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A hévizi forrástó vizének legnagyobb hányadát a Hévizi-lefolyó csatorna és északi zsilipjén keresztül az 
Óberek-csatorna vezeti le a két település közigazgatási területén. Az elfolyó vizek irányát zsiliprendszer 
szabályozza, s azok egyesülnek a Páhoki-, majd a Gyöngyös-patakkal és Egyesített-övcsatorna néven folynak 
a Kis-Balatonon keresztül a Zalába. A vízrendszer elegendő hőfokú a termofitonok átteleléséhez és 
ideiglenes Balatonba jutásához. 
Hévíz első botanikai leírója KITAIBEL Pál volt (1799, GOMBOCZ 1945). A fajlistából következtethetünk a főbb 
növényállományokra: Myriophyllo-Potametum, Hydrochari-Stratiotetum, Schoenetum nigricantis, Juncetum 
subnodulosi, Agrostetum albae, Festucetum pratensis, Scirpo-Phragmitetum, Salicetum cinereae. BRIGHT 
1814-ben a tó vizében teljes virágzásban látta a Nymphaea albát. SZENCZY-HUTTER-WIERZBICKI (1842) 
emellett jegyzi a Nuphar luteát és a fehér virágú nílusi tündérrózsát (Nymphaea thermalis, N. lotus), amelyet 
KITAIBEL a nagyváradi Szent László fürdőben fedezett fel. BORBÁS 1882-ben már nem találta Hévizen a N. 
thermalist, de bizonyosnak tartotta, hogy az 1826 és 1842 között került oda, majd eltűnt. 
A keszthely-hévizi láp csatornázása 1794-ben kezdődött meg, s már KITAIBEL további 70000 hold 
kiszárításának tervéről is beszámolt. BORBÁS (1900) és BOROS (1937) florisztikai adatai szemléltetik a 
megerősödő regressziós folyamatokat (elmocsarasodás, ruderalizáció, kiszáradás). BOROS (1937) a tótól a 
lefolyó mentén távolodva tőzeges réteket talált, nagy Schoenus nigricans, Juncus subnodulosus, Eriophorum 
angustifolium és Triglochin palustre állományokkal. A tóban tömeges volt a Nymphaea rubra subsp. 
longiflora, partja közelében a Nymphaea alba var. minoriflora, a levezető csatornában a Nymphaea 
thermalis. Hévíz tudományos szempontból legjelentősebb növényének tartotta a Schoenoplectus litoralis 
(Schrad.) Palla-t. Egy Utricularia fajt is gyűjtött, amelyet a behurcolt Utricularia bifloraként határozott meg 
JÁVORKA. A termális tündérrózsa fajok telepítését DEININGER 1891-ben akarta megkezdeni (FRECH 1972). 
LOVASSY 1898 nyarán a kék Nymphaea coerulea Sav., a sötét rózsaszínű N. rubra Roxb. és a fehér N. lotus 
L. fajokkal indította el 10 éves honosítási kísérletét, amellyel megalapozta kiváló Nymphaeaceae 
monográfiáját (1908). A Nymphaea rubra Roxb. subsp. longiflora Lov. lett az egyetlen, amely honosítási 
szempontból bevált a tóban. Az őshonos N. alba var. minoriflora a levezető csatorna alsóbb (úsztatói) 
szakaszára húzódott vissza. 
A tófürdő fejlődése és a láprétek meliorációja, felszántása, a növényhonosítási kísérletek nagyon 
megváltoztatták a növényzetet. Visszaszorultak az őshonos fajok és társulások. Az ellenőrizetlenül 
betelepített trópusi eredetű akváriumi fajok meghatározása nem könnyű feladat, és komoly gond a 
természetvédelem. A forrástó északi részén ma rendszeresen foglalkoznak tündérrózsa (pl. N. coerulea, N. 
daubenyana, N. rudgeana, különböző kerti hibridek), egyéb trópusi dísznövények és őshonos fajok (pl. 
Comarum palustre) bemutatásával. Ezekkel tanulmányunkban nem foglalkozunk. Viszont az alább 
ismertetésre szánt fajok már meghonosodtak, az ország más hévvizeiben is megtalálhatók vagy várhatók. A 
növényhatározó újabb kiadása számára kulcsaik elkészültek. 
Cabomba caroliniana A. Gray (Cabombaceae). A nemzetség 7 faja a trópusi Amerikából származó, 
Európában, Ázsiában és Ausztráliában bárhol meghonosodó akváriumi növény. A C. caroliniana alámerült 
levelei átellenesek, félkör vagy vese alakúak, villásan tagoltak, az úszók oválisak. Virága fehér. A C. 
aquatica alámerült levelei csaknem kör, az úszók pajzs alakúak. Az előzőnél hőigényesebb faj. FELFÖLDY 
(1990) szerint "…Hévíz, Miskolc-Tapolca és Eger melegvízeibe telepítve hosszabb-rövidebb ideig élhet", 
valószínűleg ezért csak a hínár-határozó kulcsában ismerteti. 1986 óta rendszeresen megfigyeljük; az  
Egyesített-övcsatorna fenékpusztai kikötőjében, az Óberek-csatornában, az angolnatelepi 
üzemvízcsatornában megtelepedett, a fonyódi Balatonpartról FRECH Miklós 1986-ban személyesen közölte. 
A fajok hazai megkülönböztetése még bizonytalan. 

