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1.  Inleiding: 

 

In 2014 werden voor het eerst min of meer gebiedsdekkend lichenen geïnventariseerd op het  

Groot Schietveld (GSV) waarbij het toen vooral ging om het vinden van goede groeiplaatsen  

(Wens, 2016).  In volgende jaren werd deze inspanning wat minder intens verdergezet  

en werden de betere plekken nogmaals onderzocht wat nog bijkomende soorten opleverde.   

Gemaaide en geplagde terreindelen werden bezocht en op aanwezigheid van lichenen nagekeken 

en ook van schors- en steenbewonende soorten was nog lang niet alles gevonden.   

Paul De Bock ging wel eens mee op zoek en verleende technische steun bij microscopie.   

Hij brouwde de alchemistische bereidingen die bij dit vak te pas komen, zorgde voor een prima 

installatie om aan dunnelaagchromatografie te doen en stelde de uitvoering ervan op punt.   

Hij determineerde ook de bladmossen die verder in de tekst worden genoemd. 

Op 15 oktober 2016 was er een excursie met de lichenologen van de Werkgroep Bryologie en 

Lichenologie (WBL) o.l.v. Dries Van den Broeck waarbij vooral IFBL-uurhok B5.31 (grosso modo 

het middendeel van het GSV) werd bekeken.  Met meer ogen en veel expertise werden er  

die dag twaalf nieuw gevonden soorten toegevoegd aan de GSV-lijst (Van den Broeck, 2017). 

Foto’s bij volgende tekst werden genomen op het Groot Schietveld, tenzij anders vermeld. 

 

 

2.  Korstmosbiotopen op het Groot Schietveld : 

 

In het verslag 2014 werden verschillende biotopen beschreven waarin lichenen voorkomen op  

het GSV.  Onder de noemer droge heide kan hier nog een type aan toegevoegd worden dat qua 

uitzicht het heidelandschap van weleer misschien nog benadert.  Het gaat om een beperkt deel  

van H 01, gelegen in de doelenzone.  Hoewel getekend door granaatinslagen en in de laagten  

volop vergrast met Pijpenstro vertonen de zandige koppen een nog authentiek ogende flora van 

Buntgras, Struikheide, Schapenzuring en tapijtjes van diverse lichenen, blad- en levermossen  

(zie foto).  In tegenstelling tot het blonde zand van het vroegere stuifzandgebied in sector I is de 

toplaag hier donker en humeus.  Dit deel van het schietveld kende tot rond 2005 herhaaldelijk al 

dan niet georkestreerde branden.  Cladonia cervicornis is er het talrijkste korstmos, maar ook  

C. gracilis en C. ramulosa zijn goed vertegenwoordigd.  Verder werden hier C. diversa, C. grayi,  

C. humilis, C. pulvinata, C. subulata en C. zopfii gevonden samen met Placynthiella oligotropha, 

Heideveenkorst.  
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Korstmossen kunnen zich vestigen op de meest ontoegankelijke substraten en zo de concurrentie 

met andere planten uit de weg gaan.  Ruim 26 % van de soorten in de actuele inventarislijst van 

het GSV werd uitsluitend gevonden op harde niet natuurlijke materialen.  

 

 
  

Betonsoorten op het GSV:  Caloplaca saxicola, Sinaasappelkorst (centraal); Lecanora albescens, Kalkschotel- 

korst (rechts onder en boven), geparasiteerd door de lichenicole fungus  Arthonia lecanorina (donkerpaarse 

vlekken in de apotheciën); Caloplaca oasis, Kleine citroenkorst (zeer klein, oranjerood, rechts midden en onder 

midden); Candelariella aurella, Kleine geelkorst (links, geel, maar gedeeltelijk zwart door blauwwieren) en 

Lecanora dispersa, Verborgen schotelkorst (verspreid).                                                             © Ludo Wens                                                               

 

 

3.  Over morfologie en taxonomie van enkele Cladonia’s op het GSV : 

 
Wie in een heidegebied op zoek gaat naar terricole lichenen vindt vooral vertegenwoordigers van 

het vormenrijke genus Cladonia, waarvan de determinatie niet altijd eenvoudig is.  Een vrije 

vertaling van enkele zinnen uit de inleiding van het boekdeel Cladoniaceae (Ahti & Stenroos 2013) 

schetst het probleem:  “De taxa behorend tot de Cladoniaceae hebben de reputatie zeer moeilijk 

herkenbaar te zijn op soortniveau vanwege hun uitzonderlijke morfologische verscheidenheid, 

afhankelijk van de omgevingsfactoren.  Onderzoek vanaf 1930 naar de chemie van secundaire 

metabolieten leverde nieuwe kenmerken op die de classificatie vooruit hielpen, maar het 

voorkomen van infraspecifieke chemotypes bleef de herkenning van soorten bemoeilijken.  De 

zogeheten moleculaire taxonomie van de laatste 20 jaren heeft veel verduidelijkt maar ook nieuwe 

problemen in het leven geroepen.  De meeste soorten van de Cladoniaceae werden nog niet met 

DNA-analyse onderzocht en weinige werden afdoende bestudeerd met voldoende materiaal uit 

gans hun verspreidingsgebied.  Daarom dienen veel taxonomische toewijzingen in dit werk als 

voorlopig te worden beschouwd.” 

 
Naast beoordeling van de uiterlijke kenmerken, met de loep in het veld en indien nodig thuis onder 

de stereomicroscoop, kunnen ook de chemische verbindingen in lichenen opgespoord worden door 

aanstippen met paraphenyleendiamine (P), kaliumhydroxide (K) en calciumhypochloride (C).   



  
 Kristallen van usninezuur uit Cladonia diversa in solvent G.E. (glycerol/ijsazijn 1/3).      © Paul De Bock 

 

Enkel wanneer er bepaalde licheenzuren aanwezig zijn volgt dan een kleurverandering, maar  

verschillende substanties reageren met nagenoeg dezelfde kleur terwijl andere geen respons 

geven.  Alle licheenzuren kunnen wel worden geëxtraheerd en hun kristallen zijn dan  

na herkristallisatie in een geschikt solvent onder de microscoop aan hun vorm herkenbaar.  

Dit is gemakkelijk uitvoerbaar maar niet zo accuraat want vatbaar voor interpretatie en thans 

vervangen door dunnelaagchromatografie (TLC), een betrouwbare maar vrij omslachtige methode.   

Gezien de vaak voorkomende infraspecifieke variatie bij Cladonia’s zullen beschrijvingen in het 

beperkt bestek van veldgidsen niet voor elk gevonden exemplaar direct naar een passende 

uitkomst leiden.  Het komt er dan op aan zo veel mogelijk informatie bijeen te leggen en groeiende 

ervaring met de Cladonia’s in het eigen werkgebied helpt zeker ook voor een juiste determinatie. 

 

Niet alle auteurs delen dezelfde mening voor wat de erkenning van soorten betreft of eerdere 

opvattingen worden achterhaald door recenter onderzoek. 

