 

покривен белим, паучинастим длакама, без жлезда, мирише на балзам. Стабљика је 

усправна или се издиже, висока је 20-70 цм, снажна, на попречном пресеку скоро 

округла, у доњем делу љубичаста, већином прилично густо покривена белим вунастим 

длакама, из пазуха листова обично полазе кратки стерилни бочни изданци (слика 4). 

Листови су делимично зимзелени, чврсти, са лисном дршком дугачком 1-5 ц; лиска 

издужено јајаста, до ланцетаста, ређе елиптична или узано елиптична, дугачка 2-9 цм, 

0.5-5 цм широка, на оба краја заокругљена или кратко шиљата, при основи плитко 

срцасто усечена, неназубљена или дуж целог обода тупо назубљена, у почетку густо 

покривена сивим длакама, касније, нарочито на лицу гола, фино наборана, са перастом 

мрежастом нерватуром. Брактеоле јајасто ланцетасте, на врху оштро шиљате, дугачке 

као чашица, у вршном делу зељасе, при основи опнасти, опадају при зрелости биљке. 

По (4)-10 (20) цветова је сложено у 8 пршљенова пшпостављених један изнад другог, 

који су размакнути најмање за дужину цвета. Цветови су дугачки 2-3цм, са цветном 

дршком дугачком 3 мм. Чашица цевасто звонаста, зелена или некад љубичаста, дугачка 

9-14 мм, између 15 нерава дубоко избраздана, дуж нерава и обода покривена кратким 

коврџавим приљубљеним длакама, скоро до средине подељена на две подједнако 

дугачке усне; чашична цев дугачка око 8 мм, чашични зупци нешто краћи, јајасто 

троугласто ланцетасти, са дугачким, шиљатим врхом, одељени дубоким, шиљастим 

зарезима. Круница светло љубичасте боје, ређе бела, око 2,5 пута дужа од чашице, дуж 

леђне стране покривена длакама, крунична цев права, постепено се ка врху шири; 

горња усна крунице дугачка 1 цм, скоро права, подељена у 2 кракта, заобљена режња, 

доња дугачка 1,5 цм, трорежњевита са округласто објајастим средњим режњем, који је 

на врху усечен. Прашнички конци јаки, са кратким, јако искривљеним конективом; 

унутрашњи прашници развијени као стаминодије. Стубић мало дужи од крунице. 

Плодићи скоро лоптасти, велики 2-3 мм, глатки, тамномрки (Josifović 1970-1977). 

 

Слика 4. Salvia officinalis L. 
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Распрострањење: Ова врста живи на сушним, кречњачким, каменитим површинама. У 

Србији је бројна у асоцојацији  Artemisio-Salvietum officinalis. У медитеранском делу 

јужне Европе, од Шпаније до северних Балканских земаља, Мала Азија, северна 

Сирија. Култивисана је у целој Европи и Северној Америци, Медитеранска врста 

(Josifović 1970-1977). 
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2. ЦИЉЕВИ РАДА 

 

Врсте рода Salvia због своје морфолошке разноликости и широких могућности 

примене од великог значаја у ботаници, фармацији, званичној и народној медицини и 

агрономиији. Због тога је неопходно њихово боље упознавање. У складу с тим цљеви 

овог рада су: 

• Упоредна анализа морфолошких и анатомских карактера листа; 

• Квантитативна процена степена и типа варијабилности морфолошких и анатомских 

карактера листа у оквиру истраживаних врста; 

• Упоредна анализа анатомских карактера стабла; 

• Квантитативна процена степена и типа варијабилности анатомских карактера листа 

у оквиру истраживаних врста. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

У циљу проучавања варијабилности квантитативних и квалитативних карактера 

листа и стабла врста рода Salvia анализиране су следеће врсте овог рода: Salvia 

amplexicaulis, Salvia verticillata, Salvia viridis и Salvia officinalis. 

 

3.1. Теренска истраживања и сакупљање биљног материјала 

 

Узорци испитиваних врста рода Salvia сакупљени су током пролећа и лета 2019 . 

године у периоду цветања. Материјал је сакупљен са следећих локалитета: Велики 

Крш, Гоењане; Брљаре, Долина Пчиње и Мудраковац, Крушевац. 

Сакупљање биљног материјала и теренска проучавања обављена су непосредно 

на стаништима испитиваних биљака. Материјал сакупљен на терену је хербаризован и 

фиксиран. Биљни материјал, сакупљен за анализу на терену, фиксиран је у 50% 

етанолу. 

3.2. Анализиране врсте рода Salvia L. 

 

1. Salvia amplexicaulis Benth. Србија: Велики Крш, Горњане (Златковић, Б., 

Златковић, Б., 04.07.2019). Инвентарски број 14294 

2. Salvia verticillata L. Србија: Велики Крш, Горњане (Златковић, Б., Златковић, 

Б.,04.07.2019). Инвентарски број 14293 

3. Salvia viridis L. Србија: Брљаре, Долина Пчиње (Златковић, Б., Златковић, 

Б.,05.06.2019). Инвентарски број 14296 

4. Salvia officinalis L. Србија: Мудраковац, Крушевац (Вукојевић, А., Златковић, 

Б.,07.07.2019). Инвентарски број 14297 

 

3.1 Анализа површинских структура 

 

Морфолошке структуре листова, као што су жлездане и нежлездане трихоме и 

стоме посматране су на полу-трајним препаратима. 

Биљни материјал, сакупљен за анализу на терену, фиксиран је у 50% етанолу. 

