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Türkiye'nin Önemli Liken Türleri 

The Important Species of Licheris in 'TuNkey 

Kâmil KARAMANOĞ LU * 

1 — Likenlerin Genel özellikleri Tabiatta, baz ı  kayaların, ağaç 
gövde ve dallann ın üzerinde yosunlara benzeyen köksüz, gövdesiz 
ve yapraks ız bitkiler görülür, bunlar talluslu bitkilerin özel bir 
grubu olan likenlerdir. 

«Liken» deyimini ilk defa M.O. IV. ncü as ırda Yunanlı  Theop-
hrastus kullanmış , fakat bu,bilim adam ının Liken olarak adlan-
dırdığı  bitkiler, Liken olmay ıp zeiğer otları » idi. Theophrastus 
gerçek iki liken türüne de Isnea ve Rocella) başka ad vermi ş tir. 
Daha sonralar ı  birçok botanikçiler taraf ından Liken deyimi, yo-
sunlarla karış t ı rı lmış t ı r. İ lk olarak likenlerin Aig ve Mantarlar-
dan meydana geldiğ ini Alman Botanikçisi «Schwenderer» ilim dün-
yaşı na tan ı tmış tır. Gerçekten bir liken tallusundan ince bir kesit 
al ıp mikroskop alt ında incelersek, bunun tamamen birbirinden ay-
rı  belli bir alg türü ile, belli bir mantar türünden meydana geldi-
ğ ini göriirüz. Şu halde liken basit bir organizma grubu olmay ıp, 
iki ayr ı  bitkinin yani alg ve mantar ın, bir araya gelmesi ve bir 
birlik meydana getirmesi suretiyle olu ş an birle ş ik, kompleks bir 
organizma grubudur. 

Bu iki ayr ı  çe ş it organizma yanyana gelerek kendilerine hiç 
benzemeyen morfolojik ve fizyolojik bir birlik ve bütünlük mey-
dana getirirler. 

Likenler, zengin bir bitki grubudur. Dünyan ın hemen her böl-
ğesine yay ı lmış  olarak çeş itli yeti şme yerlerinde ya ş arlar. Kutup- 
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lardan - Ekvatora, deniz k ıyı s ından, ovalardan, dağ ların yüksek 
yerlerine kadar hemen her yerde, di ğer organizmalar ın ya ş ayama-
yacağı  yetiş me yerlerinde yeti şebilirler. Hatta likeni meydana ge-
tiren gerek alg'in ve gerekse mantar ın herbirinin ayrı  ayr ı  olarak ya-
şayamayacağı  en çetin yeti şme yerlerinde, birbirleriyle kucakla şı p 
örnek bir dayan ış ma ile kolayl ıkla ya ş ayabilirler. Likenler çok eks-
trem yeti şme yerlerine k ızgın güne ş  altında s ı cağa, çok dü şük de-
receli soğuğa, haftalarca süren kurakl ığ a dayanabilirler. 

Likenlerin, çoğunluğu epifit olarak a ğ açlar ın gövde ve dal ka-
bukları  üzerinde, nemli topraklarda ya ş arlar. Ç ıplak kayalar ın üze-
rini örten öncü organizmalard ı r. Kayalar ın üzerinde yerle şmiş  li-
kenlerin ölümünden sonra kalan art ıkları  ve kayalar ın parçalan-
mas ı  ile olu şan ilk ince toprak tabakas ı  üzerine, likenlerden son-
ra kara yosunlar ı  gelmeğe ba ş lar. Bunları  da diğer bitkiler izler. 
Bundan dolay ı  likenler öncül (Piyonir) bitkilerdir. 

Likenlerin besin maddelerine olan ihtiyaçlar ı  azd ır. Yaln ız ha-
vas ı  temiz olan yerlerde ya ş ayabilirler, kirli havaya kar şı  çok du-
yarlık gösterirler. Endüstri bölgelerinde büyük şehirlerin yak ınla-
rında liken floras ı  çok fakirdir. Buna kar şı lık havas ı  temiz olan 
bölgelerde kayalar ın, ağaç gövde ve dallar ının üzerini çe ş itli renk 
ve ş ekilde örterler. Onun için likenler bir bölgenin havas ının te-
miz olup olmadığı nı  belirten iyi bir göstericidir. 

Memleketimizde havas ı  iyi olan bölgelerde likenleri bol ola-
rak görmek mümkündür. Kayalar üzerinde ye ş il alanlar meydana 
getiren ve meydana getirdikleri alanlar bazan memleket haritas ı -
n ı  andı ran «Rhizocarpon geographicum ıı  türü buna iyi bir örnek-
tir. 

Likenlerin yap ı s ına kat ı lan algler ya Mavi - Ye ş il alglerden 
Cyanophyceae), bir hücreli olanlarla (Örne ğ in : Chrococcus, Glo-
eocapsa), iplik şeklinde (Örneğin Nostoc, Rivuluria) ve diğer Ma-
vi - Yeş il alg türleri, yada Ye ş il alglerden (Chlorophyceae) çoğun-
lukla ilkel yapı l ı  Protoccoccales tak ımından (Örneğ in Protoccoc-
cus, Cystococus ) veya Chlorella, Claclophora, Ulothrix ve diğer-
leridir. 

Likenlerin yap ı sının büyük kı sm ını  mantar hifleri meydana 
getirir. Çoğunlukla likenin üst ve alt k ı smında mantar hiflerinden 
meydana gelen s ıkı  bir kabuk tabakas ı, orta k ı s ımda ise daha 
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gevşek bir miseliyum örgüsü vard ır ( Ş ekil : 1). Eksen liken türlerin-
den üst kabuk tabakas ının alt ında algler yer al ır. Liken yap ı s ına 
kat ılan mantarlar, Algimsi rnantarlar (Phycomycetes), eksen li-
ken türünün yap ıs ına ise Askuslu mantarlar kat ı lır. (Ascomycetes) 
Bu s ınıftan da en fazla Discomyceta ıes ve daha az olarak da 
Pyrenomycetales takımları  cins ve türleridir. Bu yap ıda olan li-
kenler çoğunlukla mutedil bölgelerde yeti şmektedir. Tropik böl-
gelerde yeti ş en 4 cinsin yap ı s ında Bazidili mantarlar (Basidiomy-
cetes),Polyporaeceae familyas ı  cins ve türleri kat ı lır. Genel olarak 
likenlerin yap ı s ında çoğunlukla belli bir alg türü ile belli bir man-
tar türü birlik meydana getirirler. Fakat baz ı  durumlarda ya tal-
lusun iç dokusu içinde ya da d ış  yüzeyinde etraf ı  çevrili bir bölge-
sinde ikinci bir alg türüne rastlanabilir. Bunlarda mantar hifleri 
taraf ından sar ı l ır. Böyle yap ı lara «Sefalodiyum» denir. Eğer böy-
le bir yap ı  tallusun dış  kı smında olursa, ş ekli ekseriya tane veya 
kabarcıkl ı  bir şekil gösterir. 

