
Sint -Job de Poppelaer op 26/10/2018       IFBL b5 51 24  
 

Terrein: een bebost gebied aan de rand van het dorp. Op de parking enige lindes en beuk die 

we ook verkenden. 

Deelnemers: Jackie Poeck, Guido Hendrickx en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: met dit trio gingen we aan de slag. Eerst leek het “koude kip”, maar toen we 

meer op weg kwamen, ontdekten we mogelijk Graphis scripta (gewoon schriftmos, foto 1). Er 

sloop echter wat twijfel in onze doorgans rustige geest. Wij zagen geen echte spleetjes in de 

lirellen en de tekening in de omliggende schors leek ook bedenkelijk goed op wat wij lirellen 

zouden kunnen noemen. Wou men ons in de luren legen? Een mistgordijn optrekken? Alleen 

microscopisch onderzoek kan hier klaarheid over brengen meende Dries Van Den Broeck. 

Maar dit zal een volgende keer moeten gebeuren. De locatie is wel in onze ingebouwde GPS 

opgeslagen. We kunnen het terugvinden! Wat verder troffen we Pseudosagedia (Porina) aenea 

(schors-olievlekje, foto 2). Onze belangstelling begon verder te groeien! En wat bleek, Jackie 

trof een Normandina pulchella (hamsteroortje, foto 3)! Wie had dat verwacht? Het hield ook 

verder niet op! We troffen Paranectria oropensis (verdwaald meniezwammetje, foto 4) en 

Guido verschalkte nog Normandina pulchella (hamsteroortje, echter geen foto die voldoende 

kwaliteit had) op populier. Intussen waren er ook reeds twee Arthonia’ s genoteerd (zie lijstje) 

en Lecanora hagenii, kleine schotelkorst, foto 5) maakte ook zijn opwachting op een beuk. (De 

ascus had 8 sporen). Een mooie Physconia grisea (grauw rijpmos, foto  6) liet zich ook nog 

fotograferen. Parmotrema perlatum (groot schildmos) staat genoteerd op “bodem” in de lijst, 

deze werd inderdaad op de grond gevonden en leek van de eerste of tweede etage afkomstig te 

zijn. Wat een lijstje aan excellerende lichenen! We horen dikwijls zeggen “verwacht het 

onverwachte”. Maar hier waren we echter toch nog overrompeld door wat we vonden! Hier 

willen we nog voor tekenen… 
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Anisomeridium polypori Schoorsteentje eik  a TNB 

2 Arthonia radiata Amoebekorst linde  a TNB 

3 Arthonia spadicea Inktspatkorst eik  a TNB 

4 Candelaria concolor Vals dooiermos eik  a  TNB 

5 Candelariella reflexa Poedergeelkorst linde  a  TNB 

6 Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje eik  a   TNB 

7 Cladonia spec Soort bekermos eik  0 

8 Cladonia coniocraea Smal bekermos eik  a   TNB 

9 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst den  a   TNB 

10 Graphis scripta Gewoon schriftmos eik  zz   TNB 

11 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos linde  a   TNB 

12 Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos populier  a   TNB 

13 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst linde  a   TNB 

14 Lecanora carpinea Melige schotelkorst linde  a   TNB 

15 Lecanora hagenii Kleine schotelkorst beuk KH1507 a   TNB 

16 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

17 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

18 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

19 Lepraria rigidula Grove poederkorst eik KH1508 zz  TNB 

20 Normandina pulchella Hamsteroortje eik  zz  TNB 

21 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepraria inc  p 

22 Parmelia sulcata Gewoon schildmos linde  a   TNB 

23 Parmotrema perlatum Groot schildmos bodem  a   TNB 

24 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos linde  a   TNB 

25 Physcia adscendens Kapjesvingermos linde  a   TNB 

26 Physconia grisea Grauw rijpmos beuk  a   TNB 

27 Pseudosagedia aenea Schors-olievlekje es  z   TNB 



28 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos linde  a   TNB 

29 Xanthoria parietina Groot dooiermos linde  a   TNB 

 

Zeldzaamheidsklassen Nederlandse normen nieuwe normen van 2011 

zzz =uiterst zeldzaam zz = zeer zeldzaam z = zeldzaam 

aaa = heel algemeen aa = zeer algemeen a = algemeen 

0 = uitgestorven   

p = parasiet ( geen zz)   

Rode Lijst-categorieën OG=onvoldoende gegevens OV-1 onregelmatige voortplanter 

VN=Verdwenen in Nederland EB = ernstig bedreigd BE = bedreigd 

KW = kwetsbaar GE = gevoelig TNB= thans niet bedreigd 

 

 
Foto1: Graphis scripta (gewoon schriftmos) ? Bekijk de lirellen en de naast gelegen 

schorsdecoratie….? 

 

 
Foto 2: Pseudosagedia aenea (schors-olievlekje)  



 
 

Foto 3: Normandina pulchella (hamsteroortje) de beroemde oortjes! 

 

 
 

Foto 4: Paranectria oropensis (verdwaald meniezwammetje) , de parasiet die nog steeds 

vermist is bij de zwammenspeurders. 

 

 



 
Foto5: Lecanora hagenii (kleine schotelkorst) sterk vergroot! De grootste apotheciën zijn nog 

kleiner dan een 0,5 mm! (Sporen kleurloos +/- 10 x 5 µm en 8 in een ascus) 

 

 
Foto 6: Physconia grisea (grauw rijpmos) op een linde. 


