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Összefoglalás: Az Ingói-berek (Kis-Balaton Védõrendszer) három, több éves méréssorozat alapján – a vízminták pH-értékében valamint klorofill-a koncentrációjában – különbözõ szelvénye mentén vizsgáltuk a
nád víz alatti szerveinek (gyökérnek, rizómának és szárnak) a szöveti felépítését. A horizontális és vertikális rizómákban, valamint a víz alatti szártagokban sem minõségi sem mennyiségi különbségeket nem
találtunk. A fiatal járulékos gyökerek a nádpusztulást jelzõ szöveti szintû elváltozásokat mutattak: kalluszszal blokkolt aerenchimát, illetve eltömõdött xilém és floém elemeket. Ezek az elváltozások az algabiomasszával jobban terhelt vízterek állományaiban nagyobb számban fordultak elõ, mint az alacsonyabb klorofill-a koncentrációjú helyeken. Noha mindez idáig az Ingói-berekben a nádasok területének csökkenését
nem mutatták ki, a gyökerekben talált szöveti elváltozások az állományok leromlását vetíthetik elõre.

Bevezetés
A Kis-Balaton Védõrendszer (KBVR) üzembe helyezését követõ tapasztalatok egyre
inkább azt mutatják, hogy az elárasztott területek szerepe a Balatonba jutó tápanyagok
mennyiségének csökkentésében jóval kisebb a vártnál. A növényzet foszfor eltávolítása
kismértékû, sõt maga is foszfort (PO43–) bocsát ki (SOMLYÓDI és HERODEK 1997). Ugyanakkor elõtérbe került az elárasztást követõen kialakult társulások természetvédelmi szerepének hangsúlyozása. Különösen fontos a nagy kiterjedésû nádasok állapotának ismerete, illetve annak nyomon követése, hogy terjedõben vagy éppen pusztulóban vannak-e az
állományok.
POMOGYI és mtsai (1996) a Fenéki-tó nádas társulásainak vegetációtérképezése
alapján megállapították, hogy 1992–1995 között a nádasok területe nem csökkent, csak
összetétele változott meg: a sásokat hínár és gyékény váltotta föl. Az elkövetkezõ évekre
pedig az állományok területének lehetséges terjedését vetítették elõre. Mérési eredmények ugyanakkor az algabiomassza növekedését mutatják nem csak a nyílt vízben, hanem a nádasok belsejében is (ISTVÁNOVICS 1999). Miután utóbbi helyeken az algák szaporodását feltételezhetõen nem a tápanyag határozza meg, a nagyobb algabiomassza növekvõ fénymennyiséget jelez a nádasokon belül, így a nádritkulás, azaz valamiféle leromlás/pusztulás közvetett bizonyítéka lehet (¶ÍZKOVÁ 1997).
A növekvõ alga mennyiség nemcsak bizonyítéka, hanem kiváltó oka is lehet a nádpusztulásnak (ENGLONER 2001). Kedvezõtlen körülmények között a gyökér, rizóma és
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szár szakaszokat az aerenchima és a szállítóelemek eltömésével „lezárja” a növény
(ARMSTRONG és ARMSTRONG 2001). A blokkolt részek azután sem oxigénhez, sem asszimilátumokhoz nem jutnak, ezért elpusztulnak és elrothadnak. Az anoxia, valamint a
fitotoxinok és más (például szulfid-) vegyületek által elõidézett szövettani változásokat
ARMSTRONG és mtsai (1996) részletesen leírták angliai és Fertõ-tavi nádasokból. A KisBalatonon ¶ÍZKOVÁ (1997) végzett tájékozódó jellegû makroszkópikus vizsgálatokat, és
beszámolt az Ingói-berek területén a nádpusztulás tüneteirõl, melyeket az algák jelen-létével hozott összefüggésbe.
Ezen elõzmények után vizsgálatainkkal a víz alatti szervek anatómiai elváltozásait
kerestük az Ingói-berek nádasaiban. További célunk annak kiderítése volt, hogy ha vannak ilyen szöveti elváltozások, azok vajon összefüggésben állhatnak-e az Ingói-berek
területén leírt változó algabiomassza mennyiséggel.

