
A B A L A T O N - M E N T I DOLOMITVONULAT ZUZMÓCÖNÓZISAI 

A Balaton menti mészkedvelő zuzmóvegetáció 
vizsgálatát 1952 nyarán Tihany közelében kezdtem 
meg, majd 1953-ban és 1956-ban a Keszthelyi-hegy
ség dolomitlelőhelyeinek zuzmócönózisait vizsgál
tam. Kuta tása imat a Tihanyi-félszigeten 1965-ben, 
Balatonfüred környékén és más Veszprém megyei 
termőhelyeken 1969 nyarán folytattam. (Vö. 
GALLÉ, 1956, 1961, 1967.) Közleményeimben 3 
mészkövön és dolomitsziklákon élő, illetőleg 1 do
lomittörmelékes talajon lakó zuzmóasszociációt is
merte t tem. Ujabb vizsgálataim eredményeképpen a 
megfigyelt zuzmócönózisok száma 8-ra emelkedett, 
s köztük egy új szubasszociáció, az Squamarietosum 
versicoloris Aspicilietum calcareae is szerepel. 

Anyagom feldolgozása közben igen jól hasznosí
to t tam FÓRISS (1957), GYELNIK (1931—1937), 
SZATALA (1926—1956) közleményeit és főleg VER
SEGHY (1965) összeállítását, amely az irodalomban 
eddig közölt florisztikai adatokat foglalja össze és 
a zuzmóvegetáció ökológiai viszonyait is értékeli. 

A vizsgált terület dolomit vegetációjának részle
tes ismertetése nem könnyű feladat: 

a) A dolomitkedvelő hazai zuzmókat kiváló liche-
nológusaink kutatásai ellenére sem ismerjük még 
teljesen; 

b) Egymás mellett mozaikszerűen különböző ter
mőhelyek találhatók, amelyeknek cönológiai viszo
nyai eltérőek s így más a zuzmócönózisok kvali ta
tív és kvant i ta t ív összetétele a virágos vegetáció 
nélküli, nyílt helyzetű, jól megvilágított és a szél 
szárító hatásának kitet t hegytetők exponált szirt
jein, más a gyepszintből kiemelkedő, más az erdők 
által árnyékolt dolomittuskókon s teljesen eltérő a 
dolomittörmeléket tar ta lmazó talajon, illetőleg a ta
lajszint fölé emelkedő, vagy a talajszintbe húzódó 
kavicsdarabok felületén. Amíg a sziklafelületek 
zuzmócönózisai kizárólag az Epipetretea lichenosa 
osztályba és a Xeroverrucarietalia sorozatba tar 
toznak, addig a dolomittörmeléket tar ta lmazó lej
tők talaján az Epigaeetea lichenosa osztályba és az 
Epigaeetalia sorozatba tartozó zuzmócönózis él ; 

c) A hasonló felépítésű szikla- és talaj felületek 
mikroklimatikus viszonyai (expozíció, felmelegedés, 
beárnyékolás, nedvességviszonyok, a kiszáradás 
üteme, dőlés, a rendelkezésre álló felület nagysága) 
is erősen befolyásolják a cryptogam asszociációk 

kifejlődését s olykor csak asszociáció-fragmentu
mok kialakulására nyúj tanak lehetőséget. 

Ennek megfelelően a dolomitsziklák zuzmóvege
tációjának összetételét nemcsak a CaMg (СОз)2 tar 
t a lmú aljzat kémiai összetétele befolyásolja, hanem 
a termőhelyeken érvényesülő összes makro - és mik
roklimatikus viszonyok, ezenkívül biotikus ténye
zők, beleértve a cönózist alkotó zuzmófajoknak a 
térér t való küzdelmét, az ember és az állatok által 
látogatott területeken pedig az anthropogén és zoo-
gén hatásokat is (nitrophilia, nitrotolerantia, ni t ro-
phobia). 

