Schupleer 300A op 13-07-2018

IFBL c5 34 22

Terrein: perceel moerasbos gelegen tussen Aa en Nete.
Deelnemers: Karl Hellemans.
Opmerkingen: zoals steeds liepen we langs de Aa naar het perceel. Deze weg is een waar
hindernissenparcours over gevallen boomstammen en onder takken door, grachten en slijkerige
stukken! Onze ochtendgymnastiek zat er weeral op!. Na een 20 min. kwamen we aan het
perceel toe. Een weg banen door netelpartijen en hoog opgeschoten Boheemse duizendknoop
hoort er verder ook bij. Verrassend was wel dat op een partij Douglas sparren (foto 1) er
Amandinea punctata (vliegenstrontjesmos) te vinden was! We bereikten ook de Nete ditmaal
(foto 2). Eerst waren we niet geneigd om een verslagje te maken maar we vonden ook, voor het
eerst in deze omgeving Paranectria oropensis (verdwaald meniezwammetje, foto 3) op
mogelijk Phaeophyscia orbicularis (rond schaduwmos). Deze parasiet is inderdaad helemaal
verdwaald en blijft dat ook nog altijd. Men kan deze niet ingeven bij de zwammen, waar hij
eigenlijk thuishoort. Alleen voor waarnemingen bij mossen en korstmossen wordt hij
erkend….
De meeste lichenen vonden we nog op enkele dode omliggende boompjes, waarschijnlijk els,
die we aanduidden als ‘dood hout’ in de lijst. Hier was nog Punctelia jeckeri (rijpschildmos,
foto 4) te vinden, een ouder exemplaar, waar we een opname van maakten. Deze gewone of
wat men ook soms een banale dag noemt, werd/was een avontuur….
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Schupleer 300A
Wetenschappelijke naam
Amandinea punctata
Arthonia spadicea
Candelaria concolor
Lecanora chlarotera
Lecidella elaeochroma
Lepraria incana
Paranectria oropensis
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Punctelia borreri
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

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

c5 34 22
Nederlandse naam
Vliegenstrontjesmos
Inktspatkorst
Vals dooiermos
Witte schotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewone poederkorst
Verdwaald meniezwammetje
Gewoon schildmos
Groot schildmos
Rond schaduwmos
Kapjesvingermos
Witstippelschildmos
Rijpschildmos
Gestippeld schildmos
Groot dooiermos

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam
aa = zeer algemeen

13/07/2018
Substraat
douglas
dood hout
dood hout
dood hout
tak
es
Phaeoph
dood hout
dood hout
es
es
dood hout
dood hout
dood hout
es

Herb

nieuwe normen van 2011
z = zeldzaam
a = algemeen

OG=onvoldoende gegevens OV-1 onregelmatige voortplanter
EB = ernstig bedreigd
BE = bedreigd
GE = gevoelig
TNB= thans niet bedreigd

Zz - RL
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
p
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB

Foto 1: de wondermooie bast van een Douglas spar. Vliegenstrontjesmos hier wel niet op te
merken!

Foto 2: de Nete onder het lover en met een vleugje Boheemse duizendknoop.

Foto 3: Paranectria oropensis (verdwaald meniezwammetje) op mogelijk Phaeophyscia
orbicularis (rond schaduwmos).

Foto 4: een wat oudere Punctelia jeckeri (rijpschildmos).

