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1 Bevezetés 

A hínárnövényzet egy tó életében sok szempontból fontos szerepet játszik. Amellett, hogy 

önmagukban is táplálékként fogyaszthatók, sok fajnak menedékül szolgálnak, míg másoknak 

felszínük ad lehetőséget a megtelepedésre (pl. epifiton, szesszilis/helyhez kötött 

gerinctelenek) vagy petelerakásra (halaknak, kétéltűeknek). A vízi makrofiták nem csak egyes 

élőlénycsoportokat befolyásolnak, hanem a tó egész táplálékhálózatának struktúráját. Szintén 

fontos szerepet játszanak az egész tóra kiható folyamatok szabályozásában, például a 

hullámzás fékezésében vagy az üledék stabilizálásában, s ezáltal a kiülepedést fokozzák és a 

hullámzás által történő felkeveredést csökkentik. A felkeveredés csökkentésén keresztül a 

makrofiták befolyásolják a tó fényklímáját, mivel csökkentik a turbiditást és ezáltal 

megakadályozzák, hogy a fitoplankton tömegesen elszaporodjon. 

Bár időnként előfordul, hogy a hínár bizonyos körülmények között úgy elszaporodik egy 

tóban, hogy azt kezelni/irtani kell, de általában inkább foltokban fordul elő, melyek térben és 

időben egyaránt kiszámíthatatlan módon bukkannak fel egy-egy tavon belül. Többen is 

megkísérelték kideríteni, hogy a hínár miért telepedik meg egy helyen újra, míg máshol nem, 

de a legtöbb esetben nem tudtak egyértelmű eredményeket elérni és gyakran újra kellett 

gondolni a már elfogadott modelleket. 

Egy tórehabilitáció során, miután csökkentették a külső tápanyagterhelést, a növényzet 

fenntartásának döntő szerepe van a tó tisztavizű állapotának megőrzésében. Ennek eléréséhez, 

a hínár újratelepedését segíteni kell, s ehhez az összes, a hínár szaporodásáról 

rendelkezésünkre álló ismeret szükséges. 

A hínár-populációdinamika, a kolonizációs folyamatok és a hínárnövényzet faji összetétele is 

függ, egyrészt a környezeti feltételektől, másrészt a fajok terjedési képességeitől. Ezért 

egyfelől meg kell értenünk, hogy hogyan hatnak a környezeti hatások a növekedésre,  

másfelől pedig, meg kell ismerjük a terjedési, szaporodási folyamatokat minél pontosabban, 

ha azt akarjuk, hogy a rehabilitáció és a kezelés sikeres legyen. 

A hínár többféle módon tud szaporodni, ezekkel gyakran kombinációban találkozunk. Ennek 

ellenére, a legtöbb esetben a vegetatív szaporodás dominál, míg az ivaros szaporodás 

általában csak kis mértékben valósul meg. Az ivartalan szaporodás – beleértve a klonális 

növekedést és a specializált vegetatív szaporító egységekkel történő szaporodást – egy 

különösen hatékony formája a szaporodásnak vizes közegben, mivel a vegetatív 

szaporítóegységek terjedését segíti a víz mozgása. 
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A klonális növekedés – rizómák növekedése által történő terjeszkedés – például az egyik 

legelterjedtebb szaporodási stratégia a hínároknál. Egyes növénytelepek jellegzetes formái (pl. 

a Potamogeton perfoliatus kör alakú polikormonjai vagy a Typha kerek foltjai) rámutatnak 

erre a folyamatra. Kimutatták, hogy a források elérhetősége és mozaikos vagy 

kiszámíthatatlan előfordulása befolyásolja egyes fajok klonális növekedését. A vegetatív 

szaporodás egy további lehetősége a hajtásdarabok széttöredezéséhez kötődik, amely során 

ezek a nem-specializálódott szaporító egységek jó eséllyel újra legyökereznek, és ily módon 

egy új növény telepedhet meg. Végül, de nem utolsó sorban a szaporodás történhet még az 

ivaros szaporodás termékeként létrejött magvakkal. Bár ez a legtöbb hínárnál általában az 

