
G Zoerselbos Achterste aard op 20-07-2018    IFBL c5 13 14 en 23 

 

Terrein: een geplagd gebied waar de evolutie van plantengroei gevolgd wordt. Het terrein 

wordt omheind door allerlei bomen, ook veel eik. 

Deelnemers: Karl Hellemans.  

Opmerkingen: ons vorig bezoek was van 12/08/2018, dus bijna 2 jaar geleden (Een lijstje van 

19 lichenen). Een dode boom die heel wat lichenen aanbood was nu praktisch volledig met 

mos overgroeid en had de lichenen verdreven. Maar geen nood heel wat eiken met 

laaghangende takken leken ook heel wat te herbergen! Op de flanken van eik vonden we mooie 

plekken, met Flavoparmelia caperata (bosschildmos, foto 1) en Parmotrema perlatum (groot 

schildmos, foto 2), bezaaid. Bij een Phlyctis argena (lichtvlekje, foto 3) hadden we nog even 

twijfel maar met K kregen we en mooie rood verkleuring! De Melanelia’s leken goed 

vertegenwoordigd. Een Melanelixia subaurifera (Verstop-schildmos) kleurde mooi rood, met C 

ditmaal. Onze C was dus nog goed, want verder vonden we Melanohalea exasperatula 

(lepelschildmos, foto 4) op verschillende plaatsen en een Melanohalea elegantula (sierlijk 

schildmos, foto 5 en 6), die met C niet reageren. Voor alle veiligheid werd deze laatste nog 

eens voorgelegd aan Dries Van Den Broeck die kon bevestigen, waarvoor onze dank! 

Het werd een ruimer lijstje dan voor twee jaar (29 stuks)! Onze speurzin werd op de proef 

gesteld, een boeiend plekje! 

 

 Zoerselbos Achterste aard c5 13 14 en 23 20/07/2018   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos eik KH1464 a   TNB 

2 Candelaria concolor Vals dooiermos eik  a  TNB 

3 Candelariella reflexa Poedergeelkorst eik  a  TNB 

4 Cladonia chlorophaea Fijn bekermos eik  a   TNB 

5 Cladonia coniocraea Smal bekermos stronk  a   TNB 

6 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst eik  a   TNB 

7 Evernia prunastri Eikenmos eik  a   TNB 

8 Flavoparmelia caperata Bosschildmos eik  a   TNB 

9 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos eik  a   TNB 

10 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos eik  a     OG 

11 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst eik  a   TNB 

12 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje eik  a   TNB 

13 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

14 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

15 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos eik  a   TNB 

16 Melanohalea elegantula Sierlijk schildmos eik KH1462 a    TNB 

17 Melanohalea exasperatula Lepelschildmos eik KH1463 a   TNB 

18 Parmelia sulcata Gewoon schildmos eik  a   TNB 

19 Parmotrema perlatum Groot schildmos eik KH1460 a   TNB 

20 Phlyctis argena Lichtvlekje eik KH1465 a   TNB 

21 Physcia adscendens Kapjesvingermos eik  a   TNB 

22 Physcia tenella Heksenvingermos eik  a   TNB 

23 Physconia grisea Grauw rijpmos eik  a   TNB 

24 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos eik KH1466 a   TNB 

25 Punctelia borreri Witstippelschildmos eik  a   TNB 

26 Punctelia jeckeri Rijpschildmos eik  a   TNB 

27 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos eik  a   TNB 

28 Ramalina farinacea Melig takmos eik KH1461 a   TNB 

29 Xanthoria parietina Groot dooiermos eik  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 ruime oppervlakte met Flavoparmelia caperata (Bosschildmos)! 

 

 
Foto 2: een ruime plek met Parmotrema perlatum (Groot schildmos)! 

 



 
 

Foto 3: Phlyctis argena (lichtvlekje) met K+ rood verkleuring rechts. 

 

 
 

Foto 4: Melanohalea exasperatula (lepelschildmos, C-) met ook platte isidiën. 

 



 
 

Foto 5: Melanohalea elegantula (sierlijk schildmos, C-) met ronde vertakte isidiën. 

 

 
 

Foto 6: Melanohalea elegantula (sierlijk schildmos) x 30. Ronde vertakte isidiën. 


