
Schupleer percelen G575 d en e op 24/08/2018   IFBL c5 34 22 

Terrein: nog bebost gebied langs de Aa met open plekken. 

Deelnemers: sporadische deelnemers en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: We zitten merkwaardig genoeg nog altijd in het zelfde IFBL -hok. Nu zijn we 

van de schaapstal uit, langs de dijkbaan en de tweede beek naar de percelen toe getrokken. We 

staken op ’t laatste nog een weide over waar dikke bruine, parallelle strepen getrokken waren. 

De stikstofaanvoer was hier dus ruim verzekerd! 

Een van de eerste lichenen die we aantroffen was Graphis scripta (gewoon schriftmos, foto 1). 

Dit licheen wordt nu wat onderverdeeld in vijf varianten. Deze mogen we waarschijnlijk wel 

de meest algemene Graphis pulverulenta noemen, maar we houden het nog even bij de 

algemene eerste benaming tot er nog meer duidelijkheid komt. Opvallend was een Arthonia 

radiata (amoebekorst, foto 2), die met de schors was meegegroeid en brede strepen van de 

barsten liet zien. Van Lecidella elaeochroma, gewoon purperschaaltje kenden we dit fenomeen 

ook al wel, maar dit leek ons wel verrassend nieuw! Nog verrassend was ook, wanneer men en 

loshangend stukje schors van een els neemt, om het beter te bekijken, dat er onder een 

verzameling elzenhaantjes schuilgingen (foto 3). Was dit een onderduikadres of een kerkhof 

(veel beweging zat er niet in)? Wij weten het niet. Naïef, als we zijn, dachten dat wij hier op dit 

terrein, incognito konden vertoeven. Maar wat te denken van deze “wildcamera”(foto4) die wel 

op een mogelijk “bever pad” was gericht? Deze camera is op “wild” georiënteerd maar zo 

voelden wij ons niet en wij vermoeden dat deze camera ook geen onderscheid maakt! Maar 

goed het ging om de lichenen. We troffen nog en mooie oudere Lecanora chlarotera (witte 

schotelkorst, foto 5) op populier, die ook met de schors mee moest en een barst vertoonde. Een 

tweede schriftmos dat nu een andere naam kreeg: Pseudoschismatomma rufescens (verzonken 

schriftmos, foto 6) maakte zijn opwachting op els. Ook Phaeophyscia orbicularis (rond 

schaduwmos, foto 7) was er met apotheciën te bewonderen, niet alledaags! We namen ook nog 

Lecanora hagenii (kleine schotelkorst, foto 8) mee om na te kijken of het soms geen 16 sporen 

in een ascus had. Dat bleek niet het geval dus konden we dit echt klein licheentje (apotheciën 

nog geen 0,5 mm groot en maar met een beperkt aantal samen) toch thuisbrengen. We troffen 

ook Anisomeridium polypori, (schoorsteentje) aan op es! Daarna nog op populier. De 

verwarming in de winter is hier dus reeds voorzien! U begrijpt dat we deze voormiddag zeker 

geen problemen hadden met het adagium van radio “Klara”: “blijf verwonderd”! 
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos els  a   TNB 

2 Anisomeridium polypori Schoorsteentje es KH1485 a TNB 

3 Arthonia radiata Amoebekorst els  a TNB 

4 Arthonia spadicea Inktspatkorst els KH1487 a TNB 

5 Candelariella reflexa Poedergeelkorst els  a  TNB 

6 Cladonia spec Soort bekermos els  0 

7 Cladonia chlorophaea Fijn bekermos els  a   TNB 

8 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst els  a   TNB 

9 Graphis scripta Gewoon schriftmos els  zz   TNB 

10 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos els KH1485 a   TNB 

11 Hypotrachyna afrorevoluta Grofgebogen schildmos els  a     OG 

12 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst els  a   TNB 

13 Lecanora carpinea Melige schotelkorst populier  a   TNB 

14 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst els  a   TNB 

15 Lecanora hagenii Kleine schotelkorst els KH1485 a   TNB 

16 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje els  a   TNB 

17 Lepraria finkii Gelobde poederkorst els  a   TNB 

18 Lepraria incana Gewone poederkorst els  a   TNB 

19 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos tak  a   TNB 

20 Parmelia sulcata Gewoon schildmos tak  a   TNB 



21 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos populier KH1484 a   TNB 

22 Physcia adscendens Kapjesvingermos tak  a   TNB 

23 Physcia tenella Heksenvingermos els  a   TNB 

24 Pseudoschismatomma rufescens Verzonken schriftmos els KH1483 a    TNB 

25 Punctelia jeckeri Rijpschildmos tak  a   TNB 

26 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos els  a   TNB 

27 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 OV-1 onregelmatige voortplanter 

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

KW = kwetsbaar GE = gevoelig TNB= thans niet bedreigd 

 

 
Foto 1: Graphis scripta (gewoon schriftmos) 

 

 
Foto 2: Arthonia radiata (amoebekorst) uiteengereten door de groeiende schors. 

 



 
 

Foto 3: de verdoken elzenhaantjes… 

 

 
 

Foto 4: de onschuldige “wildcamera”…. 

 



 
 

Foto 5: en oudere Lecanora chlarotera (witte schotelkorst) met barsten in de schors 

 

 
 

Foto 6: Pseudoschismatomma rufescens (verzonken schriftmos) een tweede “schriftmos”… 

 



 
 

Foto 7: Phaeophyscia orbicularis (rond schaduwmos) met nog wat kleine apotheciën. 

 

 
 

Foto 8: Lecanora hagenii (kleine schotelkorst) apotheciën tot 0,5 mm. Hier sterk vergroot x 30 

en wat verder uitvergroot. 


