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ADATOK 
A BARCSI ÖSBORÓKÁS ZUZMÓ VEGETÁCIÓJÁNAK 

ISMERETÉHEZ 

GALLÉ LÁSZLÓ 

Abstract (Data to the lichen vegetation of the Old Juniper Woodland 
of Bares) a sandy soil poor in lime with Juniperus, Quercus-Betula 
woods, Alnus and Pinus sylvestris woods in the southern part of Hun
gary in Somogy County. The area between Bares and Darány is under 
strict nature conservancy. Areas with similar conditions a few kilomet
res north, around Mike. A list of 83 lichen taxa and teratological ab
errations is given. The epiphyte associations are characteristic. 

A pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi osztálya által szervezett 
„Mecsek és környéke természeti képe" program keretében vállaltam a Barcsi Ösbo-
rókás Tájvédelmi Körzet zuzmóvegetációjának feldolgozását. A zuzmóanyag be
gyűjtését jórészt a múzeum munkatársai végezték, a preparálás, meghatározás és 
feldolgozás feladatait magam teljesítettem. 

Az anyag összegyűjtésével és rendelkezésemre bocsátásával kapcsolatos fárado
zásukért hálás köszönetemet fejezem ki dr. Vass Anna, múzeumi osztályvezetőnek 
(Pécs), és elsősorban dr. Uherkovich Ákos muzeológus, tudományos titkárnak (Pécs), 
akik a feldolgozandó anyaggal folyamatosan elláttak. 

Az Országos Természetvédelmi Hivatal által védettnek nyilvánított tájvédelmi 
körzet a Darány-Barcs közötti egyedülálló, nagy kiterjedésű borókást, éger-tölgy 
ligeterdőket és lápokat foglalja magában. 

Az úgynevezett Belső-Somogy területén fekvő ősborókás kb. 110-120 m tenger
szint feletti magasságban jelentős pleisztocénkori homokterületen fekszik. Minthogy 
a Duna-Tisza közén is nagykiterjedésű homokterületek vannak, amelyeknek krip-
togám vegetációja már többé-kevésbé ismert, önként kínálkozik a Barcsi Ősborókás 
viszonyaival való összehasonlítás. 

Az éghajlat átmeneti jellegű, az Alföld éghajlatának szélsőséges volta hiányzik.. 
Az évi középhőmérséklet alacsonyabb az Alföldénél. Az Alföld évi középhőmér
séklet ingadozása 25 C°, a Belső-Somogy déli részén ez az érték 21-23 C°-nak felel 
meg. Az Alföld napsütés maximuma a Duna-Tisza közén van (évi 2000-2100 
órás átlag). Ez az érték vizsgálati területünkön valamivel 2000 óra alatt van. Az 
évi csapadékmennyiség az Alföld központi területein 500-600, a Barcsi ősborókás 
Tájvédelmi Körzetben 600-700 mm. 

Az éghajlati viszonyokban mutatkozó eltérés a szélsőséges viszonyokat jól elvi
selő zuzmók szemszögéből nem jelentős. Annál inkább tekintetbe kell venni a ta
lajviszonyokat. 

A Belső-Somogy homokpusztái egészen más típusúak, mint az alföldiek. Erősen 
különböznek a Dunavidék hasonló területeitől, a homokpuszták kisebb-nagyobb 
mértékben meszet tartalmazó homoktalajától, mert mészben szegények, sőt inkább 
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savanyúak vagy neutrálisak. Elsősorban ennek tulajdonítható, hogy ezeken a homok
talajokon nem fordulnak elő a Duna-Tisza közén elég gyakori homoklakó Parmelia 
fajok (P. pokornyi, P. pulvinaris), illetőleg a Diploschistes (D. scruposus var. are
naria, D. violarius, D. parasiticus) zuzmófajok. A mohoknál hasonló megállapításra 
jutott Boros A. (1968), amikor kifejti, hogy a Belső-Somogy homokvidékeiről hiá
nyoznak a Torteila inclinata és Pleurochaete squarrosa fajok, amelyek a Dunavidék 
homokpusztáira jellemzőek. Helyettük itt tömegesen él a Polytrichum )uniperinum, 
de előfordul a PJoacomitrium canescens is ; ezek a mohák viszont a Nagy-Alföldön 
csak igen szórványosan fordulnak elő. Boros A. Daránynál egyetlen egyszer (1922) 
homokos szántóföldön találta a Sphaerocarpus texanus var. europaeus mohafajt. 
A moha később sem innen, sem más hazai lelőhelyről nem került elő. 