 

3.1.  Cladonia coccifera (L.) Willd. en Cladonia diversa Asperges ex S. Stenroos behoren tot de 

sectie Cocciferae, gekenmerkt door rode vruchtlichamen.  Ze bevatten dezelfde chemische stoffen 

(voornamelijk usninezuur en zeorine) en kunnen op grond daarvan niet van elkaar worden 

onderscheiden.  Macroscopisch verschillen ze echter duidelijk.  C. diversa heeft slanke podetiën, 

dicht bezet met schubben en/of grove korrels, wat een enigszins ruw uiterlijk geeft; meestal met 

smalle bekers, vaak zijdelings of aan de rand spruitend.  C. coccifera is gedrongen, vormt dikwijls 

wijde bekers en de schors van de podetiën is opgedeeld in vlakjes met onregelmatig opstaande 

randen, afgewisseld met onbeschorste delen (Osyczka 2009, Stenroos 1989). 

 

Cladonia diversa werd in 1983 voor het eerst beschreven door M. Asperges aan de hand van 

materiaal verzameld aan het Van Ganzenven op de Kalmthoutse Heide.  Door een wijziging met 

terugwerkende kracht in 2005 van de “International Code of Botanical Nomenclature” werd de 

publicatie echter ongeldig.  Dit werd pas in 2012 rechtgezet door S. Stenroos nadat het voorkomen 

van C. diversa inmiddels was vastgesteld in 21 Europese landen, op de Azoren en de Canarische 

Eilanden en in Japan (Ahti & Stenroos 2012).  In Groot-Brittanië geldt C. diversa als algemeen 

terwijl C. coccifera omschreven wordt als een zeldzame soort, beperkt tot de Schotse hooglanden 

(James 2009).  Roux et al. 2017 vatten de verspreiding van C. diversa in Frankrijk samen als 

volgt: “Assez commun.  Répartition mal connue par suite de confusions avec C. coccifera”.  

 



 
 Cladonia diversa, Rood bekermos                                                                 © Ludo Wens 

 

Volgens Diederich et al. 2017 komt C. diversa in Vlaanderen algemeen voor op zure grond van 

heideterreinen in het Kempens district en in mindere mate ook in het maritiem en Brabants district.  

In Wallonië zeldzaam tot vrij algemeen.  C. coccifera wordt enkel opgegeven als zeldzaam in de 

Ardennen.   

 

    
 Cladonia coccifera, herbariumexemplaar: 1984, Rago nasjonalpark, Sørfold (Nordland) Noorwegen. 
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Hoewel C. diversa nu meer als afzonderlijke soort wordt gezien zijn er auteurs die deze visie niet 

volgen.  Rood bekermos staat in de Nederlandse gidsen (Aptroot et al. 2011; van Herk & Aptroot 

2013) als Cladonia coccifera en C. diversa wordt in één van beide vermeld als een oude benaming.  

Door het gebruik van deze gidsen in Vlaanderen blijft de soortnaam C. diversa ook bij ons vrijwel 

onbekend en wordt de algemene soort courant aangeduid met de naam van de zeldzame.   



Het Rood bekermos op het GSV beantwoordt geheel aan de beschrijving van C. diversa en werd 

daarom reeds in 2014 onder die naam opgenomen in de soortenlijst.  Uitzonderlijk worden 

exemplaren gevonden met afwijkende kenmerken maar de verschillen zijn niet overtuigend en 

vallen wellicht binnen de variatie van diversa.  C. coccifera sensu stricto blijkt veeleer een  

montane heidesoort te zijn en komt zeer waarschijnlijk niet voor op het GSV. 

 

 

3.2.  De namen Kronkelheidestaartje en Vals kronkelheidestaartje voor resp. Cladonia subulata 

(L.) F. H. Wigg. en C. rei Schaerer wijzen al op uiterlijk sterk gelijkende soorten.  Ook tijdens de 

WBL-excursie op het GSV werd van gedachten gewisseld over de vaak subtiele en bijgevolg 

betwistbare verschillen en over de waarde daarvan om de twee van elkaar te onderscheiden.   

Het gaat dan over de kleur, de korrelgrootte van de sorediën, de mate van beschorsing aan de 

basis van de podetiën en de omvang van de vertakkingen op de bekerrand.  Meer houvast geeft  

de chemie.  C. rei bevat homosekikazuur, één van de licheenzuren die geen kleurreactie geven  

bij aanstippen met paraphenyleendiamine.  Een P+ rood reactie toont fumaarprotocetraarzuur aan, 

steeds aanwezig in C. subulata maar dikwijls ook bijkomend in C. rei, en is hier dus onbetrouw-

baar.  Deze reactie volgt wel onmiddellijk bij C. subulata terwijl ze bij C. rei trager verloopt en  

met een gele verkleuring begint, als gevolg van verschillende concentraties van het fumaarproto-

cetraarzuur.  Bij gebrek aan afdoende kenmerken om de twee als afzonderlijke taxa te handhaven 

besloten Spier & Aptroot (2007) dat het chemotypes zouden zijn van één en dezelfde soort.  

 

 
 Cladonia subulata, Kronkelheidestaartje              Cladonia rei, Vals kronkelheidestaartje    © Ludo Wens 

 

Fylogenetisch onderzoek (Pino-Bodas et al. 2010) wees uit dat het wel degelijk om twee 

zelfstandige soorten gaat en dat ze een verschillende habitatvoorkeur hebben.  C. subulata  

groeit op humeus zuur substraat en vaak ook in de schaduw terwijl C. rei humusarm open terrein 

verkiest en dikwijls op met zware metalen vervuilde gronden voorkomt.  Alleen een negatieve  

P-test wijst met zekerheid op C. rei.  Specimens met homosekikazuur kunnen wit fluoresceren 

onder UV-licht (350 nm); lichenen met enkel fumaarprotocetraarzuur fluoresceren niet. 



  

Op het GSV is naast de algemene C. subulata ook C. rei aanwezig.  Aantoonbare exemplaren  

(P negatief en UV +/- wit) groeien in wegbermen met veel bijmenging en tussen kleiduifscherven  

en loodkorrels.  Op zandbergen en in brandgangen worden ook plantjes gevonden met uiterlijke 

aanwijzingen voor C. rei, maar die reageren al dan niet langzaam P+ rood en blijven dubieus. 

 

 

3.3.  Moleculaire taxonomen schudden regelmatig aan de soortenboom en stellen daarbij taxa in 

vraag waarvan de aparte status evident lijkt.  Gevorkt heidestaartje, Cladonia furcata (Huds.) 

Schrad. en Ruw heidestaartje, C. scabriuscula (Delise) Nyl. zijn soorten van het C. furcata-

complex.  Ze hebben allebei een struikvormige structuur, vrijwel dichotoom vertakt, maar  

C. furcata is glad beschorst terwijl de podetiën van C. scabriuscula bezet zijn met schubben, 

soredieuze korrels en afschilferende schors.  C. scabriuscula heeft daarmee het uiterlijk van een 

scabreuze C. furcata.  Hoewel de onderliggende gelijkenis opvallend is zijn de verschillen groot 

genoeg voor een duidelijk onderscheid. 

