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                Lichenen ( met verklaring van de wetenschappelijke namen, voornamelijk van  

                                                                      Antoon Deceuninck, versie: 15/06/2016.) 

 
     Acarospora Gr. ‘akares’ =kort, + Gr. ‘spora’ = zaad. 
 
Acarospora fuscata – Bruin steenschubje L. ‘fuscatus’ = bruinig, zwart wordend. 
Acarospora smaragdula - Bleek steenschubje  L. ‘smaragdulus’ = robijnrood. 
Acarospora veronensis – Metaalsteenschubje Wellicht ter ere van Paolo Emilio da Verona 
                                (1445-1529) een Italiaans historicus.(Antoon) 
 
Agonimia tristicula – Haarschubje Gr.’a ’= zonder, Gr. ‘gone’ = een klein zaadje. Gr.’agon’ is ook  
              een verzameling. L.’tristis= treurig + ‘-ula’= een vklw. vormend suffix. 
 
Amandinea punctata – Vliegenstrontjesmos.     L. ‘punctatus’ = voorzien zijn van punten. 
             Gr. ‘Amanos’ =een gebergte.   
 
Anisomeridium polypori – Schoorsteentje Gr.’anisos=ongelijk +L.’meridius’=middag. 
                                                               Gr.’poly’=veel +’spora’=zaad, spoor 
 
Anaptychia ciliaris – Wimpermos Gr.’anaptyché’ = grote opening, L.’ciliaris’= gewimperd. 
 
                         Arthonia Arthonia van het Gr.’ = sprenkelen?Vlekje? De eerste 
            Naamgever zou de Zweed Eric Acharius (1757- 1819) zijn, Leerling van Linnaeus. In het  
            Zweeds zou de geslachtsnaam ‘lavsäkte’ zijn. 
 
Arthonia apotheciorum P : Apotheciorum is de genitiefvorm van apothecium!  
Arthonia cinnabarinum – (uitgestorven?) Gr. ‘kinnabárinos’ 
Arthonia lapidicola – Kiezelvlekje L.’lapis’=steen+L.’cola’=bewonen. 
Arthonia muscigena – Knotwilgkorst L.’muscus’=mos +L.’gena’=ontstaan, ontspringen. 
Arthonia phaeophysciae – Licheenparasiet. Gr.’phaios’= donker + Gr.’physché’= worst. 
Arthonia pruinata – Aspirinekorst  Lat. “pruinata” = “rijp”, Lat. “pruinosus” = “berijpt. 
Arthonia radiata – Amoebekorst   Lat. “radians” = stralend, Lat. “radiatus” met stralen omgeven.   
Arthonia spadicea – Inktspatkorst     L. ‘spadix’ (gen. spadicis) =dadelbruin + ‘-ea’ = achtig. 
Arthonia vagans – Kalkschotelvlekje  Een parasiet op Lecanora albescens.. 
 Lat. ‘vagari’ =rondzwerven. ‘vagabundus’ = vagebond, zwerver. L.’vagens’= rondzwermend. 
 
                                         Arthopyrenia  Artho = vlekje? L.’pyreneus’= Pyreneeën. 
 
Arthopyrenia punctiformis – Gewone stipjes         L. ‘punctiformis’ = puntvormig. 
Arthopyrenia salicis – Wilgenstipjes          L. salix, gen. ‘salicis’ = wilg.  
 
    Aspicilia    Gr.’aspis’ = rond schild – Gr. ‘kilia’ = holte, uitholling 
 
Aspicilia calcárea – Plat dambordje.      L. ‘calx’ = kalk. L. ‘calcarius’ = kalkwit. 
Aspicilia contorta – Rond dambordje.   L. ‘contorta’ = gewrongen, gedraaid, ineengekronkeld. 
Aspicilia moenium – Geschubd dambordje L. ‘moenium’ = van de (stads)muren, vestingwerken. 
Aspicilia radiosa – Gelobd dambordje   L. ‘radians’ = stralend. 
 
Athelia arachnoidea – Tweesporig vliesje  P. Gr. ‘(mazos) atheles’ = borst die nog niet  
  bevredigd  heeft, dit heeft betrekking op de melkkleur. 
      Gr. ‘arachnoides’= spinnenwebachtig, van ‘arachnion’ spinnenweb + ‘-oeides=gelijkend. 
 
    Bacidia: volkslatijn ‘baccinus’ = schotel (F. ‘bassin’) 
 
Bacidia adastra – Fijne knoopjeskorst a(d)astra = zonder sterren? –Twijfelachtige uitleg. 
Bacidia arceutina – Bleke knoopjeskorst Gr.’arceuticos’=heeft te maken met jeneverbes van het 
                                                                         Gr.’arkys’=net, verder onduidelijk. ‘-ina’=gelijkend op. 
Bacidia arnoldiana – Boomvoetknoopjeskorst  ‘Arnoldiana’ afgeleid van een eigennaam. 
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Bacidia bagliettoana – Duinknoopjeskorst  ‘Bagliettoa’ een veel voorkomende Ital. Fam. Naam. 
Bacidia brandii – Kleine knoopjeskorst. August Brand (1863-1930) botanist. 
Bacidia caligans- Kalkknoopjeskorst L. ‘caligo’ = duister , somber, donker. Verwant met Eng. 
                                                     ‘caliginous’ = misty, dark. 
Bacidia chlorotícula – Gladde knoopjeskorst  Medisch Latijn ‘chloroticus’ < Gr. ‘khloros’ =  
    groen + L. verklw. ‘-ulus, -ula’= mogelijk ’ietsje groen’ 
Bacidia delicata – Soredieuze knoopjeskorst      L. ‘delicatus’ = zacht, fijn.  
Bacidia egenúla – Zwarte knoopjeskorst  Egenula : geen verklaring gevonden –Antoon. 
Bacidia laurocerasi - ? Van L.’laurus’ =laurier en L.’cerasus’ =kers. L.’laurocerasus’= laurierkers.  
Bacidia neosquamulosa - Nieuwe knoopjeskorst  ‘neo’ wijst op een nieuwe naamgeving – 
                                                 Sqauma = schub + L. ‘-ulus’= verklw. + ‘-osus’= rijk aan…. 
Bacidia rubella – Iepenknoopjeskorst L. ‘rubellus’ = roodachtig, verklw. van ‘ruber’= rood. 
Bacidia subfuscula - ?             L.’sub’=bijna + subcatus van ‘fuscus’= donkergetint. 
Bacidia viridescens - Muurknoopjeskorst   L. ‘viridescere’ =groen worden, hier:  groen wordend. 
 
Bagliettoa calciseda – Witte kalkstippelkorst ( Verrucaria) “Bagliettoa”= Italiaanse Fam. Naam. 
    Lat.’calx’, gen. ‘calcis’ =kalksteen + sedum (a) < sedere = zitten. 
 
Bilimbia sabuletorum – Mosvreter  L.’bi’=twee L.’limbius’= bladschijf (+ vrouwelijke uitg. ‘ia’) 
                     L. ‘sabulum’ = zandige plaats, genitief mrv.’sabuletorum’ = van zandige plaatsen. 
 
Botryolepraria lesdainii – Groene poederkorst   Gr. ‘botrys’= druif en Gr. ‘leprosus’ = uitslag, 
                                       schilferachtige huid “lesdainii” afgeleid van persoonsnaam. 
  
    Buellia ‘Buella’ komt van een eigennaam. 
 
Buellia aethalea – Steenstrontjesmos              
     L. & Gr. ‘aethália’ = de vroegere naam van het eiland Elba. 
Buellia disciformis - ?              L.’discus’=schijf, Gr.’diskos’ +L.’formis’=vormig. 
Buellia griseovirens – Grijsgroene stofkorst L.’griseus’=grijs +L.’virens’=groen wordend. 
Buellia ocellata – Dijkstrontjesmos Lat. ‘ocellatus (a) = met een klein oogje waarnemen. 
     Lat. ‘oculus = oog, ocellus = oogje. 
Buellia schaereri – Klein strontjesmos Lijkt op een Amandinea punctata (kleinere sporen). 
   ‘Schaereri’ waarschijnlijk van een eigennaam. 
 
                          Calicium Lat. ‘calix’ Gen. ‘calicis’ = diepere schaal, beker. 
 
Calicium quercinum - Eikenboomspijkertje L.’quercinus’ = van de eik. 
Calicium salicinum – Bruin boomspijkertje  Lat. ‘salix’ Gen.’salicis’ = wilg. Indo-Germaanse   
               wortel ‘sal(i)k=wilg en verder ‘sal-‘ = vuilgrijs. Naar de matte grijs-witte bladeren van de  
                                                                                                Grauwe wilg of naar de schors. 
Calicium viride – Groen boomspijkertje L.’viridis’ = groen.  
 
     Calóplaca Gr. ‘kalos’ = mooi, ‘placous’= platte schijf. 
 