Az említett mészszegény, neutrális vagy savanyú homoktalajokon a Belső-So-
mogyban a mészkerülő homokpusztai gyepek, illetve a homoki egyéves gyepek a 
jellemzőek. Ezekkel a homoki gyepekkel a talaj lakó zuzmócönózisok (Epigeaetalia) 
közül a Cladonia joliacea - Cladonia magyarica szinúzium társul, számos Cladonia-
fajjal, amelyek közül az ágas Cl. fur cat a, Cl. rangiformis, CL subrangiformis a gya
koribb jellemző fajok. 

A fenyvesek nedvesebb, beárnyékoltabb savanyú talaján s részben a boróka bok
rok körül is, Cladonia filmbriata, Cl. macilent a, Cl. major, Cl. mit is, sőt CL rangi-
ferina kisebb-nagyobb gyepeivel is találkozhatunk. Ezek a Krieger által (1973) le
írt Cladonietum mitis continentale zuzmótársuláshoz tartoznak. 

A fatörzseken élő (epifiton) társulások közül elsősorban a Physcietum ascendentis 
parmeliosum glabrae (Barkm., 1958) és a Physcietum ascendentis physciosum griseas 
(Barkm., 1958) említendők. Az elsőként említett cönózis Populus alba és P. cana
densis törzseken gyakori, a másodízben felsorolt idős Populusok, Quercusok és Be-
tulák repedezett héjkérgét kedveli. A Physcietum ascendentis Frey et Ochsn. (1928) 
zuzmótársulás karakterfajaihoz borókatörzsek idősebb, talajfeletti szintjén sok Hy-
pogymnia physodes és Parmelia sulcata telep is társul. 

Ezek a lombos-zuzmók az említett társulás-osztály karakter fajai. 
A nyírfa (Betula pendula) törzseken a parmelioso Physcietum ascendentis záró 

fácieseként több ágas- és szakállzuzmót tartalmazó társulás lép fel. Ezek közül 
gyakoribbak az Evernia prunastri, Alectoria jubata, Ramalina calicaris, R. jarina-
cea, Usnea со то sa és Usnea hirta fajok. 

Az epifiton zuzmófajok, különösen a gallyas zuzmók jelenléte napjainkban, ami
kor a levegő szennyezettsége következtében a szennyeződéssel szemben igen érzé
keny fatörzslakó fajok mennyisége Európa-szerte erősen megcsappant, azt mutatja, 
hogy a Barcsi Ösborókás Tájvédelmi Körzet levegője, mind a fűtésgázoktól (széndi
oxid, kéndioxid, szénmonoxid), mind a gépjárművek által immitált mérgező gázok
tól (szénmonoxid és ólomtetraetil) még nagy mértékben mentes. A településektől, 
ipari üzemektől távolabb eső védett terület levegőjének tisztaságát éppen ezért to
vábbra is féltő gonddal kell őrizni. Amennyiben az epifiton zuzmófajoknak, mint 
a szennyeződés igen érzékeny jelzőnövényeinek faj- és egyedszáma csökkenést mu
tatna, ez már a levegő kisebb-nagyobb mértékű szennyeződését jelentené. 

A következőkben a Barcsi Ösborókás Tájvédelmi Körzet területéről kapott zuz-
mótaxonokat és néhány zuzmórendellenességet, A. Zahlbruckner módosított rend
szere alapján, rendszertani sorrendben, családok szerinti egymásutánban sorolom 
fel. 
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Peltigeraceae 
Peltigera erumpens (Tayl.) Vain. - Darány, savanyú homokon. 

Lecideaceae 
Lecidea elaeochroma Ach. - Mike*, Populus alba és Robinia törzseken. 
L. glomerulosa (DC.) Steud. - Középrigóc, Populus alba és Mike Robinia kérgén. 

