
Verslag van de WBL lichenen-excursie naar Villers-la-Ville op 1 mei  

door Min Pauwels 

Het is 10 uur, ons afspraakpunt is op de parking. Dit is de tweede zoektocht in de abdij. In oktober 

2020 werden 95 taxa gevonden op de site. Filip Fleurbaey is excursieverantwoordelijke, maar hij zit 

spijtig genoeg thuis in quarantaine door corona op zijn school.  We blijven over met 7 

enthousiastelingen: Daniel, Dries, Luca, Min, Paul, Peter en Ronny.  

Een gelukkige Paul en Daniel stappen uit de auto, ze hebben op de Kiss and Ride zone van het 

Stadskantoor Leuven op een boom zojuist  Xanthomendoza huculina (dragonderdooiermos) 

gevonden. Het is een oranjegele, bladvormige soort met halvemaanvormige soralen op de 

lobuiteinden, met chemische reactie K+. Tweede vondst voor Vlaanderen, zoals Paul het 

verwoordde: deze dag kan niet meer stuk.  

 

 

Figuur 1: Xanthomendoza huculina 

(dragonderdooiermos)                                     

foto Paul  Geyselings 

 

 

 

 

 

 

Op de planning-van-de-dag staan nog niet nagekeken delen van de site, en in de namiddag bomen 

rond de abdij. Maar zet een lichenenzoeker in de buurt van een interessant muurtje, en de plannen 

wijzigen. De stenen muurtjes rond de parking zijn onze eerste schatkamer, ik noem hier enkele 

bijzondere vondsten: Toninia aromatica (muurblaaskorst), Tephromela atra (zwarte schotelkorst) en 

ook het mooie Placopyrenium fuscellum (engelse dropkorst). 

  

 

 

Figuur 2: Placopyrenium fuscellum (engelse 

dropkorst)                                                           

foto Ronny Dingemans 

 

 

 



 

 

Naast de wijnkelders van de abdij vinden we op een ornament Placynthium nigrum  (zwarte 

grafkorst). Ik ben hem vergeten op te meten, hij was indrukwekkend. Een zwart thallus, omringd met 

een bijzonder blauw-gekleurd prothallus. Dit licheen heeft als fotobiont cyanobacteriën. Deze 

laatsten zorgen voor de fotosynthese maar zijn ook stikstoffixeerders, zo kan het licheen ook in een 

stikstofarm milieu overleven.   

Aan de overkant hebben we door de open poort een inkijk op de indrukwekkende terrassenbouw en 

omringende hoge muur van de wijngaard. Deze stamt uit de 14de eeuw en is mettertijd in verval 

geraakt.  In 1990 werden de werkzaamheden gestart om de wijngaard op zijn oorspronkelijke locatie 

terug herin te richten, een echt monnikenwerk. Bij een bezoek aan de wijngaard (na corona-tijden)  

kan je een glaasje proeven, deze wijn is niet te koop in de handel.  

Naast de wijngaard vinden we op leisteen Porpidia tuberculosa (dikke blauwkorst), Lecanora antiqua 

(kerkschotelkorst) met chemische reactie C + oranje en Haematomma ochroleucum var. porphyrium 
(witgerande stofkorst var. porphyrium). Deze variatie heeft een wit tot lichtgrijs thallus en ontbreekt 

usninezuur, in tegenstelling tot Haematomma ochroleucum var. ochroleucum met geel-groen of 

geel-grijs thallus.  

Tijd voor onze meegebrachte lunch, we keren terug naar ons oorspronkelijk plan en gaan de site 

binnen.  Stralend zonnetje, enkele banken en als lunch-afsluiter wafeltjes van Dries. Ons energiepeil 

is bijgetankt voor de volgende uren.  

Laat je niet misleiden: lichenenzoeken is een zeer actieve bezigheid. Regelmatig zit je op je knieën tot 

bijna languit liggend om de onderkant van de muren, boomvoeten, terrestrische begroeiing of stenen 

na te speuren met de loupe, op zoek naar die bijna-onzichtbare lichenen.  

