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Terrein: Een bebost nat gebied,  voor de tweede keer. 

Deelnemers: Karin Wauman, Eddy Daems, Jef Verbeek, André Peeters, sporadisch nog 

andere en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: nu was het een "echt broekgedeelte" dat we bezochten;  het was kruipen en 

dabben tot halfweg de botten door water en slijk. Aan de randen hiervan stonden nog wat els, 

populier en es. We vonden weer heel wat leuke dingen, zoals het "Hamsteroortje", 

Lichtvlekje, Gewoon schriftmos en na systematisch zoeken ook uiteindelijk de 

"Aspergekorst". We waren overtuigd dat zich deze in dit biotoop moest bevinden. De Burgoa 

bleek ook nog altijd geen Minimedusa... Toen ik reeds weg was vond Jef nog een tak met 

Hypogymnia physodes en Ramalina fastigiata. De enige dame in ons gezelschap toverde nog 

een Pseudoschismatomma rufescens uit de mouw op een es en verzond het nog met "Tante 

post". Dit schriftmos lijkt dus ondertussen ook en nieuwe familienaam gekregen te hebben! 

Het werd alles samen weer en mooi lijstje! 
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos populier  a   TNB 

2 Anisomeridium polypori Schoorsteentje populier  a TNB 

3 Arthonia radiata Amoebekorst es  a TNB 

4 Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst wilg KH1246 a  TNB 

5 Burgoa angulosa 0 alg  p 

6 Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst populier KH1245 z  TNB 

7 Candelaria concolor Vals dooiermos populier  a  TNB 

8 Candelariella reflexa Poedergeelkorst wilg  a  TNB 

9 Cladonia chlorophaea Fijn bekermos els  a   TNB 

10 Flavoparmelia caperata Bosschildmos wilg  a   TNB 

11 Graphis scripta Gewoon schriftmos els  zz   TNB 

12 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos wilg  a   TNB 

13 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos tak  a   GE 

14 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos wilg  a     OG 

15 Jamesiella anastomosans Aspergekorst els  a   TNB 

16 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst wilg  a   TNB 

17 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje es  a   TNB 

18 Lepraria finkii Gelobde poederkorst wilg  a   TNB 

19 Lepraria incana Gewone poederkorst populier  a   TNB 

20 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos wilg  a   TNB 

21 Normandina pulchella Hamsteroortje wilg  zz  TNB 

22 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje alg  p 

23 Parmelia sulcata Gewoon schildmos wilg  a   TNB 

24 Parmotrema perlatum Groot schildmos wilg  a   TNB 

25 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos wilg  a   TNB 

26 Phaeophyscia orbicularis v hueana Rond schaduwmos +skyrine wilg  OG 

27 Phlyctis argena Lichtvlekje wilg  a   TNB 

28 Physcia adscendens Kapjesvingermos wilg  a   TNB 

29 Physcia tenella Heksenvingermos wilg  a   TNB 

30 Physconia grisea Grauw rijpmos wilg  a   TNB 

31 Pseudoschismatomma rufescens Verzonken schriftmos es KH1243 a    TNB 

32 Punctelia jeckeri Rijpschildmos wilg KH1245 a   TNB 

33 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos wilg  a   TNB 

34 Ramalina farinacea Melig takmos wilg  a   TNB 



35 Ramalina fastigiata Trompettakmos tak  a   TNB 

36 Xanthoria parietina Groot dooiermos wilg  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 

 


