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Inleiding 

Op 07/03/2020 stond een bijzondere activiteit van de WBL op het programma. Op 17 

april 2014 en op 18 april 2015 was op vraag van de vzw. Vrienden van de Abdij van 

Park, een inventarisatie uitgevoerd van de lichenen voor de restauratie zou aanvangen. 

De Vrienden van de Abdij wensten bij deze restauratie maximaal met de 

natuurwaarden rekening te houden. Tijdens deze inventarisaties waren een aantal voor 

Vlaanderen zeer bijzondere steenbewonende korstmossen aangetroffen (Van den 

Broeck & De Wit 2015). We wilden nu nagaan of ze de restauratie overleefd hadden. 

Omdat we dachten dat we voor deze activiteit niet meer dan een halve dag nodig 

hadden was in de namiddag een inventarisatie van het stadskerkhof van Leuven 

gepland. Uiteindelijk hebben we in de voormiddag niet alles kunnen bekijken. Maar 

wat we gezien hebben heeft ons zeker gerust gesteld. De Abdij van Park is nog steeds 

een hotspot en reservaat voor steenbewonende lichenen. 

 

Excursieverslag 

Eerst bekeken we de binnenmuren van de groententuin. Op deze muur dienden we 

onder meer bruin hunnebedschildmos (Xanthoparmelia loxodes) terug te vinden. Het 

duurde lang voor we ons eerste exemplaar opmerkten. Maar het was er wel en we 

vonden er tenslotte meerdere. Ook muurblaaskorst (Toninia aromatica) konden we in 

ruime hoeveelheden terugvinden net als zwarte schotelkorst (Tephromela atra) en 

zwavelgroene schotelkorst (Lecanora sulphurea). Grauwe schotelkorst (Rinodina 

teichophila) vonden we maar op één plek maar dit is een onopvallende soort die 

gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. Vermeldenswaardig nog is dat witte 

citroenkorst (Pyrenodesmia teicholyta) abundant fertiel aanwezig was wat in 

Vlaanderen maar heel zelden het geval is. Er werden ook enkele stalen van een 

lichenicole fungus op gelobde citroenkorst (Variospora flavescens) en gebarsten 

granietkorst (Lecidea grisella) verzameld voor microscopisch onderzoek. Doordat we 

met zo’n grote groep waren waarbij we ook een ladder gebruikten waren we tot de 

middag bezig met de inventarisatie van die muren. Dan maar op een drafje naar de 

kerk waarop nog we nog steeds de twee chemotypes van witgerande stofkorst 

(Haematomma ochroleucum) broederlijk naast mekaar konden bewonderen. Ook een 

aantal van de meest bijzondere soorten namelijk gewoon landkaartmos (Rhizocarpon 

geographicum subsp. tinei) en oosterse schotelkorst (Lecanora pannonica) wisten we 

op de muren van het kerkhof terug te vinden. Dijkschotelkorst (Lecanora rupicola 

subsp. rupicola) zagen we niet maar de ladder was wat te kort om alles goed te kunnen 

onderzoeken. Waarschijnlijk is deze er dus ook nog steeds. Onze laatste inspectie 
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betrof de balustrade waarop we toch nog twee exemplaren van donkere citroenkorst 

(Pyrenodesmia variabilis) wisten te spotten. De overige locaties hebben we niet meer 

bezocht. Maar wat we gezien hebben geeft ons vertrouwen dat ook de rest met 

dezelfde grote zorgvuldigheid werd aangepakt. Proficiat aan allen die bij de restauratie 

betrokken zijn geweest. Ook na de restauratie blijft de Abdij van Park dus een hotspot 

voor steenbewonende korstmossen. 

In de namidag bekeken we het stadskerkhof van Leuven waar we afgesproken hadden 

met Roosmarijn Steeman van Natuurpunt. Momenteel loopt een project rond de 

biodiversiteit op begraafplaatsen in Vlaams-Brabant waarbij ook naar korstmossen 

wordt gekeken. Eerst bekeken we een reeks lindes aan de ingang van het kerkhof. De 

lichenicole fungus Erythricium aurantiacum (syn. Marchandiobasidium aurantiacum) 

had het duidelijk naar zijn zin op kapjesvingermos (Physcia adscendens). Dan 

bekeken we zoveel mogelijk graven in het oudste gedeelte van het kerkhof waarbij we 

heel wat steenbewonende korstmossen konden noteren, voornamelijk soorten met een 

voorkeur voor een kalkrijke ondergrond. De meest bijzondere soorten vonden we 

echter op de dikke beuken. Een schildmos (Parmotrema) met uitzonderlijke grote 

lobben bleek na aanstippen van het merg met kaliumhydroxide rood te verkleuren, 

gewimperd schildmos (P. pseudoreticulatum) dus. Daarnaast vonden we verschillende 

exemplaren van sierlijk schildmos (Melanohalea elegantula) alsook één exemplaar 

van olijfschildmos (Pleurosticta acetabulum). In het totaal konden op het kerkhof 83 

soorten worden aangetroffen wat zeer veel is.  