Cladoniaceae 
Cladonia chlorophaea (Flk.) Spreng. - Középrigóc, borókásban, homoktalajon. 
Cl. chlorophaea (Fik.) Spreng, f. pterygota (Fik.) Sandst. - Középrigóc, borókásban, homoktalajon. 
Cl. fimbriata (L.) Fr. - Darány, ősborókás homoktalaján. - /. exilis (Hoffm.) Harm. - Ugyanott. 
Cl. foliacea (Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lighft.) Schaer. - Középrigóc, borókás homoktalaján. 
Cl. foliacea (Huds.) Schrad. var. convoluta (Lam.) Vain. / = Cl. convoluta (Lam.) P. Cout. - Kö

zéprigóc, homoktalajon a borókásban. 
Cl. furcata (Huds.) Schrad. - Középrigóc, borókásban, homoktalajon. - v. racemosa (Hoffm.) Fik. 

f. fissá Fik. - Ugyanott. 
Cl. furcata (Huds.) Schrad. var. palamaea (Ach.) Nyl. - Darány, mészkerülő homokpusztai gyeptár

sulásban. - Középrigóc, savanyú homoktalajon a borókásban. 
Cl. furcata (Huds.) Schrad. ter. cecidiosum monstroso-abortivum. - Darány, homoktalajon. 
Cl. glauca Fik. - Darány, nyires talaján a temetőben. 
Cl. gracilis (L.) Willd. - Darány, korhadó nyírfa tuskón. 
Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. - Darány, fenyves homoktalaján és Betula kérgén. 
Cl. magyarica Vain. f. pocilliformis (Vain.) Pisút. - Középrigóc, boróka bokrok mellett, homok

talajon. 
Cl. magyarica Vain. f. truncata Gallé - Középrigóc, borókásban, homoktalajon. 
Cl. major (Hag.) Sandst. - Darány, boróka bokrok mellett, homoktalajon. 
Cl. mitis Sandst. - Darány, savanyú homokon. - /. major Sandst. és f. tenuis Sandst. - Ugyanott. 
VI. pyxidata (L.) E. Fr. var. neglecta (Fik.) Mass. - Darány, savanyú homokon 
Cl. rangiferina (L.) Rabh. - Darány, ősborókás homoktalaján. 
Cl. rangiferina (L.) Web. ter. regeneratum proliferum - Darány, savanyú homoktalajon, borókásban. 
Cl. rangiformis (Hoffm.) Vain. f. muricata (Ach.) Arn. - Darány, homokon. - var. pungens (Ach.) 

Vain. f. foltosa (Fik.) Vain. - ter cecidiosum monstrosum. - Ugyanott. 
Cl. subrangiformis Scriba - Középrigóc, borókás talaján. 
Cl. subulata (L.) Wigg. - Darány, fenyvesben, homoktalajon. 

Pertusariaceae 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. - Darány, Betula pendula kérgén. 

Lecanoraceae 
Lecanora allophanta (Ach.) Nyl. - Mike, Populus alba törzsén. 
L. carpinea (L.) Vain. - Darány, Juniperus törzsön. - Mike, Populus alba kérgén. 
L. subfuscata H. Magn. - Darány, boróka kérgén. - Mike, Populus alba törzsön. 
L. subrugosa Nyl. - Középrigóc, Alnus glutinosa kérgén. 

С and elaria ceae 
Candelariella vitellina (Ehrh.) Müll. - Agr. - Mike, Populus alba törzsön. 

Parmeliaceae 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl- f- labrosa Ach. - Darány, Juniperus törzsön a borókásban, Betula 

kérgén a darányi temetőben. - Középrigóc, Pinus silvertris kérgén. - Mike, Populus alba tör
zseken. 

H. physodes (L.) Nyl. f. subtubulosa And. - Betula törzsön a darányi temetőben. 
H. physodes (L.) Nyl. f. vittatodes Mer. - Darány, Betula törzsén a temetőben. - Középrigóc, Betula 

pendula és Alnus glutinosa kérgén. 
H. physodes (L.) Nyl. ter. decoloratum maculans. - Darány, boróka ágakon. 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. var. ceratea Ach. - Darány, Alnus kérgén a temetőben. 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, var. nuda (Ach.) Th. Fr. - Darány, Alnus törzsön a temetőben. 

