
ADATOK A MÁTRA-HEGYSÉG ZUZMÓFLÓRÁJÁHOZ

KISZELY GYÖRGYNÉ 

E tanulmány csak előmunkálat a Mátra-hegység zuzmóflórájának
teljes feldolgozásához, amely célból már több éve gyűjtöm az anyagot.

A feldolgozott anyag gyűjtési területe Kékes, Saskő s a közöttük
levő hegygerinc gyertyános tölgyesei és bükkösei, melyeknek az alap-
kőzete andezitből és andezittufából áll. A terüle t — különösen a Saskő
meredek sziklái — erősen kitett a szélsőségesebb hőmérsékleti, csapadék-,
fény- és szélviszonyoknak.

Dolgozatomban a Mátrában végzett gyűjtés eredményének egy részét
szeretném közreadni. Feldolgoztam dr. Pócs Tamás tanszékvezetőm,
Horuczi Endre tanár és Hammer István főiskolai hallgató által gyűjtöt t
anyagból is. Ezen adatok után P., Hor., illetve H. rövidítés áll.

Külön köszönettel tartozom dr. Verseghy Klára muzeológusnak, aki
tanácsaival és a kérdéses fajok határozásával volt szíves segíteni.

Az alábbi enumeráció tartalmazza határozásom eredményeit:
1. Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. var. complicatum (Lght.) Hellb.

Saskő E-i részén, szikla oldalán. 870 m. (H.)
2. Dermatocarpon Moulinsii (Mont.) A. Zahlbr. ugyanott.
3. Peltigera venosa (L.) Baumg. Saskő É-i oldalán gyalogút bemélyedt

agyagos részén. (720 m.) (P.)
4. Peltigera erumpens (Tayl.) Wainio. Saskő É-i oldalán gyalogút mel-

lett, ta lajon.
5. Peltigera canina (L.) Willd. Saskő és Kékes között mohos sziklán.
6. Peltigera rufescens (Weis.) Hum. Saskő mohos szikláin.
7. Cladonia macilenta Hoffm. f . palmata Harm. Saskő É-i lejtőjén.

— f . ochrocarpia Tuck. Kékes és Saskő közötti gerincen.
8. Cladonia rangiformis Hffm. var pungens (Ach.) Wain. Sombokor mo-

hos szikláin.
9. Cladonia cornuta (L.) Schaer. f . cylindrica Schaer. Mátraházától É-ra

fiatal fenyvesben. (Hor.)
10. Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Fik.) Mass. Saskő É-i lej -

tőjén.
— f . staphyllea Ach. Saskő D-i oldalán.

11. Cladonia chlorophaea (Fik.) Zopf. f . pseudotrachyna Harm. Saskő
északi oldalán.
— f . costata Fik. Kékes É-i oldalán.
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1. Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.

2. Dermatocarpon Moulinsii (Mont.) A. Zahlbr. 



3. Peltigera venosa (L.) Baumg. 

15. Umbilicaria pustulata (L.) H f f m .



— m. hyalinella Fik. Saskő D-i oldalán.
— epistelis Wallr. Saskő É-i oldalán.

12. Cladonia cornuto-radiata (Coem.) Zopf, var radiata (Schreb) Coem„
f . perithetum Wallr.
Mátraházától É-ra, f ia ta l fenyvesben savanyú talajon. (Hor.)

13. Cladonia fimbriata (L.) Sandst. ugyanott. (Hor.)
14. Cladonia coniocraea (Fik.) Wain. Saskő D-i lábánál.
15. Umbilicaria pustulata (L.) Hffm. Saskő meredek sziklafalán. 870 m.

(Hor.)
16. Parmelia physodes (L.) Ach. var. physodes (Weis.) Maas. f . gracilis

Hilitzer. Kékes és Saskő között korhadó fa kérgén. (H.)
17. Parmelia conspersa v. isidiosula Hillm. ugyanott. (H.)
18. Parmelia saxatilis (L.) Ach.) var. aizoni Del. Kékes és Saskő között.
19. Parmelia sulcata Tayl. f . munda Tayl. Kékes és Saskő között fák

kérgén.
— f . rubescens (Harm.) B. de Lesd. Ugyanott.

20. Parmelia scortea Ach. f. coerulescens Harm. Kékes és Saskő között
fák kérgén. (H.)

21. Parmelia prolixa (Ach.) Nyl. Kékes és Saskő közötti sziklákon.
22. Parmelia glomerella Nyl. var. isidiotyla (Schaer.) Mig. Saskő szikláin.
23. Parmelia olivacea (L.) Nyl. Saskő előtt levő sziklákon.
24. Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. Saskő K-i részén, sziklákon.
25. Parmelia cetraroides (Del.) DR. var. rubescens (Tn. Fr.) DR. f . sore-

diaia (Vain.) Hillm. Saskő és Kékes között, mohos sziklákon.
26. Evernia prunastri (L.) Ach. Saskő D-i le jtőjén, korhadó fa kérgén.
27. Ramalina strepsilis (Ach.) A. Zahlbr. Saskő D-i oldalán sziklafalon.

870 m. (Hor.)
28. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. j. ventricosa Eitner. Saskőn, fák

ágain.
29. Physcia caesia (Hffm.) Nyl. Saskő szikláin, gyalogút mellett.

A terüle tre nézve érdekesebb adatokat vastagbetűs szedés emeli ki.

Anders, J.
Lindau,
I f j . Szatala ö.
Szatala Ö.
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