
VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER - MAART 2004 - JAARGANG 3 - NUMMER 1 

a uur. Deus 



SCHILDMOSSEN (PARMELIA S.L.): SLEUTEL VOOR DRIES VAN DEN BROECK 

DE SCHORSBEWONENDE SOORTEN IN VLAANDEREN 
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Schildmossen (Parmelia S.l.): 
sleutel voor de schorsbewonende soorten in Vlaanderen 

DRIES VAN DEN BROECK 

Lichenen ofkorstmossen hebben een zeer speciale en aparte status binnen het rijk 

der planten. Het betreft hier immers een samenlevingsverband (symbiose) tussen 

twee organismen die ook afzonderlijk in de natuur voorkomen, namelijk een 

paddestoel of schimmel en een alg. Over heel de wereld zijn ongeveer 14.000 soorten 

bekend. De groep van de schildmossen (parmelia sj.) telt ongeveer 1000 soorten. 

Daarvan komen 40 soorten voor in België en een 20-tal in Vlaanderen. 

De schildmossen (Parmelia's) 
Schildmossen of Parmelia's groeien zowel 
op schors als op steen. Schildmossen zijn 
bladvormige korstmossen met lobben. Ze 
hechten zich vast aan het substraat (de 
ondergrond) met behulp van rhizinen. Die 
zien er min of meer uit als de wortels van 
een plant. Bij de schildmossen zijn ze meest
al enkelvoudig maar ook gevorkte tot licht 
vertakte exemplaren komen voor. 
In onze streken worden de schildmossen zel
den fertiel aangetroffen. Fertiel wil zeggen 
dat er vruchtlichamen aanwezig zijn. Bij de 
schildmossen zijn dat apotheciën. Deze heb
ben de vorm van schoteltjes: een roodbruine 
schijf met daaromheen een rand in de kleur 
van het thallus. Als men van die apotheciën 
een microscopisch preparaat maakt, kan 
men de sporen zien. Deze zijn simpel (zon
der dwarswandjes) en kleurloos en zitten 
met acht in een zakje, ascus genaamd. De alg 
in de Parmelia's behoort tot het geslacht 
Trebouxia. 
Naast de apotheciën en de rhizinen kan 
men op de schildmossen nog allerlei andere 
structuren aantreffen die belangrijk zijn bij 
de determinatie. Isidiën zijn uitwassen op 

het thallus. Die kun je nog het beste verge
lijken met wratten. Sommige van deze 
isidiën zijn inderdaad ook wratachtig maar 
spatelvormige, knotsvormige, kegelvormige, 
koraalachtige en cilindrische vormen 
komen eveneens voor. In de sleutel wordt 
ook gesproken over soralen. Als het lijkt als
of er over de lobben poedersuiker gestrooid 
is, zegt men dat het thallus soredieus is. 
Soms zit die 'suiker' ook in hoopjes of groep
jes bijeen. Deze hoopjes kunnen rond of 
ovaal zijn. Soms is het poeder niet fijn maar 
korrelig. Die soralen ontstaan op plaatsen 
waar het witte merg doorheen het thallus
oppervlak breekt. Dat witte merg zie je soms 
ook als lijntjes of stippen. Die lijntjes noemt 
men de pseudocyphellen. 

De sleutels 
De determinatiesleutels omvatten enkel de 
soorten die op schors groeien. Rotsen zijn 
zeldzaam in Vlaanderen. Er zijn wel enkele 
soorten die op graven, muren, e.d. groeien, 
maar deze worden hier buiten beschouwing 
gelaten. Sommige schorsbewonende schild
mossen kunnen wel ook op steen aange
troffen worden. 