A Balaton-felvidék flórájára és benne a zuzmó
vegetációra ható fény- és csapadékviszonyokat HA
JÓS Y (1952) és BACSÓ (1958) nyomán VERSEGHY 
(1. с : 341—342) ismerteti . Saját, a mikrokl ímára 
vonatkozó fény- és elpárolgás méréseim szerint az 
egyes termőhelyek között az alábbi eltéréseket ta
pasztal tam: 

A hőmérséklet- és fényerősségméréseket minden 
alkalommal déli 11 és 12 óra között S., S. E. és 
S. W. expozícióban végeztem nyílt állású, teljesen 
megvilágított, napfényben fürdő sziklafelületeken. 
Ugyanezeken a felületeken, közvetlenül a kőzet fel
színére helyezett PICHE-féle párolgásmérőkkel 
mér tem a napi elpárologtatás mér tékét is. A ka
pott, szélsőséges adatok azt mutat ják, hogy a gyor
san felmelegedő, gyorsan száradó kőzetfelületeken 
a zuzmótelepek elég nagyfokú vízveszteségnek 
vannak kitéve, amit a kőzetfelület négyzetcentimé
terenként i 22,8—28,0 cm3-nek megfelelő napi elpá-
rologtatási ér téke is mutat . Ezt a vízmennyiséget 
csak a harmatból , a levegő pár tar ta lmából vagy a 
kőzetfelületet időszakosan nedvesítő, de nyáron kü
lönösen gyorsan felszáradó csapadékvízből képesek 
pótolni. Jórészt ez a magyarázata annak, hogy a 
dolomiton élő zuzmócönózisaink összetételében 
részt vevő fajok túlnyomóan kéregtelepűek, egye
sek közülük a kőzetfelületbe maródnak s így bizo
nyos fokú védelmet élveznek a kiszáradással szem
ben. 

A magas megvilágítási ér tékek a fotoszintézis fo
kozott ü temére utalnak. Minthogy azonban a foto-
lízis egyik alapfeltétele a kellő mennyiségű víznek, 
mint hidrogén-donornak a jelenléte, kézenfekvő, 
hogy a fotoszintézis aktivitása a vízfelvétel-kiszá-
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Termőhe ly A mérés 
időpontja 

Hőmér 
séklet 
(napi 

max.) 

Fényerősség 
(lux. ért.) 

Elpárologta tás 
24 óra alat t 

Keszthely : Csókakő 1956. VI. 31. 26 C° 9 000 lux 22,8 cm 1 

Gyenesdiás : Pe tőhegy 1956. VII . 6. 28 " 16 500 " 24,2 " 

Vonyarcvashegy : Sándor te tő 1956. VII. 7. 27 "• 16 500 "' 23,8 " 

Bala tonfüred : Lóczy-bar lang 1969. VII. 1. 42 " 25 000 "' 28,0 " 

Ba la tonfüred : Koloska sziklák 1969. VII. 3. 39 "' 25 000 " 27,5 " 

radás menetének változásával együtt párhuzamo
san változik, sőt meg is szakadhat. 

Л dolomitfelület mállása, pusztulása elsősorban 
a kéregtelepű, endolithikus és exolithikus típusú 
zuzmók oldó-, kisebb mér tékben mechanikai hatá
sának a következménye. A kőzetfelületbe maródott 
számos endolithikus faj telepe más kéregtelepű 
zuzmók thallusához hasonló felépítésű, a kéregré
teg azonban rendesen hiányzik. A telep tehát fi
nom, többé-kevésbé lazán futó gombafonalakból és 
a felső részen gonidiumokból (lichenizált moszatsej
tekből) épül fel. A dolomitfeloldás a zuzmótelepben 
élő Mycobionták hyphafonalai révén történik, ame
lyek a gonidiumokkal szimbiózisban zuzmósavakat 
választanak ki. FRY szerint azonban (Ann. Bot., 36, 
1922) a mállasztásban vízben oldott respirációs ter
mékként szénsav (H/iCO.í) is részt vehet. A Verru-
cariaceák és más endolithikus zuzmófajok telepé
ben olaj tartalmú hyphák is vannak. Ez az olaj a 
zuzmók elpusztulása u tán még sokáig k imuta tható 
a kőzet felületén, s minthogy a zsírok és olajok 
egyik bomlásterméke szintén karbonsav, az olaj
termelés közvetve szintén elősegítheti a kőzetfelü
let mállását. 

