Het Pidpabos Iepenburg Schoten op 28/11/2017 IFBL
Terrein: dit wordt Pidpabos genoemd, omdat het een waterwinningsgebied is. Helemaal
gelegen langs een mooi meanderend Klein Schijn.
Deelnemers: Karin Wuaman, André Peeters, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.
Opmerkingen: het was er nat. De vorige dag had het een hele dag geregend. Het Klein schijn
stond bijna aan de rand gevuld en de lichenen waren soms ook nog zeer nat.
Aan de parking van een tennisclub, stonden er al wat essen met o.a. Melanelixia glabratula
(Glanzend schildmos). We namen nog een stukje mee om even te testen met C (Chloor). Dit
verkleurde onmiddellijk rood met het merg. Deze kleur houdt niet lang, want als de foto werd
genomen was de kleur reeds afgenomen naar roze (Foto 1). Een bijzondere Lecidella
elaeochroma (Gewoon purperschaaltje) trok de aandacht. Er was een sterk zwart prothallus
aanwezig, waarschijnlijk te wijten aan de strijd die het voerde met een omringend thallus van
Opegrapha rufescens (Verzonken schriftmos). Wel prachtig om zien (Foto 2). Paranectria
oropensis (Verdwaald meniezwammetje) vonden we ook op Lepraria incana (Gewone
poederkorst). De naam alleen al vermelden, ontlokt aan de groep een euforische reactie die ten
hemel stijgt. Deze dag is weeral goed! Over enthousiastelingen gesproken! Normandina
pulchella (Hamsteroortje) werd ook met adoratie bekeken. Langs een weide met enkel paarden
was een houten afsluiting die wel vol stond met mooie verzamelingen Cladonia’s (zie lijst). En
wat we konden verwachten was er ook nm. Diplochistes muscorum (Duindaalder), een
parasitair licheen, dat op Cladonia begint en dan verder leeft. Het was een prachtexemplaar
(Foto 3). En het verhaal is nog niet ten einde want op en infobord van het Pidpabos vonden we
nog op een paal een Bacidina (nieuwe naam voor Bacidia). We hadden deze nog niet tegen
gekomen dacht ik en het is Dries Van den Broeck en Laurens Sparrius die het roerend eens
waren, dat dit Bacidina chloroticula (Gladde knoopjeskorst) was (Foto 4 en 5). Groen, nogal
glad, areolaat, thallus met kleine wittige apotheciën (< 0,5 mm). Als “zz” weergegeven in
Nederland. Eens te meer baadden we deze voormiddag in grote weelde aan mooie
ontdekkingen! (Drie “zz” quotaties en nog een “z”)!
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Pidpabos Iepenburg Schoten
Wetenschappelijke naam
Anisomeridium polypori
Arthonia radiata
Arthonia spadicea
Bacidina chloroticula
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Cladonia spec
Cladonia chlorophaea
Cladonia coniocraea
Cladonia fimbriata
Diploschistes muscorum
Flavoparmelia caperata
Hyperphyscia adglutinata
Hypogymnia physodes
Lecanora symmicta
Lecidella elaeochroma
Lepraria finkii
Lepraria incana
Melanelixia glabratula
Normandina pulchella
Opegrapha rufescens
Paranectria oropensis
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis

28/11/2017
Nederlandse naam
Substraat
Herb Zz - RL
Schoorsteentje
populier
a TNB
Amoebekorst
es
a TNB
Inktspatkorst
eik
a TNB
Gladde knoopjeskorst
dood hout KH1341 zz TNB
Vals dooiermos
es
a TNB
Poedergeelkorst
es
a TNB
Soort bekermos
populier
0
Fijn bekermos
houten hek
a TNB
Smal bekermos
houten hek
a TNB
Kopjes-bekermos
houten hek
a TNB
Duindaalder
houten hek
zz TNB
Bosschildmos
populier
a TNB
Dun schaduwmos
populier
a TNB
Gewoon schorsmos
tak
a GE
Bolle schotelkorst
es
a TNB
Gewoon purperschaaltje
es
a TNB
Gelobde poederkorst
populier
a TNB
Gewone poederkorst
populier
a TNB
Glanzend schildmos
es
KH1342 a TNB
Hamsteroortje
es
zz TNB
Verzonken schriftmos
es
a TNB
Verdwaald meniezwammetje Lepra inc
p
Gewoon schildmos
es
a TNB
Groot schildmos
es
a TNB
Rond schaduwmos
tak
a TNB
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Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Pseudosagedia aenea
Punctelia borreri
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

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

Kapjesvingermos
Heksenvingermos
Grauw rijpmos
Schors-olievlekje
Witstippelschildmos
Gestippeld schildmos
Groot dooiermos

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam
aa = zeer algemeen

es
tak
es
es
es
tak
es

a
a
a
z
a
a
a

TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB

nieuwe normen van 2011
z = zeldzaam
a = algemeen

OG=onvoldoende gegevens
EB = ernstig bedreigd
BE = bedreigd
GE = gevoelig
TNB= thans niet bedreigd

Foto 1: Melanelixia glabratula – Glanzend schildmos. Met C (= Chloor) op het merg is er een
snelle roodverkleuring maar als men een foto wil maken moet men vlug zijn. De verkleuring
was al sterk verminderd en er is maar een roze schijn overgebleven.

Foto 2: Lecidella elaeochroma -Gewoon purperschaaltje in vochtige toestand omgeven door
Opegrapha rufescens -Verzonken schriftmos. Merk de sterke zwarte prothallus !

Foto 3: Diplochistes muscorum – Duindaalder, die parasitair op Cladonia begint!

Foto 4: Bacidina chloroticula- Gladde knoopjeskorst, een vergroting x 30. De kleine
apotheciën zijn kleurloos en maar een 0,3 mm hier.

Foto 5: Bacidina chloroticula. Centraal zijn er enkele lange dunne sliertjes te zien dit zijn de
sporen 38 µm lang en een 2µm breed. Verder kleurloos. (x 400)

