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Wstęp 

Paproć (Platycerium bifurcatum (CAV.) C. CHR.) jest rośliną epifityczną, 
wykorzystującą inne rośliny jako podłoże do życia nie będąc pasożytem [BENZING 

1986]. Liście tej rośliny charakteryzują się budową kseromorficzną, wykazują 
cechy roślin gruboszowatych. Liście sporofilowe, są głównym organem asymilacyj
nym, na którym wytwarzane są zarodniki. Gęsty kutner pokrywający liście sporo
filowe chroni roślinę przed intensywną transpiracją. Roślina ta posiada również 
liście okrywowe, które tworzą niszę w której gromadzą się związki humusowe 
stanowiące rezerwuar substancji odżywczych [ZENKTELER 1994]. Budowa anatomi
czna tych liści wskazuje, że odgrywają one istotną rolę w magazynowaniu wody. 
Platycerium bifurcatum należy do roślin światłolubnych, a w obrębie koron drzew 
gdzie rośnie, panuje znacznie mniejsza wilgotność powietrza niż na dnie lasu. W 
warunkach silnego nasłonecznienia może dochodzić tam do krótkich okresów 
suszy. 

Epifity dzieli się na zaopatrywane w wodę w sposób ciągły CS (conti
nuously-supplied) lub zaopatrywane okresowo PS (pulse supplied). Rośliny te 
należą do organizmów zasiedlających środowiska, narażone są na okresowy stres 
wodny. Olbrzymia większość procesów fizjologicznych przebiegających w rośli

nach ulega zmianom pod wpływem deficytu wody. Wielkość tych zmian zależy od 
natężenia stresu. Jako stres łagodny uważa się zmniejszenie względnej zawartości 
wody o 8-10%, stres umiarkowany 10-20% utraty zawartości wody, a roślina 
narażona na ostry stres, wykazuje zmniejszenie względnej zawartości wody powy
żej 20% [Hs1Ao 1973]. Reakcja rośliny na stres wodny przejawia się między innymi 
obniżeniem potencjału wody w komórkach. Konsekwencją tego procesu jest gro
madzenie się pewnych metabolitów (poliamin, aminokwasów, cukrów prostych), 
które mają znaczenie ochronne dla struktur komórkowych, a także powodują 
wzrost potencjału osmotycznego komórek, co umożliwia dalsze pobieranie wody. 
Dostosowanie sic; do szybko zmieniaj,1cego się bilansu wodnego dochodzi poprzez 
mechanizmy regulacji fotosyntetycznej i szparkowej. Inaczej na wysuszanie rea
guj,1 gatunki poikilohydryczne, które co prawda szybciej tracą wodę, ale posiadają 
znaczn,1 odporność na brak wody, inaczej homoihydryczne, które opóźniają utra-
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tę wody, ale są dużo bardziej wrażliwe na uszkodzenia wywołane stresem wod
nym. 

Przedmiotem badań był wpływ stresu wodnego wywołanego wysuszaniem w 
powietrzu lub poprzez aplikowanie roztworu mannitolu na natężenie wymiany 
gazowej liści sporofilowych. Analizowano tempo zmian oddychania i fotosyntezy 
w celu określenia mechanizmu obrony przed niedoborem wody. 

