
Ruige heide Berendrecht op 27-03-2018  IFBL b4 35 32 

Terrein: een begroeid  en bebost terrein met eik en vooral den, maar ook nog met een 

middenstuk met echte heide en een kale zandvlakte. 

Deelnemers: Kris Bracke, Fonne Bruggemans, Staf Brusselers, Robert , Frans Wouters, 

sporadisch nog anderen en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: op een betonnen boord aan het terrein stond veel Lecanora muralis 

(muurschotelkorst). Hoogtepunt was wel het echte heideterrein, waar we heel wat Cladonia 

vonden, zoals ook Cladonia arbuscula (gebogen rendiermos)en Cladonia foliacea 

(zomersneeuw). Cladonia portentosa (open rendiermos, foto 1) was op sommige plekken 

massaal aanwezig, waarop allicht een rendier  verlekkerd zou zijn. Veel oudere vormen van 

Cladonia furcata (gevorkt heidestaatje, foto 2) met de gespleten podetiën en met apotheciën er 

op, waren in grote getale aanwezig. We merken deze niet vlug op. Ook Cladonia gracilis 

(girafje, foto 3) ontbrak niet, met zijn langgerekte bekers en met mogelijk nog een spruit er 

boven op. Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje, foto 4) kennen we als een 

Kameleon maar deze is wel straffe kost! In de bovenste meenden we een Lecanora symmicta 

(bolle schotelkorst) in een uitbundige vorm te herkennen, maar Dries Van den Broeck wees er 

op dat het nog een Lecidella elaeochroma was! Was dat even schrikken! Te meer omdat de 

onderste een normaal exemplaar was van dit licheen.  Op ’t laatste sprongen we nog bijna (we 

zijn niet van de jongste meer) een meter hoog, toen we Polycauliona ucrainica (kroezig 

dooiermos, foto 5) vonden. Met een K+ reactie rood, waren we echt zeker! Het was weer mooi 

geweest en verrassend! Met dank aan Dries voor de rechtzetting! 

 

 Ruige heide Berendrecht b4 35 32  27/03/2018   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Arthonia radiata Amoebekorst eik  a TNB 

2 Arthonia spadicea Inktspatkorst eik KH1402 a TNB 

3 Candelaria concolor Vals dooiermos eik  a  TNB 

4 Candelariella reflexa Poedergeelkorst eik  a  TNB 

5 Cladonia arbuscula Gebogen rendiermos bodem  z     KW 

6 Cladonia chlorophaea Fijn bekermos stronk  a   TNB 

7 Cladonia foliacea Zomersneeuw bodem  z   TNB 

8 Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje bodem KH1404 a   TNB 

9 Cladonia gracilis Girafje bodem KH1403 z   TNB 

10 Cladonia grayi Bruin bekermos bodem  a   TNB 

11 Cladonia macilenta Dove heidelucifer bodem  a   TNB 

12 Cladonia portentosa Open rendiermos bodem  a   TNB 

13 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst eik KH1402 a   TNB 

14 Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos eik  a   TNB 

15 Flavoparmelia caperata Bosschildmos eik  a   TNB 

16 Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos eik  a   TNB 

17 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst eik  a   TNB 

18 Lecanora carpinea Melige schotelkorst eik  a   TNB 

19 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst eik  a   TNB 

20 Lecanora muralis Muurschotelkorst beton  a   TNB 

21 Lecanora symmicta Bolle schotelkorst eik  a   TNB 

22 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje eik  a   TNB 

23 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

24 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos eik  a   TNB 

25 Parmelia sulcata Gewoon schildmos eik  a   TNB 

26 Parmotrema perlatum Groot schildmos eik  a   TNB 

27 Physcia adscendens Kapjesvingermos eik  a   TNB 

28 Physcia tenella Heksenvingermos eik  a   TNB 

29 Polycauliona ucrainica Kroezig dooiermos eik  a   TNB 

30 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos eik  a   TNB 

31 Xanthoria parietina Groot dooiermos eik  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 

 

 
Foto 1: Cladonia portentosa (open rendiermos) 

 

 
Foto 2: Cladonia furcata (gevorkt heidestaartje) en oudere vorm met zijn gespleten poditia en 

apothecia op de uiteinden.  



 
Foto 3: Cladonia gracilis (girafje) met zijn langgerekte bekers en soms nog een spruit er boven 

op. 

 

 
Foto 4:  Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje) als Kameleon! Zeker de bovenste 

vorm is zeer bleek roze van vorm en kan van andere lichenen doen dromen… 

 

 

 



 
 

Foto 5: Polycauliona ucrainica (kroezig dooiermos) met de K reactie rood, waar we het even 

aanstipte. Foto had iets scherper gemogen maar het was een kleine pluk… 


