
Inleiding

Tijdens een excursie van de WBL (Werkgroep Bryologie 
en Lichenologie) op 13 juli 2019, troffen we in het natuur-
reservaat Bos van Aa te Zemst (IFBL km-hok D4.36.34) 
op Sambucus nigra zwarte vruchtlichamen aan. In het 
veld deden ze ons denken aan een soort van het geslacht 
Bacidia (knoopjeskorst), meer bepaald Bacidia friesiana 
(blauwe knoopjeskorst), een soort die eveneens donkere 
apotheciën, een wit thallus en een voorkeur voor Sambu-
cus nigra heeft (Diederich et al. 2019). Microscopisch 
nazicht van een meegenomen stukje toonde echter niet de 
naaldvormige ascosporen die karakteristiek zijn voor de 
meeste soorten van het geslacht Bacidia, maar veelspo-
rige asci met meer dan 50 ronde ascosporen per ascus. Dit 
bracht ons tot Strangospora deplanata (Almq.) Clauzade 
& Cl. Roux, een taxon dat niet eerder met zekerheid voor 
België werd opgegeven (Diederich & Sérusiaux 2000).

Op onze vraag aan Laurens Sparrius van de Nederland-
se Bryologische en Lichenologische Werkgroep naar de 
ecologie van het enige in Nederland gevonden exemplaar 
werden we verwezen naar Henk-Jan van der Kolk, die ons 
een afgewerkt maar op dat moment nog niet gepubliceerd 
manuscript toestuurde. Hieruit blijkt dat S. deplanata re-
cent (maart 2019) op een jonge wilgentak voor het eerst in 
Nederland gevonden werd in het Nationaal Park De Bies-
bosch, deel van het zoetwatergetijdengebied van Maas en 
Rijn. Morfologie, ecologie en verspreiding worden in dit 

manuscript besproken. Ook bevat het een sleutel tot de 
vijf in Nederland voorkomende boombewonende, fertiele 
korsten met veelsporige asci en kogelronde ascosporen en 
stellen de auteurs ervan de Nederlandse naam boommug-
genstrontjesmos voor. De figuren in het manuscript tonen 
het thallus met apotheciën, een doorsnede door een apo-
thecium met de veelsporige asci, wittig-berijpte pycnidiën 
en rondachtig-ovale conidiën. [Het artikel is inmiddels 
gepubliceerd: van der Kolk et al. (2019).]

S. deplanata was reeds eerder, in 1905, voor België 
opgegeven van twee lokaties in de omgeving van Spa, 
onder de naam Biatorella deplanata (Bouly de Lesdain 
1905). Omdat geen relevant materiaal beschikbaar is, 
werd de vermelding in de checklist echter niet bevestigd 
(Diederich & Sérusiaux 2000). De beschrijving van de 
soort door Bouly de Lesdain lijkt ook beter te passen bij 
Strango spora pinicola (roodbruine apotheciën) dan bij S. 
deplanata. Ook sommige van de substraten waarop hij de 
soort aantrof (stronk van eik en oude hekken) wijzen in 
deze richting. Hij vermeldt ook nog een vondst van Tong-
let uit 1906 op Populus uit Freyr (Waulsort) zonder ver-
dere gegevens (Bouly de Lesdain 1910).

Morfologie

Karakteristiek voor het door ons gevonden exemplaar is 
het opvallend witachtige thallus. De apotheciën bezitten 
een bruinige tot zwarte schijf waarbij de goed ontwik-
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kelde zwarte eigenrand duidelijk zichtbaar is; deze is iets 
donkerder dan de schijf (Figuur 1). Bij het verouderen 
worden de apotheciën boller. In het veld is verwarring 
mogelijk met Bacidia friesiana die ook donkere apothe-
ciën, een wit thallus en – in België althans – een voorkeur 
voor Sambucus nigra heeft (Figuur 2). Microscopisch 
zijn beide soorten echter gemakkelijk van elkaar te onder-
scheiden. Strangospora deplanata heeft meer dan 50 ron-
de, ongesepteerde ascosporen per ascus, terwijl Bacidia  
friesiana acht naaldvormige, gesepteerde ascosporen per 
ascus heeft. Kenmerkend voor boommuggenstrontjesmos 
zijn ook de zwarte gesteelde pycnidiën die echter, op het 
door ons verzamelde exemplaar, moeilijk waarneembaar 
waren. Verwarring is ook mogelijk met Strangospora mo-
riformis (donker muggenstrontjesmos), waarvan de apo-
theciën echter een dunne tot ontbrekende rand hebben en 
waarvan het epithecium met salpeterzuur rood verkleurt. 
Deze laatste soort wordt ook vaker op dood hout aange-
troffen en de pycnidiën zijn niet gesteeld maar ingezon-
ken (Smith et al. 2009). Ook de veel meer algemene S. 
pinicola (gewoon muggenstrontjesmos), met donker- tot 
roodbruine apotheciën, komt vaker op dood hout voor.

