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Bevezetés 
 

A Riccia fluitans (L.) Lorbeer, a R. rhenana Lorbeer in K. Müll. és a Ricciocarpus natans (L.) Corda 
által uralt, a Lemnetea asszociáció osztályba sorolt különböző vegetációtípusokról a nemzetközi munkák 
rendszerint megemlékeznek. Míg a Riccia fluitans és/vagy Ricciocarpus natans dominanciájával jellemezhető 
lebegő hínárosok szerepelnek a korábbi hazai szüntaxonómiai munkákban is (SOÓ 1964: 131, SOÓ 1973: 533, 
SOÓ 1980: 525, BORHIDI 1996: 44, BORHIDI &  SÁNTA 1999: 86-87, BORHIDI 2003: 60), addig az eutróf 
vizeket jobban elviselő Riccia rhenana uralta hínár növényzet sehol nem kerül említésre. Magyarázat lehet 
erre az, hogy a R. rhenana és R. fluitans elkülönítése (felismerése) nem könnyű feladat sőt, egyes vélemények 
szerint az előbbi (n: 16) csupán az utóbbi (n: 8) autodiploid alakja (vö. JOVET-AST 1986: 349, SMITH 1990: 
327, FREY et al. 1995: 28, PATON 1999: 585, DAMSHOLT 2002: 773, FREY et al. 2006: 30). 
 

1. ábra. A Riccia rhenana teleprészletei. A. Vízi alak (Pécs – Magyarürög). B. Iszaplakó alak telepcsúcsi 
részlete (Pécs – Magyarürög). C. Herbáriumi példány részlete (Pilisszentiván – Slötyi). 

 

 
 

Az eddigi megfigyelések szerint csak vegetatívan szaporodó R. rhenana pontos határozásához minimum 
50–150×-es nagyításra van szükség, ahol a [0,5–0,7(–1) mm hosszú] légüregek és a hasi pikkely (45–60 µm 
hosszú) sejtjeinek mérete vizsgálható (vö. ORBÁN &  VAJDA 1983: 85–86). A R. rhenana villásan tagolt, lapos 
ágai a vízi alak esetében szélesebbek (0,8–1,2 mm) (1. ábra A.), áttetszőbbek, telepei rövidebbek (ált. 1-2 
cm), mint a R. fluitans (0,5–1 mm széles, 1–5 cm hosszú) thallus-ai. Itt érdemes megjegyezni, hogy az ORBÁN 

&  VAJDA (1983: 85–86) és a FRAHM &  FREY (1992: 47) féle leírásban és/vagy kulcsban, a telep ágainak 
magadott szélessége (kb. 2 mm) a R. rhenana szárazföldi alakjára érvényes (1. ábra B.). A vízi alakok 
esetében a R. fluitans nagy és többé-kevésbé szabályos rozettáihoz képest a R. rhenana telepei kisebbek és 
rendezetlen eloszlást mutatnak. A R. rhenana egyedei az általában egy rétegben elrendeződő, nagy lég-
kamráknak köszönhetően hálózatosan áttetszőek (1. ábra C.), néhány méterről jellegzetes sárgás- vagy 
kekizöld színűek, míg az általában két rétegben található, kisebb légkamrák miatt kevésbé áttetsző R. fluitans 
thalluszai élénkebb, üde zöldek. Makroszkopikusan elsősorban e bélyegek (telep méret, rendezettség, szín, 
áttetszőség) alapján lehet „elkülöníteni”, a ritkán együtt is előforduló két, vízi Riccia fajunkat. A többi vizes 
élőhelyekhez kötődő, iszaplakó Riccia faj, valamint a Ricciocarpus natans telepeiben a sejtek több rétegben 
helyezkednek el, ezért nem áttetszőek (ez a tulajdonság a szárított példányok esetében is használható, 
megkülönböztető bélyeg). Az állomány kiszáradásakor a R. rhenana szárazföldi telepei a nyirkos felületen 
csaknem szabályos rozettákban fejlődnek, míg a R. fluitans-nál ez általában nem jellemző. Jelen 
tanulmányban a két taxon ennél alaposabb elkülönítésével nem, csak előfordulásaikkal és cönológiai 
karakterük megítélésével foglalkozunk. 
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Anyag és módszer 
 