Anyag és módszer
Vizsgálataink megtervezésekor, ill. a mintavételi szelvények kijelölésekor ISTVÁNOVICS (1999) eredményeire támaszkodtunk, aki többéves méréssorozat alapján az algabiomassza folyamatos csökkenésére mutatott
rá a Zala folyása mentén. A klorofill-a koncentráció a Zala belépésénél a legnagyobb, majd ez az érték a területen való átáramlással fokozatosan csökken. A klorofill-a adatsorok alapján kiválasztott három mintavételi
szelvényt az 1. ábra mutatja (ezek számozásánál a területen folyó korábbi kutatások jelöléseit követjük): a 2.
szelvényben mérték rendszeresen a legnagyobb, a negyedikben a közepes, míg az 5. számú szelvényben a legkisebb klorofill-a koncentrációkat. Mindhárom szelvényben 5–5, egymástól azonos távolságban levõ ponton
gyûjtöttünk mintákat 1999. május 19–20-án.

1. ábra. Az Ingói-berekben kiválasztott három (2., 4. és 5. számú) szelvény. A szelvényeken belül az 5–5
mintavételi pont egymástól egyenlõ távolságban helyezkedik el. A nyilak a Zala folyásának irányát mutatják
Figure. 1. The selected profiles (numbered as 2, 4 and 5) in Ingói-berek (KBVR). In every profile, the 5
sample points are situated in the same distance from one another. Arrows present the stream of Zala river.
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Hogy tájékoztató képet adhassunk arról is, hogy a több éves tendencia milyen aktuális képet mutatott vizsgálataink idõpontjában, a nádrameteket kiásása elôtt a mintavételi pontok mindegyikén vízmintákat vettünk.
A pH-értékeket és a klorofill-a koncentrációkat (1. táblázat) ISTVÁNOVICS VERA határozta meg és bocsátotta
rendelkezésünkre. (A továbbiakban megkülönböztetett „óvatosan vett”, ill. „felkevert minták” ISTVÁNOVICS
(1999) terminológiáját követik.) Az adatokból kitûnik, hogy (helyenként nagy szórásokkal, de a sokéves adatsorokkal összhangban) a mintavételi idõpontban is a Zala befolyásához legközelebbi, 2. számú szelvényben
mutatkozott a legnagyobb algabiomassza és pH-érték. Az átfolyás mentén leírt klorofill-a koncentráció
csökkenést 1999. májusában (a 4. szelvény „óvatosan vett” adatainak alacsony értékei miatt) csak a „felkevert”
minták mutatták.
A szövettani vizsgálatokhoz mintavételi pontonként 3–3 nád rametet ástunk ki (összesen 45-öt) a lehetõségek szerint azonos vízmélységbõl, hogy csökkentsük egy olyan tényezõ hatását, amely szintén befolyásolhatja a szöveti alakulást, azonban vizsgálataink tárgyát nem képezi.
Nádszálanként a víz alatti szár rész 3 legalsó internódiumából, valamint a vertikális és a horizontális
rizómák 3–3 internódiumából (valamennyi esetben azok közepébõl) készítettünk keresztmetszeteket. A kiásott
rametek legalsó járulékos gyökerei közül hármat, gyökerenként 3–3 ponton metszettünk meg: a gyökér csúcsától 1 és 3 mm távolságban, illetve közvetlenül az oldalgyökerek megjelenésének zónájában. A lignin berakódás
vizsgálatához a metszeteket – ARMSTRONG et al. (1996) eljárását követve – sósavas floroglucinnal festettük.
A kvalitatív jellemzésen túl a rizómákból és a szárból készült keresztmetszeteken az Imagoes programcsomag (DEMETER et al. 1995) felhasználásával radiális irányban méréseket végeztünk az alábbiakra: az internódiumokat felépítõ szöveti elemek együttes vastagsága (amit röviden az „internódium falvastagságaként”
említünk a késõbbiekben); az epidermisz és szubepidermális rétegek vastagsága; a légjárat legnagyobb vastagsága és szélessége (utóbbit tangenciális irányban mértük); a szklerenchima és parenchima rétegek vastagsága. Mérési eredményeinket t-próbával értékeltük.

