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• Stipula este situată la locul de

inserţie a peţiolului pe tulpină.

• Stipela, diminutivul său, este

fixată pe rahis la frunzele

compuse sau divizate, mai rar pe

peţiol la frunzele unifoliolate.

• Stipula ar putea fi numită

oricum în limba română, dar nu

stipelă, cum procedează eronat

fitologii români.
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Stipula1 este un organ foliaceu pereche, situat pe ax (tulpină), la baza 

peţiolului unor frunze. Stipela, diminutivul său, tot pereche, dar este 

aşezată pe rahis (mediană) la baza foliolelor (inclusiv pe peţiol) sau a 

ramurilor la frunzele compuse ori divizate şi pe peţiol la cele 

monofoliolate. Botaniştii români folosesc eronat şi nemotivat numai 

termenul stipelă, sinonimizat rar şi incorect cu stipula; de fapt numesc 

un organ (stipula) cu numele altuia (stipela), în discordanţă cu 

literatura ştiinţifică universală şi cu părerea înaintaşilor. Să folosim 

stipulă şi stipelă, ca toţi ceilalţi botanişti sau româneştile stipală (ca 

stipulă) şi stipelulă (ca stipelă) pentru diferenţierea celor doi apendici 

foliari şi eventual pentru eliminarea termenului stipelă, devenit incorect 

şi a stipulei care are o sonoritate neplăcută în urechile românilor, deşi ei 

folosesc verbul a stipula. Noi propunem, profesorii şi autorii de manuale 

hotărăsc. 

Cuvinte cheie: 

Stipulă - Stipelă 

Stipală - Stipelulă 

Informare ştiinţifică 

Eroare 

Înaintaşi  

1 Numele îşi are originea în Stip, Stipul (Stipes) – tijă, tulpină. Cei care au folosit ,,stipul" în loc de ,,stipulă" au dat peste 

acest organ, când este folosit articulat [Stip-ul este subţire]. 
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Stipula - componentă axială, stipela - componentă folială 

Toţi fitologii români (botanişti, agronomi, farmacişti, silvicultori), profesorii şi şcolarii au 

învăţat şi folosesc în continuare eronat termenul de stipelă, în loc de stipulă. Între ei m-am numărat 

şi eu, bineînţeles, dar văzând că botaniştii din alte ţări folosesc acest termen în sens diferit, am 

cotrobăit prin literatură şi m-am lămurit. După ce am înţeles că stipela, în literatura universală, este 

altceva decât ce se scrie astăzi în limba română, rezultă că practicăm o eroare ştiinţifică umilitoare 

pentru fitologia românească, denumind un organ al plantei cu numele altuia. Ambele sunt 

considerate anexe ale unor frunze, dar localizate diferenţiat, cum indică şi titlul textului. 

Înainte de toate am consultat manualele studenţeşti recente de Botanică şi am reţinut din 

acestea eroarea că la baza peţiolului - la multe plante - se află două stipele, astfel: 

- „stipelele - la baza frunzelor, la mai multe plante, se află organe foliiforme, de regulă

mai mici decât frunzele, aşezate câte una deo parte şi de alta a ei” [20];

- „la multe plante lemnoase baza frunzei este însoţită de diferite formaţiuni anexe:

stipele” [12];

- „stipelele foarte diverse la Fabaceae” [6];

- „stipelele sunt anexe foliare, perechi care se află la baza frunzelor lipsite de teacă” [9]

şi

- „stipelele sunt anexe foliare perechi, care se află la baza frunzelor” [5].

Nesatisfăcut de aceste informaţii, care nu amintesc nimic de stipule, am apelat la Dicţionarele 

de specialitate româneşti şi străine (vezi bibliografia). Am înregistrat definiţii corecte şi eronate, 

lipsind adesea termenul de stipulă, înlocuit - din lipsă de informare şi curaj, cu termenul de stipelă: 

- „stipulă, stipul - apendice foliaceu, uneori vaginiform, aflat mai ales la locul de inserţie

a frunzei pe tulpină” [29]. Este o definiţie corectă, dar nefolosită de români!