Materiał i metody 

Badania prowadzono na 3 miesic:;cznych liściach sporofilowych epifitycznej 
paproci (Platycerium bifurcatum). Paproć ta była hodowana w stałych warunkach 
oświetlenia, wilgotności wzglc;dncj powietrza, a temperatura w dzień i w nocy 
przy 12 godzinnym fotoperiodzie wynosiła 25°C (±3°C). Pomiarów natc:;żenia 
wymiany gazowej dokonywano przy użyciu analizatora gazowego podczerwieni 
ADC-225MK-3 oraz Inflarytu 4. W komorze fotosyntetycznej przy stałej tempera
turze 25°C, intensywność strumienia świetlnego docierającego do liści sporofilo
wych w czasie pomiarów wynosiła 100 µ,mol·m -2·s-1• Natężenie wymiany gazowej 
liści oznaczono w powietrzu o stc;żcniu 300-400 µ,mol CO2·mol-1 w układzie zam
kniętym. Objętość całkowita układu wynosiła 1,74 dm3. a wilgotność wzgh;dna 
(RH) doprowadzonego do komory powietrza wynosiła 100% . W komorze pomia
rowej umieszczany był liść sporofilowy odcięty od rośliny macierzystej , a 
zakończenie liścia znajdowało sic; w wodzie destylowanej. Pomiarów natc:;żenia 
wymiany gazowej badanych liści dokonywano przez okres 30 dni. Odcic;te liście 
przetrzymywano w powietrzu, którego wilgotność względna RH była zbliżona do 
100%, a koniec liścia znajdował sic; w wodzie destylowanej. Liście sporofilowe w 
których wywoływano stres wodny przetrzymywano w eksykatorze w powietrzu o 
wilgotności względnej RH 10-20% , do utraty 5-15% względnej zawartości wody, 
w stałych warunkach temperatury i oświetlenia . W czasie dchydraeji trwającej 5 
dni mierzono natężenie wymiany gazowej . Po tym okresie czasu liście uwodniono 
poprzez umieszczenie zakończenia liścia w wodzie destylowanej oraz zraszanie 
wodą . Wilgotność względna powietrza w czasie rehydracji liścia w eksykatorze 
wynosiła 90-100% . 

W kolejnej serii doświadczcf1 w celu obniżenia potencjału wody zakof1czc
nie odciętego liścia zanurzano w roztworze mannitolu 0,24 mol·dm-3 (który obni
ża potencjał wody w komórkach o około -0,6 MPa) przez okres 20 dni . W tym 
czasie mierzono natężenie fotosyntezy i oddychania. 

Wyniki oparto na 5-6 powtórzeniach. Do statystycznego opracowania 
danych wykorzystano program Statistica. 

Wyniki i dyskusja 

Platycerium bifurcatum należy do roślin wystc;pujących w siedliskach okre
sowo pozbawionych dostępu do wody, co determinuje wystc:;powanic określonych 
przystosowań w odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych. Natężenie 

fotosyntezy odciętego liścia sporofilowego w powietrzu zawierającym 300-400 
µ,mol CO2·mol-1 wynosi około 105 µ,mol CO2·g-1(s.m.)-h-1 i obniża sic:; w mian; 
przebiegu doświadczenia . 
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Wpływ dchydracji (5-151/o ) liści sporolilowych Pla1yceriwn biji1rca1111n na inten
sywność fotosyntezy i oddychania wyrażony w % wartości roślin kontrolnych 

Effcct of dchydration (5-15%) on intcnsity of photosynthcsis and respiration 
of sporophyll lcavcs of Platycerium bifurcalum expressed as % of control 
plants 

Utrata nieznacznych ilości wody (5-15%, obniżenie 'P liści o około -1 
MPa) w czasie dehydracji liści sporofilowych powoduje wyraźny spadek intensyw
ności fotosyntezy szczególnie w pierwszym dniu (rys. 1). Natężenie tego procesu 
po 24 godzinach odwodnienia jest niższe o około 55%, a po dalszych czterech 
dobach obniża siq nieznacznie w porównaniu do wartości kontrolnej . Rehydracja 
zachodzi powoli, a fotosynteza nic powraca do pierwotnego poziomu (rys. 2). Po 
pit;ciu dobach uwadniania natężenie tego procesu jest niższe o około 45% w po
r6wn :111iu do roślin kontrolnvch. 
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Nati.,żcnic fotosyntezy i oddychania liści sporolilowych i'latycem11n bifurcalwn 
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Intensity of photosynthesis and respiration of sporophyll leaves of Platycerium 
bifurca/11111 during rehydration cxpressed as % of control plants 
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W warunkach symulowanej suszy osmotycznej wywołanej roztworem manni
tolu, (który obniża potencjał wody w komórkach o około -0,6 MPa) trwającej 5 
dni natężenie fotosyntezy spada o około 30%, a wydłużenie tego okresu do 10 
dni powoduje dalsze zmniejszenie intensywności tego procesu o około 50% w 
porównaniu do wartości kontrolnej. Po 20 dniach spadek natężenia fotosyntezy 
wynosi 60% (rys. 3). Z danych literaturowych wiadomo [SANTA-CRUZ i in. 1997], że 
obniżenie potencjału wody przez mannitol prowadzi do wzrostu poziomu polia
min w komórkach. Akumulacja tych związków podczas stresu wodnego jest typo
wą reakcją mającą miejsce w warunkach deficytu wody. 
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Zmiany natt,żenia fotosyntezy i oddychania liści sporofilowych Platycerium 
bifurcatum traktowanych roztworem mannitolu wyrażone w % wartości roślin 
kontrolnych 

