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Samenvatting
In 2005-2006 werden verspreid over de ganse provincie Limburg 559 punten onderzocht op 
epifytische (op bomen groeiende) korstmossen. In dit onderzoek werden op ca. 10 bomen 
per opnamepunt alle aanwezige soorten per boom genoteerd. Er werden voornamelijk eiken, 
maar soms ook populieren en essen onderzocht. Gelijkaardige onderzoeken in 1960 en 
1985-1986 beperkten zich tot Midden-Limburg. 

In de ganse provincie werden in deze studie 119 soorten korstmossen op de onderzochte 
bomen aangetroffen (bijlage 6), in Midden-Limburg 99. Van alle aangetroffen soorten staan 
er zeven op de Rode Lijst in Nederland (Vlaanderen heeft nog geen Rode Lijst). In Midden-
Limburg blijken 17 soorten verdwenen sinds 1960, terwijl er 51 geheel nieuw zijn. Van deze 
51 zijn er zeven die als nieuw voor de wetenschap beschreven werden na 1985. Van de ver-
dwenen soorten staan er zeven op de Rode Lijst in Nederland. 

Sinds 1960 zijn de veranderingen in de korstmossenflora in Midden-Limburg aanzienlijk. De 
wijzigingen werden gekwantificeerd met behulp van ecologische indicatiegetallen, de zoge-
naamde Ellenberggetallen (bijlage 8), die toelaten een verband te leggen tussen veranderin-
gen in het milieu en in het voorkomen van soorten. Een sterke toename werd gevonden bij 
een aantal ammoniakminnende korstmossen, zowel bij diegene die warmteminnend zijn (zo-
als Groot dooiermos, Heksenvingermos en Poedergeelkorst) als bij diegene die eerder koele 
omstandigheden prefereren (zoals Kapjesvingermos en Klein dooiermos). Een sterke toe-
name kon ook vastgesteld worden bij een aantal soorten die uitgesproken warmteminnend 
zijn (zoals Dun schaduwmos, Groen boomschildmos en Groot schildmos). Er was een sterke 
achteruitgang bij een aantal soorten die heel gevoelig zijn voor ammoniak (zoals Gewoon 
schorsmos en Groene schotelkorst). Naast opwarming heeft een toegenomen ammoniakbe-
lasting het grootste effect gehad: ammoniakminnende en warmteminnende soorten zijn dui-
delijk het sterkst toegenomen. Er kon geen rol van zwaveldioxide aangetoond worden. 

De twee graadmeters voor de effecten van ammoniak, de nitrofiele indicatiewaarde (NIW) en 
de acidofiele indicatiewaarde (AIW) geven aan dat de grootste ammoniakbelasting zich mo-
menteel op het Limburgs plateau situeert. Daar worden de grootste aaneengesloten gebie-
den aangetroffen met waarden die gaan tot NIW 11, wat wijst op een zeer ernstige verontrei-
niging. Ook in de vlakte van Bocholt, en dan voornamelijk in de omgeving van Kinrooi, is de 
ammoniakbelasting substantieel. Kleinere probleemgebieden bevinden zich in de Voer-
streek, het centrum van de gemeente Tongeren, te Riemst, te Borgloon, ten zuiden van Sint-
Truiden en in de buurt van Maasmechelen. 

De parameters die werden gebruikt om de invloed van de zwaveldioxidebelasting na te gaan 
(de soortenrijkdom per opnamepunt en het voorkomen van SO2-gevoelige soorten) lieten niet 
toe gebieden met meer of minder belasting aan te geven. Het patroon van de SO2-belasting
is nauwelijks of niet (meer) in de soortenrijkdom of in het al dan niet voorkomen van SO2-
gevoelige soorten herkenbaar. Dit is een situatie die zich ook in Nederland voordoet. Omdat 
globaal genomen de huidige SO2-uitstoot lager is dan in het verleden, hebben andere facto-
ren een veel grotere invloed op het voorkomen van korstmossen en de soortenrijkdom. 
Naast andere natuurlijke factoren spelen klimaatveranderingen en ammoniak daar in ieder 
geval een grote rol in. Bovendien hebben historisch hoge SO2-niveaus een aantal SO2-
gevoelige soorten sterk gereduceerd of uitgeroeid in Vlaanderen. De verdwenen soorten 
hebben zich tot heden niet opnieuw gevestigd, waardoor ze nu ook niet meer als indicator 
van SO2 kunnen gebruikt worden. 

Het ruimtelijke patroon van NIW- en AIW-waarden werd door meervoudige regressies in ver-
band gebracht met een aantal milieuvariabelen. De NIW wordt significant verklaard door de 
afstand tot veehouderij (negatief) en de ammoniakuitstoot (op gemeentelijk niveau), terwijl de 
AIW significant verklaard wordt door de afstand tot veehouderij (positief) en door de ammo-
niakuitstoot (negatief). Het zijn vooral de langdurig gecumuleerde effecten die goed aan-
toonbare verbanden opleveren: zeer plaatselijke en tijdelijke invloeden, zoals bv. weiland 
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waarop soms runderen lopen, afstand tot maïsvelden die eenmalig zwaar bemest worden 
aan het begin van het seizoen of bomen die dienen als hondentoilet, hebben geen of nauwe-
lijks een verklarend effect op de resultaten. 

Het verband dat Barkman aangaf in zijn onderzoek in 1960 tussen de geomorfologie van 
Limburg en het voorkomen van epifyten is niet te onderscheiden van het verband tussen het 
landgebruik, meer bepaald de effecten van ammoniak, en voorkomen van epifyten. 

De resultaten van deze studie tonen aan dat emissies van ammoniak, die we als heel ge-
woon en veilig beschouwen, toch zeer duidelijk meetbare effecten hebben op meer gevoeli-
ge organismen, zoals korstmossen, met drastische wijzigingen in de flora tot gevolg over de 
laatste decennia. De studie van korstmossen vormt een efficiënte en goedkope manier om 
de aangehouden effecten van ammoniak op het milieu te meten. 

Korstmossenonderzoek: Dries Van den Broeck en Kok van Herk aan het werk in het Pijnven. 
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1 Inleiding 
1.1 Problematiek 
Luchtverontreiniging vormt een uitermate belangrijk deel van de globale leefmilieuproblema-
tiek. Deze verontreiniging en het effect daarvan op het milieu kan op verschillende manieren 
gemeten worden. Bio-monitoring is een methode die in Vlaanderen totnogtoe zelden en ze-
ker niet op een systematische wijze gehanteerd werd. 

Het aantal luchtverontreinigende stoffen is groot en het effect van elk van deze stoffen is 
zeer divers. Twee stoffen dragen sterk bij tot de verzuring van het milieu, nl. ammoniak en 
zwaveldioxide. Verzuring speelt een belangrijke rol in de verstoring van ecosystemen. Vooral 
zure zandgronden, die van nature een beperkt bufferend vermogen hebben, zijn gevoelig. Zo 
sterven bossen af, vergrast de heide, gaat de vitaliteit van planten achteruit, verzuren meren, 
neemt de voedselvoorraad voor weidevogels af, worden visbestanden aangetast en raakt het 
grondwater verontreinigd. Ammoniak heeft behalve een verzurend ook een bemestend ef-
fect, met veel schadelijke gevolgen in natuurgebieden (Anonymus, 2004). 

In Vlaanderen worden, onder meer door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), metingen 
verricht en berekeningen gemaakt m.b.t. de uitstoot en de aanwezigheid van deze stoffen. 
De opnameschaal van deze metingen is tamelijk grof en laat niet toe kaarten met een nauw-
keurige ruimtelijke resolutie te maken. 

Korstmossen reageren sterk op ammoniak en zwaveldioxide en kunnen zodoende gebruikt 
worden als een biologische effectenindicator bij het milieubeleid. Korstmossen leveren meer 
gedetailleerde informatie, bovendien gecumuleerd over een langere termijn. Zulke informatie 
is relevant bij het afbakenen van natuurgebieden/concentratiegebieden, zonatie rond natuur-
gebieden en plannen van bv. veeteeltconcentratie of eerder een spreidingsbeleid voor vee-
teelt.

Er zijn ook financiële aspecten die de opzet van een biologisch meetnet met korstmossen 
aantrekkelijk maken. Ammoniakdeposities met chemische meetmethodes vaststellen is duur, 
veel duurder dan een biologisch meetnet. Om betrouwbare waarden te verkrijgen, dienen 
gedurende het ganse jaar op regelmatige tijdstippen (bv. om de 14 dagen of om de maand) 
metingen plaats te vinden. Hierbij worden passieve samplers in de bomen gehangen die 
opgehaald moeten worden en geanalyseerd.  

Korstmossen hebben bovendien het voordeel dat ze ook gebruikt kunnen worden als indica-
tors van de effecten van klimaatverandering. Onderzoek door middel van korstmossen is in 
Nederland al meer dan 15 jaar bij een aantal provincies operationeel (zie bij referenties voor 
een overzicht) en speelt daar een belangrijke rol in het ammoniakbeleid. Dit rapport behan-
delt de resultaten van een dergelijk monitoringonderzoek met behulp van korstmossen in de 
Vlaamse provincie Limburg. Limburg speelt met dit onderzoek een voortrekkersrol op dit vlak 
van bio-monitoring in Vlaanderen. 

1.2 Korstmossen 
Het woord korstmos suggereert ten onrechte dat het hier om een soort van mos gaat. Een 
korstmos is in feite een samenlevingsvorm van een alg en een schimmel en heeft als dusda-
nig weinig met een mos gemeen. Ook het woord korst klopt niet helemaal. Naast korstvormi-
ge soorten zijn er ook bladvormige, struikvormige, bekervormige en baardvormige soorten. 
De wetenschappelijke naam, lichenen, is daarom eigenlijk beter, maar dat begrip is niet zo 
ingeburgerd. De samenleving tussen wieren en schimmels is zodanig specifiek, dat de ver-
schillende korstmossen als aparte soorten kunnen worden onderscheiden. 
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Met het blote oog kan men de beide componenten niet van elkaar onderscheiden. Met be-
hulp van een microscoop lukt dit wel. De alg zorgt, via een proces van fotosynthese, voor de 
aanmaak van suikers. De schimmel zorgt, onder andere, voor de stevigheid van het korst-
mos. 

Korstmossen groeien meestal op plaatsen waar andere planten niet of nauwelijks kunnen 
groeien: op steen, schors, dood hout en ook wel rechtstreeks op de grond. Korstmossen die 
op bomen groeien worden epifytische korstmossen of kortweg epifyten genoemd. Het is de-
ze groep van korstmossen waarover deze studie handelt. 

1.3 Monitoring van luchtverontreiniging 
Door de Vlaamse Milieumaatschappij worden ammoniakemissies berekend op basis van 
veetellingen, het gebruik van kunstmest, de uitstoot door het wegverkeer (katalysatoren) en 
de industrie. Ook de emissies van zwaveldioxiden (en stikstofdioxiden) worden berekend. De 
som van al deze emissies wordt uitgedrukt in potentiële zuurequivalenten. De term “potenti-
eel” wordt gebruikt omdat de actuele verzuring ook sterk afhangt van de processen die zich 
in de bodem en het (oppervlakte)water afspelen en van de grensoverschrijdende emissies. 

Daarnaast meet de Vlaamse Milieumaatschappij via haar depositiemeetnet verzuring, de 
natte en droge depositie van onder meer ammoniak en zwaveldioxide. Dit meetnet bestaat 
uit 10 meetplaatsen verspreid over gans Vlaanderen. Daarnaast zijn er nog een 60-tal meet-
punten voor zwaveldioxide. 

Zwaveldioxide (SO2) is een kleurloos gas met een irriterende geur en smaak (vanaf ca. 1000 
μg/m³). Het is zeer wateroplosbaar en heeft een zuur karakter. Het komt voornamelijk vrij 
door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie. Een geringer 
aandeel (ongeveer 20 %) wordt veroorzaakt door procesemissies (bv. bij de zwavelzuurpro-
ductie).