Calóplaca arenaria – Granietzonnetje L. ‘arenaria’ < L .’arena’ = zand. + ‘-aria’ = uitzicht  
                                                                                                                                     hebbende. 
Calóplaca albolutescens – Zuidelijke citroenkorst L.’albus’=wit, L.’luteus’=geel, 
                                                                              ‘lutescens’=geelwordend, dus wit-geelwordend. 
Calóplaca atroflava – Rivierdijkzonnetje Gr.’atroos’=samengedrukt +L.’flavus’=geel. 
Calóplaca aurantia – Platte citroenkorst.    L. ‘aurantium’ = oranjegeel, oranjerood. 
Caloplaca britannica- Schubbige citroenkorst Gr.’Britannicus’= van Britannië. 
Caloplaca cerinella - ?                        L.’cirinus’ = wasgeel. +’-ella’= verklw. vrm. 
Caloplaca chlorina – Grijze citroenkorst Gr.’chloros’=hel-, bladgroen, geelgroen + 
                                                                                          ‘-ina’=gelijkend op. Of –achtig. 
Calóplaca citrina – Gewone citroenkorst.  Gr. ‘citrinos’ < L. ‘citrus’ = Citroen boom. 
Calóplaca crenularia – Rood dijkzonnetje L.’crenulatus’=fijn gekerfd +’-aria’= 
                                                                                                    hebbende de hoedanigheid van.                  
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Calóplaca crenulatella – Smalle citroenkorst L. ‘crenulatus’ = fijn gekerfd +’ -ella’ verklw. 
Calóplaca dalmatica – Oranje citroenkorst L.’Dalmaticus’ van Dalmatië. 
Calóplaca decipiens –Stoffige citroenkorst.                                                                             
      L. ‘decipere’ = erin lopen, misleiden, verschalken. 
Calóplaca dichroa – Mandarijnkorst  .Gr. ‘dichroos’ = tweekleurig. Van di en chroa= kleur. 
Calóplaca flavescens – Gelobde citroenkorst.          
   L. ‘flavescens’ = geel, goudgeel wordend. Van ‘flavescere’ =geel worden. 
Calóplaca flavocitrina – Valse citroenkorst.       L. ‘flavus’ = geel, L. ‘citrus’ = Citroen boom. 
Calóplaca flavovirescens – Betoncitroenkorst L.’flavus’=geel + L.’virescens’ 
Calóplaca holocarpa – Muurzonnetje            Gr. ‘holos’ = gans, geheel Gr. ‘carpos’ = vrucht. 
Caloplaca lithophila – Kleine citroenkorst: Gr. ‘lithos’ = steen en gr. ‘phyllon” = blad. 
Caloplaca maritima – Gewone zeecitroenkorst L.’maritimus’=zee, strand (standplaats).  
Calóplaca obscurella – Gewone kraterkorst. 
         Lat. “obscurus” = donker, donkergroene  + ‘- ella’ een verkleinwoord vormend. 
Calóplaca ruderum – Kerkcitroenkorst   L. ‘rudus’, gen. ‘ruderis’ = puin, van (of op) puin. 
Calóplaca saxicola – Sinaasappelkorst    L. ‘saxum’ = rots, rotsblok, grote steen + 
           L. ‘(in)cola’ = bewoner ( verwijst naar standplaats). 
Calóplaca subpallida – Bleek dijkzonnetje Prefix ‘sub’ een beetje, bijna en L. ‘pallidus’ = bleek. 
Caloplaca teicholyta – Witte citroenkorst          Teicholyta: onbekende oorsprong . 
Caloplaca ulcerosa – Iepenkraterkorst ? L.’ulcerosus’= vol zweren. 
Calóplaca variabilis – Donkere cirtroenkorst   L. ‘variare’ = veranderlijk zijn: veranderlijk. 
 
Candelaria concolor – Vals dooiermos L. ’candela’ = kaars.+ ‘-aria’ = uitzicht hebbende van. 
                                        L. ‘concolor’ = éénkleurig. 
 
    Candelariella L. ‘candela’ = was- of vetkaars + ‘-ella’ = verklw. 
 
Candelariella aurella – Kleine geelkorst  L. ‘aur (um)’ = goud +’ –ella’ = verkleinwoord. 
Candelariella medians – Gelobde geelkorst  L. ‘medius’ = middelste 
Candelariella reflexa – Poedergeelkorst     L. ‘reflectere’ = ombuigen, omdraaien. 
Candelariella vitellina – Grove geelkorst  L. ‘vitellus’ = eierdooier (ook koosnaam voor een kalf)  
Candelariella xanthostigma – Fijne geelkorst  Gr. ‘xantho(s) = geel + Gr. ‘stigma’ = vlek. 
  
     Catillaria L. ‘catillus’ = schoteltje, ketel. 
 
Catillaria chalybeia – Donkere rookkorst L. ‘chalybeius’ =van staal < Gr. ‘chalyps’ =staal. Kleur 
Catillaria lenticularis – Lichte rookkorst L. ‘lentigo’ = ‘lenticula’ = zomersproet. 
Catillaria nigroclavata – Boomrookkorst  L.’niger’=zwart +L.’clava’=kuil +’-ata’=voorzien zijn van. 
 
     Cetraria L. ‘cetra’ = licht Spaans schild (leer). 
 
Cetraria aculeata – Kraakloof L. ‘aculeatus’ = stekend, stekelig. 
Cetraria islandica – IJslands mos       ‘Islandica’ = van IJsland. 
 
Cercidospora macrospora  p. op Lecanora muralis Gr. 'kerkis' = cercis' = Judasboom en 'spora' 
 'Macro' =groot en 'spora' = spoor. 
 
     Chaenotheca Gr. ‘chainein’ = gapen, gespleten? Omwille van de vele vruchthoofdjes? 
                                                                                                                                + Gr. ‘theca’.   
Chaenotheca chrysocephala – Geel schorssteeltje Gr.’chrysos’=goud +’kephale’=kop, hoofd. 
Chaenotheca ferruginea – Roestbruin schorssteeltje  
   Ferruginea < L. ‘ferrugo’ < ferrum = ijzer, ijzerroest, ijzerroestkleurig, roestbruin. 
Chaenotheca furfuracea – Lichtend schorssteeltje Laatl.’ Furfuraceus’= kleiachtig of 
                                                                                      L.’furfur’ =zemelen + ‘-aceus’ = gelijkend op. 
Chaenotheca stemonea – Stoffig schorssteeltje  L.’stemonea’ = geaderd, met draden. 
Chaenotheca trichialis – Grijs schorssteeltje Gr.’trichos’=haar +’-alis’=voorzien zijn van. 
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Chrysothrix candelaris – Gele poederkorst          Gr.’chrysos’= goud + gr. ‘thrix’ =haar 
                                                                           L.’candela =kaars (naar de wasgele kleur). 
 
    Cladónia Gr. ‘clados’ = tak + suffix ‘-ina’ = gelijkend op  
Cladonia arbuscula - Gebogen rendiermos          L. ‘arbor’ + verklw. = boompje. 
Cladina stellaris – Kerststukjes –rendiermos         L. ‘stellaris’ = stervormig. 
Cladonia borealis – Plomp bekermos        Lat. ‘borealis’ = noordelijk. 
Cladonia cariosa - Knobbelig heidestaartje Gr. 'karyon' -Lat. 'carinatus'= kielvormig. 
Cladonia caespiticia – Greppelblaadje L. ‘caespiticius’ = uit gras bestaand.? 
     Antoon:’ caespititia’ = een zode vormend. 
Cladonia callosa – Breekbaar heidestaartje L. ‘callum’ = eelt + ‘-osa’ = achtig , =  eeltig. 
Cladonia cervicornis – Gewoon stapelbekertje      L. ‘cervus’ = hert en ‘cornus’ = hoorn. 
Cladonia chlorophaea – Fijn bekermos  Gr. ‘chloros’ = geel, geelgroen+ ‘phalos’ = donker. 
Cladonia coccifera – Rood bekermos L. ‘coccum’ = bes, ook schildluizen die karmozijn- 
       kleur geven. ‘Ferre’ = dragen. 
Cladonia coniocraea – Smal bekermos Gr. ‘conio’ = stof + ‘ochra’ = oker +’ (vr. ‘-ea’)= achtig. 
Cladonia cornuta – Gevlekt heidestaartje L. ‘cornu’ = hoorn en latijnse ‘cornutus’ = gehoornd. 
Cladonia crispata – Open heidestaartje 
    L. ‘crispus’ = gekruld, gekroesd, golvend + suffix ‘-ata’ = voorzien zijn van. 
Cladonia digitata – Vertakt bekermos   L. ‘digitatus’ = vinger + ‘-ata’ = voorzien zijn van. 
Cladonia fimbriata – Kopjesbekermos                          L. ‘fimbriata’ = met franjes bezet. 
Cladonia floerkeana – Rode heidelucifer            ‘Floerkeana’ van een persoonsnaam? 
Cladonia foleácea – Zomersneeuw L. ‘foli(um)’ = blad en ‘-acea’ = gelijkend op.  
Cladonia furcata – Gevorkt heidestaartje                 L. ‘furcata’ = gevorkt. 
Cladonia glauca – Bruin heidestaartje  L. ‘glaucus’ = blauwgroen, grijsgroen. 
Cladonia gracilis – Girafje                 L. ‘gracilis’ = slank, tenger, smal. 
Cladonia grayi – Bruin bekermos Grayi = genoemd naar Sir Georges Gray  
      (1812 – 1898) Brits staatsman en natuurvorser. 
Cladonia humilis – Frietzak bekermos  L. ‘humilis’ = nederig, laag gelegen, onaanzienlijk. 
Cladonia incrassata – Turflucifer  Laatlatijn ‘incrassatus’ = verdikt, L. ‘crassus’ = dik. 
Cladonia macilenta - Dove of Melige heidelucifer L. ‘macilentus’ = mager (zonder bekers) 
Cladonia monomorpha – Wrattig bekermos Gr. ‘monos’ =alleen, enkel + ‘morphus’ = vorm. 
Cladonia phyllophora – Randstapelbekertje  Gr.’phyllophoros’ = bladdragend. 
Cladonia pyxidata – Grof bekermos L.’pyxidatus’ (van ‘pyxis’= geweer) = geweervormig. 
Cladonia pocillum – Duinbekermos L. ‘pocillum’ = bekertje vklw. Van ‘poculum’= beker. 
Cladonia polydactyla – Sterheidestaartje       ‘Poly’  = veel en gr. ‘dactylos’ = vinger. 
Cladonia portentosa – Open rendiermos L.’ portentosa’ = ongewoon, wonderbaarlijk. 
Cladonia pulvinata – Slank stapelbekertje       Lat. ‘pulvinatus’ = kussenvormig. 
Cladonia ramulosa – Rafelig bekermos    L. ‘ramulus’ = takje + ‘-osus’ v. osa = vol, rijk aan. 
Cladonia rangiformis – Vals rendiermos  Oudfranse ‘rangier’= rendier + L. ‘- formis’= vormig. 
Cladonia rei – Vals kronkelheidestaartje  Rei ? 
Cladonia scabriuscula –Geschubd heidestaartje L. ‘scaber’ = ruw, schilferig +vklw. ‘-ulla’. 
Cladonia squamosa - Doornig heidestaartje L.’squamosus’=voorzien van schubben, geschubd.  
Cladonia strepsilis – Hamerblaadje ‘strepsilis’ = strepsiline is de naam van de scheik. stof.  
Cladonia subulata – Priembekermos       L.’subula’ = els, priem + ‘-ata’ = voorzien zijn van. 
Cladonia sulphurina – Geel bekermos L. ‘sulphureus’ = zwavelig +’- ina’ = gelijkend op. (kleur). 
Cladonia uncialis – Varkenspootje             L. ‘uncus’ = haak + ‘-alis’ = voorzien zijn van. 
Cladonia verticillata – Stuifzandstapelbekertje 
      L. ‘vertere’ = draaien, wenden. L. ‘vertillus’= verdraait, getorst. 
Cladonia zopfii – Ezelspootje        Zopfii is van een eigennaam. 
  