* Mike község és környéke már nem a Barcsi-ősborókás része, hanem másik, ugyancsak Belső-So-
mogy területén fekvő, hasonló jellegű élőhely. Ezért felsorolásomban az innen származó adatokat is 
felvettem. . . . . 
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Parmeüa caperata (L.) Ach. f. cyüsphora Ach. - Darány mellett Alnus, Betula, Quercus és Robinia 
törzseken. - Középrigócnál Betula pendula kérgen. 

P. caperata (L.) Ach. f. gemmulifera Flot. - Darány, Betula törzsön. 
P. caperata (L.) Ach. f. laevissima Gyein. - Középrigóc, Betula törzsön. 
P. caperata (L.) Ach. f. subglauca Harm. - Betula törzsön a darányi temetőben. 
P. fuüginosa Nyl. - Darány, Betula pendula törzsön, - Mike, Populus alba kérgén. 
P. glabra (Schaer.) Nyl. - Mike térségében, Populus alba törzsén. 
P. saxatiüs (L.) Ach. var. aizonii Del. - Darány, temető, Betula pendula kérgén. 
P. saxatiüs (L.) Ach. f. furfuracea Schaer, - Középrigóc, Betula pendula törzsén. 
P. subargenújera Nyl. - Mike, Populus alba törzsön. 
P. subargentifera Nyl. f. conspurcata (Schaer.) Grumm. - Darány, Juniperus törzsön a borókásban. 
P. subrudecta Nyl. - Alnus törzsön a darányi temetőben. - Mike környékén Populus alba és Robinia 

törzseken. 
P. sulcata Tayl. - Darány, Betula pendula és Juniperus törzseken. - Mike, Populus canadensis héj

kérgén. 
P. sulcata Tayl. ter. rubescens - Mike, Populus alba törzsön. 
P. tiliacea (Hoffm.) Ach. - Daránynál, Betula, pendula törzsén. 
Parmeüopsis ambigua (Wulf.) Nyl. - Darány, boróka ágon. 
Platismatia glauca (L.) Culb. et Culb. f. coralloidea Körb. - Darány, Betula törzsön. 
Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray. - Darányi temetőben Betula törzsön. 

Usneaceae 
Evernia prunastri (L.) Ach. - Betula pendula törzsön a darányi temetőben. - Mike mellett Populus 

alba héjkérgén. 
Evernia prunastri (L.) Ach. f. gracilis Ach. - Darányi temetőben Betula törzsön. 
E. prunastri (L.) Ach. f. sorediifera (L.) Ach. - Darányi temetőben Betula és Robinia törzseken. 

— A borókásban Juniperusokon. 
Alectoria jubata (L.) Nyl. var. lanestris Ach. em. Du Rietz - Darány, Betula törzsön. 
Ramalina calicaris (L.) Röhl. - Betula törzsön a darányi temetőben. 
R. farinacea (L.) Ach. - Betula törzsön ugyanott. 
R. farinacea (L.) Ach. f. gracilenta (Ach.) Boist. - A darányi temetőben Betula és Querceus törzse

ken. 
R. pollinaria (Liljeb.) Ach. - Középrigóc mellett Populus alba kérgén. 
Usnea comosa (Ach.) Röhl. var. similis (Mot.) Erichs. - Betula pendula héjkérgén ugyanott. 
U. hirta Hoffm. var. villosa (Ach.) Frey - Betula törzsén ugyancsak a darányi temetőben és a boró

kásban. 

Caloplacaceae 
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. - Mike, Populus alba és Robinia törzseken. 

Teloschistaceae 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. var. cblorina (Chev.) Oliv. - Darány, Juniperus törzsön a boró

kásban. - Mike mellett Populus és Robinia törzseken. 
X. parietina (L.) Th. Fr. f. nodulosa (Fik.) Hillm. - Középrigócnál Populus alba héjkérgén. - Mike 

mellett ugyancsak fehér nyárfa törzsén. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. f. polyphylla Hillm. - Populus alba törzsön Középrigóc mellett. 
X. parietina (L.) Th. Fr. f. submonophylla (Flot.) Hillm. - Betula törzsön a darányi temetőben. 

Buelliaceae 
Buellia punctata (Hoffm.) Mass. - Darány, Juniperus törzseken a borókásban. 
Rinodina pyrina Ach. - Robinia héjkérgén a darányi temetőben. 

