
Schildehof De Pont op 29-12-2017  IFBL c5 21 23 

Terrein: Een parkgebied met een gedeelte de Pont dat als natuurgebied wordt beheerd door 

Natuurpunt. Het wordt gedeeltelijk door paarden begraasd. 

Deelnemers: Karin Wuaman, Guido Segerink, Guido Hendrickx, Ronny Dingemans, 

sporadisch nog anderen en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: het was geen warme dag voor deze laatste uitstap van het jaar. Het had gevroren 

en de temperatuur was ongeveer 1° boven nul met een koude wind. 

Het gebied is een beetje als onze achtertuin en ook niet de eerste keer dat we er opnames 

maakten. Toch noteerden we ook andere lichenen en licheenparasieten. Het eerste was 

Paranectria oropensis (Verdwaald meniezwammetje) op een klein plekje Lepraria incana 

(Gewone poederkorst). Mooi om te beginnen! Daarna waren de prachtige “bulbillen” van 

Athelia arachnoïdea (Tweesporig vliesje) te bewonderen, weliswaar op algen. Verrassend, 

vonden we toen Pseudosagedia aenea (Schors-olievlekje) (Foto 1) massaal verspreid op een 

beuk! Dat was de eerste keer denk ik dat we dat op beuk vonden. Guido Segerink vond dan ook 

nog enkele mooie apotheciën op Hyperphyscia adglutinata (Dun schaduwmos) ook niet 

alledaags! Blijkbaar voelt hij (de Hyperphyscia) zich hier heel goed! Een paar keer vonden we 

Phlyctis argena (Lichtvlekje), dat deze nogal donker dag oplichtte. Van één exemplaar (Foto 2) 

waren we niet zo zeker maar een K test die rode verkleuring gaf , stelde ons gerust. Tegen het 

einde van de voormiddag werden we nog gedoopt door wat smeltende sneeuw en regen. Zodat 

we een jaar waar we over grote droogte hadden geklaagd, gerust konden afsluiten. 

 

 Schildhof De Pont c5 21 23 29/12/2017   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Anisomeridium polypori Schoorsteentje populier  a TNB 

2 Arthonia radiata Amoebekorst meidoorn  a TNB 

3 Athelia arachnoïdea Tweesporig vliesje alg  p 

4 Candelaria concolor Vals dooiermos tak  a  TNB 

5 Candelariella reflexa Poedergeelkorst eik  a  TNB 

6 Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos dood hout  a   TNB 

7 Flavoparmelia caperata Bosschildmos eik  a   TNB 

8 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos vlier  a   TNB 

9 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos wilg  a     OG 

10 Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos wilg  a   TNB 

11 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst esdoorn  a   TNB 

12 Lecanora carpinea Melige schotelkorst tak  a   TNB 

13 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

14 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

15 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

16 Lepraria incana Gewone poederkorst beuk  a   TNB 

17 Melanelixia glabratula Glanzend schildmos eik  a   TNB 

18 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos esdoorn  a   TNB 

19 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepra inc  p 

20 Parmelia sulcata Gewoon schildmos eik  a   TNB 

21 Parmotrema perlatum Groot schildmos eik  a   TNB 

22 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos vlier  a   TNB 

23 Phlyctis argena Lichtvlekje wilg KH1350 a   TNB 

24 Physcia adscendens Kapjesvingermos tak  a   TNB 

25 Physcia tenella Heksenvingermos vlier  a   TNB 

26 Physconia grisea Grauw rijpmos vlier  a   TNB 

27 Pseudosagedia aenea Schors-olievlekje beuk KH1351 z   TNB 

28 Pseudoschismatomma rufescens Verzonken schriftmos esdoorn  a    TNB 

29 Punctelia borreri Witstippelschildmos eik  a   TNB 

30 Punctelia jeckeri Rijpschildmos eik  a   TNB 

31 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos wilg  a   TNB 

32 Ramalina farinacea Melig takmos eik  a   TNB 

33 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 

 

 

Foto1: Pseudosagedia aenea (Schors-olievlekje) op schors van een beuk. x 10. 

 

Foto 2: Phlyctis argena (Lichtvlekje) met K + rood wordend, waar we het met K aanraakten. 


