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NÉHÁNY ZUZMÓTAXON AMMÓNIUMION TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA NESSLE-REAGËNSSEL 

KISS TAMÁS 
(Szombathely, Savaria Múzeum) 

Ismeretes, hogy az epiphyton zuzmók számára a légköri tápanyagforrások a 
legfontosabbak. Az atmoszféra gázai közül egyesek mérgezőek, pl. az S02, HF, de 
vannak fiziológiailag fontosak is. Ezen gázok közé tartozik az ammónia, amely 
a telepekben összegyüjtődik. 

Jelen dolgozatban a Parmelia sulcata, Phaeophyscia orbicularis var. virella, 
Physcia aipolia és a Xanthoria parietitna axonok NH4 raktározóképességének 
vizsgálati eredményeiről számolok be. 

BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az endophloicus zuzmók kivételével kevés azon epiphytonok száma, amelyek 
a rhytidoma repedéseiben időlegesen előforduló vizet és a benne oldott tápanyagokat 
felhasználják. Az epiphytonok számára ezért különösen fontosak a légköri tápanyagok. 
Intenzív anyagcsere-kapcsolatban vannak a légkörrel és minden évszakban aktívak. 
(Barkman, 1958.) 

Anatómiai és élettani sajátosságaikból következik, hogy a levegő szennyezettségére 
érzékenyen reagálnak. Elsősorban az S0 2 okoz irreverzibilis elváltozásokat a go-
nidiumokban. Ismeretesek azonban olyan antropogén eredetű szennyezőanyagok, 
amelyek a zuzmók számára nem feltétlenül károsak. 

Barkman (1958) művében olvashatjuk, hogy „. . .a gázok, mint például az ammó
nia, különösen fontosak a zuzmók számára, mert a telepekben összegyűjthetőek." 
Az ammóniát a gonidiumok dolgozzák fel a telep számára. A felhalmozás a thallus 
fruticulosus és a thallus foliaceus típusú zuzmóknál jelentős, azonban nem minden 
taxon esetében egyforma mértékű. *.» 

Az ammóniát és más nitrózus gázokat igénylő zuzmókat, megfelelő versenytárs 
hiányában nitrophil fajoknak nevezzük. Települések környékén, falvakban, városok 
azon részein, ahol az S02 koncentrációja alacsonyabb, autóutak mentén, gyümöl
csösökben, minden esetben a nitrophil fajok dominálnak. A különböző városokban 
és környékükön végzett lichenológiai kutatások eredményei is ezt a tényt igazolják. 
(Brodo, 1966; Skye, 1968; Ehrendorfer, Maurer, Karl, 1971; Jürging, 1975 stb.). 

A zuzmók nitrogén-fixációjáról ma még keveset tudunk. Három taxon : a Collema 
auriculatum, Leptogium lichenoides és a Peltigera praetextata nitrogént megkötő 
képességét bizonyította be Bond—Scott (1955), illetve Scott (1956). 

Henriksson (1951, in Smith, 1962.) igazolta, hogy a Collema tenax képes a nit-
rogén-fixációra, izolált kultúrában. 
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Salomon (1914, in Smith, 1962.) megfigyelte, hogy több zuzmófaj képes ammónium-
és nitrátionokat abszorbeálni, kultúrában. 

Galinon (1954, in Smith, 1962.) megvizsgálta néhány faj ureáz, alantoinase és 
alntocinase enzimtartalmát és arra a következtetésre jutott, hogy ezen enzimek 
jelenléte vagy hiánya összefüggésben van a környezet szerves-nitrogén előfordulá-
sával. Ma még azonban nem ismert, hogy a nitrogénnek mely, természetben is 
eló'forduló vegyülete jelentős a zuzmók számára. (Smith, 1962). 

Smith (1960 b) kutatásai alapján vált ismertté, hogy a Peltigera polydactyla 
aminosavakat képes abszorbeálni, amelyekből szerves nitrogén-komponenseket 
készít. Megfigyelte azt is, hogy az aminosavakat viszonylag nagy sebességgel ab
szorbeálja, de nagyon lassan építi be. 

Jürging (1975) ökológiai megfigyelései azt igazolják, hogy bizonyos zuzmófajok 
elsősorban olyan termó'helyeken élnek, ahol a levegő' ammóniatartalma az átlagosnál 
magasabb. (Pl.: Xanthoria parietina, Parmelia sulcata, Physcia adscendens stb.). 

Smith (1962) azonban nem ért egyet az ökológusok által használt nitrophil 
terminussal, mondván, hogy még nagyon kevés kísérleti adat áll rendelkezésünkre 
a taxonok nitrogén-anyagcseréjét illetően. 

