Schoonselhof Wilrijk op 10-04-2018 IFBL c4 36 33
Terrein: een dodenakker met er aan verbonden een crematorium. Het is een groot domein met
lanen en gedeeltelijk bebost.
Deelnemers: Karin Wauman, Jackie Poeck, André Peeters, sporadisch nog anderen en Karl
Hellemans.
Opmerkingen: eerst kwamen we aan een platanenweg met betonen boord. Als men platanen
ziet, dan vermoed men onmiddellijk dat er niet veel op te vinden is. De schors blijft er niet zo
lang op. Maar als men goed kijkt is het toch verrassend hoeveel lichenen wij er op noteerden
(bekijk maar even de lijst!). O.a. was er Hyperphyscia adglutinata (dun schaduwmos, Foto 1)
op te vinden! Op beuk ontdekte de dame, die niet graag met naam vermeld wordt,
Polycauliona ucrainica (kroezig dooiermos) een licheen dat ons altijd vol bewondering doet
staan. En wat verder nog het broertje (of is het zusje?) Polycauliona polycarpa (klein
dooiermos) dat zijn naam alle eer aandoet! Candelaria concolor (vals dooiermos) stond ook
nog in de buurt. Het was een mooi trio! Een jong exemplaar van Lecanora chlarotera ( witte
schotelkorst) of was het Lecanora carpinea (melige schotelkorst) liet ons in totale
besluiteloosheid achter. Het vergt soms wat moed of moet ook, om met deze onzekerheid
verder te leven.. In extra time wist Jackie nog heel wat lichenen te noteren zoals Variospora (
vroeger Caloplaca) aurantia (platte citroenkorst, foto 2). Deze is doorgaans zeer mooi van
kleur. Alles samen toch wel een aardig lijstje! We hadden weer heel wat moois ontdekt.
Op een “dodenkouter rondwaren” ( een beetje Streuvels- taal) doet soms wel eens verdere
overpeinzingen losweken. Zo schreef Mark Nelissen dat de Homo sapiens (???), het huidig
menstype, wel een “bloot toeval” is. Ook leven we in een “bloot- toevallige wereld”. Of zijn
we aan ‘t evolueren naar een niet mens type? “Homo deus”, waar Yuval Noach Harari over
schrijft? Wel allemaal zeer “merk-waardig” en “eigen-aardig”, maar het lijkt toch zijn charme
te hebben en soms best leuk te zijn!
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Schoonselhof
Wetenschappelijke naam

c4 36 33
Nederlandse naam

10/04/2018
Substraat

Amandinea punctata
Candelaria concolor
Candelariella aurella
Candelariella medians
Candelariella reflexa
Circinaria contorta
Cladonia spec
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoplaca flavocitrina
Flavoplaca oasis
Hyperphyscia adglutinata
Hypogymnia physodes
Hypotrachyna afrorevoluta
Lecanora barkmaniana
Lecanora dispersa
Lecanora hagenii
Lecanora muralis
Lecidella elaeochroma
Lecidella stigmatea
Lepraria incana
Melanelixia glabratula
Melanelixia subaurifera

Vliegenstrontjesmos
Vals dooiermos
Kleine geelkorst
Gelobde geelkorst
Poedergeelkorst
Rond Dambordje
Soort bekermos
Eikenmos
Bosschildmos
Valse citroenkorst
Kleine citroenkorst
Dun schaduwmos
Gewoon schorsmos
Schilferig schildmos
Ammoniakschotelkorst
Verborgen schotelkorst
Kleine schotelkorst
Muurschotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Steenpurperschaaltje
Gewone poederkorst
Glanzend boomschildmos
Verstop-schildmos

plataan
linde
plataan
steen
plataan
beton
linde/bodem
bodem
linde
arduin
beton
plataan
tak
linde
plataan
steen
beuk
steen
plataan
beton
plataan
linde
linde

Herb

Zz RL
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
0
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a GE
a OG
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
a TNB
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36

Paranectria oropensis
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia tenella
Physconia grisea
Polycauliona ucrainica
Polycauliona polycarpa
Punctelia subrudecta
Variospora aurantia
Xanthoria parietina

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

Verdwaald meniezwammetje
Gewoon schildmos
Groot schildmos
Rond schaduwmos
Kapjesvingermos
Stoeprandvingermos
Heksenvingermos
Grauw rijpmos
Kroezig dooiermos
Klein dooiermos
Gestippeld schildmos
Platte citroenkorst
Groot dooiermos

Nederlandse normen
zz = zeer zeldzaam
aa = zeer algemeen

Physcia
plataan
linde
beton
plataan
beton
linde
linde
beuk
beuk
linde
steen
plataan

p
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
z
a

TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB

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

Foto 1: Hyperphyscia adglutinata (dun schaduwmos) heel plat tegen het substraat aangeplakt
zonder rhizinen.

Foto 2: Variospora aurantia (platte citroenkorst) , het Latijnse “aurantia” staat voor
oranjegeel, oranjerood en geeft goed de kleur aan van dit licheen.