Liken kültürü çok zordur. Fakat likenin yap ı sına kat ılan alg 
ve mantar, ayr ı  ayrı  kültüre al ınabilirler. Kültür ortam ında algler 
iyi, mantarlar ise fena geli ş irler. Bundan anla şı lıyor ki, likenlerin 
mantarlar ı , orijinlerinde sahip olduklar ı  iyi gelişme özelliklerini 
kaybetmi ş lerdir. Kültürde mantar, algle beraber bulundu ğu za-
manki ş eklini andı rırsa da, bu tam değ ildir. Mantar ancak alglerle 
beraber bulundu ğu zaman likenin gerçek ş eklini alır. Buda simbi-
yozun likenin gerçek ş eklini almada ne kadar etkili oldu ğunu gös-
termektedir. 

Likenler, talluslann ın yapısına kat ılan alg ve mantarlar ın al-
d ıkları  yerlere göre iki tipe ayr ı lırlar. Ilkel yap ılı  likenlerde, alg 
ve mantar tallusunun yap ısında, homogen olarak da ğı lmış tır ki, 
bu gibi likenlere «Homomer» tip ad ı  verilir ( Ş ekil : 1,A). Tallus 
genel olarak bu tip likenlerde müsilâjl ı  bir yap ı  gösterir. 

İ leri yap ı l ı  liken türlerinde alg ve mantar ayr ı  ayrı  bölgelerde 
bulunur, bu gibi likenlere de «Heteromer» tip denir ( Ş ekil : 1,B). 
Heteromer tipler çoğunlukla çalı  liken türlerinde görülür. Buna 
güzel bir örnek «Usnea»  sakal likenini gösterebiliriz. Bundan ba ş -
ka Evernia, Physcia, Ramalina, Cladonia cinsi türleri de ayn ı  - tip-
tendir ( Ş ekil : 1,B). 

Algler, çoğunlukla ışığ a daha yak ın olan üst mantar kabuk ta-
bakas ının alt ında yer al ı rlar. Bu gibi likenlerin tallusu, genellikle 
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derimsi bir yap ı  gösterirler. Baz ı  ş ekillerde ise, mantar miselleri, 
algin saldığı  peltemsi bir ortam üzerinde geli ş irler. Örneğ in : Nos-
toc kolonisinin yapt ığı  peltemsi ortam üzerinde, mantar miselleri-
nin gelişmesi ile meydana gelen, kuru zamanlarda derimsi, nemli 
zamanlarda peltemsi ş işkin bir liken olan, toprak ve a ğaç kabuk-
ları  üzerinde ya ş ayan Collema cinsi buna iyi bir örnektir. Bu ş e-
kildeki likenlere jelatini likenler denir ( Ş ekil : 1,A). 
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Şek. 1 (A) Collema pulposum Tallusunun enine kesiti (Homomer Liken tipi). (a) 

Alg hücreleri, (m) mantar hifi (Des ABBAyes'den). 

(B) Physcia tallusunun enine kesidi (Heteromer tip) (ük) Üst kabuk, 

(a) Alg hücresi, (m) mantar hifi (Haupt'dan) 

Diğer bir liken tipi de, mantar hifleri, ince iplikler ş eklinde, 
yine iplik ş eklindeki alglere sar ılarak, ince bir örtü meydana ge-
tirirler. Böylece, iplik şeklindeki likenler meydana gelir. Bu tipte 
likenin genel ş eklinin meydana geli ş inde, alg önemli rol oynar. 
Ephebe pubeseens buna iyi bir örnektir. 

II —  Likenlerin Yaşama ve Yetişme Yerleri : Likenler, Simbi-
yoza (Ortak ya ş ama) veya Mutualizme iyi bir örnektir. Alg ve man- 
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tar liken içinde, kar şı lıklı  faydalanmalannı  sağ layan, iyi bir i şbir-
liğ i yapmış lardır. Alg, mantara yapt ığı  fotosentez ürünlerini, man-
tar da alg'e üzerinde bulundu ğu ortamdan sağ ladığı  su ve besin 
tuzlar ını  verir. Özellikle salg ı ladıkları  liken asitleri ile kayalar ı  eri-
terek besinlerini sa ğ layabilirler. 

Mantar ayn ı  zamanda likeni, bulundu ğu yere tesbit eder. Bu-
nu tallusunun alt k ı smında meydana gelen özel hifleri yani rizoid-
leri ile yaparlar. A ğaç kabuklar ı  üzerinde ya ş ayan likenler, a ğac ı n 
dokulan içine hifler gönderirler. Bunlar a ğ ac ın yaş ayan dokular ı -
na eri ş mezler. Yaln ız yapraklar üzerinde ya ş ayan likenlerin gön-
derdiğ i hifler, yaprak dokular ına zarar verebilirler. 

Kalker kayalar ı  üzerinde ya ş ayan baz ı  liken türlerinin hifleri 
2 cm. derinliğ e kadar inebilir. 

Toprak ve kum üzerinde bulunanlar ın, yaş adıklar ı  yer ile ba-
ğı ntı lan gevş ektir. Tunduralarda yeti şen liken türleri, buralarda 
hüküm süren ş iddetli rüzgâr ve suyun mekanik etkisine kar şı  ko-
yabilmek için, bulunduklar ı  yerlerde, kendilerini daha sa ğ lam bir 
ş ekilde tesbit ederler. 

Her liken türünün üzerinde ya ş adığı , belli bir yeti şme yeri 
vard ı r. Bunda çe ş itli faktörler rol oynar. 

Likenlerin da ğı lışı nda en önemli rol oynayan faktör, rutubet-
tir. Nemli yerlerde, kuzey yamaçlarda daha çok liken türlerine 
rastlan ı r. 