éves ciklusban alárendelt szerepet tölt be, ennek ellenére fontos a populációk újra 

megtelepedésénél és a genetikai diverzitás fenntartásában. Az, hogy ezek közül a különféle 

szaporodási módok közül melyik hogyan és milyen arányban valósul meg, az függ az adott 

fajtól, az adott populációtól és a környezettől. Ezeket az összefüggéseket a balatoni hínáron 

még nem kutatták, és csak kevés makrofiton-faj esetén van bármilyen ismeretünk arról, hogy 

a terjedéséhez és szaporodásához milyen körülmények szükségesek. 

A fentiekre alapozva, dolgozatomban elsősorban a balatoni hínár különböző szaporodási 

formáinak feltárására koncentráltam, s csak másod sorban a környezeti befolyásoló tényezők 

hatására. 

2 Célkitűzések 

A Balatonban manapság is nagy ingadozásokat figyelhetünk meg a hínárborításban – nem 

csak ez egész tó szintjén, hanem még sokkal látványosabban a lokális foltmintázatokban. 

Ezeknek a változásoknak az okai még mindig feltáratlanok. Várhatóan a szaporodás módja és 

a külső, környezeti hatások szolgálhatnak magyarázatul. Ennek a dolgozatnak a célja egyrészt 

az volt, hogy a Balatonban előforduló hínár szaporodási mechanizmusaira fényt derítsen (A-

D), másrészt pedig, hogy felmérje az adott környezeti feltételek növényekre gyakorolt hatását 

(E). 

A. Megvizsgáltam, hogy mennyire képesek a hajtásdarabok újra meggyökerezni és ezáltal a 

hínárfajok terjeszkedéséhez a Balatonban hozzájárulni. Elvégeztem egy laboratóriumi 

kísérlet-sorozatot, annak érdekében, hogy megállapítsam, vannak-e különbségek az 

egyes fajok gyökerezési hajlandóságában, valamint, hogy befolyásolja-e az 

újragyökerezés arányát és a hajtásdarab növekedését az, hogy az a szár mely részéből 

keletkezett (hajtáscsúcs, ill. hajtásszár). 
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B. Vizsgáltam a balatoni Potamogeton perfoliatus klonális architektúráját, hogy hogyan 

tükrözi a klonális növekedést és hogyan befolyásolják a különböző környezeti 

körülmények. Felmértem, hogy változik-e a klonális növekedés különböző körülmények 

között, és ha igen, hogyan. E során feltételeztem, a forráskeresési stratégiák alapján, 

hogy a növény bizonyos tulajdonságai kedvezőbb helyeken erőteljesebbek lesznek. 

Hipotézisem szerint a kedvezőbb helyeken több nitrát, több foszfor, kevesebb szerves 

anyag található az üledékben és gyengébb a hullámzás. 

C. Igyekeztem felmérni a balatoni makrofiták lehetőségeit az ivaros szaporodásra, 

amelyhez első lépésként több hínárfaj magjának csírázási igényeit vizsgáltam. Ki 

akartam vizsgálni, hogy a mag csírázását befolyásolja-e a hőmérséklet, az előzetes 

hidegkezelés vagy a fényviszonyok. 

D. Kíváncsi voltam, hogy a különböző fajok a Balatonban milyen módon telepednek meg 

és hogyan kolonizálnak üres foltokat. Ki akartam deríteni, hogy vannak-e az egyes 

fajokra jellemző kolonizációs stratégiák, és hogy vannak-e évszakos eltérések a 

foltkolonizációban. 

E. A különbző kolonizációs (ill. visszavonulásos) folyamatokkal szemben, amelyek 

eredményeként a növény vagy jelen van egy adott helyen, vagy nincs, a kisebb létpékű 

válaszok/reakciók, mint például a növény morfológiájában bekövetkezett változások is 

alkalmasak lehetnek a környezet növényekre, és valószínűleg a populációdinamikára 

gyakorolt hatásainak felbecsülésére is. Ennek vizsgálatára, a Balaton egyik domináns 

hínárfaját, a P. perfoliatus-t választottam. Megvizsgáltam, hogy a Balatonban mutatkozó 

eltérő környezeti hatások hogyan mutatkoznak a modellnövény morfológiájában. 