Physciaceae 
Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe, var. acrita (Ach.) Hue. - Darány, Juniperus kérgén a borókásban. -

Középrigóc és Mike térségében Populus alba törzseken. 
Ph. aipolia (Ehrh.) Hampe, f. caesiopruinosa Arn. - Mike, Populus canadensis törzsön. 
Ph. ascendens Oliv. em. Bitt. - Juniperus törzsön Darány mellett, borókásban. - Betula pendula 

törzsön a darányi temetőben. - Populus alba héjkérgén Középrigócnál. 
Ph. ascendens Oliv em. Bitt. f. compacta Nádv. - Boróka törzsén Daránynál. 
Ph. orbicularis (Neck.) DR. - Darány, Betula pendula kérgén. 
Ph. stellaris (L.) Ach. - Darány, Betula pendula törzsön. - Mike, Populus alba törzseken. 
Ph. tenella DC. em. Bitt. - Juniperus kérgen darányi borókásban. - Populus alba törzsön Mike 

térségében. 
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Ph. tenella DC. em. Bitt. f. gracilior Mer. - Populus alba törzsön Középrigócnál. 
Pbysconia grisea (Lam.) Poelt. f. furfuracea Nádv. - Mike térségében, Quercus törzsön. 
Ph. grisea (Lam.) Poelt. f. hillmannii Lynge. - Mike, Populus canadensis idős héjkérgén. 
Ph. grisea (Lam.) Poelt. var. semifarrea (Vain.) Lynge. - Mike mellett idős Populus canadensis 

törzsön. 
Ph. pulverulenta (Schreb.) Poelt. — Középrigóc, Populus alba törzsön. 
Anaptychia ciliaris (L.) Th. Fr. f. agriopa (Ach.) Boist. - Középrigóc, Populus alba törzsön. 
A. ciliaris (L.) Th. Fr. ter. penicillifemm - Mike és Középrigóc térségében Populus alba törzseken. 
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Borntraeger. 

Daten zu den Kenntnis der Felchtenvegetation 
des Barcser Wacholder Naturschutzkreises 

LÁSZLÓ GALLÉ (SZEGED) 

Im Rahmen der systematischen naturwissenschaftlichen Forscharbeiten des 
Barcser Wacholder Naturschutzkreises bearbeitete ich die Fragen der Flechten
vegetation. 

Der Naturschutzkreis umfasst das ausgebreitete Sand und Moorgebiet zwischen 
Darány und Bares auf das sich mit Populus und Betulaarten gemischte Wacholder
wälder und Erlenhaine siedelten. 

Der Sandboden ist kalkarm, neben den Wacholderwäldern und Hainen sauer, 
dass auch die Zusammensetzung der daran angesiedelten Flechtevegetation beein-
flusst. So z. B. fehlen die in der Donau-Theisslandschaft charakteristischen Parmelia 
pokornyi, P. pulvinaris und Diploschistes Flechtenarten, die mehr order weniger 
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kalkliebende Sandflechtenarten sind. An den nasseren, ausgesprochen saueren Wald
gebieten und um die Wacholdersträuchen sauer werdenden Sandboden kommt die 
Flechtencönose Cladonietum mitis Krieger (1937) vor. An den trockenen Lichtungen 
und zwischen den Sträuchen ist die trockenheitvertragend Cladonia foliacea - Cla-
donia magyarica Synusium charakteristisch, sie erscheint an kalkarmen Rasen
assoziationen. 

Von den epiphyton Flechtencönozen können wir an der Pappelstämme Physcie
tum ascendentis parmeliosum glabrae (Barkm. 1958), an der Rissen der Rinde der 
Eichen und Birken Physcietum ascendentis pbysciosum griseae (Barkm. 1958), an 
den unteren, dickeren Aesten der Wacholder mehr Parmeliaarten der selben Asso
ziation feststellen. 

Die epiphyton Flechtenarten erscheinen in einer verhältnismässig grossen Zahl, 
das die Luftreinigkeit des Naturschutzkreises beweist. 

Die am Gebiet entdeckten Flechtentaxone sind am Ende des ungarischen Textes 
aufgezählt. 

A szerző címe: 
Anschrift des Verfassers: 
Dr. Gallé László, 
H-6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 6. I/7. 
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