Cliostomum griffithii – Gespikkelde witkorst Clio (Gr.Kleio)=muze van de geschiedenis en het 
                                      epos. Gr. ‘-stoma’=mond.( Reden van deze benaming onbekend). 
                                 Griffithii: naar de Amerikaanse plantenkweker David Griffits, 1867 -1935. 
 
Clauzadea monticola – Ruïnekorst  Clauzade is een lichenoloog. L. ‘monticola’ = bergbewoner. 
Clauzadea metzleri – Mergelkorst              ‘ Metzleri’  naar een eigennaam. 
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     Collema Gr. ‘kolla’ = lijm. 
 
Collema auriforme - ? L.’auris’= oor en L.’forma’ =vorm. 
Collema crispum – Gewoon geleimos    L. ‘crispus’ = gekruld, gekroesd. 
 
Collema fuscovirens – Bolletjes geleimos 
        L. ‘fuscus’ = met donkere toon, L.’virens’ = groen wordend. Dus donkergroen wordend.  
Collema limosum – Dun geleimos L.’limosus’ = slijkerig, modderig. Van ‘limus’= slijk, modder. 
Collema tenax – Dik geleimos        L.’tenax’ = vasthoudend van ww; tenere = houden. 
 
Corticifraga fuckelii – P  L.’corticis’ is gen. van L’ corticiatus’ = van schors voorzien.  
                                          L.’fraga’ van ‘fragum’=aardbei.         Fuckelii: naar een eigennaam. 
 
Cyphelium inquinans – Kopspijkertje   Gr.’kyphella’ oorholtes. Gr.’kyphos’= hol vat. 
                                                                                      L.’inquinans’= beschuttend, beschermend. 
 
Dermatocarpon miniatum -   Gr. ‘derma’ = vel, huid, gen. ‘dermatos’ + ‘karpos’ = vrucht. 
                                                          L. ‘miniatus’ = menierood. 
 
Dibaeis baeomyces – Roze heidekorst.  Dibaeis niet te verklaren (Antoon) 
(Baeomyces roseus) Gr. ‘baios’= klein + Gr. ‘mykes’ =zwam, ” een kleine zwam”. 
 
Didymellopsis pulposi – P  Gr.’didymus’=tweevoudig, dubbel, Gr. ’melas’ =zwart, donkerkleurig, 
                                of ‘-ella’ = verklw. vm.;   + Gr. ‘-opsis’= gelijkend op en…L.’pulposus’= vlezig 
 
Dimerella pineti – Valse knoopjeskorst 
  L. ‘di’ = twee + Gr. ‘meris’ = deel, deelstuk + ‘-ella’ verklw. vormend= twee kleine stukjes. 
  ‘pineti’ van L. ‘pinea’? = pijnboomzaad (kern). 
 
Diploicia canescens – Kauwgommos Gr. ‘diplo’ =dubbel, twee. Canescens = grijs(wordend) 
 
    Diploschistes Gr. ‘diplo’ = dubbel + Gr. ‘schistos’ = gespleten. 
 
Diploschistes muscorum – Duindaalder          Gen. mv. van L. ‘muscus’ = mos 
Diploschistes scruposus – Muurdaalder  L. ‘scruposus’ = ruw. 
  
Diplotomma alboatrum – Cementkorst Gr. ‘diplo’= dubbel + tomma = oogje. (Ronde apotheciën) 
      Lat. ’albo’ = wit + ‘ater’ – ‘atra’ = zwart. 
 
Dirina massiliensis – Kerkmuurkorst  Gr. ‘deirás’ = hoogte, bergrug, bergtop (groeiplaats) 
   Van lat. ‘Massiliensis’ uit Marseille (Gr. Massilia) 
Dirina stenhamarii -                                 De soredieuze vorm van D. massiliensis. 
                               Stenhammar was een Zweeds componist (1871- 1927), maar het kan ook  
                            komen van een Frans lichenoloog? 
Endocarpon pusillum – Muurkrijtkorst Gr.’endos’=van binnen +Gr.’karpos’=vrucht. 
                                                                                               L.’pusillus’=zeer klein. 
 
Enterographa crassa – Grauwe runenkorst Gr. ‘enteros’ = darm, ingewijde.+ ‘graphé’ = schrift, 

 van ‘ graphein’  = schrijven. ‘Darmschrift’ ? Lat. ‘crassus’ = dik, vet. ( “Vet darmschrift”) 
Enterographa hutchinsiae – Gestreepte runenkorst 
                                                              naar Hutchins, Ellen 1785- 1815 Ierse botanicus (vrouw). 
 
Evernia prunastri – Eikenmos     Gr. ‘eu-‘ = goed+ Gr. ‘ernos’ = loot, jonge tak.( In L. u=v), dus= 
  “Goed vertakt”  L. ‘prunastri’ = genitief van ‘prunaster = Wilde pruimenboom. 
 
Epigloea soleiformis – P Gr.’epi’=op en Gr. ‘ gloios’=kleverig. 
                                         ‘soleiformis’ = wilgvormig   (L.’forma’= vorm.) 
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   Fellhanera naar de Australische lichenoloog Jozef Hafellner °1951. 
 
Fellhanera ochracea – Douglasdruppelkorst L.’ochraceus’=okergeel. 
Fellhanera subtilis -  Schaduwdruppelkorst               L. ‘subtilis’ = fijn ,dun, teer. 
 
Fellhanera viridisorediata - Gewone druppelkorst    L. ‘viridis’ = groen +’sorediata’= voorzien    
                                                                                     zijn van (groene) sorediën  
 
        Fellhaneropsis naar de Australische lichenoloog Jozef Hafellner°1951 en  
                                                                                                           ‘-opsis’=gelijkend op. 
Fellhaneropsis myrtillicola – Bosbeskorst L.’myrtillus’=bosbes +’cola’=bewonen. 
Fellhaneropsis vezdaea – Naaldenkorst Naar lichenoloog Vezda. 
 
 Flavoparmelia L. ‘flavus’ = geel, goudgeel, blond. L. ‘parma’ = klein rond schild; (Fr.  
    ‘parer’= afweren) 
Flavoparmelia caperata – Bosschildmos  L. ‘caperatus’ = gerimpeld. (thallus).        
Flavoparmelia soredians – Groen boomschildmos   Soredians  ..  
 
Flavopunctelia flaventior – Oosters schildmos L.’flavus’=geel +Gr.’punctus’=stip. 
                                              L.’Flaventior’ vergrotende trap van L.’flavens’=goudgeel, gelig rood. 
 
Fulgensia fulgens - Eierdooiermos  L. ‘fulgare’ =glanzen, ‘fulgens’= glanzend +’-ia’ nw. vrm. 
                             =de “ glanzende glanzende” ( tautologie).  
 
                               Fuscidea L.’fuscus’=donker. 
 
Fuscidea cyathoides – Granietsuikerkorst Gr.’cyathodes’=bekerachtig +’-oides’=gelijkend op. 
Fuscidea praeruptorum – Hunebedvlekje L.’prae’=voor+L.’rupes’=steile rotswand. 
 
Geisleria sychnogonoides – Leemstippel Geisleria naar een eigennaam. ‘Gonia’ = hoek 
                                    ’Gony’ = knie + ‘oides’ dat op een gelijkenis wijst. ‘sychno’ = ? 
 
Graphis scripta – Gewoon schriftmos. Gr. ‘Graphys’ = griffel, (graphé =tekening). 
    L. ‘scriptus’ = geschreven, beschreven.(scribere = schrijven). 
 
Haematomma ochroleucum – Witgerande stofkorst  
      Gr. ‘haima ’(gen.’haimatos’) = bloed + gr. ‘omma’ = oog 
      Gr. ‘ochros’ = bladgeel, bleek, gr. ‘leukos’ = wit, gr. ‘ochroleucos’= bladgelig, gelig wit.  
 
Halecania viridescens – Porseleinkorst  Halecania (niets gevonden Antoon) 
                Viridescens = groen wordend. 
 
Hawksworthiana peltigericola – P naar Hawksworth Adrian Hardy (1768 1833) Engelse  
                                   plantkundige en L.’i(n)-cola’ = bewoner,  ‘peltigericola’ = Peltigera  
          (L’pelta’=klein halvemaanvormig Grieks schild +L.’gera”=dragen) bewonend.  
  
Hyperphyscia adglutinata – Dun schaduwmos L.’hyper’ = boven + Gr. ‘physke’ =maag, dikke  
   darm, worst.(De Physcia onder de Physcia’s) L. ‘glutinos’ = kleverig 
 
Hypocenomyce scalaris – Gewoon schubjesmos  
      Gr. ‘hypókenos’ = leeg, ontbrekend. Gr. ‘kenos’ =leeg 
      Gr. ‘mykes’ = paddestoel. (heeft geen apotheciën). 
 