Анализа листова обављена је на привременим микроскопским препаратима. За 

просветљавање узорака од сваке индивидуе узети су исечци средњих листова и 

средњег дела листа и стављени у стаклене посуде са водоник-пероксидом и калијум-

хидроксидом. Водоник-пероксид и калијум-хидроксид врше сапонификацију 

хлорофила чинећи га растворљивим у води. Време просветљавања разликује се од 

врсте до врсте. Узорци, након просветљавања, стављени на предметно стакло са 
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глицеролом и прекривени покровним стаклом посматрани су на микроскопу. На тај 

начин направљени су полу-трајни препарати погодни за анализу.  

Тако припремљени препарати су фотографисани и анализирани камером Leica 

DFC490 на Leica DM2500  микроскопу. Мерење морфолошких карактера обављено је 

помоћу софтвера Image J. 

Светлосном микроскопијом анализирани су следећи карактери епидермиса 

листа: 

• Облик ћелија епидермиса лица и наличја; 

• Дужина, ширина и површина стома; 

• Број жлезданих и нежлезданих длака на лицу и наличју; 

• Број стома на лицу и наличју; 

• Типови трихома и њихова грађа. 

 

 

3.2 Анатомска анализа листова и стабала 

 

Анатомска анализа листова и стабала урађена је на привременим 

микроскопским препаратима. Попречни пресеци листова и стабала добијени су 

сечењем на микротому и двојно бојени бојама safranin и alcian blue. Након провлачења 

кроз серију алкохола растуће концентрације (50%-99,6% етанол) пресеци су пребачени 

на предметно стакло уз кап 50% алкохола и посматрани на микроскопу.  

Овако припремљени препарати попречног пресека листа и стабла сликани су 

камером Motice Image Plus 2.0, на микроскопу Motice.  

 

На овако припремљеним препаратима листова анализирани су следећи 

карактери: 

• Дебљина листа; 

• Дебљина листа у нивоу главнох нерва; 

• Дебљина кутикуле на лицу и наличју листа; 

• Дебљина епидермиса лица и наличја листа; 

• Дебљина палисадног ткива; 

• Висина палисадних ћелија; 

• Број палисадних слојева; 

• Дебљина сунђерастог ткива; 

• Пречник стабла; 

• Дебљина коре стабла; 

• Дебљина проводног цилиндра стабла; 

• Полупречник сржи стабла; 

• Дијагонала стабла. 
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3.3. Статистичка обрада података 

 

Добијени резултати мерења унешени су у табеле и статистички обрађени у Excel-u. 

За све измерене вредности урађена је основна статистичка анализа којом су обухваћене 

средња вредност, минималне, максималне вредности и стандардна девијација. Aнализа 

варијанси, aанализа главних компонентии канонична дискриминантна анализа 

одрађене су у софтверском пакету STATISTICA 7 (Systat Software, Inc. 2007). 
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4. Резултати и дискусија 

 

4.1. Анализа површинских структура листа испитиваних врста рода 

Salvia L. 

 

4.1.1. Епидермис листа врсте Salvia amplexicaulis Benth. 

 

На основу анализе ћелија епидермиса лица и наличја, уочено је да су 

епидермалне ћелије лица полигоналног облика и имају равне ћелијске зидове (слика 

[5.] - A), док су епидермалне ћелије наличја неправилног облика и имају изувијане 

ћелијске зидове (слика [6.] - C). Ћелије епидермиса лица су знатно крупније од ћелија 

епидермиса наличја. Стоме су заступљене и на лицу и на наличју листа, али су бројније 

на наличју листа. На листовима ове врсте уочавају се нежлездане, док жлезданих 

трихома нема. Нежлездане трихоме су вишећелијске и бројније на наличју (слика [6.] – 

B,D).  

 

 

Слика [5.] A - епидермис лица листа S. amplexicaulis, Велики Крш (x40); 1 - епидермалне 

ћелије лица; B - трихоме на лицу листа (x10); C - епидермис наличја листа S. amplexicaulis, 

Велики Крш (x40); 2 - стоме, 3 - епидермалне ћелије наличја; D - Трихоме на начличју листа 

(x10). 
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4.1.2. Епидермис листа врсте Salvia verticillata L. 

 

Епидермалне ћелије лица су полигоналног облика равних ћелијских зидова 

(слика [6.] - A), док епидермалне ћелије наличја су неправилног облика изувијаних 

ћелијских зидова (слика [6.] - C). Епидермалне ћелије лица су крупније од 

епидермалних ћелија наличја. Стоме су заступљене и на лицу и на наличју, али су 

знатно бројније на наличју (слика [6.] - C). Присутне су нежлездане трихоме. 

Нежлездане трихоме су вишећелијске и дугачке, присутне у већем броју на наличју 

(слика [6.] - B,D).  

 

Слика [6.] A - епидермис лица листа S. verticillata, Велики Крш (x40); 1 - епидермалне ћелије 

лица; B  -  трихоме на лицу листа (x10); C - епидермис наличја листа S. verticillata, Велики Крш 

(x40); 2 - стоме, 3 - епидермалне ћелије наличја; D - трихоме на начличју листа (x10). 
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4.1.3. Епидермис листа врсте Salvia viridis L. 

 

Ћелије епидермиса лица су многоугаоног облика, равних ћелијских зидова 

(слика [7.] - A) док су епидерммалне ћелије наличја неправнилног облика изувијаних 

ћелијских зидова, и знатно су мање у односу на епидермалне ћелије лица (слика [7.] - 

C). Стоме су присутне и на лицу и на наличју, али су на наличју бројније. Заступљене 

су жлездане и нежлездане трихоме. Нежлездане трихоме су бројније на наличју, док су 

жлездане трихоме присутне само на наличју (слика [7.] – B,D).  