Pino-Bodas et al. (2015) toonden aan dat veel van de kenmerken die gebruikt worden om  

soorten in de C. furcata-groep van elkaar te onderscheiden in grote mate bepaald worden door 

omgevingsfactoren.  Zo kan ook C. furcata op een schaduwrijke standplaats of in bepaalde 

grondsoorten veel schubben ontwikkelen op de podetiën.  Mogelijk zijn taxa van het C. furcata-

complex slechts vormen van elkaar en geen aparte soorten.  Besluit van de studie is wel dat er  

uitgebreider onderzoek nodig zal zijn om de taxonomie van deze groep uit te klaren. 

Op het GSV wordt C. scabriuscula vooral gevonden op verstoorde of verplaatste grond, maar  

soms ook tussen de veel talrijkere C. furcata in schrale wegbermen of in ruderale omstandigheden. 

 

 
 Cladonia furcata, Gevorkt heidestaartje (links) en Cladonia scabriuscula, Ruw heidestaartje       © Ludo Wens 

 

 

4.  Aanvullingen op de soortenlijst : 

 

Wetenschappelijke naamgeving (vooral) ontleend aan Diederich et al., 2017. 

Plaatsaanduidingen met letter- en cijfercode volgens “De vegetatie van het Groot Schietveld”   

(Bulteel, 2006) en met kilometerhok IFBL.  Sectorenkaart met IFBL-raster in bijlage. 

Soorten die voor het eerst werden gevonden tijdens de WBL-excursie op 15 oktober 2016  

kregen een * toegevoegd. 



Over de vier jaren van het lopende onderzoek werden in totaal 173 taxa waargenomen: 167 

lichenen en 6 lichenicole fungi, een niet onaardig resultaat voor een degraderend heidegebied 

(omgeven door veeteelt en onder de uitstoot van een havenstad met industrie en verkeersinfarct).  

Daarbij dient wel opgemerkt dat 44 daarvan enkel werden aangetroffen op antropogene substraten 

als beton, baksteen, ijzer.  De Cladonia’s, typische heidelichenen, zijn vertegenwoordigd met 28 

soorten.  Vindplaatsen daarvan zijn beperkt in omvang en de zeldzame plekken met een grotere 

diversiteit zijn marginaal.  In grote delen van het GSV die sterk vergrast zijn als gevolg van 

voortdurende vermestende depositie groeien geen terricole lichenen meer. 

 

Nogal wat soorten behoren tot de zgn. microlichenen, zeer kleine organismen die weinig of niet in 

het oog springen en met gericht zoeken en soms wat geluk gevonden worden.  

 

 

4.1.  Nieuw gevonden soorten sinds einde 2014 : 

Acarospora moenium – Geschubd dambordje (= Aspicilia moenium) :  op beton, oude bunker  

(J 50) – (B4.48.24).  Werd tot nog toe in de provincie Antwerpen enkele keren gevonden op 

grafzerken, eenmaal op keitjes en eenmaal op een bunker. 

 

Agonimia tristicula – Haarschubje : op vochtig beton van oude bunker in bosomgeving (J 38) – 

(B5.41.13)  in associatie met algen, Leptogium sp. en mossen Tortula muralis en Grimmia 

pulvinata. 

 

Anisomeridium polypori – Schoorsteentje :  op Salix in vochtig bos D 10 – (B5.32.31). 

 

Arthonia atra – Zwart schriftmos  ( = Opegrapha atra ) : op gladde schors van Fraxinus in vochtig 

bos in weilanden D 06 – (B5.32.14).  

 
 Arthonia atra, Zwart schriftmos met Arthonia radiata, Amoebekorst (links onder).   © Ludo Wens 

 

Arthonia lecanorina :  lichenicole fungus, parasiterend op Lecanora albescens (J 47) –  

(B4.48.24). 

 

Arthonia spadicea – Inktspatkorst :  onderaan de stam van oude Alnus, vooral langs de 

schaduwkant; houtkant in weilanden D 06 en broekbos D 07 – (B5.32.31).  



*Bilimbia sabuletorum – Mosvreter :  op beton (bunkers H 40*) – (B5.31.41*) en veel op bunker  

in bosomgeving (J 02) – (B4.48.24) over enkele soorten bladmossen die er massaal op voorkomen 

(Tortula muralis, Bryoerythrophyllum recurvirostre, Tortella tortuosa, Zygodon viridissimus). 

 

Buellia aethalea – Steenstrontjesmos :  op ijzer (E 06) – (B5.22.34). 

Buellia griseovirens – Grijsgroene stofkorst :  op Salix in houtkant randpiste B 30 – (B5.31.44),   

op Quercus in weilanden D 08 – (B5.32.31) en op Quercus in Marum E 01 – (B5.32.12).  

Caloplaca arcis – Schubbige citroenkorst :  1 x op beton (J 47) – (B4.48.24). 

 

Caloplaca decipiens – Stoffige citroenkorst :  op betonnen wand van schietstand (J 47) – 

(B4.48.24). 

Caloplaca flavovirescens – Betoncitroenkorst :  op horizontaal beton (E 06, F 07) – (B5.22.34, 

B5.31.22).  

Caloplaca holocarpa – Muurzonnetje :  op beton (J 47) en op dode Populus, rand weilanden bij 

Marum (E 15) – (B4.48.24, B5.32.21). 

 

Caloplaca limonia :  1 x gevonden, zonder apotheciën, op een keitje in ruw beton van een oude 

bunker (J 50) – (B4.48.24).  Een vrij onbekende Caloplaca die nog niet in de boeken staat. 

Determinatie: Dries Van den Broeck. 

 

Caloplaca ruderum – Kerkcitroenkorst :  wordt meestal gevonden op basische steen met leeftijd 

maar kan ook op oud beton; 1 x op bunker (J 50) – (B4.48.24).   Normaal met samenvloeiende 

bobbelige schubjes en met apotheciën maar hier met enkelvoudige bolronde schubben en steriel.  

Determinatie: Dries Van den Broeck.  

 

*Candelariella medians – Gelobde geelkorst :  op beton; bunkers H 40* en schietstand J 47 – 

(B5.31.41*, B4.48.24). 

Catillaria nigroclavata – Boomrookkorst :  op Quercus in de houtkant B 30 van de randpiste en op 

Betula in bos D 16 – (B5.32.31, B5.31.44). 

 

Cladonia cervicornis – Gewoon stapelbekertje :  terrestrisch; slechts één vindplaats maar daar 

goed gevestigd (H 01) – (B5.31.41). 

