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Terrein: het gebied tussen Nete en Aa, een moerasbos te noemen, ook overstromingsgebied. 

Deelnemers: sporadische deelnemers en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: de hittegolf was wat voorbij en er waren regen, storm en blikseminslagen 

geweest. Een paar populieren waren langs het pad van de Aa met hun kruin op, het wat 

gebaande pad terechtgekomen, anderen lagen over de Aa (Foto 1). Veel kruinen lagen ook 

tegen de vlakte. We hadden 35 minuten nodig om aan deze laatste percelen te komen! Een echt 

hindernissenparcours! 

Op de afgevallen populierentakken die soms wel aardig dik waren, hadden heel wat lichenen 

uit de hogere regionen zich gevestigd (foto 2). Leuk is ook altijd en Anisomeridium polypori 

(schoorsteentje, foto 3) te vinden. De schoorsteentjes (peritheciën) die witte rook 

(pycnosporen) geven zijn niet altijd in het veld goed te zien maar onder bino x 30 zijn ze wel 

merkbaar. Een Flavoparmelia caperata (bosschildmos, foto 4) had wel opvallend grote 

eindlobben. Een verassing, dat we voor de tweede maal een Usnea (baardmos) vonden. Eerst 

dachten we dat het een Evernia prunastri (eikenmos) was, maar bij nadere toezien, meenden 

we, er een Usnea hirta (bleek baardmos, foto 5 en 6)  van te kunnen maken (rechtopstaande 

takken met scherpe isidiën en geen sorediën). Dit moet echter nog bevestigd worden. Wat ons 

ook meer overkomt is dat we op stukjes van lichenen dat we meenemen er soms nog anderen te 

vinden zijn. Zo ontdekten we nog Hyperphyscia adglutinata (dun schaduwmos) en Lecanora 

hagenii (kleine schotelkorst, foto 7). Van deze laatste keken we ook de sporen na want op 

populier is er een mogelijkheid Lecanora sambuci (vlierschotelkorst) te vinden, die echter wel 

16 sporen in een ascus heeft. We voegen hier ook nog een opname bij van Candelaria concolor 

vals dooiermos, foto 8) die we steeds meer  vinden! Op de terugweg konden we wel door een 

kruin van een omgevallen populier een weg banen, maar dit vergde wel wat lenigheid! Een 

hele belevenis op alle vlakken! 

 

 Schupleer 298a en 299 c5 34 22 10/08/2018   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Arthonia spadicea Inktspatkorst populier  a TNB 

2 Candelaria concolor Vals dooiermos tak KH1470 a  TNB 

3 Candelariella reflexa Poedergeelkorst tak  a  TNB 

4 Flavoparmelia caperata Bosschildmos populier  a   TNB 

5 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos populier  a   TNB 

6 Lecanora carpinea Melige schotelkorst tak  a   TNB 

7 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

8 Lecanora hagenii Kleine schotelkorst tak KH1468 a   TNB 

9 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

10 Lepraria incana Gewone poederkorst populier  a   TNB 

11 Parmelia sulcata Gewoon schildmos tak  a   TNB 

12 Parmotrema perlatum Groot schildmos populier  a   TNB 

13 Physcia adscendens Kapjesvingermos tak  a   TNB 

14 Physcia tenella Heksenvingermos tak  a   TNB 

15 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos tak  a   TNB 

16 Punctelia borreri Witstippelschildmos tak KH1470 a   TNB 

17 Punctelia jeckeri Rijpschildmos tak   a   TNB 

18 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos tak KH1470 a   TNB 

19 Ramalina farinacea Melig takmos populier  a   TNB 

20 Usnea sp. Baardmos soort tak KH1469 0 

21 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: wat natuurgeweld! 

 

 
Foto 2: lichenen op een zware populierentak! 

 

 



 
 

Foto 3: rechts van de rode puntjes een ‘rookkolom’ te ontwaren! De uittredende pycnosporen. 

 

 
 

Foto 4: de prachtig grote eindlobben van deze Flavoparmelia caperata (bosschildmos)! 

 



 

 

Foto 5: Usnea hirta (bleek baardmos)? 

 

Foto 6: onderaan de voet van deze Usnea. 

 



 

Foto 7: Lecanora hagenii (kleine schotelkorst) bij toeval meegenomen , hier wel vergroot tot 

iets meer dan x 30!  

 

Foto 8: Candelaria concolor (vals dooiermos) iets meer dan 30 x! Nu veel voorkomend. 


