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Összefoglalás: A vegetatív kiszáradástûrés általános tulajdonság a virágtalan szárazföldi növények (zuzmók,
mohák) körében. Az edényes növények között jelenleg mintegy 350 kiszáradástûrô fajt ismerünk. A kiszáradástûrô edényes növények között az egyszikûek (4 család) és a harasztok létszámban felülmúlják a kétszikûeket, kiszáradástûrô nyitvatermôket pedig egyet sem ismerünk. A Velloziaceae család az összes többi családnál
több (200 fölötti) kiszáradástûrô fajt foglal magába. A kiszáradástûrô fajok száma a Cyperaceae és Poaceae
családban ennél némileg kevesebb, azonban egyes Cyperaceae fajok uralkodóvá váltak a kiszáradástûrôk élôhelyein. A kétszikûek öt családjában fordulnak elô kiszáradástûrôk. A kiszáradástûrô edényes növények több,
mint 90%-a a trópusokon él a sziklás hegykiemelkedéseken, az ún. szigethegyeken. A mohák széles körben elterjedt kiszáradástûrése alapján valószínûsíthetô, hogy a vegetatív kiszáradástûrés az ôsi szárazföldi növények
alapvetô tulajdonsága volt, melynek meghatározó szerepe kellett legyen az édesvízi eredetû primitív növények
szárazföldi elterjedésében. A növényi vízszállítás fokozatos internalizálódásának eredményeként a növények
a törzsfejlôdés során fokozatosan elveszítették vegetatív szöveteik kiszáradástûrô képességét. Ezt követôen az
edényes növényekben a kiszáradástûrés re-evolúciója még számos alkalommal bekövetkezett. Így a zárvatermôk között a kiszáradástûrésnek legalább nyolc független re-evolúciója figyelhetô meg. A növényi
kiszáradástûrés evolucionálisan legfiatalabb stratégiája az ún. poikiloklorofill kiszáradástûrési stratégia.

Bevezetés
A vegetatív kiszáradástûrés a virágtalan növények ôsi sajátossága, melynek döntô
szerepe kellett legyen a növények szárazföldi elterjedésében és a szárazföldi élet kialakulásában (OLIVER et al. 2000; itt és a Bevezetés egészére is). A növényi vízszállítás
fokozatos internalizálódásának eredményeként létrejött homoiohidrikus jelleg kifejlôdése révén a szárazföldi növények a törzsfejlôdés során fokozatosan elveszítették vegetatív szöveteik kiszáradástûrô képességét. A vegetatív kiszáradástûrést biztosító gének
azonban részt vettek a reproduktív propagulumok kiszáradástûrésének a biztosításában
is, ami a vegetatív kiszáradástûrés ôsi formájából fejlôdött ki. Ezt követôen a szélsôségesen száraz élôhelyek növényeiben a vegetatív szövetekben a kiszáradástûrés újra kifejlôdött, mégpedig a magvaik fejlôdésébe „programozott” kiszáradástûrési mechanizmusból. Az edényes növényekben a vegetatív szövetek kiszáradástûrésének re-evolúciója
számos alkalommal bekövetkezett. Mindezek eredményeként a vegetatív kiszáradástûrés a virágtalan növények körében és az edényes növények között is rendszertanilag
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széles körben ma is általános, bár elôfordulása egyenlôtlen. Mivel azonban feltehetô,
hogy valamennyi edényes és virágos növény spórája és pollenje/magja kiszáradástûrô,
ezért a kiszáradástûrés nagy valószínûséggel általánosnak tekinthetô az edényes növények világában. Elméleti fontossága mellett a vegetatív kiszáradástûrés gyakorlati jelentôsége sem szorulhat magyarázatra. Ezen tanulmány célja a kiszáradástûrô edényes növények rendszertani elôfordulásának, földrajzi elterjedésének, evolúciójának és kiszáradástûrési stratégiáinak a rövid áttekintése.

A vegetatív kiszáradástûrés és rendszertani elôfordulása
az edényes növények körében
A vegetatív szerveikben kiszáradástûrô (az angolszász irodalomban resurrection =
feltámadónak is nevezett) növények sejtvíztartalmuk 90–95%-ának az elvesztését (teljes
kiszáradás, amikor is a sejtekbôl a vizes fázis eltûnik) és a kiszáradt állapotot rövidebbhosszabb ideig képesek elviselni és túlélni (GAFF 1977). Kiszáradt állapotban újra nedvességhez jutva az addig szünetelô anyagcsere-tevékenységük helyreáll, és a növény teljes élete ismét a nemkiszáradástûrô növényekre jellemzô aktivitással folyik tovább.
A kiszáradástûrés minôségileg különbözik a nemkiszáradástûrô növények szárazságtûrésnek nevezett tulajdonságától (ALPERT és TUBA 2000).
A vegetatív kiszáradástûrés általános tulajdonság a virágtalan szárazföldi növények
(zuzmók, mohák) körében, noha a tolerancia mértékében a fajok között nagy különbségek léteznek (KAPPEN és VALLADERES 1999). Az edényes és virágos növények között
jelenleg mintegy 350 kiszáradástûrô fajt ismerünk (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000;
PROCTOR és PENCE 2002; PROCTOR és TUBA 2002), azonban számuk ma is egyre bôvül.
A jelenleg ismert, publikált kiszáradástûrô edényes és virágos növényfajokat tartalmazó
nemzetségek listája (PROCTOR és TUBA 2002) a következô:
NYITVATERMÔK
Lycopsida: Isoetes, Selaginella. Pteropsida: Actiniopteris, Adiantum, Anemia,
Arthropteris, Asplenium, Ceterach, Cheilanthes, Ctenopteris, Doryopteris, Hymenophyllum,
Mohria, Notholaena, Paraceterach, Pellaea, Platycerium, Pleurosorus, Polypodium,
Schizaea, Woodsi.
