
 

 

 

 

Asbroek Schoten op 1-12-2017                     IFBL c4 17 42 

 
Terrein: een bebost nat terrein zoals de naam “broek” laat vermoeden. 

Deelnemers: Catherine Vandercruyssen, Guido Hendrickx, sporadisch nog anderen en Karl 

Hellemans.  

Opmerkingen: in dit klein bebost gedeelte hadden we niet direct grote verwachtingen. Bij de 

ingang op betonklinkers waren Lecanora muralis (Muurschotelkorst) en Cincinaria contorta 

(Plat dambordje) van de partij. In het bos zelf vonden we al onmiddellijk Paranectria 

oropensis (Verdwaald meniezwammetje). Een schuin oplopende berk herbergde een leger aan 

Cladonia coniocraea (Smal bekermos) prachtig om zien (Foto 1 en 2). Op gladde schors van 

een es vonden we Pseudoschismatomma (nieuwe naam voor Opegrapha) rufescens (Foto 3). 

Verder stelden we ons vragen bij een Cladonia, die wat van Cladonia coniocraea weg had, 

maar met iets bredere bekers (Foto 4). Onderblaadjes ook groot, praktisch niet soredieus en wit 

onderaan. We stelden de vraag aan Dries van den Broeck, die ons onmiddellijk de raad gaf om 

eens met K (KOH) te testen. En inderdaad deze test gaf een gele verkleuring. Het enige 

bekermos  bij de Claudia’s dat geel verkleurt, is Cladonia humilis (Frietzak-bekermos). 

Merkwaardig wanneer we dit gewoonlijk als een beker met uitzicht van een “frietzakje” 

kennen en dat het meestal op de grond voorkomt. Dus ook op bomen! Meteen was weer er een 

nieuw verrassend kenmerk dat we kunnen opsteken. Bij zelfs korte lijstjes is het mogelijk dat 

er onverwachte nieuwigheden opduiken! Verwacht het onverwachte dus….! 

 

 

 Asbroek Schoten c4 18 14 1/12/2017   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Arthonia spadicea Inktspatkorst els KH1343 a TNB 

2 Candelariella reflexa Poedergeelkorst tak  a  TNB 

3 Circinaria contorta Rond Dambordje beton  a   TNB 

4 Cladonia coniocraea Smal bekermos berk  a   TNB 

5 Cladonia humilis Frietzak-bekermos els KH1346 a   TNB 

6 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

7 Lecanora muralis Muurschotelkorst beton  a   TNB 

8 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

9 Lepraria finkii Gelobde poederkorst dode stam  a   TNB 

10 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

11 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepra inc  p 

12 Parmotrema perlatum Groot schildmos dode stam  a   TNB 

13 Pseudoschismatomma rufescens Verzonken schriftmos es KH1344 a    TNB 

14 Xanthoria parietina Groot dooiermos tak  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  

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

KW = kwetsbaar GE = gevoelig TNB= thans niet bedreigd 

 

 

 



 
 

Foto 1: Cladonia coniocraea (Smal bekermos) massaal op berk! 

 

 
 

Foto 2: Cladonia coniocraea meer in detail. 

 



 
 

Foto 3: Pseudoschismatomma rufescens (Verzonken schriftmos) met zijn nieuw 

wetenschappelijke naam! (x 10). 

 

 
 

Foto 4: Cladonia humilis (Frietzak- bekermos) op boom zoals we deze ons niet zo vlug 

voorstellen. 


