
Vrieselhof op 10-01-2017  IFBL c5 22 13 en 31 
 
Terrein: een oud parkgebied met gevarieerde begroeiing. 

Deelnemers: Karin Wauman, Catherine Vandercruyssen, Eddy Daems, André Peeters, 

Herman Lobel en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: aan de parking vond Herman al vlug Paranectria oropensis (Verdwaald 

meniezwammetje) op Lepraria incana ( Gewone poederkorst). Dit was nog in het kader van 

31. De meeste lichenen noteerden we in hok 13. 

Onze collega (naamloos vermeld, u weet wel) vond Jamesiella anastomosans (Aspergekorst) 

met de hyphophoren ("asperges"), die we niet zo direct goed zagen, maar uiteindelijk wel! 

Ons lijstje werd niet zo lang maar we zagen veel Arthonia radiata (Amoebekorst) en ook 

Graphis scripta (Gewoon schriftmos). Alhoewel het schriftmos "gewoon" noemt, heeft nog 

niemand dit schrift ontcijfert! (Misschien moet er eens een prijs aan verbonden worden?) Op 't 

laatste gingen we ook nog even kijken naar de Tamme kastanje waar we ooit met Dries Van 

den Broeck Chaenoteca trichialis (Grijs schorssteeltje)vonden en hij stond er noch, maar wel 

bedreigt door Klimop! 

We zouden aan de beheerders van het gebied moeten vragen om deze Klimop te verwijderen 

van deze precieuze plek! 

 
 Vrieselhof c5 22 13 en 31 10-1-2017   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz 

1 Arthonia radiata Amoebekorst beuk  a TNB 

2 Burgoa angulosa 0 alg KH1228 p 

3 Candelaria concolor Vals dooiermos tak  a  TNB 

4 Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje tamme kas   a   TNB 

5 Cladonia coniocraea Smal bekermos stronk  a   TNB 

6 Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos dood hout  a   TNB 

7 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst den  a   TNB 

8 Graphis scripta Gewoon schriftmos beuk  zz   TNB 

9 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos tak  a     OG 

10 Jamesiella anastomosans Aspergekorst wilg KH1227 a   TNB 

11 Lecanora carpinea Melige schotelkorst beuk  a   TNB 

12 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

13 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje tak  a   TNB 

14 Lepraria finkii Gelobde poederkorst wilg  a   TNB 

15 Lepraria incana Gewone poederkorst beuk  a   TNB 

16 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos beuk  a   TNB 

17 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepraria inc  p 

18 Parmelia sulcata Gewoon schildmos tak  a   TNB 

19 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos beuk  a   TNB 

20 Physcia adscendens Kapjesvingermos tak  a   TNB 

21 Physcia tenella Heksenvingermos tak  a   TNB 

22 Punctelia jeckeri Rijpschildmos tak  a   TNB 

23 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos tak  a   TNB 

24 Ramalina farinacea Melig takmos tak  a   TNB 

25 Xanthoria parietina Groot dooiermos beuk  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 

 