 

Слика [7.] A - епидермис лица листа S. viridis, Брљаре (x40); 1 - епидермалне ћелије лица, 2 - 

стоме; B - трихоме на лицу листа (x10); C -  рпидермис наличја листа S. viridis, Брљаре (x40); 3 

- епидермалне ћелије наличја, 4 - стоме; D - трихоме на начличју листа (x10). 
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4.1.4. Епидермис листа врсте Salvia officinalis L. 

 

Епидермалне ћелије лица су полигоналног облика равних ћелијских зидова 

(слика [7.] - A), док су епидермалне ћелије наличја неправилног облика, изувијаних 

челијских зидова (слика [7.] - C). Стоме се уочавају и на лицу и на наличју, али су на 

наличју бројније. Присутне су и жлездане и нежлездане трихоме. Нежлездане трихоме 

су вишећелијске и бројније на наличју, док су жлездане трихоме присутне само на 

наличју листа (слика [7.] – B,D).  

 

Слика [8.] A - епидермис лица листа S. officinalis, Мудраковац (x40); 1 - епидермалне ћелије 

лица, 2 - стоме; B - трихоме на лицу листа (x10); C - епидермис наличја листа S. officinalis, 

Мудраковац (x40); 3 - стоме, 4 - епидермалне ћелије наличја; D - трихоме на начличју листа 

(x10). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

18 

 

4.2. Анатомске карактеристике листа испитиваних врста рода Salvia L. 

 

4.2.1. Попречни пресек листа врсте Salvia amplexicaulis Benth. 

 

На попречном пресеку листа уочавамо да су ћелије епидермиса лица 

елиппсоидног облика и знатно су веће у односу на ћелије епидермиса наличја. Ћелије 

епидермиса наличја су овалног облика. На лицу и наличју се уочава кутикула. 

Мезофил је компактан, диференциран на палисадно и сунђерасто ткиво. Палисадно 

ткиво је оријентисано ка лицу листа и има 2-3 слоја ћелија, док је сунђерасто 

оријентисано ка наличју има 2-3 слоја ћелија и нема пуно интерцелулара (слика [9.] – 

B). Стоме су у нивоу епидермиса. На попречном пресеку листа у нивоу главног нерва 

уочава се вишеслојно паренхимско ткиво у коме су уроњени затворени колатерални 

проводни снопићи. Проводни елементи  су груписани у највише два проводна снопића. 

Ксилем је оријентисан ка лицу, флоем ка наличју листа (слика [9.] – А). 

 

Слика [9.] A – попречни  пресек  листа у нивоу главног нерва врсте S. amplexicaulis, Велики 

Крш (x10); B - попречни  пресек  листа врсте S. amplexicaulis, Велики Крш (x40); 1 - кутикула 

лица, 2 - епидермалне ћелије лица, 3 - палисадно ткиво, 4 - сунђерасто ткиво, 5 - епидермалне 

ћелије наличја, 6 - кутикула наличја листа. 
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4.2.2.  Попречни пресек листа врсте Salvia verticillata L. 

 

Лист се састоји од спљоштено-овалних епидермалних ћелија. (Оздемир и Сенел 

1999, 2001, Кандемир 2003, Оздемир и Алтан 2005, Баран и Оздемир 2006). На 

попречном пресеку листа уочавамо да су ћелије епидермиса лица листа правоугаоног 

до елипсоидног облика и знатно су веће од ћелија епидермиса наличја листа. На лицу и 

наличју листа налази се кутикула. Мезофил је компактан, подељен на палисадно и 

сунђерасто ткиво. Палисадно ткиво је једнослојно и оријентисано само ка лицу листа 

док је сунђерасто оријентисано ка наличју са веома мало интерцелулара. Стоме су у 

нивоу епидермиса (слика [10.] – B). На попречном пресеку листа у нивоу главног нерва 

уочавају се проводни елементи и вишеслојно паренхимско ткиво. Проводни елементи  

су груписани проводни снопић. Ксилем је оријентисан ка лицу, флоем ка наличју листа 

(слика [10.] – А). 

 

Слика [10.] A - попречни пресек  листа у нивоу главног нерва врсте S. verticillata, Велики Крш 

(x10); B - попречни пресек  листа врсте S. verticillaта, Велики Крш (x40); 1 - кутикула лица, 2 - 

епидермалне ћелије лица, 3 - палисадно ткиво, 4 - сунђерасто ткиво, 5 - епидермалне ћелије 

наличја, 6 - кутикула наличја листа. 
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4.2.3. Попречни пресек листа врсте Salvia viridis L. 

 

На поречном пресеку листа ове врсте уочавамо да су ћелије епидермиса лица 

листа елипсоидног облика и крупније у односу на ћелије епидермиса наличја листа. 

Ћелије епидермиса наличја листа су овалног облика. На лицу и наличју листа је 

кутикула. Мезофил је компактан, подељен на палисадно и сунђерасто ткиво. 

Палисадно ткиво је двослојно и оријентисано је ка лицу листа док је сунђерасто ткиво 

оријентисано ка наличју и нема пуно интерцелулара. Стоме су у нивоу епидермиса 

(слика [11.] – B). На попречном пресеку листа у нивоу главног нерва уочавају се 

проводни елементи и вишеслојно паренхимско ткиво. Проводни елементи  су 

груписани у проводни снопић. Ксилем је оријентисан ка лицу, флоем ка наличју листа 

(слика [11.] – 

А)

 

Слика [11.] A - попречни пресек  листа у нивоу главног нерва врсте S. viridis, Брљаре 

(x10); B - попречни пресек  листа врсте S. viridis (x40); 1 - кутикула лица, 2 - 

епидермалне ћелије лица, 3 - палисадно ткиво, 4 - сунђерасто ткиво, 5 - епидермалне 

ћелије наличја, 6 - кутикула наличја листа. 
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4.2.4. Попречни пресек листа врсте Salvia officinalis L. 

