
Lichenologisch verslag van de WBL-driedaagse in Vielsalm van 20 tot 22 september 2019 

Het weekend vond plaats in een zonnig Vielsalm waar  door tien deelnemers  de volgende 

locaties bezocht werden: het hotel en de aanpalende kerk en kerkhof; de voormalige 

steengroeven  Thier des Carrières en Colanhan; het kerkhof van Salmchâteau; het park van 

Vielsalm en enkele bomen aan het station van Vielsalm. Het door Daniel gevonden en 

gereserveerde hotel was excellent met overvloedige maaltijden die door allen erg gesmaakt 

werden.   

Verslag van de excursies 

19/09/2019 

Toen Leo en ikzelf op donderdag de parking van het hotel kwamen opgereden stonden Paul, 

Ronny en Geert al druk te discuteren over de korstmossen op een leistenen dak. Was het nu 

Rhizocarpon geographicum (gewoon landkaartmos) of R. lecanorinum (klein landkaartmos) 

en Rufoplaca arenaria (granietzonnetje) of R. subpallida (bleek dijkzonnetje) wat ze zagen? 

(Fig. 1) En die grote bruine bladvormige Xanthoparmelia met apotheciën en zonder isidiën 

was dat nu X. pulla (donkerbruin dijkschildmos) of een andere? Al met al was het niet 

moeilijk om zelfs zonder miscroscopie tot een juiste diagnose te komen. De op het dak 

aanwezige R. lecanorinum onderscheidt zich van R. geographicum door apotheciën die in de 

uitbochtigingen van de areolen gelegen zijn. Rufoplace arenaria en R. subpallida zijn 

waarschijnlijk synoniemen en de bruine Xanthoparmelia was inderdaad X. pulla. Ronny 

troonde ons daarna al snel mee naar de vlak bij het hotel gelegen kerk annex kerkhof waar 

weer nieuwe raadsels op ons wachten om opgelost te worden. Op de kerkmuur stond op de 

rand in harde kalksteen een Calogaya die er duidelijk anders uitzag dan die op de 

natuursteen. Op de website van Diederich et al. (www.lichenology.info) lezen we onder 

Calogaya pusilla (sinaasappelkorst) dat het in het gebied van de checklist voorkomende 

materiaal van Calogaya saxicola nog kritisch onder de loep moet genomen worden (Fig’s 2 

en 3). Op de leistenen dekstenen van de kerkhofmuur vonden we ons eerste exemplaar van 

Xanthoparmelia verruculifera (wrattig schildmos). Deze gelijkt sterk op X. loxodes (bruin 

hunnebedschildmos) die echter isidiën heeft met een bloemkoolstructuuur wat, op het door 

ons gevonden exemplaar, duidelijk niet het geval was.  Spijtig dat het al zo snel donker begon 

te worden. Maar het was toch tijd om te gaan eten. Morgen kijken we verder.  

20/09/2019 

Onder een zonnige, maar toch nog wat frisse hemel volgden we in Salmchateau het licht 

stijgende pad naar het natuurreservaat en voormalige steengroeve Thier des Carrières. 

Ondanks het herhaaldelijk verzoek van Daniel de eerste 300 m niet rond te kijken konden we 

ons niet beheersen en werden onmiddelijk de eerste taxa op de langs de weg staande bomen 

genoteerd. Daardoor kregen we het gesteente pas rond 11uur in het oog. Maar eerst bekeken 

we op de top van de heuvel de weelderig door zuurminnende soorten begroeide eiken met als 

meest bijzondere, enkele grote exemplaren Usnea die uitgesleuteld werden tot U. 

subfloridana (gewoon baardmos). 

http://www.lichenology.info/


 

Figuur 1: Bleek dijkzonnetje en Rhizocarpon 

 

Figuur 2: Calogaya pusilla sl. aan de kerk naast hotel. 



 

Figuur 3: Calogaya pusilla sl. aan de kerk naast hotel. 

