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of Lemna minuta KUNTH in Hungary 
 World species, which appeared in Europe in the middle of the 20th century. 

has been reported from all countries in the continent with moderate climatic 
nown from three Central-Eastern European countries, Slovakia, Romania and 
 minuta was reported by LANDOLT (1986) for the first time. In 2006-2007 the 
 at five new locations. Its habitats are thermal streams and canals that do not 
. It is usually monodominat and does not associate with other Lemna species. 
ment is probably due to aquarists, who often plant their aquarium plants in 
t paper describes the details of the identification of L. minuta, its distinction 

t into the Hungarian identification keys. The eutrophication of our rivulets and 
icial ponds promote the spread of this species. 

UNTH újvilági növény, amely a 20. század közepén jelent meg 
yugat- és Közép-Európa számos országából kimutatták. A dolgo-
zóbélyegeit, elkülöníthetőségét a L. minor-tól és beilleszti a hazai 
számol a faj hazai felfedezéséről, jellemzi lelőhelyeit, tárgyalja 

útját és prognózist ad várható terjedéséről. 

et 

TH 
INECK, L. minima PHILIPPI, L. minuscula HERTER, L. paludicola KIENER, L. 
ldiviana PHILIPPI var. abbreviata HEGELMAIER, L. valdiviana PHILIPPI var. 

alád 4 nemzetséget és ezeken belül mintegy 37 fajt foglal magába. 
 fajait 5 szekcióba sorolták. A Lemna minuta a L. valdiviana-val az 
. szekcióba tartozik, szártagjaik egyerűek, míg a többi szekcióba 
ű (CRAWFORD et al. 1996). 
s nevének sokáig a L. minuscula-t tartották, REVEAL (1977) hívta 
osságára az 1816-ban Chile-ből leírt L. minuta-val. Ennek típus-
veszett, LANDOLT (1986) szerint leírása sem teljesen illik a taxon-
 újratipizálás jogosságában. Abban azonban mindkét szerző egyet-
cula név illegitim. Végül REVEAL (1990) jelöl ki új lektotípust és a 
faj érvényes nevének. 

rk Igazgatóság, H-4028 Debrecen, Sumen u. 2., marsilea@freemail.hu 
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A Lemna minuta határozóbélyegei 
 
A L. minuta sokáig elkerülte a hazai botanikusok figyelmét. Ennek egyik oka, hogy a 
faj hasonlít a L. minor-ra, a másik, hogy a kutatók általában kevés figyelmet szentelnek 
a békalencse fajokra. A L. minor és L. minuta eltérései akkor tűnnek fel leginkább, ha 
együtt fordulnak elő, mert ilyenkor látványosak a méretbeli különbségek. (Mivel a 
gyakran monodomináns állományokat alkotnak, az összehasonlíthatóság hiányában a 
L. minuta apró mérete nem mindig tűnik fel). A legfontosabb eltéréseket a 2. táblá-
zatban foglaltuk össze. 
 
1. táblázat. A Lemna minor és L. minuta ismérveinek összehasonlítása saját mérések és irodalmi 

adatok alapján (lásd a 2. ábrát is) 
Tab. 1. Comparison of the characteristics of Lemna minor and L. minuta by own experiences and 

literature sources (see also Fig. 2) 
 
Ismérvek / diagnostic characters Lemna minor Lemna minuta 

Szártag alakja / Frond-shape tojásdad, csúcsa lekerekített / 
ovate, rounded at the apex 

elliptikus, csúcsa kissé hegyes / 
elliptic, slightly acute at the apex 

Szártag hossza / Length of the frond 
(mm) (1–)2–4(–8) (0,5–)1–3(–4) 

Szártag szélessége / Width of the 
frond (mm) 0,7–6 0,5–2,5 

Erek száma, jellege / Nr. and features 
of veins 3(–5); gyenge / week 1; erős / strong 

A szártag vastagsága (a gyökértőnél) 
/ Frond thickness (mm) (0,2–)0,3–0,7(–0,9) 0,1–0,25(–0,35) 

A fonák hálózatossága / Air spaces on 
the upperside 

az egész felületen /  
on the whole surface 

a szélső ¼ részen hiányzik / 
absent on the margin 

 
A szártag hosszúságát és szélességét 50 db, a Tapolca-patakból származó L. minuta 

példányon a szerzők is vizsgálták 2007-ben. A mérések alapján a szártag szélessége 
1,2–2,2 mm (átlagosan 1,8 mm), a szártag hossza 1,9–3,2 mm (átlagosan 2,8 mm) volt. 