 Hypogymnia Gr. ‘hypo’ = onder, onderaan + Gr. ‘gymnos ‘ = naakt, kaal (geen rhizinen). 
 
Hypogymnia physodes – Gewoon schorsmos  
  Gr. ‘physa’ = blaas. Physodes van physoides = blaasachtig, opgeblazen. 
Hypogymnia tubulosa – Witkopschorsmos L. ‘tubulus’ vklw. van ‘tubus’ = buis (lobben hol). 
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   Hypotrachyna Gr. ‘hypo’ = onder + Gr. ‘trachys’ = ruw, ruig, behaard. 
 
Hypotrachyna revoluta – Gebogen schildmos  Revoluta =verl. deelw. v. h. L. ww ‘revolvere’ =  
                                                                                                                                       terugplooien. 
Hypotrachyna afrorevoluta - ? Afro van ‘Afer’ naar de afkomst van Zwart- en Zuid-Afrika. 
                                                  + Revoluta =verl. deelw. v. h. L. ww ‘revolvere’ = terugplooien. 
 
Illosporopsis Christiansenii P ‘illospor’= een ascomyceet + Gr. ‘Opsis’= gelijkend op. 
                           Christiansenii: genoemd naar Christiansen Carl frederic Albert (1872 – 1942) 
                                                                                                                Deense varenspecilaist. 
Illosporium carneum P ‘illospor’ een ascomyceet. L. ‘carneus’= uit vlees, zoals vlees, vleeskleurig 
 
Jamesiella anastomosans – Aspergekorst      
  Naar Edwin James (1797- 1861) Amerikaans arts en plantenkundige. 
  Gr. ‘anástatos’ = opgestaan verrezen + ‘-osa(ns) = vol van. 
 Volgens Antoon Deceuninck van het Gr. ‘anastomosis’ = verbinden, netwerk vormend. 
 
Lasallia pustulata – “Puistjesmos”  Lasallia naam van Mérat de Waumaroise (1780- 1851) 
      L. ‘pustulatus’ = met puistjes, blaasjes bedekt. 
 
Lecanactis abietina – Maleboskorst. Gr. ‘lekane’ = schotel, beker.+ ‘actis’ ? Gr. ‘aktis,  

        gen.  aktinos = licht. (Lichtschotel?) L. ‘abies’ = den +’-ina’ = achtig (vormig) 
 
   Lecania Gr. ‘lecane’ = schoteltje + ‘-ia’ een nw. vrm. 
 
Lecania cyrtella – Bosglimschoteltje   Gr.’kyrtos’ = krom + ‘-ella’ verklw. vrm. (in Schupleer) 
Lecania erysibe – Stofglimschoteltje          Gr. ‘erisibe’ = echte meeldauw.  
Lecania naegelii – Rookglimschoteltje Naar Nagel Otto Duitse orchideeënverzamelaar in  
                                                                                                                                Mexico.   
Lecania rabenhorstii – Steenglimschoteltje   ‘Rabenhorstii’ van een eigennaam. 
Lecania subfuscula – Miskend glimschoteltje  L.’sub’=bijna +L.’fuscus’=donkerbruin en  
                                                                                          ‘-ula’ wijst op een toestand. 
 
   Lecanora Gr. ‘lecane’ = schotel, bekken. (Vorm van de apotheciën) 
 
Lecanora albescens – Kalkschotelkorst   
   L. ‘albus’ = wit = suffix ‘-escens’ = achtig. Ofwel L. ‘albescere’ = wit worden. 
Lecanora argentata – Bosschotelkorst L.’argentatus’= met zilver belegd. 
Lecanora barkmaniana – Ammoniakschotelkorst  Naar ‘Barkman’ Nederlands lichenoloog. 
Lecanora campestris – Kastanjebruine schotelkorst 
       L. ‘campus’ = open veld, vlakte en gen. ‘campestris’ = in of op de vlakte. 
Lecanora carpinea –Melige schotelkorst                                     L. ‘carpinus’ = haagbeuk. 
Lecanora chlarótera – Witte schotelkorst       Gr. ‘chlaro’ = lieftallig. 
Lecanora compallens – Miskende schotelkorst   ‘compallens’ niets gevonden Antoon. 
        L. ‘pallens’ = wel bleek! 
Lecanora conferta – Kerkschotelkorst   L. ‘confertus’ = dicht, samengedrongen. 
Lecanora confusa – Twijgschotelkorst     Lat. ‘confusus’ =door elkaar, zonder orde. 
Lecanora conizaeoides – Groene schotelkorst Gr. ‘konia’ = stof +’ oides’ = gelijkend op. 
Lecanora crenulata – Rafelschotelkorst 
                                    L. ‘crena’ = inkeping, insnijding + ‘-atus’ = hebbende, voorzien zijn van..  
Lecanora dispersa – Verborgen schotelkorst L. ‘dispersa’ van ww ‘dispergere’ = verspreiden. 
Lecanora dispersella - ?             L.’dispersa’=verspreid+ ‘-ella’=verklw. Vormend. 
Lecanora expallens – Bleekgroene schotelkorst 
         L. ‘expallens’ =verblekend, tegenw. deelw. van L. ww. ‘ex-pallescere’. L. ‘pallens’ = bleek. 
Lecanora garovaglii - Warme schotelkorst   Garovaglii naar een eigennaam? 
Lecanora flotowiana -  Kop- en- schotelkorst                        ‘flotowiana’ , onbekend (Antoon) 
Lecanora hagenii – Kleine schotelkorst L. vorm van Hagen –Hagenius 1853, Germersheim a/d  
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 Rijn. Medicus van 1879-91 ondernemingsarts in Delhi. Schrijver van o.a. etnografisch werk. 
Lecanora horiza – Donkere schotelkorst   Horiza, niets gevonden, Antoon 
Lecanora intricata – Mozaïekschotelkorst   L. ‘intricatus’ = verwikkeld, verward. 
Lecanora muralis – Muurschotelmos 
                       L. ‘murus’ = muur, wand rotswand + plaats of herkomst aanduidend L. suffix ‘-alis’. 
Lecanora orosthea – Stoffige schotelkorst. Gr. ‘oros’ = berg +  
 
Lecanora pannonica- Oosterse schotelkorst  L. ‘Pannónicus’ : Romeinse provincie 9 na  
       Christus ongeveer Hongarije. 
Lecanora polytropa – Geelgroene schotelkorst  Gr. ‘poly’ = veel + Gr. ’tropa’<tropaion’ =  
               oorlogstrofee (waaronder de schilden van de overwonnen vijanden.) 
Lecanora saligna – Houtschotelkorst         L. ‘salignus’ = wilgenhout. (‘salix’).  
Lecanora semipallida -          L.’semi’=half en ‘pallidus’= blad, bleek, schimmelig, gelig, olijfgroen. 
Lecanora sinuosa – Bochtige schotelkorst  L.’sinuatus’=bochtig, gekromd. 
Lecanora sulphurea – Zwavelgroene schotelkorst    L. ‘sulphureus’ = zwavelig, zwavelgeel. 
Lecanora symmicta – Bolle schotelkorst  symmicta, ook niets gevonden Antoon. 
Lecanora varia – Hardhout-schotelkorst L.’varius’=veelvuldig, gevarieerd. 
Lecanora xanthostoma – Gelige schotelkorst  Gr. ‘xanthos’ = geel + Gr. ‘stoma’ = mond. 
  
   Lecidea Gr. ‘lekane’ = schotel, bekken. 
 
Lecidea fuscoatra – Gewone granietkorst          
  L. ‘fuscare’ = donker kleuren, ‘fuscus’ = donker gekleurd + ‘ater’ = zwart. 
Lecidea lithophila – Zwarte granietkorst           Gr. ‘lithos = steen, Gr. ‘philein’ = beminnen. 
Lecidea variegatula – Kleine granietkorst. L. ‘variegatus’ = bont, gemarmerd + ‘-ulla’= verklw. 
 
                 Lecidella Gr. ‘lekane’ schotel, bekken + ‘-ella’ = verklw. 
 
Lecidella anomaloides –   Klein purperschaaltje                     
    Gr. ‘anomales’ =ongelijk,onregelmatig +’ - oides’=gelijkend op 
Lecidella carpathica – Donker purperschaaltje Gr. ‘Karpates oros’ = van de Karpaten. 
Lecidella elaeochroma – Gewoon purperschaaltje 
      Gr. ‘elaea’= olijf + Gr. ‘chroma’ = kleur dus olijfkleurig. 
Lecidella flavosorediata – Fijne mosterdkorst  
      L.’ flavus’ = geel, voorzien zijn van (gele) sorediën. 
Lecidella scabra – Grijsgroene steenkorst          L. ‘scaber’ = ruw, schurftig. (Minderhout) 
Lecidella stigmatea – Steenpurperschaaltje          Gr. ‘stigmatea’ = met vlekken.  
  
Lempholemma chalazanum -   Kalkrozijnenmos                Blijft onvindbaar, Antoon. 
Lempholemma polyanthes – Muurrozijnenmos  Gr.’polyanthemos’=veel bloesem 
 
   Lepraria Gr. ‘leprosus’, ‘lepra’ = uitslag, schilferige huid. 
 
Lepraria incana – Gewone poederkorst            L. ‘incana’ = grijs, harig witgrijs. 
Lepraria lobificans – Gelobde poederkorst   
       Gr. ‘lobos’ = lob, kwab , medulla kan lobachtig worden.  
Lepraria rigidula – Grove poederkorst L.’rigidus’=star,stij +’-ula’ wijst op een toestand. 
Lepraria umbricola – Boomvoetpoederkorst L.’umbra’=schaduw L.’cola’=bewonend 
Lepraria vouauxii –Bleke poederkorst  Vouauxii: van eigennaam ‘Vouaux’, mycoloog. 
 
Leproplaca chrysodeta – Kerkmosterdkorst L.’leprosus’= schurftig,lepreus + ’Placa’=koek. 
                                                                                            Gr.’chrysos’=goud, adj. gouden. 
 