 

Bespreking van drie bijzondere soorten nieuw gevonden in Abdij van Park 

Lempholemma chalazanum 

Kalkrozijnenmos lijkt door zijn geleiachtig thallus op soorten van de geslachten 

zwelmos (Scytinium) en geleimos (Blennothallia, Enchylium, Lathagrium) maar 

verschilt van deze door ingezonken apotheciën (Figuur 1) en ascosporen die ééncellig 

zijn. In Nederland staat deze soort als gevoelig op de Rode Lijst (Aptroot et al. 2012). 

In België wordt deze vermeld als uiterst zeldzaam in het Vlaams, Kempens, Brabants 

en Ardens district en zeer zeldzaam in het Maasdistrict (Diederich et al. 2020).  
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Figuur 1: Lempholemma chalazanum (kalkrozijnenmos). 

 

Muellerella lichenicola 

De lichenicole fungus Muellerella lichenicola heeft in het gebied van de checklist veel 

verschillende gastheren. Zo werd deze reeds aangetroffen op Caloplaca crenulatella, 

C. dolomiticola, C. flavescens, C. saxicola, C. variabilis, Catillaria lenticularis, 

Lecanora albescens, Mycobilimbia sabuletorum, Protoblastenia rupestris, Verrucaria 

macrostoma, V. cf. viridula en V. sp. In België wordt dit taxon beschouwd als uiterste 

zeldzaam in het Maritiem en het Brabants district, zeer zeldzaam in het Vlaams district 

en vrij zeldzaam in het Maasdistrict (Diederich et al. 2020). Wij troffen deze aan in de 

Abdij van Park op het thallus van Variospora flavescens. Muellerella lichenicola is in 

het veld herkenbaar aan zwarte, ronde, min of meer in het thallus van de gastheer 

ingezonken peritheciën (Figuur 2). Microscopisch zien we bruine, tweecellige 

ascosporen in veelsporige asci. 
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Figuur 2: Muellerella lichenicola. 

 

Muellerella pygmaea  

De lichenicole fungus Muellerella pygmaea is mogelijks veel zeldzamer en kent in het 

gebied van de checklist ook veel minder gastheren (Lecidea fuscoatra, L. grisella en 

Lobothallia radiosa). In België wordt deze beschouwd als uiterst zeldzaam in het 

Maasdistrict en zeer zeldzaam in het Ardens district (Diederich et al. 2020). Het 

gelijkt sterk op M. lichenicola (Figuur 3) maar de gastheer verschilt en de sporen zijn 

groter. Over de gastheer dient ook nog iets gezegd te worden. Gebarsten granietkorst 

(Lecidea grisella) wordt nog maar kort geleden erkend als een aparte soort, te 

onderscheiden van gewone granietkorst (L. fuscoatra) (van Herk et al. 2017; 

Diederich et al. 2020). Beide kenmerken zich door meestal witberijpte (indien 

onberijpt betreft het volgens Wirth et al. 2013 steeds L. fuscoatra), in het thallus 

ingezonken apotheciën, een voorkomen op zuur gesteente en een thallus dat rood 

verkleurt met bleekwater. Microscopisch zijn er geen verschillen. Het verschil zit hem 

in de kleur en de structuur van het thallus. Het thallus van gewone granietkorst is 

bleek geelbruin tot grijsbruin en bestaat van in het begin uit afgeronde, opbollende al 

of niet gebarsten veldjes. Het thallus van gebarsten granietkorst is aan de rand enkel 

gebarsten en in het midden bestaande uit gebarsten veldjes die steeds vlak zijn (Wirth 

et al. 2013) en is grijs tot bleek bruingrijs. Volgens Smith et al. (2009) is gewone 

granietkorst grijsbruin tot roodbruin, gebarsten granietkorst grijs. De grijze vorm is in 

Vlaanderen, net als in Nederland en de Britse eilanden, duidelijk de algemeenste. 
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Figuur 3: Muellerella pygmaea. 
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Soortenlijst 

In het vorige verslag (Van den Broeck & De Wit 2015) met betrekking tot de Abdij 

van Park werd geen soortenlijst gegeven. Deze vinden we in dit verslag in tabel 1 in 

kolom 2 (abdij 2014-2015).  