 

 



                                                          

We starten bij enkele bomen vlak bij onze lunchplaats. Op een eik wordt met veel vreugde Calicium 

viride (groen boomspijkertje) gevonden. Deze heeft een fluogroen thallus en langgesteelde 

apotheciën met een bruine berijping.  

Op een volgende eik vinden we naast elkaar twee schriftmossen, duidelijk verschillend. 

Schriftmossen kunnen enkel microscopisch gedetermineerd worden, het gaat hier na microscopie om 

Opegrapha vulgata (wit schriftmos) en Alyxoria varia (kort schriftmos).  

Onze zoektocht gaat verder op de stenen muren: ik moet een selectie maken, het is gewoon te veel.  

Op leisteen wordt Rinodina bischoffii  (tufschotelkorst) ontdekt, enkel microscopisch te 

onderscheiden van Rinodina oleae (donkerbruine schotelkorst). Met dank aan Paul voor de 

microscopie, de sporen onderscheiden zich door een gepigmenteerde band in het midden. Op 

hetzelfde substraat vinden we het zeldzaam vingermos  Physcia dimidiata (rotsvingermos).  Het 

thallus is bedekt met kleine kristalletjes.  

 

 

 

Figuur 3:  sporen 400x Rinodina bischoffii  

(tufschotelkorst)                                                                 

foto Paul Geyselings  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Physcia dimidiata (rotsvingermos)            

foto Peter D’ Joos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na uitgebreide bestudering op een stenen muurtje van Cladonia humilis (frietzak-bekermos) begeven 

we ons richting bijzondere tuinen. Op een kalkstenen beeld onderweg vinden we Scynthium plicatile 

(waterzwelmos). Om de woorden van Dries en Daniel te gebruiken: ”duidelijk gerimpeld in droge 

toestand, snel opzwellend met water, kleine ronde lobben, onderzijde soms ontschorst (bleker dan 

de bovenzijde), midden veelal bedekt met wrattige isidiën en een thallus van 4 cm breed”. Paul kan 

het niet laten en voegt daar nog een microscopisch beeld bij van de vierkantige cellen op de rand van 

de lobben, die deze soort onderscheidt van Enchylium tenax (dik geleimos).  

 

 

 

Figuur 5: Scynthium plicatile 

(waterzwelmos)                       

Foto Ronny Dingemans 

   

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Scynthium plicatile 

(waterzwelmos)                       

Foto Paul Geyselings 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk aangekomen bij de tuinen van de abdij vindt Luca op de stam van een  reusachtige klimop 

én op een stenen muurtje schriftmossen. Op  klimop blijkt het na microscopie Opegrapha vulgata 

(wit schriftmos) te zijn.  Iedereen is ongedurig over de determinatie van het onbekende schriftmos 

op steen, maar het is een soort die we vandaag al gezien hebben. Alyxoria varia (kort schriftmos) kan 

uitzonderlijk ook op steen voorkomen. De schriftmossen blijven ons verbazen.  

 



Het  is nog niet gedaan met de bijzonderheden.  Peter heeft onderweg naar de tuinen een 

duimspijker als herkenningsteken in de schors van een berk geprikt. Hier vinden we Chaenotheca 

trichialis (grijs schorssteeltje). Schorssteeltjes zijn hoogtepunten van de excursie, zeldzame 

schoonheden in schorsspleten van loofbomen.  De apotheciën van deze soort rijzen uit het thallus op 

met een tot 2 mm hoog zwart steeltje, hoofdje en steeltje zijn witberijpt.  

 

 

Figuur 7: Chaenotheca trichialis 

(grijs schorssteeltje)                  

foto Peter D’Joos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eindpunt is in zicht, ondertussen is het 17 uur. Op weg naar de uitgang wordt nog snel 

Hypocenomyce scalaris (gewoon schubjesmos) gevonden. Daarna worden de loupes  met een lichte 

tegenzin opgeborgen. De mooie zoektocht is voorbij.  

In de eerste plaats dank ik Dries voor zijn onvoorwaardelijke behulpzaamheid om me steeds opnieuw 

op het rechte spoor te zetten. Ik dank de deelnemers voor hun enthousiasme, voor de massa’s foto’s 

en microscopiebeelden, voor alle hulp bij determinaties.  

                                                                                                                                                        Min Pauwels 

 

 

 