Eksen liken türleri ışığı  severler, gölgeli yerlerden kaç ımrlar. 
Işı k, fotosentez için gereklidir. Onun için likenlerin ço ğunu, or-
man kenarlar ında, yol kenar ı  ağ aç gövde ve dallar ı  üzerinde, eski 
duvarlar ve kayalar üzerinde görürüz. Orman ın çok s ı k gölgeli iç 
k ı sm ında bulunmazlar. 

Likenler, genel olarak a ş ağı da grupland ı r ılan yeti ş me yerlerin-
de ya ş a ı-lar. 

1 Toprak üstünde 

2 — Canl ı  ağaç gövde ve dallar ı  üzerinde 

3 — Devrik ağaç kütükleri, çitler v.b. yerlerde 

4 — Kayalar üzerinde ya ş arlar. 



58 
	

K. ICARANLANOĞ LIT 

Örneğ in Parmelia 	Parmelia, conspersa Rhizocarpon 
geographicurn tipik kaya likenleridir. Çok az olarak a ğaç kabuk-
ları  üzerinde de ya ş arlar. 

Baz ı  liken türleri kalker kayal ı klar ında yaş ayamaz. Örne ğ in : 
Caltopisma vitellinum , Baeomyces roseus, Sphyridiurn byssodes 
v.b. Physcia pulverulenta ve Lecidea scalaris genel olarak a ğaç 
kabuklar ı  bazende ta ş lar üzerinde bulunan liken türleridir. 

Baz ı  Cladonia türleri normal olarak toprakta ya ş arlar, bazen-
de ağaçlar üzerinde metrelerce yükse ğe t ırmanabilirler. Likenler 
riiinya da fazla olarak kuzey memleketlerinde özellikle tunduralar-
da geni ş  alanlar kaplarlar. Bu bölgelerde birçok familyalardan ör-
nekler bulmak mümkündür. Bu geni ş  bölgede, genel olarak liken 
florası  çok zengin değ ildir. Fakat türler kilometrelerce kare geni ş  
alanlar' kaplarlar ve bol olarak yeti ş irler. Çoğunluğu çalı  likenleri-
dir. Norveç, Isveç, Finlandiya, İ ngiltere, Irlanda, Kanada'da liken-
ler bol olarak yeti ş ir. 

Tropik bölgeler, liken türü yönünden zengindir. Fakat geni ş  
alanlar kaplamazlar. Bu bölgede bulunan likenler, ço ğunlukla ağaç 
kabuklarında ve yapraklarda ya şayan liken türleridir. 

Akdeniz çevresi memleketlerinde kabuk likenleri ço ğunlukta-
d ır. Memleketimizde ise likenlere çam ormanlar ı  ve yaprakl ı  ağ aç 
ormanlarının kenarlar ında rastlan ır. Türkiye'de de çoğunlukla ka-
buk likenlerine rastlan ır. Likenlerin bulunduğu ağ açlar kayın, ka-
vak, söğüt, ıhlamur, atkestanesi, ceviz ve meyva a ğaçland ır Liken-
ler çok yava ş  büyürler. El büyüklüğünde bir liken ekseriya 50 y ı l-
da meydana gelir. Çal ıms ı  likenlerin birkaç santimetre yükselebil-
mesi 100 - 200 y ı lda olabilir. 

Ureme : Likenler çoğunlukla eşeysiz olarak ürerler. Ba ş lıca 
üreme ş ekli, tallusun alg tabakas ında meydana gelen bir veya bir-
kaç alg hücresini saran, mantar hiflerinden olu şan Sorldi denilen 
küçük tallus parçalar ı  ile olur. Kabuk tabakas ında meydana ge-
len yarıklardan serbest duruma geçerek rüzgârlar veya di ğer vas ı -
talarla ba şka yerlere ta şı n ırlar ve orada geli şerek yeni likenleri 
meydana getirirler. 

Birçok türlerde, soridilerin meydana geli ş i, tallusun belli bir 
yerinde olurki, bu k ı sma «Soral» denir. Liken tallusunda e şeyli 
üremeyi yaln ız mantar gösterir. Alg hiçbir liken türünde e ş eyli 
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olarak üremez, zoospor ve gamet meydana getirmez, yaln ız bölün-
me suretiyle ço ğalır. Likenlerin yapı sına kat ılan mantarlarm ço-
ğunluğu Asccrınycetes, ler olduğuna göre, e ğer mantar Pyrenomyce-
tate:' takımından ise fruktifikasyon organlar ı  kapal ı , tepesi aç ık 
dar ağı zlı  testi ş eklinde «Peritesiyum», mantar Disoomycetales ta-
kımından ise 'fruktifikasyon organ ı  çanak ve kadeh ş eklinde «Apo-
tesiyum» meydana gelir ( Ş ekil : 2). Fruktifikasyon oran ının ve-, 
rimli yüzeyinde bulunan himeniyum tabakas ı , askus ve parafizden 
meydana gelir. Askuslarda 1 - 32, çoğunlukla 8 askospor olu ş ur ve 
bu sporlar erginle ş ince etrafa yay ılarak uygun ortam ş artlarında 
çimlenirler ve belli alg hücrelerine rastlarlarsa yeni bir liken mey-
dana getirirler. Fruktifikasyon organlar ının meydana geli ş i y ıllar-
ca sürebilir. Baz ı  arktik ve alpin liken türlerinde bu süre 1000 y ı l-
dan fazla olabilir. 

Askuslu likenlerden 16 familya üyelerinde, Peritesiyum, 35 fa-
milya üyelerinde de apotesiyum meydana gelir. 

Şek. 2. Yapraks ı  bir liken tallusunda apotesiyumun bulundu ğ u 	yerden enine 
kesit. a. apotesiyum, h. himeniyum, b. askus ve askosporlar, c. ye ş il alg 

hücreleri, m. mantar hifleri, r. rizoid (Geisweite'den) 

III — Türkiye'nin Önemli Liken Türleri : Likenler sistematik 
yönden ayr ı  bir grup değ ildir. Bunlar yukarda da aç ıklandığı  üze-
re, alg ve mantardan meydana gelen simbiyotik bir topluluktur. 
Bundan dolay ı , likenlerin filogenetik bir temele dayanan sistema-
tiğ i yoktur. Modern Bitki sistematiğ inde bütün Likenler Lichenes 
bölümü alt ında toplanmış tır. 
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Likenler eski sistemciler taraf ından, çok değ iş ik olan tallus 
ş ekillerine veya içlerinde bulunan mantar çe ş idine göre tasnif 
edilmiş tir. Yani sun'i tasnif yapm ış lard ır. 