 

(?) Cladonia furcata ssp. subrangiformis – Gevorkt heidestaartje (= C. subrangiformis) :  Op open 

plekken met aangevoerd kiezelzand in ruderaal terrein (J 37 – B5.41.13) komt een sterk gebruinde 

vorm voor met korte laterale vertakkingen.  De podetiën zijn onderaan wit gebobbeld, wat zou 

komen door calciumoxalaat.  Deze struikjes werden eerder aanzien voor C. rangiformis die 

waarschijnlijk niet voorkomt op het GSV en uit de soortenlijst werd verwijderd.  Mogelijk deze 

vorm waarvan de waarde als soort of zelfs als ondersoort van C. furcata ter discussie staat  

(Pino-Bodas et al. 2015). 

  

(?) Cladonia macilenta f. sorediata Sandst. – Dove heidelucifer :  In een struikheideveldje nabij  

de E10-plas (F 14) – (B5.31.11) werden zowel terrestrisch als op stukjes schors exemplaren 

gevonden met de juiste reacties voor deze soort (P+ geel en K+ geel) en met opvallende grote 

bolvormige grove soralen vanuit de grondschubben.  Mogelijk gaat het om deze variëteit, vermeld 

in Ahti & Stenroos 2013.  

 

*Clypeococcum hypocenomycis :  lichenicole fungus, parasiet op Hypocenomyce scalaris – 

(B4.48.24).  H. scalaris is in de dennenbossen van het GSV met moeite te vinden, met uitzondering 

van een bosstrook in J 02 waar Gewoon schubjesmos talrijk voorkomt op Pinus sylvestris en niet 

zelden geparasiteerd door Clypeococcum hypocenomycis. 



 

*Collema tenax – Dik geleimos :  op beton (bunkers H 40) – (B5.31.41). 

 

Diploschistes muscorum – Duindaalder :  kalkminnend; twee vondsten, telkens parasiterend op 

Cladonia : op open plek nabij bunker (H 40) en op kalkrijk zand (J 37).  Ook niet-parasitair 

gevonden in de berm van de middenweg – (B5.31.41, B5.41.13). 

*Diplotomma alboatrum – Cementkorst :  op baksteen (I 02) – (B5.31.34*) en op beton (J 47) – 

(B4.48.24). 

Graphis scripta – Gewoon schriftmos :  Niet zo gewoon want wordt maar zelden waargenomen in 

de provincie Antwerpen.  Op het GSV op de gladde schors van jonge Alnus in de houtkant van de 

randpiste B 30 en D 16 – (B5.31.44, B5.32.31).  Telkens op schaduwrijke en vochtige plaats.  Ook 

in weilanden D 06 twee exemplaren op een dunne Alnus – (B5.32.14). 

 

 
  Graphis scripta, Gewoon schriftmos                                                © Ludo Wens 

 

*Jamesiella anastomosans – Aspergekorst :  op dood hout – (B5.31.32). 

 

Lecania cyrtella – Boomglimschoteltje :  op schors van ontwortelde oude Fraxinus; houtkant 

weilanden D 06 – (B5.32.31). 

Lecania naegelii – Rookglimschoteltje :  op Populus in de houtkant langs de randpiste A 19 en op 

Fraxinus in weilanden D 06 – (B5.41.21, B5.32.14). 

 

Lecanora compallens – Miskende schotelkorst :  op Salix in nat weiland D 06 – (B5.32.31). 

Lecanora pulicaris – Eikenschotelkorst :  op de grens van Marum en oostelijke weilanden op dode 

Populus (E 15) – (B5.32.21). 

Lecanora saligna – Houtschotelkorst : op ontschorste dode Quercus in de vagen E 12, op dode 

Populus, weilanden bij Marum (E 15) – (B5.32.21) en op dode Betula in bos D 16 – (B5.31.42). 

Lepraria vouauxii – Bleke poederkorst :  op kaal vochtig beton van oude bunker in bosomgeving   

(J 02) – (B4.48.24). 

*Leptogium turgidum – Muurzwelmos :  op beton (bunkers H 40*, schietstand in J 47, bunker in  

J 38) – (B5.31.41*, B4.48.24, B5.41.13). 



*Myriospora rufescens – Bleek steenschubje  (= Acarospora rufescens) : op baksteen (I 02) – 

(B5.31.34). 

Normandina pulchella – Hamsteroortje :  in vochtig berken-eikenbos B 27 op met mos begroeide 

Quercus – (B5.31.44) , in nat weiland D 06 op bemoste Salix – (B5.32.31) en tussen mos in vork 

van Fraxinus in vochtig bos in D 06 – (B5.32.14). 

Opegrapha demutata:  op verweerde bakstenen wand, beschaduwd in bosomgeving (J 38) – 

(B5.41.13).  Gedetermineerd door Dries Van den Broeck.  Exclusief op steen; het ijle witte thallus 

en de wit bepoederde apotheciën zijn kenmerkend.  Geldt als een vrij zeldzame soort. 

Opegrapha herbarum – Rivierschriftmos :  Hooguit een beek in de buurt, maar wel deze soort.   

Op de gladde schors van Fraxinus (ook 1 x op Alnus) in vochtig bos in weilanden D 06 – 

(B5.32.14).  Met dun grijs thallus, viercellige brede ascosporen (16-)19-21(-24) x 6-7(-8) µm  

met perisporium en 1 grotere cel.  Apotheciën niet of nauwelijks open en soms berijpt.  Thallus 

meestal amper 1 cm2 groot, lang niet op alle stammen en dan slechts 1 exemplaar per boom  

maar wel massaal onderaan op een dunner stammetje.  Nieuw voor Vlaanderen. 

 

 
  Ascosporen van Opegrapha herbarum; preparaat in Lugol.                       © Paul De Bock 

 

Opegrapha vulgata – Wit schriftmos :  op jonge Alnus in houtkant randpiste D 06 nabij periodiek 

natte beek (B5.32.32). 

 

Paranectria oropensis – Verdwaald meniezwammetje :  lichenicole fungus, parasiterend op Lepraria 

incana – weilanden D 08 – (B5.32.31). 

 

Parmelia saxatilis – Blauwgrijs steenschildmos :  soort die naast zuur gesteente ook zuur hout 

bewoont; 1 x gevonden op liggende dode den in vergraste heide (C 04) – (B5.31.42). 

 

Peltigera rufescens – Klein leermos :  terrestrisch in ruderaal terrein J 50 tussen mos en gras op  

en naast overgroeide betonstrook en op een in 2008 geplagd stuk in I 05 – (B4.48.24, B5.31.34).  

De meeste leermossen hebben een blauwalg (cyanobacterie) als fotobiont.  Naast fotosynthese  

zijn blauwalgen ook in staat stikstof te binden en beschikbaar te maken voor de fungus waarmee 

ze samenleven.  Daardoor zijn leermossen snelle groeiers, wat uitzonderlijk is bij lichenen. 

 

 



 

Physcia tribacioides – Witkopvingermos :  net als P. clementei op de zonkant van geëutrofieerde 

schors, maar nog wel zeldzamer.  Eén keer gevonden op Quercus op de grens van het Marum met 

de oostelijke weilanden (E 15) – (B5.32.21). 

 

Placynthiella oligotropha – Heideveenkorst :  op humeus zand – H 01 – (B5.31.41) en op lemige 

vochtige plagplek in B 33 – (B5.31.43), geplagd in 2005. 