Az endolithikus telep kívülről egyáltalán nem, 
vagy csak kevéssé látható s ebben az esetben a kő
zet színétől kissé eltérő színű foltokat képez. A ter
mőtestek csak részben exponáltak, a zuzmó által 
kimart apró üregecskékben találhatók. Egyes fa
joknál az éret t termőtestek is az üregbe süllyednek 
s így az egész zuzmótelep a kőzetbe záródik. A Ver-
rucaria- t ípusú endolithikus zuzmókban a termőtes
tek nagy számban fordulnak elő, sűrűn állók s sza
bad szemmel csak apró pontocskáknak látszanak, 
gyakran csak néhány tized milliméter átmérőjűek, 
fiatalon az üregecskéket teljesen kitöltik. Ha a ter
mőtestek elpusztulnak, összezsugorodnak, az üre-
gecskék üressé válnak, de a telep újabb termőtes
teket képez, ezek újabb üregecskéket alakítanak ki, 
ami a kőzetfelület további pusztulásához vezet. 

A területen eddig megfigyelt zuzmótársulások 
cönológiai beosztása a következő: 

Osztály (Classis): Epipetreíea lichenosa KLEM. 
1950. 

Sorozat (Ordo): Xeroverrucarietalia HADAC 
1944. 

Csoport (Foederatio): Caloplacion pyraceae 
KLEM. 1955. 

1. Ass.: ASPICILIETUM CONTORTAE (KAI-
SER 1926) KLEM. 1955. 

2. Ass.: ASPICILIETUM CALCAREAE TYPI-
CUM (DU RIETZ 1925) KLEM. 1955. 

Subass. : SQUAMARIETOSUM VERSICOLO
R S ASPICILIETUM CALCAREAE nov. subass. 

3. Ass.: CALOPLACETUM VARIABILIS 
(KAISER 1926) KLEM. 1955. 

4. Ass.: ACAROSPORETUM GLAUCOCAR-
PAE KLEM. 1955. 

Csoport (Foederatio) : Caloplacion decipientis 
KLEM. 1955. 

5. Ass.: CALOPLACETUM MURORUM (DU 
RIETZ 1925). KAISER 1926. 

6. Ass.: XANTHORIETUM AUREOLAE 
BESCHEL 1951. 

Osztály (Classis) : Epigaeetea lichenosa KLEM. 
1955. 

Sorozat (Ordo): Epigaeetalia KLEM. 1955. 
Csoport (Foederatio) : Toninion coeruleonigri-

cantis HADAC 1948. 

7. Coen.: FULGENSIA FULGENS SZINU-
ZIUM. 

A felsorolt 8 zuzmócönózis közül tehát 7 szik
lalakó és 1 talajlakó. Dolgozatom következő részé-

184 



ben ezeket a cönózisokat részletesen ismertetem és 
értékelem. 

A szövegben és a táblázatok összeállításánál hasz
nált rövidítések: 

Éf = életformák, növekedési formák, End = endo-
lith, Ex = exolith, Pl =Placodium típusú, An = Anap-
tychia alakú, Pa = Parmelia alakú, Pe = Peltigera 
alakú, Co = Collema alakú, Cl = Cladonia alakú. — 
Vö. Mattick, 1951 és Klement, 1955. 

D = borítás (dominantia). 
К = állandóság (constantia). 

ASPICILIETUM CONTORTAE (KAISER 1926) 
KLEM. 1955. 

Fénykedvelő, szárazságtűrő, basiphil társulás, 
amely nyílt helyzetű dolomitsziklák felületén, déli, 
délkeleti és délnyugati expozícióban jelenik meg. 
Összetételében és mennyiségi viszonyaiban meg
egyezik más középeurópai lelőhelyekről közölt tá r 
sulásokkal, csupán a karakterfajok közül hiányzik 
dunántúl i előfordulásoknál a Biatora immersa, 
amelyet legszorosabb vizsgálatok ellenére sem si
került k imuta tnom és más szerzők sem közölték 
erről a területről. Amint a cönózis biológiai spek
trumából is kitűnik, az asszociációt kéregtelepű fa
jok alkotják. A lomboszuzmókhoz átmenetet ké
pező, Pl t ípusú faj a Squamaria muralis. Lombte-
lepű zuzmó nem fordul elő a társulásokban. 

