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Bevezetés 
 

Az Elatine nemzetség sokat vitatott taxonómiájának tisztázásához CASPER – KRAUSCH (1980) szerint 
alapvető vizsgálatokra van szükség. A különböző termőhelyi körülmények között fejlődött (víz alatt ill. 
iszapon nőtt) alakjaik egymástól morfológiailag nagymértékben különböznek, melyeket a különböző 
kutatók a legkülönbözőbben (formaként, változatként, alfajként vagy fajként) értékeltek. Ezek egzakt 
értékelése véleményünk szerint kísérletes taxonómiai módszerekkel lehetséges. 

Emellett az iszapnövényzet hazai fajainak kutatása (MOLNÁR et al. 1999, MOLNÁR – PFEIFFER 1999, 
MOLNÁR et al. 2000, MOLNÁR – GULYÁS 2001) során felmerült a vizsgált fajok ökológiai és biológiai 
szempontú kísérletes vizsgálatának szükségessége is. E fajok különleges életmódja és biológiája ugyanis 
kevéssé ismert, valós fenológiai viszonyaik pedig megfigyeléseink szerint jelentősen eltérnek az irodalmi 
forrásokban szereplő adatoktól (MOLNÁR – PFEIFFER 1999: 393.). 

A Nanocyperion-fajok biológiájára vonatkozóan viszonylag kevés kísérleti adat áll rendelkezésünkre.  
Elatine-faj epizoochor terjedésére vonatkozóan KERNER (1904: 868.) szolgáltatta az első adatot. 

Vízimadarakra tapadt sárból a következő Nanocyperion-fajokat mutatta ki: Elatine hydropiper, Centunculus 
minimus, Centaurium pulchellum, Cyperus fuscus, Eleocharis acicularis, Juncus bufonius, Limosella 
aquatica, Lindernia procumbens, Pycreus flavescens. [SOÓ (1968: 423.) az Elatine alsinastrum esetében 
említi vízimadarakkal történő epizoochoria-t.] 

Az Elatine-fajok virágzásbiológiáját FRIESENDAHL (1927) vizsgálta. Az Elatine hydropiper és az E. 
hexandra vízi alakjai esetében pszeudokleisztogámiát tapasztalt. E fajok ki nem nyílt virágainak 
sziromlevelei színtelenek, bibekaréjaik nem szétállóak és a portokok nem nyílnak fel, minden egyéb 
vonásukban megegyeznek kinyílt virágokkal. Bár az Elatine triandra szárazföldi és vízi alakjai esetében 
nincs különösen szembeötlő virágdimorfizmus, e faj esetében FRIESENDAHL szerint hidrokleisztogámiáról 
beszélhetünk. A vízi alakok virágaiban hiányzik a nektárium és a portokok erőteljesen redukálódtak. E faj 
kleisztogám virágai esetében nem talált olyan – más fajok esetében észlelt – jelenségeket, mint a  
virágtakaró levelek számának, méretének, a porzók és a magkezdemények számának csökkenése, a bibe és  
a bibeszál redukciója. ERIKSON (cit. FRIESENDAHL 1927) svédországi megfigyeléseivel szemben a 
sziromlevelek hiányát sem figyelte meg. Megállapította, hogy az E. triandra dimorf virágai között 
nincsenek átmenetek. Nem idegen számára az a feltételezés, hogy a kleisztogám virágú E. triandra egy 
állandó alak. 

MASON (1956) kaliforniai Elatine-kkel végzett termesztési kísérleteket. [A sajnálatosan szűkszavú 
közleményből nem derül ki, hogy növényeit magról nevelte, vagy a természetből bevitt példányokat nevelt 
tovább standard körülmények között.] Leszögezi, hogy ugyanazon faj szárazföldi és vízi alakja 
morfológiailag jobban különbözhet egymástól, mint különböző fajok hasonló termőhelyi körülmények 
között fejlődött alakjai. Véleménye szerint több, egymástól elkülönülő taxont soroltak egy-egy név alá. E 
publikáció hatására az utóbbi időben az Elatine hungarica-t ismét önálló fajként értékelték (COOK 1968; 
CASPER  – KRAUSCH 1980;  FELFÖLDY 1990; SIMON 1992). 