Changes in the intensity of photosynthesis and respiration of sporophyll Ieaves 
of Platycerium bifurcatum treated with mannitol solution cxpressed as % of 
control plants 

Oddychanie ciemniowe liści sporofilowych jest procesem mniej wrażliwym 
na zmniejszanie potencjału wody w tkankach niż fotosynteza (rys. 1, 2). Natęże
nie tego procesu u liści wysuszanych w powietrzu o wilgotności względnej 

10-20% obniża się tylko o około 5% a, rehydracja nic powoduje istotnych zmian 
w intensywności tego procesu. Natomiast w miarę wydłużania czasu symulowanej 
suszy osmotycznej wywołanej roztworem mannitolu obserwujemy stopniowe obni
żanie natężenia oddychania (rys. 3). Po pięciu dobach intensywność tego procesu 
jest niższa o 15% w porównaniu do wartości kontrolnej. Wydłużenie czasu trak
towania badanych liści tym roztworem do 20 dni, nic powoduje istotnych zmian 
w natężeniu oddychania ciemniowego. 

Uzyskane wyniki pokazują, że liście sporofilowc wolno tracą wodę, i są 
wrażliwe na uszkodzenia wywołane stresem wodnym co manifestuje się w gwałto
wnym spadku natężenia fotosyntezy. Liście te nic posiadają zdolności do szybkiej 
naprawy powstałych uszkodzeń związanych z obniżeniem potencjału wody. Fakt 
ten wskazuje, że metabolizm rośliny ukierunkowany jest na nic dopuszczanie cło 
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strat wody, a w przypadku ich zaistnienia aktywność fotosyntezy ulega silnemu 
obniżeniu. Można przypuszczać, iż w młodym liściu okrywowym zachodzą inten
sywne procesy metaboliczne umożliwiające pobieranie i magazynowanie wody. W 
przypadku dłuższych okresów suszy liść ten służy jako rezetwuar wody dla liścia 
sporofilowego. 

Stwierdzony spadek natężenia fotosyntezy jest związany z wieloma zakłó
ceniami w funkcjonowaniu aparatu fotosyntetycznego [Lu, ZHANG 1998], a przede 
wszystkim spadkiem aktywności RuBisCO (karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-
bisfosforanowa) i zahamowaniem włączania węgla do cukrów [MAJUMDAR i in . 
1991 ). W warunkach deficytu wody nast<;pują uszkodzenia w strukturach błon 
cytoplazmatycznych [GIRARDI i in. 1997]. Powrót natężenia wymiany gazowej u 
paproci epifitycznych po rehydracji do poziomu sprzed zaistnienia stresu zależy 
od czasu wysuszania [KLUGE i in. 1989]. W przypadku badanej epifitycznej paproci, 
odwodnienie powoduje, że wymiana gazowa u uszkodzonego liścia nie wraca do 
pierwotnego poziomu nawet po stosunkowo długim czasie. Innym wyznacznikiem 
uszkodzeń wywołanych stresem wodnym jest obniżenie koncentracji ATP w 
komórkach. W warunkach stresu dehydratacyjnego wzrasta również stężenie 

ABA (kwas abscysynowy) co pociąga za sobą wiele zmian w metabolizmie rośliny 
głównie związanych z funkcjonowaniem aparatu fotosyntetycznego [BRAY 1997; 
BRAVO i in . 1998; POPOVA i in. 2000]. 

Wrażliwość na stres wywołany ograniczonym dostępem do wody związana 
jest z istnieniem adaptacji morfologicznych i funkcjonowaniem rośliny na pozio
mie molekularnym. Brak równoległości zakłóceń procesu fotosyntezy i oddycha
nia wskazuje na wyraźne zaburzenia w procesach włączania węgla. 