Porina aenea – Schors-olievlekje :  op Sorbus en Fraxinus in weilanden D 06 – (B5.32.14). 

Pseudoschismatomma rufescens – Verzonken schriftmos ( = Opegrapha rufescens) : veel op 

Fraxinus in weilanden D 06 – (B5.32.14).   

Ramalina fastigiata – Trompettakmos :  1 x gevonden op Salix in vochtig weiland D 06 – 

(B5.32.31). 

Rinodina oleae – Donkerbruine schotelkorst :  op beton (J 47) – (B4.48.24). 

*Stereocaulon pileatum – Staafkorrelloof :  op ijzer, veel op een tankwrak – (B5.41.13).  

*Trapelia coarctata – Gewoon sterschoteltje :  op baksteen (I 02* en J 03), op kleine steentjes  

(J 37*) en op lemige aarde in ruderaal terrein (J 03) – (B5.31.34*, B5.41.13*, B4.48.24). 

 

Verrucaria bryoctona – Zandstippelkorst :  terrestrisch in ruderaal terrein (J 50) – (B4.48.24).   

Over bladmos Brachythecium albicans en korstmos Peltigera rufescens heen groeiend.  

Gedetermineerd door Dries Van den Broeck. 

 

Verrucaria macrostoma – Bruine stippelkorst :  op baksteen van verweerde muur (J 38) – 

(B5.41.13) 

Verrucaria ochrostoma – Bleke stippelkorst :  op beton (J 47) – (B4.48.24). 

*Xanthoria ucrainica :  op ijzer – (B5.41.13).  Verschilt weinig van X. candelaria (Kroezig 

dooiermos) en wordt door sommige auteurs als een vorm daarvan beschouwd.   

Diederich et al. gaan ervan uit dat de meeste vondsten van X. candelaria in feite betrekking 

hebben op  X. ucrainica.  (Beide namen worden vermeld in de soortenlijst maar voor slechts  

één soort gerekend aangezien het niet zeker is of ze allebei voorkomen op het GSV.) 
 

*Xanthoriicola physciae :  lichenicole fungus, parasiet op Xanthoria parietina – (B5.31.32). 

 

4.2.  Aanvullende waarnemingen van soorten uit de inventaris 2014 : 

Arthonia radiata – Amoebekorst :  in 2014 slechts sporadisch gevonden; sindsdien sterk 

toegenomen op gladde schors van Alnus in een schaduwrijke strook van de randpiste  

tussen vochtig bos B 27 en populierenbos – (B5.31.44).  Ook veel op Alnus en Fraxinus  

in weilanden D 06 (B5.32.14). 

 

Cladonia caespiticia – Greppelblaadje :  werd in 2014 slechts één keer gezien en daarom als 

zeldzaam beschouwd.  Dit is echter een onopvallend korstmos dat doorgaans steriel voorkomt  

met enkel grondschubben.  Werd ondertussen ook terrestrisch gevonden op beekkanten in I 08  

en F 12 (Moerkensloop) en op steilkanten in bos J 02.  Lignicool op een dennenstronk in gemengd 

bos A 15 en op berkenstronken in vochtig berken-eikenbos B 27.  Epifytisch op de voet van berk in 

broekbos D 10 – (B5.31.32, B5.31.22, B5.31.43/44, B4.48.24). 

 

 



Cladonia foliacea :  In 2014 werd op twee plaatsen een exemplaar gevonden dat tot deze soort 

werd gerekend, vooral voortgaand op het uiterlijk.  De kenmerkende chemie (KC+ geel door 

usninezuur) werd toen onvoldoende in aanmerking genomen.  Het voorkomen van C. foliacea op 

het GSV werd door Van den Broeck (2017) terecht in vraag gesteld.  Hoewel soms gevonden in  

wat zuurder milieu is de soort toch eerder kalkminnend. 

De vondsten uit 2014 werden opnieuw bekeken.  Eén van de twee stond tussen mos op een 

rottende stronk in vochtig berken-eikenbos B 27.  De andere werd gevonden in de overloopzone 

van een bosven in J 02, een venige plek met dode bomen, en groeide op een stuk berkenschors 

tussen het gras.  Tweemaal geen evident substraat voor C. foliacea, die op basische bodem 

voorkomt.  Ook de reacties P+ rood, K+ geel (flauw), KC-, C-, UV- stemden niet geheel overeen.  

De determinatie werd overgedaan en leidde naar de zeer zeldzame C. cyathomorpha, waarover 

weinig informatie voorhanden is. 

 

 

 
 Cladonia cyathomorpha, GSV 2014                                                                © Paul De Bock en Ludo Wens 

  

 

Ook bij Cladonia cyathomorpha zijn grondblaadjes dominant en op hun witte onderzijde hebben 

ze min of meer verheven aders die naargelang de bron wit, lichtroze of geel- tot roodbruin kunnen 

zijn (Ahti & Stenroos 2013, James 2009).  Sérusiaux et al. (2004) houden het op “bijna verheven 

aders (soms onduidelijk) in dezelfde kleur als de onderzijde, die witachtig is, of oranjegeel tot 

roze”, omschrijving die best past bij beide vondsten van het GSV. 

De trechtervormige podetiën en de onderkant van veel blaadjes zijn bezet met wrattige aanwassen 

(phyllidiën en schizidiën) die in vochtige toestand groen zijn.  Sommige podetiën zijn vervormd en 

hebben randstandige rechtopstaande blaadjes, wat in handboeken niet wordt vermeld.  Ook deze 

Cladonia is morfologisch zeer variabel, vooral in het primaire thallus.  De onderzijde van de 

grondschubben kan geaderd, soredieus of beschorst zijn (Pino-Bodas et al. 2013). 

 

Ecologie (volgens Nimis & Martellos 2017):  groeit terrestrisch op mossen en plantenresten en over 

mos op boomvoeten in zeer vochtig milieu (hygrofytisch); op plaatsen met vooral diffuus licht 

(loofbos); acidofyt; in oligotroof natuurlijk tot halfnatuurlijk habitat. 



 
De publicatie uit 1935 in Journal of Botany van Cladonia cyathomorpha als species nova. 

 

Zowel in de Latijnse als in de Engelse tekst werd verwezen naar een typerend kenmerk, nl. de min 

of meer opgerichte en omgekrulde blaadjes die samen de vorm van een beker aannemen. 

 

 

 
                      Cladonia cyathomorpha, GSV 2014, detail        © Paul De Bock en Ludo Wens 

 

 

In onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk is C. cyathomorpha een ware zeldzaamheid. 

Diederich et al. 2017 noemen de soort zeer zeldzaam in het G.H. Luxemburg en in de Belgische 

Ardennen.  C. cyathomorpha werd ook daar pas herkend bij het herbekijken van Cladonia’s in 

herbaria (Sérusiaux et al. 2003).  Er zou ook een waarneming geweest zijn in het Kempens district 

ergens tussen 1914 en 1972 en de stip op de kaart staat ongeveer waar het GSV moet liggen, 

maar meer informatie kon ik hierover nog niet vinden.  

