
Zalfens Gebroekt op 14-02-2017    IFBL c5 14 11 en 12. 
 
Terrein: een nogal nat bebost gebied. Een broekgebied. 

Deelnemers: Eddy Daems, Jackie Poeck, Karn Wauman, Catherine Vandercruyssen, André 

Peeters, Victor Swan, sporadisch nog anderen en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: de eerste populier aan de ingang leverde al tamelijk wat lichenen op. Er waren 

ook heel wat bomen die geveld waren (populieren). Zij leverden ook heel wat lichenen die in 

hogere regionen vertoefden, maar tevens een nakende dood tegemoet traden. Een merkwaardige 

Xanthoria parietina die er erg bleek uit zag in plaats van mogelijk groen (kunnen we moeilijk 

aan een "griepje" wijten). Nog een bleek licheen bleek achteraf, het merg met K + eerst geel dan 

rood te verkleuren: Flavoparmelia soredians. Dit licheen heeft ons al meerdere keren op het 

verkeerde been gezet! Normandina pulchella "Hamsteroortje" bracht ons natuurlijk in 

vervoering. Lecidella cyrtella en Rinodina oleae onderzochten we even naar de sporen. 

Phaeophyscia orbicularis var. hueana was prachtig afgeboord. Op het einde vonden we nog 

Hypogymnia physodes en Physcia clementii als mooie afsluiter. Een mooi lijstje alleen met 

epifyten! Niet verwonderlijk met een goeie ploeg "vorsers", op een zonnige dag  

 
 Zalfens Gebroekt c5 14 11 en 12 14-2-2017   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam  Herb Zz 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos tak  a   TNB 

2 Anisomeridium polypori Schoorsteentje els  a TNB 

3 Arthonia radiata Amoebekorst populier  a TNB 

4 Arthonia spadicea Inktspatkorst els  a TNB 

5 Candelaria concolor Vals dooiermos dode boom  a  TNB 

6 Candelariella reflexa Poedergeelkorst dode boom  a  TNB 

7 Cladonia coniocraea Smal bekermos els  a   TNB 

8 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst els  a   TNB 

9 Evernia prunastri Eikenmos dode boom  a   TNB 

10 Flavoparmelia caperata Bosschildmos els  a   TNB 

11 Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos dode boom KH1242 a   TNB 

12 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos els  a   TNB 

13 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos wilg  a   GE 

14 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos els  a     OG 

15 Lecania cyrtella Boomglimschoteltje els Kh1239 z   TNB 

16 Lecania naegelii Rookglimschoteltje els KH1241 z   TNB 

17 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst dode boom  a   TNB 

18 Lecanora carpinea Melige schotelkorst dode boom  a   TNB 

19 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst populier  a   TNB 

20 Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst populier  a   TNB 

21 Lecanora symmicta Bolle schotelkorst tak  a   TNB 

22 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje populier  a   TNB 

23 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

24 Lepraria incana Gewone poederkorst els  a   TNB 

25 Normandina pulchella Hamsteroortje els  zz  TNB 

26 Parmotrema perlatum Groot schildmos wilg  a   TNB 

27 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos populier  a   TNB 

28 Phaeophyscia orbicularis v hueana Rond schaduwmos +skyrine wilg  OG 

29 Phlyctis argena Lichtvlekje wilg  a   TNB 

30 Physcia adscendens Kapjesvingermos dode boom  a   TNB 

31 Physcia clementei Isidieus vingermos wilg  zz  TNB 

32 Physcia tenella Heksenvingermos populier  a   TNB 

33 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos tak  a   TNB 

34 Punctelia borreri Witstippelschildmos dode boom  a   TNB 



35 Punctelia jeckeri Rijpschildmos tak  a   TNB 

36 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos dode boom  a   TNB 

37 Rinodina oleae Donkerbruine schotelkorst populier KH1240 a   TNB 

38 Xanthoria parietina Groot dooiermos populier  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 

 