Solymosi (1979) arról ír dolgozatában, hogy karbamidot a zuzmók nemcsak 
a termőhely szubsztrátumából veszik fel, hanem hifáik révén maguk is szintetizálják. 
„Például az arginint ureáz enzim segítségével a zuzmógomba széndioxiddá és ammó-
nium-nitráttá hidrolizálja." 

Lehetséges az is, hogy a telepi cephalodiumok a nitrogén-abszorpció speciális 
szervei. 

Tény, hogy ezeknek a problémáknak a teljes megoldása még a jövő feladata. 

A VIZSGÁLT ZUZMÓTAXONOK TERMŐHELYI ADATAI 

Minden egyes termőhelyet külön kódszámmal látok el, ami az ismertetést és az 
értékelést is megkönnyíti. 
1 Szombathely; a város Ény-i részén, ligetben, Acer negundo törzséről, az immisszió-

forrás közvetlen közelében, illemhely mellett. 
2 Szombathely; a város Ény-i részén, útmenti fasorból, Juglans regia fáról. Urbano-

fil cönózis. 
3 Olad; gazdasági udvarban álló idó's Quercus robur törzséró'l, az immiszióforrás 

közvetlen közelében, istálló mellett. 
4 Kőszeg; „Szultán tető" Pyrus communis törzséről, természetes környezetből. 
5 Velem; szórvány gyümölcsösből, Pyrus communis törzséről. Félkultur ökoszisztéma. 
6 Őriszentpétertől É-ra, autóút mentén álló Robinia pseudacacia törzséről. Antro

pogén hatásokat viselő környezet. 
7 Tanakajd; a falu centrumában, ház mellett álló Juglans regia törzséről. Kultúr öko

szisztéma. 
8 Sajtoskál; autóút mentén, Populus sp. fáról. Antropogén hatásokat viselő környezet 

Parmelia sulcata Tayl. 1,2,3,4,5. 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg var. virella Ach. 1,2,6. 
Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe em. Nyl. 1,2,3,6,7. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 2,3,5,6,7,8. 
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Anyag és módszer 

A vizsgálatot teljesen kifejlődött telepeken végeztem. 
Az NH4

+ kimutatásához Nessler-reagenst használtam. A telepekből, borotvával 
vágott metszési felületet a reagenssel hoztam érintkezésbe, majd ammóniamentes 
szűrőpapírra vittem át. 

A mutatott színreakció intenzitásából következtethetünk az NH4
+ felhalmozó

dásának mértékére. 
A színreakció elmaradását — jellel, kétséges voltát ± jellel, egy +-tel a gyenge 

színreakciót, ++-tel a közepesen erősét, + + +-tel pedig az erőteljes színreakcót 
szimbolizáltam. 

Az eredmények ismertetése 
Az eredményeket táblázat foglalja össze. 

Termelőhelyek: 12 3 4 5 6 7 8 
+ + ++ + ± _ 
+ + ± + ± 

+ + ++ + + + + + + + + + 

ÖSSZEGEZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei azt jelzik, hogy az egyes taxonok NH4
+ 

tartalmának mennyisége, a termőhelyi adottságoktól függetlenül, viszonylag ál
landó. Lehetséges tehát, hogy a N-tartalmú anyagok raktározásának mértéke faj-
specifikus jelenség. 

Minden valószínűség szerint, az epiphyton zuzmók alkalmasak lesznek a levegő 
nitrózus gázai koncentrációjának jelzésére is, különösen azokban az ökoszisz
témákban, ahol a légkör S02-koncentrációjamégneméri el azt a fokot, hogy elhalást 
jelző tüneteket okozzon a telepeken. 
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AMMONIUM-ION CONTENT EXAMINATION OF SOME LICHEN 
TAXONS BY NESSLER—REAGENT 

by 

Tamás Kiss 

Atmospherical sources of nutrtive material are known to be the most important for epiphytic 
Lichens. Some of the atmospherical gases are poisonous, e. g. SOt, but some are of physiological 
importance. Ammonium, which is collected in the colonies, belongs to the latter. Ammonium is 
processed for the whole Lichen by gonidia. 

The NH4 storing capacity of four Lichen taxons (Parmelia sulcata, Phaeophyscia orbicularis 
var. virella, Physcia aipolia and Xanthoria parietina) were examined. The species werw collected 
from different spots. 

The conclusion, drawn from the results of the accomplished experiments is, that the NH4
 + 

content of the colonies varies in species and it can be considered constant, independently of the con
ditions of their living place. 
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