
Zuzmók a Tisza árterületének Szolnok megyei
szakaszáról

Az 1954., 1957., 1958. és 1962. évek tavaszán és nyáron, az utóbbi három évben a
Tisza élővilága kutatásának keretében szervezett gyűjtőutakon, több alkalommal jár-
tam Szolnokon, a Tisza Szolnok megyei szakaszának árterületein, ahol zuzmók (Liche-
nes) gyűjtésével és zu-*mótár--ulások megfigyelésével foglalkoztam.

Anyagomat a Tisza élővilágát tárgyaló monográfia számára gyűjtöm. Ebben a
dolgozatomban az eddig meghatározott s a megye területéről származó élő fán lakó
(epiphyton), holt fán élő (epixyl), kőlakó (epiüth) és földön lakó (terricola) zuzmó-
kat ismertetem.

Folyóiratunk hasábjain ez a cikk az első, zuzmókkal foglalkozó közlemény. Ezért
olvasóink számára röviden ismertetem a zuzmókkal kapcsolatos fontosabb tudni-
valókat.

A zu~mók nem önálló növényi szervezetek, hanem úgynevezett komplex telepes
növények fcomnlex tballonhvtonok), ami art jelenti, hogy vegetatív szervüket, a zuz-
mófclepet (thallus) két különböző virágtalan növény együttélése hozza létre. Az egvik
komponens a gombíkho?, a mácik a moszatokhoz, algákhoz tartozik. A zuzmókat
felépítő gombák csaknem kivétel nélkül tömlőscoTibák (Ascomvcetes), csak néhánv
trópu'i faj telepében fordul elő bazidiumos eomba (Ba'idimvces). A ziiTnóte'eo fel-
építésében résztvevő mosatok, az ún. Gonidiurr>ok-Schizophyceák (Cvanophyceák,
Kekmos*atok), vaav Chlornnhyceák (Zöldmoszatok) lehetnek. A goniHiumnkat sűrű
gombafonalakból (hynhákból) álló szövedék veszi körül, úevhogy az ilvmódon kelec-
kező telep egységes képlet benyomását kelti. A gombafonalak a moszntseitekhez szo-
rosan hoz7ást'mu!nak s azokba szívókákat (haustoriumokat) bocsátanak. A gomba-
fonalak a szükséges vízmenyiség biztosításával megvédik a moszatsejteket a kiszá-
radástól, a mosdatok viszont asszimilátumaik egy részének átengedésével a gombák
számára táplálékot nyújtanak.

A hypha fonalaknak ezt a gonidiumokkal létrehozott kapcsolatát együttélésnek
(symHo«-i«) nevezzük.

Érdekes megemlíteni, hogy a zuzmótelep a legnagyobbfokú nedvességet, a hegyi
tavak jéghideg vbét énpúgv képes elviselni, mint a puszták hetekig tartó szárazságát,
vagy a sivatagi kőzetek átforrósodó felmelegedését, tehát olyan környezeti viszonyok
között is képes megélni, amelyeket az összetevők egyedül nem tudnának elviselni.

Az együttélés egyik jellemző következménye jól körülírható és kristályosítható
vegyületek, az úgynevezett zuzmósavak képzése. Eleket a vegyületeket sem a mosza-
tok, sem a gombák külön-külön nem képesek kiválasztani. A zuzmóhatóanvagok rész-
ben nyíltszénláncú (alifás) vegyületek, részben zártláncú (aromás) származékok. Közü-
lük nem egy, pl. az északi vidékekre jellemző izlandi zuzmó (Cetraria islandica
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[L.] Ach.) vagy a megye területén előforduló tölgyfazuzmó (Evernia prunastri [L.l
Ach.) hatóanyaga értékes antibiotikum. Ilyen zuzmó-hatóanyagot tartalmaz, pl. az
„Evorin" nevű, a tüdőgümőkor ellen jó eredménnyel használható gyógyszer is.