Ef 

Karakterfajok: 

Ex Aspicilia contorta 
Ex Thelidium incavatum 
Ex Rinodina bischoffii 

1) 

+ - 2 
+ — 2 

К 

V 
II 
I 

1 ~r -- l Ш 
+ -- l III 
4- -- 1 il 
+ il 

A Caloplacion pyraceae karakter fajai: 

Ex Caloplaca pyracea 
Ex Protoblastenia rupestr is 
Ex Buellia epipolia 
Ex Sarcogyne pruinosa 

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

Ex Lecanora dispersa - j - — 2 
Ex Verrucaria nigrescens - j - — 2 
End. V. calciseda + •— 1 

IV 
III 
II 

Epipetretea lichenosa karakter fajai: 

Pl Squamaria muralis + — 1 II 

Összfajszám: 11 (közép 6) 

Homogenitás mu ta tó : 1,8 
Genus mu ta tó : 90% 
Biológiai spek t rum: Ex 82, End 9, Pl 9% 

ASPICILIETUM CALCAREAE (DU RIETZ 1925) 
KLEM. 1955. squamarietosum versicoloris nov. 

subass. 

Fénykedvelő, hőkedvelő, szárazságtűrő, basiphil 
és kissé nitrophil zuzmótársulás. Erős megvilágí
tású, nyílt helyzetű, erősen felemelegedő sziklák 
tetején, déli, délnyugati expozícióban jelenik meg. 
Nyugat-, kelet- és észak-európai termőhelyeken 
megjelenő hasonló cönózisoktól — kisebb-nagyobb 
mértékben — minőségi és mennyiségi összetételé
ben is különbözik. Ez az eltérés elsősorban a Squa
maria versicolor differenciális faj magas értékű 
(D = 1—4, К = V) megjelenésében mutatkozik. 
Ezzel magyarázható a cönózis világos, a fehérhez 
közel álló, szürkés-fehér színtónusa is. Az Aspicüie-
tum calcareae a kőzetbe hatoló és a kőzetfelületre 
tapadt zuzmófajok által kiválasztott savanyagok 
következtében mészoldó ha tású s így jelenléte a 
dolomitkőzet lassú pusztulását okozza. 

D Éf 

Karakter fajok: 

Ex Aspicilia calcarea 
Pl Squamaria rádiósa 
Ex Thelidium incavatum 
Ex Verrucaria glaucina 
Pl Caloplaca (Gasp.) aurant ia 

Differenciális faj: 

Pl Squamar ia versicolor 

Caloplacion pyraceae karakter fajai: 

Ex Caloplaca pyracea 
Ex Buellia epipolia 
Ex Acarospora glaucocarpa 
Ex Sarcogyne pruinosa 
Ex Protoblastenia rupestris 

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

Ex Verrucaria nigrescens 
Ex Lecanora crenulata 
Ex L. albescens 

К 

+ -- 3 IV 

+ -- 3 IV 
+ -- 1 II 

+ -- 1 II 
+ -- 1 I 

V 

+ — 1 I I 
-f- — 1 II 
-h - 1 II 
+ — 1 I 
-1- — 1 I 

+ — 1 III 
-г — 1 III 

+ - 1 II 

185 



Epipetretea lichenosa karakter fajai: Epipetretea lichenosa karakter jajai: 

Pa Physcia caesia + -- 2 III PI Squamaria mural is 1 — 3 II 
PI Squamar ia muralis + -- 2 11 PI S. albomarginata 1 — 2 I 
Ex Lecanora atra + -- 1 II 
Ex L. campestris + -- 1 I összfajszám 12 (közép 

Kísérő fajok: 

Pa Xanthor ia parietina 
An Physcia ascendens 
An Ph. tenella 
Ex Verrucar ia collematodes 
Ex Caloplaca chlorina 

f 

— 1 I 
— 1 I 

I 
— 1 I 
— 1 I 

összfajszám: 23 (közép 8) 

Homogenitás muta tó : 2,8 
Genus muta tó : 52% 
Biológiai spek t rum: Ex 65, Pl 17, An 9, Pa 9%. 