A moha minták meghatározásánál ORBÁN &  VAJDA (1983), SMITH (1990), FRAHM &  FREY (1992), FREY 
et al. (1995), PATON (1999), DAMSHOLT (2002), valamint FREY et al. (2006) munkáját, míg az edényes 
növények esetében az Új Magyar Füvészkönyvet (KIRÁLY  2009) használtuk. A meghatározott, élő 
példányokról 10×-es, 60×-os és 200×-os nagyítás mellett fotódokumentációk is készültek. A begyűjtött 
májmohák megtalálhatók Csiky János magángyűjteményében. 

A határozások helyességének ellenőrzése céljából megvizsgáltuk az MTM Növénytár Herbarium 
Bryologicum Flora Hungarica gyűjteményében tárolt R. rhenana példányokat. 

Az új florisztikai adatok növényföldrajzi besorolásnál BORHIDI (2003: 39–47), a kistájak 
meghatározásánál MAROSI &  SOMOGYI (1990) rendszeréhez igazodtunk. A lelőhelyek megnevezése után 
szögletes zárójelben tüntettük fel a víztesteket magában foglaló Magyarországi Flóratérképezési Hálórendszer 
(KIRÁLY  2003) kvadrátjainak kódját. 

A cönológiai felvételeket a CoenoDatRef módszertani leírásának megfelelően (LÁJER et al. 2007) 
készítettük. A növénytársulástani besorolásnál a magyar (BORHIDI 2003) és a cseh (ŠUMBEROVÁ 2011) 
monográfiák szüntaxonómiai rendszeréből indultunk ki. A hazai felvételek társulástani azonosítását a cseh 
vegetációs adatbázis Riccia rhenana-t tartalmazó felvételeinek (CHYTRÝ &  RAFAJOVÁ 2003) illetve a társulás 
eredeti leírását tartalmazó dolgozat (KNAPP &  STOFFERS 1962) 5 felvételének felhasználásával ellenőriztük. A 
cseh adatbázis 189 felvételéből újra mintavételezéssel 25 Riccietum rhenanae és 12 egyéb vízparti társulás 22 
véletlenszerűen kiválasztott mintáját szűrtük ki, majd ezeket összevetettük az eredeti leírás 5, illetve az 
általunk készített 6 felvétellel. Az A-D értékek skálatranszformációját a Turboveg for Windows 
programcsomag segítségével végeztük (HENNEKENS &  SCHAMINÉE 2001). A hierarchikus osztályozás során, a 
SynTax 2000 (PODANI 2001) programcsomag segítségével a csoportátlag módszert (UPGMA, Euklidészi 
távolság) alkalmaztuk. 

A víztestek pH-ját, a vezetőképességét, valamint a vízhőmérsékletét Hanna Combo HI98129 típusú terepi 
mérőműszer segítségével mértük. A halobitás fokozatait FELFÖLDY (1974: 18) szerint határoztuk meg. 
 

Eredmények és értékelésük 
Új florisztikai adatok, elterjedés 

 

A rejtett honosságúnak tekintett (SZŰCS 2010: 12) R. rhenana-t hazánkban ritka fajként tartják számon 
(BOROS 1968: 257, ORBÁN &  VAJDA 1983: 86, TUBA &  KISS 1995: 55). A legfrissebb besorolás szerint (PAPP 
et al. 2010: 37) Magyarországon veszélyeztetett (EN) taxon. Állományai a Gödöllői-dombság (Máriabesnyő, 
Isaszeg), a Vértes, a Tisza-vidék néhány pontján (Tőserdő, Folyás), az Észak-Alföldön (Penyige), illetve a 
Bodrogközben (Nagyhomok) kerültek elő. 