                             Leptógium Leptogium: Gr. ‘leptos’ = dun + Gr. ‘geo’ =bodem, aarde. 
                                                         Gr.”Leptogeos” = met dunne, magere bodem. 
 
Leptógium gelatinosum – Duinzwelmos L.’gelatinosus’=geleiachtig. 
Leptogium lichenoides – Fijn zwelmos ‘-oides’= gelijkend op. Op een licheen gelijkend dus. 
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Leptogium schraderi – Kalkzwelmos      schraderi ,van  H.A. Schrader (1767 -1836) professor te  
                                                                                                                               Göttingen.                                                                                                       
Leptogium turgidum – Muurzwelmos L.’turgidus’=gezwollen. 
                             
Lichenoconium xanthoriae – P L.’lichen’ , Gr.’leichen’ = licheen en Gr.’konos’ = kegel. 
                                                                                                     Xanthoriae = van Xanthoria. 
 
Lichenomphalia ericetorum (umbellifera)– Gr.’omphalos’= navel, L’umbilicus’=navel + 
 L.’ferre’= dragend dus een “navel hebbende” of dragend. Gen. van ‘ ericetum’ =heidekruidfamilie. 
Lobothallia radiosa – syn. Aspicilia radiosa – Gelobd dambordje L.’lobus’ van gr. ‘lobos = 
                                                             lap (oor, lever, blad of schil, peul) of lob. L. ‘thalia’= bloei. 
                                       Radiosa van L. ‘radians’= stralend. 
 
Macentina stigonemoides – Charamos L.’macer’=dun,mager +’-ina’=gelijkend op. 
                                          Gr.’stigon’=vlek,brandmerk +’nema’=draad +’-oides’=gelijkend op 
 
Marchandiobasidium aurantium: een licheenparasiet: Marchantia = parapluutjesmos : genoemd   
                       naar Jean Marchant († 1738), botanist, directeur van de Jardin botanique van Parijs. 
                    Basidium: de eindcel van de hyphen bij steeltjeszwammen. Aurantianum= oranjerood. 
 
  {Melanelia Gr. ‘melaéin’ = zwart worden –Gr. ‘melas’ = zwart +’ia’ = nw. vrm.}  
 
                       Melanelixia Gr. ‘melan’= zwart L. ‘elix’ =greppel +’ia’ wijst op herkomst,standplaats. 
                                                {L. “e(lixus)” = nat} 
 
Melanelixia glabratula – Glanzend schildmos L.’glabratus’= glad gemaakt +’-ula’ een toestand. 
Melanelixia fuliginosa – Glanzend schildmos  Laatlat.’fuliginosus’ = voller roetzwart of beroet,  
                                                                               van ‘fuligo’ = roet. 
Melanelixia subaurifera – Verstop-schildmos  
                         L. ‘sub’ een beetje + L. ‘aurifer’ = goud bevattend, goudachtig.  
 
            Melanohalea Gr. ‘melaneus’ =zwartachtig. Gr.’melas’=zwart.+ ‘hale’’= bronzen  
                                     huidskleur.  
 
Melanohalea elegantula – Sierlijk schildmos L. ‘elegans’ = smaakvol, elegant + L. suffix ‘-ula’  
                                                                                                duidt op een toestand. 
Melanohalea exasperata – Papilleus schildmos L.’exasperare’=ruw maken +’-ata’=de vorm  
                                                                                                                                    hebbende van. 
Melanohalea exasperatula – Lepelschildmos (L.’asper’=ruw, ruig, hees) 
                  L. ‘exasperare’ = ruw maken + suffix ‘-ula’ duidt een toestand aan. 
Melanohalea laciniatula – Lobjesschildmos  Lat. ‘laciniatus’ = met strepen bezet, +’-ula’ duidt op  
                                         een toestand.(gespleten bladeren)    
 
    Micárea L.’mica’ = korreltje (de thallus heeft ronde korreltjes). 
 
Micárea botryoides – Gesteeld trosoogje Gr.’botrys’= druif +’- oides’= gelijkend op. 
Micarea deminuta – Dwergoogje Laatlatijn ‘deminutus’ = verminderd, klein. 
Micarea denigrata –Vulkaanoogje  Denigrata: verl. deelw. van L. ‘denigrare’ = zwart-, donker  
     maken (zwarte apotheciën). 
Micárea erratica – Kiezeloogje L. ‘erraticus’ = wildgroeiend, van ‘errare’ de rechte weg verliezen. 
Micarea micrococca – Bosoogje Gr.’mikros’=klein +L.’coccum’=kern van een boomvrucht.  
Micarea misella – Steeloogje  L; ‘miser’ = armzalig, beklagenswaardig. + -‘ella’= verklw. vm. 
Micarea nitschkeana – Takkenoogje Naar Nitzsch, Christian Ludwig,1782 -1837 Duitse  
                                                                                       natuurvorser, ornitholoog en entomoloog. 
Micarea lignaria – heideoogje L. “lignum” = hout, van of gelijkend op hout. L. suffix ‘-aria’ 
      wijst op herkomst of vindplaats. 
Micárea prásina – Houtoogje          L. ‘prácinus’ = groen als look, lichtgroen, preikleurig. 
Micarea subviridescens – Grauwoogje L.’sub’=bijna +’viridescens’= goen wordend. 
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Micarea viridileprosa –  Groenoogje Lat. ‘viridis’ = groen + ‘leprosa’.< ‘leprosus’ <’lepra’=  
                                                           schilferige huid + ‘-osus’ vol van, rijk aan. 
 
Multiclavula vernalis – Lenteknotszwam L. ‘multum’ = veel + L. ‘clava’ = knots ( ‘-ula’ –wijst op 
                                                 een toestand) en L. ‘vernalis’= van het voorjaar (vernus) 
             Een twijfelgeval: de schimmel parasiteert op verschillende algen. 
 
Normandina pulchella – Hamsteroortje  Normandina komt van een Franse wetenschapper  
           C. Lenormand. Lat. ‘pulchellus’ = echt schoon, van ‘pulcher’ = mooi, schoon.  
 
       Ochrolechia Gr ‘ochros’ = bladgeel, blad en ‘léchos’ = laag (thallus) 
 
Ochrolechia androgyna- Gewone tandpastakorst   L. ‘androgynus’ = manvrouw 
Ochrolechia parella - Steenpastakorst  Fr. 'parelha' = gelijkaardig, gelijkwaardig.. 
Ochrolechia subviridis – Wrattige tandpastakorst  Lat ‘sub’ = bijna + ‘viridis’ = groen. 
Ochrolechia turneri – Valse kringkorst  Naar Turner, William, 1508-1568 Engels botanicus,  
  natuuronderzoeker en theoloog,( bekend als vader van de engelse botanici) 
 
Omphalina ericetorum – Gewoon veentrechtertje Gr.’omphalos’= navel verwant met 
          L.’umbilicus’=navel. Ericetorum van L.’ericetum’ =heideplantenfamilie.                                                                                                               
 
                                Opegrapha Gr ‘ope’ = opening + Gr. ‘graphe’ = schrift. 
 
Opegrapha areniseda – Wattig schriftmos L.’arena’ = zand +L.’sedare’ zitten, bewonen.                                                                                                            
Opegrapha atra – Zwart schriftmos L. ‘ater’ (v. ‘atra’)= zwart, donker. 
Opegrapha calcarea – Muurschriftmos   Lat. ‘calcarius’ = kalk. Veldgids p. 266. 
Opegrapha confluens- Dijkenschriftmos L.’confluens’ = samenvloeiend. 
Opegrapha gyrocarpa- Rossig schriftmos L.’gyros’ = kring + Gr.’carpos’= vrucht. 
Opegrapha herbarium – Rivierschriftmos L.’herba’ = kruid, plant, gras +’r’ +’-ium’ = zfst.nw.vrmd 
Opegrapha niveoatra – Klein schriftmos L.’niveus’= sneeuw +L.’atra’=’ater’=zwart. 
Opegrapha ochrocheila – Geel schriftmos  Gr. ‘ochros’ = bladgeel + gr. ‘cheilos’ = lip, rand. 
Opegrapha rufescens – Verzonken schriftmos L.’rufescens’= roodwordend. 
Opegrapha saxatilis - ?   L.’saxatilis’= aan of op rotsen levend. 
Opegrapha varia – Kort schriftmos Gr. ‘variare’=veranderen, Gr.’varius’=veelvuldig.                
Opegrapha rupestris – Parasietschriftmos Lat. ‘rupes’ = steile rotswand + ’estris’ = levend op. 
Opegrapha vermicellifera – Gestippeld schriftmos Lat  ‘vermiculus’ = wormpje van ‘vermis’ =  
         worm + -fer = dragend. (Wormpjesdragend. ) 
Opegrapha vulgata – Wit schriftmos L.’vulgatus’= algemeen, van ‘vulgare’= het volk  
                                                               bekend maken 
 
Paranectria oropensis een parasiet op o.a. Lepraria incana, Bacidia adastra.. 
            Para= afkorting van parasiticus = klaploper (hij die mee-eet op kosten van een ander) 
 Necatrix (m. necator) = moordenares. 
 Gr.’oros’= berg –‘p’ = verbindingsletter. En ‘ensis’= Latijnse uitgang met de betekenis:  
 herkomst, zoals in pratensis (van de weide). Dus “moordende parasiet van de bergen” 
 
    Parmelia L. ‘parma’ = klein rond schild 
 
Parmelia saxatilis – Blauwgrijs schildmos                L. ‘saxatilis’ = op rotsen levend. 
Parmelia sulcata –Gewoon schildmos  
  L. ‘sulcare’ = voren trekken, ploegen. ‘Sulcus’ = voor + ‘-ata’ = voorzien zijn van . 
  
  Parmelina L. ‘parma’ = klein rond schild +L + ‘ina’ = groeiplaats aanduidend. 
 