Ammoniak (NH3) is een gas dat voornamelijk vrijkomt bij de ontbinding van dierlijke mest. Bij 
verspreiden van dierlijke mest op bouwland komt ongeveer 90 % van de ammoniak (als gas) 
in de lucht. Dit gas wordt meestal in de onmiddellijke buurt neergeslagen. Naast de veeteelt 
stoot ook het wegverkeer ammoniak uit. Deze uitstoot neemt toe door het toenemend ge-
bruik van katalysatoren. Ammoniak is alkalisch en weinig toxisch. In de atmosfeer wordt 
ammoniak door chemische processen gedeeltelijk omgezet in ammonium (NH4

+). De som 
van NH3 en NH4

+ wordt aangeduid met NHx.

Op zichzelf is ammoniak niet zuur maar basisch. In eerste instantie zorgt dit gas voor een 
beperkte neutralisatie van de atmosfeer. Het wordt echter omgezet in ammoniumzouten. 
Wanneer deze de bodem bereiken, wordt het ammonium daar door nitrificerende bacteriën 
en water omgezet in salpeterzuur (Anonymus, 2004). 

Dit proces vindt niet plaats op de schors van bomen, waar ammoniak dus een ontzurende 
werking heeft. 

Zwaveldioxide en ammoniak zijn verontreinigend, omdat ze beide bijdragen tot een verzuring 
van het milieu. 

1.4 Monitoring van luchtverontreiniging d.m.v. korstmossen 
Epifytische korstmossen hebben in de vijftiger jaren vooral bekendheid gekregen door hun 
gevoeligheid voor zwaveldioxide. De achteruitgang van heel wat soorten kon hiermee in ver-
band gebracht worden. Begin jaren tachtig werd voor het eerst onderkend dat ze ook sterk 
reageren op ammoniak. 

Door hun gevoeligheid aan zwaveldioxide en ammoniak kunnen korstmossen gebruikt wor-
den als indicator om de luchtkwaliteit te meten. 
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Dit is nauwkeuriger dan de gegevens op basis van de landbouwgegevens, omdat het iets 
zegt over de directe depositie (en zijn biologische gevolgen) en niet enkel over de theoreti-
sche emissie. 

In Nederland wordt al bijna 20 jaar door een aantal provincies op grote schaal korstmossen-
onderzoek uitgevoerd om de effecten van ammoniak gedetailleerd in kaart te brengen en te 
monitoren (van Herk, 1995; 1996a; b; c; d; 1997a; b; c; 1998a; b; 1999; 2000; 2002a; b; 
Sparrius, 2003; van Herk, 2004a; b).  

Zwaveldioxide en ammoniak hebben een verschillende uitwerking op de soortensamenstel-
ling van de korstmosflora. Een hoge concentratie zwaveldioxide is toxisch voor veel soorten 
korstmossen. Er zijn echter ook soorten die hoge concentraties kunnen verdragen. Maar 
over het algemeen leiden hoge concentraties tot het verdwijnen van veel soorten. 

Ammoniak leidt eerder tot een andere verschuiving in de soortensamenstelling. Het zorgt 
voor het verdwijnen van acidofyten (zuurminnaars) en het stimuleert nitrofyten (stikstofmin-
naars). Dit komt omdat ammoniak een base is die de schors van de bomen minder zuur 
maakt. Dit is vooral goed zichtbaar bij Zomereiken. De pH (zuurgraad) van de schors van 
een Zomereik is normaal ongeveer 4, maar kan door ammoniak stijgen tot 6,5. 

De kartering en monitoring van ammoniak en zwaveldioxide met korstmossen berust dus op 
het feit dat sommige soorten positief reageren op ammoniak en andere soorten negatief. Een 
derde categorie soorten reageert niet of nauwelijks op ammoniak, maar is wel te gebruiken 
om het effect van zwaveldioxide te volgen (van Herk, 2004a). 

1.5 Geschiedenis: vroegere epifytenonderzoeken in Limburg 
In de periode juli tot september 1960 werd door Prof. Dr. J.J. Barkman, in opdracht van de 
Belgische Staat, de epifytenvegetatie van Midden-Limburg gekarteerd, om de mate van 
luchtverontreiniging, als gevolg van de invloed van de steden, mijnen en fabrieken, te kun-
nen vaststellen (Barkman, 1963). Hij onderzocht 159 plaatsen, zo gelijkmatig mogelijk over 
het gebied verspreid en min of meer evenwichtig verdeeld over de verschillende landschap- 
en vegetatietypen. Figuur 1 toont waar de door Barkman onderzochte opnamepunten gele-
gen waren. 

Figuur 1 en 2. Situering van de door Barkman in 1960 (links) en Quanten in 1985-86 (rechts) in 
Midden-Limburg onderzochte opnamepunten. 
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Barkman vond 118 epifytensoorten: 5 wieren, 2 schimmels, 70 korstmossen en 41 mossen. 
In bijlage 1 is af te lezen welke soorten korstmossen gevonden werden, het aantal vondsten 
per soort korstmos en het percentage opnamepunten waar de soort aanwezig was. Barkman 
beschouwde de flora als arm aan epifyten. Deze armoede was volgens hem aan de volgen-
de factoren toe te schrijven: de droogte, luchtverontreiniging (vooral de uitstoot van zwavel-
dioxide) door fabrieken en mijnen en de geringe aanwezigheid van voor epifyten gunstige 
boomsoorten. Voor epifyten ongeschikte bomen, zoals deze met zeer zure schors (o.a. pij-
nen Pinus, eiken Quercus en berken Betula), overheersten. 

Van september 1985 tot februari 1986 werd door Elly Quanten de epifytenflora van Midden-
Limburg opnieuw geïnventariseerd, met als doel de toenmalige vervuilingtoestand te verge-
lijken met die in 1960 (Quanten, 1986). Bovendien wenste ze de inventarisatieresultaten in 
verband te brengen met andere factoren, zoals klimaat, bodem, vegetatie, topografie, boom-
soort, … Ze onderzocht 170 plaatsen, grotendeels andere dan die van Barkman, gelijkmatig 
verdeeld over woon-, industriecentra en landschapstypen (figuur 2). 

Quanten trof 93 soorten aan: 3 wieren, 2 schimmels, 41 korstmossen en 47 mossen. In bijla-
ge 2 is af te lezen welke soorten korstmossen door haar gevonden werden, het aantal vond-
sten per soort korstmos en het percentage opnamepunten waar de soort aanwezig was. Op-
vallend was dat de in 1960 al vrij algemene soorten in 1986 nog algemener voorkwamen. 
Quanten schuift als voornaamste verklaring voor de epifytenarmoede het droge klimaat naar 
voren.

Als we beide studies vergelijken, blijken niet minder dan 31 soorten verdwenen (het betrof 
steeds soorten die ook in 1960 al relatief zeldzaam waren). De drie nieuw gevonden soorten 
zijn facultatieve epifyten die een voorkeur vertonen voor andere substraten dan bomen. De-
ze vaststelling gecombineerd met de vaststelling dat de algemene soorten uit 1960 in 1986 
nog frequenter konden gevonden worden, wijst dus op een banalisering. Volgens Prof. Hoff-
mann is dit voornamelijk het gevolg van antropogene factoren: SO2-, NOx- en NH3-vervuiling, 
grote stofconcentraties in de atmosfeer, armoede aan (oude) bomen, geringe forofytdiversi-
teit (weinig verschillende boomsoorten) en armoede aan grote, min of meer aaneengesloten 
boscomplexen (Hoffmann, 1993). 
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2 Methode 
In deze studie wordt opnieuw de toestand van de epifyten in Limburg onderzocht. Net als in 
de voorgaande onderzoeken is het de bedoeling te luisteren naar wat korstmossen ons kun-
nen vertellen over de toestand van het milieu. Tussen deze studie en de voorafgaande zijn 
er echter heel wat, voornamelijk methodologische, verschillen. Zo werden nu niet alle epify-
ten op alle mogelijk boomsoorten in alle mogelijke milieus bekeken. In het kader van een zo 
groot mogelijke standaardisering werd zoveel mogelijk gewerkt met een beperkt aantal 
boomsoorten. Daarbij werd geprobeerd de verschillen tussen de bomen zo klein mogelijk te 
houden (figuur 3). De voorkeur werd steeds gegeven aan bomen in direct zonlicht, met wei-
nig of geen struiken eromheen, met een dikte binnen bepaalde grenzen, enz. 

Figuur 3. Een ideaal opnamepunt: een grote laan oude zomereiken 
(punt 9, Leopoldsburg, Vlaanderenlaan). 

2.1 Veldwerk 
In 2005 en deels in 2006 werden in totaal 559 opnamepunten bezocht. Een opnamepunt 
bestaat in de meeste gevallen uit een groepje Zomereiken (Quercus robur), meestal 10 
stuks. Per uurhok (4 x 4 km²) werden er meestal drie tot vijf opnamepunten gekozen. Waar 
geschikte Zomereiken ontbraken, werd in de eerste plaats gebruik gemaakt van andere ei-
kensoorten: Amerikaanse eiken (Quercus rubra), Moeraseiken (Quercus palustris) of Win-
tereiken (Quercus petraea). Daarnaast werden op beperkte schaal populieren (Populus ca-
nadensis en Populus alba) en Gewone essen (Fraxinus excelcior) in het onderzoek betrok-
ken (figuur 4). De ligging van de opnamepunten werd vastgelegd met behulp van GPS. De 
standplaats van de afzonderlijke bomen werd ook via situatiekaartjes op formulieren gedo-
cumenteerd. Op deze plattegronden heeft iedere boom een eigen nummer. 
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Per onderzochte boom werden alle aanwezige korstmossen tot 2 m hoogte genoteerd. Ande-
re organismen zoals mossen, wieren en schimmels werden niet genoteerd. 

Figuur 4. Een alternatief opnamepunt: een laan oude populieren (punt P46, 
Lanaken, Europastraat, met Henri Stappaerts aan het werk)  

(foto: Dries Van den Broeck). 

Per opnamepunt werd de talrijkheid van voorkomen per soort vastgelegd volgens de volgen-
de zesdelige schaal (De Bakker, 1989): 

1 slechts één exemplaar aanwezig, 
2 meerdere exemplaren op één boom, 
3 gemiddeld minder dan 1 dm² op maximaal de helft van de bomen, 
4 gemiddeld meer dan 1 dm² op maximaal de helft van de bomen, 
5 gemiddeld minder dan 1 dm² op meer dan de helft van de bomen, 
6 gemiddeld meer dan 1 dm² op meer dan de helft van de bomen. 

Daarnaast werden de volgende gegevens per opnamepunt genoteerd: 

 het kilometerhok (IFBL-hok van 1 x 1 km op de topografische kaart), 
 de datum van de opname, 
 de omtrek van de gemiddelde boom (in m), 
 het aantal onderzochte bomen, 
 een codering voor het milieutype (zie verder), 
 de afstand tot de meest nabije veehouderij (in m), 
 de afstand tot de de meest nabije maïsakker (in m), 
 informatie over lokale factoren die een invloed zouden kunnen hebben, zoals begra-

zing rond de bomen, invloed van honden of op andere wijze verrijkte standplaats (bv. 
bemest gazon), stoffige standplaats (bv. geen gras rond de boomvoet) en beschadu-
wing van de stam (figuur 5). 
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Indien maïsakkers of veehouderijbedrijven in de wijde omgeving ontbraken (meer dan 1 km 
van het opnamepunt), werd hiervoor 999 ingevuld. Indien ze binnen zichtafstand ontbraken, 
werd 499 ingevuld. 

Om verstoring door lokale ammoniakbronnen te vermijden, werden de meeste opnamepun-
ten gekozen op meer dan 300 m van een veehouderijbedrijf. 