De eerste sleutel vertrekt van duidelijk in het 
veld (met behulp van een loep) of onder de 
binoculair waarneembare kenmerkeri7Voor 
het gebruik van de tweede sleut.el heb je che
micaliën nodig: C staat voor calcium- of 
natriumhypochloriet. Dat is het hoofdbe
standdeel van bleekwater ( in de volksmond 
javel genaamd). K staat voor kaliumhydroxi
de, gemakkelijk verkrijgbaar bij de apotheker. 
Meestal wordt een verdunning van 10% 
gebruikt. P is parafenyleendiamine. Dat is 
moeilijker te verkrijgen, onder meer omdát 
het een kankerverwekkende stof is. Ofwel 
wordt een kristal opgelost in alcohol en 
onmiddellijk gebruikt ofwel worden de kris
tallen opgelost in water met toevoeging van 
detergent en natriumsulfiet. KC 15 een 
gecombineerde reactie van K en C. Eerst 
wordt K opgebracht en vervolgel1S C. Om d 
reacties vast te stellen mtlet met behulp van 
een mesje eerst de bovenste (gekleurde laag 
van het thallus weggeschraapt worden. De 
vloeistof wordt vervolgens op de witte rnerg~ 
laag aangebracht (bijvoorbeeld aanstippen 
met een tandenstoker). Dit gebeurt het 
gemakkelijkste thuis onder een binoculair 
maar kan ook in het veld uitgevoerd:worden. -
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IN DE FOCUS SCHILDMOSSEN (PARMELIA S.L.): SLEUTEL VOOR DRIES VAN DEN BROECK 

DE SCHORSBEWONENDE SOORTEN IN VLAANDEREN 

SLEUTEL 1: MACROSCOPISCHE KENMERKEN 

ThaUus donkergroen of bruin 
(olijf-, blauw-, bruingroen, olijf-, rood-, donkerbruin of bruin) 

Thallus met isidiën 
Thallus met isidiën die gemakkelijk afbreken en dan geel
witte of witte littekens achterlaten (Wrijven met de vinger 
over het thallus). Merg dik en wattig. 

Isidiën cilindrisch tot korrelvormig, na afbreken geel
witte littekens op het thallus achterlatend. 
Onderzijde donkerbruin tot zwart met enkelvoudige rhi
zinen. Thallusoppervlak vaak soredieus. Gewoonlijk op 
alleenstaande bomen. Overal aanwezig. De standplaats 
hoeft niet voedselrijk te zijn en daardoor ook in bossen 
te vinden. 

Verstop-schildmos (fv1elanelia subaurifera) - Fig. 1 

Isidiën cilindrisch tot koraalachtig vertakt, na afbreken 
witte littekens op het thallus achterlatend. 
Onderzijde bruinzwart tot zwart met enkelvoudige rhi
zinen. Thallusoppervlak nooit soredieus. In bossen (beuk, 
eik) op zure, matig voedselrijke (vaak gladde) schors en 
op alleenstaande wegbomen (es, linde) en in boomgaar
den. 

Glanzend schildmos (fv1elanelia glabratula) - Fig. 2 

Thallus met isidiën die niet (of zeer moeilijk) afbreken. Lob
ben dun en papierachtig. 

Thallus met talrijke, gelijkmatig verspreide, kegelvormige 
papillen, onderzijde zwart. 
Op alleenstaande wegbomen, op zure schors. 

fv1elanelia exasperata - Fig. 3 

Thallus met isidiën, onderzijde bleek. 
Isidiën niet vertakt, aan de top verdikt, knotsvormig 
of samengedrukt (spatelvormig). Onderzijde bleek 
beige tot lichtbruin roze, tot de rand bezet met rhi
zinen. Gewoonlijk op alleenstaande wegbomen (es, 
olm) of in boomgaarden, altijd op eerder voedselrij
ke standplaatsen. 

Lepelschildmos (fv1elanelia exasperatula) -Fig. 4 

Isidiën meer tenger, cilindrisch, vaak vertakt, aan de 
top niet verdikt. Onderzijde bleekbruin met enkel
voudige rhizinen. Voornamelijk op wegbomen (es). 
Ook in boomgaarden (appel). Altijd op eerder voed
selrijke, zure schors. 

Sierlijk schildmos (fv1elanelia elegantuia) - Fig. 5 

Thallus zonder isidiën 
Onderzijde bruinzwart tot zwart 

Thallusoppervlak bruin tot groenbruin, eerder mat. Vaak 
soredieus. 

Verstop-schildmos (fv1elanelia subaurifera) - Fig. 1 

Thallusoppervlak roodbruin tot olijfbruin, eerder glan
zend. Nooit soredieus. 