Az Elatine-fajok biológiájának megismerésében alapvető jelentőségű SALISBURY (1967) munkája, 
melyben az Elatine hexandra vizsgálata során számos, a nemzetség többi fajának ismeretéhez is fontos 
megállapítást tett. Tisztázta, hogy az Elatine-k magvai fényben csíráznak, a csírázási arányt növelik a  

                                                 
. * Megjelent a Környezetvédelmi Minisztérium 31/2000. sz. K + F pályázata, az Oktatási Minisztérium FKFP 
0114/2001. sz. pályázata és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával. 
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megvilágítás intenzitásának és időtartamának növelése, valamint a hőmérséklet emelése. Megállapította, 
hogy az Elatine hexandra vízi alakjai akár két évig is élhetnek, és hogy egy évben két generációjuk is 
fejlődhet. Több mint 400 termés vizsgálata során toktermésenként átlagosan 36,7 magot talált. Kimutatta, 
hogy az alámerült alakok kleisztogám virágai kevesebb magot hoznak, mint a szárazföldi alakok 
chasmogám virágai. A legnagyobb kiterjedésű telep számításai szerint kb. 27 000 magot hozott. Kifejtette, 
hogy az E. hexandra (és hozzá hasonlóan az Elatine alsinastrum, a Limosella aquatica és a Lythrum 
hyssopifolia) magvai akár több évig elfekszenek a talajban, majd fényre kerülve csíráznak. 

SALISBURY eredményeit még nem ismerve tapasztaltuk, hogy a Lindernia procumbens-nek egy év alatt 
két generációja is fejlődhet és ugyanezt feltételeztük az Elatine-fajok esetében is (MOLNÁR – PFEIFFER 1999: 
393.). Ugyanekkor egy közepes méretű – kb. 30 cm átmérőjű – Elatine-telep magjainak számát több 
tízezerre becsültük. 

OESAU (1972) a Limosella aquatica cönológiai vizsgálata nyomán megfogalmazza, hogy az efemer 
iszaplakó therofitonok stratégiájának része a nagy magprodukció, az a tény, hogy a magvak csírázási 
képességüket hosszú ideig megőrzik, fényen csíráznak és életciklusuk igen gyors. BERNHARDT &  KOCH 

(1993) az Elatine hexandra termőhelyének talajában négyzetméterenként  500 – 10 000 Elatine-magvat 
találtak. Nedves itatóspapíron az Elatine hexandra magjainak 40–60 %-a csírázott. 

 

Anyag és módszer 
 

Hazai iszaplakó növényeink biológiájának és különösen az Elatine hungarica rendszertani helyzetének 
tanulmányozására három kísérletet folytattam: 

1. Műanyag edényekbe Flóravin savanyú kémhatású földkeverékre kb. 5–10 mm vas-tagságban Elatine 
triandra Schkuhr lelőhelyről (Tarpa: Vágás-útja dűlő), E. hungarica Moesz lelőhelyről (Pocsaj: Kender-
szer) és E. hydropiper L. emend. Oeder. lelőhelyről (Tiszagyenda: Libasor) származó sterilizálatlan iszapot 
terítettem. (A Lindernia procumbens és az E. alsinastrum mindegyik lelőhelyen előfordult.) A klíma-
kamrában elhelyezett edényeket SALISBURY (1967) az E. hexandra nevelése során nyert tapasztalatai figye-
lembevételével napi 14 óra megvilágításnak tettem ki (fényintenzitás: 200 µmol/m2/sec). A hőmérséklet 
nappal 24 C°, éjjel 18 C° volt, a relatív páratartalom pedig 50-60 %-os. Csapadékvízzel vagy desztillált víz-
zel végzett napi két permetező öntözéssel a talaj felszínét állandóan nyirkosan-nedvesen tartottam (legfel-
jebb 2–3 mm-es vízborítás). A megjelenő Ranunculus sceleratus, Rorippa sp., Alisma sp., Juncus sp., 
Poaceae csíranövényeket eltávolítottam. Az Elatine-k telepei egy ideig megfelelően növekedtek, mikor 
elérték a néhány milliméteres nagyságot  – feltételezésem szerint gyökérzetük ekkor érte el az iszap alatt 
található  savanyú, tőzeges földkeveréket – elkezdtek megpirosodni, hajtásaik karotinoidos elszíneződésűek 
lettek. A kis földlabdával kiemelt és Hajdúdorogról származó iszapra átültetett példányok tovább fejlődtek. 
(A Belső-Somogy mészkerülő homokján nagy tömegben előforduló Lindernia procumbens példányai 
esetében nem volt szükség átültetésre, a savanyú talajt jól tolerálták.) 