- „stipelă - formaţiune scvamiformă la baza frunzelor penate, de obicei două, având

culoare,  formă şi funcţii deosebite de acestea” [29]. Este singurul Dicţionar românesc

care  defineşte ambele organe, dar această definiţie din urmă ne conduce drept la

stipulă (adică la „stipela românească”), numai doar că aminteşte „frunze penate” la

care, să fie corect, trebuia adăugat „pe rahis, la baza foliolelor frunzelor penate”, nu la

baza frunzelor! În ultima vreme [2], s-a denumit neadecvat punctul de inserţie al

peţiolului pe tulpină „baza frunzei”, în loc de baza peţiolului, de aceea apare „baza

frunzelor” în definiţia de mai sus, dovedind clar că este vorba de stipulă şi nu de stipela

veritabilă. Această bază falsă a frunzei se confundă uşor cu baza laminei, bine

cunoscută de toţi botaniştii pentru că o folosesc mult la identificarea fitotaxonilor (la

Tilia, de pildă, baza laminei este cordată);
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- „stipele - organe frunzoase sau membranoase, formate la baza peţiolului foliar [22].

Exprimă exact definiţia stipulei, pe care n-o include în dicţionar. Urmează o eroare

neaşteptată, la un mare botanist, pentru el stipula şi stipela fiind sinonime;

- „stipelă (lat. stipela, stipulă) - excrescenţă a bazei frunzei, de obicei în pereche, de formă

şi mărime diferite, caracteristice pentru fiecare specie” [3].

Am apelat şi la dicţionarele lingvistice actuale şi am găsit numai stipelă - „fiecare dintre cele 

două frunzişoare situate la baza unei frunze, care au rolul de a înveli frunza în mugur = stipul” [19] 

sau stipelă (stipele) - „Fiecare dintre cele două frunzişoare situate la baza peţiolului sau al limbului 

frunzelor, care protejează mugurii axilari” [10]. În aceste opere se include stipulul doar ca sinonim 

al stipelei, ceea ce este eronat, cum procedează un autor mai sus, dar, pe de altă parte, se foloseşte 

totuşi cuvântul a stipulá, ca verb, în limba română. 

Trebuie să remarc şi faptul că în Flora României, la care au contribuit cei mai cunoscuţi 

botanişti ai vremii, zbârnâie peste tot doar termenul stipelă, care se referă, de fapt, la stipulă [24]. 

Privim figura 3 din planşa 83, volumul 5 al acestei opere [24] şi vedem atât stipulele la baza 

peţiolului, cât şi stipelele la baza foliolelor, ca în Figura 2, dar în text, la Phaseolus vulgaris, se referă 

numai la primele, dar cu nume strâmb. La fel şi la Pisum sativum, cu cunoscutele sale stipule mai 

mari decât foliolele frunzei, Figura 1. Din cele arătate rezultă că este dată definiţia corectă pentru 

stipulă, dar este numită incorect stipelă. De ce oare?

Stípulele sunt perechi de apendici, obişnuit foliacei, caduci sau persistenţi, situaţi la locul de 

inserţie al frunzelor pe ax de la mai multe Dicotiledonate, cu rol de a proteja mugurii vecini. Multe 

frunze sunt deci stipulifere! Dar, aceşti apendici lipsesc la Asteraceae, Brassicaceae, Dipsacaceae, 

Onagraceae etc. Marea variabilitate a stipulelor (mărime, formă, consistenţă, culoare, poziţie, 

margine, părozitate, concreştere) le conferă o importanţă deosebită în fitosistematică la identificarea 

taxonilor. În privinţa formei, stipulele sunt deosebite, ovate şi întregi (Liriodendron tulipifera), 

lanceolate (Galium aparine), reniforme şi uşor dentate (Salix caprea), cordate (Lotus corniculatus), 

hastate (Lathyrus sp.). filiforme ca nişte cârcei (Smilax), glanduliforme (Viburnum opulus) şi 

spiniforme (Robinia pseudoacacia) (Figura 1). Ca durată se vorbeşte de stipule persistente (Trifolium 

sp., Salix aurita) şi stipule caduce (Tilia sp., Ulmus sp., Staphylea pinnata). Dacă ne referim la 

consistenţă, sunt foliacee (Pisum sativum, Lathyrus aphaca), membranoase (Humulus lupulus) şi 

scarioase (Paronychia sp.). În privinţa concreşterii pot fi libere (Fagus sp.) sau concrescute în diverse 

feluri: cu o margine a peţiolului (Trifolium medium, Rosa sp.), cu axul (Lotus corniculatus), concrescute 

între ele (Cruciata laevipes), formând uneori o vagină sau o ohree (Polygonum hydropiper). Cele două 

stipule pot fi egale sau inegale, cu marginea întreagă (Orobus vernus) şi ciliată sau dentată (Pisum 

sativum), serată (Trifolium rubens), pinatifidă (Viola tricolor) ori adânc divizată (Medicago orbicularis) 

(Figura 1).  