ZÁRVATERMÔK
Kétszikûek:
Myrothamnaceae: Myrothamnu. Cactaceae: Blossfeldia. Acanthaceae: Talbotia,
Gesneriaceae: Boea, Haberlea, Ramonda. Scrophulariaceae: Chamaegigas, Craterostigma,
Ilysanthes, Limosella, Lindernia. Lamiaceae: Micromeria, Satureja.
Egyszikûek:
Cyperaceae: Afrotrilepis, Carex, Coleochloa, Cyperus, Fimbristylis, Kyllingia,
Mariscus, Microdracoides, Trilepis. Liliaceae (Anthericaceae): Borya. Poaceae:
Brachyachne, Eragrostiella, Eragrostis, Micraira, Microchloa, Oropetium, Poa,
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Sporobolus, Tripogon. Velloziaceae: Aylthonia, Barbacenia, Barbaceniopsis, Nanuza,
Pleurostima, Vellozia, Xerophyta.
Tehát a vegetatív kiszáradástûrés az edényes növények között rendszertanilag viszonylag széles körben, de egyenlôtlenül fordul elô. Mivel azonban valamennyi edényes
és virágos növény spórája és pollenje/magja kiszáradástûrô, ezért potenciálisan a kiszáradástûrés nagy valószínûséggel általánosnak tekinthetô az edényes és virágos növények
világában (OLIVER et al. 2000)
A kiszáradástûrô edényes növények között az egyszikûek (4 család) és a harasztok
létszámban felülmúlják a kétszikûeket, kiszáradástûrô nyitvatermôket pedig egyet sem
ismerünk (FAHN és CUTLER 1992).
A Velloziaceae család az összes többi családnál több (200 fölötti) kiszáradástûrô fajt
foglal magába (KUBITZKI 1998). A kiszáradástûrô fajok száma a Cyperaceae és Poaceae
családban ennél némileg kevesebb, azonban egyes – különösen – Cyperaceae fajok,
uralkodóvá váltak a kiszáradástûrô edényesek fô élôhelyein, a szigethegyek (lásd késôbb) növénytársulásaiban (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
Az egyszikûek rostos, egyszerûen vagy bonyolultan elágazó álszárain apikális levélrozetták és járulékos gyökerek találhatók. Számos kiszáradástûrô egyszikû növény ún.
miniatûr „liliom fát” alkot, melyek gyakran tekintélyes korú klón-populációkat hoznak
létre indákkal vagy alapi elágazással. A Cyperaceae és a Velloziaceae családokban a
szárat teljesen körbefonják a gyökerek, az élô részt pedig csak a rövid apikális rész képviseli. Ezek a növények ezért olyanok, mint az epifiták, melyek azonban nem más növényeken, hanem saját álszáruk elhalt részein élnek. A Borya nemzetség (a Thysanotus és
Herreria nemzetségekhez hasonlóan) szárai másodlagos megvastagodással keletkeznek
(RUDALL 1995).
Az egyszikû kiszáradástûrô növények között gyakori a faszerû forma, amely a fôtengely (törzs) erôteljes mértékû elsôdleges növekedésével vagy másodlagos megvastagodással jön létre. Azonban néhány faformájú kiszáradástûrô egyszikû eltér ettôl
(POREMBSKI és BARTHLOTT 2000). Ezek állandó levélalappal és járulékos gyökerekkel
bíró rostos szárakból akár 4 m-es törzset is növesztenek, mely hasonlít a páfrányfák törzséhez. Az ilyen típusú álszáras egyszikûek fôleg a Boryaceae (Borya), Cyperaceae
(Afrotrilepis, Bulbostylis, Coleochloa, Microdracoides) és a Velloziaceae (Vellozia,
Xerophyta) családban fordulnak elô. Ez a felépítés valószínûleg kulcsfontosságú tulajdonság a szélsôségesen változó nedvességtartalom és kiszáradás-újraéledés elviselésében (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
A Cyperaceae és a Velloziaceae fajok rostos álszárai egyben a szélsôséges körülményekhez specializálódott epifita orchideák számára is élôhelyet biztosítanak. Afrikában
és Dél-Amerikában bizonyos Orchidaceae fajok csak kiszáradástûrô Cyperaceae és
Velloziaceae fajokon fordulnak elô (pl. a Polystachya microbambusa az Afrotrilepis
pilosa-n, a Polystachya johnstonii a Xerophyta splendens-en, a Pseudolaelia amabilis és
a Constantia cipoensis a Vellozia spp.-n) (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
A trópusi szigethegyek kiszáradástûrô egyszikûi (pl. Cyperaceae és Velloziaceae)
sûrû növésû társulásokban a meredek lejtôket népesítik be (HAMBLER 1964; POREMBSKI et
al. 1996a). Egyedeik igen hosszú ideig, (akár 5–6 évszázadig) is elélnek (ALVES 1994) és
nagy kiterjedésû területeket boríthatnak be (az álszáras fajok akár több méter magasan is).
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A kétszikûek öt családjában fordulnak elô kiszáradástûrôk.A legtöbb kiszáradástûrô
faj a Scrophulariaceae családban található. A Scrophulariaceae család 5 kiszáradástûrô
nemzetséget számlál, több mint 20 (kiszáradástûrô) fajjal. Ezek zöme a Craterostigma
és a Lindernia nemzetségekbe tartozik és viszonylag kisméretû rozettás növények.
