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Adatok a Mátra-hegység talajalga flórájához 

P. KOMÁROMY Zsuzsa 
Természettudományi Múzeum Növénytára, Budapest 

ABSTRACT: (Data to the soil algal flora of Mts. Mátra.) — 31 soil alga 
species were identified: 13 Chlorophyceae, 11 Xanthophyceae and 7 Ba-
cillariophyceae. No blue-green algae were observed. The species occur 
in different soil types of the Mts. Mátra. The taxonomic list includes an 
annotated enumeration of species. 

A talaj az ember számára az egyik legfontosabb természeti kincs, megművelé
sére, védelmére, termőerejének növelésére évszázadok óta törekszik. Az utóbbi 
évtizedekben a gyakorlati és elméleti szakemberek számára egyaránt a leg
fontosabb probléma a talajban lejátszódó biológiai folyamatok feltárása. 

A különböző asszociációk talaja eltérő fizikai és kémiai tulajdonságai révén 
különböző összetételű mikroorganizmus közösségek szerveződésére nyújt lehe
tőséget. A változó minőségű talajok mikroorganizmus közösségeiben a külön
böző rendszertani csoportokba tartozó szervezetek — baktériumok, sugárgombák, 
algák stb. — változatos módon kombinálódnak, egymáshoz viszonyított ará
nyuk, a csoportokon belüli faji összetétel, e közösségek fluktuálása, bonyolult 
metabolikus rendszere adja a talaj legfontosabb jellemzőjét, a biológiai ténye
zőt. A talaj és élővilágának — az edafonnak — térben és időben állandóan 
változó, dinamikus kapcsolata csak úgy tárható fel, ha a vizsgálatok sokrétűek, 
és valamennyi élőlényre kiterjednek. 

Tudjuk, hogy az algák és baktériumok fontos szerepet játszanak a talajképző
dés korai szakaszában. A neutrális és gyengén savanyú talajokban lejátszódó 
szervesanyag-bontásban a vezető szerep a baktérium-közösségeké. A talaj hid
rogénion koncentrációjának növekedésével párhuzamosan a baktériumok akti
vitása csökken, és szerepüket fokozatosan átveszik a gombák (BOHUS és BA
BOS 1973). 

A Mátrában 1973—74-ben végzett algológiai vizsgálatok arra engednek követ
keztetni, hogy az algák egyed- és fajszáma szintén nagyobb.a savanyú talajok
ban (KOMAROM Y 1975). 

A talajban élő növényi és állati mikroorganizmus közösségek vizsgálatához 
szükséges alapvető információk közé tartozik a különböző talajtípusokban élő 
fajok ismerete. A talaj alga-közösségek (szinuziumok) faji összetétele, egyed- és 
fajszáma a talajtípusra jellemző s e közösségek szerepe a különböző ökosziszté
mákban változó. Az erdőtalajokban általában a Chlorophyceae és Xanthophy-
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ceae fajok vannak túlsúlyban (SHTINA 1961, HINDÁK 1970, KOMÁROMY 1969) 
szemben a pusztai és váztalajokkal, ahol a vezető szerep a Cyanophyceae fajoké. 
(Ld. : 1. sz. táblázat.) 

120 talajminta algológiai elemzése arra mutat , hogy a Mátra szubmontán bük
köseiben leggyakoribb négy talajtípus — barnaföld, agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, mul l - ranker talaj , erősen savanyú nem podzolos barna erdőtalaj — 
alga flóráját zömmel olyan fajok alkotják, melyek elterjedt talajlakó szerve
zetek, morfológiailag nem muta t tak lényeges eltérést az eredeti fajleírásoktól. 
Mint Mátrárá^yonatkozó florisztikai adatok újak, talajtípusokhoz való rendelé
sük és néhány kisebb jelentőségű megfigyelés gazdagítja fajismereteinket. 

Egyes fajok, mint például Chlorococcum humicolum (NAEG). RABENH., Chlor-
hormidum flaccidum (KÜTZ.) FŐTT, Vischeria stellata (CHOD.) PASCH., és 
Hantzschia amphyoxis (EHR.) GRUN. eltérő gyakorisággal, de valamennyi ta la j 
t ípusban előfordultak. Mások, mint például Trochiscia reticularis (REINISCH.) 
HANSG., Oocystis asymmetrica W. WEST, és Heterothrix exüis PASCH. csak 
egy-egy talajt ípusban fordultak elő, és egyedszámuk is mindig kicsi volt. A fajok 
túlnyomó többsége (60° o-a) csak két, r i tkán három talajt ípusban fordult elő. 
Gyakoriságuk azonban szembetűnő különbséget mutatott , s ez lehetőséget adott 
az egyes talajtípusok algológiai jellemzésére (KOMÁROMY i. m.). Feltűnő volt 
a savanyú talaj Chlorhormidum fajokban és a mull - ranker talaj kovamoszatok
ban való gazdagsága. 