Az MTM Növénytár Herbarium Bryologicum Flora Hungarica gyűjteményében hét kapszulányi R. 
rhenana gyűjtés található. Az egyedek mindegyike terresztris forma, amely állapotban a R. rhenana az 
irodalom szerint a legkönnyebben felismerhető. A hét kapszula adatait az alábbiakban soroljuk: 
 

48310/H Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Csaroda, Báb tava lake; 09.09.2000.; Leg., det.: Papp B. 
44946/H Comit. Hajdú-Bihar. In sylvis prope pag. Folyás; 23. 07. 1975.; Leg., det.: Orbán S. 
262428/H Comit. Somogy. Ad limites lacu Balátató, prope Kaszópuszta; 13. 08. 1968.; Leg., det.: Vajda L. 
2089/H Pest megye, Máriabesnyő és Gödöllő közötti halastavaknál; 01. 09. 1949.; Leg., det.: Vajda L. 
2090/H Pest megye, Gödöllői halastavaknál; 01.09. 1949.; Leg., det.: Vajda L. 
29029/H Gödöllő (Com. Pest), Pap Miska kútja – tó partján; 01. 09. 1949.; Leg., det.: Pénzes A. 
27820/H Ungarn, Comit. Komárom: bei Környe, an nassen schlammbedeckten Mauern einer Mühle, cca. 150 

m; 10. 1949.; Leg.: Boros Á. & Baksay L. 
 

Ezek közül, a telep szélessége, rendezettsége (rozetta), és/vagy áttetszősége, illetve a légkamrák mérete 
alapján csak Boros Ádám és Baksay Leóna által gyűjtött példányok tekinthetők R. rhenana-nak. A Herbarium 
Bryologicum Flora Hungarica gyűjteményében található R. fluitans példányok alaposabb áttanulmányozására, 
a kapszulák nagy száma miatt sajnos nem volt lehetőségünk, azonban feltételezzük, hogy egy ilyen vizsgálat a 
R. rhenana vízi alakjának újabb bizonyító példányait mutatná ki hazánkból.  
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Az általunk begyűjtött és határozott példányok alapján a következő lelőhelyekről a R. rhenana új 
florisztikai adatnak számít: 
Pannonicum 

Bakonyicum, Pilisense 
Budai-hegység (Pest megye): Pilisszentiván „Slötyi”; [8379.3] 22. 01. 2011.; Leg. Csiky J. 

Praeillyricum, Sopianicum 
Mecsek hegység (Baranya megye): Pécs (Magyarürög) „Égertető”; [9975.1] 04. 01. 2012.; Leg. 

Csiky J. 
Eupannonicum, Titelicum 

Fekete-víz síkja (Baranya megye): Páprád „Szénégető-dűlő”; [0174.1] 10. 10. 2010.; Leg. Csiky J. 
Fekete-víz síkja (Baranya megye): Vajszló „Cseri-erdő”; [0174.3] 09. 07. 2009.; Leg. Csiky J. 

 

Cönológiai és ökológiai jellemzők 
 

A Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 Közép-, Dél- és Délkelet-Európából ismert (ŠUMBEROVÁ 
2011: 72-74), hazánkból azonban ezidáig nem jelezték. A fentebb sorolt új lelőhelyek a társulás 
állományainak termőhelyei is egyben. 
 

1. táblázat. A Riccietum rhenanae Knapp & Stoffers 1962 hazai állományaiban  
Csiky J. által készített, 1 m2 es felvételek 

 

Sorszám  1 2 3 4 5 

Lelőhely (település)  Páprád Pilisszentiván Pilisszentiván Vajszló Pécs 

Időpont (év/hó/nap)  2010.10.10. 2011.01.22. 2011.01.22. 2009.07.09. 2012.01.04. 