Egeria densa (Planch.) Casp. (Hydrocharitaceae). A nemzetséget két szubtrópusi és mérsékelt égövi, dél-
amerikai faj képviseli. Az E. densa a meleg égöv alatt csaknem kozmopolitává és több helyen terhes 
gyommá vált (COOK 1990). Az Elodea canadensistől tömöttebb, 4-6-os örvökben álló levélzete alapján 
különböztethető meg legegyszerűbben. FELFÖLDY (1990) szerint nálunk csak porzós példányai élnek, és 
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fagymentes vizekben átmenetileg megtelepedhet. Kedvelt akváriumi növény. A Hévizi-lefolyóban, az 
üzemvízcsatornában és az Óberek-csatornában 1989 óta állandó és tömeges. 

Gymnocoronis spilanthoides DC. (Compositae). A nemzetség öt faja Közép- és Dél-Amerikából származik, 
ahonnan Ausztráliába hurcolhatták be először (COOK 1990). Szára meghaladja a 2 méter magasságot, az 
alámerülő és az úszó szár üreges. A levelek átellenesek, rövid nyelűek, a lemezek egyszerűek, lándzsásak, 
tojásdadok, csúcsosak. Az alámerült levelek elérik a 25 cm hosszúságot, szélük síma; a kiemelkedők 
rövidebbek, fogazott szélűek. A fészkek 100-150 fehér virágúak, végálló bogas virágzatrendszert alkotnak, 
átmérőjük 6 mm. A fészekpikkelyek száma 25-35, két sorba rendezettek, egyformák, 4 mm hosszúak, 
szabadok vagy a tövükön összenőttek. A virágok csövesek, a párta 3,5 mm hosszú, a bibe 1 cm hosszú, a 
bunkós bibe 1,5 mm-es. A kaszat 1,5 mm hosszú, 3-5 élű, fiatalon mirigyes. Pappusz nincs. Entomofil, a 
diaspóra csupasz kaszat. Dísznövényként ismeretes. Helofiton, lassan áramló vizek szélein, töltések mentén. 
Hazánkból eddig nem jelezték. A Hévizi-lefolyó, Óberek-csatorna, Egyesített-övcsatorna töltéseinek mentén 
méteres víz feletti hajtásai dúsan virágoznak, télen a víz felszínéig elfagy (DANCZA et al. 1998). 

Nymphaea alba L. var. minor  DC. [minoriflora (Borb.) Graebn. Nymphaeaceae]. A törzsalaknál jóval 
kisebb, legfeljebb 16 cm hosszú levelekkel és 5-8 cm átmérőjű virágokkal (Borbás 1900). Pollenje síma, 
bibesugár 10-15 (FELFÖLDY 1990). Hévizen a Nymphaeáknak egyetlen őshonos alakja, eredetileg a tóban és 
a lefolyó felső szakaszának szélmentes partjainál élt (BORBÁS 1900). Ma már csak a Hévizi-lefolyó alsó 
(úsztatói) szakaszán virágzik mintegy 100 tő. A mederkotrás következtében a partravetett iszapon f. 
terrestris Cav. is kialakul. A törzsalak védett, természetvédelmi értéke 5000 Ft. 