Homogenitás mu ta tó : 2,0 
Genus muta tó : 50% 
Biológiai spek t rum: Ex 59, Pl 33, End 8%. 

ACAROSPORETUM GLAUCOCARPAE KLEM. 
A cönózis fénykedvelő, szárazságtűrő és baziphil 

társulás, amely dolomitsziklák felső lapján, illető
leg az áthajlási felületeken jelenik meg. Pionir fa
jai Lecanora dispersa, Verrucaria nigrescens és V. 
dolomitica. A társulásban szereplő Squamaria al
bomarginata, Physcia caesia és Collema multifidum 
fajok csak a teljesen kifejlődött, típusos cönózisok-
ban jelennek meg. 

CALOPLACETUM VARIABILIS (KAISER 1926) 
KLEM. 1955. 

Fénykedvelő, szárazságtűrő, hőkedvelő, enyhén 
baziphil társulás. Nemcsak a magaslatok sziklapad
jain, hanem egyedül álló sziklatömbökön is megje
lenik, a mészkövet és dolomitot egyformán kedve
li. Összetételében nagymértékben megegyezik más 
közép- és kelet-európai termőhelyekről közölt ha
sonló társulásokkal. 

Ef D 

Karakter fajok: 

Caloplacion pyraceae karakter fajai: 

Ex Protoblastenia rupestris 
Ex Buellia epipolia 
Pl Squamar ia rádiósa 

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

End Verrucaria calciseda 
Ex V. nigrescens 
Pl Gasparr inia murorum 
Ex Lecanora dispersa 

К 

Ex Caloplaca variabilis + -- 4 V 
Ex С. coronata -г -- 3 II 
Ex С. aurant iaca + -- 3 I 

+ — 1 IV 
+ — 2 II 
1 — 2 I 

+ -- 3 V 
1 -- 2 II 
1 -

+ 
- 2 I 

I 

Éf 

Kar akter fajok: 

Ex Acarospora glaucocarpa 
Ex Rinodina bischoffii 

I) 

+ - 4 
+ - 1 

Caloplacion pyraceae karakter fajai: 

Ex Protoblastenia rupestris + — 2 
Ex Sarcogyne pruinosa + — 2 

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

Ex Lecanora dispersa 
Ex Verrucaria nigrescens 
End V. dolomitica 
End V. parmigera elegáns* 
Pa Physcia caesia 
Pl Squamaria albomarginata 
Co Collema multif idum 

К 

V 
II 

IV 
III 

+ — 1 V 
+ — 3 IV 

+ - 1 II 
+ - 1 II 
+ — 4 II 
+ — 1 II 
+ - 2 I 

Összfajszám: 11 (közép 9) 

Homogenitás mu ta tó : 1,22 

/о-
Biológiai spek t rum: Ex 58, End 18, Pl 8, Pa 8, 

Co 8%. 
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CALOPLACETUM MURORUM (DU RIETZ 1925) 
KAISER 1926. 

Kísérő fajok: 

Ez a mészkőre, cementépítményekre, kőfalakra 
jellemző zuzmócönózis dolomitsziklákon is otthonos. 
Fénykedvelő, szárazságtűrő, baziphil és nitrophil 
társulás, széles skálájú ökológiai spektrummal . Kö
zép-, Kelet- és Észak-Európa egész területéről is
mer t és csak kis mér tékben tér el az ezekről a le
lőhelyekről leírt együttesektől. A dolomiton előfor
duló cönózis homogenitása is megegyezik más mész
ta r t a lmú termőhelyekről ismertetet t társulásokéval, 
genus-mutatója azonban alacsonyabb értéket mu
tat, a balatonmelléki dolomitokról származó felvé
telekben mindössze 37,5%. 