A L. minuta virágjának bibeszála 0,2–0,4 mm hosszú, termése 0,6–1,0×0,4–0,7 
mm-es. E bélyegek a gyakorlatban ritkán használhatók, mivel a faj csak elvétve 
virágzik (LANDOLT 1986). 
 
A L. minuta a nemzetség magyar határozókulcsába (SIMON 2000) a következőképp 
illeszthető be: 
 
1a A szártag nyeles, 5–15 mm hosszú, tojásdad v. lándzsás, teljesen alámerült (kivéve a virágzás 

idejét), áttetsző. – A szártagok egymással keresztben összefüggők. L. trisulca L. – Keresztes b 
1b A szártag nem nyeles, 1–8 mm hosszú, a víz színén lebegő, nem áttetsző...................................... 2 
2a A szártag 1 erű. – A fonák hálózatos rajzolata nem ér el a szártag széléig. A szártag (0,5–)1–3(–4) 

mm hosszú. L. minuta KUNTH – Szemcsés b. 
2b A szártag 3 erű ................................................................................................................................ 3 
3a A szártag lapos, fonákán 15–20 gödröcskével. – A szártag 0,7–6 mm széles, (1–)2–4(–8) mm 

hosszú. A fonák hálózatos rajzolata a szártag széléig ér. L. minor L. – Apró b. 
3b A szártag félgömb alakú, fonákán 40–50 gödröcskével. – A szártag 0,8–6 mm széles, (1–)2–5(–8) 

mm hosszú. L. gibba L. – Púpos b. 
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A békalencsék vizsgálata során célszerű a begyűjtött anyagot vizes fiolákba rakni, 
majd akváriumba helyezni. Itt kedvező körülmények közt (fény, meleg) sokáig tartha-
tók, szaporíthatók, így könnyebb tanulmányozni is őket. A L. minor-ból érdemes össze-
hasonlító anyagot gyűjteni, mivel a nálunk potenciálisan előforduló adventív fajok (a L. 
minuta-n kívül a L. aequinoctialis és L. turionifera) erre hasonlítanak a legjobban, 
különbségeik az egymással való összevetés során tűnnek fel igazán. 
 

BA

 
2. ábra. A Lemna minor (A) és a Lemna minuta (B) összevetése (BÍRÓ K. és J. TÁBORSKÁ rajzai, 2006) 
Fig. 2. Comparison of Lemna minor (A) and Lemna minuta (B) (drawn by K. BÍRÓ and J. TÁBORSKÁ, 2006) 
 
 
A Lemna minuta elterjedési területe 
 
A faj őshonos areája Észak-Amerika keleti és nyugati partjai mentén Mexikóig 
húzódik, Közép- és Dél-Amerika kiegyenlített klímájú területein a kontinens belsejé-
ben is megtalálható. Az Óvilágban adventív, előfordulására Európában először Biarritz 
mellett (Franciaország) figyeltek fel 1965-ben (LANDOLT 1979, LAWALRÉE 1980), 
majd az 1970-es években Angliában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és 
Svájcban (SCHAMINEE – HERMANS 1989) is megjelent, utóbbi három országban terjedé-
se a Rajna völgyéhez köthető. Az 1980-as években Írországból (LESLIE – WALTERS 
1983, BRIGGS 1992, COTTON 1999), Görögországból (LANDOLT 1986), Ukrajnából (a 
Duna és a Dnyeszter alsó szakasza mentén, DUBYNA – PROTOPOPOVA 1983) jelezték 
előfordulását. Az 1990-es években már Ausztriában (Bodeni-tó) (FISCHER et al. 2005), 
Olaszországban (Pó vízgyűjtője) (DESFAYES 1997), Romániában (Duna-delta) (CIO-
CÂRLAN 2000) és Szlovákiában (Pozsony mellett, FERÁKOVÁ – ONDERÍKOVÁ 1998) 
észlelték; Ázsiában szintén megjelent (Japán, LANDOLT 1986). 