Ilymódon sikerült Elatine terresztris alakokat és Lindernia procumbens példányokat nevelnem, melyek 
fejlődésének ütemét igyekeztem nyomon követni. A félig vagy teljesen érett tokterméseket sztereomikrosz-
kóp alatt nyitottam fel és a bennük lévő normális alakú és méretű magvakat megszámoltam. (Összehasonlí-
tásként szabadföldi állományokban gyűjtött terresztris és vízi alakok maghozamát is megvizsgáltam.) 

2. Az így nevelt növények magjainak egy részét azonos körülmények között érés után azonnal 
elvetettem. A Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének üvegházában, mesterséges megvilágítás nélkül 
Pocsaj mellől származó talajból, hasonló módszerekkel Elatine hungarica és Lindernia procumbens 
példányokat neveltem. 

3. Az Elatine hungarica Hajdúdorog melletti lelőhelyén földlabdával két terresztris telepet begyűjtöttem 
2000. májusában. A telepeket kettéosztottam; egyik részüket műanyag edénybe az eredeti termőhelyről 
származó talajra ültettem és 6-8 cm-es vízborítás alatt, a szabad ég alatt tovább neveltem. A másik 
teleprészen található termések közül 100-100 darab, érőfélben lévő termés kocsányát tolómérővel, 
tizedmilliméteres pontossággal megmértem. (A kocsány a termések esetében hosszabb mint a virágoknál, 
ezért igyekeztem azonos fejlődési állapotban lévő terméseket vizsgálni.) Az elárasztott telepek tovább 
fejlődtek és termést is hoztak. (Az edények korlátozott mérete és talán a víz algásodása miatt vizsonylag 
kevés termést hoztak.) Hat hét elteltével a frissen képződött hajtásrészleteken fejlődött termések közül 30-
30-nak az előzőhöz hasonlóan megmértem a kocsányhosszúságát. Ilymódon tehát ugyanazon genetikai 
egyed szárazföldi és vízi alakjának markáns jellemzőjét hasonlíthattam össze. 
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Eredmények és megvitatásuk 
 

Biológiai eredmények 
 

Az Elatine hungarica és az E. hydropiper esetében a radikula megjelenését a vetést követően 60 óra 
múltán észleltem. 6–7 nap elteltével két szikleveles csíranövények fejlődtek, melyek mintegy két-három hét 
alatt 0,5–2 cm-es átmérőjű telepeket fejlesztettek. A vetéstől számított 25. napon észleltem az E. hydropiper 
telepén az első kinyílt virágot. Az E. hungarica, az E. triandra és a Lindernia példányok a vetéstől 
számított 32–40. napon kezdtek el virágozni. [Ez a fejlődési ütem lényegesen gyorsabb mint a SALISBURY 
(1967) által, az E. hexandra esetében tapasztaltak.] Az Elatine hungarica és az Elatine hydropiper 
chasmogám virágokat fejlesztettek, melyek egy (ritkán két) napig nyíltak. Az Elatine triandra-nak 
mindössze két, kisméretű telepét sikerült nevelnem, melyek kleisztogám virágokat hoztak. A klímakamrában 
nevelt Lindernia-virágok kleisztogámok voltak, kinyílt pártát nem figyeltem meg. (Az üvegházban nevelt 
Lindernia-k virágai szintén kleisztogámok voltak, majd a szabadba áthelyezve már chasmogám virágokat 
hoztak. Pártájuk azonban a terepen megszokott lilásrózsaszín helyett fehér volt. Hajtásaik üde zöld színűek 
voltak, hiányzott róluk a természetben megszokott barnás-vöröses elszíneződés. E tényezők valószínűleg az 
üvegház természetesnél kisebb fényintenzitásának következményei.)  

