
’t Goor Kessel/Nijlen  op 6-03-2018  IFBL c5 42 22 

Terrein: ’t Goor is een wat laaggelegen bebost terrein in de buurt van de Kesselse heide. Er zijn  

greppels. De begroeiing is er vooral met els en wilg. Van  een geplagd stukje maakten we een 

foto. (Foto 1). Op de weg er naar toe vonden we vooral de meeste lichenen en was er nog een 

andere begroeiing. 

Deelnemers: Jackie Poeck, Karin Wauman, André Peeters, Ronny Dingemans, sporadisch nog 

anderen en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: de algen Trentepohlia aurea (foto 2) en T. umbrina troffen we regelmatig in vrij 

levende vorm. Op Trentepohlia umbrina was ook opnieuw Burgoa angulosa erg actief en 

vormde witte aangetaste gebiedjes (foto 3). De alg van deze Trentepohlia troffen we ook nog 

onder microscoop (foto 4). Verder op den waren we gelukkig om Lecanora conizaeoides 

(groene schotelkorst)aan te treffen. Hypogymnia physodes (gewoon schorsmos) is ook altijd 

een aangename vondst (foto 5). De zoektocht naar Paranectria oropensis (verdwaald 

meniezwammetje) werd maar eerst op het einde gerealiseerd, al is nu bijna iedereen van de 

groep daarop gefixeerd! Het is dan toch ook iets zeer mooi! Bijzonder is ook wel het aantreffen 

van Flavoparmelia soredians (groen boomschildmos, foto 6)) met zijn fijne soralen in 

tegenstelling met zijn familielid Flavoparmelia caperata (bosschildmos), die er ruiger uitziet. 

De temperatuur was nu ook al een heel pakje hoger, zodat er ook heel wat meer mensen terug 

hun neus durfden buitensteken, niet slecht! 

 

 t Goor Kessel-Nijlen c5 42 22 6/03/2018   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos eik  a   TNB 

2 Burgoa angulosa 0 Trentepohl KH1386 p 

3 Candelaria concolor Vals dooiermos tak  a  TNB 

4 Candelariella reflexa Poedergeelkorst eik  a  TNB 

5 Cladonia chlorophaea Fijn bekermos den  a   TNB 

6 Cladonia coniocraea Smal bekermos berk  a   TNB 

7 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst den  a   TNB 

8 Flavoparmelia caperata Bosschildmos eik  a   TNB 

9 Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos tak  a   TNB 

10 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos eik  a   GE 

11 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst den  a   TNB 

12 Lecanora carpinea Melige schotelkorst tak  a   TNB 

13 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

14 Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst den  a   GE 

15 Lecanora symmicta Bolle schotelkorst tak  a   TNB 

16 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

17 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

18 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos tak  a   TNB 

19 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepraria inc  p 

20 Parmelia sulcata Gewoon schildmos tak  a   TNB 

21 Parmotrema perlatum Groot schildmos eik  a   TNB 

22 Phlyctis argena Lichtvlekje eik  a   TNB 

23 Physcia adscendens Kapjesvingermos eik  a   TNB 

24 Physcia tenella Heksenvingermos tak  a   TNB 

25 Punctelia jeckeri Rijpschildmos eik  a   TNB 

26 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos tak  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: een geplagd stukje aan ’t Goor. 

 

 
Foto 2: Trentepohlia aurea , een groenalg met caroteen in zich die er “goudkleurig” uitziet en 

wat “stekelig”, een beetje als een egeltje… 

 

 



 
Foto 3: Trentepohlia umbrina (bemerk de donkerdere kleur in verhouding tot de T. aurea!) met 

verspreid de witte bolletjes, vruchtlichamen van Burgoa angulosa! 

 

 
Foto 4: de Trentepohlia algen x 400! Daarnaast nog enkele korte dikke hyphen van Burgoa 

angulosa en enkele groenalgen. 

 



 
Foto 5: Hypogymnia physodes (gewoon schorsmos) 

 

 
Foto 6: Flavoparmelia soredians (groen boomschildmos) 