A különböző Chlorhormidium fajok leírását itt nem ismétlem meg, a velük 
kapcsolatos taxonómiai problémákkal külön dolgozat foglalkozik (KOMÁROMY 
1975b). 

A Mátrából származó talajminták gyűjtésének, tenyésztésének módjáról, az ada
tok kiértékelésének és értelmezésének módszereiről korábban megjelent dolgozat 
számol be (KOMÁROMY 1975). 

A továbbiakban át térek a talajmintákból kitenyésztett és meghatározott alga 
fajok felsorolására. Mivel az előforduló fajok morfológiailag nem tértek el a 
határozó könyvekben és eredeti leírásokban található jellemzésektől, nem bo
csátkozom ismétlésekbe, csupán a saját megfigyeléseimet és a pontos bibliográ
fiai adatokat közlöm. 

Chlamydomonas intermedia CHOD. 
HUBER-PESTALOZZI (1961): Das phytoplankton . . . , 5. 165, fig. 146. 

A szárazabb, nyári időszakban csak palmelloid állapotban figyelhetők meg. 
Előfordul, hogy azok a sejtek, melyekben a szemfolt már kialakult, nedvesség 
hatására rövid időn belül ostoros zoospórákká alakulnak és a megduzzadt, el-
folyósodott kocsonyaanyagban élénken mozognak. Rövidebb-hosszabb idő múlva 
a más úton keletkező zoospórákhoz hasonlóan nyugvó sejtekké alakulnak. 
Agyagbemosódásos barna erdőtalajban, barnaföldön és erősen savanyú talajban 
is előfordult, pH 6,2—4,2 között. 
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1. táblázat. A Mátra szubmontán bükkös övezetében található alga fajok 
talajtípusok szerinti előfordulása 

Faj 

Chlorophyceae 
Chlamydomonas intermedia CHOD. 
Chlamydomonas peterfii GERL. 
Chlorella vulgaris BEYER. 
Chlorhormidium flaccidum (KÜTZ.) FŐTT 
Chlorhormidium crenulatum (KÜTZ.) KOM. -
Chlorhormidium nitens (HANSG.) KOM. 
Chlorhormidium dissectum (CHOD.) KOM 
Chlorococcum humicolum (NAEG.) RABENH.+ 
Coccomyxa dispar SCHMIDL. 
Keratococcus bicaudatus PASCH. 
Oocystis asymmetrica W. WEST 
Pseudochlorella subsphaerica REISIGL 
Stichococcus bacillaris NAEG. 
Trochiscia reticularis (REINISCH.) HANSG 

Xanthophyceae 
Botrydiopsis intercedens PASCH. 
Botrydiopsis minor (SCHMIDLE.) CHOD. 
Chlorocloster terrestris PASCH. 
Ellipsoidion oocystoides PASCH. 
Heterothrix exilis PASCH. 
Monodus subterranea B. PETERSEN 
Nephrodiella brevis VISCHER 
Pleurochloris anomala JAMES 
Pleurochloris meringensis VISCHER 
Tribonema minus (WILLE.) HAZEN 
Vischeria stellata (CHOD.) PASCH 

Bacülariophyceae 
Hantzschia amphyoxis (EHR.) GRUN. 
Navicula borrichii B. PETERSEN 
Navicula vaucheri B. PETERSEN 
Navicula mutica KÜTZ. 
Pinnularia borealis EHR. 
Pinnularia intermedia LAGERST. 
Pinnularia obscura KRASSKE 
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Chlamydomonas peterfii GERL. 
HUBER-PESTALOZZI (1961): Das Phytoplankton . . . , 5. 251, fig. 283. 
Zoospóraképzéskor egy-egy zoosporangiumban 4—8, ritkábban 16 utódsejt kép
ződött. Az ostoros spórák egyre gyorsuló mozgásukkal felrepesztik az anyasejt 
falát és kiszabadulnak. Hosszabb-rövidebb ideig tartó mozgás után nyugvó 
sejtekké alakulnak. 
Kedvezőtlen körülmények között (szárazság, hideg) az egymás utáni osztódások 
során képződött utódsejtek palmellaszerű kocsonyás tömeget alkotnak. Nedves
ség hatására a kocsonyaanyag fellazul, megduzzad és elfolyósodik. A sejtek 
elülső pólusán pici ostorok jelennek meg, fokozatosan testhossznyira nőnek. Az 
így képződő zoospórák nagyobbak, mint a zoosporangiumban kialakulók. Bizo
nyos idő elteltével, vagy a tenyészet kiszáradásával, nyugvó sejtekké alakulnak, 
majd osztódnak. 
Nedves mull-ranker talajban fordult elő, az év nagyobb részében csak palmelloid 
állapotban. Zoospóraképzést kora tavasszal és ősszel figyelhetünk meg. (pH 6,4). 

