Duitse Militaire Begraafplaats, Hooglede (Beverenstraat 78, 8830 Hooglede)
Datum: 24 april 2018
Deelnemers: Daniël Janssens, Marie-Claire Mertens, Joseph Iserbyt, Dries Vandevoorde,
twee geïnteresseerde dames die even kwamen kijken en Angèle De Bruyckere
Een frisse droge dag, ideaal om lichenen te spotten in Hooglede, op de als monument
beschermde militaire begraafplaats. Hier rusten 8.241 gesneuvelde Duitse soldaten uit
de Eerste Wereldoorlog.
Het is één van de vier grote Duitse begraafplaatsen in België, de andere liggen in Vladslo,
Menen en Langemark. De graven zijn bedekt met een platte kleine granieten steen
waarin twee namen gegraveerd zijn.
De graven zijn omringd door bomen en tussen de rijen bevinden zich kleine basalten
kruisen.
De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zorgt voor het onderhoud.
Vanop de parking, waar gewerkt werd aan een infokiosk die gezien vanuit de lucht de
inslag van een bom voorstelt, bereiken we de muur die de graven omringt.
Door de overvloedige aanwezigheid van Circinaria calcarea (plat dambordje) en
C.contorta (rond dambordje), Calogaya decipiens (stoffige citroenkorst) en C. pusilla
(sinaasappelkorst), Variosproa flavescens (gelobde citroenkorst), Pyrenodesmia teicholyta
(witte citroenkorst) en Xanthoria calcicola (oranje dooiermos) namen we aan dat het om
basische steen ging.
Groot was mijn verwondering op de muur ook Buellia aethalea (steenstrontjesmos) aan
te treffen met een duidelijke K+rood reactie (Foto 1). Toch maar de zuurtegraad
gecontroleerd: bleek dat de muur zelf is opgetrokken uit zure steen terwijl de dekstenen
inderdaad basisch zijn. (Foto 2).
Op de plaveien aan de ingang vonden we prachtexemplaren van Lecanora semipallida
(kop-en-schotelkorst),), en onvermijdelijk ook Circinaria calcarea (plat dambordje) en
Circinaria contorta (rond dambordje) en Lecanora muralis (muurschotelkorst)
Aan de binnenzijde van de muur waren Protoblastenia rupestris (rode kalksteenkorst),
Placopyrenium trachyticum (Engelse dropkorst), Verrucaria polysticta
(mozaïekstippelkorst) op de dekstenen, en Colemma crispa (gewoon geleimos) op de
voegen tussen de zure stenen nog een leuke vondst.
De basaltkruisen leverden o.a. Xanthoria parietina (groot dooiermos), Punctelia
subrudecta (gestippeld schildmos).

Na het middagmaal inspecteerden we de eiken. De Flavoparmelia’s leverden wat twijfel
maar de rode kleur na aanstippen met KOH leidde onvermijdelijk tot F. soredians (groen
boomschildmos) (Foto 3).
De rokende schoorsteentjes van Anisomeridium polypori (schoorsteentje) en het gemarmerd
thallus met de de blauwgrijze bolle soralen van Physcia caesia (stoeprandvingermos) dat we
meestal vinden op steen, waren nog een blikvanger.
Bij nazicht van een aantal takjes thuis was ook Physcia dubia aanwezig.
Bij de zeer overvloedig voorkomende Punctelia’s hadden we zowel Punctelia borreri
(witstippelschildmos) als P.subrudecta (gestippeld schildmos).
Melanelixia glabratula (glanzend boomschildmos) betekende voor ons het einde van een
prachtige dag en een lijst met 50 soorten.
Toen was het 17.30 uur…..
Met dank aan Peter Hantson voor het aangeven van deze locatie.
Angèle

Deutscher Soldatenfriedhof, Hooglede
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Wetenschappelijke naam

Naam

Amandinea punctata
Anisomeridium polypori
Athallia holocarpa
Blennothallia crispa
Buellia aethalea
Buellia griseovirens
Calogaya decipiens
Calogaya pusilla
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Circinaria calcarea
Circinaria contorta
Diploicia canescens
Diplotomma alboatrum
Flavoparmelia soredians
Flavoplaca arcis
Flavoplaca flavocitrina
Gyalolechia flavovirescens
Lecanora albescens
Lecanora campestris
Lecanora carpinea

Vliegenstrontjesmos
Schoorsteentje
Muurzonnetje
Gewoon Geleimos
Steenstrontjesmos
Grijsgroene Stofkorst
Stoffige Citroenkorst
Sinaasappelkorst
Vals Dooiermos
Poedergeelkorst
Plat Dambordje
Rond Dambordje
Kauwgommos
Gewone Cementkorst
Groen Boomschildmos
Schubbige Citroenkorst
Valse Citroenkorst
Betoncitroenkorst
Kalkschotelkorst
Kastanjebruine Schotelkorst
Melige Schotelkorst

eik
eik
kalksteen
kalksteen
muur, zure steen
eik
kalksteen
kalksteen
eik
eik
kalksteen
kalksteen
eik
kalksteen, beton
eik
kalksteen
kalksteen
beton
kalksteen
kalksteen
eik
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Lecanora chlarotera
Lecanora compallens
Lecanora expallens
Lecanora muralis
Lecanora semipallida
Lecidella elaeochroma
Lecidella stigmatea
Lepraria vouauxii
Melanelixia glabratula
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia dubia
Physcia tenella
Physconia grisea
Placopyrenium trachyticum
Protoblastenia rupestris
Punctelia borreri
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Pyrenodesmia teicholyta
Ramalina farinacea
Variospora flavescens
Verrucaria nigrescens
Verrucaria viridula
Verrucaria polysticta
Xanthoria calcicola
Xanthoria parietina

Witte Schotelkorst
Miskende Schotelkorst
Bleekgroene Schotelkorst
Muurschotelkorst
Witrandschotelkorst
Gewoon Purperschaaltje
Steenpurperschaaltje
Bleke Poederkorst
Glanzend boomschildmos
Groot Schildmos
Rond Schaduwmos
Kapjesvingermos
Stoeprandvingermos
Bleek Vingermos
Heksenvingermos
Grauw Rijpmos
Engelse dropkorst
Rode Kalksteenkorst
Witstippelschildmos
Rijpschildmos
Gestippeld Schildmos
Witte Citroenkorst
Melig Takmos
Gelobde Citroenkorst
Gewone Stippelkorst
Groene kalkstippelkorst
Mozaïekstippelkorst
Oranje Dooiermos
Groot Dooiermos

eik
eik
eik
beton
kalksteen
eik
kalksteen
eik
eik
eik
eik
eik
eik, kalksteen
eik
eik
eik
kalksteen
kalksteen
eik
eik
eik
kalksteen, beton
eik
kalksteen
kalksteen
kalksteen
kalksteen
kalksteen
eik
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