Glanzend schildmos (fv1elanelia glabratula) - Fig. 2 

Figuur 1: Verstop-schildmos - Melanelia subaurifera 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 2: Glanzend schildmos -Melanelia glabratula 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 3: Melanelia exasperata 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 5: Sierlijk schildmos - Melanelia elegantuia 

(Foto: Kok van Herk) 
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Onderzijde bleek 
Thallus met grote, gelijkvormige, somber olijfgroene 
lobben tot 1,5 cm breed. Meestal met talrijke, zeer gro
te apothecia (5 - 25 mm), jong regelmatig schotelvor
mig, later verbogen, met bruine onberijpte schijf en dik
ke wrattige, ingebogen thallusrand. Onderzijde 
bleekbruin met enkelvoudige rhizinen. Meestal op goed 
verlichte, voedselrijke, oude, alleenstaande bomen (olm, 
es, esdoorn, vlier, linde) langs de weg of in boomgaarden 
en uitgestrekte weilanden. 

Olijf schildmos (Pleurosticta acetabulum) - Fig. 6 

Thallus met kleine olijfgroene (indien nat) tot groen
bruine lobben 0,5 tot 0,8 cm breed aan de rand en zeer 
fijne, elkaar overlappende lobjes in het centrum. Onder
zijde bleek met verspreide enkelvoudige rhizinen. Meest
al op goed verlichte, voedselrijke takken of op bomen 
langsheen de weg (es en linde) of in boomgaarden (appel 
en peer). Ook op dood hout. Apothecia onbekend. 

Lobjesschildmos (Melanelia laciniatula) -Fig. 7 

Thallus geelgroen 
(groen of grijs met gele tint) 

Thallus met pseudocyphellen 
Onderzijde bruin tot zwart. Lobben met opvallende, wittige, 
puntvormige tot vertakte pseudocyphellen. Soralen gelig tot 
groenig, onregelmatig, gevormd vanuit het midden van het 
thallus, beginnend op de pseudocyphellen. Op goed verlich
te schors van wegbomen (zomereik, es en iep). 

Oosters schildmos (Flavopunctelia flaventior) - Fig. 8 

Thallus zonder pseudocyphellen 
Randlobben groot, tot 1,5 cm breed, opgericht. Soralen 
grofkorrelig tot wrattig. 
Onderzijde zwart, dof, maar aan de rand met een ca. 2 mm 
brede, kastanjebruine, glanzende zone zonder rhizinen. Rhizi
nen enkelvoudig, meestal sterk verspreid. In bossen (eik, es, 
haagbeuk, linde) en op wegbomen (es, linde). Op matig tot 
vrij sterk zure schors. 

Bosschildmos (Flavoparmelia caperata) - Fig. 9 

Randlobben tot 0,7 cm breed, aanliggend. Soralen poeder
vormig. Op loofbomen (linde) langsheen de weg. Op matig 
tot vrij sterk zure schors. 
Groen boomschildmos (Flavoparmelia soredians) - Fig. 10 

ThaUus grijs 
(grijsgroen, grijswit, blauwgroen, blauwgrijs) 

Thallus met witachtige, stip- tot lijnvormige verhevenhe
den (pseudocyphellen) 

Thallus met isidiën zonder soralen 
Isidiën cilindrisch tot koraalvormig, in de kleur van het thal
lus of met bruine toppen. Onderzijde zwart, maar bij de rand 
soms donkerbruin, tot de rand bezet met enkelvoudige tot 
gevorkte, zwarte rhizinen. Op de zure schors van loof- en 
vooral naaldbomen. 

Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis) - Fig. 11 
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Figuur 6: Olijf schildmos - Pleurosticta acetabulum 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 7: Lobjesschildmos - Melanelia laciniatula 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 8: Oosters schildmos - Flavopunctelia flaventior 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 9: Bosschildmos - Flavoparmelia caperata 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 11: Blauwgrijs steenschildmos - Parmelia saxatilis 

(Foto: Kok van Herk) 
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Thallus zonder isidiën met soralen 
Lobben aan de uiteinden afgeknot en hoekig. Pseudo
cyphellen rondachtig tot lijnvormig, min of meer een 
netwerk vormend. 
Onderzijde zwart, aan de rand soms donkerbru in, tot de 
rand bezet met enkelvoudige tot gevorkte, zwarte rhizi
nen. Soralen langwerpig of (minder vaak) ovaal op de 
netvormige aderen en aan de randen. Op alle soorten van 
bomen, vaak in voedselrijke omstandigheden. 