Wnioski 

1. Zmiany w natężeniu fotosyntezy i oddychania liści sporofilowych w warun
kach stresu wodnego nie są w pełni równoległe. 

2. Dehydracja liści sporofilowych w powietrzu o RH 10-20% hamuje proces 
fotosyntezy intensywniej niż roztwór mannitolu obniżający potencjał wody o 
-0,6 MPa. 

3. Oddychanie ciemniowe w porównaniu do fotosyntezy jest procesem mniej 
wrażliwym na uszkodzenia wywołane stresem wodnym. Wyraźniejsze hamo
wanie tego procesu obserwujemy w przypadku symulowanej suszy osmoty
cznej wywołanej mannitolem. 
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Słowa kluczowe: Platycerium bifurcatum (CAv.) C. C!IR., stres wodny, mannitol, 
fotosynteza, oddychanie 

Streszczenie 

Paproć Platycerium bifurcatum zajmuje zróżnicowane ckofizjologicznie sie
dliska charakteryzujące się okresowym niedostatkiem wody. P. bifurcatum wytwa
rza dwa rodzaje liści, jedne to liście sporofilowe, które służą jako główny organ 
asymilacyjny oraz liście okrywowe odgrywające istotną rolę w magazynowaniu 
wody. 

Odwodnienie przeprowadzono w powietrzu o wilgotności wzglt;dnej 
10-20%, a także w obecności roztworu mannitolu, który obniża potencjał wody o 
-0,6 MPa . Utrata nieznacznych ilości wody 5-15% w czasie dehydracji liści 

sporofilowych powoduje znaczny spadek intensywności fotosyntezy. Natężenie 

tego procesu po 24 godzinach odwodnienia obniża się o około 55%, a po pięciu 
dobach dehydracji o 75%. Rehydracja zachodzi bardzo powoli, a fotosynteza nie 
powraca do pierwotnego natężenia. W warunkach symulowanej suszy osmotycz
nej wywołanej mannitolem, który obniża potencjał wody w komórkach o około 
-0,6 MPa, natężenie fotosyntezy obniża się o około 30% po 5 dniach, a wydłuże
nie okresu suszy do 10 dni wywołuje spadek intensywności tego procesu o około 
50%. 

Oddychanie ciemniowe jest procesem mniej wrażliwym na zmniejszanie 
potencjału wody w tkankach niż fotosynteza. Uzyskane wyniki wskazują, że liście 
sporofilowe są bardzo wrażliwe na uszkodzenia wywołane stresem wodnym i nie 
posiadają zdolności do naprawy uszkodzeń. 
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THE INTENSITY OF PHOTOSYNTHF,SIS AND RESPIRATION 
OF SPOROPHYLL LEAVES IN THE EPIPHYTIC 
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Summary 

Epiphytcs, which comprise Platycerium bifurcatum, live in varicd ecophy
siological habitats characterised by periodic water deficit. P bifurcatum produccs 
two kinds of lcavcs: sporophyll leaves, which serve as the main assimilation 
organs and nichc lcavcs, which play an important role in water storage. 

The dehydration was carried out in the air of 10-20% relative humidity 
and also using mannitol solution, which decreases water potentia! by -0,6 MPa 
The loss of insignificant amount of wa ter (5-15%) during the dehydration of 
sporophyll leaves causcs a noticeable decrease in photosynthesis intensity. The 
intensity of this proccss after a 24-hour period of dehydration dcereases by about 
55%, and after 5 days of dehydration by 75%. The rehydration is vcry slow and 
photosynthesis is not rcstorcd to the initial intensity. Under the conditions of 
simulatcd osmotic drought caused by mannitol solution, (decrcasing watcr poten
tia! in cells by about -0,6 MPa) the intensity of photosynthesis dccreases by 
about 30% aftcr 5 days; cxtending the drought period to 10 days causes a drop 
in the intensity of the process by about 50%. 

Dark rcspiration is less scnsitive to a decrease in water potentia! in tissues 
than photosynthesis. The results obtained show that sporophyll leaves arc very 
sensitive to damagcs caused by water stress, and they Jack the ability to repair 
them in a relatively short time. 
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