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De bakstenen kerk uit de 13de eeuw (circa 1225-1275) is gebouwd met moefen,
gebakken in lokale steenbakkerijen.
De vierkante westtoren zonder spits bestaat uit rode baksteen boven een arduinen
sokkel.
De kerk werd gebouwd in het midden van de 13e eeuw in vroeggotische stijl.
Sinds 14-09-2009 is deze kerk erkend als bouwkundig erfgoed.
Het omringend kerkhof met een omlopend kerkpad, is geflankeerd door leilinden. Het
kerkhof is afgezet door een bakstenen muurtje onder ezelsrug waarop we in 2013
talrijke fertiele Pyrenodesmia (toen nog Caloplaca) teicholyta konden bewonderen
(foto). Wij dus vol verwachting terug naar de zijmuur: nog één enkel restantje van een
kwijnende witte citroenkorst met een poging tot apotheciën…. bijna alles was
overwoekerd door de oranjegele Xanthoria calcicola (Oranje dooiermos).
Deze teleurstelling verwerkend bekeken we de muren van de kerk.
In de hevige noordenwind spotten we op de noordmuur toch o.a. Dirina massiliensis f.
sorediata (Kerkmuurkorst) - met zijn typische ronde vorm en geringde randzone,
geflankeerd door Lecanora crenulata (Rafelschotelkorst), Lecanora dispersa (Verborgen
schotelkorst) en Arthonia calcarea (Muurschriftmos).
Aan de oostkant van de kerkmuur vinden we prachtige exemplaren van de bleekgele
Candelariella medians (Gelobde geelkorst) (foto) en van Diplotomma alboatrum
(Cementkorst). De zuidmuur gaf niet echt nieuwe soorten maar toen we op straat aan de
westzijde van de muur rond het kerkhof begonnen werd iedereen er bij geroepen: in de
zon lag de lichtbruine Verrucaria ochrostoma (Bleke stippelkorst) (foto) te pronken.
Verrucaria nigrescens (Gewone stippelkorst) en V. macrostoma (Bruine stippelkorst)
hadden we ook vlakbij, dus eindelijk konden we deze drie soorten, waar wij vroeger
zoveel moeite mee hadden, vergelijken, steeds opnieuw bekijken en bespreken. We
probeerden te achterhalen welke kenmerken we in het verleden over het hoofd zagen, of
gewoon niet zagen. Onze Bleke stippelkorst had zoals de naam doet vermoeden een
bleke kleur, bobbelige areolen met ingezonken apotheciën, geen schildje, op dit
exemplaar was zelfs een bleke rand rond de mondopening te zien (enthousiasme omdat
alle kenmerken uit de veldgids klopten!). De eerste teleurstelling rond de witte
citroenkorst ebde wat weg bij deze voor ons zeldzame vondst.
Na het eten gingen we terug naar de muur rond het kerkhof.

We troffen naast de alles overwoekerende Xanthoria calcicola (Oranje dooiermos) nog
enkele prachtexemplaren van Tephromela atra (Zwarte schotelkorst) (foto),
Diplotomma alboatrum (Cementkorst), Lecanora campestris (Kastanjebruine
schotelkorst), Lecidella stigmatea (Steenpurperschaaltje), Physcia caesia
(Stoeprandvingermos) en Sarcogyne regularis (Berijpte kroontjeskorst) met zijn
prachtige berijpte apotheciën aan.
Verrucaria macrostoma kwamen we verschillende keren tegen. Koen wees ons zelfs op
een speciale vorm: Verrucaria macrostoma f furfuracea met sorediën-achtige structuren
aan de rand van de areolen. Deze zijn vooral goed zichtbaar als de thalli nat zijn.
Niettegenstaande we vooral kwamen voor de steenbewoners konden we de leilinden
rond het kerkhof niet ongemoeid laten.
Die leverden ons ook nog wat interessante waarnemingen op: van Hyperphyscia
adglutinata (Dun schaduwmos), over Phaeophyscia nigricans (Klein schaduwmos) en
Phaeophyscia orbicularis (Rond schaduwmos) tot Physcia adscendens (Kapjesvingermos)
en Physcia caesia (Stoeprandvingermos).
Bij het verlaten van het kerkhof op de stenen van de achtermuur troffen we tenslotte
nog Blennothallia crispa (Gewoon geleimos) aan (foto).
Onze lijst telde 55 soorten, we waren tevreden!
Angèle
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Arthonia atra
Arthonia calcarea
Arthonia radiata
Athallia holocarpa
Bagliettoa calciseda
Blennothallia crispa
Buellia aethalea
Calogaya pusilla
Candelariella aurella
Candelariella medians
Circinaria calcarea
Diploicia canescens
Diplotomma alboatrum
Dirina massiliensis
Flavoplaca arcis
Flavoplaca citrina
Flavoplaca citrina
Flavoplaca flavocitrina
Gyalolechia flavovirescens

Zwart schriftmos
Muurschriftmos
Amoebekorst
Muurzonnetje
Witte kalkstippelkorst
Gewoon geleimos
Steenstrontjesmos
Sinaasappelkorst
Kleine geelkorst
Gelobde geelkorst
Plat dambordje
Kauwgommos
Gewone cementkorst
Kerkmuurkorst
Schubbige citroenkorst
Gewone citroenkorst
Gewone citroenkorst
Valse citroenkorst
Betoncitroenkorst
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Hyperphyscia adglutinata
Lecania erysibe
Lecania rabenhorstii
Lecanora albescens
Lecanora campestris
Lecanora chlarotera
Lecanora crenulata
Lecanora dispersa
Lecanora flotowiana
Lecanora horiza
Lecanora muralis
Lecanora semipallida
Lecidella elaeochroma
Lecidella scabra
Lecidella stigmatea
Lepraria incana
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia tenella
Physconia grisea
Protoblastenia rupestris
Pyrenodesmia teicholyta
Rinodina oleae
Sarcogyne regularis
Tephromela atra
Trapelia glebulosa
Variospora aurantia
Variospora flavescens
Verrucaria macrostoma
Verrucaria muralis
Verrucaria nigrescens
Verrucaria ochrostoma
Xanthoria calcicola
Xanthoria parietina

Dun schaduwmos
Stofglimschoteltje
Steenglimschoteltje
Kalkschotelkorst
Kastanjebruine schotelkorst
Witte schotelkorst
Rafelschotelkorst
Verborgen schotelkorst
Kop-en-schotelkorst
Donkere schotelkorst
Muurschotelkorst
Witrandschotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Grijsgroene steenkorst
Steenpurperschaaltje
Gewone poederkorst
Klein schaduwmos
Rond schaduwmos
Kapjesvingermos
Stoeprandvingermos
Heksenvingermos
Grauw rijpmos
Rode kalksteenkorst
Witte citroenkorst
Donkerbruine schotelkorst
Berijpte kroontjeskorst
Zwarte schotelkorst
Gelobd sterschoteltje
Platte citroenkorst
Gelobde citroenkorst
Bruine stippelkorst
Zwart-op-wit-korst
Gewone stippelkorst
Bleke stippelkorst
Oranje dooiermos
Groot dooiermos

Pyrenodesmia teicholyta – Witte Citroenkorst – (vroegere foto Angèle, 13 nov 2013)

Candelariella medians – Gelobde geelkorst (foto Angèle)

Tephromela atra – Zwarte schotelkorst (foto Hans)

Verrucaria ochrostoma – Bleke stippelkorst (foto Hans)

Blennothallia crispa – Gewoon geleimos (foto Jan)