 

 



Cladonia gracilis – Girafje :  voor het GSV aanvankelijk als mogelijk bedreigd beschouwd, maar  

nu toch ook nog gevonden in open terreindeel H 01 – (B5.31.41). 

Cladonia incrassata – Turflucifer:  blijkt meer voor te komen dan eerst werd gedacht.  Nieuwe 

vondsten op een venige zandbult in beekbegeleidend bos (B 22) en lignicool op vermolmde 

stronken van Betula en Pinus in gemengd bos (A 15) en broekbos (B 27 en D 10) – (B5.31.43/44, 

B5.32.31).  Steeds in vochtige bosomgeving op doorrot hout.  Uitzonderlijk met apotheciën. 

 

Cladonia pulvinata – Slank stapelbekertje :  naast het voormalig stuifzandgebied in sector I   

ook enkele exemplaren gevonden in open terrein H 01 – (B5.31.41).  Reageert met een gele 

verkleuring bij aanstippen met P door aanwezigheid van psoroomzuur, in tegenstelling tot de 

andere stapelbekertjes, die rood reageren (fumaarprotocetraarzuur). 

 

 
 Kristallen van psoroomzuur uit Cladonia pulvinata in solvent G.E., in gepolariseerd licht.    © Paul De Bock 

 

Cladonia pyxidata ssp pocillum – Duinbekermos ( = C. pocillum):  werd voorheen 1 x gevonden  

op een humeuze boomvoet in het uiterste noordpuntje van het Marum (E 06) – (B5.22.34).   

Inmiddels ook één plantje terrestrisch aangetroffen in open ruderaal terrein (J 50) – (B4.48.24).  

  

Cladonia zopfii – Ezelspootje :  er werd een tweede groeiplaats gevonden waar Ezelspootje in 

beperkt aantal voorkomt (H 01) – (B5.31.41). 

 

Coenogonium pineti – Valse knoopjeskorst :  nu ook gevonden op schorswonden van Betula in 

berken-eikenbos B 27 en in schorsspleten van Quercus in J 02– (B5.31.44, B4.48.24). 

 

Parmelina tiliacea – Lindeschildmos :  nieuwe vondst van deze zeker niet alledaagse Parmelia op 

Quercus in de houtkant van de randpiste (A 19) – (B5.41.21).  

Platismatia glauca – Groot boerenkoolmos :  een mooi exemplaar op een zijtak van Quercus (H 25) 

– (B5.32.13).  Tweede vondst op het GSV van deze acidofyt die in de provincie Antwerpen uiterst 

zelden wordt aangetroffen. 

 

Phlyctis argena – Lichtvlekje :  een opvallend korstmos maar op het GSV zeker niet algemeen  

(is wel sterk in uitbreiding in Vlaanderen); talrijker op wilgentakken boven water in broekbos  

D 07 – (B5.32.31). 



 
 Platismatia glauca, Groot boerenkoolmos                                                © Ludo Wens 

 

Physcia clementei – Isidieus vingermos :  toenemende neutrofyt: op zijtak van Quercus in 

vergraste heide H 25 en op twee plaatsen in weilanden D 06 meerdere exemplaren op de stam  

van een goed belichte Salix (B5.32.13, B5.32.31). 

 

Placynthiella dasaea – Okerbruine veenkorst en Placynthiella icmalea – Bruine veenkorst zijn  

zeer gelijkend.  P. dasaea heeft lepreuze koraalvormige sorediën terwijl die bij P. icmalea glanzend 

en isidieus zijn.  P. dasaea heeft oker- en groentinten; P. icmalea is donker- tot zwartbruin.   

P. icmalea is algemeen maar het voorkomen van P. dasaea is minder duidelijk.  In 2014 werden 

beide soorten opgenomen in de GSV-lijst maar omwille van het moeilijk onderscheid was 

herziening wenselijk.  In de weilanden D 06 werd een exemplaar gevonden op een rottende 

dennenstam dat uit morfologisch oogpunt zeker kandidaat was voor P. dasaea.   

Met TLC kan tussen beide Placynthiella’s een zeker verschil worden gemaakt daar P. icmalea een 

substantie bezit die P. dasaea mist (zie verder bij 5.1. TLC).  

 

Porpidia tuberculosa – Dikke blauwkorst :  nu ook gevonden op baksteen van verweerde muur in  

J 38 – (B5.41.13).  Op naam gebracht door Dries Van den Broeck. 

 

Psilolechia lucida – UV-mos :  naast enkele vondsten op blootliggende boomwortels in steilkanten, 

ook onderaan op beschaduwde bakstenen muur in bosomgeving, J 38 (B5.41.13).  

 

Ramalina farinacea – Melig takmos :  wordt slechts sporadisch gevonden op het GSV.  Wel in groter 

aantal op zeer ruwe schors van vrijstaande oude Populus in weilanden D 06 – (B5.31.32) 

 

  

4.3.  Bespreking : 

 

De zuidelijke sector is voor lichenen zeker het soortenrijkste deel van het GSV.  Op wanden van 

schietstanden worden daar heel wat epilyten gevonden w.o. bewoners van basische steen (beton) 

zoals Caloplaca’s, Lecanora’s en Verrucaria’s maar ook soorten van zuurdere baksteen, zoals 

Opegrapha demutata, Porpidia tuberculosa en Trapelia coarctata.  Acarospora moenium en 

Agonimia tristicula zijn zeldzaamheden die er voorkomen op oude bunkers.  Terricole Cladonia’s 

groeien op een paar kleine maar vrij goed bewaarde stukken zandige heide en op een ruderaaal 

terrein dat daarop aansluit.  Het westelijk bos van sector J is voor korstmossen waardevol omdat  

er weinig te merken is van ontzuring door ammoniak vanuit de veehouderij.   



Het grenst aan bewoning en wordt afgeschermd door de oostelijke bosgordel.  Verschillende 

Cladonia’s worden hier nog epifytisch gevonden op zure schors van eiken en op dennen staan 

acidofyten zoals Hypocenomyce scalaris en Lecanora conizaeoides.  Invloed van atmosferische 

stikstof is hier net als elders met vergrassing, vooral van open plekken in het bos. Toch zijn 

rottende dennenstammen rijk begroeid met humicole Cladonia’s w.o. de zeldzame Cladonia 

digitata.  Op steilkanten is C. caespiticia talrijk en ook één vondst van de iconische  

C. cyathomorpha, die a posteriori werd gedetermineerd, kwam van hier.  In 2014 was de 

vindplaats nog behoorlijk nat, maar in 2017 stond de ganse omgeving kurkdroog, was de 

vergrassing sterk toegenomen en werd het korstmos niet meer teruggevonden.   

 

Uit gegevens van het Agentschap Plantentuin Meise blijkt dat er vroeger nog meer Cladoniasoorten 

voorkwamen op het GSV.  In hun collecties bewaren ze specimens van o.a. Cladonia cornuta 

(1955, E. Jacques), C. squamosa (1957, E. Jacques), C. strepsilis (1972, R. Clarysse) en C. uncialis 

(1985, E. Jacques). 