1. táblázat
Table 1
A vízmintákban mért pH és klorofill-a koncentrációk (ISTVÁNOVICS, szóbeli közlés), valamint a vízmélység
átlagai a standard devianciák feltüntetésével
Avarages and standard deviations of pH, chlorophyll-a (Istvánovics, person communication) and water
depth.
(1) Profiles; (2) Water depth; The concentration of chlorophyll-a of water samples taken (3) ”gently” and (4)
”stirred up”; pH of water samples taken (5) ”gently” and (6) ”stirred up”
klorofill-a (mg1-1)
pH
vízmélység
(cm)
„óvatosan vett”
„felkevert”
„óvatosan vett”
„felkevert”
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
———-——————————————————————————————————————
2.
100,0±3,5
37,4±12,1
62,4±46,7
8,1±0,1
8,0±0,1
szelvény
(1)

4.

93,0±7,6

7,4±5,4

46,1±22,0

7,5±0,1

7,3±0,2

5.

90,0±42,4

20,5±16,4

30,4±17,7

7,6±0,1

7,6±0,1

Eredmények és megvitatás
A mintavételi pontok között a vízmélység különbségeket (1. táblázat) teljes mértékben csak a 2. és 4. szelvényeken belül sikerült minimalizálni. Az ötödik szelvény mentén, Ny–K-i irányban erõteljes (60-tól 150 cm-ig tartó) mélyülés figyelhetõ meg, amely
átlagában közelíti meg a másik két szelvény vízborítását.
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A gyökér
A nád járulékos gyökerének szöveti felépítését mutatja be a 2. ábra. A gyökércsúcs
felett 1 mm-rel (2. ábra a) differenciálódó rizodermisz egymással szorosan érintkezõ,
vékonyfalú sejtekbõl áll, amelyek külsõ tangenciális fala néhol vastagabb. Ebben a
zónában sem gyökérszõrök, sem oldalgyökerek nincsenek. A rizodermisz alatt a gyökér
legnagyobb terjedelmû szövettája, az elsõdleges kéreg található, amelyet HARASZTY
(1931) két részre oszt: külsõ és belsõ kéregre. A rizodermisz alatti külsõ kéreg sejtjei
keresztmetszeti képen közel hatszögletûek, szorosan egymáshoz tapadnak, sejközötti tér
nincsen. A belsõ kéreg, amelynek vastagsága többszöröse a külsõ kéregének, hasonlóan
izodiametrikus parenchima sejtekbõl épül fel, amelyek között azonban jelentõs intercellulárisok láthatók. A sejtek szabályos radiális sorokba rendezõdnek, méretük a gyökér
közepe felé csökken. Az endodermisz itt elsõdleges fejlettségû: a radiális falak középsõ
harmadában berakódott lignin és szuberin anyagoktól ún. Caspary-csíkos, amelyet olykor nehéz észre venni. A periciklus által határolt központi hengerben (2. ábra b) találhatók az egyszerû szállítónyalábok: axilisen a nagyobb átmérõjû fanyalábok, perifériálisan
(a fanyalábokkal alternálva) pedig a háncsnyalábok.
A gyökércsúcstól 3 mm-re (2. ábra c) a külsõ és belsõ kéreg határán, a külsõ kéreg
sejtjei vastagodott falú szklerenchima gyûrût alkotnak. A belsõ kéreg parenchima sejtjeinek felszakadozásával megjelennek a levegõjáratok (aerenchima). Az endodermisz
már harmadlagos fejlettségû: sejtjeinek fala U-alakúan vastagodott.