Földrajzi szélesség  45,892887º 47,607260º 47,607260º 45,836622º 46,089080º 

Földrajzi hosszúság  18,031659º 18,906408º 18,906408º 18,005254º 18,171845º 

Tszf. magasság (m)  97 180 180 100 328 

Összborítás (%)  95 90 90 100 90 

E1 borítása (%)  95 90 90 100 90 

E1e borítása (%)   -  -  -  -  - 

E1n borítása (%)  95 0 0 75 15 

E1s borítása (%)  0 0 0 90 80 

E1e magassága   -  -  -  -  - 

E1n magassága  vízszint vízszint vízszint vízszint vízszint 
E1s magassága  0–1 cm 0–1 cm 0–1 cm 0–1 cm 0–1 cm 

Víz borítása (%)  5(100) 10(100) 10(100) 25(100) 10(100) 

Víz mélysége (cm)  15 5 5 30 5 

pH   7,85   6,9 

EC (µS/cm)   1168   98 

Vízhőmérséklet (ºC)   16,4   19,4 

Mérés időpontja   2012.08.15.   2012.09.06. 

Lemna minor E1n 3 2 4 2 2 

Riccia rhenana E1s 5 5 3 5 5 

Spirodela polyrhiza E1n 1 - - - 2 

Wolffia arrhiza E1n - - - 4 - 
 

A cirkumpoláris areájú R. rhenana cönológiai karakterét BOROS (1968, BOROS in SOÓ 1964: 389-390) az 
iszapvegetáció kezdeti stádiumaival kapcsolja össze, míg a kozmopolita R. fluitans-t elsősorban a 
hínárvegetációhoz köti (Potametea faj). BOROS (1968) ökológiai optimumát tekintve a R. rhenana-t 
acidofilnek, vagy indifferensnek tartja. ORBÁN &  VAJDA (1983) óvatosabban fogalmaz, de egyértelműen a 
víztesteken kívül, a parti régió nedves aljzatához kötődő fajként kezeli. Ez a cönológiai besorolás 
(skatulyázás) feltehetőleg jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a társulást hazánkban korábban nem ismerték 
fel. A R. rhenana azonban a lebegő hínárvegetáció (pleusztofiton: riccielloid típus) tagjaként is ismert sőt, 
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külön asszociációt is elneveztek róla (KNAPP &  STOFFERS 1962: 115-120). A Riccietum rhenanae 
németországi, ausztriai és csehországi előfordulását is kimutatták már (ŠUMBEROVÁ 2011). Jelenlétét 
Szlovákiában is feltételezik (vö. OŤAHEĽOVÁ in VALAHOVI Č 1995: 137, ŠUMBEROVÁ 2011), bár konkrét 
állományát eddig még nem jelezték. 

 
4. ábra. A hierarchikus klasszifikáció (UPGMA, Euklidészi távolság) eredménye. M1–5 – a magyarországi 

Riccia rhenana-s felvételek az 1. táblázat sorrendjében, M6 – Pécsett, iszapon készült felvétel. 

 
 

