
Zoerselbos Brugbeemd  op 5/10/2018  IFBL c5 13 34 
 

Terrein: een natte beemd naast de tappelbeek (de andere zijde van de Broekbeemd) omgeven 

door bosgebied. (De naam “Brugbeemd” zou teruggaan op een brug, die er tot 1666 zou 

gelegen hebben.) 

Deelnemers: sporadisch Viviana Durinck, Hilde Lembrechts en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: al onmiddellijk vonden we Coenogonium pineti (valse knoopjeskorst, foto1) dat 

we vorige week niet vonden. Een eenvoudige Melanelixia subaurifera (verstop-schildmos, foto 

2) was ook niet te versmaden. Hilde wist de aandacht op een gevallen populier te vestigen, die 

een mooie verzameling Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje) liet zien rond 

Lecanora carpinea (melige schotelkorst, foto 3), mooi afgelijnd door zwart prothallus! 

Een oude populatie Physcia was er aangetast door een parasiet met de welluidende naam 

Syzygospora physciacearum (vingermosgalzwam, foto4) een van de weinige parasieten op 

Physcia die een Nederlandse naam kreeg. Aan de tappelbeek werd de omgeving opgelicht door 

Phlyctis argena (lichtvlekje, foto5). Hoeveel ‘lumen’ deze verzameling vertegenwoordigde was 

moeilijk te meten, maar ze vielen op! In de buurt vonden we nog Hyperphyscia adglutinata 

(dun schaduwmos, foto 6) met zijn bijna aan het substraat geplakte eindlobben. Op een 

populier vonden we Arthonia spadicea (inktspatkorst, foto 7) zo werd ook een tweede Arthonia 

genoteerd. Een Pseudosagedia aenea ( schors-olievlekje, foto 8) ontsnapte ook niet. Er 

vertoonde zich dus wel een heel peloton lichenen op het appel! Uiteraard zeer vredelievend 

natuurlijk! 
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Anisomeridium polypori Schoorsteentje populier  a TNB 

2 Arthonia radiata Amoebekorst linde  a TNB 

3 Arthonia spadicea Inktspatkorst populier  a TNB 

4 Candelaria concolor Vals dooiermos eik  a  TNB 

5 Candelariella reflexa Poedergeelkorst eik  a  TNB 

6 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst eik  a   TNB 

7 Evernia prunastri Eikenmos tak  a   TNB 

8 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos hazelaar KH1498 a   TNB 

9 Hypotrachyna afrorevoluta Grofgebogen schildmos eik  a     OG 

10 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst eik  a   TNB 

11 Lecanora carpinea Melige schotelkorst stam  a   TNB 

12 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje stam  a   TNB 

13 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

14 Lepraria incana Gewone poederkorst douglasspa  a   TNB 

15 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos tak  a   TNB 

16 Melanohalea exasperatula Lepelschildmos eik  a   TNB 

17 Parmelia sulcata Gewoon schildmos eik  a   TNB 

18 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepraria inc  p 

19 Parmotrema perlatum Groot schildmos tak  a   TNB 

20 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos tak  a   TNB 

21 Phaeophyscia orbicularis v hueana Rond schaduwmos +skyrine eik  OG 

22 Phlyctis argena Lichtvlekje es  a   TNB 

23 Physcia adscendens Kapjesvingermos eik  a   TNB 

24 Physcia tenella Heksenvingermos tak  a   TNB 

25 Pseudosagedia aenea Schors-olievlekje es  z   TNB 

26 Punctelia jeckeri Rijpschildmos stam  a   TNB 

27 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos tak  a   TNB 

28 Syzygospora physciacearum Vingermosgalzwam Physcia  p 

29 Xanthoria parietina Groot dooiermos tak  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: Coenogonium pineti (valse knoopjeskorst) de vruchtlichamen staan mooi op het groene 

thallus, zoals men kan vaststellen. 

 

 
Foto 2: een Melanelixia subaurifera (verstop- schildmos) 



 

 
Foto 3: een verzameling Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje) met links een 

Lecanora carpinea (melige schotelkorst) 

 

 
Foto 4: Syzygospora physciacearum (vingermosgalzwam) met wittige gallen op het thallus. 

 



 

 
Foto 5: en verzameling Phlyctis argena (lichtvlekje). 

 

 
Foto 6: Hyperphyscia adglutinata (dun schaduwmos) zeer aangehecht aan het substraat. 



 

 
Foto 7: Arthonia spadicea (inktspatkorst) met zijn arthonoïde vruchtlichamen. 

 

 
Foto 8: Pseudosagedia aenea ( schors-olievlekje) met zijn peritheciën. Blijkbaar staat hij in de 

laatste Veldgids nog als Porina aenea vermeld… 

 