 



MESTERHÁZY A. – KIRÁLY G. – VIDÉKI R.: A Lemna minuta KUNTH Magyarországon 170 
 

Hazai előfordulások 
 
A L. minuta az 1990-es évekre a szomszédos országok többségében már előkerült, 
ezért várható volt hazai előfordulása is. LANDOLT (1986) monográfiájában említi, hogy 
a fajt 1984-ben gyűjtötték Szarvas mellett a Körös folyóban, de ezt az adatot a későbbi 
hazai munkák (FELFÖLDY 1989, SIMON 2000) nem vették át. 

2006–2007 során a L. minuta számos magyarországi előfordulása vált ismertté. Elő-
került nyílt vízfolyásokban a Tapolcai-medencében, a Kis-Balatonnál, a Duna mentén 
Budapesttől Sükösdig sok helyen, a Kisalföldön (Kapuvári-sík); továbbá meleg vizű 
forrásokban (Budapest, Hévíz, Tata) (1. táblázat, 1. ábra). 
 
1. táblázat. A Lemna minuta magyarországi lelőhelyei 
Tab. 1. Occurrences of Lemna minuta in Hungary 
 

Kvadrát Lelőhely / Locality 

8375/2 Győr-Tatai-teraszvidék; Tata, Fényes-források, zárt medencékben tömeges 
(LUKÁCS B. ined., 2007) 

8468/3 Kapuvári-sík; Himod, Himod és Gyóró közt, Köles-ér, tömeges 
(MESTERHÁZY A. – TAKÁCS G., 2007. 02. 27.) 

8480/3 Vác-Pesti-Duna-völgy; Budapest, Margitsziget É-i része, meleg vizű tóban, 
szórványos (DANCZA I. – KIRÁLY G., 2006. 10. 13.) 

8680/1; 8680/2; 8680/3; 8779/2; 
8779/4; 8780/1; 8879/2; 8879/4; 
8979/2; 8979/4 

Csepeli-sík; Budapest és Dömsöd között a Soroksári-Dunaágban végig 
tömeges (LUKÁCS B. ined., 2007) 

8779/2 Csepeli-sík; Szigetcsép, Soroksári-Duna, állományalkotó (ILLYÉS Z. – 
MESTERHÁZY A., 2007. 09. 13.) 

9170/2; 9170/4 Tapolcai-medence; Raposka, Tapolca-patak és a vele párhuzamos csatorna, 
tömeges (MESTERHÁZY A., 2006. 07. 15.) 

9170/2 Tapolcai-medence; Tapolca, Tapolca-patak a pisztrángtelepnél, szórványos 
(MESTERHÁZY A., 2006. 09. 18.) 

9170/4 Tapolcai-medence; Balatonederics, Világos- és Kétöles-patak, tömeges 
(KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A., 2006. 08. 25.) 

9181/1 Solti-sík; Szabadszállás, Dunavölgyi-főcsatorna, tömeges (MESTERHÁZY A., 
2007. 06. 25.) 

9189/1 Békési-sík; Szarvas, Körös (coll. GIGON 1984, ap. LANDOLT 1986) 

9269/1 Kis-Balaton; Hévíz, Óberek-csatorna és Egyesített-övcsatorna, tömeges 
(KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – VIDÉKI R., 2006. 10. 20.) 

9269/3; 9269/4; 9369/1; 9369/2 Kis-Balaton; Keszthely, a Zala folyón és a Hévízi-csatornán tömeges 
(MESTERHÁZY A., 2007. 07. 21.) 

9579/2 Kalocsai-Sárköz; Bátya, Vajas-fok, a falu alatt tömeges (KIRÁLY G. – 
SZALCZER B., 2007. 08. 07.) 

9579/4 Kalocsai-Sárköz; Dusnok, Vajas-fok, a községtől ÉK-re, tömeges (KIRÁLY G. – 
SZALCZER B., 2007. 08. 07.) 

9580/1 Kalocsai-Sárköz; Drágszél, Vajas-fok, tömeges (MESTERHÁZY A., 2007. 06. 25.) 

9580/3 Kalocsai-Sárköz; Miske, Vajas-fok, a falutól Ny-ra (KIRÁLY G. – SZALCZER B., 
2007. 08. 07.) 

9679/2 Kalocsai-Sárköz; Dusnok, Vajas-fok a belterületen (KIRÁLY G. – SZALCZER 
B., 2007. 08. 07.) 