Figuur 5. Voorbeeld van een stoffige boomvoet op een proper 
geharkte stoep (punt 35, Tessenderlo, Heggebossenweg). 

De volgende coderingen voor het lokale milieutype werden gebruikt. Indien meerdere code-
ringen van toepassing zijn, heeft de eerstgenoemde prioriteit: 

WK  wegberm in de bebouwde kom 
WB  wegberm in of langs het bos 
WL  afscheiding wegberm/weiland 
WH  wegberm in directe omgeving van huis of erf 
W5  berm hoofdweg 
W4  berm verharde weg met gescheiden fietspaden 
W3  berm verharde weg met middenstreep maar zonder fietspaden 
W2  berm van verharde weg zonder middenstreep 
W1  berm van een onverharde of doodlopende weg 
BW  bosbomen in de nabijheid van een weg 
BL  bosbomen langs weiland 
BH  bomen bij huis in het bos 
B  bosbomen 
Z  in zandverstuiving, heideveld of open plek in het bos 
T  tuin bij huis 
H  erfbomen bij huis 
HW  holle weg 
L  in of langs weiland 
A  in of langs akker 
P  in park of plantsoen 
K  elders in de bebouwde kom 

In het meetnet werd zoveel mogelijk gekozen voor rijen vrijstaande bomen langs wegen. 

De studie van een monsterpunt met 10 bomen duurt gemiddeld ongeveer een uur (verplaat-
singstijd niet meegerekend). 
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2.2 Korstmossen herkennen, naamgeving en taxonomie 
De wetenschappelijke en Nederlandse naamgeving volgt Van den Broeck et al. (2004), die 
op haar beurt grotendeels de taxonomische opvattingen volgt van Purvis et al. (1992). 

Voor de determinatie van de korstmossen werd gebruik gemaakt van volgende werken: 
Dobson (2000), van Herk & Aptroot (2004), Purvis et al. (1992) en Wirth (1995). Korstmos-
sen worden doorgaans op morfologie gedetermineerd in het veld, in de meeste gevallen na 
inspectie met een vergrootglas (8 à 10 x), vermits veel soorten heel minuscuul zijn of hele 
kleine kenmerkende voortplantingsorganen hebben (figuur 6). Soms wordt beroep gedaan 
op chemische verkleuringsreacties om soorten met zekerheid te onderscheiden (figuur 7 en 
8). De hierbij gebruikte chemicaliën zijn bleekwater, kaliloog en para-fenyleendiamine. Kriti-
sche gevallen werden gecollecteerd en door André Aptroot en Kok van Herk nagekeken. 

Sinds 1960 zijn veel naamwijzigingen doorgevoerd. De oude en de nieuwe namen worden in 
bijlage 3 vermeld.

Figuur 6. Houtschotelkorst (Lecanora saligna) (links) en Muggenstrontjesmos 
(Strangospora pinicola) (zwarte stippen) met Houtschotelkorst (rechts). 

Figuur 7. De Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides) vertoont een on-
miskenbare rode verkleuring als reactie op para-fenyleendiamine. 
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Figuur 8. De op Groene schotelkorst lijkende Lichte veenkorst (Trapeliopsis gra-
nulosa) vertoont ook een rode verkleuring, maar dan als reactie op bleekwater. 

2.3 Taxonomische en determinatieproblemen 
Sinds 1960 zijn zeven van de nu gevonden soorten van andere soorten afgesplitst of nieuw 
door de wetenschap beschreven. Het betreft volgende soorten: Ammoniakschotelkorst (Le-
canora barkmaniana), Fijne knoopjeskorst (Bacidia adastra), Gewone druppelkorst (Fellha-
nera viridisorediata), Miskende schotelkorst (Lecanora compallens), Nieuwe knoopjeskorst 
(Bacidia neosquamulosa), Rijpschildmos (Punctelia ulophylla) en Valse citroenkorst (Ca-
loplaca flavocitrina).

Figuur 9. Rijpschildmos (Punctelia ulophylla) (links) is een recente taxonomische afsplitsing van het 
Gestippeld schildmos (P. subrudecta) (rechts). Rijpschildmos heeft meer soralen (korreltjes op foto) op 
de randen van de lobben dan Gestippeld schildmos, waarbij deze meer op de lobben zelf zijn gelegen. 

Bij de analyse en de bespreking van de veranderingen werden de afgesplitste soorten terug 
samengevoegd om het effect van taxonomische splitsingen te neutraliseren. 

Een aantal soorten is in het veld niet of niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden, 
vooral niet als ze steriel zijn. Alle baardmossen werden als Usnea sp. genoteerd. Baardmos-
sen blijven immers relatief klein en ontwikkelen in Vlaanderen niet de kenmerken die een 
exacte determinatie toelaten. Knoopjeskorsten (Bacidia’s) vormen een moeilijk van elkaar te 
onderscheiden groep, omdat ze vaak geen pycnidiën of apothecien ontwikkelen. In de ver-
werking werden deze soorten samen genomen. Ook de bekermossen (Cladonia’s) zijn niet 
steeds betrouwbaar tot op de soort determineerbaar (figuur 10). Waar dit het geval was, 
werd Cladonia sp. genoteerd. 
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Figuur 10. Cladonia’s zonder vruchtlichamen (links) zijn moeilijk te determineren; met 
bekers (rechts) is het al iets makkelijker (Kopjes-bekermos C.fimbriata).

Veel namen van korstmossen zijn na 1960 veranderd. Deze werden zoveel mogelijk omge-
zet naar de nieuwe naamgeving (zie bijlage 3). Hierbij rezen enkele problemen van taxono-
mische aard. 

Lecanora umbrina en Lecanora hagenii werden door Barkman als afzonderlijke soorten ge-
noteerd. De taxonomische opvattingen die in deze studie gevolgd worden, beschouwen deze 
namen als synoniemen. 

Caloplaca phlogina wordt door sommige auteurs afgescheiden van Caloplaca citrina. Dit 
wordt hier niet gedaan. 

Van de door Barkman genoteerde Xanthoria substellaris wordt geen melding gemaakt in de 
checklist (Diederich & Sérusiaux, 2000), vermoedelijk wegens het ontbreken van herbari-
ummateriaal.

2.4 Vergelijking van de gehanteerde methode met vroeger gebruik-
te werkwijzen 

Zowel door Barkman als door Quanten werden alle soorten epifyten (wieren, schimmels, 
korstmossen en mossen) aanwezig op een grote waaier aan boomsoorten (o.a. iep, esdoorn, 
Gewone es, populier, berk, appel, peer, pruim, den, eik, wilg) genoteerd en dit in zeer uiteen-
lopende biotopen gaande van open heidegebieden tot de bebouwde kom. 

Bovendien is het niet duidelijk bij deze eerdere onderzoeken hoeveel bomen er per opname-
punt werden onderzocht. Dat geeft bv. problemen bij de vergelijking van soortenrijkdom en 
andere parameters die gevoelig zijn voor de geleverde inspanning. Immers, hoe meer men 
zoekt, hoe meer soorten men vindt. 

Uit later verricht onderzoek, vooral in Nederland, weten we intussen dat niet alle boomsoor-
ten even geschikt zijn voor het meten van de effecten van luchtverontreiniging. Dit heeft te 
maken met de natuurlijke schorseigenschappen van de bomen en de effecten van de lucht-
verontreiniging op die schors. Zomereiken blijken het meest geschikt te zijn om de effecten 
van ammoniak te registreren. Ze reageren immers zeer sterk op ammoniak (dosis-
responscurve verloopt steil). Daarnaast hebben ze ook nog de volgende voordelen: 
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 weinig last van storende factoren zoals plaatselijke aanrijking door begrazing, stof en 
honden,

 geen bastwond-reactie (voedselarm floëemsap), 
 een van nature zure schors en daardoor geen interferentie met SO2,
 een hoge levensduur (minder uitval van monsterbomen bij herhaling). 

Eén nadeel van Zomereiken is dat de drempel voor NH3 hoog is. Nitrofyten kunnen zich pas 
vestigen bij 1000 mol/ha/jaar. 

Het grootste voordeel van dezelfde boomsoort te gebruiken voor alle opnamepunten, is dat 
resultaten beter kunnen vergeleken worden. 

Omdat Zomereik niet overal in Limburg in voldoende mate aanwezig is, en om toch een vol-
doende fijnmazig meetwerk te kunnen realiseren, was het toch nodig om ook andere boom-
soorten in het huidige onderzoek te betrekken. Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat 
ook populieren bruikbaar zijn als aanvulling op eiken. In vergelijking met Zomereiken hebben 
deze volgende specifieke voor- en nadelen (van Herk, 1997c): 

Voordelen:

 een vrij lage drempel voor NH3: nitrofyten verschijnen al bij ca. 500 mol/ha/jaar, 
 een sterke reactie op ammoniak (dosis-responscurve verloopt steil). 

Nadelen:

 snel last van storende factoren zoals plaatselijke aanrijking door begrazing, stof en 
honden,

 een sterke bastwond-reactie (voedselrijk floëemsap), 
 een matig zure schors en daardoor wellicht enige interferentie met SO2,
 een korte omlooptijd en daardoor vrij veel uitval bij herhaling. 

Ook niet alle standplaatsen zijn even geschikt. De bomen staan bij voorkeur niet te dicht bij 
boerderijen. Een afstand van minstens 300 m is aangewezen. Waar dit niet mogelijk was (bv. 
in sterk agrarische gebieden) werd dit telkens genoteerd. Er moet liefst een vrije aanstroom 
van lucht naar de stam zijn. Dus best geen struiken of hakhout rondom de meetbomen. Waar 
deze toch aanwezig waren, werd telkens de mate van beschaduwing genoteerd. Hierbij werd 
een onderscheid gemaakt tussen de voet en de ganse boom. 

2.5 Uitwerking 
2.5.1 De opnamepunten 
In totaal werden 559 opnamepunten onderzocht (figuur 11). Dit is iets meer dan de 530 die 
aanvankelijk gepland waren. Daar is een technische reden voor, nl. dat geprobeerd werd per 
opnamepunt 10 bomen te inventariseren. Daardoor bestaat een opnamepunt soms uit meer 
dan één boomsoort, bv. vijf Amerikaanse eiken en vijf Zomereiken. Voor de verwerking werd 
dit opnamepunt vervolgens in twee gesplitst. In tabel 1 staan de opnamepunten uitgesplitst 
per boomsoort. Daarnaast wordt het aantal effectief bemonsterde bomen per boomsoort 
vermeld. De opnamepunten zijn verspreid over alle ecodistricten van Limburg (figuur 11). 
Omdat de ecoregio’s sterk verschillende oppervlakte hebben, verschilt het aantal punten per 
ecoregio sterk. 

Aanvankelijk was het de bedoeling de opnamepunten van Barkman en Quanten opnieuw te 
inventariseren. Dat bleek al snel een onbegonnen zaak. De veldnotities van Quanten met 
meer precieze plaatsaanduidingen dan het IFBL-hok waarin het opnamepunt lag, bleken niet 
beschikbaar te zijn. Prof. Hoffmann had de notitieboekjes en topografische kaarten van 
Barkman in zijn bezit en was graag bereid deze ter beschikking te stellen. De door Barkman 
geïnventariseerde opnamepunten bleken echter zelden bruikbaar in het kader van deze stu-
die. Meestal had hij op één opnamepunt verschillende boomsoorten onderzocht. Hoeveel 
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bomen van elke soort werd door hem niet vermeld. De plaatsaanduidingen waren meestal 
vrij vaag. Enkel bij laanbomen kon min of meer uitgemaakt worden welke bomen Barkman 
onderzocht had. Bovendien werden door hem de in deze studie gehanteerde selectiecriteria 
niet gebruikt (op afstand van meer dan 300 m van een veehouderijbedrijf, zoveel mogelijk 
geëxposeerd, geen zeer dunne bomen, enz.). 