Pontosabban azt mértem, hogy milyen hatással van a hullámzás erőssége, az üledék 

tápanyagellátottsága és a fény a levelek és a hajtás növekedésére. 

3 Anyag és módszer 

A. Hat faj (Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum, 

Najas marina, Ceratophyllum demersum, Egeria densa) hajtásdarabjainak az 

újragyökerezését vizsgáltam egy kísérletsorozatban félig kontrollált körülmények között. 

15 cm hosszú hajtástöredékeket (csúcs és szárrészeket) helyeztem sekély medencékbe (7 

cm víz és 2 cm üledékkel töltve). Három ismétlést végeztem, fajonként átlagosan 23 

hajtástöredékkel. R.2.10.0 szoftverrel végeztem logisztikus regressziót a kolonizáció 

valószínűségének elemzésére és ANOVA-t a hajtásrészek hatásának vizsgálatára. 
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B. A klonális növekedést a Balaton egyik domináns hínárfaján, a P. perfoliatus fajon 

vizsgáltam. Egész, minél teljesebb növényeket szedtem ki az üledékből a rizómákkal 

együtt. A klonális felépítést jellemző 7 változót mértem a növényeken (rizóma-

internódiumhossz, amely a két hajtás közti távolságot is mutatja, (ez a hajtásköz, a P. 

perfoliatus esetébenl általában két rizómainternódium), hajtáshossz, elágazások száma; 

hajtás- , rizóma- és gyökér-szárazanyaga). Ezeket a mintavételi helyeken uralkodó 

környezeti változókkal (hullámzás-kitettség – fetch hosszal megközelítve, az üledék 

tápanyag- és szerves anyag-tartalma) együtt főkomponens analízissel és többszörös 

lineáris regresszióval elemeztem. A hipotézisek tesztelésére egy sor összefüggést 

tételeztem fel a fent említett architekturális változók és a környezeti tulajdonságokkal 

kapcsolatban a forráskeresés elméletnek megfelelően.  

C. Egy csírázási kísérletet-sorozatot végeztem, annak érdekében, hogy felderítsem a balatoni 

hínárfajok csírázási igényét. A magokat késő nyáron szedtem P. perfoliatus, P. pectinatus 

és N. marina növényekről. Előzetes hidegkezelést alkalmaztam, 1-2°C-on 1-2.5 hétig, 

majd a magokat Petri csészékbe helyeztem (edényenként 7-15 darabot) alaposan 

benedvesített vattapapírra. A fény illetve a fényhiány hatásának vizsgálatához a P. 

perfoliatus magokkal megrakott Petri csészék harmadát alufóliába tekertem (sötétkezelés). 

Neonfénycsövek, illetve energiatakarékos izzók szolgáltatták a fényt a nap 12 órájában a 

többi mag számára. 3 hónapon át legalább heti rendszerességgel ellenőriztem, hogy 

csíráznak-e a magok. A csírázási időre vonatkozó adatokat ANOVA-val, illetve Kruskal-

Wallis-teszttel, a csírázott magok számát Chi-négyzet teszttel elemeztem. 

D. A terepi körülmények között előforduló szaporodási módokat, illetve ezek kombinációit 

vizsgáltam egy szabadtéri kísérletben. Egy hínáros területen belül tíz 1 m2-es négyzet 

alakú foltot megtisztítottam kézzel a növényzettől, beleértve a növények földalatti részeit 

is. Havonta eltávolítottam a négyzetekből az addig betelepedett növényeket. 

Meghatároztam a fajokat és a valószínűsíthető betelepedés módját, valamint lemértem a 

növények biomasszáját. Az évszakok hatását is vizsgáltam. Chi-négyzet tesztekkel és t-

tesztekkel összehasonlítottam a különböző kolonizációs stratégiákat. 