Nymphaea lotus L. (N. thermalis DC., Nymphaeaceae). Afrika északi és középső vidékeitől Madagaszkárig 
terjed. Ezen kívül csak a nagyváradi Püspök-fürdő meleg vizeiben tartják őshonosnak, mint melegkori 
reliktumot (KERNER 1867). Hévizi említései: SZENCZY-HUTTER-WIERZBICKI 1842, BORBÁS 1900, LOVASSY 
(telepítési kísérlet) 1908, BOROS 1937 (a levezető csatornában). Jelenleg a tóba telepítésével ismételten 
kísérleteznek, a lefolyóban néhány töve él, az üzemvízcsatornában tömegesen virágzik. 

Nymphaea rubra Roxb. subsp. longiflora Lov. (Nymphaeaceae). Az indiai vörös tündérrózsa nagyvirágú al-
faja. A budapesti egyetemi botanikuskertből kapott, ismeretlen származású magról nevelt példányok hévizi 
meghonosítása során ismerte fel e változatot LOVASSY. A tóban, a lefolyóban,  az üzemvíz-csatornában, az 
Óberek-csatornában gyakori. Elvétve az Egyesített-övcsatorna fenékpusztai, kis-balatoni szakaszán is 
megjelenik. Két alkalommal, 1958-ban és 1988-ban csaknem eltűnt a hévizi tóból (SZABÓ 1995). 

Pistia stratiotes L. (Araceae). Pántropikus elterjedésű faj (COOK 1990). Az újonnan létesült víztározókban 
robbanásszerűen szaporodik fel - "vizipestis". FELFÖLDY (1990) szerint nálunk akváriumi növény, és meleg 
vizekbe telepítve hosszabb-rövidebb ideig vegetál, virágát még nem észlelték. Indáról fejlődő, szabadon 
úszó rozettái 200-400 egyed/m2 sűrűséget érnek el, dús járulékos gyökérzetet fejlesztenek. 1988/89-ben a 
Hévizi-lefolyó, Egyesített-övcsatorna, Kis-Balaton, Zala, Balaton: Keszthelyi-öböl vízrendszerben 
felszaporodott, visszaszorítása nagy gondot jelentett; azóta rejtőzködik (SZABÓ 1994, 1995). Itt virágzik! A 
virágzatok levélhónaljiak, rövid tengelyűek, sokkal rövidebbek a leveleknél. A buroklevél zöldes, hosszú 
szőrű, fehér, pillás szélű, 2-4 cm hosszú, a termős és a porzós részek között összeszűkül. A torzsa rövidebb a 
buroklevélnél és tövén ránőtt, alul egy termős, felül 3-8 porzós virággal. A virágok csupaszak, két porzó 
összenőtt, a magház palack alakú, együregű, a zöld, sokmagvú bogyókon a bibe megmarad. 

Rotala macrandra L. (Lythraceae). Trópusi, szubtrópusi elterjedésű nemzetség, 45 fajjal (COOK 1990). 
Évelő, szára felálló, kúszó vagy úszó, átelenes állású ülő vagy rövid nyelű levelekkel. A levelek szíves 
vállúak, alámerülve és a víz felett kerekdedek. Virágzatát végálló füzérek alkotják. A halvány lila virágok 
murvalevelek tövéből erednek, 5 mm hosszúak. A kétharmad akkora pártacső harang alakú, a pártacimpák 
száma 5. A porzó 5, a bibeszál rövid, a bibe bunkós. Termése fenyíló tok. Európából még nem közölték (ld. 
WEBB 1992). A Hévizi-lefolyóban, az Óberek-csatornában tömött, legyökerező, alámerült és úszó 
állományokat alkot, felemelkedő meddő és virágzó hajtásokkal. 

