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Voorwoord

Met de verzamelterm  

‘coniocarpen’ wordt een groep 

van onopvallende schimmels 

aangeduid.  

Coniocarpen zijn moeilijk onder één noemer 

te brengen. Het betreft zowel korstmossen 

(lichenen) als niet gelicheniseerde zakjes-

zwammen. Zoals veel andere korstmossen 

kunnen ook coniocarpen snel reageren op 

milieuveranderingen. Ze zijn daarom goed 

bruikbaar als bioindicatoren. Het merendeel 

van de coniocarpen staat als zeldzaam te 

boek. Belangrijke bronpopulaties bevinden 

zich in natuurbosrestanten. Recente inven-

tarisaties brachten een groot aantal nieuwe 

groeiplaatsen aan het licht, zowel in bossen 

als in stedelijke gebieden. In hoeverre is er 

sprake van een waarnemerseffect? Is er een 

verband met het aftakelen van bossen als 

gevolg van verdroging en aantasting door 

schimmels en insecten? Er staan nog veel 

vragen open. Met deze uitbundig geïllus-

treerde uitgave willen we de herkenning van 

coniocarpen in het veld mogelijk maken. 

Verder hopen we het onderzoek te stimu-

leren en zo bij te dragen aan een precisering 

van hun actuele frequentie en verspreiding 

in Europa.

Preface

The collective term ‘coniocarps’ 

refers to a group of inconspicuous 

fungi. Coniocarps are difficult to 

categorize. The fruiting bodies look like 

miniature pinheads, hence the popular 

name “pinhead lichens”. The group consists 

of both lichens (lichens) and non-lichenised 

fungi. Like many other lichens, coniocarps 

may respond quickly to environmental 

changes. They are therefore very useful as 

bioindicators. The majority of coniocarps 

are classified as rare. Important source 

populations are located in natural forest 

remnants. Recent inventories resulted in a 

large number of new discoveries, both in 

forests and in urban areas. Do coniocarps 

actually increase, or do we see the effect 

of inventories focusing on inconspicuous 

epiphytic lichens in European countries? 

Another reason may be the increased 

availability of microhabitats in forests 

suffering from desiccation, eutrophica-

tion or fungal attacks, followed by rapid 

spreading of xylophagous insects. Many 

questions remain to be answered. With this 

fully illustrated publication we facilitate the 

identification of coniocarps in the field. We 

also hope to stimulate research and thus 

contribute to a more precise definition of 

the current frequency and distribution of 

coniocarps in Europe.
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Standing conifer snags are very popular among saprophytic coniocarps like Chaenotheca brunneola  

and C. xyloxena.  |  Rottende stammen van naaldbomen zijn erg in trek bij saprofyten  

zoals Chaenotheca brunneola en C. xyloxena.
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Inleiding

In europa komen ongeveer 100 verschil-

lende coniocarpen voor. Het exacte aantal 

is onbekend. Er worden regelmatig nieuwe 

soorten ontdekt en beschreven. 

De meeste soorten zien er uit als miniatuur-

knopspelden, enkele soorten manifesteren 

zich als schijfjes of struikjes. Een gemeen-

schappelijk kenmerk is de sterke binding aan 

bomen, dood of levend, in een luchtvochtige 

omgeving. Coniocarpen zijn ‘regenschaduw- 

specialisten’. Ze zijn niet bestand tegen 

directe inslag van regendruppels. Als 

boombewoners zijn ze dus afhankelijk van de 

beschikbaarheid van beschutte micro- 

habitats zoals schorsspleten, holtes in 

molmend hout en boorgangen van insecten. 

In hun oorspronkelijke leefomgeving, 

oerbossen, leven ze op dikke, vaak deels 

ontschorste stammen en staande boomlijken. 

In het verregaand ontboste Europa zijn de 

meeste soorten zeldzaam (bijlage 1). Behalve 

in bossen komen coniocarpen relatief vaak 

voor op plaatsen met veel oude, aftakelende 

bomen.

Oorspronkelijke leefomgeving van coniocarpen

1 > Oerbos 

Alternatieve leefomgeving

2 > Staand rottend boomlijk in productiebos 

3 > Aftakelende laanbomen

Introduction

About one hundred species of 

coniocarps are known in Europe.

The exact number is unknown.

New species are regularly discovered and

described.