 

На поречном пресеку уочава се да су епидермалне ћелије лица листа 

елипсоидног облика и веће су од епидермалних ћелија наличја, али та разлика није 

значајно изражена као код претходних врста. Епидермалне ћелије наличја су такође 

елипсоидног облика. Уочава се присуство длака на површини листа. Присутна је 

кутикула на лицу и наличју листа. У пределу нерава кутикула је тања са таласастим 

деловима. Мезофил је компактан. Палисадно ткиво има 1 слој ћелија и оријентисано је 

ка лицу листа док је сунђерасто ткиво оријентисано ка наличју листа и има више 

интерцелулара у односу на претходне врсте. Стоме су у нивоу епидермиса (слика [11.] 

– B). На попречном пресеку листа у нивоу главног нерва уочавају се проводни 

елементи и вишеслојно паренхимско ткиво, чији су зидови танки.  Проводни елементи  

су груписани у проводни снопић. Ксилем је оријентисан ка лицу, флоем ка наличју 

листа (слика [9.] – А) 

 

Слика [12.] A - попречни пресек  листа у нивоу главног нерва врсте S. officinalis, Мудраковац 

(x10); B - попречни пресек  листа врсте S. officinalis, Мудраковац (x40); 1 - кутикула лица, 2 - 

епидермалне ћелије лица, 3 - палисадно ткиво, 4 - сунђерасто ткиво, 5 - епидермалне ћелије 

наличја, 6 - кутикула наличја листа. 
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4.3. Анатомске и морфолошке карактеристике стабла испитиваних врста 

рода Salvia L. 

4.3.1. Попречни пресек стабла врсте Salvia amplexicaulis Benth. 

 

На попречном пресеку уочава се да је стабло ове врсте четвртасто (Слика [13.] - 

A). Трихоме су механичке и вишећелијске. Епидермис је једнослојан, ћелије 

епидермиса су округле. Примарна кора (заједно са коленхимом) има 18-20 слојева. 

Хлоренхим има 4 слоја. Коленхим има 10-15 слојева ћелија, састављен од округлих 

ћелија. Примарна кора има око 6 слојева паренхимских ћелија. Склеренхим је у виду 

влакана уз елементе флоема. Срж чине крупне паренхимске ћелије са мноштвом 

интерцелулара.  Идући ка центру оне постају веће. По ободу сржи је васкуларно ткиво, 

Флоем је ужи и оријентисан је ка периферији, ксилем је шири и оријентисан је ка 

центру стабла. Ксилем је представљен бројним, крупним трахејама и знатно ситнијим 

трахеидама.  Камбијум је тешко уочљив (Слика [13.] - B). 

 

Слика [13.] A - попречни пресек стабла врсте S. amplexicaulis, Велики Крш (x5); B - попречни 

пресек  стабла врсте S. amplexicaulis, Велики Крш (x10); 1 - епидермис, 2 - коленхим, 3 - 

примарна кора, 4 - склеренхим флоема, 5 - флоем, 6 - ксилем, 7 - централни цилиндар; C - 

Попречни пресек стабла врсте S. amplexicaulis, Велики Крш (x40). 
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4.3.2. Попречни пресек стабла врсте Salvia verticillata L. 

 

На попречном пресеку уочава се да је стабло четвртасто (Слика [14.] - A).  

Трихоме су механичке и вишећелијске. Епидермис је једнослојан, епидермалне ћелије 

су округле. Примарна кора (заједно са коленхимом) има 19-23 слојева. Хлоренхим има 

3-4 слојева ћелија. Коленхим има 13-15 слојева округлих ћелија. Примарна кора има 6-

7 слојева паренхимских ћелија. Склеренхим је у виду прстена. Срж се састоји од 

крупних паренхимских ћелија са интерцелуларима. Идући од периферије ка центру 

стабла ћелије постају веће. По ободу сржи је васкуларно ткиво, састављено од флоема 

који је ужи и оријентисан ка периферији и ксилема који је шири и оријентисан ка 

центру стабла. Камбијум се тешко уочава (Слика [14.] - B).  

 

Слика [14.] A - попречни пресек стабла врсте S. verticillata, Велики Крш (x5); B - попречни 

пресек  стабла врсте S. verticillata, Велики Крш (x10); 1 - епидермис, 2 - коленхим, 3 - примарна 

кора, 4 - склеренхим флоема, 5 - флоем, 6 - ксилем, 7 - централни цилиндар; C - Попречни 

пресек стабла врсте S. verticillata, Велики Крш (x40). 
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4.3.3. Попречни пресек стабла врсте Salvia viridis L. 

 

На попречном пресеку уочава се да је стабло четвороугаоног облика (Слика 

[15.] - A). Трихоме су механичке и вишећелијске. Епидермис је једнослојан, састављен 

од округлих ћелија. Примарна кора (заједно са коленхимом) има око 10 слојева. 

Хлоренхим има 3-4 слојева ћелија. Коленхим има 6-7 слојева ћелија. Примарна кора 

има 4-5 слојева паренхимских ћелија. Склеренхим је у виду прстена. Срж је састављена 

од крупних паренхимских ћелија са интерцелуларима. Идући од периферије ка центру 

стабла уочава се да ћелије постају све веће. По ободу сржи је васкуларно ткиво. Флоем 

је ужи и оријентисан ка периферији. Ксилем је шири и оријентисан ка центру. 

Камбијум је тешко уочљив (Слика [15.] - B). 