SOÓ (1968: 423.) az Elatine alsinastrum esetében vízmegporzást, az E. triandra esetében rovar- és 
önmegporzást említ. Terepen soha nem tapasztaltam, hogy az Elatine-k virágait rovarok látogatnák. A 
vízmegporzás véleményünk szerint a szárazföldi és a vízi alakok esetében is valószínűtlen. A kinyíló virágú 
terresztris telepeket nem borítja víz amely a pollent szállíthatná, a vízi alakok virágai viszont kleisztogámok, 
tehát nyilvánvalóan önmegporzással hoznak termést. A klímakamrában nevelt növények virágai 100 %-ban 
megtermékenyültek, a rovaroktól és áramló víztől mentes fitotronban véleményünk szerint ennek egyetlen 
módja az önmegporzás. 

A vetést követő 50. napon felnyíltak az első Lindernia tokok. A legnagyobb számban (15 példányban) 
nevelt E. hungarica telepei ekkor 1–8 cm2-es nagyságúak voltak. Az E. hydropiper első virágának kinyílása 
után 25 nappal a felnyitott tokban már érett (barna színű, száraz) magvakat találtam. Ugyanekkor (az első 
virágok nyílását követő 18. napon) az E. hungarica és az E. triandra mesterségesen felnyitott tokjaiban még 
nedvdús, áttetszően zöldes színű magvak voltak. A nevelt növényeken termett érett magokat elvetve, azok  
egy része azonnal csírázott. 
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1. ábra. Klímakamrában magról nevelt terresztris 
E. hungarica termésenkénti magszám-eloszlása (%) 
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2. ábra. Vadon termő E. hungarica vízi alak 

termésenkénti magszám-eloszlása (Pocsaj, n = 25) + 
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1. táblázat. Természetben élő és klímakamrában nevelt Elatine-k termésenkénti magszáma 
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Az Elatine hungarica vadon termő vízi alakjainak szignifikánsan nagyobb a termésenkénti magszáma, 
mint a vadon termő terresztris alakoké (kétmintás t-próba, t = 2,619784, df = 98,  p < 0,02). SALISBURY 
(1967) az Elatine hexandra-nál ellenkező tendenciát tapasztalt: a kleisztogám terméseknél átlagos maghozam 
16,6 volt tokonként (3–36, n = 50), míg a chasmogám tokokban az átlag 30 mag volt, a maximum pedig 47 
db (n = 50). SALISBURY feltételezte, hogy egyes fajok (mint az E. triandra) „jobban szeretnek” vízi alakként, 
mások (például az E. hexandra) pedig szárazföldi formaként növekedni. 

Az Elatine hungarica klímakamrában nevelt ill. vadon termő terresztris alakjainak termésenkénti 
magszámában szignifikáns különbség van (kétmintás t-próba, t = –3,7173, df = 128, p < 0,001). Ez arra 
utalhat, hogy a klímakamrában kevésbé kedvező körülmények között éltek a növények, mint természetes 
körülmények között. 

A termések száma az E. hungarica terresztris telepein elérheti az 5–7 db/cm2t. Így egy 60 cm átmérőjű 
telep magjainak száma elérheti a 270 000-et is. 

