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Met elf deelnemers begon onze excursie naar het Hayesbos op 4/09/2021 met het onderzoeken van een 

kapel aan de rand van het bos. Als meest bijzondere soorten werden hierop Flavoplaca limonia (bleke 

citroenkorst) en Catillaria lenticularis (lichte rookkorst) gevonden. Wat de laatste soort betreft moest er 

wel microscopie aan te pas komen, een taak die door Paul vervuld werd. Kenmerkend zijn eerder bruine 

vruchtlichamen die bij het bevochtigen nog bruiner worden. De ascosporen bezitten één dwarswandje, 

het hypothecium is kleurloos en de toppen van de parafysen zijn bruin gekleurd. Ook een aantal 

betonpalen in de omgeving van de kapel werden bekeken. Verder in het bos meenden we Arthonia 

didyma (beukenvlekje) te bespeuren. Dit kon evenwel door microscopie niet bevestigd worden. De 

meest bijzondere soort van de dag vonden we even later langs de kant van de weg op een recent 

afgestorven haagbeuk die nog getooid was met enkele dorre blaadjes. Een drietal exemplaren van 

Coniocarpon cinnabarinum (rood schorsvlekje; fig. 1) was wel het laatste wat we verwacht hadden, ook 

gezien zijn voorkomen op haagbeuk. Dit betreft  de tweede recente vondst in Vlaanderen. De vorige 

keer werd hij aangetroffen op es in een natuurreservaat te Nijlen. Twijfels waren er wel. Uiteindelijk 

geleek hij sterk op Arthonia radiata en sommigen vroegen zich af of de donkerrode kleur niet een gevolg 

kon zijn van het zich in een slechte staat bevinden. Bovendien waren de vruchtlichamen vlekvormig. 

Testing met K gaf wel een roodbruine verkleuring bij het afdeppen met keukenpapier. En een aantal 

minuscule ronde apotheciën hadden wel een wit midden en helderrode berijping aan de rand. Het kon 

dus eigelijk alleen C. cinnabarinum zijn. Op dezelfde boom stond ook een soort van het geslacht 

Pertusaria (speldenkussentjes). In het veld werd getwijfeld tussen P. leioplaca (glad speldenkussentje) 

en P. hymenea (bleek speldenkussentje).  Microscopisch onderzoek bevestigde Pertusaria leioplaca.  In 

elke ascus werden slechts vier ascosporen aangetroffen (fig’s 2 en 3).  In de weide tegenover het bos 

bestudeerden we een esdoorn, een es, een zwarte populier en enkele fruitbomen. De esdoorn leverde 

door zijn lage takken veel maar eerder banale soorten op. De zwarte populier was meer soortenarm 

maar we vonden hierop als meest bijzondere soorten: Chrysothrix candelaris (gele poederkorst), 

Chaenotheca trichialis (grijs schorssteeltje) en Chaenotheca ferruginea (roestbruin schorssteeltje).  

Tot slot gingen we verder het bos in, op zoek naar enkele Enterographa’s (runenkorst) die daar in het 

verleden ontdekt zijn. Op haagbeuk vonden we Enterographa crassa (grauwe runenkorst) en E. 

hutchinsiae (gestreepte runenkorst), mooie afsluiters van deze dag. Met veel dank aan Danny De Clercq 

die ons rondleidde in dit prachtige bos en  ‘s middags ons gastvrij met koffie ontving in zijn tuin. 

Het volledige verslag van deze excursie komt in het WBL tijdschrift Muscillanea.    



    

Figuur 1: Coniocarpon cinnabarinum (rood schorsvlekje). Foto Danny Declercq.  



 

Figuur 2: Pertusaria leioplaca (glad speldenkussentje). Foto Ronny Dingemans 



 

Figuur 3: Ascosporen van Pertusaria leioplaca (glad speldenkussentje). Foto Paul Geyselings 

 