Likenler tallus şekillerine göre üç büyük gruba ayr ı lır : 

1 — Kabuksu Likenler : Çoğunlukla ağaç kabukları  ve kayalar 
üzerinde, kabuk ş eklinde , sıkı  bir örtü meydana getirirler. Bu gru-
ba likenlerin, büyük bir k ı smı  girer. Örneğ in : Lecanora, Graphis, 
Lecidea, Biatorina v.b. 

2 — Yapraksı  Likenler : Liken talluslar ı  ş erit veya safiha ş ek-
linde küçük veya büyük dilimli yaprak şeklindedir. Örneğ in 
Parmelia, Physdia, Cetraria, Peltigera, Sticta, Lobaria, Xanthoria 
v.b. 

3 — Ç-alımsı  likenler : İ nce ş erit ş eklinde dallanmış  talluslar ı  
vard ır. Talluslar ı  bir çal ıy ı  and ırarak, ya dik olarak geli ş ir veya 
ağaçlardan a ş ağı  doğru sarkar. Örne ğ in : Usnea, Cladonia, Bryo-
pogcm, Alectoria, Evernia, Ramalina v.b. 

Habituslar ı na göre yap ı lan bu gruplar aras ında, kesin s ın ı rlar 
yoktur. Ayn ı  cinsin türleri aras ında, değ i ş ik yap ıda olanları  var-
d ı r. 

Diğer yönden Likenler üzerinde ya ş adığı  ortama göre de grup-
lara ayr ı lmış t ır. 

1 — Kalker kayalar ı  üzerinde ya ş ayan likenler. 
2 — Silisli topraklar üzerinde ya şayan likenler. 
3 — Ağ aç gövde ve dal kabuklar ı  üzerinde ya ş ayan likenler. 
4 — Yapraklar üzerinde ya ş ayan likenler. 
5 — Devrik ağ aç kütükleri üzerinde ya şayan likenler. 
6 — Suda ya ş ayan likenler. 

Bugün ya ş ayan 18 - 20.000 kadar liken türü içlerinde bulunan 
mantar çe ş idine göre 3 s ın ıfa ayrı lmış  ve bunlar 400 cins al-
t ı nda toplanmış t ı r. 

I. s ı n ıf : Phycolichenes :Yap ı lannda algimsi mantar bulunan 
likenler. 

II. s ı n ı f : Ascolichenes Talluslar ındaki mantar, Ascomy-
cetes'tir 

III. s ı n ıf : Basidiolichenes : Likeni meydana getiren mantar 
bir bazidili mantar, algde Mavi - Ye ş il alglerdendir. Bu alt s ınıfta 
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4 cins vard ır. Bunlarda tropik bölgelerde ç ıplak toprak, kayalar 
ve ağaç gövdeleri üzerinde ya ş arlar. 

Bu likenlerden çok iyi tan ınan cins ve türü Cora pavonia Orta  
ve Güney Afrikada ç ıplak topraklar ve ağaçlar üzerinde yaygmd ır. 

Memleketimiz Liken türleri yönünden oldukça zengindir. Fa-
kat ş imdiye kadar bu alanda yapı lmış  geni ş  bir inceleme yoktur. 

Memleketin çe ş itli bölgelerine yapt ığı m gezilerde, özellikle 
Bolu, Ankara, İzmir ve Bal ıkesir çevresinden toplad ığı m liken tür-
lerinden çok yayg ın olanlar ı  ş unlard ı r : 

1 — Rhizocarpan geographicum (L.) Dc. (Harita Likeni) : 
Syn. Lichen geographicus L., Lecidea geographica Rebent. 

Memleketimizde çok yayg ın bir kabuk likenidir. Kayalar ın üze-
rinde 0,1 - 1,0 mm. eninde sar ı  - ye ş il veya kanarya, limon sar ı s ı  
renkte bir kabuk meydana getirir. Memleket haritalar ını  andıran 
ş ekiller meydana getirdiğ i gibi bazanda kayalar ın her taraf ı n ı  kap-
layabilir. Soridileri yoktur, apotesiyumlar ı  vard ı r. 

Liken tallusu iyot çözeltisi ile koyu mavi renk verir. Tallusun 
sarı  renginde rizokar asidi C20 H14 09 ve barbatin asidi vard ır. An-
kara civar ında özellikle Keçiören ve Dikmen s ı rtlarında kalker 
kayalar ı  üzerinde çok yeti ş ir ( Ş ekil : 3). 

Kaya 
Sek. 3. Ankara, Keçiören verem dispanseri kar şı s ı  kalker kayalar ı  üzerinde (R) 

Rhizocarpon geographicum (L). DC. (Harita Likeni). 

Bu liken türü, yeti ş tiğ i yerin havas ının temizliğ ini gösteren 
iyi bir göstericidir. Türkiye'nin çe ş itli bölgelerine yapt ığı m geziler- 
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de bu liken türüne Hakkâriden - Edirneye, Sinoptan - Antalyaya 
kadar havas ı  temiz olan her yerde kayalar üzerinde rastladım. 

Ankara nüfusunun günden güne artmas ı , yerle şme alanlarının 
geni ş lemesi, özellikle gecekondu sakinlerinin Keçiören ve Dikme-
nin bu likenlerin bulunduğu bölgelerde yerle ş mesi havan ın bozul-
mas ına sebep olmu ş  ve bunun sonucu olarak Likenler de azalmaya 
ba ş lamış t ı r. 

2 — Parmelia furfuracea (L.) Ach. 
Syn. Lichen furfuraceus L., Pseudevernia furfuracea Zopf. 

Parmelia cinsinin ço ğunluğu yaprak ş eklinde kabuk ve kaya-
lar üzerinde yaş ayan, bütün dünyaya yay ı lmış  800 kadar türü var-
d ı r. Parmelia furfuracea türü tallusu çal ıms ı  yaprak likenleri ara-
s ı nda bir yap ı  gösterir. Daha çok çal ı  likenlerine yak ındı r. 

Tallusları  ş erit şeklinde dikotom veya gaynmuntazarn daha-
mr. Ş eritler 2 - 25 mm eninde 6 - 10 cm. uzunlu ğunda, üst taraf ı  
kül renginde alt taraf ı  siyah veya grisiyah - k ırmızı siyah renktedir. 
Tallus KOH ile sar ı  renk verir. Apotesiyumlar ı  saps ız, önceleri de-
rin, sonra düz bir ş ekil al ır. 