Tabel 1. Overzicht van het aantal opnamepunten en onder-
zochte bomen. 

Boomsoort Aantal opnamepunten Aantal bomen 
Fraxinus sp. 9 59 
Populus sp. 46 392 
Quercus palustris 6 56 
Quercus petraea 1 10 
Quercus robur 485 4511 
Quercus rubra 12 103 
totaal 559 5131 

Figuur 11. Ligging van de opnamepunten in het huidige onderzoek tegen de achtergrond van de eco-
districten in de provincie (bron: INBO). 
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De analyse van veranderingen is daardoor minder strikt dan bij een echt herhalingsonder-
zoek op dezelfde bomen. Om een vergelijkbaar aantal opnamepunten te kunnen behouden 
in de analyse werd het voorkomen van de soorten en de veranderingen in de soortensamen-
stelling over alle boomsoorten heen berekend (bijlage 4). Om de invloed van de gebruikte 
boomsoort zoveel mogelijk uit te sluiten, werd vervolgens het voorkomen van de soorten en 
de veranderingen in de soortensamenstelling nog eens berekend voor die punten waar enkel 
eiken bestudeerd waren (bijlage 5). Voor Barkman betekent dat nog 111 punten. Quanten 
heeft 99 opnamepunten waarin eiken voorkwamen en in het huidig onderzoek zijn het er 
183.

Opnamepunten met minder dan zes bomen werden uitgesloten van analyses waarop het 
aantal gevonden soorten een invloed heeft (omdat tot vijf bomen de soortenrijkdom per punt 
toeneemt met het aantal bestudeerde bomen; vanaf zes bomen is deze relatie voldoende 
stabiel) (figuur 12). 
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Figuur 12. Effect van zoekinspanning: verband tussen soortenrijk-
dom per opnamepunt en het aantal onderzochte bomen. 

2.5.2 De ammoniakbelasting 
De ammoniakbelasting wordt berekend door middel van de nitrofiele indicatiewaarde (NIW) 
en de acidofiele indicatiewaarde (AIW). Beide worden dus als graadmeters voor ammoniak 
gebruikt. In deze twee graadmeters worden per opnamepunt de totale hoeveelheden ammo-
niakminnende (nitrofyten) respectievelijk ammoniakmijdende (acidofyten) korstmossen tot 
uitdrukking gebracht. Voor de berekening van de NIW en de AIW wordt een reeks kensoor-
ten gebruikt (tabel 2 en 3, figuur 13 en 14). 

De NIW wordt bekomen door het voorkomen van bovenvermelde nitrofyten per opnamepunt 
bij elkaar op te tellen. De per boom gescoorde aanwezigheid wordt hierbij gesommeerd, 
waarna het gemiddelde aantal soorten per boom uitgerekend wordt. Soorten die in ruime 
hoeveelheden aanwezig zijn (talrijkheidscode “4” of “6” op de streeplijst), worden dubbel ge-
teld.
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Een voorbeeld. Op een rij van 10 bomen komt Heksenvingermos op acht van de 10 bomen 
voor, telkens met één of enkele exemplaren, Groot dooiermos zit op elke boom met meer 
dan 1 dm² per boom. Heksenvingermos krijgt voor elke boom waarop het voorkomt 1 punt, 
Groot dooiermos 2 punten. Als we deze scores optellen, komen we aan 8 + 20 = 28. Deze 
score delen we door het aantal onderzochte bomen. Dit geeft een NIW van 2,8. 

Tabel 2. Stikstofminnende kensoorten (nitrofyten) 
gebruikt bij het berekenen van de nitrofiele indica-
tiewaarde (NIW) (zie figuur 13 voor afbeeldingen). 

Bleek vingermos (Physcia dubia)
Donkerbruine schotelkorst (Rinodina gennarii)
Fijne geelkorst (Candelariella xanthostigma)
Gewone citroenkorst (Caloplaca citrina)
Groot dooiermos (Xanthoria parietina)
Groot vingermos (Physcia stellaris)
Grove geelkorst (Candelariella vitellina)
Heksenvingermos (Physcia tenella)
Kapjesvingermos (Physcia adscendens)
Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa)
Klein schaduwmos (Phaeophyscia nigricans)
Kleine geelkorst (Candelariella aurella)
Kleine schotelkorst (Lecanora hagenii)
Kroezig dooiermos (Xanthoria candelaria)
Muurschotelkorst (Lecanora muralis)
Muurzonnetje (Caloplaca holocarpa)
Oranje dooiermos (Xanthoria calcicola)
Poedergeelkorst (Candelariella reflexa)
Rond schaduwmos (Phaeophyscia orbicularis)
Stoeprandvingermos (Physcia caesia)
Valse citroenkorst (Caloplaca flavocitrina)
Verborgen schotelkorst (Lecanora dispersa)

                                 Bleek vingermos                                  Donkerbruine schotelkorst  
                                  (Physcia dubia)                                       (Rinodina gennarii)
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                                Gewone citroenkorst                                    Groot dooiermos  
                                  (Caloplaca citrina)                                   (Xanthoria parietina)

                                  Grove geelkorst                                         Kapjesvingermos  
                             (Candelariella vitellina)                               (Physcia adscendens)

                            Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa)                     Klein schaduwmos 
                            en Heksenvingermos (Physcia tenella)                (Phaeophyscia nigricans)
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                                  Kroezig dooiermos                                      Muurschotelkorst 
                               (Xanthoria candelaria)                                  (Lecanora muralis)

                                   Poedergeelkorst                                      Rond schaduwmos 
                              (Candelariella reflexa)                            (Phaeophyscia orbicularis)

                               Stoeprandvingermos                               Verborgen schotelkorst  
                                  (Physcia caesia)                                     (Lecanora dispersa)

Figuur 13. Een selectie van de stikstofminnende kensoorten die de NIW bepalen. 
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Het is niet verstandig om de NIW van verschillende boomsoorten zomaar rechtstreeks met 
elkaar te vergelijken (van Herk, 2002b). Van Herk heeft de NIW van Zomereik, populier en es 
met behulp van lineaire regressies in verband gebracht met ammoniakdepositiewaarden 
(van Herk, 1996a). Dit leverde de volgende formules waarmee de NIW van populier (Po) en 
es (Fr) konden worden getransformeerd naar die van Zomereik (Qu) 

NIWQu = 0,73 NIWPo - 1,03 

NIWQu = 1,50 NIWFr - 6,43 

Deze correctieformules werden ook in de huidige studie toegepast. 

De NIW heeft vooral betekenis in agrarische brongebieden, waar soorten met een positieve 
reactie op ammoniak dikwijls rijkelijk aanwezig zijn (van Herk, 2004a). 

Tabel 3. Zuurminnende kensoorten (acidofyten) voor 
het berekenen van de acidofiele indicatiewaarde (AIW) 
(zie figuur 14 voor afbeeldingen). 

Avocadomos (Parmeliopsis ambigua)
Baardmos (Usnea sp.)  
Bekermos (Cladonia sp.) 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis)
Bruine veenkorst (Placynthiella icmalea)
Eikenmos (Evernia prunastri)
Eikenschotelkorst (Lecanora pulicaris)
Gewone poederkorst (Lepraria incana)
Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes)
Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce scalaris)
Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides)
Groene veenkorst (Trapeliopsis flexuosa)
Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca)
Lichte veenkorst (Trapeliopsis granulosa)
Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea)
Roestbruin schorssteeltje (Chaenotheca ferruginea)
Witkopschorsmos (Hypogymnia tubulosa)

                           Blauwgrijs steenschildmos                                  Bruine veenkorst  
                                (Parmelia saxatilis)                                     (Placynthiella icmalea)
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                                          Eikenmos                                          Gewone poederkorst
                                   (Evernia prunastri)                                       (Lepraria incana)

                              Gewoon schorsmos                                   Gewoon schubjesmos 
                          (Hypogymnia physodes)                              (Hypocenomyce scalaris)

                              Groene schotelkorst                                        Lichte veenkorst  
                          (Lecanora conizaeoides)                               (Trapeliopsis granulosa)
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                           Roestbruin schorssteeltje                                 Witkopschorsmos 
                           (Chaenotheca ferruginea)                            (Hypogymnia tubulosa)

Figuur 14. Een selectie van de zuurminnende kensoorten die de AIW bepalen. 

De AIW wordt op gelijkaardige wijze berekend op basis van de aanwezigheid van zuurmin-
nende soorten. Bijvoorbeeld: op een rij van zes bomen vinden we één exemplaar van het 
Eikenmos (Evernia prunastri) op boom 1 en boom 5. Er zijn geen andere acidofielen aanwe-
zig. De AIW is dan 0,3 (aantal keren dat de soort op een boom gevonden werd/aantal bo-
men, dus 2/6). 

Het berekenen van de AIW heeft voor andere boomsoorten dan eik slechts een geringe be-
tekenis. Dit komt omdat acidofyten van nature slechts in geringe mate aanwezig zijn op po-
pulieren en essen (van Herk, 1997c). Daarom werd voor deze boomsoorten geen AIW bere-
kend.

De AIW heeft vooral praktische betekenis in gebieden met een achtergrondbelasting (van 
Herk, 2002b). 

2.5.3 De zwaveldioxidebelasting 
Voor het bepalen van de zwaveldioxidebelasting werden twee verschillende methodes ge-
bruikt: de Q-som en de soortenrijkdom. 

2.5.3.1 Q-som (van Herk, 1990)

De Q-som is afgeleid van de door Barkman in het leven geroepen Q-soorten, welke in de 
jaren ’50 sterk achteruit bleken te gaan onder invloed van de luchtverontreiniging. Barkman 
kende aan iedere Q-soort een waarde toe, die een afspiegeling was van de gevoeligheid 
voor zwaveldioxide. De toegekende Q-waarden zijn in tabel 4 te vinden. Alleen die soorten 
worden vermeld die ooit effectief gevonden werden in Limburg. In figuur 15 worden deze Q-
soorten weergegeven. De Q-som van een opnamepunt is de som van de Q-waarden van alle 
Q-soorten die er voorkomen. 

Merk op dat er overlap is tussen Q-soorten en NIW- of AIW-soorten: de lijst van Q-soorten 
bevat 10 acidofielen, 11 meer neutrale soorten en 3 nitrofielen. 
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Tabel 4. Zwaveldioxide-gevoelige soorten gebruikt om de Q-som 
te bepalen (zie figuur 15 voor afbeeldingen). 

Korstmossen Q-waarde
Baardmos (Usnea sp.) 12 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis) 10 
Bosschildmos (Flavoparmelia caperata) 7 
Eikenmos (Evernia prunastri) 8 
Eikenschotelkorst (Lecanora pulicaris) 4 
Gemarmerd vingermos (Physcia aipolia) 9 
Gestippeld schildmos (Punctelia subrudecta) 6 
Gewone poederkorst (Lepraria incana) 2 
Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma) 8 
Gewoon schildmos (Parmelia sulcata) 6 
Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes) 4 
Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce scalaris) 3 
Grauw rijpmos (Physconia grisea) 5 
Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides) 0 
Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca) 9 
Groot dooiermos (Xanthoria parietina) 7 
Groot takmos (Ramalina fraxinea) 10 
Heksenvingermos (Physcia tenella) 5 
Kauwgommos (Diploicia canescens) 4 
Lindeschildmos (Parmelina tiliacea) 9 
Melig takmos (Ramalina farinacea) 7 
Olijfschildmos (Pleurosticta acetabulum) 7 
Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea) 8 
Trompettakmos (Ramalina fastigiata) 8 
Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata) 3 
Witte kringkorst (Pertusaria albescens) 6 
Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera) 4 

     
                       Blauwgrijs steenschildmos                                          Bosschildmos  
                            (Parmelia saxatilis)                                       (Flavoparmelia caperata)
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                                      Eikenmos                                                 Gewone poederkorst 
                               (Evernia prunastri)                                              (Lepraria incana)

                                Gewoon schildmos                                        Gewoon schubjesmos  
                                 (Parmelia sulcata)                                      (Hypocenomyce scalaris)

                                  Grauw rijpmos                                                    Groot takmos  
                               (Physconia grisea)                                           (Ramalina fraxinea)
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                                   Heksenvingermos                                               Kauwgommos  
                                    (Physcia tenella)                                          (Diploicia canescens)

                                 Lindeschildmos                                                  Melig takmos 
                              (Parmelina tiliacea)                                        (Ramalina farinacea)

                              Groot dooiermos                                             Vliegenstrontjesmos
                           (Xanthoria parietina)                                         (Amandinea punctata)

Figuur 15. Een selectie van de zwaveldioxide-gevoelige kensoorten die de Q-som bepalen. 