Most species look like miniature pinheads, 

a few species manifest themselves as

fronds or shrubs. A common feature is a

strong preference for trees, dead or alive,

in a humid environment. Coniocarps

are ‘rain shadow specialists’. They are not

resistant to the direct impact of raindrops. 

As tree dwellers, they depend on the avail-

ability of sheltered microhabitats such as

bark fissures, cavities in rotting wood and

insect boreholes. In their original habitat, 

primary forests, they live on old trees and

snags (dead standing trunks). In the largely

deforested parts of Europe most species 

are rare (Appendix 1). Outside forests 

coniocarps are likely to be found in places

with many old and moribund trees.

Original coniocarp habitat

1 > Primeval forest

Alternative habitats

2 > Snag in managed forest

3 > Moribund trees in avenue

16 17
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Alichen is an organism 

formed by a fungus living in 

close contact with green algae 

(or cyanobacteria). In almost all cases the 

fungal component is an ascomycete. A 

characteristic of Ascomycota is the forma-

tion of spores in a “sac” (ascus, plural asci). 

In lichens, the asci are usually formed at 

the bottom of unstalked (sessile), “fruiting 

bodies” (apothecia, singular apothecium). 

The lichenised coniocarps are distinguish-

able mainly by long-stalked apothecia. 

This phenomenon is seen in the lichen 

families Caliciaceae, Coniocybaceae and 

Sphaerophoraceae. 

In many coniocarps, the fungus  

has no symbiotic partner. A coniocarp 

living without algae is called “non- 

lichenised”. Non-lichenised coniocarps 

were traditionally treated in lichen floras. 

In fact there is no consistent morpholog-

ical difference between lichenised and 

non-lichenised species. Three families 

of non-lichenised fungi are classified as 

coniocarps: Microcaliciaceae, Mycocali-

ciaceae and Sphinctrinaceae. Arborillus 

llimonae, a rare parasite belonging to the 

“fungi imperfecti”, is also a coniocarp. 

Een korstmos ontstaat als een 

schimmel een relatie aanknoopt met een 

groenalg, zelden met een blauwalg (cyano-

bacterie). De schimmelcomponent van deze 

samenlevingsvorm (symbiose) is bij korstmossen 

in bijna alle gevallen een zakjeszwam (ascomy-

ceet). Kenmerkend voor zakjeszwammen is 

de vorming van sporen in een ‘zakje’ (ascus, 

meervoud asci). Bij korstmossen staan de asci 

gewoonlijk bijeen op de bodem van ongesteelde 

(zittende) ‘sporendragers’ (apotheciën, enkelvoud 

apothecium). De gelicheniseerde coniocarpen 

onderscheiden zich van de overige korstvor-

mige korstmossen vooral door overwegend lang 

gesteelde apotheciën. Dit fenomeen doet zich 

voor bij Caliciaceae, Coniocybaceae en Sphaerop-

horaceae. 

Bij veel coniocarpen heeft de 

schimmel geen partner. Een coniocarp 

zonder alg is ‘niet gelicheniseerd’. Niet 

gelicheniseerde coniocarpen zijn per definitie 

geen korstmossen. Ze worden desondanks toch 

vaak in korstmosflora’s behandeld. Een consis-

tent morfologisch verschil tussen wel en niet 

gelicheniseerde soorten is er namelijk niet. Drie 

families van niet gelicheniseerde schimmels 

worden tot de coniocarpen gerekend: Microca-

liciaceae, Mycocaliciaceae en Sphinctrinaceae. 

Ook Arborillus llimonae, een zeldzame parasiet 

behorend tot de ‘fungi imperfecti’, is een 

coniocarp. 

Crustose lichens

4 > Crustose lichen showing sessile apothecia 

(Caloplaca cerina). 

5 > Coniocarp showing distinctly stalked 

apothecia (Chaenotheca phaeocephala).

Korstvormige korstmostypen

4 > Korstvormig korstmos met zittende apotheciën 

(Caloplaca cerina).  

5 > Coniocarp met duidelijk gesteelde apotheciën 

(Chaenotheca phaeocephala).
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Key to genera

1a Thallus fruticose. Sphaerical fruiting bodies at the tip of branches.  
Bunodophoron 

Sphaerophorus

p > 122-123

p > 120-127

1b

Thallus crustose (thin or granular), 

immersed or missing (parasitics and commensalistic species). 