Pa Xanthoma parietina + -- 1 I 
An Physcia ascendens 4 -- 1 I 
An Ph. tenella 4 -- 1 I 
Ex Caloplaca incrustans + Ex C. vitellinula H-

összfajszám 24 (közép 10) 

Homogenitás muta tó : 2,4. 
Genus mu ta tó : 37,5%. 
Biológiai spek t rum: Ex 37, Pl 29, Pa 21, An 9, 

End 4%. 

D Éf 

Kar akter fajok: 

Pl Gasparr inia muro rum 
Pl G. pusilla 
Ex Lecanora albescens 
Ex Lecania erysibe 

Caloplacion decipientis karakter fajai: 

Pl Gasparrinia decipiens 
Pl. G. cirrochroa coroniplaca 
Pa Xanthoria aureola 
Pl Caloplaca (Gasp.) aurant ia 

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

Ex Lecarona dispersa 
Ex Verrucaria nigrescens 

Ex Candelariella aurella 
Pa Physcia sciastra 
Ex Caloplaca pyracea 
Pl Squamaria rádiósa 
End Verrucaria calciseda 

Epipetretea lichenosa karakter fajai, 

К 

+ - 4 V 
+ - 1 III 
+ — 4 III 
4 — 1 II 

+ - 3 111 
+ - 1 I 
4 — 1 I 
+ — 1 I 

+ — 2 IV 
+ - 2 III 

+ - 1 III 
+ — 2 II 
+ — 1 II 
+ - 1 I 
+ - 1 1 

Pl Squamaria muralis 1 — 4 
Pa Physcia caesia 4" — 2 
Ex Candelariella vitellina + 
Pa Physcia vainioi + — 1 

IV 
III 
II 
II 

XANTHORIETUM AUREOLAE BESCHEL 1951. 

Fénykedvelő, szárazságtűrő, baziphil és kevéssé 
nitrogentolerans zuzmótársulás, amely a sziklák 
feldomborodó felső szintjén jelenik meg. Élénk
sárga színével nyomban szembetűnik. Bár összeté
telében a Parmelia-típusú lombos-zuzmók uralkod
nak, mellet tük magas az exolithikus t ípusú kéreg
zuzmók aránya is (35%), ami a cönózis fejlődés
menetére is utal. 

Éf 

Karakterfajok : 

Pa Xanthor ia aureola 
Pa Physcia sciastra 

1) 

4 
4 

Caloplacion decipientis karakter fajai: 

Pa Physcia orbicularis calcicola -f- — 
Pl Lecanora albescens -j~ — 
Ex Lecania erysibe + •—• 
Pa Physcia nigricans 4-

Xeroverrucarietalia karakter fajai: 

Ex Lecanora dispersa 
Ex Verrucaria nigrescens 
Ex Candelariella aurella 
Ex Caloplaca ferruginea 
Ex Lecanora gangalea 

К 

V 
III 

2 III 
3 IV 
1 II 

I 

+ -- 2 IV 
4- -- 2 III 
+ -- 2 II 

+ -- 1 II 
4 I 

* O. KLEMENT (1955:72) a Verrucaria hochstetteri 
speciest a Xeroverrucarietalia sorozat karakterfajai kö
zött említi, az Acarosporetum glaucorarpae szintetikus 
listájában azonban ezt a fajt a csoport karakterfajok 
közé sorolja. Magam ezt a magashegyi, A. ZAHL-
BRUCKNER által Tirolból említett zuzmót a dunántúli 

dolomitokon nem találtam, helyette azonban — így a 
Keszthely melletti Csókakövön előforduló cönózisban — 
— a Verrucaria parmigera STEIN, f. elegáns SERVIT 
alakot figyeltem meg, melyet a sorozat-karakterfajok 
közé vettem fel. 
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Epipetretea lichenosa karakter fajai: Ki D К 

Pl Squamaria muralis + — 1 III Co Collema crispum + T 
Pa Physcia vainioi + - 2 TT Pe Peltigera rufescens -f — 3 IV 