Ecologie

Strangospora deplanata groeide op Sambucus nigra, 
met als begeleidende soorten Anisomeridium polypori 
(schoorsteentje), een soort die kenmerkend is voor be-
schutte boomvoeten van bomen met neutrale schors 
in vochtige bossen, zoals vooral Salix en Populus (van 
Herk et al. 2017), en ook nog Psoroglaena stigonemoides 
(charamos). Dit laatste taxon heeft een voorkeur voor be-
schaduwde schors en is hoofdzakelijk te vinden op Ulmus 
en Sambucus in vochtige omstandigheden (Wirth 1995, 
Smith et al. 2009, van Herk et al. 2017). Sambucus ni-
gra zelf is een soort met een zeer karakteristieke zachte 
schors, waarop in Vlaanderen meestal weinig korstmos-
soorten worden aangetroffen. Volgens Barkman ligt de 
zuurtegraad van Sambucus nigra tussen 5,3 en 7,0 (Bark-
man 1958).

In Frankrijk wordt Strangospora deplanata voorna-
melijk aangetroffen op loofbomen (Quercus, Fraxinus, 
Populus tremula, Salix, Acer), zelden op coniferen (Ju-
niperus), met een voorkeur voor matig acidofiele of sub-
neutrofiele omstandigheden (pH 6-7), gemiddeld droog, 
weinig of niet beschermd tegen de regen, lichtminnend 
maar niet in de zon, weinig of niet stikstofminnend en met 
een voorkeur voor een eerder vochtig (gemiddelde jaar-
lijkse neerslag van 600 ≥ P ≤ 900 mm [of 1000 mm]) of 
vochtig (900 ≥ P ≤ 1300 mm [of 1000 ≥ P ≤ 1400 mm]) 
ombroklimaat (Roux et coll. 2017). Voor Duitsland ver-
meldt Wirth (1995, 2013) het voorkomen op loofbomen 
(voornamelijk Populus tremula) in heuvels en het voor-
gebergte, in weinig stikstofrijke en warmteminnende om-
standigheden. (Wirth 2010) geeft geen Ellenbergwaarden. 
In het Groothertogdom Luxemburg is dit taxon bekend 
van Carpinus betulus en Sambucus nigra in een bosre-
servaat. In Groot-Brittannië en Ierland werd S. deplanata 
aangetroffen op droge stammen van dikke bomen (Fraxi-
nus en Salix) met een diep ingesneden schors (Smith et al. 
2009). In Nederland wordt ze opgegeven voor één enkele 
locatie. Ecologische en/of taxonomische informatie wordt 
op de website niet gegeven (https://www.verspreidings-
atlas.nl/7535), maar wel in van der Kolk et al. (2019). 
Boommuggenstrontjesmos werd gevonden op een zoge-
naamde regeneratietak van een Salix alba (schietwilg) in 
de Biesbosch.

Volgens Laurens Sparrius (schriftelijke mededeling) is 
S. deplanata waarschijnlijk algemener dan aangegeven op 
de website aangezien de soort in het verleden mogelijk 
verward werd met S. moriformis. In Nederland komt S. 
moriformis het meest voor op Quercus (55,56%), gevolgd 
door hardhout (33,33%) en Salix (11,11%) (https://www.
natuurfront.nl/substraten.php?code=4592). Mogelijk be-
treft een gedeelte van deze waarnemingen, althans deze 
op schors, in werkelijkheid S. deplanata.

Globaal kunnen we stellen dat Strangospora depla-
nata niet kieskeurig is wat betreft de boomsoort waarop 
hij groeit. Mogelijk heeft de soort wel een voorkeur voor 

Figuur 1. Strangospora deplanata: zwarte apotheciën op een 
witachtig thallus.

Figuur 2. Bacidia friesiana: zwarte apotheciën op een witachtig 
thallus.
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schors die eerder neutraal en voedselrijk is. Qua ecotoop 
lijkt de soort nood te hebben aan (lucht)vochtige omstan-
digheden.