 

 
 Physcia clementei, Isidieus vingermos (grijs thallus) met Candelaria concolor, Vals dooiermos (geel thallus).    

 © Ludo Wens 

 

In de oostelijke weilanden (sectoren D en E) is de nabijheid van de landbouw duidelijk.  Veel 

stammen kleuren er grijs en geel vanwege nitrofyten zoals Physcia’s, Xanthoria’s en de sterk 

toegenomen Candelaria concolor.  Maar ook dit milieu levert boeiende soorten op, o.a. Normandina 

pulchella, Physcia tribacioides en P. clementei.  Een gedeelte van de wei in sector D, grenzend aan 

elzenbroek, wordt enkel als hooiland gebruikt en daar zijn nog acidofyten te vinden zoals 

Trapeliopsis granulosa op eiken weipalen en Placynthiella icmalea op een rottende dennenstam.  

Apart is hier een klein vochtig bos met elzen en essen.  Beide boomsoorten hebben een gladde 

schors en de laatste ontbreekt elders op het GSV.  De nitrofyt Lecidella elaeochroma is er zeer 

talrijk en voorts bestaat de epifytenflora vooral uit soorten met de alg Trentepohlia als fotobiont.  

Naast veel Arthonia radiata zijn schriftmossen vertegenwoordigd met Graphis scripta, Arthonia 

atra, Pseudoschismatomma rufescens en Opegrapha herbarum.  Porina aenea groeit er op 

lijsterbes en op es.  Van genera met Trentepohlia-algen (groene algen met oranjebruine kleur door 

carotenoïde pigment) komen wereldwijd de meeste soorten voor in warmere tot tropische streken.  

Ze zijn warmteminnend en er zou dan ook een verband kunnen zijn tussen klimaatopwarming en 

hun recente toename bij ons (Van den Broeck, 2010). 

 



Sinds 2004 wordt op het GSV geplagd als deel van het herstelbeheer.  Dit gebeurde meestal tot  

op het minerale zand.  In enkele gevallen werd daarna bekalkt.  In de loop van 2017 werden veel  

plagplekken bezocht op zoek naar eventuele korstmossen.  Een aantal van deze terreinen is 

periodiek nat en voor lichenen weinig geschikt, maar een vochtige lemige plek in B 33 (geplagd in 

2005) bleek wel goed voor Heideveenkorst, Placynthiella oligotropha, die zeldzaam geworden is in 

de Kempen.  Op een droog plagvak in I 05 verschenen Peltigera didactyla en P. rufescens maar 

nauwelijks Cladonia’s hoewel reeds geplagd in 2008.  Ook bij het Huikven waar in 2012 werd 

geplagd en sindsdien gechopperd wil het voor lichenen voorlopig niet lukken; misschien nog te 

recent.  In de buurt van P7000 (H 29) werden in 2007 twee stroken geplagd waar reeds in 2014 

weer korstmossen opdoken en die nu geëvolueerd zijn tot uitgegroeide heideveldjes met mooie 

concentraties van Baeomyces rufus, Rode heikorst en van diverse humicole Cladoniasoorten.  Een 

gemaaid perceel in H 29 heeft vooral Cladonia floerkeana, macilenta, grayi en subulata maar mist 

de Baeomyces, die graag pioniert op kale bodem.  Plagplekken in het Marum (E 01) groeiden dan 

weer snel dicht met heide en mos en bleven nagenoeg zonder lichenen. 

In diverse studies wordt het hoge gehalte ammonium in de bodem (als gevolg van stikstofdepo-

sitie) genoemd als beperkende factor voor hergroei van korstmossen.  Ammonium zou giftig zijn 

voor lichenen; struikheide is er veel minder gevoelig voor.  Diep plaggen werd aanvankelijk als 

enige optie beschouwd om in zwaar vergraste heide de successie terug te zetten en maximaal te 

verschralen.  Daarbij gaat echter ook alle bodemfauna, zaadbank en bacterieel leven verloren.  

Volgens Vogels et al. (2011) is het beter niet tot in de minerale bodem te plaggen maar een 

substantieel deel van de organische toplaag te behouden, wat tot een sneller herstel van 

bodemleven en vegetatie zou leiden.  Organische stof is van belang in de fosforhuishouding  

en heeft een bufferende werking wat accumulatie van o.a. ammonium helpt voorkomen. 

 

In 2008 werd een perceel Corsicaanse den gerooid tussen de Zweetheide en de centrale brandgang 

waardoor een golvend zandvlak ontstond.  Deze plek werd regelmatig gecontroleerd op beginnende 

korstmosgroei.  Bij Cladonia’s gebeurt de voortplanting grotendeels vegetatief door sorediën en 

fragmentatie van het thallus.  Ze zijn daarom gebaat bij een zekere dynamiek, wat hier door de 

besloten ligging nauwelijks het geval kon zijn.  Bovendien werd het zand snel vastgelegd door 

algen.  Van de Cladonia’s werden er lange tijd slechts hier en daar vooral grondschubben 

gevonden.  Pas recent kwamen ze meer en groter voor, vooral aan de zuidkant van dit terrein.  

Cladonia grayi verscheen het talrijkst, daarnaast C. macilenta, C. furcata, C. subulata en in 

beginstadium nu ook C. diversa en C. ramulosa. 

Het zijn hoe dan ook steeds de Cladoniasoorten met een ruime ecologische amplitude die weer 

opduiken.  Ze groeien zowel op al dan niet humeus zand als op allerhande organisch materiaal. 

Met het huidig niveau van stikstofbelasting hebben meer gevoelige soorten bij ons waarschijnlijk 

hun beste tijd wel gehad. 

 

Met dank aan Paul De Bock en Dries Van den Broeck voor hun bijdrage aan het onderzoek. 

 

 

 

5.  Dunnelaagchromatografie (Thin Layer Chromatography) : 

 

TLC is een scheidingsmethode die bruikbaar is voor de identificatie van lichenensubstanties.  

Enkele partikels van een korstmos worden geëxtraheerd in aceton en een minuscule druppel 

extract wordt aangebracht onderaan op een drager (glas- of aluminiumplaat) bezet met een  

dunne coating fijn verdeeld silicagel.  De plaat wordt in een gesloten tank geplaatst met een 

geschikt solvent op de bodem.  Door capillaire werking stijgt het solvent in de silicagel en neemt 

het licheenextract mee, dat onderweg in zijn verschillende componenten wordt gescheiden en 

afgezet als kleine vlekken die zichtbaar worden gemaakt o.a. onder UV-licht en door instrijken met 

een zwavelzuuroplossing.  Zowel de positie als de kleur van deze vlekjes zijn van belang en 

identificatie volgt door vergelijking met referentiegegevens van gekende verbindingen. 

