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Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem.

in Nederland gevonden.

P. van de Boom+(Son)

De omgeving van Son is erg arm aan epifytische
lichenen en de soorten die je aantreft zijn vaak

ook nog slecht ontwikkeld. Gelet op de versprei-

ding van lichenen in Nederland kan het interessant

zijn een kijkje te nemen in het noorden van ons

land. Tijdens een familiebezoek in Beijem ten

noordoosten van de stad Groningen kreeg ik gelegen-

heid een wandeling te maken juist buiten de nieuw-

bouwwijk. Mijn aandacht ging vooral uit naar epi-

fytische lichenen. Erg opvallend waren bijvoorbeeld

Parmelia acetabulum, P. subrudecta, P. glabratula

Lecanora chlarotera, Evernia prunastri, Physcia te

nella, Ramalina farinacea en R. fraxinea. Op een

oude Fraxinus bij een boerderij (km.hok 7.34.51)

viel mijn oog op een Parmelia-soort met een opval-
lend grijs/blauw oppervlak, zodat mijn eerste ge-

dachte was; Parmelia tiliacea. Maar bij nader on-

derzoek thuis bleek dat de isidiën die zich voor-

namelijk in het midden van het thallus bevonden

een heel typische vorm hadden. Het uiterlijk van

de isidiën zou je kunnen omschrijven als haarknots-

vormig met een grofkorrelige bovenkant. Bij P. ti-

liacea zijn de isidiën cilindervormig met een af-

geronde soms verdiepte bovenzijde. Verder is het

thallus van de gevonden soort, aan de bovenkant,

vooral naar de rand, licht glanzend, en aan de on-

derkant, in het midden zwart, met een brede brui-

ne rand, bezet met zwarte rhizinen, uitgezonderd

de randzone.

Het gevonden materiaal is goed ontwikkeld en

heeft lobben met een afmeting tot 1 cm. Mijn con-

clusie was dat het Parmelia pastillifera zou moe-

ten zijn. Omdat de Korstmossentabel van H.van Dob-

ben deze soort niet vermeld heb ik het materiaal

naar Harrie Sipman gestuurd.
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Nu we in deze tijd een schrikbarende teruggang

van lichenen constateren, vooral in ons land, is

het plezierig om toch weer een soort aan het huidi-

ge bestand van deze kleurrijke en boeiende planten-

groep toe te voegen.
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Hij bevestigde mij dat het inderdaad Parmelia pastil-

lifera was. Tevens bleek dit de eerste vondst in

Nederland te zijn.