 

Слика [15.] A - попречни пресек стабла врсте S. viridis, Брљаре (x5); B - попречни 

пресек  стабла врсте S. viridis, Брљаре (x10); 1 - епидермис, 2 - коленхим, 3 - примарна 

кора, 4 - склеренхим флоема, 5 - флоем, 6 - ксилем, 7 - централни цилиндар; C - 

Попречни пресек стабла врсте S. viridis, Брљаре (x40). 
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4.3.4. Попречни пресек стабла врсте Salvia officinalis L. 

 

На попречном пресеку уочава се да је стабло четвртасто (Слика [16.] - A).  

Трихоме су механичке и вишећелијске. Епидермис је једнослојан, чине га округле 

ћелије које имају тањи зид са спољашње стране. Примарна кора (заједно са 

коленхимом) има 17-20 слојева ћелија. Хлоренхим има 4-5 слојева ћелија. Коленхим 

има 13-15 слојева ћелија. Примарна кора има 4-5 слојева паренхимских ћелија. 

Склеренхим је у виду прстена. Срж је испуњена са великим паренхимским ћелијама 

које имају танке зидове (Stojanović i dr., 2000).  Идући од периферије ка центру уочава 

се да ћелије постају веће. По ободу сржи налази се васкуларно ткиво, састављено од 

флоема и ксилема. Флоем је ужи и оријентисан ка периферији, док је ксилем шири и 

оријентисан је ка центру. Камбијум се тешко уочава (Слика [16.] - B). 

  

Слика [16.] A - попречни пресек стабла врсте S. officinalis, Мудраковац (x5); B - попречни 

пресек  стабла врсте S. officinalis, Мудраковац (x10); 1 - епидермис, 2 - коленхим, 3 - примарна 

кора, 4 - склеренхим флоема, 5 - флоем, 6 - ксилем, 7 - централни цилиндар; C - Попречни 

пресек стабла врсте S. officinalis, Мудраковац (x40). 
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4.4. Варијабилност карактеристика анализираних врста рода Salvia L. 

За све мерене карактере одрађена је дескриптивна статистика и њени резултати 

су представљени у Табелама 4, 5 и 6. Резултати су такође приказани и у виду 

графикона.Највећи број нежлезданих трихома на лицу и наличју заступљен је код 

врсте S. officinalis (205,71±44,29/mm2, 165,71±27,83/mm2 редом), а најмањи код врсте S. 

verticillata (23,01±13,61/ mm2, 29.60±9.22/mm2 редом) (Графикон 1). На лицу нису биле 

присутне жлездане трихоме. Највећа бројност жлезданих трихома на наличју 

забележена је код врсте S. viridis (7,24±5,28/mm2), док су код врста S. amplexicaulis i S. 

verticillata жлездане трихоме биле одсутне (Графикон 2). 

 

 

Графикон 1. Основни статистички параметри броја нежлезданих длака лица и наличја листа 

анализираних врста рода Salvia L. 

 

 

 

Графикон 2. Основни статистички параметри броја жлезданих длака наличја листа 

анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећа бројност стома на лицу забележена је код врсте S. viridis 

(206,10±45,74/mm2), док је најмања бројност забележена код врсте S. verticillata 

(0,08±0,18/mm2). Највећа бројност стома на наличју забележена је код врсте S. 

verticillata (540,36±101,38/mm2), а најмања код врсте S. officinalis (165,71±27,83/mm2) 

(Графикон 3). 

 

Графикон 3. Основни статистички параметри броја стома лица и наличја листа анализираних 

врста рода Salvia L. 

 

 

Највећа вредност површине ћелија епидермиса лица забележена је код врсте S. 

viridis (2357,71±373,66/mm2), а површине епидермиса наличја код S. amplexicaulis 

(1359,98±326,67/mm2). Површина епидермалних ћелија како лица, тако и наличја била 

је најмања код S. officinalis (1424,85±265,02/mm2, 933,29±107,84/mm2, редом) 

(Графикон 4) . 

 

  

 

Графикон 4. Основни статистички параметри вредности површина ћелија епидермиса лица и 

наличја листа анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност површине стома лица забележена је код врсте S. amplexicaulis 

(312,85±41,48/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. verticillata 

(55,64±88,94/mm2). Највећа вредност површине стома наличја забележена је код врсте 

S. viridis (311.,9±22,34/mm2), а најмања код врсте S. amplexicaulis (76,05±68,80/mm2) 

(Графикон 5). 

 

 

Графикон 5. Основни статистички параметри вредности површина стома лица и наличја листа 

анализираних врста рода Salvia L. 

 

Највећу вредност дужина стома лица забележена је код врсте S. viridis 

(22,11±1,94/mm2) док је најмања вредност забележена код врсте S. verticillata 

(3,57±5,42/mm2). Највећа вредност дужине стома наличја забележена је код врсте S. 

officinalis (22,05±1,90/mm2), а најмања код врсте S. amplexicaulis (16,42±6,18/mm2) 

(Графикон 6). 

 

Графикон 6. Основни статистички параметри вредности дужина стома лица и наличја листа 

анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност ширине стома лица забележена је код врсте S. viridis 

(15,73±1,51/mm2) док је најмања вредност забележена код врсте S. verticillata 

(2,67±4,25/mm2). Највећа вредност ширине стома наличја забележена је код врсте S. 

verticillata (16,18±2,03/mm2), а најмања код врсте S. amplexicaulis (4,00±3,53/mm2) 

(Графикон 7). 

 

 

Графикон 7. Основни статистички параметри вредности ширине стома лица и наличја листа 

анализираних врста рода Salvia L. 