Korstmossen Limburg                                                                                                                                       25 

2.5.3.2 Soortenrijkdom van korstmossen (van Herk, 2002a)

De soortenrijkdom van korstmossen wordt in de literatuur dikwijls opgevat als een goede 
relatieve maat voor de zwaveldioxidebelasting. Dit gaat speciaal op voor situaties waarin de 
invloed van zwaveldioxide dominant is, d.w.z. de belangrijkste luchtvervuilingcomponent. 
Naarmate de SO2-concentraties lager zijn, komen andere, natuurlijke factoren meer tot uit-
drukking. Nu de SO2-belasting veel lager is dan vroeger, wordt het steeds moeilijker om de 
soortenrijkdom nog als een zuivere parameter te gebruiken. Ook laat de soortenrijkdom per 
opnamepunt binnen een beperkt gebied altijd grote verschillen zien als gevolg van stand-
plaatsfactoren. Daarom is het beter het totale aantal soorten per uurhok als graadmeter te 
nemen om de patronen tot uiting te laten komen. 

2.5.4 Emissies van ammoniak en zwaveldioxide 
We konden beschikken over gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), namelijk 
de jaargemiddelde SO2-concentratie over de periode 2003-2004 per gemeente. Voor 2002 
waren daarnaast ook per gemeente de NH3-emissies beschikbaar. Op basis hiervan werd 
per gemeente de jaarlijkse SO2- en NH3-emissie per oppervlakte-eenheid berekend 
(ton/km²/jaar) (figuur 16 en 17). Vermits essentiële informatie over onderdelen van de emis-
sie enkel beschikbaar was op gemeentelijk niveau, werd eerst alles gesommeerd op ge-
meentelijk niveau en dan omgerekend naar oppervlakte-eenheid. Mogelijke invloeden van 
uitstoot werden dan nagegaan d.m.v. regressieberekeningen op opnamepuntniveau, waarbij 
alle punten in dezelfde gemeente dezelfde uitstootniveaus toegewezen kregen.  

Figuur 16. Ruimtelijke verdeling van de zwaveldioxide-uitstoot in 2003-
2004 (op gemeentelijk niveau) (bron: VMM). 
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Figuur 17. Ruimtelijke verdeling van de ammoniak-uitstoot in 2002 (op 
gemeentelijk niveau) (bron: VMM). 
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3 Resultaten 
3.1 Inleiding 
De resultaten worden afzonderlijk besproken voor Midden-Limburg en voor de hele provincie 
Limburg. Enkel voor Midden-Limburg zijn historische gegevens beschikbaar, waardoor een 
vergelijking kan gemaakt worden met de toestand in het verleden. 

3.2 Volledige provincie Limburg 
3.2.1 Soortensamenstelling 
In totaal werden in de provincie op alle onderzochte bomen samen 119 soorten korstmossen 
aangetroffen. In bijlage 6 is af te lezen welke soorten dit zijn, het aantal vondsten per soort 
korstmos en het percentage opnamepunten waarin de soort aanwezig was. 

Toch vormt dit niet de volledige soortenlijst voor de provincie. Dat blijkt duidelijk uit een vroe-
gere excursie en een recent verschenen artikel van Pieter en Bern Van den Boom over een 
diepgaand onderzoek van het Stramprooierbroek en omgeving (Van den Boom & Van den 
Boom, 2006). Tijdens een excursie door de Nederlandse Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep (BLWG) onder leiding van Bert Vanholen, werden in het militair domein Kamp 
van Beverlo als extra soorten Papilleus schildmos (Melanelia exasperata) en Porceleinkorst 
(Halecania viridescens) gevonden (niet gepubliceerd, pers. comm. Kok van Herk). In het ge-
bied van Stramprooierbroek werden alle aanwezige boomsoorten bekeken. De auteurs han-
teren echter gedeeltelijk andere taxonomische opvattingen. Dit betekent dat zij soorten on-
derkennen onder een andere naam of soorten erkennen die door andere auteurs niet als 
afzonderlijke soorten erkend worden. Als extra soorten worden hier dan ook enkel diegene 
vermeld die opgenomen zijn in Van den Broeck et al. (2004): Blauwe mosterdkorst (Rinodina 
pityrea) op populier, Boomrookkorst (Catillaria nigroclavata), Gesteeld trosoogje (Micarea
botryoides) op populier, Groene veenkorst (Trapeliopsis pseudogranulosa) op berk, Ham-
steroortje (Normandina pulchella) op hazelaar en wilg, Licht muggenstrontjesmos (Strangos-
pora ochrophora), Okerbruine veenkorst (Placynthiella dasaea) op els en linde, Porcelein-
korst (Halecania viridescens) op lork en Zomereik, Soredieuze knoopjeskorst (Bacidia delica-
ta) op wilg, Stoffig schorssteeltje (Chaenotheca stemonea) op Zomereik. 

Als we alle soorten epifytische korstmossen samennemen die nu en vroeger in de provincie 
Limburg gevonden werden, komen we actueel tot een rijkdom van 143 soorten.  

Vermits er voor Vlaanderen nog geen Rode Lijst van korstmossen bestaat, vergelijken we 
met de lijst uit Nederland. Van de in Limburg gevonden korstmossen staan er 20 op de Rode 
Lijst van Nederland en dit in volgende categorieën: 2 VN (verdwenen uit Nederland), 3 EB 
(ernstig bedreigd), 8 BE (bedreigd), 4 KW (kwetsbaar) en 3 GE (gevoelig). Sommige van 
deze soorten zijn historische vondsten in Limburg; de soort kan inmiddels al verdwenen zijn. 

De soortenrijkdom per opnamepunt is uitgezet in figuur 18. Omdat de soortenrijkdom nogal 
kan verschillen van punt tot punt onder invloed van lokale milieufactoren, worden ook de 
geïnterpoleerde waarden weergegeven in figuur 19 om een duidelijker ruimtelijk beeld te 
krijgen van de regionale verschillen. 
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Figuur 18. Soortenrijkdom per opnamepunt in 2005-2006. 

Figuur 19. Geïnterpoleerde soortenrijkdom in 2005-2006. 
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Uit figuur 18 en 19 blijkt dat duidelijk meer soorten voorkomen in het midden en in het noor-
den van Limburg. Als we figuur 12 met de ecodistricten van Limburg naast deze kaarten leg-
gen, blijken duidelijk meer soorten voor te komen op het Limburgs plateau met uitlopers in 
het Demerland. Geologisch zijn dit de zure zandgronden van Limburg.  

In vergelijking met vroegere opnames voor Midden-Limburg zien we verschillen: Barkman 
(1963) trof doorheen Midden-Limburg een zone aan met minder soorten en Quanten vond in 
1985 meer soorten in het zuiden van het studiegebied (figuur 20). 

Figuur 20. Soortenrijkdom per opnamepunt in 1960 (links) en in 1985-86 (rechts). 

3.2.2 Rode Lijst 
Momenteel bestaat er geen Rode Lijst van de korstmossen in Vlaanderen. Op basis van lite-
ratuurgegevens m.b.t. het voorkomen van korstmossen in België en Nederland en op basis 
van de talrijke excursies die de laatste jaren in de andere provincies van Vlaanderen plaats-
gevonden hebben, is het toch mogelijk uitspraken te doen over de zeldzaamheid en waarde 
van een aantal gevonden soorten in de provincie Limburg. 

Niet enkel de soorten die tijdens het huidige inventarisatieonderzoek werden gevonden, wor-
den besproken, maar alle recent en in het verleden gevonden soorten. 

Boomrookkorst (Catillaria nigroclavata) werd recent in Limburg door Pieter en Bern Van den 
Boom gevonden (Van den Boom & Van den Boom, 2006). In Nederland staat deze soort in 
de Rode-Lijstcategorie “ernstig bedreigd”. Diederich & Sérusiaux (2000) geven de soort niet 
op voor Vlaanderen. Ze vermelden in hun checklist dat ze waarschijnlijk vrij algemeen is, 
maar over het hoofd gezien wordt. Dit heeft alles te maken met de gelijkenis in het veld met 
het Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata). In de provincie Antwerpen werd de soort in 
2005 te Herselt gevonden (niet gepubliceerd, eigen gegevens). 

Geel schorssteeltje (Chaenotheca chrysocephala) werd in Limburg eenmaal gevonden op 
Zomereik in de gemeente Zonhoven. Er is uit Vlaanderen slechts één andere recente vondst 
bekend. Op 18/03/05 werd deze soort op Zomereik in de Merodese bossen te Herenthout 
aangetroffen. Diederich & Sérusiaux (2000) vermelden één enkele vondst die zich mogelijk 
in Vlaanderen situeert, nl. in het Brabants district. Hierbij wordt vermeld dat deze vondst da-
teert van voor 1900 en dat de soort geacht wordt verdwenen te zijn uit dit district. In Neder-
land is deze soort zeldzaam in Pleistocene bosgebieden en zijn er ook enkele vondsten in of 
bij de duinen (van Herk & Aptroot, 2004). De soort staat er echter niet op de Rode Lijst. 
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Gele poederkorst (Chrysothrix candelaris) staat in Nederland op de Rode Lijst in de catego-
rie “bedreigd” (van Herk & Aptroot, 2004). In de checklist wordt deze soort niet voor Vlaande-
ren opgegeven (Diederich & Sérusiaux, 2000). Ze werd eenmaal gevonden te Heusden-
Zolder en eenmaal te Bocholt, telkens op Zomereik. 

Gemarmerd vingermos (Physcia aipolia), Nederlandse Rode-Lijstcategorie “bedreigd”, is een 
stikstofminnende soort, die in het veld niet steeds gemakkelijk van het Groot vingermos 
(Physcia stellaris) te onderscheiden valt. In Limburg werd ze tijdens de inventarisatie vijfmaal 
aangetroffen. Mogelijk profiteert deze soort ook van de klimaatveranderingen. 

Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca) staat momenteel niet op de Rode Lijst in Neder-
land, maar is de laatste jaren zo sterk achteruit gegaan dat ze er eigenlijk wel in opgenomen 
zou moeten worden (van Herk, 2004a). Barkman trof deze soort in Midden-Limburg aan op 
drie plaatsen, Quanten op vier en nu werd ze ook driemaal gevonden. Prof. Hoffmann trof 
deze soort maar eenmaal aan in Oost- en West-Vlaanderen.  

Groot takmos (Ramalina fraxinea) is een SO2-gevoelige soort, die vroeger in Vlaanderen 
zeker meer voorkwam dan nu. In de checklist vermelden Diederich & Sérusiaux (2000) vol-
gende verspreidingsgegevens: Maritiem district: vrij zeldzaam, Vlaams district: vrij zeldzaam, 
Brabants district: vrij zeldzaam maar niet meer gezien na 1962 en vermoedelijk verdwenen. 
Hoffmann (1993) vond de soort in Vlaanderen 80 keer in 66 van de 410 uurhokken, vooral in 
een zone van 30 km langs de kust. Nu werd voor het eerst in Limburg één enkel klein exem-
plaar gevonden langsheen het Albertkanaal en één exemplaar in Peer op eik aan de ge-
denksteen van L.T.F. Limbosch (figuur 15). In Nederland staat deze soort op de Rode Lijst in 
de categorie “bedreigd” (van Herk & Aptroot, 2004). 