 

Tabel 1 

Soorten Locaties 

abdij  

2014-2015 

IFBL E5.24.13 

abdij  

2020 

IFBL E5.24.13 

Leuvens 

stadskerkhof 

IFBL E5.24.11 

Acarospora fuscata ijzer 

Amandinea punctata Acer Tilia 

Anisomeridium polypori Populus 

Arthonia lecanorina 

Lecanora 

albescens 

Lecanora 

albescens Lecanora dispersa 

Arthonia phaeophysciae 

Phaeophyscia 

orbicularis 

Athallia holocarpa kalksteen kalksteen 

Athelia arachnoidea Xanthoria parietina 

Bacidina caligans kalksteen 

Bagliettoa calciseda kalksteen kalksteen 

Bilimbia sabuletorum mortel 

Blennothallia crispa kalksteen 

Botryolepraria lesdainii Baksteen 

Buellia aethalea Baksteen 

Calogaya decipiens Baksteen gesteente kalksteen 

Calogaya pusilla mortel Baksteen kalksteen 

Candelaria concolor Acer Tilia 

Candelariella aurella mortel Baksteen kalksteen 

Candelariella medians mortel kalksteen 

Candelariella reflexa Dood hout Tilia 

Candelariella vitellina Baksteen Baksteen Baksteen 

Catillaria chalybeia Baksteen 

Circinaria calcarea mortel kalksteen kalksteen 

Circinaria contorta Baksteen kalksteen kalksteen 

Cladonia fimbriata Dood hout Prunus 

Cladonia pocillum Baksteen 

Enchylium tenax terrestrisch 

Diploicia canescens Baksteen Baksteen 

Diploschistes muscorum Baksteen Baksteen 

Diplotomma alboatrum Baksteen Baksteen mortel 
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Soorten Locaties 

abdij  

2014-2015 

IFBL E5.24.13 

abdij  

2020 

IFBL E5.24.13 

Leuvens 

stadskerkhof 

IFBL E5.24.11 

Erythricium aurantiacum Physcia adscendens 

Evernia prunastri Dood hout Tilia 

Flavoparmelia caperata Dood hout Fagus 

Flavoparmelia soredians Dood hout 

Flavoplaca arcis mortel 

Flavoplaca citrina mortel mortel mortel 

Flavoplaca dichroa mortel mortel 

Flavoplaca flavocitrina Baksteen Baksteen kalksteen 

Flavoplaca oasis kalksteen kalksteen 

Flavoplaca ruderum mortel mortel mortel 

Gyalolechia 

flavovirescens kalksteen kalksteen 

Haematomma 

ochroleucum kalksteen Ijzerzandsteen Fagus 

Hyperphyscia 

adglutinata Populus Fagus 

Hypocenomyce scalaris Baksteen 

Hypogymnia physodes Dood hout 

Lecania erysibe kalksteen 

Lecania naegelii Tilia 

Lecania rabenhorstii mortel mortel kalksteen 

Lecanora barkmaniana Populus 

Lecanora campestris mortel Baksteen 

Lecanora carpinea Prunus Tilia 

Lecanora chlarotera Populus Fagus 

Lecanora conizaeoides Dood hout 

Lecanora dispersella kalksteen 

Lecanora expallens Populus Tilia 

Lecanora horiza Baksteen Baksteen 

Lecanora orosthea Baksteen 

Lecanora pannonica Baksteen Baksteen 

Lecanora polytropa Ijzerzandsteen Baksteen 

Lecanora rupicola Baksteen 

Lecanora saligna Dood hout 

Lecanora sulphurea Baksteen Baksteen 

Lecanora symmicta Dood hout 

Lecidea grisella Baksteen Baksteen 

Lecidella carpathica Baksteen Baksteen Baksteen 
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Soorten Locaties 