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla (Cyperaceae). Feltehetően melegkori reliktum, mediterrán, mocsári, 
nálunk potenciálisan veszélyeztetett "vörös könyves" faj. Hévízről, a Fertő- és a Velencei-tóból ismeretes 
(SIMON 1992).  A Hévizi-lefolyó levezető csatorna fél kilométeres szakaszán élt BOROS (1937) idejében. Ma 
már csak pár töve kínlódik a gyakori mederkotrás miatt, és másik élőhelyéről, a tóból, az északi árapasztó 
zsilip mellől kiveszett (SZABÓ 1994). 

Shinnersia rivuralis (A. Gray) R. M. King & H. E. Robinson (Compositae). Mexikó-Texas vidékéről 
származó dísznövény. A nemzetség monospecifikus (COOK 1990). Kúszó vagy úszó szárai elérik az 1 m 
hosszúságot. A visszás tojásdad levelek átellenes állásúak, ülők. A legalsók szárölelőek, a többi ép, 
legfeljebb felső harmaduk kanyargós szélű. A legfelsők 3-5 (-7) karéjuak, 7-8 cm hosszúak és 3 cm szélesek. 
A félgömb alakú fészkek 8 cm hosszú tengelyen magánosan vagy párosával végállóak, 9 mm átmérűjűek, 
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fészekpikkelyeik két sorba rendezettek. A virágok fehérek, csövesek, számuk 90-100, hosszuk 2-2,5 mm. A 
kaszat hengeres, 2-2,5 mm hosszú, sötétbarna, pappusz nélküli vagy annak helyén rövidszőrű. Hazánkból 
eddig még nem jelentették. Elsősorban az Óberek-csatorna lassan áramló vizében tömeges, de a Hévizi-
lefolyóban is  megtelepedett. 

Utricularia gibba L. - az U. biflora Lam. elfogadott neve (Lentibulariaceae). A nemzetség több mint 200 faja 
közül 30 vizi, kozmopolita. A faj  az USA számos államában, Amazoniában, Afrikában, DK-Ázsiában, 
Ausztráliában és Új-Zélandon előfordul (ING, IOPI-GNC). Európában a Pireneusi-félszigetről ismert. 
TAYLOR diagnozisa (in TUTIN 1992) a subsp. exoleta (R. Br.) auct. taxonra vonatkozik. Hazánkra nézve a 
subsp. gibba alfajt valószínűsítik (Flora Europaea). Első hévizi említése (BOROS 1937) után évtizedekig 
rejtőzött. 1993-ban előkerült, felszaporodott, azóta gyérítik (SZABÓ, 1994, 1995). A hévizi alak. 
megkülönböztető bélyegei: a virágzat 5-10 cm hosszú, 2 (1-3) virágú. A kocsányok 10-20 mm hosszúak. A 
párta 7-12 mm, a felső ajak 5-7 mm széles. A feltűnően púpos alsó ajak kissé hosszabb mint a sarkantyú. A 
torokdudor belül vörhenyes csíkozású. A kúpos, tompa sarkantyú 1,5-2 x hosszabb az alapi szélességénél. 
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Summary 
Thermophylous macrophytes of the thermal waters at Hévíz and Keszthely 

I. SZABÓ 
 

Not only the thermal lake but the dikes temperated by its outlet across the peatland near Hévíz and Keszthely 
serve as refugee for archaeophytes and colonisable habitat for introduced neophytes. The continuos decline 
of peatland habitat and its original biodiversity parallel with the intrusion of invasive archaeo- and neophytes 
has been demonstrated by floristical records since 1799. A short taxonomical and distributional review is 
given with brief diagnosis in the case of neccessity on the archaeophyton Nymphaea alba L. var. minor DC., 
relic Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, introduced relic Nymphaea lotus L. and introduced Nymphaea 
rubra Roxb. subsp. longiflora Lov., Cabomba caroliniana A. Gray, Egeria densa (Planch.) Casp., 
Gymnocoronis spilanthoides DC., Pistia stratiotes L., Rotala macrandra L, Shinnersia rivuralis (A. Gray) 
King & Robinson, Utricularia gibba L.  recently. 
 