Isidieus vingermos (Physcia clementei) kent in Nederland oude populaties en jonge vestigin-
gen (van Herk & Aptroot, 2004). In de checklist wordt deze soort als uitgestorven opgegeven 
voor België, omdat ze er sinds 1954 niet meer was aangetroffen (Diederich & Sérusiaux, 
2000). Recent blijken in Vlaanderen ook jonge vestigingen van deze soort voor te komen: 
één vondst in het Stramprooierbroek in de periode 2002-2004 (Van den Boom & Van den 
Boom, 2006), één vondst op populier in 2006 langs de Damse Vaart (Van den Broeck et al.,
2006) en één vondst tijdens de huidige inventarisatie te Halen in de Holakenstraat op popu-
lier. Daarmee lijkt deze soort aan een opmars bezig. 

Hamsteroortje (Normandina pulchella) werd in Limburg niet gevonden tijdens de huidige in-
ventarisatie, maar wel in het Stramprooierbroek in de periode 2002-2004 (Van den Boom & 
Van den Boom, 2006). In Nederland was deze soort door de luchtverontreiniging in de jaren 
’70 teruggedrongen tot iepen langs de kust. Recent werden er diverse nieuwe vestigingen in 
het binnenland op wegbomen en in bossen vastgesteld (van Herk & Aptroot, 2004). Ook in 
Vlaanderen is dit het geval. In 2006 werd de soort op volgende plaatsen aangetroffen: Na-
tuurreservaat De Maat te Mol op eik, in Buggenhout op populier en in Londerzeel op populier 
(geen van de drie gepubliceerd, eigen gegevens). In Nederland staat de soort op de Rode 
Lijst als “ernstig bedreigd” (van Herk & Aptroot, 2004). 

Koele boskorst (Ropalospora viridis) (figuur 21) staat op de Rode Lijst van Nederland in de 
categorie “gevoelig” (van Herk & Aptroot, 2004). Deze soort werd noch door Barkman, noch 
door Quanten in Midden-Limburg gevonden. Diederich & Sérusiaux (2000) geven haar ook 
niet op voor Vlaanderen. Tijdens de huidige inventarisatie werd ze viermaal in Limburg ge-
vonden, waarbij driemaal op horizontale takken van Zomereik in een heidegebied (tweemaal 
op het Kamp van Beverlo en eenmaal in de Terhaagdoornheide). Voordien werd ze niet in 
Vlaanderen aangetroffen. 
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Figuur 21. Koele boskorst (Ropalospora viridis) (Koersel) (foto: Dries Van den Broeck). 

Lindeschildmos (Parmelina tilliacea) (figuur 22) staat in Nederland op de Rode Lijst in de 
categorie “kwetsbaar” (van Herk & Aptroot, 2004). In Midden-Limburg werd de soort in 1960 
door Barkman negen maal of in 5,7 % van de opnamepunten aangetroffen, door Quanten in 
1985-1986 vier maal of in 2,4 % van de opnamepunten en in 2005-2006 slechts twee maal of 
in 1,1 % van de opnamepunten. Daarmee vertoont de soort een dalende trend. Diederich & 
Sérusiaux (2000) geven volgende verspreidingsgegevens: Maritiem district: zeer zeldzaam, 
Vlaams district: zeer zeldzaam, de laatste keer waargenomen voor 1900 en beschouwd als 
uitgestorven, Kempens district: zeer zeldzaam en Brabants district: vrij zeldzaam. In Limburg 
zijn toch nog acht vindplaatsen. 

Figuur 22. Lindeschildmos (Parmelina tilliacea) (Sint-Pieters-Voeren). 
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Miskend glimschoteltje (Lecania subfuscula) werd door Duvigneaud & Giltay in 1938 opge-
geven voor België (Diederich & Sérusiaux, 2000). Diederich & Sérusiaux (2000) namen deze 
soort niet op in hun checklist als voorkomend in België, omdat geen relevant materiaal be-
schikbaar was. In Nederland is de soort vrij zeldzaam. Ze staat er niet op de Rode Lijst (van 
Herk & Aptroot, 2004). In Limburg werd ze nu eenmaal aangetroffen, namelijk in de Tunnel-
straat te Leopoldsburg op Zomereik. Voordien was ze ook al gevonden in de provincie Ant-
werpen, namelijk op 27/04/05 te Puurs op dood hout (niet gepubliceerd, eigen gegevens). 

Netschildmos (Rimelia reticulata) lijkt ook toe te nemen. In Nederland staat deze soort op de 
Rode Lijst als “gevoelig”. In de checklist wordt één vondst vermeld in het Maritiem district in 
1961. De auteurs concluderen: “Now extinct throughout the area of study” (Diederich & 
Sérusiaux, 2000). Recente vondsten zijn: 1/12/03 te Vremde (Van den Broeck, 2005), 
28/08/04 te Veerle (niet gepubliceerd, eigen gegevens), 3/07/05 op het Kerkhof Blauwe To-
ren te Brugge (niet gepubliceerd, eigen gegevens) en dus nu ook in de provincie Limburg 
(één exemplaar in de Holstraat te Paal op Zomereik en één exemplaar langs de toegangs-
dreef naar Grote Hof te Overpelt op Zomereik). 

Oosters schildmos (Flavopunctelia flaventior) werd eenmaal aangetroffen (te Vechmaal, 
deelgemeente van Heers). Barkman vond deze soort in 1960 in Midden-Limburg driemaal en 
Quanten eenmaal. Tijdens dit onderzoek werd de soort niet in Midden-Limburg, maar wel 
eenmaal in Vechmaal in een weide op Zomereik gevonden. Diederich & Sérusiaux (2000) 
vermelden voor Vlaanderen één vondst in het Maritiem district (dit is de vondst gedaan door 
Prof. Hoffmann in de periode 1986-1989) en ze zou in het Brabants district bekend zijn van 
vijf à negen locaties. In Nederland staat deze soort op de Rode Lijst in de categorie “gevoe-
lig”. Ze zou er zeer zeldzaam voorkomen in het oosten van Nederland en vroeger werd ze 
alleen in Zuid-Limburg aangetroffen (van Herk & Aptroot, 2004). Momenteel zijn er geen an-
dere recente vondsten uit Vlaanderen bekend. 

Papilleus schildmos (Melanelia exasperata) werd niet in de huidige inventarisatie gevonden, 
maar op een vroegere excursie in het Kamp van Beverlo (niet gepubliceerd, pers. comm. 
Kok van Herk). In Nederland groeit deze soort verspreid over het land op een paar wegbo-
men. Ze werd in de Rode-Lijstcategorie “bedreigd” geplaatst (van Herk & Aptroot, 2004). 
Diederich & Sérusiaux (2000) vermelden één enkele vondst die mogelijk in Vlaanderen lag, 
nl. in het Brabants district, en beschouwen ze als uitgestorven in dat district. De laatste 
vondst dateert van voor 1900 (Diederich & Sérusiaux, 2000). Door Hoffmann werd de soort 
niet gevonden in Vlaanderen in de periode 1986-1989 (Hoffmann, 1993), maar ze werd wel 
aangetroffen in 2003 op het kerkhof van Blankenberge (Van den Broeck, 2005). 

Purperkring (Schismatomma decolorans) werd noch door Barkman, noch door Quanten in de 
provincie Limburg gevonden. Diederich & Sérusiaux (2000) geven deze soort ook niet op 
,voor Vlaanderen. Op 2/04/05 werd de Purperkring nieuw voor Vlaanderen gevonden op het 
kerkhof van Sint-Margriete, deelgemeente van Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen (Van den 
Broeck et al., 2006). In dit onderzoek werd ze eenmaal aangetroffen op een dikke oude eik 
te Tongeren. Deze soort is dus ook nieuw voor Limburg. 

Rookglimschoteltje (Lecania naegelii) wordt in Nederland vrijwel alleen langs de kust gevon-
den. Deze soort staat er ook op de Rode Lijst als “bedreigd” (van Herk & Aptroot, 2004). In 
de provincie Antwerpen werd ze de laatste jaren acht keer aangetroffen, en in de provincie 
Vlaams-Brabant drie keer, telkens op populieren met een eerder gladde schors (niet gepubli-
ceerd, eigen gegevens). In het Stramprooierbroek en omgeving werd ze zelfs vijfmaal ge-
vonden (Van den Boom & Van den Boom, 2006). Tijdens de huidige inventarisatie werd ze 
tweemaal aangetroffen, eenmaal op eik en eenmaal op populier. 

Schaduwdruppelkorst (Fellhanera subtilis) werd noch door Barkman, noch door Quanten in 
Midden-Limburg aangetroffen. In 2005-2006 werd de soort er driemaal gevonden. In Neder-
land staat ze op de Rode Lijst in de categorie “kwetsbaar” (van Herk & Aptroot, 2004). Voor 
Vlaanderen wordt één enkele vondst opgegeven door Diederich & Sérusiaux (2000), nl. in 
het Maritiem district. In de provincie Antwerpen werd dit korstmos ooit aangetroffen in de 
Molenbeekvallei te Vremde op een populier (Jordaens et al., 2003). 
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Witte kringkorst (Pertusaria albescens) wordt door Diederich & Sérusiaux (2000) als zeld-
zaam in het Maritiem district, vrij zeldzaam in het Vlaams district, vrij zeldzaam in het Kem-
pens district en vrij algemeen in het Brabants district opgegeven. Barkman vond deze soort 
in Midden-Limburg op negen locaties, Quanten op geen enkele, terwijl ze nu in gans Limburg 
slechts eenmaal werd aangetroffen (op populier te Diepenbeek). In Nederland is deze soort 
algemeen in het Noordoosten, vrij zeldzaam in Utrecht, Zeeland en Noord-Holland en elders 
zeldzaam. Ze staat er niet op de Rode Lijst (van Herk & Aptroot, 2004). Hoffmann (1993) trof 
ze eenmaal aan. In Vlaanderen werd één exemplaar gevonden in West-Vlaanderen (kerkhof 
Blankenberge) op 3/07/05. Deze soort lijkt meer voor te komen in Vlaams-Brabant (vier 
vondsten op eik en populier in 2006, niet gepubliceerd, eigen gegevens), terwijl ze in de pro-
vincie Antwerpen niet aanwezig lijkt. Ondanks de talrijke excursies de laatste jaren werd ze 
er nog nergens aangetroffen. 

Ananaskorst (Pertusaria amara), Bosschotelkorst (Lecanora argentata), Bruin boerenkool-
mos (Tuckermannopsis chlorophylla), Caloplaca cerina, Caloplaca cerinella, Gewoon spel-
denkussentje (Pertusaria pertusa), Groen boomspijkertje (Calicium viride), Hard-hout scho-
telkorst (Lecanora varia), Vertakt bekermos (Cladonia digitata), Witgerande stofkorst (Hae-
matomma ochroleucum), Zwarte schotelkorst (Tephromela atra) en Zwart schriftmos (Ope-
grapha atra) werden alle door Barkman in 1960 gevonden. Noch in 1985-1986, noch in 
2005-2006 kon een van deze soorten teruggevonden worden. Het merendeel van deze soor-
ten is bovendien sinds lang niet meer gevonden in Vlaanderen. Uitzonderingen zijn: Bruin 
boerenkoolmos (Tuckermannopsis chlorophylla), dat bekend is van de Kesselse heide (niet 
gepubliceerd, pers. comm. Dirk Jordaens) en Hard-hout schotelkorst (Lecanora varia), die 
bekend is van enkele plaatsen in de provincie Antwerpen, maar dan groeiend op dood hout 
(niet gepubliceerd, eigen gegevens). Zwarte schotelkorst (Tephromela atra) komt vaker voor, 
maar dan op oude muren. Zwart schriftmos (Opegrapha atra) is een soort die recent gevon-
den werd op enkele plaatsen in Oost-Vlaanderen (Van den Broeck & Jordaens, 2006; Van 
den Broeck et al., 2006). Ze behoort tot een groep van soorten die het oranjekleurige groen-
wier Trentepohlia bevatten. Deze alg is sterk toegenomen ten gevolge van het warmer wor-
dende klimaat. Ook in Limburg heeft dit al zijn effect gehad. Valse knoopjeskorst (Dimerella
pineti) hoort ook tot deze groep en is werkelijk spectaculair toegenomen. Het is mogelijk dat 
daardoor ook andere soorten van deze groep in de toekomst zullen toenemen, zoals dit in 
Nederland al vastgesteld werd (Sparrius, 2003). 