E. A P. perfoliatus hajtások morfológiai változásait környezeti grádiensek mentén 

vizsgáltam. 17 mintavételi helyről 4-6 hajtást gyűjtöttem, amelyeken 11 morfológiai 

változót (hajtáshossz, internódium hossz, átlagos levélterület, levél hossz:szélesség 

aránya, specifikus levélterület, levelek száma, szár átmérője a tőnél, szár tömörsége, szár 

szárazanyag tartalma, levelek szárazanyag tartalma és az egész növény szárazanyag 
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tartalma) mértem meg. A morfológiai adatokat a környezeti adatokkal (hullámzás-

kitettség, üledék tápanyagtartalma és fényklíma, melyet a vízmélység változása 

eredményezett) együtt főkomponens analízissel és általános lineáris modellel elemeztem. 

4 Eredmények 

A. Az vizsgált fajok (C. demersum, E. densa, M. spicatum, N. marina, P. pectinatus, P. 

perfoliatus) hajtásdarabjai jó túlélést mutattak (> 83%) az első 6 héten. Az E. densa, P. 

perfoliatus és M. spicatum fragmentumok 93%, 90%, ill. 83%-ban gyökereztek újra. A P. 

pectinatus gyökerezése ennél sokkal kevésbé volt sikerese (60%), míg a N. marina alig 

gyökerezett (10%). A gyökerezés az összes fajnál a 2. és a 3. hét között kezdődött. Ez a 

folyamat átlagosan az E. densa-nál és a M. spicatum-nál volt a leggyorsabb (2,4 hét), 

kicsit lassabb volt a P. perfoliatus-nál (2,8 hét) és leglassabban a P. pectinatus-nál ment 

végbe (3,7 hét). Azok a hajtásdarabok, amelyeken hajtáscsúcsok is voltak, jobban 

gyökereztek (P. perfoliatus és M. spicatum) és e hajtások hossznövekedése szignifikánsan 

nagyobb volt a M. spicatum, P. perfoliauts és E. densa fajoknál. 

B. A leghosszabb, egyben kiszedett P. perfoliatus rizóma a nyár közepén több mint 2 m 

hosszú volt, amelyből egy havi 67 cm-es növekedési rátára következtethetünk. Jellegzetes 

mintázatot találtam a hajtásközök hosszában, mely az egyedfejlődés során először 

növekvő, majd csökkenő tendenciát mutatott. A fetch hossz és az üledék szerves anyag 

tartalma szignifikánsan negatívan befolyásolták a rizóma elágazások gyakoriságát és 

pozitív hatással voltak a hajtásközök hosszára és a gyökérzet biomasszájára. Az üledék 

nitráttartalma negatív hatással volt a hajtásközök hosszára, a hajtás és a gyökér 

biomasszájára. A növények jobb körülmények között (több tápanyag, kevesebb 

mechanikai stressz, kevesebb szerves anyag az üledékben) összességében tömörebb 

klónokat hoztak létre. 

C. Balatonból származó P. perfoliatus magok átlagosan 14,7%-ban csíráztak. Az átlagos 

csírázási idő 47 nap volt. Az előzetes hidegkezelés szignifikánsan növelte a csírázás 

sikerességét, míg a sötétkezelés negatív hatással volt a csírázásra. P. pectinatus magok 

csírázási aránya átlagosan 7,5% volt, átlagos csírázási idejük pedig 34 nap.  

D. A folt-kolonizáció vizsgálatából adódóan eltérő fajspecifikus stratégiákat tudtam 

megkülönböztetni. A gyökerező hínárfajok közöl a M. spicatum elsősorban hajtásdarabok 

újragyökerezése által kolonizált (az esetek 80%-ban), míg a P. pectinatus és a P. 

perfoliatus főleg a rizóma növekedése által hódította meg a teret (58, ill. 40%-ban). Az 
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utóbbinak volt a legmagasabb biomasszája az újra benőtt foltokban (átlagosan 2 g 

szárazanyag/m2), míg az újonnan betelepedett növények átlagos biomasszája 0,9 és 1,8 g 

között volt. A kolonizáció augusztusban volt a legintenzívebb. 

