
Het reisverhaal van een zwart boomspijkertje 

                                                                                                                                                               Min Pauwels 

Het zal je maar overkomen. Je staat daar met je familie in de bossen van Müllenborn in de Eifel op 

een staand boomlijk, in dit geval een al ontschorste naaldboom. Het verhaal van successie op je 

boom is al in de tweede fase, je bent een klein schakeltje in een groter geheel van afbraak. Een zwart 

steeltje tot 1 mm hoog en  max. 0,17 mm breed en daar bovenop een kelkje van zwarte sporen met 

meestal witte berijping aan de rand: je identiteitskaart zegt dat je een licheen bent, Calicium 

glaucellum (zwart boomspijkertje). 

 

 

Calicium glaucellum (zwart boomspijkertje)             foto Peter D’Joos 

 

Boomspijkertjes behoren samen met de schorssteeltjes tot de coniocarpen, een bijzondere groep van 

lichenen met gesteelde apotheciën. De steel bestaat uit langgerekte bundels van schimmeldraden 

met op de top  een bolvormig sporenhoopje, het mazaedium. Dit wordt groter en groter bij rijpheid 

van de sporen, zwelt op en loopt over: de sporen komen vrij en worden dan door de wind 

meegevoerd. 

 

Aan de alziende ogen en de loep van Klaas van Dort ontsnap je niet, enkele schilfertjes van de boom 

worden vakkundig afgesneden en hop, een voorzichtige hand legt je zorgvuldig in een doosje. Daarna 

kom je terecht in een convoluut, een eenvoudig envelopje.  Je belandt in een hotelkamer in Daun, 

steekt een dag later de landsgrens over en reist naar de Belgische kust. Dan wordt het ingewikkeld en 

ga je door vele handen. In Mechelen dragen ze je naar de overkant van de straat, vervolgens kom je 

bij Dries in de plantentuin van Meise terecht, wordt door Daniel meegenomen naar Heverlee en 

vertrekt van daar naar Brasschaat voor een laatste reis naar de fotoruimte van Peter in Overpelt voor 

een bijzondere fotoshoot. De eindbestemming is het persoonlijk herbarium van Peter. 



 

fotoshoot 

 

 

  

reisroute Calicium glaucellum 17-9-2021 tot 02-10-2021 

 

Met dank aan het fantastische team van lichenen-minnaars, samen beleven we bijzondere 

avonturen. 

 