Chlorella vulgaris BEYERINCK 
PASCHER (1915): Süsswasser-flora . . . , 5. 111—112, fig. 71. 
В. PETERSEN (1934): Danks Bot. Tidskr. 42. 36. 
Feltehető, hogy az irodalomban Chlorella vulgaris-ként leírt fajok valójában 
nem minden esetben jelentik ugyanazt a fajt. B. PETERSEN (1935) megemlíti, 
hogy inkább „fajkollektíváról" van szó. Feltevését azzal indokolta, hogy nagyon 
eltérő ökológiai körülmények között fordulnak elő (szimbionta, állatokkal és 
zuzmókkal él együtt, vízi és nem vízi biotopok lakója). Magyarországról FEHÉR 
D. (1936) említi, szintén erdőtalajból. Nedves mull-ranker talajban és barna
földben (pH 6,4) fordult elő. 

Chlorococcum humicolum (NAEG.) RABENH. 
PASCHER (1915): Süsswasser-Flora . . . , 5. 64, fig. 1. 
BRISTOL (1916): Journ. Linn. Soc. Bot., 44. 473—480. 
A talaj felszínén tömeges elszaporodása esetén zöld bevonatot alkot. A sejtek 
ilyenkor szorosan egymáshoz simulnak és kissé szögletessé válnak. Ha ebből 
a sejttömegből tápoldatba oltunk, rövid időn belül intenzív zoospóraképzést 
figyelhetünk meg. 
Nagyon elterjedt talajlakó szervezet, a legkülönbözőbb talajtípusokban és más 
aerophyton környezetben is megtalálható. A vegetatív sejtek nagyságuk, kemé
nyítőtartalmuk, a sejtaggregátumok morfológiája szerint igen változatosak le
hetnek. 
Valamennyi megvizsgált talajtípusban megtaláltam (pH 6,2—4,2). 

Coccomyxa dispar SCHMIDLE 
PASCHER (1915): Süsswasser-Flora . . . , 5. 208, fig. 1. 
Gyakori talajalga, FEHÉR D. (1936) az általa vizsgált talajminták 50%-ában 
megtalálta. 
Barnaföldben és mull-ranker talajból származó tenyészetekben fordult elő (pH 
6,2-6,5). 
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Keratococcus bicaudatus (HANSG.) B. PETERSEN 
HINDÁK (1970): A Contribution to the systematics . . . , 15, fig. 7. 
Talaj tenyészetekben felismerését megnehezítette, hogy a vegetatív sejtek álta
lában nem tartalmaztak jól látható pyrenoidát és a sejtvégi tüskeszerű nyúlvány 
sem látható mindig határozottan. Folyadék és agar-agar tenyészetekben tipikus 
kialakulású sejteket figyelhettem meg. Barnaföldből származó tenyészetekben 
fordult elő, pH 6,2. 

Oocystis asymmetrica W. WEST 
PASCHER (1915) Süsswasser-Flora . . . » 5. 123, fig. 92. 
Természetes körülmények közt (nyers tenyészetekben) szintén nem tipikus a 
vegetatív sejtek kialakulása. Sok zsíros csepp és egyéb zárvány miatt nehéz a 
kloroplasztisz alakját megfigyelni. Nem minden sejt tartalmaz pyrenoidát és a 
sejtek általában magányosak, az autospórák viszonylag rövid ideig maradnak 
csak együtt. Ehhez hasonló megfigyelései voltak REISIGLnek is (1964) az 
Oocystis alpina REISIGL esetében. 
Viszonylag ritkábban előforduló talajalga, elsősorban talajfelszíni alga bevona
tokban találtam. Nedves helyről származó barnaföldben fordult elő (pH 6,2). 

Pseudochlorella subsphaerica REISIGL 
REISIGL (1964): öst. Bot. Zeit., 111, 471—473, fig. 28. 
Eredeti lelőhelye magashegységi váztalaj, pH 5,7. A Mátrában barnaföldben, 
mull-ranker talajban és erősen savanyú talajban is megtaláltam (pH 6,4—4,2). 