abdij  

2014-2015 

IFBL E5.24.13 

abdij  

2020 

IFBL E5.24.13 

Leuvens 

stadskerkhof 

IFBL E5.24.11 

Lecidella elaeochroma Prunus Tilia 

Lecidella scabra Baksteen Baksteen 

Lecidella stigmatea mortel Baksteen kalksteen 

Lempholemma 

chalazanum mortel 

Lepraria incana Carpinus Tilia 

Lepraria lobificans Tilia 

Lepraria vouauxii Baksteen 

Lichenochora weillii Physconia grisea 

Melanelixia glabratula Fagus 

Melanelixia subaurifera Malus Fagus 

Melanohalea elegantula Fagus 

Melanohalea 

exasperatula Fagus 

Micarea denigrata Dood hout Dood hout 

Muellerella lichenicola 

Variospora 

flavescens 

Muellerella pygmaea Lecidea grisella 

Myriolecis albescens mortel mortel mortel 

Myriolecis crenulata kalksteen mortel mortel 

Myriolecis dispersa mortel mortel mortel 

Myriolecis hagenii Tilia 

Myriolecis semipallida kalksteen kalksteen 

Paranectria oropensis 

Lepraria 

incana Lepraria incana 

Parmelia sulcata Malus Tilia 

Parmotrema perlatum Fagus 

Parmotrema pseudoreticulatum Fagus 

Phaeophyscia nigricans kalksteen Beton Tilia 

Phaeophyscia 

orbicularis Acer Baksteen Tilia 

Phlyctis argena Magnolia Tilia 

Physcia adscendens Baksteen Baksteen Tilia 

Physcia caesia gesteente 

Physcia tenella Malus Tilia 

Physconia grisea Acer Tilia 

Placopyrenium 

trachyticum mortel 
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Soorten Locaties 

abdij  

2014-2015 

IFBL E5.24.13 

abdij  

2020 

IFBL E5.24.13 

Leuvens 

stadskerkhof 

IFBL E5.24.11 

Placynthiella icmalea dood hout 

Pleurosticta acetabulum Fagus 

Polycauliona polycarpa Malus Fagus 

Polycauliona ucrainica dood hout 

Porpidia soredizodes baksteen baksteen 

Protoblastenia rupestris kalksteen 

Protoparmeliopsis 

muralis baksteen baksteen kalksteen 

Pseudosagedia aenea Fagus 

Pseudoschimatomma 

rufescens Populus 

Psilolechia lucida baksteen baksteen 

Punctelia borreri Fagus 

Punctelia jeckeri dood hout Tilia 

Punctelia subrudecta dood hout Tilia 

Pyrenodesmia 

albolutescens baksteen 

Pyrenodesmia teicholyta mortel baksteen mortel 

Pyrenodesmia variabilis kalksteen kalksteen 

Ramalina farinacea dood hout Fagus 

Rhizocarpon 

geographicum baksteen baksteen 

Rinodina oleae mortel baksteen mortel 

Rinodina teichophila baksteen baksteen 

Sarcogyne regularis kalksteen mortel 

Scoliciosporum 

umbrinum baksteen Ijzer 

Strangospora pinicola dood hout 

Taeniolella 

phaeophysciae 

Phaeophyscia 

orbicularis 

Tephromela atra baksteen baksteen 

Toniniopsis aromatica mortel mortel 

Trapelia placodioides baksteen baksteen 

Trapeliopsis flexuosa dood hout dood hout 

Trapeliopsis granulosa dood hout 

Variospora aurantia baksteen baksteen kalksteen 

Variospora flavescens mortel baksteen kalksteen 

Verrucaria macrostoma mortel baksteen mortel 
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Soorten Locaties 

abdij  

2014-2015 

IFBL E5.24.13 

abdij  

2020 

IFBL E5.24.13 

Leuvens 

stadskerkhof 

IFBL E5.24.11 

Verrucaria muralis mortel mortel 

Verrucaria nigrescens kalksteen 

Verrucaria ochrostoma kalksteen 

Verrucaria polysticta kalksteen 

Xanthoparmelia loxodes baksteen baksteen 

Xanthoria calcicola baksteen baksteen 

Xanthoria candelaria kalksteen 

Xanthoria elegans kalksteen 

Xanthoria parietina mos mos Tilia 

Xanthoriicola physciae 

Xanthoria 

parietina 
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propagules on L. flexifolium. Other noteworthy species are Ptilium crista-castrensis, 

Scopelophila cataractae and Pohlia flexuosa.  

 

Lichenological report of the WBL-weekend of September 20-22, 2019 at Vielsalm 

and vicinity (province of Luxembourg, Belgium) 

Dries Van den Broeck & Daniel De Wit 34 

From the 20th until the 22th of September 2019 our annual weekend was held in 

Vielsalm and the surrounding area. Seven locations were investigated: three former 

quarries, a Tilia and a row of Salix trees close to the railway station of Vielsalm, a 

park, a church and two churchyards. A total of 162 taxa were recorded during the 

entire weekend of which Cladonia rei, Diplotomma alboatrum and the lichenicolous 

fungus Xanthoriicola physciacearum are new for the Ardens district.  