Bu liken türü genel olarak iğ ne yaprakl ı  veya yaprakl ı  ağ aç 
gövdeleri üzerinde 3rayg ındır. Ba şka yerlerde de bulunabilir. Bizde 
çoğunlukla karaçamlar üzerinde bulunur. Ankara K ızı lcahamam 
Dinus nigra (Karaçam) orman ında dikili veya devrik Karaçam göv-
de ve dallar ı  üzerinde, Bolu ili çevresi ormanlan özellikle Abant 
çevresi Kay ın ve Köknar dal ve gövdeleri üzerinde yeti ş ir ( Ş ekil : 4). 

9 

Ş ek. 4. Parmelia furfuracea (L.) Asch. Ankara, K ı z ı lcahamam Karaçam orman ı , 
Karaçam dallar ı  üzerinde. 
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Bütün Karadeniz ormanlar ında bu liken türüne rastlad ım. 

3 — Parmella physodes (L.) Ach. 

Syn. Lichen physodes L., Lobaria physodes Hoffm., Hypogymnia 
physodes Nyl. 

Bu türde yayg ındı r. Ovalardan dağ ların yüksek yerlerine ka-
dar ç ıkar. Tallusu yapraks ı , çoğunlukla daire veya uzunca rozet 
ş eklinde veyahutta gayr ımuntazam dağı lırlar. Tallusun üst yüzü 
açık kül renginde, alt yüzü ise siyah veya mat bir renktedir. 

Tallusun üst yüzü KOH ile sar ı  bir renk al ır sonra k ı rmızı  -
kahverengi olur. Bile ş iminde Fizot asidi C20 H22 06 Fizodal asidi 
C24 H20 012 ve Atranorin C ıı  1118 08 vard ır. 

Ankara ve Bolu ili çevresinde orman ve meyva a ğ açları  üzerin-
de de rastlanan Liken türüdür. Kay ın ağ açlar ı  üzerinde daha s ık 
rastlanır ( Ş ekil : 5). İzmir ve Bal ıkesir ili çevrelerinde de bu liken 

şek. 5. Parmelia physodes (L.) Ach. 

türüne özellikle Edremit Kaz da ğı nda, Bursa Uludağda rastlad ım. 

4 --- Evernia prunastri (L.) Ach. 
Syn. Lichen prunastri L., Parmelia prunastri Ach. Physica prinastri 
Dc. 

Çok yayg ın bir liken, türüdür. Me ş e, Akçaağ aç, Kay ın, Gürgen 
Karaağaç, Kavak ve nadir olarakta i ğne yaprakl ı  ağaçlar üzerinde 
özellikle bizde Karaçamlar üzerinde, çit, kaya ve duvarlar üzerin-
de yaşar. 
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Bu liken türü, Bal ı kesir çevresi ormanlar ı , İ stanbul Belgrad 
ormanı  ve bütün Karadeniz ormanlar ında yeti ş mektedir. Bu liken 
türünün tallusu yapraks ı  - çal ımsı  tipte, zengin çatall ı  veya gayri-
muntazam dall ı , orta kısmı  ile bulunduğu yere bağ lanır, diğer k ı -
s ımları  serbest dik veya sarkar. Tallusun üst yüzü sar ımtrak gri 
yeş il, alt yüzü renk bak ımından farkl ı  beyazımtrak renktedir ( Ş e-
kil : 6). 

Sek. 6. Evernia prunastri (L.j Ach. Bolu, Abant gölü yak ı n ı nda devrik 	Kay ı n 

ağ açlar ı  gövde ve dallar ı  üzerinde. 

Tallusun kabuk k ı sm ı  KOH ile sar ı  bir renk verir, öz k ı sm ı  
vermez. Apotesiyum uçda çe ş itli büyüklükte hemen hemen sapl ı  
kadeh şeklindedir. 

Bileş iminde, likene sar ı  rengi veren usnik asit C18 HI6 07, bun-
dan ba ş ka atranorin C19 Hi8 08, evernin asidi CI, H16 07 vard ır. Bu 
liken türünden Lichen Quercinus drogu elde edilir. 

Parfümeri endüstrisinde, sabun ve kozmetik yap ı m ı nda iyi 
bir fiksatör olarak kullan ı l ı r. 

5 - Ramelina fastigiata (Pers.) Ach. 

Parmelia fastigiata Ach. Phycia fastigiata Dc. 

Bir nevi çal ıms ı  liken çe ş ididir. Tallusu 2 - 4 cm. geniş liğ inde 
1 - 3 cm. yüksekli ğ inde dik, s ı k veya gev şek demetler meydana ğ e-
tirir. 
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Tallus soluk sarımtrak veya ye ş ilimtrak kül renginde, çatal 
dallanma gösterir ( Ş ekil : 7). Apotesiyumları  oldukça fazla olarak 

Şek. 7. Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 

meydana gelir, hemen hepsi uçta bulunur. 2 - 5 mm. geni ş liğ inde, 
baş lang ıçta derin, sonra düz bir ş ekil al ır. 

Bu liken türü çoğunlukla yaprakl ı  ağaç gövdeleri, Ihlamur, 
kavak, Atkestanesi, Kay ın v.b. devrik ağaç kütükleri ve di ğer yer-
lerde de bulunur. Kuzey Anadolu ormanlar ında özellikle kay ın ve 
meşe ağ açlar ı  üzerinde, Adana; Osinaniye, Amanos da ğ ları  Quercus 
cerris' ler üzerinde yeti şmektedir. 

6 — Ramalina calicaris(L.) Fr. 

Lichen calicaris L., Lobaria calicaris Hoffm., Ramalina fastigiata 
var calicaris Ach., R. fraxinea var. calicaris Schaer. 

Çal ıms ı  bir liken türüdür. Tallusu sark ık veya çoğunlukla dik, 
gergin ve ensiz ş eritler ş eklinde, 3 - 7 cm. uzunlu ğunda 1 - 2 mm. 
geniş liğ inde, griye ş il veya ye ş ilimtrak beyaz, çatall ı  dall ı , kenarla-
rı  ş işkin orta k ı smı  olukludur ( Ş ekil : 8). Apotesiyumlan uçta ve-
ya kenarlarda bulunur, yuvarlak, düz veya dalgal ı  5 mm. hatta 
daha fazla geni ş liktedir. KOH ile renk vermez. 