A Scrophulariaceae család még egy vízi kiszáradástûrô növényt is tartalmaz, a
Chamaegigas intrepidus-t, mely Namíbiában ôshonos és a vízzel teli sziklamedencékben szezonálisan fordul elô (HICKEL 1967). Ez a növényfaj összehúzódásra képes kiszáradástûrô rejtett levelekkel rendelkezik, és esô után kiszáradás-intoleráns úszóleveleket
fejleszt (HEIL 1924) A rejtett levelek 75–80%-kal is képesek összezsugorodni, mely
fôleg a farész edényeinek összehúzódása miatt lehetséges, amit egy rendkívüli megvastagodás vesz körbe (SCHILLER et al. 1999). A Myrothamnaceae és a Gesneriaceae családokból már lényegesen kevesebb kiszáradástûrô faj ismert. A kiszáradástûrô növények
körében egyedinek tekinthetô a valódi fás szárral rendelkezô Myrothamnus nemzetség
(Myrothamnaceae). Ez az egyetlen fás rendszertani csoport, ahol kiszáradástûrô faj elôfordul. A Myrothamnaceae rendszertani hovatartozása azonban erôsen vitatott. Az áltengelyesen elágazó cserjék akár 1,5 m magasra is megnôhetnek, leveleik párosan keresztben állnak, melyek kiszáradáskor hosszanti irányban zsugorodnak és gyûrôdnek össze
(GAFF 1977; SHERWIN et al. 1998).
Néhány család (pl. a Velloziaceae) és nemzetség (pl. Cheilantes, Tripogon, Borea és
a Lindernia) kiszáradástûrô fajokban való különös gazdagsága korai specializációjukra
utal (GAFF 1989); ugyanez lehet a helyzet néhány kisebb nemzetség, mint a Ramonda,
Haberlea és a már említett Myrothamnus esetében is.
A kiszáradástûrô növények földrajzi elterjedése
A kiszáradástûrô edényes növények több, mint 90%-a a trópusokon él (POREMBSKI és
BARTHLOTT 2000). A többi faj a mérsékelt öv és a mediterrán területek lakója. A trópusokon belül a kiszáradástûrô növények nagy része Dél-és Kelet-Afrikában, Dél-Amerika
keleti részén és Nyugat-Ausztráliában fordul elô (GAFF 1977, 1987). A kiszáradástûrô
növények túlnyomó részének természetes élôhelye a sziklás hegykiemelkedések, az ún.
szigethegyek (lásd alább). A trópusokon a csapadékosabb területeken sokkal több kiszáradástûrô edényes növénnyel találkozhatunk, mint a folyamatosan száraz, illetve arid
régiókban.
A szigethegyek prekambriumi gránit és a gneisz sziklakiemelkedések, melyek a
geológiailag ôsi kristályos szárazföldi pajzsokon fordulnak elô és különösen gyakoriak
a trópusokon (BREMER és JENNINGS 1978). Jellemzô formájuk a meredek lejtôjû kupola,
illetve harangalak, de elôfordul pajzs alakú szigethegy is, ami alig emelkedik a környezet térszíne fölé. Szikláit csak kis részben és igen vékonyan borítja talaj. A szigethegyekre a rendkívül „kemény” és az élôlények által az elviselhetôség határát is átlépô
edafikus és mikroklimatikus körülmények jellemzôek (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
A szigethegyek azonális növényvilágát a szélsôségesen eltérô, hosszú (sok hónapos)
csapadék nélküli, száraz és a rövidebb, igen bô csapadékú évszakok alakították ki.
Az esôs évszakban a csapadék nagy része az extrém lejtôviszonyok és a vékony talaj- és
növénytakaró miatt elfolyik. Mindezt a legmagasabb térszínû szigethegyeken a fagy
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rendszeres elôfordulása tetézi. Évelô növényzete döntôen poikilohidrikus és kiszáradástûrô növényekbôl verbuválódik, az efemerek élete pedig az esôs évszakokra korlátozódik (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
Az Ôstrópusok (Paleotrópusok), azaz Kelet-és Dél-Afrika, valamint Madagaszkár a
kiszáradástûrô edényes növények fejlôdésének központjai. Afrika déli része a Föld legnagyobb edényes poikilohidrikus és kiszáradástûrô fajdiverzitású területe. Itt is a
Velloziaceae és Scrophulariaceae családok dominálnak, de a Poaceae és Cyperaceae
családok is számos fajjal képviseltetik magukat. Valamennyi trópusi szigethegyet tekintve pedig a Poaceae családba tartozó kiszáradástûrô fajok fordulnak elô a legnagyobb
gyakorisággal (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000). A Myrothamnaceae Kelet-Afrikában és
Madagaszkáron ôshonos család két endémikus fajjal (M. flabellifolia, M. moschata).
A harasztok és a Streptocarpus (Gesneriaceae) nemzetség kevesebb kiszáradástûrô fajjal rendelkezik, de mégis a régió jellegzetes, sziklakiemelkedéseken honos növényeinek
mondhatók. A harasztok között a Selaginella, Asplenium és Pellaea nemzetségek dominálnak. Dél-Afrika szigethegyein jellemzô a Myrothamnus flabellifolius (Bak.) és a
Craterostigma wilmsii Engl. elôfordulása (TUBA, elôkészületben).