 

Bryophytes of the forest of Vinderhoute (prov. East-Flanders). 

Wouter Van Landuyt & Dirk De Beer 49 

The forest of Vinderhoute is a relative small forest complex in the vicinity of Ghent. 

Nevertheless it is the biggest forest within a distance of 5 km of the city center of 

Ghent. The northern part of the forest is a EU-Natura 2000 site and was bought in 

2017 by the nature conservation society ‘Natuurpunt’. The vegetation consists of alder 

or ash-elm forest but is mostly planted with poplars;  largely a wet forest. Given the 

proxility of the city of Ghent, it is also rich in epiphytes. Of the 27 epiphytes some are 

rare for Flanders such as Homalia trichomanoides, the very fast increasing 

Cololejeunia minutissima, Metzgeria violacea and Porella platypylla or very rare as 

e.g. Neckera crispa. On the bare ground at the base of some fallen tree logs we found 

Dicranella schreberiana, Ditrichum pusillum and Trichodon cylindricum.  In the 

afternoon we visited the southern edge of the forest which consists of a romantic 

looking landscape park. Noteworthy here was the presence of Syntrichia latifolia on a 

shaded tarmac road and Oxyrrhynchium pumilum on an old brigde over the pond in the 

park. 

 

Lichenological excursion to the Abbey of Park and the cemetery of Leuven on 
March 7, 2020.  

Dries Van den Broeck & Daniel De Wit 57 

In 2014 and 2015, at the request of the NGO Vrienden van de Abdij van Park (Friends 

of the Park Abbey), an inventory was made of the lichens of the abbey. As the stone 

walls of the abbey were going to be restored, an inventory of the flora was asked so as  

to preserve the lichens, at least as much as possible. During the inventory, a number of 

very rare epilithic lichens were found like Haematomma ochroleucum, Lecanora 

pannonica, L. rupicola, L. sulphurea, Pyrenodesmia variabilis, Rhizocarpon 

geographicum, Tephromela atra and Xanthoparmelia loxodes. The objective of the 
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current excursion was to check whether they lichens had survived the restoration. We 

found that most of them are still present. Even after the restoration, the Abbey of Park 

is still a hotspot for epilithic lichens and even three more rare species were discovered: 

two lichenicolous fungi (Muellerella lichenicola and M. pygmaea) and one jelly lichen 

(Lempholemma chalazanum). In the afternoon we visited the cemetery of Leuven were 

we discovered not less than 83 species. Especially the old Fagus trees were rich in rare 

macro lichen species as Melanohalea elegantula, Parmotrema pseudoreticulatum and 

Pleurosticta acetabulum.  

 

Physcomitrium pyriforme & Entosthodon fascicularis– two simmilar species easy 

to recognize? 

Dirk De Beer, Roland Luts & Kasper Van Acker 67 

Physcomitrium pyriforme and Entosthodon fascicularis resemble strongly, at least 

superficially.  However, poor or incomplete description in bryophyte flora’s 

contributed to the confusion and both species were often misidentified. Hence, 

Entosthodon fascicularis was only known from one recent locality in Flanders. The 

goal of this article is to clarify and to illustrate the morphological characteristics of 

both species..  

 

New and interresting Bryophyte recordings for Flanders 6 

Dirk De Beer & Lydia Peeters 75 

Some remarkable records of bryophytes are discussed in this recurring item in our 

journal.  Hedwigia stellata was found for the first time in Flanders. From Hypnum 

imponens, only known from one other locality in Belgium, a second locality was 

discovered. 

 

 

The bryophyte and lichen flora of the clay quarries of Boom-Terhagen 

Dirk De Beer & Dries Van den Broeck 78 

In anticipation of a possible covering of (a part of) the former clay quarries of Boom-

Terhagen due to soil contamination an inventory was made of the mosses and lichens 

in this area. The actual sbustrate consists of the acid clay on which spontaneously a 

shrub of birch and willows developed. The quarries are rich in bryophyte and lichen 

species of terrestrial and epiphytic habitats. Remarkable for this region are the rich 

vegetations of different Sphagnum species and the high number of Cladonia-species.  

 

The bryophytes of ’s Herenbos at Oostmalle, excursion on July 11, 2020 

Dirk De Beer 95 

’s Herenbos at Oostmalle belonged to a former much bigger castle domain of the 

family De Renesse. At this moment it is owned by the Flemish Nature and Forestry 