A zuzmók, a csupasz kőzetfelületek, kőfalak, cseréptetők pionirnövényei, ezeken
az alja-atokon nem egyedül élnek, hanem a virágos növényekhez hasonlóan zuzmó-
társulásokat (associatiokat) hoznak létre. A zuzmótársulások megjelenését és össze-
tételét meghatározott mikroklimatikus környezeti tényezők határozzák meg. Ezért
a zuzmóasszociációk vizsgálata alkalmával döntő fontosságú ezeknek a mikroklimati-
kus tényezőknek a meghatározása. Így tekintettel kell lenni a környezet fényviszonyaira,
nedvesség- és hőviszonyaira, az aljzat kémiai összetételére és fizikai viszonyaira is.
Ezeken a frikai és kémiai tényezőkön kívül figyelemmel kell kísérni az élő környe-
zet, más virágtalan és virágos kísérő növények, továbbá az állatok (bomlás, madár
ürülék lerakódás, legelésző állatok taposása, fatörzsekhez dörgölőzése) és az. ember
(levegő szennyezése vegyianyagokkal, korommal, fatörzsek, műépítmények tisztoga-
tása, stb.) hatását is.

A Tisza árterületének Szolnok megyei szakaszán eddig megfigyelt zuzmótársu-
lások élő fák törzsén, megmunkált holt fán (kerítéseken, kerítésoszlopokon, zsindely-
tetőn), ármentesítés céljaira tárolt kőzettömbökön és árvédelmi célokat szolgáló míí-
cpítmenyeken és talajon fordulnak elő.

A felsorolt aljzatokon 10. egymástól jól elhatárolható zuzmótársulást figyeltem
meg. Ezek közül 9 az irodalomban már elég jól ismert, fajlinájukban a helvi klima-
tikus vi-zonyok okoznak némi eltérést. Ez alkalommal ccak a kevésbé tárgyalt LECA-
NORETUM ALBOMARGINATAE elnevezésű zuzmótársulást ismertetem. Ezt a
zuzmóasszociációt a világirodalomban F. Kaiser, német lichenológus említi, Lecano-
retum saxati'is néven. A szolnoki előfordulás azonban sokkal fajgazdagabb, a karak-
terfajok megjelenése is oly nagymértékben jellemző, hogy szükségesnek tartom szinte-
tikus listáját részletesen is bemutatni. Ezt az itt következő táblázat tartalmazza.

A táblázatban szereplő jelölések, rövidítések jelentése a következő;
Életformák vagy növekedési formák (Éf): Pl = Placodium-típusú, Éx = az aljazat

felületére nőtt kérestelepű zuzmó, End = az aljzatba húzódó telepű kéregzuzmó,
Pa = Parmelia-típusú lombtelepű zuzmó, An = Anaptichya-típusú gallytelepű zuzmó.

Bontási (D = dominanria) viszonyok: + = a vizsgált felületen énnen csak meg-
jelenik, vagy annak legfeljebb 1/8-ad részét borítja, 1 = a felületnek lesfeljebb neeved-
részét borítja, 3 = a felületnek legfeljebb felét borítja, 4 = a felületnek legfeljebb
% részét borítja, 5 = csaknem az egész felületet egyenletesen borítja.

Az állandóság (K = konsrancia) viszonyoknál feltüntetett római számok azt je-
lentik, hogy a kérdéses zuzmófaj milyen mértékben fordul elő az egyes felvételekben.
A K/20 jel'és = az adatok 20 felvétel alapján kerültek a táblázatba.

A listát a szolnoki rakpart ande">itbnrkolatán. a Tisza meríti köves gátak tégla-
felületén készült asszociációs felvételek alapján állítottam össze.

Lecanoretum albomarginatae (Kaiser) Gallé Ex Lecanora dispersa + — 3 III
Ef _ _ D K/20 Ex Verrucaria nierescens -t 3 III

Caloplaca pyracea -) 1 n
End Verrucsria cal^iseda + I

Leeanora umbrina + +
Lecanora conferta H 1 I

Osztály karakter fájok:
Candelariella aurella -1 1 IV
Physcia caesia -I 2 II
Candelariella vitellina + I
Candelariella deflexa + +
Physcia vainioi + +
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Biológiai spektrum: Ex 48, Pl 27, Pa 15, An 5,
End 5°-0.

Színökológiai jellemzés:
a) Fényigény: Photophll.
b) Nedvességigény: Xerophil.
c) Aljzat összetétel: Acidiphil—neutrophil.
cl) Nurogéntures: Kiase nuropml.
e) Porosodás: Koniophil.