Cl Cladonia rangiformis + — 3 IV 
Kísérő jajok: Cl Cl. furcata + — 3 IV 

Cl Cl. pyxidata + — 2 III 
Pa Xanthoria parietina + - 1 III Cl Cl. subrangiformis + T 
Pa Parmelia sulcata + — 1 II Cl Cl. fimbriata -1- I 
An Physcia ascendens i 

"T" '— 1 I Cl Cl. coniocraea + I 
Pa Hypogymnia physodes + 1 Cl Cl. foliacea alcicornis + I 
An Physcia tenella saxicola + I Pl Diploschistes bryophilus i I 

Pe Peltigera prae texta ta + - 1 I 
összfajszám: 18 (közép 9) 

Homogenitás muta tó : 2,0 
Genus muta tó : 44%. 
Biológiai spek t rum: Pa 44, Ex 34. Pl 11. An 1 1 % . 

FULGENSIA FULGENS SZ1NUZIUM 

A terület legelterjedtebb talajlakó zuzmóegyüt
tese, amely itt elsősorban a jól megvilágított, kö
tött, alacsony gyeppel, mohokkal benőtt, dolomit
törmelékes talajokat kedveli. Jól tűri a felmelege
dést, a lejtős területeken a gyors vízveszteséget, a 
kiszáradást. Vízmegkötő képességénél fogva a har
matot is jól hasznosítja. A cönózis összetételére jel
lemző a számos CZadonia-faj magas D és К é r té
kekkel való megjelenése a sorozat-karakter fajok 
között. Ezek közül egyenlő arányban fordulnak elő 
a Cladonia rangiformis és Cl. furcata fajok, ame
lyek közé és mellé húzódnak a cönózis Placodium-
típusú kéregtelepű tagjai. Ahol a Cladonia fajok 
nem jelennek meg tömegesen, ott a Placodium-tí-
pusú fajok veszik át a helyüket s így a szinuzium 
karakter-fajai válnak uralkodóvá. 

Tekintettel arra. hogy a Fidgensia fulgens szinu
zium kialakulása a dolomittörmelékes lejtők pha-
nerogam-asszociációinak függvénye, nem tekint
hető asszociáció értékűnek, hanem a mohaszint 
egyik szinttá^sulásaként kell felfogni. (Vö. GALLÉ. 
1938:34). 

A cönózis összetétele a következő: 

Éf D К 

Pl Fulgensia fulgens 1 
Pl Squamarina lentigera 4-
Pl Squamar ina crassa -f-
Pl Endocarpon pusillum 
Pl Solorina saccata + 
Pl Toninia coeruleonigricans 
Pl Lecidea decipiens -p 
Pl Dermatocarpon hepaticum 
Pl Lecidea lurida г 

4 V 
3 V 
3 TU 

I 
1 [ 
4 V 
2 IV 
2 ITI 
1 II 

összfajszám 20 (közép 10) 

Homogenitás muta tó : 2,0 
Genus muta tó : 60%. 
Biológiai spek t rum: Pl 50, Cl 35, Pe 10. Co 5%. 

A felsorolt zuzmócönózisokal az alábbi lelőhe
lyeken figyeltem meg: 

1. ASPICILIETUM CONTORTAE (KAISER) 
KLEM.: Tihany, Remetebarlangok (150—200 m). 
1952. VII. 10.; Balatonfüred, Lóczy-barlang (ca 
250 m), 1969. VII. 1. 

2. ASPICILIETUM CALCAREAE TYPICUM (DU 
RIETZ) KLEM.: Gyenesdiás mellett Kőmell. (250— 
300 m), 1956. VII. 8. squamarietosum versicoloris 
GALLÉ: Balatonfüred, Lóczy-barlang (ca 250 m), 
1969. VII. 1.; Balatonfüred, Koloska sziklák (ca 
280 m), 1969. VII. 3.; Balatonalmádi, Öreghegy (ca 
200 m), 1969. VII. 4. 

3. CALOPLACETUM VARIABILIS (KAISER) 
KLEM.: Tihanyi-félsziget (150—200 m), 1965. VII. 2. 

4. ACAROSPORETUM GLAUCOCARPAE 
KLEM.: Keszthely, Csókakő (ca 250—260 m), 1956. 
VI. 31.; Tihanyi-félsziget (150—200 m), 1965. VIII. 2. 