Habitat in het Bos van Aa in Zemst

De Sambucus nigra stond in een moerasbos dat slechts de 
laatste twee jaar, na een lange droge periode, bezocht kon 
worden. Dit moerasbos bestaat hoofdzakelijk uit Salix 
met hier en daar Sambucus nigra. Opvallend in dit moe-
rasbos is de aanwezigheid van zeven verschillende soor-
ten schriftmos: Alyxoria ochrocheila (oranje schriftmos), 
A. varia (kort schriftmos), A. viridipruinosa (limoen-
schriftmos), Arthonia atra (zwart schriftmos), Opegrap-
ha vermicellifera (gestippeld schriftmos), O. vulgata (wit 
schriftmos) en Pseudoschismatomma rufescens (verzon-
ken schriftmos). Van deze schriftmossen is geweten dat 
ze zich sinds jaren aan het uitbreiden zijn. Dit wordt voor-
namelijk toegeschreven aan de toename van algen van 
het geslacht Trentepohlia waarmee deze schriftmossen 
een symbiose aangaan (Aptroot & van Herk 2007, Van 
den Broeck 2010). Daarnaast vonden we als bijzondere 
soort ook het zeldzame Chaenotheca brachypoda (groen 
schorssteeltje), een soort van vochtige wilgenbossen (van 
Herk et al. 2017) dat hier dus perfect op zijn plaats stond. 
Ook de aanwezigheid van Lepraria lobificans (gelobde 
poederkorst) wijst op een vochtig milieu (van Herk et 
al. 2017). Daarnaast groeiden op de wilgen enkele soor-
ten die wijzen op voedselrijke en neutrale tot alkalische 
omstandigheden, zoals Physcia adscendens (kapjesvin-
germos), Phaeophyscia orbicularis (rond schaduwmos), 
Physconia grisea (grauw rijpmos) en Xanthoria parietina 
(groot dooiermos). Zuurminnende soorten werden niet 
aangetroffen. 

Voorkomen in de ons omringende landen

In Nederland is Strangospora deplanata maar van één lo-
catie bekend, waar ze recent werd aangetroffen (van der 
Kolk et al. 2019). In het Groothertogdom Luxemburg is 
dit taxon bekend van twee recente vondsten in het inte-
graal bosreservaat ‘Haard’ (IFBL uurhok M8.54) in het 
Lotharings district (Diederich et al. 2012). In het gedeelte 
van Noord-Frankrijk dat bestreken wordt door de check-
list van Diederich et al. (2019) wordt S. deplanata niet 
opgegeven. Het lichen werd er recent verzameld op 15 
september 2016 in de steengroeve La Chaouia en het 
aanpalende bos tijdens het weekend van de WBL in de 
omgeving van Aizelles (département de l’Aisne, Picardie) 
(Van den Broeck et al. 2017). In de rest van Frankrijk is 
dit lichen bekend van vier departementen in het zuiden  
(https://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_
AFL_S/Text_S/Strangospora_deplanata.htm). De soort 
wordt er opgegeven als vrij zeldzaam en potentieel be-
dreigd (Roux et coll. 2017). Ook in Groot-Brittannië en 
Ierland is S. deplanata zeer zeldzaam (Smith et al. 2009). 
Voor Duitsland – en specifiek voor de deelstaat Baden-
Württemberg – wordt vermeld dat de soort zeer zeldzaam 
of zelfs mogelijks verdwenen is (Wirth 1995, 2013).

Discusie

Er kan gesteld worden dat Strangospora deplanata wijd 
verspreid maar lokaal overal zeer zeldzaam is. Hoe kan 
dit verklaard worden? De soort is niet aan een enkele of 
een beperkt aantal boomsoorten gebonden. Wel blijkt ze 
een voorkeur te hebben voor een eerder neutrale pH en 
een voedselrijke schors. Mogelijks heeft de soort ook een 
zekere voorkeur voor bomen met schorsspleten. Maar 
aangezien deze overal voorhanden zijn, kan dit de zeld-
zaamheid niet verklaren. Er zijn wel geen vegetatieve 
propagulen (soralen of isidiën) waarmee dit taxon zich 
kan voortplanten. Maar anderzijds maakt het taxon zeer 
veel kleine sporen die gemakkelijk met de wind kunnen 
verspreid worden, en dit over grote afstanden. Bovendien 
ontwikkelt het ook steeds pycnidiën met conidiën. De 
algen waarmee de soorten van het geslacht een symbi-
ose aangaan zijn groene algen (chlorococcoïd) die waar-
schijnlijk ook niet zeldzaam zijn. Dat S. deplanata (vaak) 
over het hoofd gezien zou worden, is erg onwaarschijnlijk 
aangezien de soort ook in intensief geprospecteerde lan-
den, zoals Nederland, zeer zeldzaam is. Volgens Laurens 
Sparrius (schriftelijke mededeling) is ze mogelijks wel 
algemener dan aangegeven op de website, omdat ze in 
het verleden verward werd met S. moriformis. Maar van 
deze laatste worden echter ook maar 16 waarnemingen 
vermeld (6 voor 1990 en 10 na 1990). Een aantal waar-
nemingen is van recente datum en daarom lijkt de soort 
in uitbreiding. Opvallend is ook dat de recente vondsten 
in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en 
Noord- en Zuid-Frankrijk (Ardèche) alle afkomstig zijn 
van beschermde natuurgebieden. Waarschijnlijk zijn eer-
der daar de specifieke omstandigheden aanwezig die voor 
het lichen noodzakelijk zijn, waarbij we vooral denken 
aan een hoge (lucht)vochtigheid.

Dankwoord. – Onze hartelijke dank gaat uit naar Herman 
Dierckx, voorzitter van Natuurpunt Kanaalregio–Bos van 
Aa en Kris Van Asch voor de begeleiding ter plaatse.
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