Tovább távolodva a gyökércsúcstól (2. ábra d) a gyökereket a külsõ kéregsejtekbõl
alakult exodermisz borítja, amelynek felületi sejtjei helyenként papillásak. A belsõ kéregben az átszellõzést biztosító aerenchima aránya itt már jelentõs. A legbelsõ 1–2
parenchima sejtsor zárt marad, és szorosan illeszkedik az endodermiszhez. Ezen a szinten a periciklusból intenzív oldalgyökér képzõdés figyelhetõ meg.
A vizsgált szelvényekbõl származó nádmintákban az egészséges gyökérre jellemzõ
anatómiai felépítéstõl való eltéréseket találtunk. Közvetlenül az oldalgyökerek képzôdésének zónájában eltömõdött rostacsövek (3. ábra a) valamint tracheák (3. ábra b) találhatók, amelyek floroglucinnal való festõdése nagyarányú lignifikációra utal. A szállítóelemek eltömõdésén kívül a légjáratokat is részben vagy teljesen kallusz tölti ki (3. ábra c).
Ezek a szöveti elváltozások – amelyeket a nemzetközi irodalom (ARMSTRONG et al.
1996) a nádpusztulás egyértelmû bizonyítékainak tekint – a vizsgált 3x15 nádramet
közül a 2. szelvényben hat, a 4-ben kilenc, míg az 5. szelvényben mindössze egy esetben
fordultak elõ. A 2. és 4. (vagyis az algabiomasszával közepesen és erõsen terhelt) szelvények közötti eltérés ilyen esetszám mellett akár a mintavételbõl fakadó véletlen
(mintavételi hiba) is lehet, azonban az 5. szelvény elkülönülése határozottabb.
A rizóma és a szár
A rizómákat kívülrõl szûk lumenû, vastagodott falú sejtekbõl álló epidermisz borítja,
amelyet kutikula fed. Az epidermisz sejtek között kovasejtek is vannak, amelyek csak
külön festés után válnak láthatóvá. Közvetlenül az epidermisz alatt vastagodott falú sejtek két-három sora szubepidermális szklerenchimát alkot. A rizóma falának további,
egyben túlnyomó részét nagyméretû parenchima sejtek alkotják, melyek között hatalmas, átszellõzést biztosító szakadások vannak. Ezeknek a levegõjáratoknak a belsõ ol42
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2. ábra. A járulékos gyökér keresztmetszeti képei. (a) a gyökércsúcstól 1 mm-re (x100): rizodermisz [r];
külsõ kéreg [kk]; belsõ kéreg [bk]; intercelluláris tér [i]; endodermisz [e]; periciklus [p]; központi henger [kh].
(b) a központi henger a gyökércsúcstól 1 mm-re (x250): endodermisz [e]; háncsnyaláb [h]; fanyaláb [f].
(c) a gyökércsúcstól 3mm-re (x100): szklerenchima [→]; aerenchima [ae]; (d) az oldalgyökerek
megjelenésének zónájában (x40): oldalgyökér [ogy]; papilla [p]; aerenchima [ae]
Figure 2. Cross sections of adventitious roots. (a) at 1 mm from root apex (x100): [r] rhizodermis; [kk]
outer cortex; [bk] inner cortex; [i] intercellular space; [e] endodermis; [p] pericycle; [kh] stele. (b) stele at 1
mm from root apex (x250): [e] endodermis; [h] phloem; [f] xylem. (c) at 3mm from root apex (x100): [→]
sclerenchyma; [ae] aerenchyma; (d) in the zone of lateral root appearance (x40): [ogy] lateral root;
[p] papilla; [ae] aerenchyma.