A Budai-hegységben, a Mecsekben és a Fekete-víz síkján előkerült újabb R. rhenana állományok lebegő 
hínárvegetációt alkotnak más, lemnoid fajokkal (Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza). 
Mindegyik állomány a feltöltődő, eutróf kistavak, tócsák, avarral, növényi törmelékkel borított homokos, 
vályogos aljzata feletti, igen sekély (1-30 cm mély), parti sávjában található. A Budai-hegységben a társulás 
állományainak vegetációs környezetét Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 1993 és Caricetum 
acutiformis Eggler 1933, a Mecsekben Glycerietum fluitantis Eggler 1933 és Typhetum latifoliae G. Lang 
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1973 képviselik. A Drávamenti-síkon, Páprádnál rekettyefűzesekkel mozaikos Caricetum acutiformis Eggler 
1933 és Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 1993, míg Vajszlónál idős keményfa ligeterdő folt 
öleli körül a Glycerietum fluitantis és a Glycerietum maximae Hueck 1931 társulások övezte állományokat. 
Mindegyik víztestet a part menti fák és cserjék (Quercus spp., Populus spp., Fraxinus spp., Salix cinerea) 
jelentős mértékben árnyékolják. Ezek az abiotikus tényezők, és a vegetációs környezet teljesen egybevág a 
németországi megfigyelésekkel (vö. KNAPP &  STOFFERS 1962). Az 1. táblázatban szereplő 5 lebegő 
hínárokhoz sorolható hazai felvétel a Németországból leírt Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962-vel 
azonosítható, melyben a társulás névadó fajának dominanciája mellett egy-két lemnoid és/vagy riccielloid faj 
koegzisztenciája jellemző. Ezt a diagnózist támasztja alá a klasszifikáció eredménye is, miszerint e felvételek 
a dendrogramon a társulás eredeti leírásában (Knapp & Stoffers 1962) szereplő és a cseh adatbázis Riccietum 
rhenanae felvételeinek többsége között elvegyülve, míg az egyéb cseh hínár és tóparti gyepvegetáció 
állományaitól elkülönülten csoportosulnak (4. ábra). Kivétel ez alól a vajszlói, Wolffia arrhiza és Riccia 
rhenana kodominanciájával jellemezhető állomány, amely a leginkább kilóg ebből a csoportból. Ennek oka 
az, hogy a kis fajszámú felvételeket tartalmazó adatbázisban az atlanti-mediterrán vízidara - feltehetően 
növényföldrajzi okokból kifolyólag - csak ebben a mintában, s itt is magas borításértékkel szerepelt, amelyre 
az alkalmazott klasszifikációs módszer igen érzékeny. Ennek ellenére, ha lazán is, de a Riccietum rhenanae 
felvételeket tartalmazó klaszterhez kapcsolódik. 

ŠUMBEROVÁ (2011) szerint, a Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 a Lemno minoris-Riccietum 
fluitantis ŠUMBEROVÁ et Chytrý in Chytrý 2011 társulástól, melyet hazánkban korábban a Lemno-
Utricularietum Soó 1928 riccietosum Soó 1957-ként, illetve Riccietum fluitantis Slavnić 1956-ként 
tárgyaltak, cönológiai tekintetben csak a két Riccia faj dominanciájában és konstanciájában, illetve e két 
májmoha ökológiai igényeiben különbözik. Míg a Riccietum rhenanae elsősorban sekély, jól felmelegedő, 
olykor szennyezett (pl. Páprád: trágyalé beszivárgás; Vajszló: vadetető és dagonyázó hely közelsége), eutróf 
vizekben fordul elő, addig a Lemno minoris-Riccietum fluitantis a mélyebb, hidegebb, nem vagy kevésbé 
szennyezett, mezo- és eutróf víztesteket kedveli (vö. KNAPP &  STOFFERS 1962, ŠUMBEROVÁ 2011). 
Megjegyzésre érdemes, hogy mind a Budai-hegységi, mind a mecseki és Fekete-víz síki élőhelyeken az 
állományok a leghidegebb téli napok kivételével, szinte folyamatosan vegetálnak. A nyári aszpektushoz 
képest csak az abundancia viszonyokban tapasztalható különbség, mivel télen mind az edényes fajok, mind a 
R. rhenana tömegessége jelentősen lecsökken. A lebegő és leülepedett szerves törmelék mennyisége 
mindegyik termőhelyen igen jelentős. A pH érték és a vezetőképesség értékei szerint, FELFÖLDY (1974) 
munkája alapján a Pécs – Magyarürög, „Égertető” az erdei tavacska vize közel semleges, béta oligohalóbikus, 
míg a pilisszentiváni „Slötyi” vize ettől meglehetősen eltérő, gyengén lúgos, oligo-mezohalóbikus. Mindezek 
alapján a R. rhenana számára a halobitás indifferens ökológiai faktornak tűnik. 

A Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 cönológiai helyzetét BORHIDI (2003) és ŠUMBEROVÁ 
(2011) alapján az alábbaikban vázoljuk: 
LEMNETEA de Bolós et Masclans 1955 

LEMNETALIA MINORIS de Bolós et Masclans 1955 
Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955 

Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 
 

A R. rhenana nem csak a víztestekben, de a tóparti nedves (iszapos, tőzeges) felszíneken is jól fejlődik. 
Csehországban már számos vegetációosztályban kimutatták (pl. Lemnetea, Potametea, Utriculerietea, Isoeto-
Nanojuncetea, Phragmito-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Alnetea glutinosae, Bidentetea 
tripartitae, Plantaginetea majoris). Aszályos években a Riccietum rhenanae állományok élőhelyei hazánkban 
is átalakulhatnak. A visszahúzódó víz nyomán kialakuló nedves, tőzeges iszapon igen vékony vízréteg esetén 
még hetekig ugyanazzal a fajkészlettel találkozhatunk. Erősebb árnyékolás, nagyobb mennyiségű szerves 
törmelék esetén iszapvegetáció nem is fejlődik ki (pl. Pilisszentiván). Iszaposabb, napfényesebb felszíneken 
azonban a littorális régió mocsári és hínár fajai által alkotott laza iszapnövényzet jelenhet meg. Ezt az 
állapotot tükrözi a Mecsekben készített alábbi felvétel: 

Lelőhely: Pécs – Magyarürög: „Égertető”; Felvétel készítője: Csiky J.; Időpont: 2012.09.06., Mintate-
rület: 2 m2; Sum E: 30%; Sum E1: 10%; Sum E0: 25%; E1 magasság: 20 cm; E0 magasság: 3 mm; Sum 
tőzeges iszap: 60%, Sum szerves törmelék: 10%; A-D skála: Braun-Blanquet; E1: Callitriche palustris: 2; 
Glyceria plicata: 1; Lycopus europaeus: 1; E0: Riccia rhenana: 2; Spirodela polyrrhiza: 2; Lemna minor: +. 
Ez a felvétel a hierarchikus osztályozás során (4. ábra) a cseh és német Riccietum rhenanae társulások 
csoportjához viszonylag lazán kapcsolódik. 
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Természetvédelmi vonatkozások 
 

Ahogy a R. fluitans-szal, úgy a R. rhenana-val is gyakran találkozhatunk akvarisztikai boltokban. Ennek 
köszönhetően, sok más adventív hínárnövényünkhöz hasonlóan terjedésükhöz az akvaristák is 
hozzájárulhatnak (például akvárium tartalmának vadvizekbe öntése, bolharákok gyűjtése). Ezen kívül 
vízimadaraink (zoochoria), halgazdaságaink (telepítések útján), s talán nagyvadaink, szintén részt vehetnek e 
májmoha terjesztésében. A R. rhenana és a Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 társulás 
állományainak megjelenése így másutt is várható, de jelentősebb inváziójukat eddig nem észlelték. Ahogy a 
Riccietum rhenanae eddigi négy ismert hazai állománya is az erősen eutróf, sekély parti vizekben került elő, a 
nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően az újabb előfordulások is ilyen élőhelyeken várhatók (vö. 
ŠUMBEROVÁ l.c.). 
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Abstract 
The Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 in Hungary 

CSIKY J. – CSIKYNÉ RADNAI É. – PURGER D. 
 

Four new occurrences of Riccia rhenana Lorbeer in K. Müll., a rare, cryptogenic and endangered (EN) 
aquatic liverwort species, as well as the first report on Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1962 in 
Hungary are presented in this paper. Since all the collected specimens were terrestrial thalli, R. rhenana was 
mentioned as a Nanocyperion species in former Hungarian studies. Although both of R. rhenana and R. 
fluitans prefer eutrophic water bodies, the optimum of R. rhenana is in eu- or hypertrophic, shallow ponds 
and pools that warm up rapidly. According to literature the species poor stands of Riccietum rhenanae occur 
in more eutrophic, polluted and warmer water bodies than Riccietum fluitantis. All of the four new stands of 
Riccietum rhenanae are partially shaded by trees or shrubs. Two stands of the Hungarian R. rhenana 
population were found in very different water bodies, that refers to a wide range of its tolerance for salinity 
(EC: 98 µS/cm and 1168 µS/cm). In Hungary, R. rhenana is supposed to be more distributed in lowland and 
colline areas, than it was revealed in earlier studies. 
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