 

Op het gesteente zelf konden we verschillende soorten saxicole schildmossen noteren als 

Xanthparmelia conspersa (granietschildmos), X. mougeottii (zonnetjesschildmos) (Fig. 4), X. 

verruculifera, enz.. Veel van wat we in het veld niet konden thuisbrengen werd ook 

verzameld. Na het eten van de lunch bij de bakker trokken we naar Cahay, de andere kant van 

de steengroeve. Het was intussen al 14u40. In het begin konden we niet veel nieuws 

ontdekken tot we, op aanraden van de bryologen, naar de zogenaamde ijskelder trokken. Dit 

is een diepe put met zeer goed geëxponeerd gesteente waarop we heel wat bijzonderheden 

konden ontdekken: weelderige exemplaren van Sphaeorophorus globosus 

(boomkorrelloof)(Fig. 5) en Stereocaulon dactylophillum (etagekorrelloof) en de door 

iedereen zeer gesmaakte wat we dachten dat Rhizocarpon oederi was. Maar het meegenomen 

materiaal toonde overtuigend aan dat het hier om Rhizocarpon oederi ging (Fig. 6). Op het 

einde zagen we nog Fuscidea cyathoides (granietsuikerkorst) en F. praeruptorum 

(hunebedvlekje) (Fig. 7). Er werd heel wat gefotografeerd en verzameld.  

21/09/2019 

Zaterdag begonnen we met het natuurreservaat Colanhan, kort bij het hotel gelegen maar 

konden er onze gading niet echt vinden. We vonden enkele puinhellingen met daarop meestal 

soorten die we al gevonden hadden in de twee vorige steengroeven. Het reservaat heeft zeker 

een groot potentieel omdat ze de verboste puinhellingen terug opengemaakt hebben. We 

gingen dan als tussendoortje naar de omgeving van het station van Vielsalm waar we we één 

linde en een rij wilgen bekeken. Ook deze locatie had niet echt heel veel te bieden. Het beste  



 

Figuur 4: Zonnetjesschildmos (Xanthparmelia mougeottii) 

 

Figuur 5: Boomkorrelloof (Sphaeorophorus globosus) 



 

Figuur 6: Rhizocarpon oederi 

 

Figuur 7: Fuscidea cyathoides 



moest nog komen en vonden we in de namiddag, nadat we terug onze bakker bezocht hadden, 

in het park van Vielsalm, ons aangeraden door Jean-Pierre Duvivier. Op dikke lindes en 

enkele Amerikaanse eiken vonden we Calicium viride (groen boomspijkertje), Caloplaca 

chlorina (grijze citoenkorst), Parmelina tiliacea (lindeschildmos), Melanohalea elegantula 

(sierlijk schildmos) (één exemplaar zelfs met apotheciën), M. laciniatula (lobjesschildmos) 

en als meest bijzondere twee exemplaren van Nephromopsis chlorophylla (bruin 

boerenkoolmos) (Fig. 8). En nog waren we niet voldaan. Daarom trokken we nog naar het 

kerkhof van Salmchâteau waar we maar een kleine deel van konden bekijken, gezien het late 

uur, en waar we op de leistenen dekstenen van de muur veel konden verzamelen.  

22/09/2019 

We besloten voor onze laatste excursie terug te keren naar Cahay. Ronny wou nog een aantal 

foto’s nemen en we hadden ook het idee dat we zeker nog niet alle in het gebied aanwezige 

soorten gezien hadden. Dat bleek ook te kloppen want al snel konden we enkele mooie 

exemplaren van Cetraria sepincola (donker boerenkoolmos) (Fig. 9) bewonderen. Om 12 uur 

was iedereen klaar voor onze laatste pick-nick en na nog een drankje keerden we allen 

huiswaarts.  

 

Figuur 8: Boerenkoolmos (Nephromopsis chlorophylla) 



 

Figuur 9: Donker boerenkoolmos (Cetraria sepincola) 