dala egy újabb (második) szklerenchima réteghez kapcsolódik, amely jóval vastagabb a
szubepidermális szklerenchimánál. A légjáratok között találhatók a legkülsõ (zárt kollaterális) edénynyalábok, amelyekhez belülrõl a második szklerenchima réteg illeszkedik,
kívülrõl pedig a légjáratok között megmaradó parenchima sejtek kapcsolódnak. A rizóma hatalmas belsõ üregét egy harmadik (legbelsõ) szklerenchima gyûrû övezi. A második és harmadik szklerenchima réteg közötti parenchima szövetbe ágyazva találhatók az
idõsebb, nagyobb edénynyalábok.
A víz alatti szár szöveti felépítése a rizómákéhoz hasonló. Az internódium legnagyobb részét a második, ún. szubkortikális szklerenchima és a szártag belsõ ürege közötti parenchima teszi ki. Eltérés abban mutatkozik, hogy a rizómában mindig megtalálható légjáratok a szárban a vízmélységtõl és a rizómától való távolság függvényében jelennek meg, valamint a legbelsõ (harmadik) szklerenchima réteg hiányozhat.
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3. ábra. A nádpusztulás szövettani jelei a járulékos gyökér keresztmetszeti képén. (a) blokkolt floém (x250);
(b) blokkolt xilém (x500); (c) kallusszal eltömött aerenchima (x125)
Figure 3. Histological signs of reed-dieback in cross sections of adventitious roots. (a) tylose of phloem
(x250); (b) that of xylem (x500); callus totally blocking aerenchyma (x125)

A különbözõ szelvényekbõl és mintavételi pontokból származó rizómák és víz alatti
szár részek anatómiai felépítését összehasonlítva nem tapasztaltunk kvalitatív eltérést,
ezért kvantitatív különbségeket kerestünk.
A rizómák internódiumainak falvastagságát, vagyis az azt felépítõ szövetek összvastagságát (amely méréseink szerint 1300–3400 µm között alakult) a rizóma átmérõje
határozza meg (a korrelációs együttható: +0,74). Az átmérõ elsõsorban a rizóma elhelyezkedésétõl és életkorától függ. A három szelvénybõl származó vertikális rizómák
internódiumait felépítõ szövetek átlagos vastagságai és azok százalékos részesedései a
teljes rizómafalból a 4. ábrán láthatók. A vizsgált szöveti elemek közül legnagyobb kiterjedést a légjáratok érnek el, radiális vastagságuk százalékosan a teljes vastagság közel
felét teszi ki. (Tangenciális kiterjedésük szintén jelentõs, de elmarad a radiálistól.)
Kisebb terjedelmû a parenchimaszövet, majd az epidermisz és a szubepidermális rétegek
következnek. Legkisebb a szklerenchima szövetek vastagsága. A standard devianciák
nagymértékû átfedése is jelzi, amit a páronként elvégzett t-próbák is mutattak, hogy adataink alapján kvantitatív különbséget sem találtunk a vizsgált rizómák között. A horizontális rizómákból készített metszetek összehasonlításakor is hasonló eredményt kaptunk.
A víz alatti szárat felépítõ szövetek radiális vastagsága 700 és 1900 µm között ala44
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Szövet rétegek (Tissue layers)
4. ábra. A vertikális rizómák szövet rétegeinek átlagos vastagsága és százalékos részesedése a teljes
vastagságból. Szövet rétegek: az epidermisz és a szubepidermális rétegek vastagsága [1]; a légjárat
(aerenchima) vastagsága [2]; a légjárat szélessége [3]; a második szklerenchima réteg vastagsága [4]; a
parenchima vastagsága [5]; a harmadik szklerenchima vastagsága [6]
Figure 4. Average thicknesses and percentages of the investigated tissues in the vertical rhizomes. Tissue
layers: thicknesses of [1] epidermis and subepidermal layers and [2] air chambers; [3] width of air chambers;
thicknesses of [4] the second sclerenhyma ring; [5] the parenchyma and [6] the third sclerenchyma ring.

