
Picardiëbos op 23/01/2018              IFBL c5 11 42 en 43 

Terrein: en hoofdzakelijk dennenbos met Grove den. Eigendom van het OCMW van Schilde. 

Deelnemers: Karin Wuaman, Jackie Poeck, Ronny Dingemans, André Peeters, sporadisch nog 

anderen en Karl Hellemans. 

Opmerkingen: op ’t eerste zicht zag het er niet veelbelovend uit voor de lichenen, maar al 

onmiddellijk zagen we een Arthonia radiata (Amoebekorst) op lijsterbes en op den mocht 

natuurlijk een Coenogonium pineti (Valse knoopjeskorst) niet ontbreken. Op enkel takken die 

van en oudere eik waren afgebroken konden we al heel wat noteren zoals ook verrassend veel 

plukken van Melanohalea exasperatula (Lepelschildmos, Foto 1) dat we de laatste tijd meer 

blijken aan te treffen. Men had er ons ook op gewezen dat dit bos en uitgangsgebied was voor 

hondjes en honden, die er hun “baasje”? begeleiden. Een stap opzij zetten was er gevaarlijk. 

Blijkbaar slagen deze dieren er niet in om hun “baasje” op te voeden tot het deskundig 

opnemen en verwijderen van hun uitwerpselen. Dit culmineerde zelfs aan een paadje, dat 

parallel loopt aan de Picardiëlaan, naast een beekje en een rij bomen en struiken waar het wel 

goed was om lichenen te vinden (Foto 2). Niet erg kies werd dit paadje ook van een naam 

voorzien: het “Strontpaadje van Schilde”. Niet onterecht, want menig deelnemer had “prijs” 

door in een “voetzoeker” te trappen, zoals een deelnemer deze hondendrollen van een 

eufemistische naam voorzag. Aan de geërgerde reacties en onderdrukte krachttermen was dit 

telkens wel te merken. Maar terug naar de lichenen: langs dit paadje vonden we wel leuke 

lichenen, zoals ook een Hyperphyscia adglutinata (Dun schaduwmos), wel met verrassend 

brede lobben maar dus, met sterk aangedrukte onderzijde en inderdaad, zonder rhizinen (Foto 

3). Op het laatst werd ook nog een Ramalina fastigiata (Trompettakmos, Foto4) gespot op een 

eik en Xanthoriicola physciae (parasiet, geen Nederlandse naam) op Xanthoria parietina 

(Groot dooiermos). Het mag gezegd worden: een verrassende uitstap met een uitstekende 

ploeg! 

N.B. Deze uitstap was er op uitnodiging van Guy Mertens , die er een natuurstudieterrein van 

maakte ten bate van zijn studie voor natuurgids. Leuk, anders waren we daar misschien nooit 

geraakt… 

 

 Picardiëbos Schilde c5 11 42 en 43 23/01/2018   

 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos prunus KH1358 a   TNB 

2 Arthonia radiata Amoebekorst lijsterbes  a TNB 

3 Candelaria concolor Vals dooiermos tak  a  TNB 

4 Candelariella reflexa Poedergeelkorst tak  a  TNB 

5 Coenogonium pineti Valse knoopjeskorst den  a   TNB 

6 Flavoparmelia caperata Bosschildmos prunus  a   TNB 

7 Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos prunus KH1356 a   TNB 

8 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos tak  a   GE 

9 Lecania cyrtella Boomglimschoteltje wilg KH1359 z   TNB 

10 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst prunus  a   TNB 

11 Lecanora carpinea Melige schotelkorst lijsterbes KH1357 a   TNB 

12 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst lijsterbes  a   TNB 

13 Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst beton  a   TNB 

14 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje eik  a   TNB 

15 Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje beton  a   TNB 

16 Lepraria finkii Gelobde poederkorst mos  a   TNB 

17 Lepraria incana Gewone poederkorst eik  a   TNB 

18 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos tak  a   TNB 

19 Melanohalea exasperatula Lepelschildmos tak  a   TNB 

20 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepraria inc  p 

21 Parmelia sulcata Gewoon schildmos tak  a   TNB 

22 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos tak  a   TNB 

23 Physcia adscendens Kapjesvingermos tak  a   TNB 



24 Physcia tenella Heksenvingermos tak  a   TNB 

25 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos lijsterbes  a   TNB 

26 Pseudosagedia aenea Schors-olievlekje prunus KH1360 z   TNB 

27 Punctelia jeckeri Rijpschildmos tak  a   TNB 

28 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos tak  a   TNB 

29 Ramalina fastigiata Trompettakmos eik  a   TNB 

30 Xanthoria parietina Groot dooiermos tak  a   TNB 

31 Xanthoriicola physciae   Xanthoria p  p 

 

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: Melanohalea exasperatula (Lepelschildmos) foto van Ronny Dingemans 

 

 
Foto 2: Mooie lichenen op lijsterbes…. 



 

 
Foto 3: Hyperphyscia adglutinata (Dun schaduwmos) nogal “breed lobbig” met een onderzijde 

zonder rhizinen, zie omgeplooide lobjes met rode stip! 

 

 
Foto 4: Ramalina fastigiata (Trompettakmos) op eik. Foto van Staf Brusseleers. 

 

 