A vizsgált fajok szaporodásbiológiájával, fenológiai ritmusával, élettartamával kapcsolatos irodalmi 
ismeretek és saját, klímakamrás nevelési kísérleti és terepi tapasztalataink a következőképpen összegezhetők: 

A vizsgált fajok csírázásához magas hőmérséklet (20–30 °C) és hosszú megvilágítási idő szükséges 
(SALISBURY 1967). (Hazánkban 2000-ben az Elatine-fajok természetes termőhelyeiken áprilisban kezdtek 
csírázni, május elején már apró telepeiket lehetett taláni.) A magvaknak nincs szükségük fagyhatásra, az érett 
magvak megfelelő körülmények közé kerülve azonnal csíráznak. (Emiatt akár több generációjuk is lehet egy 
évben, ugyanazon a termőhelyen.) A növények fejlődése igen gyors; a vetés után 25–35 nappal már 
virágozhatnak. A virágok önmegporzással (is) megtermékenyülnek, a vízmegporzás lehetősége nem 
valószínű. A virágzás után 25 nappal magvaik is beérhetnek. (A természetben tehát nálunk hozzávetőlegesen 
áprilistól szeptemberig csírázhatnak, virágzásuk májustól novemberig húzódik.) A termőhelyek gyors 
kiszáradása esetén a telepek aprók maradnak, akár már az 1 cm-esnél kisebb méretűek is termést hoznak. A 
termőhely további kiszáradása esetén az Elatine hungarica telepei először megpirosodnak, leveleik és 
hajtásaik húsosabbakká, szinte pozsgásakká válnak, majd megbarnulnak, kiszáradnak. Az Elatine genus 
Hydropiper alnemzetségének fajait a legtöbb irodalmi forrás aprócska növényként jellemzi [MOESZ (1908) az 
Elatine hungarica-t leíró diagnózisa (és ennek nyomán számos más forrás) szerint a faj egyedei 4-6 
centiméteresek]. Amennyiben azonban a körülmények megfelelőek (konkurrenciamentes termőhely, 
vízellátottság, hőmérséklet), az egyedek hónapokig élhetnek, nagy kiterjedésű telepeik folyamatosan növekvő 
és legyökerező hajtásain újabb és újabb virágokat hoznak. Az Elatine hungarica több négyzetmétert beborító, 
összefüggő telepeiről már MARGITTAI (1927) is beszámolt és az ilyen telepeket CSAPODY (1953) is említ. A 
„kistermetű” látonyák elágazó és legyökerező hajtásai tehát tömött, messziről mohapárnára emlékeztető, fél 
métert is meghaladó átmérőjű, általában többé-kevésbé kerek telepeket hozhatnak létre, melyek középső része 
a későbbiekben elhalhat, így végül gyűrű alakú (atollszerű) telep is létrejöhet.  

Az egyéves fajok esetében a szóhasználat talán szokatlannak tűnik, de véleményünk szerint az Elatine-
fajok telepei tulajdonképpen polikormonok. A polikormon fogalmát PÉNZES (1957, 1958, 1959, 1960) alkotta 
meg, új megvilágításba helyezve a növényi sarjtelepekről és azok szerepéről alkotott elképzeléseinket. Az 
Elatine-k telepei és a klasszikus polikormonok megjelenésére egyaránt jellemző, hogy általában többé-
kevésbé köralakúak, rendszerint középről öregszenek ki ill. halnak el és feldarabolódhatnak. [A 
polikormonképzés más egyéves Nanocyperion-fajok esetében is előfordul. Az indázó Eleocharis acicularis és 
Limosella aquatica  esetében magunk is megfigyeltünk kb. fél méter átmérőjű sarjtelepeket, de e fajok 
esetében már PÉNZES (1933a, 1933b) is használta a „telep” kifejezést (majdnem 30 évvel azelőtt, hogy a 
növények sarjtelepkézésére vonatkozó nagy jelentőségű cikkeit közzé tette volna). Tipikus sarjtelepeket 
hozhat létre az iszaplakó fajok közül továbbá az évelő Apium repens, Marsilea quadrifolia is. A Lindernia 
procumbens példányok esetében megfigyeltük, hogy elöntést követően a felsőbb nóduszok gyökereket 
fejlesztenek, majd a növény szárazra kerülésével és lecsepülődésével ezek a csomók is az iszapba 
gyökereznek.] 

