
Ruggeveld Schijnvallei op 7/04/2017    IFBL c4 28 13 en 31. 
 
Terrein: de schijnvallei aan het Ruggeveld begon achter de parking van de Macro met een 

weg waarlangs enige begroeiing. Verder was een Hondenclub gevestigd met trainingsweide 

en nog verschillende afsluitingen waar honden konden loslopen. Op het einde kwamen we 

nog aan een open weidegebied met enkele prunussen in het midden en eindigden aan een 

fietsweg. Een gevarieerd terrein, wat in een "stedelijk" gebied. 

Deelnemers: Viviane Durinck en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: hoofddoel van de groep was een floristische verkenning, maar een mooi met 

lichenen bedekte esdoorn was te verleidelijk om niet te onderzoeken. Langs de zijde van de 

parking van de Macro was er ook jonge begroeiing waar Viviane al vlug een mooi licheen 

aantrof dat niet "gewoon" leek. Inderdaad, we namen een staaltje mee om verder thuis te 

bestuderen en het leek Olijf-schildmos (Pleurosticta acetabulum) te zijn. Het wordt in 

Nederland wel als algemeen aangeduid maar voor ons was het een zeldzaamheid (mogelijk 

nog niet genoteerd door onze ploeg)! Door het focussen op en in fascinatie voor, het licheen 

vergaten we even het substraat te noteren, maar geen nood binnen de korstte keren had 

Viviane nog een bezoekje gebracht en de juiste plaats teruggevonden op een allicht jonge 

Spaanse aak of veldesdoorn (in de lijst als esdoorn genoteerd). Wij zullen haar hiervoor 

eeuwig dankbaar zijn. Er ging verder ook nog een belletje rinkelen toen we het beter zagen en 

de foto's ook nog eens gingen bekijken van een licheen uit het Salfens Gebroekt op 17/02 dat 

we daar op een wilg hadden aangetroffen. Dit moest hetzelfde zijn, al had het licheen van het 

Salfens Gebroekt nog geen pycnidiën. Het was nog een jonger exemplaar! Dries van den 

Broeck kon het met deze visie helemaal eens zijn. 

Het Rookglimschoteltje (Lecania naegelii), we keken het even na, vonden we op prunus. Dit 

vinden we blijkbaar de laatste tijd al wat meer. Daarnaast hebben de berken langs het 

hondenterrein ons echt verrast met de rijkdom aan lichenen (zie lijstje) die we er op vonden, 

gewoonlijk is dit minder. De betonnen afsluitpalen waren natuurlijk ook interessant om wat 

steenbewoners te ontdekken. Met niet veel verwachtingen vertrokken, zijn we nu de mening 

toegedaan, dat we ons ook zullen moeten scharen achter de leuze : "Verwacht het 

onverwachte"! 

 
 Ruggeveld Schijnvallei c4 28 13 en 31 7-4-2017   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos esdoorn  a   TNB 

2 Athelia arachnoidea Tweesporig vliesje Physcia  p 

3 Candelaria concolor Vals dooiermos esdoorn  a  TNB 

4 Candelariella reflexa Poedergeelkorst esdoorn  a  TNB 

5 Evernia prunastri Eikenmos berk  a   TNB 

6 Flavoparmelia caperata Bosschildmos berk  a   TNB 

7 Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos berk  a   TNB 

8 Flavoplaca citrina Gewone citroenkorst beton  a  TNB 

9 Gyalolechia flavovirescens Betoncitroenkorst beton  a  TNB 

10 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos esdoorn  a   TNB 

11 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos berk  a     OG 

12 Lecania naegelii Rookglimschoteltje prunus KH1261 z   TNB 

13 Lecanora albescens Kalkschotelkorst beton  a   TNB 

14 Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst beton  a   TNB 

15 Lecanora carpinea Melige schotelkorst esdoorn  a   TNB 

16 Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst beton  a   TNB 

17 Lecanora muralis Muurschotelkorst beton  a   TNB 

18 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje esdoorn  a   TNB 



19 Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje beton  a   TNB 

20 Parmelia sulcata Gewoon schildmos berk  a   TNB 

21 Parmotrema perlatum Groot schildmos populier  a   TNB 

22 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos esdoorn  a   TNB 

23 Physcia adscendens Kapjesvingermos esdoorn  a   TNB 

24 Physcia caesia Stoeprandvingermos beton  a   TNB 

25 Physcia tenella Heksenvingermos esdoorn  a   TNB 

26 Physconia grisea Grauw rijpmos berk  a   TNB 

27 Pleurosticta acetabulum Olijf-schildmos esdoorn KH1262 a   TNB 

28 Punctelia borreri Witstippelschildmos berk  a   TNB 

29 Punctelia jeckeri Rijpschildmos berk  a   TNB 

30 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos berk  a   TNB 

31 Ramalina farinacea Melig takmos berk  a   TNB 

32 Ramalina fastigiata Trompettakmos berk  a   TNB 

33 Xanthoria calcicola Oranje dooiermos beton  a   TNB 

34 Xanthoria parietina Groot dooiermos esdoorn  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 

 