Parmelina tiliacea – Lindeschildmos              Lat. ‘ tilia’ = linde + ‘acea’ = gelijkend op. 
Parmelina pastillifera – Knopjesschildmos L.’pastillus’ = pastille en L.’ferre’=dragen. 
Parmelina quercina - Eikenschildmos L.’quercinus’=eiken van quercus. 
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Parmeliopsis ambigua – Advocadomos       Van Parmelia en gr. ‘opsis’ = er uitzien. 
                                       Lat. ‘ambiguus’ = tweeslachtig, dubbelzinnig.  
 
Parmotrema perlatum – Groot schildmos L. ‘parma’ = klein rond schild + Gr. ‘trema’ = opening. 
       L. ‘perna’ = parelmossel. Keukenlatijn ‘pernula’= parel,  Franse ‘perlé’ L.’ perlatum’ = met 

parelen bezet.                                
Parmotrema pseudoreticulatum - Gewimperd schildmos 
                                                                          L.’reticulatus’= netvormig en Gr.’pseudos’= vals. 
Parmotrema reticulatum – Netschildmos L. ‘reticulatus’ = netvormig. 
Parmotrema stuppeum – L.’stuppeum’ =werking van hennep.  
 
   Peltigera Gr. ‘pelta’ = klein halve maanvormig Grieks schild 
      + ‘gera’ van ‘gerere’ = dragen. 
Peltigera canina – Groot leermos    ‘ Canina’ = honds. 
Peltigera didactyla – Soredieus leermos Gr. ‘di’ = twee + dactylos’ = vinger. 
Peltigera hymenina – Kaal leermos L. ‘hymenaeus’ <Gr. ‘hymenaios’= godheid van de bruiloft. 
Peltigera neckéri – Zwart leermos  
     Neckéri naar de Fr. mosspec. Noël-Joseph de Necker (1730-1793) 
Peltigera praetextata – Ruig leermos 
         L. ‘praetextatus’ = omgezoomd, gekleed in een omgezoomde toga (bij de Romeinen). 
Peltigera rufescens – Klein leermos  
     L. ‘rufus’ = ros, roodharig + suffix ‘-escens’ = ros wordend. 
        Pertusaria L. ww. ‘pertundere’ = doorboren (Fr. percer). 
 
Pertusaria albéscens – Witte kringkorst  ‘albescens’ = witachtig, wit wordend. 
Pertusaria amara – Ananaskorst            L. ‘amara’ = bitter. 
Pertusaria coccodes – Bleek speldenkussentje L.’coccum’= kern van boomvrucht. 
Pertusaria leioplaca – Glad speldenkussentje Gr.’leios’=glad +Gr.’plakous’=vlakte, schotel. 
Pertusaria pertusa – Gewoon speldenkussentje 
               ‘pertusa’ = vr. vorm van ‘pertusus’ = met gaten. (Pleonasme). 
 
Petractis clausa - Zeeëgelkorst  Gr. ‘petra’ =rots, steen +’aktis’ = straal. 
    ‘Clausa’, Lat. ‘clausus’ = ingesloten. 
 
Pezizella epithallina – P Gr. ‘pezikos’=voet van ’pezos’ te voet gaand en ‘-ella’= verklw. vrm   
                              Gr.’epi= op en( Gr.’thalia’= bloei). Thallus =oorsprong of herkomst aanduidend. 
 
 Phaeophyscia Gr. ‘phaeo’ = donker + Gr. ’physce’ = darm, worst. Gr. ‘physcon’ = dikbuikig  
 
Phaeophyscia nigricans –Klein schaduwmos  L.’nigricans’ = naar zwart overgaand. 
Phaeophyscia orbicularis – Rond schaduwmos L. ‘orbicularis’ = cirkelrond. (Zie thallus) 
 
Phlyctis argena – Lichtvlekje        Phlyctis onbekende oorsprong. (Dobson asgrauw?) 
     Gr. ‘argena’ = witte vlek om de oogappel. Gr.’argos’ = wit.  
                     Gr. ‘arg’ = wit, glanzend, L. ‘argenteus’ = zilveren. 
 
          Physcia Gr. ‘physce’ = darm, worst (vorm van de lobben) 
 
Physcia adscéndens – Kapjesvingermos   L. ‘adscéndens’ = opstijgend. 
Physcia aipolia – Gemarmerd vingermos  Gr. ‘aei’ = immer + Gr. ‘polios’ = grijs (kleur th.) 
Physcia caesia – Stoeprandvingermos    L. ‘caesius’ = grijsblauw. 
Physcia clementei – Isidieus vingermos  
Physcia dubia – Bleek vingermos    L. ‘dubius’ = onzeker, twijfelachtig.  
Physcia leptalea – Stekelig vingermos Gr.’leptaleos’ = fijn, dun. 
Physcia stellaris – Groot vingermos  Lat. ‘stellaris’ = stervormig.   
Physcia tenella – Heksenvingermos   L. ‘tenellus’ = zeer zacht. L. ‘tener’ = teer, fijn, tenger. 
Physcia tribacioides – Witkopvingermos Gr. ‘tri’ = drie + Lat. ‘bacillus’ = staafje, stokje + 
                                                                                                                  -‘ oides’ = gelijkend op 
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                  Physconia Gr. ‘physcon’ = dikbuik (opgeblazen lobben) 
 
Physconia distorta – Fors rijpmos   L. ‘distortus’ = verdraait. 
Physconia enteroxanta – Donker rijpmos  Gr. ‘enteron’ = ingewanden, Gr. ‘xanthos = geel. 
Physconia grisea – Grauw rijpmos  Midd. L. ‘griseus’ = grauw, grijs (kleur th.) 
Physconia perisidiosa- Duinrijpmos Gr.’peri’=rondom, in ’t rond +’sida’ een soort Malvacea? 
 
 
 
Placopyrenium trachyticum – Engels dropkorst   
  Gr. ‘plax’, gen. ‘placous’ = vlakke plaat + L. ‘Pyrenaeus’ = uit de Pyreneeën. 
  Gr. ‘trachis’ = ruw, rauw, oneffen + suffix ‘-ticus’ = toestandweergevend.  
   
             Placynthiella Gr.’placýnthium’ <Gr. ‘plakountion’ = kleine koek. Gr. ‘plakous’ =  
    koek + ‘-ella’= verklw. (vgl. ‘placenta’ = moederkoek) 
 
Placynthiella dasaea – Okerbruine veenkorst  ‘dasaea’: afgeleid van persoonsnaam? 
Placynthiella icmalea – Bruine veenkorst    Gr. ‘ikmos’ = vochtig(-heid).  
Placynthiella oligotropha - Heideveenkorst Gr. ‘oligos’ = weinig +Gr. ’tropha’ kan komen  
  van Gr.’trophe’ = voedsel of van Gr. ‘tropos’ = richting (b.v. Heliotropie) of van Gr.’tropaîon’ 
 = trofee. De Grieken namen de wapens van de overwonnenen als trofee, zoals schilden. 
Placynthiella uligunosa – Slijmige veenkorst  Gr. ‘uligunosus’ = sompig, moerassig. 
 
Placynthium nigrum – Zwarte grafkorst Gr. ‘plakountion’=kleine koek. Verklw van ‘plakous’. 
                                                                    L.’niger’=zwart (kleur van de thallus). 
 
Platismatia glauca – Groot boerenkoolmos  
              Gr. ‘platysma’ = tegel, plaat + ‘t’ + ‘-ia’ = zelfst. nw. vormend.(‘platys’ = plat). 
   L. ‘glaucus’ = blauwgroen. 
     
Pleurosticta acetabulum – Olijf- schildmos Gr. ‘pleuron’ = rib +Gr. ‘stiktos’ = gepunt. 
   Lat. ‘acetabulum’ =( ‘acetum’ = zuur)= azijnschotel, schaal, beker 
 
Polysporina simplex – Doolhofschijfje  
     Gr. ‘poly’ = veel + ‘spora’ =sporen L. ‘simplex = eenvoudig. 
  
     Porina Lat ‘pori’ = poriën + ‘-ina’ = gelijkend op. 
 
Porina aenea – Schors-olievlekje   Aenea: stad in Calcidice (Griekenland) 
Porina chlorotica - Steen-olievlekje        L. ‘chloroticus’ < Gr. ‘khloros’ = groen, groenig 
Porina leptalea – Bruin olievlekje  Gr. ‘leptaleus’ = fijn, zacht.  
 
     Porpidia <Gr. ‘porpe’= gesp van een riem. 
 
Porpidia crustulata - Kleine blauwkorst L. ‘crustus’ = korst + L. suffix ‘-ata’= het uitzicht van. 
Porpidia soredizodes – Dunne blauwkorst  Gr. ‘soros’ = hoopje + Gr. suffix ‘-odes’ = gelijkend. 
Porpidia tuberculosa – Dikke blauwkorst 
      L. tubérculum’ = knobbeltje + L. suffix ‘-osa = gelijkend op… 
 
Protoblastenia rupestris – Rode kalksteenkorst  Gr. ‘protos’ = eerste + ‘blastos’ = kiem. 
   L. ‘ rupes’ = rots, steile rotswand + ‘-estris’ in de betekenis van ‘levend op’. 
 
Pseudevernia furfurácea – Purper geweimos Gr. ‘pseudo’ = vals, schijn + ‘evernia’, zie hoger.  
     L. ‘furfur’ = zemelen + ‘-aceus’ = gelijkend op. 
 
                              Psilolechia Gr. ‘psilos’ = kaal + Gr. ‘leikhen’, ‘lichen’ = korstmos. 
 
Psilolechia leprosa – Kopermos   L.’leprosus’ < ‘lepra’ = uitslag, schilferige huid. Poederig.  
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Psilolechia lucida – UV- mos          L. ‘lucidus’ = lichtend, helder, schitterend.  
                                      
Psora decipiens – Witgerand grondschubje     Gr.’psora’ =afkrabsel, schurft, afval 
                                                                                L.’decipiens’= ruilend, wisselend, bedriegend. 
Psoroglaenea stigonemoides - ?  Gr.’psora’= schurft, schilfer + ‘glaena’= = eikel 
                          Gr.’stigon’= vlek. Gr.’stigonema’= draad + ‘-oides’= gelijkend op. 
 
