De Merel -Brecht op 24-11-2017 IFBL b5 42 33
Terrein: een bebost gebied aan oude beerputten van de stad.
Deelnemers: Catherine Vandercruyssen, Guido Hendrickx, sporadisch nog anderen en Karl
Hellemans
Opmerkingen: het is niet de eerste keer dat we dit gebied verkenden. Nu gingen we wel van
de parking langs het restaurant en dan door het bos naar het kanaal Schoten Dessel en de
beerputten. Op een kasseien muurtje vonden we de steenbewoners. Op een eik was,
Melanelixia glabratula (Glanzen schildmos) met C roodverkleuring van het merg, glanzend
en met mooie isidiën, te vinden. Op zoek naar Coenogonium pineti (Valse knoopjeskorst)
vonden we deze eerst op den (waar hij thuishoort “pineti”). Deze was wel nat en de
“knoopjes” zagen er dus ook donkergroen uit. Daarna vonden we de “knoopjes” ook op eik in
drogere toestand en waren de “knoopjes” wittig. Zo mooi was dat, dat men “in de rij” ging
staan om deze te bewonderen. Rijen zijn dus niet alleen in de supermarkt te vinden. Wat
verder op eik ook nog Arthonia spadicea (Inktspatkorst) (Foto 1) die ook “in een rij
wachtende” werd bewonderd! Er waren ook jong essen en hier moesten we mogelijk ook
Pseudosagedia aenea (Schors-olievlekje) vinden. Eerst onder bino vonden we op een staal
een klein groepje peritheciën (Foto 2) van 0,2 à 0,3 mm groot en een groenige thallus. We
keken ook de sporen na en dachten mogelijk aan dit Schors-olievlekje. Dries Van den Broeck
kon dit later bevestigen. Eens te meer was dit een boeiende belevenis geworden!
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De Merel Brecht
Wetenschappelijke naam
Arthonia spadicea
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Cladonia chlorophaea
Coenogonium pineti
Flavoparmelia caperata
Lecanora dispersa
Lecanora muralis
Lecidella elaeochroma
Lepraria finkii
Lepraria incana
Melanelixia glabratula
Melanelixia subaurifera
Melanohalea exasperatula
Paranectria oropensis
Parmelia sulcata
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia tenella
Polycauliona polycarpa
Pseudosagedia aenea
Punctelia subrudecta
Verrucaria muralis
Xanthoria parietina

Zeldzaamheidsklassen
zzz =uiterst zeldzaam

b5 42 33
Nederlandse naam
Inktspatkorst
Vals dooiermos
Poedergeelkorst
Fijn bekermos
Valse knoopjeskorst
Bosschildmos
Verborgen schotelkorst
Muurschotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Gelobde poederkorst
Gewone poederkorst
Glanzend schildmos
Verstop-schildmos
Lepelschildmos
Verdwaald meniezwammetje
Gewoon schildmos
Kapjesvingermos
Stoeprandvingermos
Heksenvingermos
Klein dooiermos
Schors-olievlekje
Gestippeld schildmos
Zwart-op-wit-korst
Groot dooiermos

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam

24/11/2017
Substraat
Herb Zz - RL
eik
KH1338 a TNB
eik
a TNB
eik
a TNB
eik
a TNB
den
a TNB
eik
a TNB
kassei
a TNB
kassei
a TNB
tak
a TNB
mos
a TNB
den
a TNB
eik
KH1339 a TNB
eik
a TNB
eik
a TNB
Lepra inc
p
berk
a TNB
dode stam
a TNB
kassei
a TNB
tak
a TNB
tak
a TNB
es
KH1340 z TNB
eik
a TNB
kassei
a TNB
tak
a TNB

nieuwe normen van 2011
z = zeldzaam

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

aa = zeer algemeen

a = algemeen

OG=onvoldoende gegevens
EB = ernstig bedreigd
GE = gevoelig

BE = bedreigd
TNB= thans niet bedreigd

Foto 1: Arthonia spadicea, vergroting x 10.

Foto 2: Pseudosagedia aenea: vergroting x 30 en nog uitvergroot. Peritheciën 0,2 à 0,3 mm!