 

Највећа вредност дебљине листа у нивоу главног нерва забележена је код врсте 

S. verticillata (907,19±57,84/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. 

viridis (416,45±131,10/mm2). Највећа вредност дебљине листа у осталим деловима листа 

забележена је код врсте S. viridis (190,87±24,77/mm2), а најмања код врсте S. officinalis 

(151,45±9,50/mm2) (Графикон 8). 

 

Графикон 8. Основни статистички параметри вредности дебљине листа у нивоу главног нерва 

и дебљине листа у осталим деловима листа анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност дебљине кутикуле на лицу и наличју листа има врста S. 

amplexicaulis (7,22±2,70/mm2, 4,30±1,17/mm2, редом) док је најмања вредност 

забележена код врсте S. verticillata (3,37±1,05/mm2, 2,12±0,68/mm2, редом) (Графикон 

9).  

 

 

Графикон 9. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине кутикуле на лицу 

и наличју анализираних врста рода Salvia L. 

 

Највећу вредност дебљине епидермиса лица има врста S. verticillata 

(25,79±7,34/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. officinalis 

(14,28±3,92/mm2). Највећа вредност дебљине епидермиса наличја забележена је код 

врсте S. viridis (19,18±4,13/mm2), а најмања код врсте S. officinalis (14,42±2,06/mm2) 

(Графикон 10). 

 

Графикон 10. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине епидермиса 

лица и наличја анализираних врста рода Salvia L. 
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На наличју није заступљено палисадно ткиво. Највећу вредност броја 

палисадних слојева лица има врста S. amplexicaulis (2,00±0,00), док је најмања вредност 

забележена код врстa S. verticillata и S. officinalis (1,00±0,00) (Графикон 11). 

 

Графикон 11. Основни статистички параметри вредности вредности броја палисадних слојева 

лица листа анализираних врста рода Salvia L. 

 

Највећу вредност висине палисадних слојева лица има врста S. verticillata 

(70,64±13,61/mm2) док је најмања вредност забележена код врсте S. amplexicaulis 

(33,78±4,57/mm2) (Графикон 12). 

 

Графикон 12. Основни статистички параметри вредности вредности висине палисадних 

слојева лица листа анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност дебљине палисадних слојева лица има врста S. viridis 

(85,10±13,85/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. officinalis 

(62,93±10,15/mm2) (Графикон 13). 

 

Графикон 13. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине палисадних 

слојева лица листа анализираних врста рода Salvia L. 

 

Највећу вредност дебљине сунђерастог ткива има врста S. viridis 

(58,56±11,44/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. amplexicaulis 

(50,29±11,53/mm2) (Графикон 14). 

 

Графикон 14. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине сунђерастог 

слоја листа анализираних врста рода Salvia L 
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Највећу вредност пречника и дијагонале стабла има врста S. officinalis 

(981,59±177,13/mm2, 1213,54±179,85/mm2, редом), док је најмања вредност забележена 

код врсте S. viridis (480,68±47,45/mm2, 655,28±63,37/mm2, редом) (Графикон 15 и 16). 

 

 

Графикон 15. Основни статистички параметри вредности вредности пречника стабла 

анализираних врста рода Salvia L. 

 

 

Графикон 16. Основни статистички параметри вредности вредности дијагонале стабла 

анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност дебљине коре стабла има врста S. verticillata 

(47,32±13,66/mm2) док је најмања вредност забележена код врсте S. viridis 

(30,08±5,69/mm2) (Графикон 17). 

 

Графикон 17. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине коре стабла  

анализираних врста рода Salvia L. 

Највећу вредност дебљине проводног цилиндра стабла има врста S. officinalis 

(880,80±128,58/mm2) док је најмања вредност забележена код врсте S. viridis 

(397,09±25,44/mm2) (Графикон 18). 

 

Графикон 18. Основни статистички параметри вредности вредности дебљине коре стабла  

анализираних врста рода Salvia L. 
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Највећу вредност полупречника сржи стабла има врста S. officinalis 

(379,95±95,91/mm2), док је најмања вредност забележена код врсте S. amplexicaulis 

(183,15±29,31/mm2) (Графикон 19). 

 

Графикон 19. Основни статистички параметри вредности полупречника сржи стабла стабла 

анализираних врста рода Salvia L. 

 

Табела 1. Дескриптивна статистика микроморфолошких карактера листа 

 анализираних врста рода Salvia L. 

 
Врста Salvia 

amplexicaulis 

Salvia verticillata Salvia viridis Salvia officinalis 

Карактери Sred.Vred. ± Std.Dev. 

Број стома лица 

листа/mm² 

0,21±0,18 0,08±0,18 206,10±45,74 79,64±23,97 

Дужина стома 

лица листа (µm) 

21,59±1,33 3,57±5,42 22,11±1,94 20,69±2,43 

Ширина стома 

лица листа (µm) 

14,65±1,01 2,67±4,25 15,73±1,51 13,99±1,80 

Површина 

стома лица 

листа (µm²) 

312,85±41,48 55,64±88,94 304,94±43,20 277,26±49,50 

Број стома 

наличја листа/ 

mm² 

407,50±99,15 540,36±101,38 429,94±77,14 165,71±27,83 

Дужина стома 

(µm) 

16,42±6,18 21,01±2,14 20,92±1,54 22,05±1,90 

Ширина стома 

наличја листа 

(µm) 

4,00±3,53 14,60±1,44 16,18±2,03 14,50±1,33 

Површина стома 

наличја листа 

(µm²) 

76,05±68,80 285,89±43,47 311,09±22,34 303,60±27,71 

Број жлезданих 

длака лица 

листа/ mm² 

0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 
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Број 

нежлезданих 

длака лица 

листа/ mm² 

24,17±6,48 23,01±13,61 27,62±5,14 205,71±44,29 

Број жлезданих 

длака наличја 

листа/ mm² 

0,00±0,00 0,00±0,00 7,24±5,28 0,38±0,23 

Број 

нежлезданих 

длака наличја 

листа/ mm² 

77,78±4,55 29,60±9,22 160,00±32,00 165,71±27,83 

Површина 

ћелија 

епидермиса 

лица листа 

(µm²) 

2037,41±311,88 177062±495,21 2357,71±373,66 1424,85±265,02 

Површина 

ћелија 

епидермиса 

наличја листа 

(µm²) 

1359,98±326,67 1115,42±210,77 1267,62±283,25 933,29±107,84 

 

 

 

 

Табела 2. Дескриптивна статистика анатомских карактера листа 

 анализираних врста рода Salvia L. 