Bu liken türününde yay ı lma alan ı  geniş tir. Çoğunlukla yaprak-
l ı  ağ açlar ın gövdeleri üzerinde özellikle ş ehir dışı  yol kenarı  ka-
vaklarında bulunur. Bal ıkesir, Edremit Kazdağı , Susurluk Çatal- 
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Şek. 8. Ramalina calicaris (L.) Fr. 

dağı , Bursa Uludağ , Bolu, Abant yak ı nında Kay ın, Karaağaç, Gür-
gen ve iğ ne yaprakl ı  ağaç gövde ve dallar ı  üzerinde yeti ş ir. 

7— Ramalina farinacea (L.) Ach. var. reagens B. de cesd. 

Çal ı ms ı  bir diken çe ş ididir. Tallusu çatall ı  dall ı , griye ş il, yeş i-
limtrak veya sar ımtrak beyaz, ço ğunlukla sark ık şeritler dar cet-
ve imsi 0,5 - 2 mm. geni ş liğ inde 3 - 10 cm. uzunlu ğundad ır ( Ş ekil : 
9). Ş eritlerin kenar ında çok say ıda elips ş eklinde soridiler vard ı r. 

Şek. 9. Ramalina farinacea 	Ach. var. reagens 
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KOH ile reakilyon vermez, Yaprakh a ğaç gövde ve dallar ı  üzerin-
de özellikle kay ın, meş e veya iğne yaprakl ı  ağaç gövdeleri üzerin-
de yaş ar. Bile ş iminde usnik asit, Ramalin asidi C18 H14 Oı  vardır. 

Bu Tiken türüne İ stanbul Belgrad orman ı  meş eler üzerinde, 
Balıkesir Susurluk Çataldağı  ve Bolu Düzce, üskübü Heciz dağı  
orman ında kay ınlar üzerinde rastlanm ış tır. 

8 — Ramalina fraxinea (L.) Ach. var. caUcariformis Nyl. 

Çal ımsı  bir likendir. Tallus ş eritleri daha uzun ve bundan ön-
ceki likene göre daha geni ş , biraz oluklu, genel olarak Ramalina 
calicaris'e benzer, fakat sporlar ı  daha büyüktür. Yaprakl ı  ağaç 
govdelerinde, özellikle me şe kavak ve sö ğütte yaygındır ( Ş ekil 
10). Bal ıkesir, Edremit Kazda ğı , Çataldağı , Bolu dağ larında kayın 
ve meşe ağaçları , Adana, Osmaniye me şe ağaçları  üzerinde yeti ş -

mektedir. 

Şek. 10. Ramalina fraxinea (L.) Ach var. Calicariformis Nyl. 

9 ..._ Usnea flarida (L.) Hoffm. (Sakal likeni) 

Lichen floridus L., U. barbata, Parmelia barbata. 

Memleketimizin hemen her bölgesinde orman ağ açları  üzerin-
de özellikle çam ve köknarlar, kay ınlar üzerinde uzun sarkan 



Sek. VI. Usnea florida (L.) Hoffrn. (Sakal Likeni) 
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1 - 2 mm. çap ında bil: çal ı  likenidir ( Şekil : 11). Tallusu bas ık yu-

varlak şekilde çatall ı  dallı  veya gayr ımıntazam dall ı , griyeş il renk-

tedir. Apoteslyuinları  az görülür, kenarlar ında birbirine eş it olma-

yan uzun kirpikleri bulunan yayvan kurslar halindedir. 1(01-1 ile 

reaksiyon vermez. Bile ş irninde Ca. % 4 oran ında usnik asit vard ı r. 
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10 — Lobaria pulmonaria (L.) Hoff (Ciğerlikeni)- 

 Lichen pulmonarius L., Sticta pulmonacea Ach. 

Bir yaprak likenidir. Tallusu büyük yaprak sekl ındedir ( Ş e-
kil : 12). Derimsi, dilimli, dilimler 1-12 cm. uzunlu ğunda '5 - 30 

Ş ek. 12. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (Ciğ erlikeni) 

rxım genisligindedir, üst yüzü derimsi kahverenginde veya grikah- 
verengindedir. Apotesiyumlar ı  kenardadır. Memleketimizde özel- 
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likle karadeniz ormanlarmda kay ın, meş e, köknar, çam gövdeleri-
nin dip tarafında bulunur. Dağ larda nemli kayal ık yerlerde de ya-
ş ar. Bolu, Gölcükalt ı , Karatepe, Abant gölü, Heciz da ğı , özellikle 
kayıt' ve köknar ağaçları  gövdelerinin a ş ağı  kı s ımlarında çok rast-
ladım. 

Bu liken tallusundan Lichen puhnonarius drogu elde edilir. 
Bileş iminde setrarik asit ve yan ında % 3 oran ında stilainik asit 
vardır. 

Cladcmia pyxidata (L.) Fr. (Kadehlikeni) 

Özellikle kireçli topraklar üzerinde yayg ın olan kadeh şeklin-
de bir liken türüdür. Tallusun d ış  yüzü griye ş il renkte, çoğunlu-
ğu 1 - 3 cm. boyunda, dik, oldukça s ık olarak bulunurlar. KOH ile 
reaksiyon vermez. Güne ş li yerlerde orman kenarlar ında s ı k rast-
lanır ( Ş ekil : 13). Sar ı  ve karaçam ormanlarmda toprak üstünde 

Şek. 13. Cladonia pyxidata (L.) Fr. (Kadehlikeni) 

yaşar. B ı  liken türüne Ankara, Balâ. Beynam orman ında ve K ızı l-
cahanıaM Karaçam ormanmda çok s ık rastlan ı r. 

Kadeh likeni tallusundan Lichen Pyxidata drogu elde edilir 
Ekspektoran olarak özellikle bo ğmaca öksürüğüne karşı  kullan ı lır. 

IV — Likenlerde bulunan önemli maddeler ve faydalamna 

Likenler kimyasal yönden iyi bir ş ekilde incelenmiş tir. Çün- 
kü çok eski zamandan beri likenler, yem bitkisi, boya bitkisi, t ıb- 
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bi bitki ve parfümeride kullan ı lmış t ır. Hatta likenler kimyasal 
özelliklerine göre de grupland ınlmış  ve kernosistematik bir tasnif 
yap ı lmış tı r. 

Likenlerde bulunan önemli kimyasal maddelerin büyük k ısmı , 
mantar metabolizmas ı  sonucunda meydana gelmektedir. 