Gewoon schildmos (Parme/ia sulcata) - Fig. 12 

Lobben aan de uiteinden min of meer afgerond. Pseu
docyphellen allemaal rondachtig. 

Hele thallus na drogen berijpt (kristallijn) 
Deze kristallen zijn alleen duidelijk te zien onder een 
binoculair. Met een loep bekeken ziet men dat het 
thallus niet egaal glad is. Onderzijde van het thallus 
zwart in het centrum. De lobben zijn relatief breed. 
De kleur van de thallusrand is niet verschillend van 
die van het thallus. Met sterk verspreide, grote, ellip
tische en opvallend witte pseudocyphellen die vaak 
grofkorrelig soredieus worden. Op goed verlichte, 
voedselrijke, alleenstaande bomen (es, wilg, olm). 

Witstippelschildmos (Puncte/ia borreri) - Fig. 13 

Enkel de randen van de lobben berijpt of thallus 
volledig onberijpt. 

Enkel de rand van de lobben berijpt 
Thallus groenachtig tot bruinachtig grijs. De rand 
van de lobben is dofbruin . Plaatselijk overdekt 
met elliptische tot ronde pseudocyphellen die 
later tot soralen openbreken. Onderzijde bleek
bruin of gedeeltelijk wit Voornamelijk op alleen
staande bomen, in boomgaarden, aan de rand 
van de weg, in weilanden. Ook in bossen. Vaak 
samen met Gestippeld schildmos. 

Rijpschildmos (Puncte/ia ulophylla)- Fig. 14 

Thallus volledig onberijpt 
Thallus grijs. Rand van de lobben is glanzend 
donkerbruin tot zwart. Plaatselijk overdekt met 
ronde, ietwat grijze, kleine pseudocyphellen die 
later tot soralen openbreken. Soms zijn deze 
pseudocyphellen duidelijk omlijnd. Onderzijde 
bleekbruin of gedeeltelijk wit. Op matig tot vrij 
sterk zure schors van oude, alleenstaande 
bomen, in boomgaarden, aan de rand van de weg 
of in weilanden. Ook in bossen. 

Gestippeld schildmos (Punctelia subrudecta) - Fig. 15 

Thallus zonder witachtige, stip- tot lijnvormige verheven
heden (pseudocypheUen) 

Thallus met isidiën zonder soralen 
Isidiën in de kleur van het thallus of met bruine toppen 
Isidiën cilindrisch tot koraalvormig, Onderzijde zwart, 
maar bij de rand soms donkerbruin, tot de rand bezet 
met enkelvoudige tot gevorkte, zwarte rhizinen. Op de 
zure schors van loof- en vooral naaldbomen. 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis) - Fig. 11 

Figuur 15: Gestippeld schildmos - Punctelia subrudecta 

(Foto: Kok van Herk) 
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Isidiën bruinachtig tot bruinzwart 

Isidiën bleek- tot grijsbruin, cilindrisch tot knotsvormig. 

Onderzijde bruinzwart, aan de rand lichter, geheel bezet 

met enkelvoudige tot gevorkte rhizinen.Voomamelijk op 

oude alleenstaande wegbomen met voedselrijke schors 

(esdoom, es, linde). Ook in boomgaarden. 

Lindeschildmos (Parme/ina ti/iacea) -Fig. 16 

Isidiën donkerbruin tot blauwzwart, knopvormig, zittend 

of op een korte steel. 

Onderzijde zoals bij Lindeschildmos. In bossen en op 

dorpsbomen (linde, zomereik, iep, es, esdoorn, (knot-)wilg, 

populier, beuk en paardekastanje) op voedselrijke schors. 