 

 



Deze techniek werd nog maar op bescheiden schaal door ons toegepast en we gebruikten  

hiervoor TLC-glasplaat Macherey-Nagel Sil G-25 UV 254 20 x 20 cm in solvent C (170 ml 

tolueen/30 ml ijsazijn). 

 

Bij twijfel omtrent de determinatie van gevonden materiaal kan met TLC worden nagegaan of het 

de juiste substanties bevat.  Ook kan verwarring tussen sterk gelijkende soorten, die chemisch 

verschillen, worden uitgesloten. 

 
5.1.  Enkele resultaten : 

 

- Placynthiella icmalea en een mogelijke P. dasaea werden in vergelijking gezet en er werd in 

allebei 5-O-methylhiascic acid (*) gevonden.  Deze stof is typisch voor P. icmalea en ontbreekt bij 

P. dasaea.  Nu is het best mogelijk dat ook P. dasaea op het GSV voorkomt maar dat moet dan nog 

worden aangetoond. 

 

- Buellia griseovirens is een variabel soredieus korstmos dat met andere korstvormige lichenen  

kan verward worden.  Materiaal met de morfologische kenmerken voor deze soort werd met TLC 

onderzocht en bleek norstictic acid en atranorin te bevatten, waarmee de determinatie werd 

bevestigd. 

 

- Van Cladonia rei werden de substanties nagegaan.  Naast hyperhomosekikazuur werd ook 

confumaarprotocetraarzuur gevonden, vaak bijkomend aanwezig in deze Cladonia. 

 

- In Cladonia cyathomorpha vonden we enkel substanties van het fumaarprotocetraarzuurcomplex.  

Deze soort kan daarnaast een onbekende stof bevatten (Jølle, 1977) die niet constant is en ook in 

een onderzoek op meerdere exemplaren door Pino-Bodas et al. (2013) niet werd aangetroffen. 

Interessant is bovendien dat er geen usninezuur werd gevonden, wat C. foliacea uitsluit. 

 

(*) Enkele namen van lichenensubstanties staan hier in het Engels omdat slechts van de veel voorkomende 

een Nederlandse term bekend is. 

 
 
6.  Soortenlijst GSV (december 2017) : 
 
Acarospora moenium (Vain.) Räsänen 
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. 
Anisomeridium polypori  (M. B. Ellis & Everh.) M. E. Barr 
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. 
Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp 
Arthonia lecanorina (Almq.) R. Sant. (*) 
Arthonia radiata (Pers.) Ach. 
Arthonia spadicea Leight. 
Aspicilia contorta ssp contorta (Hoffm.) Kremp. 
Baeomyces rufus (Hudson) Rebent. 
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold 
Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. 
Buellia griseovirens (Sm.) Almb. 
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal. 
Burgoa angulosa Diederich, Lawrey & Etayo (*) 
Caloplaca arcis (Poelt & Vězda) Arup  
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell 
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier 
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. 
Caloplaca holocarpa (Ach.) A. E. Wade 
Caloplaca limonia Nimis & Poelt 
Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala 
Caloplaca ruderum (Malbr.) J. R. Laundon 
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 



Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner 
Candelaria concolor (Dicks.) Stein 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm. 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau 
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. 
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. 
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler 
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt 
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. 
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. 
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. 
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 
Cladonia crispata (Ach.) Flot. 
Cladonia cyathomorpha W. Watson 
Cladonia digitata (L.) Hoffm. 
Cladonia diversa Asperges ex S. Stenroos 
Cladonia fimbriata (L.) Fr. 
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 
Cladonia furcata ssp furcata (Huds.) Schrad. 
Cladonia glauca Flörke 
Cladonia gracilis (L.) Willd. 
Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst. 
Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon 
Cladonia incrassata Flörke 
Cladonia macilenta ssp macilenta Hoffm. 
Cladonia macilenta ssp bacillaris (Ach.) Boist. 
Cladonia phyllophora Hoffm. 
Cladonia portentosa (Dufour) Coëm. 
Cladonia pulvinata (Sandst.) van Herk & Aptroot 
Cladonia pyxidata ssp pocillum (Ach.) Flot. 
Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon 
Cladonia rei Schaer. 
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. 
Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg. 
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 
Cladonia zopfii Vain. 
Clauzadea monticola (Ach.) Hafellner & Bellem. 
Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw. (*) 
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch 
Collema tenax (Sw.) Ach. 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. 
Evernia prunastri (L.) Ach. 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale 
Graphis scripta (L.) Ach. 
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) Choisy 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow 
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale  
Jamesiella anastomosans (P. James & Vězda) Lücking, Sérus. & Vězda 
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. 
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom 
Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold 
Lecanora albescens (Hoffm.) Flörke 
Lecanora barkmaniana Aptroot & van Herk 
Lecanora campestris (Schaer.) Hue  
Lecanora carpinea (L.) Vain. 



Lecanora chlarotera Nyl. 
Lecanora compallens van Herk & Aptroot 
Lecanora conizaeoides Cromb. 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 
Lecanora expallens Ach. 
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. 
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. 
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. 
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. 
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. 
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 
Lecidea variegatula Nyl. 
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy 
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert 
Lepraria incana (L.) Ach. 
Lepraria lobificans Nyl. 
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris 
Leptogium turgidum (Ach.) Cromb. 
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup 
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch 
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch 
Micarea denigrata (Fr.) Hedl. 
Micarea prasina Fr. 
Micarea viridileprosa Coppins & van den Boom 
Myriospora rufescens (Ach.) Uloth 
Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R. C. Harris 
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 
Opegrapha demutata Nyl. 
Opegrapha herbarum Mont. 
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. 
Paranectria oropensis (Ces.) D. Hawksw. & Piroz. (*) 
Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
Parmelia sulcata Taylor 
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy 
Peltigera didactyla (With) J. R. Laundon 
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 
Physcia adscendens H. Olivier 
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.  
Physcia clementei (Turner) Maas Geest. 
Physcia dubia var. dubia (Hoffm.) Lettau 
Physcia tenella (Scop.) DC. 
Physcia tribacioides Nyl. 
Physconia grisea (Lam.) Poelt 
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James 
Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins & P. James 
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. 
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. 
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph 
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 
Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler 
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy 
Punctelia borreri (Sm.) Krog 
Punctela jeckeri (Roum.) Kalb. 
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 
Rinodina oleae Bagl. 



Sarcogyne regularis Körb. 
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold 
Stereocaulon pileatum Ach. 
Stereocaulon vesuvianum var. nodulosum (Wallr.) I. M. Lamb 
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy 
Trapelia glebulosa (Sm.) J. R. Laundon 
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James 
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch 
Tubeufia heterodermiae Etayo (*) 
Usnea sp. Dill. ex Adans. 
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange 
Verrucaria macrostoma DC. 
Verrucaria muralis Ach. 
Verrucaria nigrescens Pers. 
Verrucaria ochrostoma (Leight.) Trevis. 
Xanthoria calcicola Oxner 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. 
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber 
Xanthoria ucrainica S. Y. Kondr. 
Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. (*) 
 
(*) lichenicole fungus 
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