    Punctelia L. ‘punctus’ = stip, punt + suffix ‘ia’ =nw. vrm.  
 
Punctelia borreri – Witstippelschildmos       ‘borreri’ = van M. Borrer (1781 -1842). 
                                                                                                  Engels botanist, vooral lichenoloog. 
Punctelia jeckeri – Rijpschildmos         Jeckeri wellicht afkomstig van een eigennaam.  
Punctelia subrudecta – Gestippeld schildmos     
      L. ‘sub’ = een beetje’ + ‘rudectus’ = mager en droog. 
{Punctelia ulophylla – Rijpschildmos       Gr. ‘punctus’ = stip, punt.) 
           Gr. ‘oulotes’, ‘oûlos’ = dicht, wollig, gekroesd + ‘phyllon’ = blad.} 
 
 Pyrenocollema Gr. ‘puren’, ‘purenos’ = steen of kern van een vrucht+ Gr. ‘kolla’ = lijm. 
 
Pyrenocollema chlorococcum –  Zinkkorst Kortgeleden beschreven uit Nederland en België 
                                                Gr. ‘chloros’ = geelgroen, groengeel. L. ‘coccum’ = bes. 
Pyrenocollema halodytes – Zeepokkorst Gr.’halos’=zout, zee +? 
 
Pyrenula  nitida  - Beukenknikker Gr. ‘pyren’ = pit, kern (van vrucht) + ‘-ula wijst op een  
                                  toestand. Lat. ‘nitidus’ = glanzend, mooi. 
 
Pyrrhospora quernea – Grove mosterdkorst Gr. ‘pyrrhos’=vuurrood +’L.’spora’=spoor 
      van L.’pori en Gr.’poroi’. ‘quernea’=? 
 
    Ramalina L. ‘ramus’ = tak + Gr. suffix ‘-ina’ = gelijkend op. 
 
Ramalina farinacea – Melig takmos    L. ‘farinacea’ = melig, uit meel bereid. 
Ramalina fastigiata – Trompettakmos        L. ‘fastigiatus’ = spits, schuin toelopend.  
Ramalina fraxínea -  Groot takmos L.’fraxinus’=es (boom). 
Ramalina lacera – Waaiertakmos L.’lacer’= gesplitst, gerafeld.  
Ramalina pollinaria - Sierlijk takmos Lat. 'pollinarius' = L. ' pollen'= zeer fijn, stof. +'-aria'= het  
                                                                                                                 uitzicht hebbende van.. 
 
Ramonia interjecta - ?    L.’ramus’=tak +’-ia’ zelfst. nw. vormend. 
                                  L.’interiectus’=daar ingevoegd. Van ‘intericere’=er tussen zetten, invoegen. 
    
                         Rhizocarpon Gr. ‘rhiza’ = wortel + Gr. ‘karpos’ = vrucht.   
 
Rhizocarpon geographicum – Gewoon landkaartmos Gr. ‘geographikos’ = geografisch.  
Rhizocarpon oederi – “Rossig landkaartmos”       Gr. ‘oidos’ = zwelling. 
Rhizocarpon reductum – Donker landkaartmos   L. ‘reductus’ = teruggetrokken. 
Rhizocarpon riparium – Geel landkaartmos  L.’riparius’ =van de oever. Van ‘ripa’ =oever.   
 
Rimelia reticulata – Netschildmos (Parmelia)  Rimelia van een persoonsnaam? (Antoon) 
   L. ‘rima’ = spleet, scheur, voor, + ‘ia’ nw. vormend. L. ‘reticulatus’ = netvormig. 
 
    Rinodina Gr. ‘rinodina’ etymologie onbekend. 
 
Rinodina bischoffii – Turfschotelkorst 
  Bischoff G. W. (°Neurenberg 1833) schrijver van meerdere botanische werken. 
Rinodina efflorescens –  Bleke peperkorst  
   L. ‘ef-florére’ = ontluiken, bloeien, bekoorlijk. L. ‘flos’= bloem. L. ‘florére’ = bloeien. 
Rinodina oleae – Donkerbruine schotelkorst L. ‘olea’ = olijfboom. 
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Rinodina pityrea – Blauwe mosterdkorst   Gr. ‘pituron’ = zemelen. 
 
Ropalospora viridis – Koele boskorst  ‘Ropalospora’ = ingesnoerde sporen. L.’viridis=groen.  
                                                                                                                           
 
Sarcógyne regularis – Berijpte kroontjeskorst  
            Gr. ‘sarx’ (gen. ‘sarkos’)= vlees + Gr. ‘gyne’= vrouw. L. ‘regula’ = liniaal, lat. 
 
Sarcopyrenia gibba – Graftulbandje Gr. ‘sarx’ = vlees + Gr. ‘pyren’ = kern van steenvrucht 
 Verwant met Gr. ‘pyros’ = graankorrel. L. ‘gibba’ = bochel, bult. 
 Gr. ‘sarcophagos’ = vleesetend. Gr. ‘Lithos sarkopfagos’ was een poreuze kalksteen die de  
 ontbinding bevorderde en daarom gebruikt werd voor het maken van doodskisten. Vandaar  
 misschien het verband met “Graftulbandje”. 
 
Sarcosagium campestre – Slijmige kleikorst Gr. ‘sarcos’ = vlees + tussenletters ‘ –ag’ +’-ium’ 
   zelfst. nw. vormend.            L. ‘campus’ = veld. Op het veld groeiend. 
  
Schismatomma decolerans – Purperkring Gr. ‘schisma’, schismatos’ (gen.) =gespleten,  
 gescheiden. Lat. ‘decolerans’ =( zich) verkleurend.  
 
 Scoliciosporum ‘scolicio’- ‘scolio’ = krom b.v.scoliose= ruggegraatkromming. 
                                                           + ‘sporum’= spoor. 
 
Scoliciosporum gallurae – Groene spiraalkorst L.’gallicus’= galië, L.’galla’= ‘gaulois’= gallisch= 
                                                                                        Frans, ofwel verwant met galappel.  
Scoliciosporum umbrinum – Steenspiraalkorst  ‘spora’ = zaad, hier spore. 
                                                                                                      Lat. ‘umbrinum’ = bruinkleurig. 
             Dobson vermeld ‘ spiraalvormige of wormvormige sporen’. Gr.’skolekes’= kleine wormen. 
 
Staurothele frustulenta – Roze rivierkorst Gr ‘stauros’ = paal + Gr. ‘thele’ = tepel, ook wrat. 
         L. ‘frustulentus’ = vol stukjes (vlees). 
 
Steinia geophana – Ruderaalkorst  Steinia eigennaam Stein (1879)? Gr.’geo’=aarde  
                                           +Gr.’phana’→ ’phaneros’=zichtbaar=” verschijnend op de grond”. 
 
   Stereocaulon Gr. ‘stereo(s)’ = hard, solide + Gr. ‘kaulos’ = stengel. 
 
Stereocaulon condensatum – Stuifzandkorrelloof  Lat. ‘condensatus’ = verdicht. 
Stereocaulon nanodes – Spoorkorrelloof Gr. ‘nânos, nánnos’ = dwerg + ‘-odes’ = achtig 
Stereocaulon pileatum – Staafkorrelloof. Lat. ‘pillus’= haar >’pilleatus’ =een vilten muts dragend.  
Stereocaulon vesuvianum – Grof korrelloof Van de vesuvius. 
  
Strangospora pinicola – Muggenstrontjesmos L. ‘strangulare’ = wurgen < L. ‘strangulatus’ =  
   vernauwd en terug breder worden + Gr. ‘spora’ = sporen. De vorm v.d. sporen? 
    L. ‘pinus’ = pijnboom + L. ‘(in-) cola’ = inwoner, bewoner (wijst op de groeiplaats). 
Strangospora ochrophora – Licht muggenstrontjesmos Gr.’ochros’= bladgeel en 
                                                                                                                          ‘phora’=dragend. 
Strigula affinis – Iepenspikkel  L.’strigula’= kort borstelig haar L.’strigilis’=schaafijzer, schraper. 
                                                                                           L.’affinis’=aangrenzend, verwant. 
Strigula jamesii -? Naar Edwin James (1797 1861) Amerikaans arts en plantenkundige. 
 
Syzygospora physciacearum P Gr.’syzygos’=’sy-‘ (samen)+ ‘zygon’= verbonden (juk) + 
                    ‘spora’= spoor. Vgl. met” zygote” =cel uit de versmelting van 2 gameten. 
                    Gr. ‘physcia’ = darm, worst –‘cearum’ van L.’ceasius’= grijsblauw. 
 
Squamarina cartilaginea – Valse muurschotelkorst “L. squama’ = schub (Schublicheen)  
                                          L. ‘cartilagineus’ = kraakbeenachtig  
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Tephroméla atra – Zwarte schotelkorst  Gr. ‘tephros’ = asgrauw + Gr. ‘melas’ = zwart. 
       Gr. ‘atra’ = vr. vorm van ‘ater’ = zwart. 
 
Thelidium minutulum –  Kleine schotstippelkorst    Gr. ‘thele’ = tepel + tussenletter ‘d’ + suffix ‘- 
                                     ium= zfst nw vm)   L. ‘minutus’ = klein + L. ‘-ulus’ = verklw. vormend suffix. 
  
                              Thelocarpon Gr.’thele’tepel +Gr.’karpos’=vrucht. 
 
Thelocarpon laureri – Gewone stuifmeelkorst L.’laurus’= laurierboom 
Thelocarpon strasseri –Stronkstuifmeelkorst  Van een persoonsnaam waarschijnlijk. 
 