Az egyes telepek élettartama elméletileg több év is lehet, de a hazai éghajlati körülményeink között csak 
víz alatt telelhetnek át. [MARGITTAI (1927) az E. hydropiper esetében feltételezte, hogy a faj áprilisban talált 
egyedei a Nagy Ibolyás-tó (Szlovákia: Královsky Chlmec–Királyhelmec) kb. 60 cm mély vizében átteleltek. 
SALISBURY (1967) mesterséges körülmények között nevelt E. hexandra példányai között voltak olyanok, 
melyek cikkének írása idején már több mint két évesek voltak.] 
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Taxonómiai eredmények 
 

A különböző szerzők sokat vitatták egyes bélyegek jelentőségét a Elatine fajok elkülönítésében. Egyesek 
(pl. SEUBERT 1845, DÜBEN 1839, KOSINSKII 1917 cit. CASPER – KRAUSCH 1980, COOK 1968, MASON 1956) 
síkra szálltak a kocsányhossz használhatósága mellett, mások (BORBÁS 1881, MARGITTAI 1939, SOÓ 1974) ezt 
kétségbe vonták, vagy tagadták. 

A Magyarországon található kocsányos, tetramer virágú és a sziromleveleknél hosszabb csészelevelekkel 
rendelkező Elatine két, egymástól, morfológiailag jelentősen eltérő alakban fordul elő (3–4. ábra.). A rövid 
kocsányú szárazföldi alakot írta le új fajként MOESZ (1908) Elatine hungarica néven. MARGITTAI (1939) 
megkülönböztette ezt a gyakoribb, tetramer virágú, kocsányos Elatine-t az az Elatine hydropiper-től. 
Felismerte, hogy a korábban E. campylosperma-ként azonosított hosszú kocsányú példányok vízben fejlődött 
egyedek, a rövid kocsányúak pedig terresztris alakok. Mivel azonban a mediterrán E. campylosperma-t 
autopszisból nem ismerhette, növényünket e fajjal azonosnak tartotta és rá az E. campylosperma nevet  
alkalmazta (a hosszú kocsányú vízi alakokra a f. typica elnevezést, a rövid kocsányú szárazföldi alakokra a f. 
hungarica (Moesz) Marg. elnevezést). [Az E. hungarica és az E. campylosperma taxonómiai helyzetének, ill. 
egymáshoz való viszonyuk tisztázásához további összehasonlító vizsgálatok szükségesek. Amennyiben a két 
alak ennek alapján azonosnak bizonyul, úgy Seubert Elatine campylosperma nevének van prioritása. E 
vizsgálatokig azonban a két alakot nem tekintjük azonosnak s így a kelet-európai növényekre a Moesz 
Gusztáv által adott Elatine hungarica nevet alkalmazzuk, hasonlóan például szlovák (DOSTÁL. – ČERVENKA 

1991) és orosz (SISKIN –  BOBROV 1949) forrásokhoz.] 
Korábban dokumentáltuk a faj szárazföldi és alámerült formái között a kocsány, az internódiumok és a 

levélnyél hosszúságában meglévő morfológiai különbségeket (MOLNÁR et al. 1999: 88-89.). A kétmintás t-
próba alapján a vízi és terresztris alakok kocsányának, levéllemezének és internódiumainak hosszában 
szignifikáns különbség van (MOLNÁR 2000). 

 

 
 

3. ábra. Elatine hungarica Moesz terresztris 
alak virágzó telepének részlete. 

 

 

 
 
 

4. ábra. Elatine hungarica Moesz vízi alak terméses 
hajtása. 
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Arra nézve, hogy a két, eltérő termőhelyi  körülmények között fejlődőtt alak valóban egy fajhoz tartozik, 
mindeddig nem rendelkeztünk kísérletes bizonyítékkal, nézetünket csupán a következő közvetett 
bizonyítékokkal tudtuk alátámasztani: 

• A vízborítás megváltozásával (a termőhely fokozatos kiszáradásával vagy elöntésével) a két alak 
egymásba „átalakul”.  Természetesen nem a már differenciálódott hajtásrészletek változnak meg, hanem a 
megváltozott vízborítást követően például a szárazföldi forma a továbbiakban vízi alakként növekedik tovább 
(MOLNÁR et al. 1999: 87.). 