A dél-amerikai szigethegyek flórája hasonló a trópusi afrikai szigethegyek flórájához
(IBISCH et al. 1995; POREMBSKI et al. 1996b). A Neotrópusokon a Bromeliaceae az egyik
legfontosabb család. A kaktuszok tipikus fajai a dél-amerikai szigethegyeknek. Északés Dél-Amerika kiszáradástûrô flórája nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy
Észak-Amerikában nem fordulnak elô Velloziaceae fajok (GAFF 1987). Kelet-Afrika és
Madagaszkár, valamint Dél-Amerika (szigethegyei) között a Velloziaceae közös elôfordulása jelenti a növényföldrajzi kapcsolatot. A Velloziaceae az újvilági, afrikai és madagaszkári szigethegyeknek egyaránt a legjellemzôbb családja. E családnak és más kiszáradástûrô edényes növényeknek az Újtrópusokon belül Délkelet-Brazília izolálódott
területei a fejlôdési központjai; a régióból távolodva a kiszáradástûrô fajok száma rohamosan csökken. A trópusokon a kiszáradástûrô harasztok Brazília szigethegyein vannak
a legnagyobb számban jelen, ahol az Anemia, Doryopteris és Selaginella nemzetségek a
legfontosabbak. Talán az egyik legérdekesebb poikilohidrikus kiszáradástûrô edényes
növény a Blossfeldia liliputana, egy kicsi kaktusz, amely árnyékos repedésekben él az
Andok keleti láncain (Bolívia, Észak-Argentína), 1200 és 2000 méteres magasságok között (BARTHLOTT és POREMBSKI 1996). Ez a növény kiszáradt állapotban vészeli át a
12–24 hónapos száraz idôszakot, miközben úgy néz ki, mint egy darab papír. Amikor
újra vízhez jut, két hét alatt újraéled. Ez az eddig ismert egyetlen szukkulens poikilohidrikus faj. A harasztok az észak-amerikai szigethegyek kiszáradástûrô edényes növényei között is dominánsak. Észak-Amerika szigethegyeinek virágos kiszáradástûrôit ma
még nem ismerjük. Közismert viszont, hogy a Selaginella lepydophylla Texas nyitott
félsivatagi síkságait népesíti be (EICKMEIER 1979).
Annak ellenére, hogy Afrikához hasonlóan Ausztráliában is megvannak az edényes
kiszáradástûrôk lehetséges élôhelyei, mégis ott kevesebb faj található, mint Dél-Afrikában. LAZARIDES (1992) azt sejti e biogeográfiai különbség mögött, hogy az ausztrál arid
flóra rövidebb geológiai idôszak alatt volt kitéve felváltva száraz és esôs ciklusoknak,
mint az afrikai (az elôbbi a Harmadidôszak óta, az utóbbi a Kréta kor óta). Ez megnyilvánul abban is, hogy az ausztráliai kiszáradástûrô növények kevésbé kiszáradástûrôk,
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mint dél-afrikai társaik (GAFF 1981). A kontinensen viszonylag nagy a kiszáradástûrô
páfrányfajok száma, melyek az ausztráliai kiszáradástûrô poikilohidrikus fûfajokkal
együtt száraz sziklás helyeken élnek (LAZARIDES 1992). Az ausztráliai szigethegyeken a
Borya (Boryaceae) nemzetség is 7 kiszáradástûrô fajjal képviselteti magát. Nagy részük
a kontinens nyugati részén található. A Poaceaebôl is sok faj található az ausztráliai
kiszáradástûrô növények között: a Micraira a fajokban leggazdagabb nemzetség.
India és Sri Lanka híres nagy számú szigethegyérôl, azonban növényvilágukról nem
állnak rendelkezésünkre részletes adatok. India sziklás, sekély talajú területeirôl fôként
kiszáradástûrô fûfajokat írtak le (GAFF és BOLE 1986). Alig van adatunk Közép- és
Kelet-Ázsia kiszáradástûrô edényes növényeirôl. Mindez annak ellenére van így, hogy
az egyik elsô kiszáradástûrô virágos és az elsô poikiloklorofill típusú kiszáradástûrô
növényt, a Carex physodest Közép-Ázsiából írták le (VASSILJEV 1931). Kínában a
Gesneriaceae családba tartozó Boea hygrometrica, az ausztráliai B. hygroscopia közeli
rokona, feltehetôen szintén kiszáradástûrô poikilohidrikus (POREMBSKI és BARTHLOTT
2000). Még meghatározásra vár a PÓCS TAMÁS és TUBA ZOLTÁN által 1996 májusában a
pekingi Illatos-hegyen talált Gesneriaceae faj. A Gesneriaceae család Dél-Európában is
képviselteti magát néhány kiszáradástûrô litofitával (például Ramonda pyrenaica,
R. serbica, Haberlea rhodopensis) (MARKOVSKA et al. 1994; KAPPEN és VALLADERES
1999).
A kiszáradástûrô növények földrajzi elterjedtségük méretében is eltérnek egymástól.
Egyes fajok csak bizonyos területeken fordulnak elô (endemikusak), míg mások (fôleg
a Cyperaceae és Poaceae) nagy kiterjedésû területeket borítanak. Például a nyugatafrikai Afrotrilepis pilosá-val Szenegáltól délkeletre Gabonig találkozhatunk, több mint
3500 km-en keresztül. Ebben a régióban az Afrotrilepis pilosa majdnem minden szigethegyen elôfordul egy bizonyos magasság felett. Széles földrajzi elterjedésének megfelelôen az Afrotrilepis pilosa nagyfokú morfológiai változatosságot mutat. Például a domináns növekedési forma a különbözô populációkban a kúszó rizómáktól egészen a magas,
függôlegesen növô álszárakig váltakozik. A Velloziaceae család fajaira is hasonló morfológiai változatosság jellemzô (POREMBSKI és BARTHLOTT 2000).