3.2.3 Bijzondere biotopen 
Vanuit lichenologisch oogpunt kent de provincie Limburg een aantal bijzondere biotopen, in 
die zin dat bepaalde soorten korstmossen daar frequenter aangetroffen worden dan elders of 
soms zelfs uitsluitend daar voorkomen. De twee belangrijkste zijn de heidegebieden en de 
holle wegen. 

De holle wegen kenmerken zich door het voorkomen van Kort schriftmos (Opegrapha niveo-
atra) en Schorsolievlekje (Porina aenea). Kort schriftmos werd tijdens de huidige inventarisa-
tie tienmaal gevonden (achtmaal in een holle weg in de gemeentes Heers, Gingelom en 
Tongeren). In Vlaanderen was deze soort tot nu toe eerder bekend van het Maritiem district 
(Diederich & Sérusiaux, 2000). Hoffmann (1993) vond ze viermaal. In de provincie Antwer-
pen werd ze nog niet gevonden.  

De provincie Limburg kent nog heel wat grote en kleine heischrale gebieden, waaronder het 
Kamp van Beverlo, de Mechelse heide, de Terhaagdoornheide, de Teut, Wijdevenheide 
(Zolder) enz. Op eiken kunnen daar heel wat bijzondere soorten aangetroffen worden die 
elders nauwelijks of niet voorkomen. Het zijn o.a. Avocadomos (Parmeliopsis ambigua), 
Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca), Koele boskorst (Ropalospora viridis) en Purper 
geweimos (Pseudevernia furfuracea) (figuur 22). De meeste van deze soorten zijn zuurmin-
nend en extra gevoelig voor ammoniak. 
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3.2.4 Gebiedsbespreking m.b.t. ammoniak 
NIW en AIW worden geacht elkaars tegenpolen te zijn in het meten van de ammoniakbelas-
ting. Een hoge NIW moet wijzen op een hoge belasting, terwijl een hoge AIW moet wijzen op 
een lage belasting. M.a.w. beide parameters moeten statistisch negatief gecorreleerd zijn, en 
dat is ook zo in de Limburgse gegevens (figuur 23). 
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Figuur 23. Negatieve correlatie tussen NIW en AIW (punten met minstens zes bomen, N = 485). 

De duidelijk negatieve correlatie van -0,32 (p < 0,00001) is wel heel wat lager dan aangege-
ven door van Herk (1990) (r = -0,56), maar past wel goed bij waarnemingen in het veld: op-
namepunten met veel soorten bevatten doorgaans zowel een reeks nitrofiele als acidofiele 
soorten.

Het ruimtelijk patroon van de NIW is weergegeven in figuur 24. Deze kaart geeft een repre-
sentatief beeld van de verdeling van de invloed van ammoniak op korstmossen in Limburg. 
Een NIW tussen 1,5 en 3,0 duidt op een matige invloed van ammoniak, tussen 3,0 en 5,0 is 
de invloed vrij ernstig en tussen 5,0 en 7,0 ernstig. Waarden groter dan 7 komen overeen 
met zeer ernstige verontreiniging. 

Hoge waarden geven aan waar veel nitrofiele soorten aanwezig waren en dus hoge concen-
traties ammoniak in de lucht regelmatig optreden. Dit zijn gewoonlijk gebieden waar de wei-
nig verdunde ammoniakpluim laag over de grond scheert. Lagere waarden zijn te vinden in 
gebieden met een minder grote emissiedichtheid of in gebieden op grotere afstand van vee-
houderijen, waar door verdunning van de ammoniakpluim de NH3-concentraties lager zijn. 
De milieuschade bij lage ammoniakconcentraties is beter na te gaan met de acidofiele indi-
catiewaarde, omdat veel ammoniakgevoelige soorten al bij uiterst lage NH3-belastingen ver-
dwijnen. In gebieden met een hoge uitstoot zijn ammoniakgevoelige soorten gewoonlijk gro-
tendeels of geheel verdwenen. Daar is de praktische bruikbaarheid van de acidofiele indica-
tiewaarde kleiner dan de nitrofiele indicatiewaarde. 

De ruimtelijke verdeling van de acidofiele indicatiewaarde is weergegeven in figuur 25. De 
AIW gedraagt zich zoals gezegd tegengesteld aan de NIW: een hoge AIW geeft aan waar de 
ammoniakbelasting laag is. Een AIW lager dan 3,0 duidt op een zeer sterke invloed van 
ammoniak, waarden tussen 5,0 en 7,0 op een matige invloed en waarden boven 7,0 op een 
geringe invloed. 
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Figuur 24. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor de nitrofiele indicatiewaarde (NIW) in 2005-2006 
(gecorrigeerde waarden voor opnamepunten met andere boomsoorten dan eiken). 

De kleuren in figuur 24 van rood via oranje naar wit (van sterk vervuild naar weinig vervuild), 
en in figuur 25 van wit via oranje naar rood (van sterk vervuild naar weinig vervuild) geven 
een kwantitatief beeld van de belastingsgraad van de NH3 op basis van een interpolatie van 
de gemeten waarden. De betekenis daarvan hangt echter sterk samen met de functie van 
het gebied. Zo kan oranje in een natuurgebied ongunstig zijn (en duiden op een achter-
grondbelasting door bronnen op enige afstand), maar kan dat in een agrarisch gebied een 
beter aanvaardbare waarde zijn. 

In Limburg is er nergens nog een punt of gebied met een AIW hoger dan 7. D.w.z. dat overal 
in Limburg wel een zekere mate van ammoniakbelasting aanwezig is. Dat deze niet overal 
even hoog is kan dan in groter detail uit de NIW-kaart afgelezen worden.  

Er zijn echter beduidende regionale verschillen en een bespreking per ecodistrict dringt zich 
op.

Centrale Kempen

Dit is een klein gebied met een AIW en NIW tussen 0 en 1,5. Enkel ten noorden van Leo-
poldsburg is een kleine regio met een NIW tussen 1,5 en 3. 

Demerland

Dit is een vrij uitgestrekt gebied zich situerend tussen Tessenderlo en het noorden van Bil-
zen. Grote delen kenmerken zich door een NIW tussen 0 en 1,5 en een AIW tussen 1,4 en 
2,8. In Tessenderlo en Lummen is de situatie wel wat ongunstiger met een NIW tussen 1,5 
en 3. 
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Figuur 25. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor acidofiele indicatiewaarde (AIW) in 2005-2006. 

Figuur 26. Vooral intensieve veehouderij draagt bij tot aangehouden hoge 
ammoniakbelasting (Voeren). 
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Haspengouw van Sint-Truiden-Bilzen

Dit is een kleiner gebied waarvan grote delen weinig en andere delen een iets grotere am-
moniakbelasting vertonen. De AIW is over het ganse gebied aan de lage kant met uitzonde-
ring van een gebied op de grens tussen Alken, Wellen en Sint-Truiden. De situatie is heel 
wat ongunstiger in de gemeente Borgloon, met overwegend een NIW schommelend tussen 3 
en 7 en zelfs enkele pieken tussen 7 en 11. De AIW schommelt er tussen 0 en 1,4. 

Krijtland van Millen

Dit is een klein gebied dat zich voornamelijk uitstrekt over een deel van de gemeentes Ton-
geren en Riemst. Het grootste deel kenmerkt zich door een NIW tussen 1,5 en 3. Ten zuiden 
van Tongeren en op enkele kleine plekken te Riemst kunnen waarden tussen 0 en 1,5 geno-
teerd worden, terwijl er zich in Riemst ook enkele pieken met waarden tussen 5 en 7 bevin-
den. De AIW ligt nergens hoger dan 1,4.  

Laagterras en Holocene vallei van de Maas

Op basis van de NIW valt het gebied uiteen in drie delen: het noorden, het midden en het 
zuiden. Het midden kenmerkt zich door een NIW tussen 0 en 1,5, een lage belasting dus. In 
het noorden schommelen de waarden grotendeels tussen 1,5 en 3. Dit is ook in het zuiden 
het geval. Alleen zijn daar ook enkele plekken met waarden tussen 3 en 7. De AIW ligt in het 
ganse gebied tussen 0 en 1,4. 

Leemplateau

Dit is een vrij uitgestrekt gebied in het zuiden van Limburg. Globaal kunnen op gebied van 
ammoniakbelasting twee gebieden onderscheiden worden. Het grootste gedeelte van Heers, 
met uitzondering van de linkse en bovenste rand, kenmerkt zich door een lage ammoniakbe-
lasting (NIW tussen 0 en 1,5). Dit gebied strekt zich uit in het westen van Tongeren. Het 
grootste deel van Gingelom, het zuiden van Sint-Truiden, het zuiden van Borgloon, het noor-
den van Tongeren, het noorden van Riemst en het zuiden van Bilsen kenmerken zich door 
een NIW tussen 1,5 en 3 met enkele piekwaarden (NIW tussen 3 en 11 in het centrum van 
de gemeente Tongeren en ten zuiden van Sint-Truiden). De AIW is in het ganse gebied zeer 
laag (waarde 0-1,4), behalve in het grensgebied tussen Heers en Tongeren (waarde 1,4-
2,8).

Limburgs plateau

Dit is het grootste ecodisctrict van Limburg. Het grootste gedeelte van Lommel, gans Over-
pelt, de zuidelijke helft van Neerpelt, Peer, Meeuwen-Gruitrode, het grootste deel van Hout-
halen-Helchteren, het zuiden van Genk, het westen van Zutendaal, het noorden van As, het 
gedeelte van Dilsen en Maaseik dat op het Limburgs plateau gelegen is en het zuidwesten 
van Bocholt kenmerken zich grotendeels door een NIW hoger dan 1,5. In dit gedeelte zijn 
ook grote aaneengesloten gebieden te onderscheiden met een NIW tussen 3 en 5, met daar-
in kleinere gebieden met waarden tussen 5 en 11. Deze grote aaneengesloten gebieden zijn: 
het midden en noorden van Meeuwen-Gruitrode, een deel van het midden, zuidwesten en 
noordoosten van Peer, het zuiden van Bocholt en Neerpelt. Hier is de ammoniakbelasting 
substantieel. Dit wordt bevestigd door de AIW. Deze is globaal genomen het hoogst in die 
delen van het Limburgs plateau waar een NIW tussen 0 en 3 gevonden werd.  