• A korábbiaknál kevésbé csapadékos 2000-es évben néhány lelőhelyen (pl. Hajdúdorog: Kölesföld) 
terresztris alakok is megjelentek, ahol 1999-ben (MOLNÁR – PFEIFFER 1999: 408.) kizárólag hosszú kocsányú 
és szártagú vízi alakokat találtunk.  

• A tiszakécskei Ókécskei-réten meredek szántóbarázdák oldalaiban olyan Elatine hungarica példányokat  
találtunk, melyek egy része víz alatt növekedett, míg másik teleprésze a barázda víz alól kibukkant részén 
nőtt. Ez esetben egy genetikai egyeden is meg lehetett figyelni a két termőhelyi alak kialakulását.  
 

Jelen vizsgálatok során kísérletes úton is elő tudtuk állítani a szárazföldi alak elárasztásával a vízi formát. 
A természetből földlabdával bevitt terresztris telepek egy-egy részletén lemért 100–100 félérett termés illetve 
ugyanezeknek a telepeknek 6–8 cm-es vízzel elárasztva továbbnevelt és rajtuk fejlődőtt 30–30 termés 
kocsányhosszának összehasonlítása a 2. táblázatban látható. 
 

2. táblázat. A terresztris példányok és az elárasztással belőlük nevelt vízi alakok  
félérett terméseinek kocsányhosszúsága. 

 
 Terresztris alak (n = 100) Vízi alak (n = 30) 

 

1. példány 0,2–2,1 (–5,9) mm (2,7–) 2,9–5,0 (–7,7) mm 
   

 

2. példány 0,4–1,9 (–3,3) mm 1,8–4,3 (–7,1) mm 
  

 

Ezek az eredmény közvetlenül bizonyítja, hogy a vízi és a szárazföldi alak egymásba átalakulhat, tehát 
taxonómialag ugyanazon faj két forma-jaként értékelhetők. 

Egyes szerzők (mint COOK 1968) szemben NIEDENZU (1925 cit. CASPER – KRAUSCH 1980), MARGITTAI 
(1939) és UOTILA (1974) véleményével, a magalakot nem tekintették meghatározónak a fajok 
elkülönítésében. Tapasztalataink alapján a mag alakja független attól, hogy adott termés vízi vagy szárazföldi 
alakon fejlődött-e. Véleményünk szerint a magok alakja, görbültsége, csavarodottsága, a maghéj sejtjeinek 
alakja alapján az E. hydropiper, az E. hungarica és (a Magyarországról nem ismert előfordulású) E. 
orthosperma valamint E. macropoda egymástól elkülöníthető. Az Elatine hungarica érett magja kb. 0,5 mm-
es, horog- vagy patkóalakban görbült, vége nem irányul a mag törzse felé, és sohasem érinti a mag törzsét. 
Felületén hosszanti sorokba rendeződő izodiametrikus alakú  (8. ábra) sejtek figyelhetők meg. A mag 
vaskosabb és kevésbé görbült (5–7. ábra) mint az E. hydropiper magja (9–10. ábra), melynek érett, az E. 
hungarica magjánál karcsúbb és erőteljesebben, horogszerűen görbült vége a mag törzse felé irányul, néha 
érintheti is azt. Az E. hydropiper magja általában hossztengelye mentén meg is van csavarodva, és a maghéj 
sejtjei szélesebbek mint amilyen hosszúak (10. ábra). 

Az Elatine hungarica és a mediterrán E. campylosperma – eddigi vizsgálataink szerint – magjaik alapján 
nem különböztethetők meg egymástól. (Az E. campylosperma-t autopszisból nem ismerjük,  a magok a MTM 
Növénytár Herbarium Generale gyűjteményében őrzött példányokról származtak.) 
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5. ábra. Elatine hungarica Moesz magjának 
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (× 200). 