E. A P. perfoliatus hajtásmorfológiája alapján nem lehetett egyértelmű csoportokat 

elkülöníteni a Balatonban: a déli és az északi parti hajtások nem különböztek lényegesen. 

Ennek ellenére több vizsgált morfológiai változó a környezeti grádiensekkel – azaz az 

üledék tápanyagtartalmával, a hullámzás-kitettséggel és a fényviszonyokkal – együtt 

változott. A fényhiány (azaz a nagyobb vízmélység) általában negatív hatással volt a 

növekedésre, s ezt a növények erősebb hajtáshossz-növekedéssel igyekeztek kompenzálni. 

Ezzel szemben a tápanyagtöbblet  számos más morfológiai változót (pl. a szár és levél 

biomasszát, a levélterületet, az internódiumhosszt) növelte. Erősebb hullámzás vastagabb 

és tömörebb szárakat eredményezett, valamint nagyobb levélbiomasszát azonos 

levélterületek mellett. 

5 Következtetések 

A. A hajtásdarabok újragyökerezése a laborkísérletekben nagyon sikeres volt, ezért 

feltételezhető, hogy terepi körülmények között is egy releváns stratégia lehet. Ennek 

megfelelően a M. spicatum fragmentumok intenzív gyökerezése a laborban megfelelt a 

szabadban megfigyelteknek. A P. perfoliatus és P. pectinatus esetében azonban nem 

egyezett, a laborkísérletek alapján, az élőhelyükön több újragyökerezést vártunk. A 

hajtáscsúcsok jobb gyökerezése valószínűleg a csúcsmerisztéma fitohormonális 

aktivitásának tudható be. 

B. A P. perfoliatus több mint 2 m-re nyúló rizómái egy jelentős terjeszkedési lehetőségre 

mutattak rá már megtelepedett növényekből vagy téli rügyekből. A megfigyelt klonális 

szerkezet (hajtásközök hossza, rizómák elágazása, rametek elhelyezése) a legtöbb pontban 

megfelelt a hipotézisekben megfogalmazottaknak, plasztikusan alakult a környezeti 

hatások tükrében, így elmondható, hogy a P. perfoliatus egy bizonyos forráskeresési 

képességgel bír. 

C. Az ivaros szaporodás a legtöbb klonális növény számára is kifejezetten fontos lehet 

bizonyos körülmények között, ezért ezt a tényezőt sem szabad elhanyagolnunk. 

Egyértelmű eredményeket elsősorban a P. perfoliatus magok csírázási igényeire kaptam, 

melyek igazolták az előzetes hidegkezelés fontosságát, a fény szükségességét és a 

melegebb hőmérséklet preferenciáját. A P. pectinatus magok esetén csak az előzetes 
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hidegkezelés jelentőségét sikerült kimutatnom. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

balatoni hínár magvai valószínűleg elsősorban  tavasszal, a téli hideg után csírázhatnak. 

D. Sikerült fajspecifikus terjeszkedési stratégiákat megállapítani és számszerűsíteni. A M. 

spicatum elsősorban hajtásdarabok újragyökerezése által telepedett meg új helyeken, míg 

a P. perfoliatus és a P. pectinatus főleg rizómáról, klonális növekedés révén. A megfigyelt 

tulajdonságok alapján úgy tűnik, a P. perfoliatus sikeresebb a már meglévő foltok 

fenntartásában és kiterjesztésében, mint az új telepek bármilyen módon történő  

létrehozásában. A M. spicatum valószínűleg a legsikeresebb az új, távolabb eső telepek 

létrehozásában. A nyár vége/ősz fele megnövekedő kolonizációs rátát már más helyekről, 

más fajokra is közölték, így úgy tűnik ez egy általános jelenség. 

E. A P. perfoliatus morfológiai változói jól tükrözték a Balaton bizonyos környezeti 

grádienseit, mint pl. a trofikus állapot, a hullámzás és a víz mélysége. E változásoknak 

egy része valószínűleg tényleg a környezet hatására alakult így, és egyes esetekben 

valószínű, hogy tényleg adaptációról beszélhetünk.  
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