 
Врста Salvia 

amplexicaulis 

Salvia verticillata Salvia viridis Salvia officinalis 

Карактери Sred.Vred. ± Std.Dev. 

Дебљина листа 

(µm) 

163,72±20,41 169,42±32,24 190,87±24,77 151,45±9,50 

Дебљина листа 

у нивоу главног 

нерва (µm) 

664,60±104,45 907,19±57,84 416,45±131,10 452,40±140,07 

Дебљина 

кутикуле на 

лицу листа (µm) 

7,22±2,70 3,37±1,05 3,60±0,94 3,63±0,99 

Дебљина 

епидермиса 

лица листа (µm) 

24,03±3,51 25,79±7,34 25,77±5,99 14,28±3,92 

Дебљина 

палисадног 

ткива лица 

листа (µm) 

66,37±9,24 70,64±13,61 85,10±13,85 62,93±10,15 

Висина 

палисадних 

ћелија лица 

листа (µm) 

33,78±4,57 70,64±13,61 49,75±9,61 62,91±10,15 

Број 

палисадних 

слојева лица 

листа 

2,00±0,00 1,00±0,00 1,87±0,35 1,00±0,00 



   

 

37 

 

Дебљина 

сунђерастог 

ткива листа 

(µm) 

50,29±11,53 57,20±10,72 58,56±11,44 55,19±3,62 

Дебљина 

палисадног 

ткива наличја 

листа (µm) 

0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Висина 

палисадних 

слојева наличја 

листа (µm) 

0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Број 

палисадних 

слојева наличја 

листа 

0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Дебљина 

епидермиса 

наличја листа 

(µm) 

14,82±3,66 14,64±2,74 19,18±4,13 14,42±2,06 

Дебљина 

кутикуле на 

наличју листа 

(µm) 

4,30±1,17 2,12±0,68 3,18±1,13 2,22±0,33 

 

 

 

Табела 3. Преглед анализираних карактера стабла са стандардном девијацијом 

Врста Salvia 

amplexicaulis 

Salvia verticillata Salvia viridis Salvia officinalis 

Карактери Sred.Vred. ± Std.Dev. 

Пречник стабла 

(µm) 

557,47±60,87 572,54±89,19 480,68±47,45 981,59±177,13 

Дебљина коре 

стабла (µm) 

38,01±5,25 47,32±13,66 30,08±5,69 41,74±14,96 

Дебљина 

проводног 

цилиндра 

стабла (µm) 

435,00±57,50 526,84±110,85 397,09±25,44 880,80±128,58 

Полупречник 

сржи стабла 

(µm) 

183,15±29,31 242,48±56,48 183,35±13,69 379,95±95,91 

Дијагонала 

стабла (µm) 

793,89±78,68 943,25±127,82 655,28±63,37 1213,54±179,85 

Ширина 

проводног 

цилиндра на 

угловима (µm) 

67,75±12,18 56,47±5,94 42,64±8,15 98,48±35,03 

Ширина 

проводног 

цилиндра ван 

углова (µm) 

22,00±3,79 18,07±3,52 12,99±2,75 32,66±15,03 
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Средња 

вредност 

ширине 

проводног 

цилиндра (µm) 

44,87±6,82 37,27±4,41 27,82±5,06 65,57±24,67 

 

 

Табела 4. Резултати анализе варијансе (*p<0,05) и анализе главних компоненти (PCA) 

анатомских карактера анализираних врста рода Salvia L. Прве три главне компоненте 

садржале су 69,44% тоталне варијабилности. 

 

 
ANOVA 

p-values 
PCA 1 PCA 2 PCA 3 

Дебљина листа (µm) 0.00 * 0.51 0.09 0.44 

Дебљиналиста у нивоу главног нерва (µm) 0.00 * -0.36 0.79 -0.04 

Дебљина кутикуле на лицу листа (µm) 0.00 * 0.09 0.18 -0.70 

Дебљина епидермиса лица листа (µm) 0.00 * 0.46 0.48 0.20 

Дебљина палисадног ткива лица листа (µm) 0.00 * 0.56 -0.01 0.49 

Висина палисадних ћелија лица листа (µm) 0.00 * -0.56 0.11 0.67 

Број палисадних слојева лица листа 0.00 * 0.86 -0.04 -0.33 

Дебљина сунђерастог ткива листа (µm) 0,33 / / / 

Дебљина епидермиса наличја листа (µm) 0.00 * 0.54 -0.17 0.35 

Дебљина кутикуле на наличју листа (µm) 0.00 * 0.51 0.09 -0.50 

Број стома лица листа/mm2 0.00 * 0.60 -0.57 0.44 

Дужина стома лица листа (µm) 0.00 * 0.49 -0.73 -0.41 

Ширина стома лица листа (µm) 0.00 * 0.51 -0.72 -0.36 

Површина стома лица листа (µm2) 0.00 * 0.49 -0.66 -0.44 

Број стома наличја листа /mm2 0.00 * 0.33 0.73 0.23 

Дужина стома (µm) 0.01 * -0.21 -0.24 0.56 

Ширина стома наличја листа (µm) 0.00 * -0.06 -0.30 0.82 

Површина стома наличја листа (µm2) 0.00 * -0.12 0.35 0.82 

Број нежлезданих длака лица 

листа/mm2лица листа  
0.00 * -0.65 -0,67 -0.06 

Број жлезданих длака наличја 0.00 * 0.62 -0,30 0.32 
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листа/mm2лица листа 