La unele specii, stipulele sunt bine dezvoltate luând rolul frunzelor (Pisun sativum, Lathyrus 

aphaca, Cruciata laevipes). La specia din urmă, două dintre cele patru frunze de la nod au rezultat din 

unirea câte două a celor patru stipule şi se recunosc după lipsa mugurelui axilar, prezent la frunze 

[20] (Figura 1). Stipulele se pot confunda uneori cu auriculele, situate mai sus pe peţiol la unele

Dicotiledonate, ca părţi ale laminei lirate (Brassica napus) sau chiar cu frunzele, ca la Rubiaceae, despre

care se spune „Frunzele aproape totdeauna opuse, simple, întregi; stipule separate, concrescute sau divizate,

uneori ca frunza şi apoi formând verticile din 4-12 frunze aparente” [28].
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Stipelele sunt apendici dubli, foliacei sau subulaţi, asemănători cu stipulele, dar obişnuit mai 

mici şi mai rari, prezenţi nu pe tulpină, ci pe frunză: pe rahisul frunzelor compuse la baza foliolelor, 

rar pe peţiolul (Robinia pseudoacacia), pe rahisul celor 2-3 penat-sectate la baza ramurilor sale 

(Thalictrum aquilegiifolium, Angelica sylvestris) sau pe peţiol la frunzele unifoliolate (Robinia 

pseudoacacia ’Unifoliolla’) (Figura 3). 

Stipela, diminutiv de la stipulă, mai este numită şi stipulă de ordinul doi şi este comparabilă 

cu bracteola, diminutiv de la bractee. Nu ştiu însă de ce noi am adoptat în ultimul timp stipela pentru 

a desemna stipula, deoarece botaniştii români înaintaşi foloseau acest termen, dar bănuiesc că din 

cauza sonorităţii cuvântului stipulă în limba română. Evitarea cuvântului stipulă s-a produs ca şi în 

cazul cuvântului „futbol” (football), înlocuit cu necunoscutul „fotbal”. Dar, dacă fotbal se referă la 

acelaşi futbol, stipela noastră denumeşte eronat alt organ, numit stípulă. Mai mult decât atât, 

dicţionarele lingvistice includ totuşi un termen identic cu acesta din urmă, verbul a stipula, cum s-a 

spus mai sus, folosit rar, adevărat. 

În literatura botanică românească [8], necunoscând sensul termenului ,,stipulă” şi 

considerând ,,stipela” românească un nume valabil, s-a creat altul din necesitate: 

diminutivul ,,stipelă” a fost rediminuat la rândul său ca ,,stipelulă”, cu care s-a desemnat foarte rar 

adevăratele ,,stipele”. În alte lucrări [18] se scrie clar şi eronat sinonimia, „Stipelele sau stipulele” [2], 

[27]. Aş invita pe cei care sinonimizează ,,stipela” cu ,,stípula” să ia o frunză (compusă) de Robinia 

şi să vadă stipelele veritabile la baza foliolelor sau pe peţiolúl la cea apicală! Deci, de stípulă, nume 

păstrat ca atare sau naţionalizat lingvistic în unele ţări, acceptat de toată lumea ştiinţifică pentru 

anexa de la baza peţiolului, cei din România au fugit şi au ajuns s-o înlocuiască cu diminutivul 

acesteia - stipelă - anexa de pe rahisul frunzelor compuse sau divizate, dar stípulele se fixează pe ax 

(tulpină), iar stipelele pe frunză (rahis, peţiolúl şi chiar peţiol), cum am mai spus. Sunt plante care 

posedă stipule şi stipele (Phaseolus vulgaris, Figura 2, Robinia pseudoacacia, Figura 3), dar sunt şi plante 

numai cu stipule (Pisusm sativum, Figura 1) sau numai cu stipele (Thalictrum flavum). 