Parme/ina pastillifera - Fig. 17 

Thallus zonder isidiën met of zonder soralen 

Lobben aan de uiteinden afgeknot en hoekig 

Pseudocyphellen rondachtig tot lijnvormig, min of meer een 

netwerk vormend. Onderzijde zwart, aan de rand soms don

kerbruin, tot de rand bezet met enkelvoudige tot gevorkte, 

zwarte rhizinen. Soralen afwezig of langwerpig of (minder 

vaak) ovaal op de netvormige aderen en aan de randen. Op 

alle soorten van bomen, vaak in voedselrijke omstandigheden. 

Gewoon schildmos (Parme/ia su/cata) - Fig. 12 

Lobben aan de uiteinden min of meer afgerond 

Randlobben meestal met enkele zwarte wimpers (1- 2 mm) 

Onderzijde van de lobben met een rhizinenloze rand. 

Onderzijde zwart met enkele verspreide, enkelvoudi

ge rhizinen.lndien soralen aanwezig zijn, zijn ze scherp 

afgelijnd en bevinden ze zich op de rand van de lob

ben. Ze zijn bleek groengrijs of wit. Op goed verlichte 
schors in bossen of in meer open omstandigheden. 

Groot schildmos (Parmotrema chinense) - Fig. 18 

Rhizinen komen tot aan de rand van de lobben. 

Onderzijde bruinzwart. Op goed verlichte wegbo
men, soms in bossen. 

RimeLia reticulata-Fig. 19 

Randlobben meestal zonder zwarte wimpers 

Meestal met apotheciën. 
Onderzijde donkerbruin tot zwart met een blekere 

rand en enkelvoudige rhizinen. Apotheciën meestal 

aanwezig. Voornamelijk op goed verlichte en voed
selrij ke loofbomen. 

Parme/ina quercina - Fig. 20 

Meestal zonder apotheciën 

De uiteinden van de lobben zijn vaak naar onder 

gebogen en licht geelbruin van kleur. Onderzijde 

zwart met korte enkelvoudige of licht vertakte rhizi

nen.lndien soralen aanwezig bevinden ze zich op de 

lobben zelf en zijn ze niet scherp afgelijnd. Ze heb

ben dezelfde kleur als de rest van het thallus of zijn 
iets donkerder. Voornamelijk op esdoorn, beuk, es en 

eik in bossen. Soms op bomen langs de weg of in 

boomgaarden. 
Gebogen schildmos (Hypotrachyna revoluta) - Fig. 21 

IN DE. FOCUS 

Figuur 19: Rimelia retIcuiata 

(Foto: Kok van Herk) 

Figuur 21: Gebogen schildmos - Hypotrachyna revoluta 

(Foto: Kok van Herk) 
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DE SCHORSBEWONENDE SOORTEN IN VLAANDEREN 

SLEUTEL 2: CHEMISCHE KENMERKEN 

Thallus donkergroen of bruin 
~f- , blauw-, bruingroen, oliJF-, rood-, donkerbruin of bru!!2L 

Thallus met isidiën 
Merg C+ rood 

Thallus eerder mat, vaak soredieus 
Verstop-schildmos (Melanelia subaurifera) - Fig, 1 

Thallus eerder glanzend, nooit soredieus 
Glanzend schildmos (Melanelia glabratula) - Fig. 2 

Merg C-
Isidiën niet vertakt, aan de top verdikt, knotsvormig of 
samengedrukt (spatelvormig) 

Lepelschildmos (Melanelia exasperatula) - Fig. 4 

Isidiën meer tenger, cilindrisch, vaak vertakt, aan de top 
niet verdikt 

Sierlijk schildmos (Melanelia elegantuia) - Fig. 5 

Isidiën kegelvormig, gelijkmatig verspreid, met een witte 
vlek op de top 

Melanelia exasperata - Fig. 3 

Thallus zonder isidiën 
Merg K+ geel, daarna rood, Co, KC-, P+ geel, daarna langzaam 
oranje 

Olijf schildmos (Pleurosticta acetabulum) - Fig. 6 

Merg K-, Co, KC-, P-
Lobjesschildmos (Melanelia laciniatula) - Fig. 7 

Thallus geelgroen 
(groen of ~ijs met gele tint) 