A legtöbb kiszáradástûrô edényes növény alacsony és mérsékelt tengerszint feletti
magasságokban él (vagyis 2000 m alatt). A Xerophyta splendens (Velloziaceae) azonban
a malawi Mulanje-hegységben 2800 méteres tengerszint feletti magasságban honos, ahol
gyakoriak a fagypont alatti hômérsékletek. Mai ismereteink szerint ez a legnagyobb tengerszint feletti magasság, ahol kiszáradástûrô növények elôfordulnak (POREMBSKI 1996).
Vannak olyan fajok is, amelyek tág magasságértékek között fordulnak elô: pl. a brazíliai
Nanuza plicata (Velloziaceae) a tengerszinttôl egészen 1500 méteres magasságig bármilyen sziklás talajon megél.
Érdekes, hogy az edényes kiszáradástûrô fajok egy része – az esôs évszakban hosszabbrövidebb ideig – vízzel telt sziklahasadékokat és sekélyebb mélyedéseket is benépesíti.
A kiszáradástûrô edényes fajok evolúciós és kiszáradástûrési stratégiai szempontból
egyaránt legváltozatosabb populációival Kelet-Afrika, Madagaszkár és Brazília gránit és
gneisz kibúvásain találkozhatunk.
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A vegetatív növényi kiszáradástûrés evolúciója
Noha a szárazföldi edényes és virágos növények körében a kiszáradástûrés képessége
általános, azonban ennek vegetatív szövetekbeli kifejezôdése/megjelenése már lényegesen ritkább (lásd a rendszertani elôfordulással foglalkozó részt). A szárazföldi edényes
és virágos növények vegetatív kiszáradástûrése az evolúció során számos alkalommal
újra és újra kifejlôdött (az egész evolúciós résszel kapcsolatban a bôvebb részleteket
illetôen lásd OLIVER et al. 2000 munkáját és az abban idézetteket). A vegetatív kiszáradástûrés evolúciója során a kiszáradástûrô növényekben nem a szabályozott vízháztartás
és a kielégítô vízellátás fenntartását biztosító anatómiai és mûködési adaptációk fejlôdtek ki, hanem olyanok, melyek a vízhiány elviselésére teszik a növényeket képessé.
A mohák széles körben elterjedt kiszáradástûrése alapján valószínûsíthetô, hogy a
vegetatív kiszáradástûrés az ôsi szárazföldi növények alapvetô tulajdonsága volt, melynek kezdeti evolúciója meghatározó lépés kellett legyen az édesvízi eredetû primitív
növények szárazföldi elterjedésében (MISHLER és CHURCHILL 1985). Azonban a döntôen
extracelluláris vízszállításra épülô kiszáradástûrés kialakulásának ára az alacsonyabb
anyagcsere- és növekedési intenzitás volt. A növényi vízszállítás fokozatos internalizálódásának eredményeként létrejött homoiohidrikus jelleg kifejlôdésével azonban egyre
inkább lehetôvé vált a növényi vízviszonyok külsô tényezôktôl való függetlenedése, ami
hatékonyabb anyagcserét, növekedést, egyben a növények felépítésének egyre bonyolultabbá válását és testméretük növekedését eredményezte. Ennek következtében pedig a
növények a törzsfejlôdés során fokozatosan elveszítették vegetatív szöveteik kiszáradástûrô képességét (OLIVER et al. 2000).
A vegetatív kiszáradástûrést biztosító gének azonban részt vettek a reproduktív propagulumok kiszáradástûrésének a biztosításában is. Számos bizonyíték szól amellett,
hogy a magvak kiszáradástûrési mechanizmusa a vegetatív kiszáradástûrés kezdetleges
formájából fejlôdött ki. Miután az a magvakban kialakult, ezt követôen – a szélsôségesen száraz élôhelyek növényeiben – a vegetatív szövetekben is fokozatosan újra kifejlôdött (OLIVER et al. 2000). A fejlôdéstanilag legfiatalabb, módosult vegetatív kiszáradástûrési mechanizmus a zárvatermôk legszárazabb területeket – a trópusi szigethegyeket –
meghódító fajaiban, a magvaik fejlôdésébe programozott mechanizmusból alakulhatott
ki. Az edényes növényekben a kiszáradástûrés re-evolúciója számos alkalommal megtörtént (OLIVER et al. 2000). A Selaginella családban és a harasztoknál is kialakult legalább egy független evolúciós (vagy re-evolúciós) kiszáradástûrési mechanizmus.
A zárvatermôk között pedig a kiszáradástûrésnek legalább nyolc független re-evolúciója
figyelhetô meg.
Kiszáradástûrési stratégiák
A sejtintegritás megôrzési, illetve helyreállítási stratégiák
A vegetatív kiszáradástûrô növények két csoportba sorolhatók aszerint, hogy toleranciájuk a) a sejtek integritásának kiszáradás és újranedvesedés alatti megvédésére vagy b)
a sejtek kiszáradás és újranedvesedés alatt bekövetkezett sérüléseinek a helyreállítására
épül-e (BEWLEY és OLIVER 1992). A vegetatív kiszáradástûrô növényeket aszerint is két
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csoportra oszthatjuk, hogy mennyire tolerálják a gyors vízvesztéssel járó kiszáradást.
A vegetatív kiszáradástûrô növények egy része a kiszáradást csak akkor képes túlélni, ha
a kiszáradás lassan megy végbe és a légszáraz állapot elérése 12 órától néhány napig tart.