5. CALOPLACETUM MURORUM (DU RIETZ) 
KAISER: Gyenesdiás, Petőhegy (350—360 m), 1956. 
VI. 30 és 1956. VII. 6.; Keszthely, Csókakő (250— 
260 m), 1956. VI. 31. ; Balatonfüred, Tamás-hegy 
(300—320 m), 1969. VII. 4.; Balatonfüred, Koloska 
sziklák (ca 280 m), 1969. VII. 3. 

6. XANTHORIETUM AUREOLAE BESCHEL: 
Keszthely, Csókakő (250—260 m), 1956. VI. 31.; Ti
hany, Belsőtó mellett (ca 150 m), 1965. VIII. 2.; Ba
latonfüred, Koloska sziklák (Ca 280 m), 1969. VII. 3. 
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7. FULGENSIA FULGENS SYNUSIUM: Gye-
nesdiás, Petőhegy (300—350 m), 1956. VII. 6 és 
1956. VIL 30.; Vonyarcvashegy, Sándortető (ca 300 
m), 1956. VII. 7.; Balatonfüred, Tamás-hegy (300— 
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DIE FLECHTEN-COENOSEN DES DOLOMITENZUGES DES BALATON-OBERLANDES 

Die Untersuchung der Flechten-Coenosen der Dolomi-
ten-Fundorte des Balaton-Oberlandes fing Verfasser im 
Jahre 1953 in der Gegend von Keszthely an und been
dete sie im Sommer 1969 in der Gegend von Balaton
füred, indem er am Nordufer des Balaton-Sees entlang 
ging. Über die Ergebnisse der Untersuchungen be
richtete Verfasser schon in kleineren Mitteilungen (s. 
GALLÉ: 1956, 1961, 1967). Vorliegende Arbeit strebt an. 
das vollkommenere Bild der Dolomiten-Fundorte der 
Flechten-Coenosen im Balaton-Oberland zu geben. Von 
dem untersuchten Gebiet werden 8 Flechten-Coenosen 
bekanntgegeben, sieben — zum grössten Teil photo-

Author started the investigation of the lichen ceno-
ses of the dolomite sites of the Balaton upland in 1953 
in the environs of Keszthely; from this point he pas
sed along on the northern shore of Lake Balaton and 
completed his studies in the summer of 1969 at Bala
tonfüred. The results of his investigations have already 
been published elsewhere (cf. GALLÉ 1956, 1961, 1967). 
The present contribution endeavours to give a more 
comprehensive picture of the lichen cenonses of the 
dolomite range by Lake Balaton. From the investiga
ted regions eight lichen cenoses are described, of which 
seven — motly photophilous, xerophilous and basi-

phile, xerophile und basiphile Assoziationen — von 
diesen gehören in die Epipetretea lichenosa Klasse, 
eine bodenbewohnende Assoziation in die Epigaeetea 
lichenosa Klasse. Eine neue kalkliebende Flechten-
Coenose mit dem Namen Squamarietosum versicolor is 
Aspicilietum calcareae nov. subass. beschreibt er aus 
der Gegend von Balatonfüred von den Dolomitenfelsen 
des ,,Koloskafelsen" und von dem Dolomiten-Fundort 
neben der ,,Lóczy—Höhle". 

Die eingehende Beschreibung und Auswertung der 
Coenosen befindet sich im ungarischen Text. 

László Gallé 

philous associations - - belong to the Epipetretea liche
nosa class and one soil inhabiting belongs to the Epi
gaeetea lichenosa class. A new subassociation is descri
bed from the environs of Balatonfüred, the dolomite 
cliffs of the „Koloska-sziklák" and the "Lóczy-bar-
lang" where the basiphilous lichen cenosis Squamarie
tosum versicoloris Aspicilietum calcareae nov. subass. 
is found. 

The detailed description and evaluation of the ce
noses are given in the main text. 

László Gallé 

THE LICHEN CENOSES OF THE DOLOMITE RANGE BY LAKE BALATON 