Personal am folosit stipelele la separarea speciilor Angelica sylvestris, cu stipele, de A. 

archangelica, fără stipele şi Thalictrum flavum de T. lucidum. La aceastea numele româesc, ,,stipelă” se 

potriveşte. Cu totul altfel am constatat însă prezenţa excepţională, ca o anomalie, a stipelelor (lângă 

foliolele de la baza laminei), la frunzele de Fraxinus pennsylvanica (Figura 4), la respectivul gen 

precizându-se contrariul: „frunze lipsite de stipele”. Stipelele, mai rare şi obişnuit mai mici, sunt mai 

puţin importante în fitosistematică, de aceea, poate, slovacii nici nu le amintesc [15]. Taxonii mari 

(familie, gen) sunt adesea caracterizaţi, stipulaţi sau extipulaţi, în literatura universală, iar la noi, 

stipelaţi sau nestipelaţi, greu de înţeles pentru specialistul străin. 

Cei care preferă această năzdrăvănie românească de a numi ,,stípulele” ,,stipele” n-au decât să 

continuie, pentru că cei documentaţi demonstrează că stípulele şi stipelele sunt organe diferite şi 

trebuie să poarte nume ca atare, cum de altfel exprimă şi principalele limbi europene: 

    S t i p u l ă (Pisum sativum)  S t i p e l ă (Phaseolus vulgaris)  

- stipula       [lat.]     - stipella

- stipule (scale leaf)  [engl.]       - stipel
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- stipule       [franc.]    - stipelle

- Nebenblatt (Afterblatt, Blattansatz)    [germ.]     - Nebenblättchen (Afterblätchen)

- prilistnik       [rus.]         - prilistnicek

- pálha (pálhalevél, melléklevél)         [ung.]   - pálhácska

- prilistok       [slov.]        - ?

- prilistnik       [bulg.]        - prilistnicek

- „stipelă” (= stipulă, stipul)    [rom.]    - ? „stipelă” [29], stipelulă (foarte rar)

Numai în Dicţionarele lingvistice româneşti vechi apare explicaţia corectă a cuvântului 

„Stipulă - mic apendice la baza frunzelor” [26] şi „Stipula - frunzişoară care se află la punctul de unde 

porneşte coada frunzei” [25]. Ca dovadă că în secolul 19 domina ,,stipula” este numele dat unui taxon 

nou din Transilvania, Angelica sylvestris L. fo. stipularis (Schur) Thell., numai că aici nu este vorba de 

stipule, ci chiar de stipele pe rahisul frunzei. Această specie are întotdeauna stipele şi prin prezenţa 

lor o deosebim uşor de Angelica archangelica, cum am menţionat. 

Singurul botanist român care a folosit mai mult sau mai puţin corect ,,stípula” a fost D. 

Grecescu în 1898 [17], dar el i-a zis ,,stipul” (stipuli), nu stipule şi a dat astfel peste numele altui 

organ (vezi infrapaginala). Pentru a evita sonoritatea neplăcută a termenului ,,stipulă”, noi 

propunem să spunem ,,stipală” în limba română, nu ,,stipul”, cum propune altcineva [17, 29] şi nici 

eronata şi umilitoarea ,,stipelă” care denumeşte alt organ. Grecescu vorbeşte însă la Rubus de ,,stipuli 

caulinari”, adică liberi (Rubus saxatilis) şi de ,,stipuli peţiolari”, adică uniţi cu peţiolul (Rubus caesius), 

probabil după cum sunt concrescuţi [17]. N-am sesizat nicio informaţie veche privitoare la stipelele 

veritabile, care, între timp, au înlocuit total stipulele.  

Ştiind că Salcâmul are stipule şi stipele am consultat comparativ Flora Europaea, unde se 

precizează „Stipule spinoase obişnuit prezente, stipele adesea prezente”, cu Flora României, care explică 

„stipele căzătoare sau transformate în ghimpi”, adică nimic despre stipelele adevărate care se văd bine 

în ilustraţii! Ar rezulta că plantele noastre nu au decât stipele! Este comparativ cu următoarea 

deducţie: dacă am denumi petala florii sepală ar rezulta pentru străin că florile din România au 

numai sepale. 