Más növények viszont akkor is túlélik a kiszáradást, ha szöveteik a légszáraz állapotot
egy óra alatt vagy annál is rövidebb idôn belül érik el. Azoknál a növényeknél, melyek
csak a fokozatos és lassabb vízvesztéssel járó kiszáradást képesek elviselni, a tolerancia
fôként sejtvédelmi mechanizmusokra támaszkodik. Azok a vegetatív kiszáradástûrô növények, melyek akkor is újraéledésre képes állapotban maradnak, ha a vízvesztés gyors,
olyan kiszáradástûrési mechanizmusokkal rendelkeznek, melyek nagyrészt a sejtek helyreállítását segítik elô (annak ellenére, hogy a védelmi mechanizmusok e növényekben is
fontos szerepet játszanak).
Az eddig tanulmányozott valamennyi vegetatív kiszáradástûrô szárazföldi növény,
mely túléli a gyors kiszáradást is, az alacsonyabb rendû nem-edényes növények (algák,
mohák és zuzmók) körébe tartozik (BEWLEY és KROCHKO 1982; OLIVER és BEWLEY
1997). Ezen növények belsô víztartalma gyorsan egyensúlyba kerül a környezetével, mivel csak nagyon kevés vízvisszatartást elôsegítô morfológiai és fiziológiai jellemvonással rendelkeznek. Ennek következményekent számos alga, zuzmó és moha bír szélsôséges kiszáradástûrô képességgel. Az ezen alacsony fejlettségi szintû szárazföldi növénytörzsek képviselôinél megfigyelhetô tolerancia-mechanizmus a kiszáradástûrés legkezdetlegesebb formája. Ahogy nôtt a szárazföldi növények felépítésének bonyolultsága,
úgy csökkent a gyors kiszáradás tolerálásának képessége. A szárazföldi vegetatív kiszáradástûrô edényes növények túlnyomó többsége csak a lassú kiszáradást tolerálja Ezek
az ún. módosult (edényes) kiszáradástûrô növények kiszáradás-intoleráns növényôseikbôl fejlôdtek ki (OLIVER és BEWLEY 1997). A módosult elnevezés csupán azt jelzi,
hogy ez a kiszáradástûrô-képesség nem közvetlenül a szárazföldi evolúció kezdetén kialakult kiszáradástûrésbôl fejlôdött ki. A gyors kiszáradást toleráló növények egyike
sem módosult kiszáradástûrô és valamennyi homoioklorofill (lásd alább).
Homoioklorofill versus poikiloklorofill kiszáradástûrési stratégia
A vegetatív kiszáradástûrô szárazföldi növényeket egy újabb kritérium, mégpedig a
kiszáradás és újraéledés során legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb szerkezet, a
fotoszintetikus rendszer viselkedése alapján is osztályozni lehet, mely evolúciós szempontból is kiemelten jelentôs (TUBA et al. 1998; OLIVER et al. 2000). Azokat a kiszáradástûrô növényeket, melyek a kiszáradás és a kiszáradt állapot ideje alatt megôrzik
fotoszintetikus rendszerüket és így klorofilltartalmukat is, ún. homoioklorofill kiszáradástûrôknek nevezzük. Ezzel szemben a vegetatív edényes kiszáradástûrô növények egy
része a kiszáradás során lebontja kloroplasztiszainak belsô szerkezetét és ezzel együtt
elveszti teljes klorofilltartalmát is. A VASSILJEV által még 1931-ben leírt ún. poikiloklorofillia jelenség elnevezése HAMBLERtôl (1961) származik. A poikiloklorofilliát sokáig
néhány kiszáradástûrô növény érdekes sajátosságának tartották (GAFF 1977, 1989; BEWLEY
1979). Csak nem oly rég ismerték fel és írták le, hogy egy új növényi kiszáradástûrési
stratégiáról van szó (TUBA et al. 1994, 1998). A poikiloklorofill kiszáradástûrési stratégia nem az ôsi (a legôsibb sejtintegritás megôrzési, majd a késôbbi sejtintegritás helyreállítási) mechanizmusokra épül. Eszköztára a legveszélyeztetetebb kloroplasztiszon
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belüli szerkezet kiszáradás alatti lebontása és az újraéledés alatti gyors felépítése (TUBA
et al. 1994). A stratégia alapját képezô lebontás-felépítés mechanizmusai az evolúciós
szempontból legfiatalabb színtestre, az ún. deszikkoplasztiszra épülnek (TUBA et al. 1993).
Ez a növényi kiszáradástûrés evolucionálisan legfiatalabb stratégiája (OLIVER et al.
2000; TUBA et al. 1994, 1998; PROCTOR és TUBA 2002), ami kizárólag trópusi egyszikû
növények között fordul elô. Ezen poikiloklorofill kiszáradástûrési stratégia teszi csak
lehetôvé az ilyen növények élôhelyein, a szigethegyeken a sok hónapos kiszáradt állapot
elviselését. Ezzel szemben az ôsi, ún. homoioklorofill kiszáradástûrési stratégiájú növények (zuzmók, mohák, harasztok, kétszikûek) „csupán” a néhány órástól napokig, esetleg néhány hétig terjedô idôtartamú kiszáradt állapotot képesek túlélni (TUBA et al.
1998). A poikiloklorofill növények jelenleg az egyszikûek 4 családjának (Cyperaceae,
Liliaceae, Poaceae, Velloziaceae) 8 nemzetségében ismertek (PROCTOR és TUBA 2002).
Néhány példa: a Cyperaceae családból az Afrotrilepis pilosa, a Liliceae családból a
Borya nitida, a Poaceae családból a Sporobulus stapfianus, a Velloziaceae családból a
Xerophyta scabrida, a X. villosa és a X. viscosa.

