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Terrein: dit perceel kunnen we een broekbosje noemen met vooral els en wilg. We bekeken 

echter ook vluchtig de inkompoort aan de Schapenstal (ons vertrekpunt) en onderweg ook de 

brug over de AA en enkele andere bruggen waarvan de zijkanten uit baksteen zijn 

opgetrokken. Enkele elektriciteitspalen, ter hoogte van het perceel, bezorgden ook wat 

betonbewoners. 

Deelnemers: Guido Segerink, Viviane Durinck, Eddy Daems, Jef Van Beek en Karl 

Hellemans. 

Opmerkingen: wat konden we hier verwachten? Van ver zagen we op de elzen al heel wat 

witte vlekken die gedeeltelijk nog niets herkenbaar opleverden, maar toch wel Lecidella 

elaeochroma (Gewoon purperschaaltje) en Arthonia radiata (Amoebekorst). Een aprilse gril 

wilde ons enthousiasme bekoelen, maar slaagde er niet in! Eén els hadden we graag laten 

klasseren om zijn grote variatie en mooie lichenen! We vonden wel drie "Melanelia -soorten"! 

Polycauliona polycarpa (Klein dooiermos) was erg groen. Punctelia subrudecta (Gestippeld 

schildmos)zijn we zelfs vergeten te noteren, vermoed ik. De bakstenen muurtjes en 

betonpalen leverden de epilyten. Iets meer tijd hiervoor ware welgekomen. Maar alles samen 

was het meer dan verwacht, nm. : "het onverwachte"! Subjectieve evaluatie natuurlijk, maar 

mogelijk kan het zich uitbreiden... 
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 Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 

1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos tak  a   TNB 

2 Arthonia lecanorina   Lec albes  p 

3 Arthonia radiata Amoebekorst els  a TNB 

4 Athallia holocarpa Muurzonnetje beton  a  TNB 

5 Buellia aethalea Steenstrontjesmos muur  a  TNB 

6 Calogaya decipiens Stoffige citroenkorst muur  a  TNB 

7 Candelaria concolor Vals dooiermos vlier  a  TNB 

8 Candelariella aurella Kleine geelkorst muur  a  TNB 

9 Candelariella reflexa Poedergeelkorst els  a  TNB 

10 Cladonia spec Soort bekermos els  0 

11 Evernia prunastri Eikenmos els  a   TNB 

12 Flavoparmelia caperata Bosschildmos els  a   TNB 

13 Flavoplaca citrina Gewone citroenkorst beton  a  TNB 

14 Flavoplaca oasis Kleine citroenkorst beton  a  TNB 

15 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos dood hout  a   GE 

16 Lecanora albescens Kalkschotelkorst beton  a   TNB 

17 Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst wilg  a   TNB 

18 Lecanora carpinea Melige schotelkorst tak  a   TNB 

19 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst tak  a   TNB 

20 Lecanora muralis Muurschotelkorst beton  a   TNB 

21 Lecanora semipallida Witrandschotelkorst beton  a   TNB 

22 Lecanora symmicta Bolle schotelkorst wilg  a   TNB 

23 Lecidea fuscoatra Gewone granietkorst be  zz  TNB 

24 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje els  a   TNB 

25 Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje beton  a   TNB 

26 Lepraria incana Gewone poederkorst wilg  a   TNB 

27 Melanelixia subaurifera Verstop-schildmos wilg  a   TNB 

28 Melanohalea elegantula Sierlijk schildmos els  a    TNB 

29 Melanohalea exasperatula Lepelschildmos els  a   TNB 



30 Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje Lepra inc  p 

31 Parmelia sulcata Gewoon schildmos wilg  a   TNB 

32 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos els  a   TNB 

33 Phaeophyscia orbicularis v hueana Rond schaduwmos +skyrine els  OG 

34 Physcia adscendens Kapjesvingermos wilg  a   TNB 

35 Physcia caesia Stoeprandvingermos muur  a   TNB 

36 Physcia tenella Heksenvingermos wilg  a   TNB 

37 Physconia grisea Grauw rijpmos els  a   TNB 

38 Polycauliona polycarpa Klein dooiermos tak  a   TNB 

39 Punctelia borreri Witstippelschildmos tak  a   TNB 

40 Punctelia jeckeri Rijpschildmos els  a   TNB 

41 Ramalina farinacea Melig takmos els  a   TNB 

42 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  

VN=Verdwenen in Nederland EB = ernstig bedreigd BE = bedreigd 

KW = kwetsbaar GE = gevoelig TNB= thans niet bedreigd 

 

 
 

De schapenstal : ons vertrekpunt in Vorselaar - Schupleer 