9680/1 Kalocsai-Sárköz; Hajós, Méhes-dülői-csatorna, egy szakaszon tömeges 
(KIRÁLY G. – SZALCZER B., 2007. 08. 06.) 

9680/2 Kalocsai-Sárköz; Hajós, Dunavölgyi-főcsatorna, a Cifra-hídnál (KIRÁLY G. – 
SZALCZER B., 2007. 08. 06.) 

9680/3 Kalocsai-Sárköz; Nemesnádudvar, Dunavölgyi-főcsatorna, a TSz hídjától D-
re Sükösdig (KIRÁLY G. – SZALCZER B., 2007. 08. 06.) 
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1. ábra. A Lemna minuta KUNTH előfordulása Magyarországon (eredeti) 
Fig 1. Occurrence of Lemna minuta KUNTH in Hungary (original) 
 

 
 
 
A Lemna minuta élőhelyi viszonyai, viselkedése 
 
Eredeti élőhelyén a L. minuta száraz, mérsékeltövi klímában fordul elő, többnyire ala-
csony tengerszint feletti magasságban. Mexikóban és Kaliforniában magashegységek 
vízfolyásaiban is megtalálható (CRAWFORD et al. 1997). 

A faj európai élőhelyei egymáshoz hasonlók, jellemzően erősen szabályozott, zavart 
víztestekben fordul elő (WOLFF 1991). Kedveli a magas nitrogén- és foszfortartalmú 
vizeket, így az eutróffá váló mesterséges víztestekben is megtalálja létfeltételeit 
(CRAWFORD et al. 1997). Igényli a kiegyenlített klímát, ahol a januári középhőmér-
séklet nem esik -1 ºC alá és a júliusi középhőmérséklet 16–26 ºC között van. A L. 
minor-nál kevésbé tűri el a vizek befagyását, ezért többnyire folyóvízben jelenik meg, 
de állóvizekben is jelezték előfordulását (WOLFF 1991, WOLFF et al. 1994). A konti-
nentális klímahatás alatt álló területeken (pl. Ukrajna) már csak melegvizű patakokban 
és nagyobb folyókban jelenik meg. 

Előfordulási helyein Lemnion-asszociációkban él, önálló állományokat alkot, ill. 
gyakran társul a szintén adventív Azolla filiculoides-szel (COTTON 1999). A Duna-
deltában és a Dnyeszterben más békalencse fajok (L. gibba, L. minor, Spirodela 
polyrhiza) között fordul elő (DUBYNA – PROTOPOPOVA 1983). Németországban 
(WOLFF et al. 1994) 8 Lemnetea-társulásban találták, leggyakrabban és legtömegeseb-
ben az Azollo filiculoides – Lemnetum minusculae társulásban lépett fel. 
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Hazai lelőhelyein szinte mindig monodomináns állományokat alkot, ritkán a felme-
legedő vizeket jobban kedvelő Lemna gibba, Spirodela polyrhiza és Wolffia arrhiza 
fordul elő társaságában. Eutróf vizekben kialakuló állományai a parti legyökerező 
növényzettel érintkeznek (Glycerio – Sparganietum, Phragmitetum). A folyó vizekben 
a parti zónát kedveli, ahol a növényzet közt lebeg a víz felszínén (a víz áramlása nem 
zavarja). A Kisbalatonon készült felvételek (3. táblázat) közel állnak a Franciaország-
ból és Németországból (WOLFF et at. 1994) jelzett Azollo filiculoides – Lemnetum 
minusculae-hoz, de a külföldi tapasztalatokkal ellentétben itt az őszi hónapokra az 
Azolla előretörése, s a Lemna-fajok visszaszorulása volt kimutatható. 