 

 
 
 

7. ábra. Elatine hungarica Moesz magjának 
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (× 200). 

 

 
 

6. ábra. Elatine hungarica Moesz magjának 
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (× 100). 

 

Dr. Mihalik Erzsébet felvételei 
 

 
 

8. ábra. Elatine hungarica Moesz maghéjának 
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (× 800). 

 
 

 
 

9. ábra. Elatine hydropiper magjának pásztázó 
elektronmikroszkópos felvétele (× 200). 

 
 
 

10. ábra. Elatine hydropiper magjának pásztázó 
elektronmikroszkópos felvétele (× 200).  
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Summary 
Data on Nanocyperion-species in Hungary VIII. 

Experimental taxonomic and biological investigations of Elatine hungarica Moesz 
A. MOLNÁR V. 

 

To reveal the phenological rhythm, ecological requirements and general biological behaviour of the 
studied species experiments were set in phytotron between November of 1999 and July of 2000. Seeds of 
Elatine hydropiper, E. hungarica, E. triandra and Lindernia procumbens collected from different sites (the 
surroundings of villages Tarpa, Pocsaj and Tiszagyenda) were planted and successfully raised using the 
method of SALISBURY (1967) applied for Elatine hexandra (14 hour lighting, 200 µmol/min/sec light 
intensity, 24 °C daytime and 18 °C night temperature, 50-60 % relative humidity, pouring with falling water 
or distilled water, cover max. 2-3 mm). The radicles of Elatine species appeared  quickly, after 60 hours 
following the sowing. The appearance of the first flowers required 25-32 days. The growth rates are 
significantly higher than it was experienced by SALISBURY (1967) in the case of E. hexandra. Elatine 
hungarica and E. hydropiper produce chasmogamous flowers. They are open for 1 (or 2) day. The flowers of 
E. triandra and Lindernia procumbens are cleistogamous. The first capsules of Lindernia opened after 50 
days following the sowing. The ripening of the seeds of Elatine species required 25–30 days counted from 
the flowering. One part of these mature seeds germinated as soon as they were sowed.  

The number of seeds per capsule ripened in field is larger in the case of water stature than that of 
terrestrial one at Elatine hungarica (t = 2,619784, df = 98,  p < 0,02). SALISBURY (1967) found the opposite 
at Elatine hexandra. 

The seed number per capsule shows significant differences comparing the individuals of Elatine 
hungarica (terrestrial form) grown in the field with that of grown in phytotron (t = –3,7173, df = 128, p < 
0,001). The results indicate that in phytotron our plants somehow could not get as optimal ecological 
conditions as in nature.  

The terrestrial forms of Elatine hungarica raised on wet mud from seeds changed into water stature with 
longer internodes and pedicels, and larger leaves after flood (up to 6−8 cm water cover). These findings sign 
that the individuals developed under different environmental conditions can get only at most the „forma” in 
taxonomic hierarchy. To distinguish them as varietas is not reasonable. 

In literature the authors discuss a lot on the importance of the different characteristics in identifying 
certain Elatine species. Some botanists (e.g. SEUBERT 1845, DÜBEN 1839, KOSINSKII 1917 cit. CASPER – 
KRAUSCH 1980, COOK 1968) insist on the importance of the pedicels length, while others (BORBÁS 1881, 
MARGITTAI 1939, SOÓ 1974) doubt or deny that. COOK 1968 neglect the seed form in identification. Our 
study proved that seed form does not depend on growing conditions. The seeds of the terrestrial and aquatic 
forms do not differ. The experiments show that the shape, curvature, torsion of them plus the shape of the 
seed coat cells are unambiguous features for the separation of Elatine hydropiper, E. hungarica, E. 
macropoda and E. orthosperma (the latest two species have not been found in Hungary). The seeds of E. 
hungarica and the Mediterranean E. campylosperma are very similar, they can not be used for the taxonomic 
separation of two species. To reveal their taxonomic position needs further studies.  
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