Köszönetnyilvánítás
Szerzô köszönetét fejezi ki az MTA TKI tanszéki kutatócsoporti, továbbá a TéT W/28/89 amerikaimagyar, TéT DAK-9/98 és TéT DAK-11/01 dél-afrikai – magyar, DAAD-MÖB 2602/01 német-magyar,
valamint az INSA-MTA/2001-2003 indiai-magyar trópusi kutatási projectjeinek anyagi támogatásáért.

IRODALOM – REFERENCES
ALPERT P., TUBA Z. 2000: The cactus, the sunflower and the moss. Plant Ecology 151: 1–4.
ALVES R. J. V. 1994: Morphological age determination and longevity in some Vellozia populations in Brazil.
Folia Geobot. Phytotax. 29: 55–59.
BARTHLOTT W., POREMBSKI S. 1996: Ecology and morphology of Blossfeldia litiputana (Cactaceae): a poikilohydric and almost astomate succulent. Botanica Acta 109: 161–166.
BEWLEY J. D. 1979: Physiological aspects of desiccation tolerance. Annual Review of Plant Physiology 30:
195–238.
BEWLEY J. D., KROCHKO J. E. 1982: Desiccation-tolerance. In: Encyclopaedia of Plant Physiology (Eds.:
LANGE O. L., NOBEL P. S., OSMOND C. B., ZIEGLER H.) New Series, Vol. 12B. Springer-Verlag,
Berlin, pp. 325–378.
BEWLEY J. D., OLIVER M. J. 1992: Desiccation-tolerance in vegetative plant tissues and seeds: Protein synthesis
in relation to desiccation and a potential role for protection and repair mechanisms. In: Water and life:
A comparative analysis of water relationships at the organismic, cellular and molecular levels (Eds.:
OSMOND C.B., SOMERO G.). Springer-Verlag, Berlin, pp. 141–160.
BREMER H., JENNINGS J. 1978: Inselbergs. Inselberge. Z. Geomorph. N. F., Suppl. 31.
EICKMEIER W.G. 1979: Photosynthetic recovery in the resurrection plant Selaginella lepidophylla after wetting.
Oecologia 39: 93–106.
FAHN A., CUTLER D. F. 1992: Xerophytes. In: Handbuch der Pflanzenanatomie (Eds.: BRAUN H. J., CARLQUIST
S., OZENDA P., ROTH I.). Spezieller Teil, Vol. 13, part 3. Borntraeger, Berlin.
GAFF D. F. 1977: Desiccation-tolerant vascular plants of Southern Africa. Oecologia 31: 95–109.
GAFF D. F. 1981: The biology of resurrection plants. In: The biology of Australian plants (Eds.: PATE J. S.,
MCCOMB A. J.). University of Western Australia Press, Perth., pp. 114–146.
GAFF D. F. 1987: Desiccation tolerant plants in South America. Oecologia 74: 133–136.
GAFF D. F. 1989: Responses of desiccation tolerant resurrection plants to water stress. In: Structural and
functional responses to environmental stresses: water shortages (Eds.: KREEB K. H., RICHTER H.,
HINCKLEY T. M.). SPB Academic Publishing, The Hague, pp. 264–311.

181

Tuba Z.
GAFF D. F., BOLE P. V. 1986: Resurrection grasses in India. Oecologia 71: 159–160.
HAMBLER D. J. 1961: A poikilohydrous, poikilochlorophyllous angiosperm from Africa. Nature 191: 1415–
1416.
HAMBLER D. J. 1964: The vegetation of granitic outcrops in western Nigeria. J. Ecology 52: 573–594.
HEIL H. 1924: Chamaegigas intrepidus Dtr., eine neue Auferstehungspflanze. Beih. Bot. Zentralbl. 41: 41–50.
HICKEL B. 1967: Zur Kenntnis einer xerophilen Wasserpflanze: Chamaegigas intrepidus Dtr. aus
Südwestafrika. Hydrobiologie 52: 361–400.
IBISCH P. L., RAUER G., RUDOLPH D., BARTHLOTT W. 1995: Floristic, biogeographical and vegetational aspects
of Pre-Cambrian rock outcrops (inselbergs) in eastern Bolivia. Flora 190: 299–314.
KAPPEN L., VALLADARES F. 1999: Opportunistic growth and desiccation tolerance: the ecological success of
poikilohydrous autotrophs. In: Handbook of Functional Plant Ecology (Eds.: PUGNAIRE F. I.,
VALLADARES F.). Marcell Dekker Inc. New York, Basel, pp. 9–80.
KUBITZKI K. 1998: Velloziaceae. In: The families and genera of vascular plants (Ed.: KUBITZKI K. ) Vol. 3.
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 459–467.
LAZARIDES M. 1992: Resurrection grasses (Poaceae) in Australia. In: Desertified Grasslands: Their Biology
and Management (Ed.: CHAPMAN G. P.). London, Academic Press, pp. 213–234.
MARKOVSKA Y. K., TSONEV T. D., KIMENOV G. P., TUTEKOVA A. A. 1994: Physiological changes in higher
poikilohydric plants Haberlea rhodopensis Friv. and Ramonda serbica Panè. During drought and
rewatering at different light regimes. Journal of Plant Physiology 144: 100–108.
MISHLER B. D., CHURCHILL S. P. 1985: Transition to a land flora: phylogenetic relationships of the green algae
and bryophytes. Cladistics l: 305–328.
OLIVER M. J., BEWLEY J. D. 1997: Desiccation-tolerance of plant tissues: A mechanistic overview.
Horticultural Reviews 18: 171–214.