Atât stipelele, cât mai ales stipulele prezintă o importanţă deosebită la identificarea 

fitotaxonilor, având în vedere variabilitatea lor şi cred că este suficient să amintim în acest sens 

speciile de Trifolium din flora României, de aceea mă adresez celor în cauză să folosească termenul 

sperietoare ,,stipulă” sau românescul ,,stipală” pentru organele de la baza peţiolului şi termenul 

de ,,stipelă” sau ,,stipelulă” numai pentru cele de la baza foliolelor de la frunzele compuse sau 

divizate, pentru a fi în consens cu literatura universală, luând ca exemplu concret, cu ambele organe, 

frunza de Phaseolus vulgaris. La genul Phaseolus, românii, în al căror desen se văd şi stipule şi stipele, 

scriu atât „stipele persistente”, iar europenii, „stipule mici, stipele prezente”, exact ca în desenul 

nostru (Figura 2). 
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Figura 1 - Exemple de stipule (stipale): A - libere şi 

caduce (Fagus sylvatica); B - mai mari decât foliolele 

frunzei (Pisum sativum); C - concrescute cu peţiolul 

(Rosa gallica); D - concrescute câte două în frunze 

(Galium sp.); E - transformate în cârcei (Smilax excelsa); 

F - foliacei (Lathyrus aphaca). st – stipule (numite greşit 

stipele în manuale). Sursa: [18]. 

Figura 2 - Frunză compusă (trifoliolată) de 

Phaseolus vulgaris: 1 - ax (tulpină), 2 - stipule, 

3 - peţiol, 4 - peţiolúl, 5 - stipele, 6 - foliolă 

(orig.). Notă: românii spun 5 la 2 şi la 5 nimic. 

Figura 3 - Stipule şi stipele: 1. Stipule (stipale) spinoase 

pe ax şi stipele (stipelule) mici pe rahis (Robinia 

neomexicana var. luxurians); 2. Stipule (stipale) pe ax şi 

stipele (stipelule) pe peţiol (Robinia 

pseudoacacia ’Unifoliolla’). Sursa: [11]. 

Figura 4 - Stipele anormale la o specie 

exstipelară (Fraxinus pennsylvanica): 1 - 

foliolă, 2 - stipelă, 3 - peţiol, 4 - rahis (orig.). 

Cineva ar putea spune că ,,stipela” s-a încetăţenit în limbajul botanic românesc şi nu merită 

revenirea la adevăr; da, este adevărat, dar astfel ne păstrăm într-o autoizolare neştiinţifică şi 

umilitoare, exprimând superficialitate şi lipsă de informare. Poate că este cel mai corect să intrăm în 

nomenclatura ştiinţifică universală şi să numim organele anexe de la locul inserţiei frunzei pe 
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ax, ,,stipule” şi pe cele fixate pe rhahis, peţiolúl, mai rar pe peţiol, ,,stipele”, că vorbim o limbă 

înrudită cu latina sau, la nevoie, vom spune ,,stipale” (= stipule, stipuli = stipele auct. rom.) 

şi ,,stipelule” (ignorate de auct. rom.) pentru a elimina termenul ,,stipele” care ar putea fi folosit în 

continuare incorect. Baza peţiolului e cu ,,stipule”, baza foliolei e cu ,,stipele” la unele frunze. Noi 

am evidenţiat eroarea şi am oferit soluţii, hotărârea trebuie luată de profesori şi de autorii de 

manuale şi dicţionare. Cred că este necesară o Sesiune ştiinţifică specială, dedicată acestei erori. 
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ANEXE 

Termeni tehnici: auct. rom.  - autorii români; axial - fixat pe tulpină; caduc - căzător, se detaşează 

repede de pe organul pe care s-a format; exstipulat - lipsit de stipule; fitotaxon - treaptă în scara clasificării 

plantelor; foliaceu - asemănător cu frunza; folial - fixat pe frunză; foliolă - element component al frunzei 

compuse; hastat - îngust ca o lance şi cu doi lobi bazali divergenţi; persistent - se păstrează mult timp în locul 

formării; peţiolúl - codiţa foliolei (a nu se confunda cu peţiolul); pinatifid - cu diviziuni până la mijlocul 

semilaminei; rahis - nervura mediană la frunzele compuse sau divizate; subulat - subţire şi ascuţit ca o sulă; 
unifoliolate (monofoliolat) - din frunza compusă a rămas numai foliola apicală (terminală). 
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