Kijckuit ('Belvedere) bis, grondgebied Schoten op 3/11/2017 IFBL c4 18 43
Terrein: dit kasteeldomein bezochten we nog een twee weken geleden. Nu waren we langs
een achterpoort binnen gekomen op grondgebied Schoten. Het Klein schijn loopt dwars door
het gebied en maakt de grens uit tussen Wijnegem en Schoten (wel merkwaardig).
Deelnemers: Jackie Poeck, Karin Wauman, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.
Opmerkingen: dit is dus een aanvulling op vorig bezoek. Op de ijzeren achterpoort stond al
Xanthoria parietina (Groot dooiermos) en Physcia (Vingermos). Er was heel wat
Rododendron waar niets op te vinden was. Op meer open terrein op de bodem vonden we wel
mooie Cladonia fimbriata (Kopjes-bekermos). Daarnaast ook enkele mooie exemplaren
Peltigera rufescens (Klein leermos) (Foto 1 en 2) en een moeilijkere soort Collema
(Geleimos) of Leptogium (Zwelmos). We bezorgden een staaltje aan Dries Van den Broeck,
die hem determineerde als Collema tenax (Dik geleimos) (Foto 3 en 4). Nat zag hij er zeer
gezwollen uit, droog waren er bovenaan ook rimpelingen, die ons in verwarring bracht. In dit
bosrijk gebiedje mocht natuurlijk ook geen Coenogonium pineti (Valse knoopjeskorst)
ontbreken maar het was eerst na grondig speurwerk dat we op een voet van eik deze kleine
"knoopjes" konden terugvinden...! Geen grote lijst maar met leuke ontdekkingen!
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Kijckuit (bis)
Wetenschappelijke naam
Arthonia radiata
Arthonia spadicea
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Cladonia fimbriata
Coenogonium pineti
Collema tenax
Lecidella elaeochroma
Lepraria incana
Melanelixia subaurifera
Parmelia sulcata
Peltigera rufescens
Physcia adscendens
Physcia tenella
Xanthoria parietina

Zeldzaamheidsklassen
zzz =uiterst zeldzaam
aaa = heel algemeen
0 = uitgestorven
p = parasiet ( geen zz)
Rode Lijst-categorieën
VN=Verdwenen in Nederland
KW = kwetsbaar

c4 18 43
Nederlandse naam
Amoebekorst
Inktspatkorst
Vals dooiermos
Poedergeelkorst
Kopjes-bekermos
Valse knoopjeskorst
Dik geleimos
Gewoon purperschaaltje
Gewone poederkorst
Verstop-schildmos
Gewoon schildmos
Klein leermos
Kapjesvingermos
Heksenvingermos
Groot dooiermos

3-11-2017
Substraat Herb Zz - RL
esdoorn
a TNB
eik
a TNB
beuk
a TNB
eik
a TNB
bodem
a TNB
eik
a TNB
bodem
KH1320 zz TNB
beuk
a TNB
eik
a TNB
eik
a TNB
tak
a TNB
bodem
z KW
eik
a TNB
poort
a TNB
poort
a TNB

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam
aa = zeer algemeen

nieuwe normen van 2011
z = zeldzaam
a = algemeen

OG=onvoldoende gegevens
EB = ernstig bedreigd
GE = gevoelig

BE = bedreigd
TNB= thans niet bedreigd

Foto 1: Peltigera rufescens in zijn geheel.

Foto2: Peltigera rufescens meer in detail.

Foto 3: Collema tenax : in droge toestand!

Foto 4: Collema tenax, meer in detail en droge toestand.