Stichococcus bacillaris NAEG. 
PASCHER (1915): Süssfasser-Flora . . . , 6, 52. 
Rendkívül elterjedt talajalga, a kedvezőtlen időszakokat különösebb morfoló
giai változás nélkül vészeli át. Fagyott talajból, vagy porszáraz mintákból is 
minden nehézség nélkül meghatározható. 
Barnaföldből és erősen savanyú talajból származó mintákban fordult elő (pH 
6,2—4,2). 

Trochiscia reticularis (REINISCH) HANSG. 
JAMES (1935): Beih. Bot. Centralblatt, 53:529. fig. 3. 
Viszonylag ritkábban előforduló talaj alga, egy-egy mintában nagyobb egyed
számban is előfordult. Kizárólag barnaföldből származó tenyészetekben talál
tam (pH 6,2). 

Botryddopsis intercedens PASCH. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora 11, 391—392, fig. 258—265. 
A Botrydiopsis genusba tartozó fajok vegetatív állapotban nehezen különböz
tethetők meg. Pontosan csak a zoospórák ismeretében határozhatók meg. A talaj
tenyészetekben többnyire csak a különböző állapotban lévő vegetatív sejtek 
figyelhetők meg, szaporodásuk csupán autospórákkal történik, zoospórákat csak 
ritkán fejleszt. Kiszáradás vagy erősebb fagy hatására a vegetatív sejtek jelleg
zetes változáson mennek keresztül. A 8—12 /<m átmérőjű sejtekben a színtest 
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egészen a sejtfalhoz szorul, és a sejtüreget nagy, sárgás színű olajat tartalmazó 
vacuolum tölti ki. Sok esetben a megvastagodott sejtfalba vasszemcsék rakód
nak le (a berlini-kék reakció pozitív). Ilyen vasfelhalmozódást kizárólag a 
Botrydiopsis intercedens PASCH. esetében írtak le. Kizárólag barnaföldből szár
mazó mintákban fordult elő (pH 6,2). 

Botrydiopsis minor (SCHMIDLE) CHOD. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora, 11, 394. fig. 267. 
Az év legnagyobb részében csak vegetatív sejteket találtam. A kiszáradó tenyé
szetekben a sejtek szintén vastagabb falúak, és sok olajat és egyéb tartalék 
tápanyagot tartalmaznak, de a sejtfalban nem halmozódik fel vas. Néhány eset
ben a tápoldatba oltott tenyészetekben zoosporangiumok is voltak, zoospórák 
kiszabadulását azonban nem sikerült megfigyelnem. Nedves barnaföldből és 
szárazabb agyagbemosódásos barna erdőtalajból származó mintákban fordult elő 
(pH 6,2—5,9). 

Chlorocloster terrestris PASCH. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora. 11, 456. p. fig. 318. 
Csak savanyú erdőtalajból származó tenyészetekben fordult elő (pH 4,2). 

Ellipsoidion oocystoides PASCH. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora 11, 410, fig. 278. 
Barnaföldben és erősen savanyú talajban is előfordult (pH 6,5—4,2). 

Heterothrix exilis PASCH. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora, 11, 921, fig. 774, 777. 
A vegetatív sejtekből álló fonalak általában rövidek, négy-öt sejtűek. Az őszi 
időszakban a Chlorhormidium fajokhoz hasonlóan a fonalak megnyúlnak, s a 
talaj felszínén hajszerű tömeget alkotnak. 
Kizárólag mull-ranker talajból származó tenyészetekben fordult elő (pH 6,4). 

Monodus subterranea B. PETERSEN 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt. Flora, 11, 445, fig. 308. 
Barnaföldben és erősén savanyú talajban fordult elő (pH 6,5—4,2). 

Nephrodiella brevis VISCHER 
VISCHER (1945): Heteroconten aus alpiner Böden, 489, fig. 7. 
Nedves talajon gyakori, barnaföldben és mull-ranker talajban fordult elő (pH 
6,2—6,5). k . 

Pleurochloris anomala JAMES 
JAMES (1935): Beih. Bot. Centralblatt, 53, 539—540, fig. 9. • 
Barnaföldben és erősen savanyú talajban is előfordult, pH 6,5—4,2. 
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Pleurochloris meringensis VISCHER 
VISCHER (1945): Heterocontes aus alpiner Böden, 483—84., fig. 1. 
Az öreg és a kiszáradó tenyészetekben a sejtek nem osztódnak, átmérőjük 15— 
17 //m, faluk megvastagszik és a sejtüreget nagy vacuolum tölti ki. Természetes 
körülmények közt is hasonló módon reagálnak a kedvezőtlen időjárásra. Nyáron 
a száraz talajfelszíni bevonatokban sokszor figyelhető meg ilyen állapot. A sej
tek átoltáskor, vagy a tenyészetek megnedvesítésekor hamar regenerálódnak, és 
néhány nap múlva élénkzöld sejtek borítják a tenyészet felszínét. 
Kizárólag barnaföldből származó mintákban fordult elő (pH 6,2). 