Likenlerde bulunan maddelerin çoğunluğu asit özelliğ i göster-
diğ inden dolayı  bunlara «Liken asitleri» denir. Likenlerde 150 ka-
dar madde tammnaktad ır. Bunların büyük bir kı smı  alifatik, di-
ğer bir k ı sm ı  ise aromatiktir. 

Likenler çe ş itli maksatlar için kullan ılmaktadır. 

Besin Likenleii : İki liken türü Lethraria vulpina ve ';etraria 
pinastri zehirli olarak bilinir. Bunlar İ skandinavya memleketlerin-
de kurtlar ı  zehirlemek için kullan ı lır. Solunum sistemine tesir eder 
onu durdurarak ölümüne sebep olur. 

Bu iki liken türünden ba ş ka, hiçbir liken türü zehirli de ğ il-
dir. Yalnız çoğunun ihtiva ettikleri liken asitlerinden dolay ı  barsak 
bozukluklar ına sebep olabilirler. 

Tabiatta likenlerin büyük k ısmı , mikrofavnan ın ve memeli 
hayvanlar ın besinlerini sağ lar. Kuzey memleketlerinde Ren geyik-
leri, kar alt ında özellikle Cladonia alpestris ararlar ve yerler. Ay-
nı  bölgede yeti ş en Cladonia rangiferina ve Cladonia silvatioa tür-
lerini, acı lığı  sebebiyle severek yemezler. 

Arktik ve subarktik bölgelerde geni ş  çayırlar meydana geti-
ren 15 - 30 cm. yüksekli ğ inde çal ıms ı  Cetraria ıslanclica türü tallu-
su, yabani ve ehli ren geyiklerinin, yabani mandalarm, domuzlar ın 
önemli yem bitkisidir. Kuzey memleketlerinde yerli halk, sonba-
har hazırlığı  olarak, ehli hayvanlar ın yiyeceklerini sa ğ lamak için, 
büyük miktarda liken toplarlar. Bu liken türü tallusundan «lic-
hen islandicus» drogu elde edilir. Çok eski zamandan beri tonik, 
ekspektoran olarak kullan ı l ır. D ış tan yaraların tedavisiride Korri-
gen olarakta ac ı  ilâçlara tad vermek için kullan ı lır. 

Likenler insanlar için de yiyecek maddesi olarak ktillamlmak-
tad ın Cetraria islandica tozu ekmeklik un olarak kullaml ır. De-
nebilir ki, iki kgr, liken unu, bir kgr. buğday ununa e ş ittir. Bu Ti-
ken türünün besin değerinin yüksekliğ i bileş iıninde zengin Like- 
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nin bulunmas ındand ır. Liken ve sütten hazm ı  kolay bir lapa 

veya jel yap ı lır. Cetraria nivalis.  de aynı  gaye için kullanı lır. 

Manna likeni, Kudret helvas ı , Lecanora esculenta'mnda besin 
değeri yüksektir. 

Dini kitaplarda «Beni İ srail oğulları nın» ( İbraniler) Mı s ırdan 
hicret edip Sina çölünde aç ve susuz kald ı kları  bir zamanda, gök-
ten yağdığı n ı  sand ıkları  «kudret helvas ı» bu liken türüdür. Bu 
gün de orta doğunun kurak bölgelerinde özellikle step ve çöllerin-
de Büyük Sahrada, Arabistanda, Rusyada K ı rımdan - Türkistana 
kadar olan bölgede, İ randa yeti ş ir. Memleketimizde Güney Do ğu 
Anadolu bölgesinde bulundu ğu söylenirse de Urfa ve Mardin ili 
çevrelerinde yapt ığı m gezilerde bu liken türüne rastlamad ı m. 
Manna likeni yetiş tiğ i bölgelerde ekseriyetle ya ğmur mevsimlerin-
de yeti ş ir ve ye ş il kül renginde toprağı n üzerini örten liken çimen-
lerini meydana getirir. Fakat yeti ş tikleri ortamla ba ğ lantıları  çok 
s ı kı  değ ildir. Kurak ve s ıcak zamanlarda küçük parçalar halinde 
birbirinden ayr ı larak( f ındık veya iki f ındık büyüklüğünde yuvar-
lak bir yumak ş eklini al ı rlar. 706  ı s ıya hiç zarar görmeden daya-
nabilirler. Böylece meydana gelen küçük liken yumaklar ı  kuvvetli 
rüzgârlarla etrafa çok uzak mesafelere kadar ta şı nı r, rüzgâr h ızı  ke-
sildi ğ i zaman yere dü ş erek gökten ya ğı yormu ş  (Manna yağmuru) 
hissini verir. İş te Beni İ srail oğullar ı nın Sina çölünde ilâhi kuvvetle 
gökten yağ dığı nı  sand ıkları  ve kar ınlarını  dvyurdukları  maide 
( = Tanr ı  sofras ı ) bu liken türüdür. 

Lecanora esculenta böyle rüzgârlarla her tarafa sürüklendi ğ i 
için buna «yürüyen liken» de denir. Likenin tallusuna Manna (Kud-
ret helvas ı ) denir. Araplar ın çoğunun ve develerinin besinini bu 
liken sağ lar. Bir nevi ekmek veya kuru pasta yap ı l ı r. Mannit yö-
nünden zengindir. Tonik ve hafif laksatif etkiside vard ır. Orta As-
ya step ve çöllerinde bu liken türünden bir çe ş it ekmek yap ı lırki 
buna «Kı rg ız ekmeğ i» denir. 

Kudret helvas ı  olarak bilinen yaln ız bu liken türü de ğ ildir. 

Baz ı  bitkilerin meş e, dişbudak, badem, melez, Deve dikeni, 
v.b. gövde dal ve yapraklar ında, böcek sokrnas ı  veya kendi ken-

dine meydana gelen tatl ı  maddedir. 

Likenlerde az miktarda da olsa vitaminler vard ır. Ctaclonia 
rangiferina tallusunda, vitamin A,C ve D vard ır. 
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Tıbbi Likenler : Çok eski zamandanberi t ıp, likenleri tedavide 
kullanmış tır. Fakat bu kullam ş  bilimsel bir faydalanmadan daha 
ekolu prensipleri hakim olmu ş , bitkinin organlar ı  ile hasta organ 
çok, bat ı l inançlara göre olmu ş tur. Bunda «Signatura plantaruın» 
ve hastal ık aras ındaki benzerlik esas al ınmış tır. Örneğ in, saça ben-
zeyen Usnea türleri saç ç ıkartmak için düşünülmüş , Lobaria pul-
monaria alveollu yüzeyinden dolay ı  akciğer hastal ıklarında kulla-
n ı lmış tır. Tallusu sarı  renkli olan Xanthoria pariteina sar ı lık te-
davisinde kullan ı lmış tır. Diğer taraftan Peltigera eanina ilmi ad ını  
kuduza kar şı  kullan ı lmış  olmas ından alm ış tı r. 