Merg en soralen C+ rood 
Oosters schildmos (Flavopunctelia flaventior) - Fig. 8 

Merg en soralen C-

Merg en soralen K+ geel of K-. 
Bosschildmos (Flavoparmelia caperata) - Fig. 9 

Merg en soralen K+ geel daarna bloedrood wordend 
Groen boomschildmos (Flavoparmelia soredians) - Fig. 10 

Thallus grijs 
(grijsgroen, grijswit. blauwgroen, _b-'la-"u-w"'gL...riLjs;.Ll_. __ ----

Merg Co, KC+ (geel)oranje, P+ (geel)oranje,K+ (geel)oranje 
Thallus met isidiën zonder soralen 
Thallus met witachtige lijnvormige of vertakte verl'le
ven heden (pseudocyphellen) 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis) - Fig, 11 

Thallus zonder isidiën met soralen 
Thallus zonder witachtige, stip- tot lijnvormige verhe
venheden (pseudocyphellen) 

Groot schildmos (Parmotrema chinense) - Fig. 18 

Merg C+ rood, KC+ rood, po, K
Thallus met isidiën zonder soralen 

Isidiën bleek- tot grijsbruin, cilindrisch tot knotsvormig 
Lindeschildmos (Parmelina tiliacea) - Fig. 16 

Isidiën donkerbruin tot blauwzwart, knopvormig, zit
tend of op een korte steel 

Parmelina pastillifera - Fig. 17 

Thallus zonder isidiën met of zonder soralen 
Thallus met witachtige, stip- tot lijnvormige v~rhe
ven heden (pseudocyphellen) 

Merg C+ oranjerood 
Hele thallus na drogen berijpt (kristallijn) 

Witstippelschildmos (Punctelia borreri) - Fig. 13 

Merg C+ karmozijnrood 
De rand van de lobben berijpt 

Rijpschildmos (Punctelia ulophylla) - Fig. 14 

De rand van de lobben niet berijpt 
Gestippeld schildmos (Punctelia subrudecta) - Fig. 15 

Thallus zonder witachtige, stip- tot lijnvormige ver
hevenheden (pseudocyphellen) 

Thallus zonder apotheciën met soralen 
Gebogen schildmos (Hypotrachyna revoluta) - Fig. ~1 

Thallus met apotheciën 
Parmelina quercina - FTg. ZO 

Merg Co, KC+ oranje tot diep rood, P+ oranje, K+ geel da" 
diep rood wordend 
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SUMMARY BOX: 

VAN DEN BROECK D. 2004. Shield lichens (Pannelia). A key for 
the species growing on bark in Flanders [in dutch]. 
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Atlasproject in de Provincie Antwerpen 

Sinds enkele jaren is in de provincie Antwerpen een nieuwe licht
ing arnateur-lichenologen aan het werk. In september 2003 

hebben ze het ambitieuze plan opgevat de korstmossen in de 
provincie te inventariseren. Regelmatig worden daarvoor daguit
stappen ingericht. Om hun kennis bij te schaven en te verrijken 
zijn er contacten met buitenlandse professionele lichenologen. 
Tot nog toe werden ongeveer 225 soorten gevonden. Dat is zeer 
veel aangezien tot voor enkele jaren nog de mening werd 
gehuldigd dat, ten gevolge van de vervuiling, Vlaanderen een 

In Flanders (Belgium) some 20 species of Parmelia sj. are 
found growing on bark and trees. A new key is presented, cov
ering all the species. A second key is added using of chemical 
tests. 

lichenologische woestijn is. In het kader van het project worden 
ook studienarniddagen georganiseerd en deterrninatiesleutels 
opgesteld. 
Geïnteresseerden om mee te werken aan het project of deel te 
nemen aan de uitstappen kunnen contact opnemen met de 
auteur of andere leden van de werkgroep. 

Contact: Dries Van den Broeck, 0472570428, dries.vanden
broeck@skynet.be; Dirk Jordaens, 0472377754, d.jordie@plan
etintemet.be; Jackie Poeck, jacqueline.poeck@belgacom.be. 


