Zoerselbos Slijkvoort op 25/05/2018 IFBL c5 13 41
Terrein: en hoofdzakelijk afgeplagd domein, omkaderd door bomen vooral eik en berk. Dit
wordt vooral bezocht om er de successie na het plaggen te evalueren.
Deelnemers: Jackie Poeck, Jef Verbeek , sporadisch nog anderen en Karl Hellemans.
Bemerkingen: bij de start stond er al een berk met merkwaardig genoeg Chaenotheca
ferruginea (roestbruin schorssteeltje, foto 1). Dat hadden we nog niet gezien! Op deze berk
was er ook nog een Hypomecis puntimalis (ringspikkelspanner, foto 2, determinatie: Wim
Verachterd) waar te nemen. Gewoonlijk vermelden we zo iets niet, maar deze spanner was wel
een model van camouflage! De es die we er vroeger al aantroffen was nu al helemaal
bladerloos geworden door de schimmel die hem aangetast had. Zijn takken staken kaal de
hoogte in als een laatste hulpkreet. Op eik was er Melanelixia glabratula (glanzend
boomschildmos, foto 3) aanwezig We namen hem even mee , het merg was wit en kleurde
mooi rood met C! Amandinea punctata (vliegenstrontjesmos, foto 4) stond er ook mooi
verdoken. Een prachtexemplaar van Evernia prunastri (eikenmos, foto 5) was er ook! Jef gaf
ons nog een tip om zeker de eik een bezoek te brengen, die ongeveer midden het terrein stond.
En terecht! We vonden er een mooie Ramalina farinacea (melig takmos, foto 6). Daarnaast
stond ook nog Amerikaanse vogelkers en deze was rijkelijk bezaaid met Parmelia saxatilis
(blauwgrijs steenschildmos, foto 7 en 8) over een afstand van wel 50 cm! Gewoonlijk
veranderd onze blik bij Amerikaanse vogelkers in een “houthakkersblik”, maar hier zouden we
zeggen: “laat hem a.u.b. staan”! Door al deze waarnemingen waren we, zoals u kunt begrijpen,
emotioneel onderste boven. Het was opnieuw “het onverwachte” dat zich aandiende!
Met dank aan Wim voor zijn determinatie van de spanner!
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Slijkvoort Zoerselbos
Wetenschappelijke naam
Amandinea punctata
Candelariella reflexa
Chaenotheca ferruginea
Cladonia fimbriata
Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypotrachyna afrorevoluta
Lecanora barkmaniana
Lecidella elaeochroma
Melanelixia glabratula
Melanelixia subaurifera
Lepraria incana
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Physcia adscendens
Physcia tenella
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

Zeldzaamheidsklassen
zzz =uiterst zeldzaam
aaa = heel algemeen
0 = uitgestorven
p = parasiet ( geen zz)
Rode Lijst-categorieën
VN=Verdwenen in Nederland

c5 13 41
Nederlandse naam
Vliegenstrontjesmos
Poedergeelkorst
Roestbruin schorssteeltje
Kopjes-bekermos
Dove heidelucifer
Eikenmos
Bosschildmos
Gewoon schorsmos
Witkopschorsmos
Schilferig schildmos
Ammoniakschotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Glanzend boomschildmos
Verstop-schildmos
Gewone poederkorst
Blauwgrijs steenschildmos
Gewoon schildmos
Groot schildmos
Kapjesvingermos
Heksenvingermos
Gestippeld schildmos
Groot dooiermos

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam
aa = zeer algemeen

25/05/2018
Substraat
Herb
eik
KH1432
eik
berk
dood hout
dood hout KH1431
eik
eik
eik
eik
eik
eik
Am vogelk
eik
KH1433
eik
eik
Am vogelk
eik
eik
tak
eik
eik
tak

nieuwe normen van 2011
z = zeldzaam
a = algemeen

OG=onvoldoende gegevens OV-1 onregelmatige voortplanter
EB = ernstig bedreigd
BE = bedreigd

KW = kwetsbaar

GE = gevoelig

TNB= thans niet bedreigd

Foto 1: Chaenotheca ferruginea (roestbruin schorssteeltje) op berk!

Foto 2: Hypomecis puntinalis (ringspikkelspanner) op dezelfde berk!

Foto 3: Melanelixia glabratula (glanzend boomschildmos) op eik.

Foto 4: Amandinea punctata (vliegenstrontjesmos) op eik

Foto 5: Evernia prunastri (eikenmos) op eik

Foto 6: Ramalina farinacea (melig takmos) op eik.

Foto 7: Parmelia saxatilis (blauwgrijs steenschildmos) op Amerikaanse vogelkers!

Foto 8: Parmelia saxatilis (blauwgrijs steenschildmos) op Amerikaanse vogelkers! Let ook op
de sterke aanwezigheid van de pseudocyfellen op de eindlobben!.