Kisérő fajok:
An Physcia ascendens -) 1 i
Pa Xanthoria parietina - -f

Fajok száma: 19 (középért.: 7)
Aljzat: Amflbol—andezit, téglafelület.
Genus mutató: 32%.
Homogenitás mutató: 2,3.

Dolgozatom bevehető részében már említettem, hogy a Tisza-parti kőlako zuzmó-
tarsulasoK egy iés/.e tégiaburkolatu toiteseken, rakodo^aitok andezit burkolatán, kő-
bontasu hiurokön tordui elo. iî eK a zu^mooevonatok a köz.etreiüiet mállasztása útján
az emiitett muépítmenycket károsítják. A zuzmók mállasztó munkája elleni védekezés
elelköiülmenyeik. ismeretében rejlik. A vízügyi szervek a kövesgátak, rakpartok, kór-
töltések felületének egy-két évenként megismételt kapái tatásával védekeznek. Hatásos
lenne a kő- vagy téglafelület bemeszelése, kátránnyal vagy olcsó kőolajtermékkel,
fáradt olajjal való bekenése. Ezek az anyagok ugyanis lehetetlenné teszik a zuzmók

.megtelepedését. A kaparás elpusztítja ugyanis a fejlettebb, szabadszemmel is látható,
nagyobb telepeket, de fragmentáció, a zuzmók egyik természetes szaporodásmódja
révén elterjedésüket segíti elő.

A korszeníbb vegyszeres védekezést sokkal eredményesebbnek tartom.
Eddigi gyűjtéseim számszerű eredménye 18 nenuetsegoe tartoza 70 zuzmófaj,

25 varietás és 48 íorma. Felsorolásuk és előfordulási viszonyaik részletezése azonban
nem végezhető el jelen köJemény keretei között. Ezért itt csak az Alföld zuzmó-
flórájára ritkább előfordulásokat említem meg. Ezek a következők:

Candelariella deflexa (Nyl.) A. Zahlbr. —
Szolnok, usza-part: AnUezu ourtcoiaion.

Candelariella vitellina (Ehrh.) Mull. — Arg.
var. as.scih'ola ttas. — Vezseny, Tiszabura:
Idős deszkakerítéseken.

C. vitemna (Enni.) Mull. — Arg. var prevostii
(Duby) Hakul. — Tiszafüred, hídfő: Andezit
burkolaton.

C. vitenina (Ehrh.) Mull. — Arg. f. granulosa
Hakul. — Tiszaroíf, Tiszabura és Pusztatas-
kony: Töltés téglaburkolatán.

C. vitellina (Ehrh.) Mull. — Arg. f. verrucosa
Hakul. — Vezseny: Idős deszkakerítésen.

Parmeiia conspersa (Ehrh.) Ach. var. mic-
rophylla Hillm. — Tiszaiüred, hídfő: Andezit
burkolaton.

Parmeiia furfuracea var. microphylla (Erichs.)
— Szolnok, Tisza-parti gyümölcsosaen; tsznva-
fán.

Parmeiia glomellifera Nyl. — Tiszafüred híd-
fő: Andeziten.

Parmeiia isidiata Anzi f. heteroclyta Me-
reschk. — Ugyanott.

Physcia caesia (Hoffm.) Hampc. — Szajol:
Zsilipszekrény betonfelületén. — Pusztatas-
kony: Téglával burkolt töltésoldalon. — Tisza-
bura: Ugyanazon. — Szolnok, Tisza-part: An-
dezitburkolaton. — Tiszafüred, hídfő: Ugyan-
azon.

Piiyscia luganensis Mereschk. — Nagyrév,
Tisza-part: Füzfatörzseken. — Szajol, Tisza-
ártér: Fűz- és fehérnyárfa törzseken.

Physcia orbicularis (Neck.) Du Rietz.-var.
georgiensis Mereschk. — Tiszaug, Kőtelek:
Tiszatültés téglaburkolatán. — Pusztataskony:
Töltés teglaDurKoiatára települő mouagyepek
felületén.

Physcia vainioi (Ras.) — Szolnok és Tisza-
füred: Hídfő andezit burkolatán. — Puszta-
taskony és Tiszabura: Töltés téglaburkolatán.
— Vezseny: Tisza-parti ház cserepieiejen.
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