 
 

3. táblázat. Cönológiai felvételek a Lemna minuta kisbalatoni lelőhelyén 
Tab. 3. Relevès on the locality of Lemna minuta in Kisbalaton (W Hungary) 

 
 Felvételek sorszáma / Nr. of relevès 
 1. 2. 3. 4. 5. 
sum E1e (%) 0 0 30 0 0 
sum E1n (%) 100 90 100 80 95 
sum E1s (%) 100 100 100 12 6 
Vízmélység / dept of water (cm) 200 65 60 200 65 
      
Azolla filiculoides 0 0 0 85 50 
Ceratophyllum demersum 60 100 100 10 2 
Hydrocharis morsus-ranae 20 86 0 24 1 
Lemna minor 5 2 0 0,8 0,6 
Lemna minuta 45 5 40 1 0,4 
Lemna trisulca 45 18 20 2 4 
Spirodela polyrhiza 35 6 35 1 50 
Stratiotes aloides 0 0 30 0 0 

 
A felvételek adatai: 1–5: Keszthely, Kisbalaton [9269/4]; 1–3: 2007. 07. 18., 4–5: 2007. 09. 30. A 

felvételek mérete: 1×1 m. A felvételeket készítette: MESTERHÁZY A. 
Data of the relevès: 1–5: Keszthely, Kisbalaton [9269/4]; 1–3: 07. 18. 2007, 4–5: 09. 30. 2007. Size 

of the plots: 1×1 m. Made by A. MESTERHÁZY. 
 
A Tapolca-patakban gyakran megfigyelhető, hogy az erős sodrású víz a L. minuta 

által alkotott „szőnyegből” kisebb-nagyobb darabokat választ le és jelentős távolságra 
szállít el. Lassú folyású csatornákban (pl. Óberek-csatorna) viszont a teljes vízfelszínt 
beboríthatja. Eddig megismert hazai élőhelyei nagyrészt 7-9 pH-jú karbonátos, áramló, 
gyorsan felmelegedő vizek (a Köles-érben enyhén savanyú kémhatású vízben él). 
Állóvizeinkben csak ritkán fordul elő. Kemény teleken lelőhelyei nagy része ugyan 
befagyhat, de a jégmentes helyekről a jégborítás megszűntével gyors az újrakoloni-
záció. Hazánkban a faj eddig kizárólag erősen módosított víztestekben jelent meg. A 
csatornázott, tápanyagban gazdag, vízparti fáktól, bokroktól megtisztított vizeinkben 
szemmel láthatóan nagyon jól érzi magát. 
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A L. minuta több európai országban inváziós fajjá vált. A tápanyagot jobban hasz-
nosítja az őshonos L. minor-nál, annak rovására gyorsan el tud szaporodni. Németor-
szági megfigyelések szerint a Hydrocharis morsus-ranae állományait megjelenése után 
jelentősen visszaszorította (WOLFF 1991). Nemcsak a lebegő hínárnövényekre van 
káros hatással, hanem az alámerültekre is. Angliában kísérletekkel kimutatták, hogy a 
faj a fény elvonásával jelentősen gátolja a Potamogeton crispus növekedését és a vizek 
hal- és makrogerinctelen fajainak diverzitását is csökkenti (JANES et al. 1996). Terjedé-
sében a vándorló madarak jelentős szerepet játszanak. A madárvonulásnak tulajdonít-
ják, hogy első európai észlelése (1965) után mintegy 20 évvel már a lelőhelytől 3000 
km-re lévő Görögországban és Ukrajnában is megtelepedett (CRAWFORD et al. 1997). 
Terjedését segíti, hogy az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban létesültek víztározók 
és mesterséges tavak, melyek új élőhelyet jelentenek számára. 

A Lemna fajokat egyre több helyen szennyvíztisztítási eljárásokban is használják. 
Ezekből a kevéssé zárt rendszerekből a természetbe könnyűszerrel ki tudnak jutni. A 
faj szlovákiai megtelepedése is egy ilyen szennyvíztelepi kivadulásnak tudható be 
(FERÁKOVÁ – ONDERÍKOVÁ 1998). 

Hazai megtelepedése valószínűleg az akvaristáknak köszönhető, akik a melegvizű 
forrásokba, azok kifolyóikba szaporítás céljából rendszeresen akváriumi növényeket 
ültetnek, amelyek lokális özönfajokká válnak. A L. minuta általában nem közvetlenül, 
hanem más beültetett növényekre tapadva kerül a vizekbe. Megfigyeléseink szerint 
terjedése hazánkban rendkívül gyors, több víztestünkben is (Duna-melléke, Kis-Bala-
ton) rövid időn belül tömegessé vált és jelentősen visszaszorította a L. minor-t. A Zala 
folyó torkolatánál lévő, nyár elején még jelentős populációja, nyár végére az Azolla 
filiculoides terjedésével nagymértékben visszaszorult. 
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