Tribonema minus (WILLE) HAZEN 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt . Flora, 11, 963, fig. 813. 

A tavaszi és az őszi min tákban a fonalak hosszabbak voltak, a nyári mintákban 
rövidebbek, erősen fragmentáltak. , 
Csak erősen savanyú erdőtalajban fordult elő. 

Vischeria stellata (CHOD.) PASCH. 
VISCHER (1939): Rabenhorst Krypt . Flora, 11, 559—560, fig. 410—413. 

Laboratóriumi tenyészeteken és frissen (tenyésztés nélkül) vizsgált ta lajmintákon 
végzett megfigyelések arra utalnak, hogy a nedves talajon és tápoldatban tenyé
sző sejtek sima falúak, gömbölyűek, szögletesek vagy oválisak. A jellegzetes 
buzogány formájú sejtek csak kiszáradó tenyészetekben figyelhetők meg, vagy 
száraz talajmintákban. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajban — a megvizs
gált talajtípusok között ez volt a legszárazabb — egész évben nagy egyed
számban fordult elő. A többi talajtípusból származó tenyészetekben is előfordult, 
de nem volt ennyire jellemző (pH 6,5—4,2). 
A különböző talajtípusokban előforduló Diatomophyceae fajokról ál talában el
mondható, hogy legnagyobb egyed- és fajszámban a mull - ranker talajban for
dultak elő. Megjelenésük és elszaporodásuk nedves környezetre utal . Száraz ta
lajban legfeljebb csupasz vázakat találhatunk, élő sejteket alig. Vízigényes vol
tuka t igazolja, hogy az egyszer kiszáradt tenyészetekben többé nem találunk 
élő sejteket. Ez a tény azért fontos, mer t általuk biztosan megállapíthatók az 
illető talajban uralkodó nedvességviszonyok. 

Hantzschia amphyoxis (EHR.) GRUN 
HUSTEDT (1930): in PASCHER: Süssmasser-Flora . . ., 10, 394, fig. 747. 

Valamennyi talajt ípusban előfordult (pH 6,2-^4,2). 

Navicula vaucheri B. PETERSEN , 
В. PETERSEN (1915): Det kgl. danske Vid. Selsk. Skr. 7, 291, fig. 13. 

Nedves mull - ranker talajban nagy egyedszámban fordult elő (pH 6,5). 

Navicula mutica KÜTZ. 
BRISTOL (1920): Ann. of Bot., 43, 68, fig. 6. 

Nedves mul l - ranker talajban fordult elő (pH 6,5). PETERSEN (1935) mint nagy 
variabilitású, közönséges talajalgát említi. 
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Pinnularia borealis ESRENBERG 
HUSTEDT (1930): in PASCHKER Süsswasser-Flora..., 10, 326, fig. 597. 
Agyagbemosódásos barna erdőtalajban és savanyú talajban fordult elő. 

Pinnularia intermedia LAGERST. 
BRISTOL (1920): Ann. of Bot., 43, 68, fig. 8. 
В. PETERSEN (1928): The Bot. of Iceland, 2, 404, fig. 248. 
Nedves mull-ranker talajban fordult elő nagyobb egyedszámban, de a szárazabb 
agyagbemosódásos barna erdőtalajban is előfordult (pH 6,2—6,5). 

Pinnularia obscura KRASSKE 
KRASSKE (1932): Hedwigia, 72, 117. fig. 17. 
SCHMIDT atlas, Taf. 388, fig. 18—21. 
Mull-ranker talajban és viszonylag szárazabb barna erdőtalajban fordult elő 
(pH 6,2-6,5). 

P. KOMÁROMY, Zs.: Data to the soil algal flora of Mts. Mátra 

The general feature of the soil algal flora of the Mts. Mátra is characterized 
by the Chlorophytes and Xanthophytes, e.g. Chlamydomonas intermedia 
CHOD., divers Chlorhormidium species, Chlorococcum humicolum (NAEG.) RA-
BENH. and Botrydiopsis minor (SCHMIDLE) CHOD., Monodus subterranea B. 
PETERSEN, Pleurochloris anomala JAMES, Vischeria stellata (CHOD.) PASCH. 
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