Број нежлезданих длака наличја листа/mm2 

лица листа 0,00 * 0,24 -0,87 0,13 

Површина ћелија епидермиса лица листа 

(µm2) 0.00 * 0.75 0,08 0.13 

Површина ћелија епидермиса наличја листа 

(µm2) 0.01 * 0.49 0,25 -0.20 

Пречник стабла (µm) 0.00 * -0.77 -0,47 -0.13 

Дебљина коре стабла (µm) 0.00 * -0.55 0,28 -0.04 

Дебљина проводног цилиндра стабла (µm) 0.00 * -0.69 -0,30 -0.37 

Полупречник сржи стабла (µm) 0.00 * -0.77 -0,43 0.04 

Дијагонала стабла (µm) 0.00 * -0.90 -0,23 -0.10 

 

Анализа варијансе (Tабела 7) показала је да су сви анализирани карактери, осим 

дебљине сунђерастог ткива листа, имали значаја у формирању разлика између 

испитиваних врста. Резултати анализе главних компоненти (PCA) показали су да су 3 

главне компоненте носиле 68,50% тоталне варијабилности. Највећи допринос 

формирању варијабилности дала је прва главна компонента са 30,54%, при чему су се 

као најзначајнији анатомски карактери, на основу којих се могу разликовати 

анализиране врсте, издвојили број палисадних слојева лица листа, површина ћелија 

епидермиса лица листа, пречник стабла, полупречник сржи стабла и дијагонала стабла 

(Табела 7). Друга компонента је садржала 20,71%, а трећа 17,25% варијабилности. 

Статистички најзначајнији карактери за одвајање врста , по другој оси су дебљина 

листа у нивоу главног нерва, дужина и ширина стома лица листа, број стома наличја 

листа/mm2, док су по трећој оси дебљина кутикуле на лицу листа и ширина и површина 

стома наличја листа. 
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Слика 17. Дискриминантна анализа испитиваних врста рода Salvia базирана 

назначајним анатомским карактерима. Прве две осе одговорне су за 88,56% 

варијабилности.  

 

Резултати Дискриминантне анализе (CDA) показали су да прве две осе носе 

88,56% варијабилности, при чему је прва оса одговорна за 67,88%, а друга за 20,68% 

варијабилности. CDA график (Слика 9) показује да по првој оси долази до груписања 

врста S. verticillata и S. amplexicaulis са позитивне стране и врста S. viridis и S. officinalis 

са негативне стране осе. Са друге стране, уколико се посматра друга оса, може се 

уочити груписање врста S. amplexicaulis и S. officinalis у позитивном делу, и врста S. 

verticillata и S. viridis у негативном делу осе. Дакле, анализиране врсте се могу 

међусобно јасно разликовати на основу анатомских карактера који су праћени у овом 

истраживању. 
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5. Закључак 

 

Анализом резултата добијених истраживањем микроморфолошких и анатомских 

карактера листа и стабла четири врсте рода Salvia L. дошли смо до следећих 

закључака: 

• Листови анализираних врста су бифацијални, амфистоматични, генерално са 

веома сличним општим планом грађе. Уочава се појава жлезданих и 

нежлезданих трихома. Број нежлезданих трихома је већи на наличју у односу на 

лице листа. Жлездане трихоме уочавају се на наличју листа врста S. viridis  и S. 

officinalis. На попречном пресеку листа уочава се паренхимско ткиво и 

проводни снопићи, који су затворени колатерални. Ксилем је оријентисан ка 

лицу листа, флоем ка наличју листа. На попречном пресеку уочава се да је 

стабло анализираних врста на попречном пресеку четвороугаоно. Уочава се 

присуство коленхима у угловима стабла анализираних врста као и присуство 

склеренхима груписано изнад флоемских елемената.   

• Како би се испитала варијабилност микроморфолошких и анатомских карактера 

листова и стабла и издвојили они карактери који имају највећи значај у 

формирању разлика између датих врста спроведене су одговарајуће статистичке 

анализе. 

• Резултати анализе варијанси (ANOVA) показали су да је једини карактер који 

нема статистички значај у формирању разлика између истраживаних врста дебљина  
сунђерастог ткива листа. 

• Са друге стране, PCA aнализом издвојени су они карактери који могу бити од 

потенцијалног значаја за таксономију у оквиру рода Salvia L. То су пре свега број 

палисадних слојева и површина ћелија епидермиса лица листа, пречник и 

дијагонала стабла, као и полупречник сржи стабла, затим дебљина листа у 

нивоу главног нерва, дужина и ширина стома и дебљина кутикуле на лицу 

листа, ширина, површина и број стома на наличју листа/mm2. 

• Канонична дискриминантна анализа потврђује претходне анализе и показује да 

се истраживане врсте могу јасно разликовати на основу микроморфолошких и 

анатомских карактера. 

• Велика морфолошка пластичност представника рода Salvia L. чини таксономију у 

оквиру овог рода комликованом. Овим истраживањем је показано да анатомски 

карактери могу дати велики допринос у разграничавању врста и самим тим 

решавању таксономских проблема. 
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