Thelotrema lepadinum – Beukenwrat Gr. ‘thele’ =tepel. + Gr. ‘trema’ = gat, opening. 
      Gr. ‘lepas’ gen. ‘lepados’ = eenschalige mossel 
   (heeft ingezonken apotheciën, vorm van mosselschelp?) 
Toninia aromatica – Muurblaaskorst  Naar Carlo Toninia vriend van A. Massalongo. 
  Gr. ‘aromatikos’ van ‘aroma’ = welriekend kruid, van Arabische ‘aruma’ = wortel, de  
  aromatische stof zit meestal in de wortel. 
Toninia sedifolia – Kalkblaaskorst  L.’sedilolia’: naar ‘sedum’ van ‘sedere’ =zitten en ‘folius’ =  
                                                                                                                bladerig. (met zittend blad) 
 
    Trapelia Gr. ‘tra’ = vier en ‘peza’ = voet. 
 
Trapelia coarctata – Gewoon sterschoteltje         . 
                         L. ‘coarctatus’ v. h. ww. ‘coarctare’ = opeendringen, samenpersen. 
Trapelia involuta – Gelobd sterschoteltje L. ‘involutus’ (van ‘involvere’) = ingewikkeld. 
Trapelia glebulosa – Gelobd sterschoteltje L.’glebus’ verwant met ‘glebe’ =bol, kogel, lob 
                                                                    (verg. aardbol) +’osus’= voorzien zijn van ’ lobben’.                                                                                               
Trapelia obtegens – Bruin sterschoteltje   
     <L. ww.’obtegere’= beschutten, verbergen, gesloten zijn. 
Trapelia placodioides – Wit sterschoteltje Gr. ‘plakóeis’ = vlak +’- oides’= gelijkend op 
 
    Trapeliopsis Gr. ‘trapezion’ = diminutief van Gr. ‘trapeza’ =  
 viervoetige tafel.- Gr. ‘tra’ staat voor het Gr.’ tettares’ = vier.- Het Gr. ‘peza’ (pous) =  
 voet. Zelfde oorsprong als het nl. trapezium.+ suffix ‘-opsis’ = gelijkend op. 
 
Trapeliopsis flexuosa – Blauwe veenkorst         L. ‘flexuosus’ = vol krommingen. 
Trapeliopsis granulosa – Lichte veenkorst     
     L. ‘granulum’ = graantje en L. ‘granulosus’ = volkoren dus ‘volgraantje’. 
Trapeliopsis pseudogranulosa –Groene veenkorst Gr.’ pseudo’ =vals , schijn en ‘granulosus’= 
          volkoren 
Trentepolia umbrina Naar Trentepohl, Johan Friedrich 1748-1806 Duits geestelijk botanicus. 
 L. ‘umbrina’ = donkerbruin, aardkleur.  
 
Tuckermannopsis chlorophylla – Bruin boerenkoolmos ‘-opsis’ verwijst naar een licheen dat 
                reeds de naam ‘Tuckermann’ draagt. Gr.’chloros’=groengeel + Gr.’phyllon’=blad. 
 
Umbilicaria deusta – Hunebed- navelmos L. ‘umbillicus’ =navel. L. ‘deustus’ = verbrand. 
 
   Usnea ‘Usnea’, van Arabische of Perzische oorsprong = mos. 
 
Usnea filipendula – Visgraat baardmos            L. ‘filum’ = draad + L. ‘pendulus = hangend. 
Usnea flórida – Baardmos L. ‘floridus’ vr. ‘flórida’ = bloeiend, met bloemen. 
Usnea floridana – ‘Florida baardmos’     ’Florida’ is een Noord-Amerikaanse staat +’-ana’ = 
                                                                                                              verwijzend naar herkomst. 
Usnea fulvoreagens – Pijpenragerbaardmos L. ‘fulvus’ =geelbruin + ‘reagens’ 
Usnea hirta – Bleek baardmos     L. ‘hirtus’ = stoppelig, borstelig, ruw. 
Usnea subfloridana – Gewoon baardmos L. prefix ‘sub’ = een beetje zoals floridana. 
Usnea wasmuthii – Duinbaardmos Naar een eigennaam.  
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          Verrucaria L. ‘verruca’ = wrat + L. suffix ‘-aria’ = het uitzicht hebbende. 
 
Verrucaria acrotella  - Donkere kalkstippelkorst  
                          Gr. ‘akro’ = top, spits + mogelijk tussenletter ‘t’ + ‘-ella’ (verklw)  
Verrucaria bryoctona – Zandstippelkorst Gr.’bryon’=mos +L.’octona’=aardig.”mos-aardig”. 
Verrucaria elaeinia - ? Gr.’elaia’= olijfboom + ‘-ina’ = een gelijkenis aantonend.  
Verrucaria glaucina – Mozaïekstippelkorst L. ‘glaucus’ = Gr. ‘glaukós’ = blauwgroen +’-ina’= 
                                                                                          gelijkend op of groeiplaats aanduidend. 
Verrucaria maura – Zwarte zeestippelkorst  Maura = bruine kleur (Moor van Mauritanië).  
 
Verrucaria hochstetteri – Zachte kalkstippelkorst  Ferdinand ridder von Hochstetter (1829- 
                    1884) wijde zich aan natuurhistorie, antropologie en prehistorie. 
Verrucaria macrostoma – Bruine stippelkorst  Gr.’makros’ = groot + ‘stoma’ = opening, mond. 
Verrucaria maculiformis – Fijne kalkstippelkorst L.’maculatus’=gevlekt. +’formis’=vormig 
Verrucaria muralis – Zwart- op- wit- korst 
      L. ‘mur(os)’ = muur, wand + L. ‘-alis’ =plaats van herkomst. 
Verrucaria nigrescens – Gewone stippelkorst  L.’niger’ = zwart + ‘-escens’ = achtig. 
Verrucaria ochrostoma – Bleke stippelkorst       Gr. ‘ochros’ = lichtgeel. + Gr. ‘stoma’ = mond. 
Verrucaria tectorum – Ruwe kalkstippelkorst     
    Genitief mrv. van L. ‘tectum’ = dak te verstaan als ‘van de daken’. 
Verrucaria viridula – Groene kalkstippelkorst       L. ‘viridis’ = groen. 
Verrucaria xyloxena – Grondstippelkorst Gr.’xylon’=hout + Gr.’xeno’=vreemd. 
 
     Vezdaea Naar de lichenoloog Vezda 
 
Vezdaea aestivalis – Duinzomerkorst  ‘Aestivalis’ = Laatlatijn voor zomer. 
Vezdaea leprosa – Metaalzomerkorst    Gr. ‘leprosus’’ = uitslag, schilferige huid. 
Vezdaea stipitata – Gesteelde zomerkorst                 L. ‘stipitatus’ = gesteeld. L. ‘stipes’ = steel. 
 
Vulpicida pinastri – Geel boerenkoolmos L. ‘vulpinus’ = vos, vosrood. L. ‘pinaster’ =”pinus  
                                                                silvestris” 
Weddellomyces epicallopisma – p op Caloplaca flavescens Wedel Georges Wolfgang 
              1645- 1721 Duits botanicus. Gr.’mikes’= paddestoel (zwam).Gr.’epi’ = op. Gr.’callo’=mooi. 
 
 Xanthoparmelia Gr.’xantho(s)’=geel + Gr.’parma’=klein rond schild +’-ia’  
                                                                                                               zelfst. nw. vormend 
Xanthoparmelia conspersa – Granietschildmos L.’conspersus’= besprenkeld, bestrooid. Van 
                                                                                                   L.  ‘ conspergere’ = besprenkelen. 
Xanthoparmelia delisei – Bruin dijkschildmos L.’delicius’= spenen (niet meer zogen).L.’de’=weg 
                                                          + ‘lac’=melk. Schijnt te wijzen op medische toepassing. 
Xanthoparmelia loxodes – Bruin hunebedschildmos. Gr. ‘loxos’ = zijwaarts gebogen. 
Xanthoparmelia mougeotii – Zonnetjesschildmos  Mougeot, Jean-Baptist, 1776- 1858 Franse  
                                                                                                                              arts en botanicus. 
Xanthoparmelia protomatrae – Groot dijkschildmos Gr.’protos’= de eerste +L; ‘matrix’= 
                                                                                                         baarmoeder (mater= moeder) 
Xanthoparmelia pulla -? L.’pulla’= donkerkleurig, zwart. 
Xanthoparmelia verruculifera – Wrattig schildmos L. ‘verruculla = wratje + L ‘ferre’ = dragen 
 
 Xanthoria Gr. ‘xantho(s)’= geel + tussenletter ‘r’ + suffix ‘-ia’ een zelfst. nw. vormend. 
 
Xanthoria calcícola – Oranje dooiermos 
                         L. ‘calx’ = kalk, genitief calci(s) = van kalk + L.’(in-)cola’ = bewoner. 
Xanthoria candelaria – Kroezig dooiermos  L. ‘candela’ = was- of vetkaars. 
Xanthoria élegans – Rood dooiermos   L. ‘elegans’ = sierlijk, elegant. 
Xanthoria pariétina – Groot dooiermos  L. ‘paries’= wand, muur + ‘-ina’ =gelijkend op. 
Xanthoria polycarpa – Klein dooiermos    Gr. ‘poly’ = veel + Gr. ‘carpos’ = vrucht. 
Xanthoria ulophyllodes – Ulevellenmos Gr.’oulotes’=kroezig ‘oulos’=kroezig, wollig, harig + 
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                                                                                        Gr. Phyllodes’=’bladig’ dus kroesbladig. 
 
Xanthoriicola physciae –  P een licheenparasiet! Zie Xanthoria + L. ‘(in)-cola’ =bewoner  
    Gr. ‘physce’ =darm, worst. 
      
                                                                                                                                                           
P wordt soms gebruikt om een Licheenparasiet aan te duiden. 
Om de juiste klemtoon te leggen werd bij sommige lichenen gebruik gemaakt van een ´op de 
klinker! 
 
Bijgewerkt 2011. 
 
                                                                         
 

                                                                                                                                   