Apothecia on short or long stalks, rarely stalkless. 
 5 2

2a Apothecia distinctly stalked.  5 3

2b Apothecia sessile, black discs on a grey or yellowish thallus. Cyphelium p > 100-109

3a Mazaedium black.  5 4

3b Mazaedium brown. Chaenotheca p > 64-99

3c Mazaedium (bluish) green. Very rare species. Microcalicium p > 148-155

3d
Mazaedium young yellowish, becoming pink to brown.  

Very rare species.
Sclerophora p > 110-119

4a
Stalk short, black or dark brown. Apothecia pruinose, rarely  epruinose.  

On bark or decorticated wood. Spores two-celled, brown.
Calicium p > 48-63

4b

Stalk long, (shiny) black. Apothecia epruinose.  

On bark, dead wood, or parasitic/commensalistic on algae and lichens.  

Spores one- of two-celled, colourless, rarely brownish.

Non-lichenized 

coniocarps
p > 128-171

Determinatiesleutel (geslachten)

1a
Thallus struikvormig vertakt. 

Apotheciën als bolletje aan het uiteinde van takken. 

Bunodophoron 

Sphaerophorus

p > 122-123

p > 120-127

1b

Thallus korstvormig, 

verzonken of ontbrekend (parasieten en commensalen). 

Apotheciën kort of lang gesteeld, zelden ongesteeld. 

 5 2

2a Apotheciën duidelijk gesteeld.  5 3

2b Apotheciën ongesteeld, als zwart schijfje op grijs of geel thallus. Cyphelium p > 100-109

3a Mazaedium zwart.  5 4

3b Mazaedium bruin. Chaenotheca p > 64-99

3c Mazaedium (blauw)groen. Zeer zeldzaam. Microcalicium p > 148-155

3d
Mazaedium jong (citroen)geel, later (roze)bruin of wittig.  

Zeer zeldzaam.
Sclerophora p > 110-119

4a

Steel relatief kort en gedrongen, zwart of donkerbruin. 

Apotheciën vaak berijpt. Op schors, soms op dood hout. 

Sporen tweecellig, bruin.

Calicium p > 48-63

4b

Steel slank, (glimmend) zwart. Apotheciën onberijpt. 

Op schors of dood hout, ook als parasiet of commensaal op algen 

en korstmossen. Sporen een- of tweecellig, kleurloos of bruin.

Niet 

gelicheniseerde 

coniocarpen

p > 128-171

Lichenised coniocarps
The different species of lichenised coniocarps are described. Morphological,

ecological and microscopic characteristics are summarised in appendices 2 and 4.

Gelicheniseerde coniocarpen
Hierna worden de soorten per geslacht in het kort beschreven. In bijlage 2 en 4 

zijn de morfologische, ecologische en microscopische kenmerken samengebracht. 

44 45



A typical feature of Calicium adspersum is yellow pruina covering the excipulum 
and the mazaedium (best visible when young). Thallus grey, granular; K+ red,  
P+ yellow turning orange to red.

ecology On bark and in bark fissures (oak).

similar In Calicium trabinellum the yellow pruina is limited to the lower part 
of the excipulum. Moreover the thallus is immersed and chemical reactions are 
negative. C. trabinellum prefers conifer snags in mountain forests. It is not known 
from the Benelux and Denmark, (very) rare in Germany, France and Spain, 
possibly extinct in Great Britain.

Calicium adspersum
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Kenmerkend zijn kort gesteelde apotheciën met gele rijp, zowel op het excipulum
als op het mazaedium, vooral bij jonge exemplaren. Thallus grijs en korrelig; 
reageert rood met K, verkleurt met P eerst geel, na verloop van tijd oranje tot rood.

groeiplaats Op ruwe schors en in schorsspleten van dikke bomen (eik).

dubbelgangers Bij Calicium trabinellum is de gele rijp beperkt tot het excipulum 
en het thallus is verzonken. Bovendien zijn de kleurreacties negatief. C. trabinellum
groeit op dood hout van naaldbomen in bergbossen. Niet bekend uit de Benelux en 
Denemarken, (zeer) zeldzaam in Duitsland, Frankrijk en Spanje, wellicht uitgestorven 
in Groot-Brittannië. 
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