OLIVER M. J., TUBA Z., MISHLER B. D. 2000: The evolution of vegetative desiccation tolerance in land plants.
Plant Ecology 151: 85–100.
POREMBSKI S. 1996: Notes on the vegetation of inselbergs in Malawi. Flora 191: 1–8.
POREMBSKI S., BARTHLOTT W. 2000: Granitic and gneissic outcrops (inselbergs) as centers of diversity for
desiccation-tolerant vascular plants. Plant Ecology 151: 19–28.
POREMBSKI S., BROWN G., BARTHLOTT W. 1996a: A species-poor tropical sedge community: Afrotrilepis pilosa
mats in inselbergs in West Africa. Nordic Journal of Botany 16: 239–245.
POREMBSKI S., SZARZYNSKI J., MUND J. P., BARTHLOTT W. 1996b: Biodiversity and vegeta-tion of small-sized
inselbergs in a West African rain forest (Tai, Ivory Coast). Journal of Biogeography 23: 47–55.
PROCTOR M. C. F., PENCE V. C. 2002: Vegetative tissues: bryophytes, vascular ‘resurrection plants’ and
vegetative propagules. In: Desiccation and survival in plants: drying without dying (Eds.: BLACK M,
PRITCHARD H). CAB International, pp. 207–237.
PROCTOR M. C. F., TUBA Z. 2002: Poikilohydry or homoihydry: antithesis or spectrum of possibilities. Tansley
review. New Phytologist (156: in press).
RUDALL P. 1995: New records of secondary thickening in monocotyledons. IAWA J., pp. 261–268.
SCHILLER P., WOLF R., HARTUNG W. 1999: A scanning electron microscopical study of hydrated and desiccated
submerged leaves of the aquatic resurrection plant Chamaegigas intrepidus. Flora 194: 97–102.
SHERWIN H. W., PAMMENTER N. W., FEBRUARY E., VAN DER WILLIGEN C., FARRANT J. M. 1998: Xylem
hydraulic characteristics, water relations and wood anatomy of the resurrection plant Myrothamnus
flabellifolius Welw. Ann. Bot. 81: 567–575.
TUBA Z., LICHTENTHALER H. K., MARÓTI I., CSINTALAN ZS. 1993: Resynthesis of thylakoids and functional
chloroplasts in the desiccated leaves of the poikilochlorophyllous plant Xerophyta scabrida upon
rehydration. Journal of Plant Physiology 142: 742–748.
TUBA Z., LICHTENTHALER H. K., CSINTALAN ZS., NAGY K., SZENTE K. 1994: Reconstitution of chlorophylls and
photosynthetic CO2 assimilation upon rehydration of the desiccated poikilochlorophyllous plant
Xerophyta scabrida (Pax) Th. Dur. et Schinz. Planta 192: 414–420.
TUBA Z., PROCTOR M. C. F., CSINTALAN ZS. 1998: Ecophysiological responses of homoiochlorophyllous and
poikilochlorophyllous desiccation tolerant plants: a comparison and an ecological perspective. Plant
Growth Regulation 24: 211–217.
VASSILJEV J. M. 1931: Über den Wasserhaushalt von Pflanzen der Sandwüste im sudöstliche Kara-Kum.
Planta 14: 225–309.

182

A kiszáradástûrô edényes növényekrôl
TAXONOMICAL OCCURRENCE, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND EVOLUTION OF
VEGETATIVE DESICCATION-TOLERANCE IN VASCULAR PLANTS
Z. Tuba
Department of Botany and Plant Physiology, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent
István University, Gödöllô, H–2103, Hungary
Accepted: 30 April 2002

Keywords: Desiccoplast, Dessiccation tolerance strategy, Homoichlorophyll, Poikilochlorophyll, Tropical
inselbergs

The present paper describes the taxonomical occurrence, geographical distribution, evolution and strategies
of vegetative desiccation-tolerance in vascular/flower plants for the Hungarian readership. Desiccationtolerant plants can survive the loss of 90–95% of their cell water, so that the plants appear completely dry and
no liquid phase remains in their cells; after a shorter or longer period in the desiccated state, they revive and
resume normal metabolism when they are remoistened. Desiccation tolerance occurs widely in the plant
kingdom. It is commonplace among bryophytes and lichens. Desiccation tolerance is widely, but thinly and
unevenly, scattered amongst vascular plants. Among the desiccation-tolerant vascular plants, the
monocotyledons (4 families) and ferns clearly outnumber the dicotyledons, and desiccation-tolerant
gymnosperms are not known at all. Among the ferns and fern allies, the genera Selaginella, Asplenium and
Pellaea are dominant. The Velloziaceae contains more desiccation-tolerant species (over 200 species) than any
other family. The number of desiccation-tolerant species is smaller in the Cyperaceae and Poaceae. Five
families of dicotyledons contain desiccation-tolerant plants. Desiccation-tolerant vascular plants are widely
distributed on tropical inselbergs throughout the world. Recent phylogenetic analyses conclude that vegetative
desiccation-tolerance was primitively present in the bryophytes, but was then lost in the evolution of
tracheophytes. It is postulated that the initial evolution of vegetative desiccation-tolerance was a crucial step
required for the colonization of the land by primitive plants from a fresh water origin. Virtually all vascular
plants have desiccation-tolerant spores (including pollen) or seeds, so the potentiality for desiccation tolerance
is probably universal. However, its expression in vegetative tissues is rare, and must have re-evolved
independently in Selaginella, in ferns, and at least eight times in angiosperms. More recently still certain
desiccation-tolerant monocots evolved the strategy of poikilochlorophylly to survive and compete in marginal
habitats.
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