kult, vagyis az internódiumok fala jóval vékonyabb a rizómákénál. Ez a vastagság szintén az internódium átmérõjétõl függ, a korrelációs együttható: +0,79. A szártagok szöveti rétegeinek vastagságát és azok százalékos részesedését a teljes vastagságból az 5.
ábra mutatja. A szárban a parenchima réteg a legvastagabb (60% körüli arányt ér el), ezt
követik a légjáratok, majd az epidermisz és a szubepidermális rétegek vastagságai.
A rizómákban tapasztaltakkal ellentétben itt a légjáratok szélessége meghaladja azok
radiális kiterjedését. (A standard eltérések átfedései külön-külön a vastagság és szélesség adatok szórásait jelzik, az azonos légjáratra vonatkozó adatpárok minden esetben nagyobb szélességet mutatnak.) Az átlagértékek ebben az esetben is jeleznek eltéréseket az
egyes szelvények között, de statisztikai különbségeket itt sem találtunk.
Szövettani vizsgálataink során a horizontális és vertikális rizómákban, valamint a víz
alatti szártagokban sem kvalitatív sem kvantitatív különbségek nem mutatkoztak. A fiatal járulékos gyökerekben ugyanakkor olyan elváltozásokat – az aerenchima kallusszal
való blokkolását, a xilém és floém elemek eltömõdését – találtunk, amelyeket a nemzetközi irodalom a nádpusztulás jeleiként értékel. E szövettani elváltozások gyakoribbak
voltak azokban a szelvényekben, amelyekben magasabb volt a klorofill-a koncentráció.
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Szövet rétegek (Tissue layers)
5. ábra. A víz alatti szár szövet rétegeinek átlagos vastagsága és százalékos részesedése a teljes
vastagságból. Szövet rétegek: az epidermisz és szubepidermális rétegek vastagsága [1]; a légjárat
(aerenchima) vastagsága [2]; a légjárat szélessége [3]; a szubkortikális szklerenchima vastagsága [4];
a parenchima réteg vastagsága [5]
Figure 5. Average thicknesses and percentages of the investigated tissues in below water stems. Tissue
layers: thicknesses of [1] epidermis and subepidermal layers and [2] air chambers; [3] width of air chambers;
thicknesses of [4] subcortical sclerenchyma and [5] parenchyma layers.

Mindez felveti a kérdést, vajon az Ingói-berekben elindult-e egy olyan – állomány szinten még nem tapasztalható – leromlási (pusztulási) folyamat, amely a Zala tápanyagdús
vizének növekvõ algabiomassza mennyiségével hozható összefüggésbe.
A kérdés megválaszolásához a nádasok sûrûségi változásainak folyamatos nyomonkövetésére, valamint további, még nagyobb számban végrehajtott szövettani vizsgálatokra van szükség, amelyekkel az esetleges kvantitatív különbségek is felderíthetõk.
Fontos eredményeket hozhat a szár nodális tájékának vizsgálata is, ezeken a területeken
szintén elõfordulhatnak a növény átszellõzését blokkoló elváltozások. Végül érdemes
lehet külön figyelmet fordítani az üledék eltérõ redox viszonyainak hatásaira is, amelyek
nemcsak a víz tápanyag- és alga mennyiségétõl, hanem a területek elárasztás elõtti talajviszonyaitól is nagymértékben függhetnek.
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Anatomical structures of reed roots, vertical and horizontal rhizomes and underwater parts of stems were
investigated along three profiles differing in pH characteristics and chlorophyll-a concentrations of water in
Ingói-berek (Kis-Balaton Reservoir System), Hungary. Neither qualitative nor quantitative differences were
found in the rhizomes and stems, while adventitious roots showed unambiguous signs of reed decline:
blockages of the aeration pathways and that of the vascular elements, as well. These symptoms were more
frequent in profiles with higher chlorophyll-a concentration. Athough no decline of reed density has been
reported so far, these anatomical results may predict the possible decay of reed stands of Ingói-berek.
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