Likenlerin antibiyotik iizellikleri : Bu konuda Amerika, lis-
viçre, Japonya ve Rusya'da ara ş t ırmalar yap ı lmış t ı r. Bu gün liken- 
Terden elde olunan 60' ın üstünde antibiyotik madde tesbit edilmi ş -
tir. 

Antibiyotik maddeler ço ğunlukla Claclonia, Evernia, Cetraria, 
Usnea. Alectoria, Ramalina cinsi türlerinden elde edilen Usnik asit 
vulpinik asit, evernin asidi, önemli antibiyotik asitlerd ır. Usnik 
asit, evernin asidi ve liken ya ğ  asitlerinin karışı mından ev«In 
elde edilir ki, bunun kuvvetli bir antibiyotik etkisi vard ır. Bu mad-
deler, gram (+ ) Kokuslara kar şı  ve Mycobacterium tubercutosis 
(Verem basili) ve difteriye kar şı  etkilidir. Usnik asidin sodyum 
tuzları da Staphylococcus, Streptococcus ve Mycobacterium 'a karşı  
kuvvetli bir antibiyotik etkisi olduğu tesbit edilmi ş tir. Usnik asit, 
yaraların tedavisinde kullan ılan toz ve merhemlerin bile ş imine gi-
rer. 

Likenlerden elde edilen ekstrelerin, bu ğday çiminin gelişmesi-
nide önlediğ i deneylerle tesbit edilmi ş tir. 

Sanayide kullanılan Likenler : Akdeniz çevresi memleketleri 
sahil kayalıklarında yeti şen, Rocella tinctoria R, fuciforme ve di-
ğer Roce//a türleri ile Ochrolechia tartarea, O. parencc çeşitli Gysop-
hora ve Parmelia türleri talluslar ından «Lacca Musci» drogu elde 
edilir. Bundan da fermentasyon yoluyla asit -baz (pH) endikatörü 
olarak kullanı lan Turnosol mahlülü veya ka ğı dı  yap ı lır. Bundan 

başka «Orsey» adı  verilen yün, ipek hatta odunu boyamada kulla-

nı lan k ı rm ızı  bir boya elde edilir Bir zamanlar bu boya çok k ıy-

metli idi. Fakat sentetik boyalar ın yap ılması  sonucunda önemini 

kaybetti ise de L  sentetik boyalara üstünlü ğü sebebiyle bu gün de yi- • 
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ne aranmaktad ır. Araş tırmalarıma rağmen bat ı  ve güney anadolu 
sahillerinde bu Liken türlerine rastlamad ım. 

Baz ı  liken türleri orta çağdanberi parfümeride kullan ılmış tır. 
Fransa'da saçlar için yap ı lmış  olan bir pudra çe ş idi «Poudre de 
chypre» Evernia prunwtri, Usnea,Physeia türlerinden yap ı lırdı . Bu 
günde Evernia prunastri ve Lobaria pulmonaria bazı  parfiimlerin 
bileş imine girmekte, onlara ho ş  bir koku vermektedir. Likenler al-
kol kaynağı  olarak da kullan ı lmaktad ır. Bu amaç için kuzey 'nem-
leketlerinde çoğunlukla Cladonia rangiferina ve diğer türler kulla-
n ı lmaktad ı r. 1 kg. likenden yar ım litre alkol elde edilmektedir. 
Fransa'da Lobaria pulmonaria' dan «orman çay ı » ad ı  verilen aro-
ınatik bir içki yap ı lmaktad ı r. 

ÖZET 

Likenler, iki ayr ı  bitkinin, Alg ve Mantar ın bir araya gelmesi 
ve bir birlik meydana getirmesi suretiyle olu ş an kompleks yap ı l ı  
zengin bir organizma grubudur. Bu iki çe ş it organizma yanyana 
gelerek kendilerine hiç benzemeyen bir birlik meydana getirirler. 
Likenler, ortak ya şamaya (Simbiyoza) iyi bir örnektir. 

Memleketimiz Liken türleri yönünden oldukça zengindir. Fa-
kat bu alanda yap ı lmış  çok az ara ş tırma vard ır. Bu çal ış mada 
memleketin çe ş itli bölgelerine yapt ığı m gezilerde, özellikle Ankara, 
Bolu, İ zmir ve Bal ıkesir çevrelerinden toplad ığı m Liken türlerini 
tesbit etmeye çal ış tım. 

Memleketimizin havas ı  temiz olan yerlerinde kayalar, a ğ aç 
gövde ve dallar ı  üzerinde s ık rastlanan liken türleri şunlardır : 

Rhizocarpon geographicum, Permelia furfuracea, Permelia phy 
sodes. Evernia prunastri, Ramaltrza fastigiata, Ramali7u2 calicaris, 
Rdrnalina farinacea var. reagens, Ramalina fraxinea var. Calicari 
formis, Usnea florida, Lobaria pulmonaria, Cladonia pyxiclata. 

SUMMARY 

Lichens are the plants, composed of two organismus a speci-
fic fungus and a specific alga. Both type of organismus presumably 
benefit from the relationship-the fungus obtaining organic nut-
rients fro ın the alga and the alga obtaining water and probably 
some of its essential elements from the fungus. They live in Sym- 
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biotic relationship Linchens are very commen and grow on the 
soil and on the tree trunks; woods, etc. 

Our country is rich from the point of view of the Lichens spe-
cies. But there are a few researches made in this field. 

In this study I tried to identify the species of the Lichens I 
collected from various areas of Turkey, especially around of An-
kara, Bolu, İzmir and Bal ıkesir. These Lichens are : Rhitocarpon 
geographicum, Parmelia furfuracea, Parmelia physodes, Evernia 
prunastri, Ramalina fastigiata, Ramalina calicaris, Ramalina fari-
nacea var. reagens, Ramalina fraxinea var. calicariformis, Usnea 
florida, Lobaria pulmonaria, Cladonia pyxiclata. 
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