Noordelijk Hageland

Een heel klein gebiedje van dit district in het noordwesten van Halen valt in de provincie 
Limburg. De NIW en de AIW zijn beide laag (NIW 0-1,5, AIW 0-1,4). 
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Vlakte van Bocholt en Middenterras van de Maas

De Vlakte van Bocholt onderscheidt zich duidelijk van het Middenterras van de Maas. Kin-
rooi, het noordoosten van Hamont-Achel, het zuidoosten van Bocholt en het noordoosten 
van Bree kenmerken zich door een NIW hoger dan 1,5, terwijl in het grootste deel van het 
Middenterras (uitgezonderd een klein stukje in Maasmechelen) de NIW schommelt tussen 0 
en 1,5. Zowel in Hamont-Achel als in Bocholt en Kinrooi werden grote delen met waarden 
tussen 3 en 5 genoteerd. In deze gebieden werden ook kleinere stukken met waarden tus-
sen 5 en 11 gevonden. Hier ligt dus duidelijk een groot aantal probleemgebieden voor am-
moniakverontreiniging. In de Vlakte van Bocholt situeert de AIW zich nagenoeg overal tus-
sen 0 en 1,4. Dit is niet het geval in het Middenterras van de Maas. Het grootste deel van 
Maaseik en het westen van zowel Dilsen, Maasmechelen als Lanaken kenmerken zich door 
een AIW gelegen tussen 1,4 en 2,8, met in Maasmechelen een groot gebied met een AIW 
tussen 2,8 en 4,1. 

Vochtig Haspengouw van de Getevallei

Een deel van Halen en een deel van Sint-Truiden zijn in deze regio gelegen. Het betreft twee 
kleine gebiedjes. De NIW schommelt tussen 0 en 3 met een kleine piek (NIW 3-5) in Sint-
Truiden. De AIW is gelegen tussen 0 en 1,4. 

Voerstreek

Deze valt nagenoeg in twee gelijke delen uiteen. Het westen heeft een NIW tussen 0 en 1,5 
en een AIW tussen 0 en 1,4. Het oosten heeft een NIW die in het midden van de Voerstreek 
vertrekt van waarden liggend tussen 1,5 en 3 om dan bij opschuiving naar het oosten op te 
klimmen tot waarden gelegen tussen 7 en 11 (figuur 25). De AIW in het oosten ligt tussen 1,4 
en 2,8. 

Zuidelijk Hageland

Hiertoe behoren twee kleine stukjes in het zuiden van Halen met een NIW lager dan 1,5 en 
een AIW lager dan 1,4.  

3.2.5 Gebiedsbespreking m.b.t. zwaveldioxide 
Het voorkomen van Q-soorten (soorten die volgens Barkman gevoelig zijn voor luchtveront-
reiniging) is weergegeven in figuur 27. 

De Q-som per opnamepunt blijkt sterk gecorreleerd met de soortenrijkdom per opnamepunt 
(figuur 28). Dit is ook te verwachten: veel korstmossoorten zijn immers gevoelig voor zwa-
veldioxide. Dus is het logisch dat het voorkomen van een grote soortenrijkdom samenspoort 
met een lagere zwaveldioxidebelasting en dus meer Q-soorten moet opleveren.

Op basis hiervan kan verwacht worden dat de correlaties tussen AIW en Q-som hoger zijn 
dan die tussen NIW en Q-som. Dit blijkt echter helemaal niet het geval. De correlatie tussen 
NIW en Q-som (r = 0,51  p < 0,00001) blijkt veel hoger dan die tussen AIW en Q-som (r = 
0,14   p = 0,0028). Vermoedelijk heeft dit alles te maken met de soorten op basis waarvan de 
Q-som berekend werd. Bovendien blijkt uit onderzoek in Nederland dat een aantal neutrale 
soorten, vooral Parmelia’s en Ramalina’s, sterk afgenomen waren in gebieden waar de NIW 
ook sterk gedaald was (Sparrius, 2003). Deze soorten blijken het namelijk door een “bemes-
tingseffect” het beter te doen. Van de 11 neutrale soorten in de Q-som zijn er acht die tot 
deze groep te behoren Bij het berekenen van correlaties tussen de Q-som en de afstand tot 
maïsakkers, de afstand tot veehouderijbedrijven, de NH3-uitstoot (ton/km²/gemeente) werden 
echter geen significante verbanden gevonden. Er was echter evenmin een verband tussen 
de Q-som en de S02-uitstoot (ton/km²/gemeente). Echter, zoals uit figuur 18-19 blijkt, zijn er 
binnen Limburg nauwelijks gebieden die zich kenmerken door een grote soortenarmoede. 
Vermoedelijk is het patroon van de SO2-belasting nauwelijks of niet (meer) in de soortenrijk-
dom herkenbaar. Deze situatie doet zich ook voor in Nederland (van Herk, 1997c). 
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Figuur 27. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor het voorkomen van zwavelzuurgevoelige 
soorten in 2005-2006. 
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Figuur 28. Correlatie tussen de soortenrijkdom per opnamepunt en de Q-som (ge-
voeligheid voor zwaveldioxide) voor punten met minstens zes bomen (N = 485). 
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Figuur 18 toont de soortenrijkdom per opnamepunt en figuur 19 het totale aantal soorten 
korstmossen per uurhok. De grootste rijkdom aan korstmossen is te vinden op en rond het 
militair domein Kamp van Beverlo dat zich uitstrekt over verschillende gemeentes, op en 
rond de Terhaagdoornheide te Houthalen-Helchteren, ten oosten van Hasselt (omgeving van 
Stevoort), te Genk op en boven (Waterschei en Winterslag!) het natuurreservaat De Maten 
en in het Provinciaal Domein van Bokrijk, op en rond het Pijnven in Hechtel-Eksel, in het Na-
tionaal Park Hoge Kempen (Dilsenerbos, Lanklaarderbos). In het zuiden van Limburg bevin-
den zich her en der verspreid nog enkele rijkere punten. Dit beeld correspondeert ook niet of 
nauwelijks met de gemeten zwaveldioxide-emissies.  

De soortenrijkste punten situeren zich voornamelijk in Midden-Limburg en in het midden van 
Noord-Limburg. Verder zijn er nog enkele rijke punten in Bilsen, Tongeren en Voeren. In het 
veld kan opgemerkt worden dat rijke punten meestal punten zijn waar zowel nitrofiele als 
acidofiele soorten voorkomen. Dat zijn vermoedelijk punten waar een lichte ammoniakbelas-
ting voor de aanvoer van voedingsstoffen zorgt, maar waarbij de belasting anderzijds niet zo 
groot is dat de acidofiele soorten verdwijnen. 

De negen soortenrijkste punten (32 à 35 soorten op één punt) zijn allemaal gelegen in het 
midden en noorden van Limburg. Al deze opnamepunten bestaan uit Amerikaanse eiken 
(twee punten) of Zomereiken (zeven punten). In de meeste gevallen betreft het punten gele-
gen langs wegen in een lintbebouwingsituatie. Meestal betreft het inderdaad ook punten 
waar zowel nitrofiele als acidofiele soorten voorkomen. 

3.2.6 Verbanden met milieufactoren 
Het ruimtelijk patroon van NIW en AIW is door middel van meervoudige regressie (op puntni-
veau) met een aantal continue milieuvariabelen in verband gebracht. Meervoudige regressie 
is een statistische methode waarmee nagegaan kan worden welke milieufactoren een verkla-
ring kunnen bieden voor variaties in de NIW en de AIW. De onderzochte milieuvariabelen 
zijn: ammoniakemissie op gemeentelijk niveau (bron: VMM), zwaveldioxide-emissie op ge-
meentelijk niveau (bron: VMM), afstand tot veehouderijbedrijven (m), afstand tot maïsakkers 
(m) en beschaduwing van de stam. Tabel 5 bevat de resultaten m.b.t. de NIW, tabel 6 m.b.t. 
de AIW. 

NIW vertoont een significant verband met de afstand tot veehouderij (negatief), de NH3-
uitstoot (positief), de omtrek van de boom (negatief), bestoffingsgraad van de stam (positief) 
en beschaduwing van de boom (negatief). Dit betekent dat met toenemende afstand tot vee-
houderijbedrijven de NIW afneemt, maar dat lokale factoren als bestoffing en beschaduwing 
ook een beduidende invloed hebben. Afstand tot maïs en SO2-uitstoot hebben geen signifi-
cant verklarende waarde voor de NIW. 

Tabel 5. Uitkomst van meervoudige regressie van NIW per 
opnamepunt als afhankelijke variabele en milieufactoren 
als verklarende variabelen. 

Model: F(8,423) = 18,5, p < 0,00001, R² = 0,25 
Intercept   B = 5,26 p < 0,000001 
Omtrek van boom  B = -1,188 p < 0,000001 
Afstand tot mais  B = -0,00005 p = 0,87 
Afstand tot veehouderij B = -0,00101 p = 0,014 
Beschaduwing stam  B = -0,211 p < 0,000001 
Beschaduwing voet   B = -0,175 p = 0,00012 
Bestofte stam    B = 0,11 p = 0,018 
SO2-uitstoot   B = -0,0012 p = 0,37 
NH3-uitstoot   B = 0,029 p = 0,00004 
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Tabel 6. Uitkomst van meervoudige regressie van AIW per 
opnamepunt als afhankelijke variabele en milieufactoren 
als verklarende variabelen. 

Model: F(8,384) = 12,7, p < 0,00001, R² = 0,19 
Intercept   B = 0,49 p = 0,09 
Omtrek van boom  B = 0,423 p = 0,0035 
Afstand tot mais  B = 0,00033 p = 0,08 
Afstand tot veehouderij B = 0,0095 p = 0,00006 
Beschaduwing stam  B = 0,041 p = 0,007 
Beschaduwing voet   B = 0,027 p = 0,70 
Bestofte stam    B = -0,018 p = 0,49 
SO2-uitstoot   B = 0,0014 p = 0,07 
NH3-uitstoot   B = -0,0136 p = 0,0007 

AIW heeft een significant verband met de afstand tot veehouderij (positief), de NH3-uitstoot 
(negatief), de omtrek van de boom en de beschaduwing van de stam. Afstand tot maïs, be-
schaduwing van de boomvoet, bestoffing van de stam en SO2-uitstoot hebben geen signifi-
cant verklarend effect op de AIW. 

Omdat ook in Nederland soms wel en soms geen invloed van de boomdikte op de NIW werd 
vastgesteld, werd dit ook in deze studie verder nagegaan: er is een verband, maar met een 
grote spreiding (figuur 29). 
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Figuur 29. Correlatie tussen NIW en de dikte (omtrek) van de onderzochte bomen. 

Bij de beschrijving van het veldwerk in paragraaf 2.1. worden ook 21 categorische milieuva-
riabelen opgesomd die gebruikt werden om de omgeving van het opnamepunt te omschrij-
ven. Vermits de meeste van deze categorieën een omschrijving vormen van het landgebruik 
rond het punt (in bos, akker, langs hoofdweg door wijk e.d.) is het – met de kennis uit wat 
voorafging – nogal normaal dat de korstmosflora en de afgeleide indexen NIW, AIW, Q-som 
en soortensamenstelling helemaal niet homogeen zijn over al deze milieucategorieën. Niet 
alle groepen hadden voldoende punten om in een rangordetest mee te kunnen spelen, maar 
voor 16 groepen was dit wel (min of meer) het geval. 
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De NIW verschilt heel sterk tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(15, 482) = 75,4, 
p < 0,00001). Vooral bomen in het bos (groepen B, WB en BW) hadden een opvallend lagere 
NIW (figuur 30). Dit heeft wellicht te maken met de beperktere luchtcirculatie in bossen die 
de aanvoer van ammoniak afremt. Hoge waarden werden gevonden langs akkers en weiland 
(A, l), wellicht omdat de vrije luchtcirculatie in een open landbouwlandschap een permanente 
aanvoer garandeert. 
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Figuur 30. NIW in functie van categorische milieu-omschrijvingen rond het 
opnamepunt (zie 2.1. voor details van de groepen). 

De AIW verschilt fors tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(15, 442) = 70,1, p < 
0,00001). Hier valt het op dat punten in heidevelden en bossen opvallend hoge waarden 
hebben, wat enerzijds wijst op een effect van afstand (punten in grote heidevelden liggen ver 
van ammoniakemissiebronnen) en van het dempend vermogen van bossen (beperken van 
circulatie en aanvoer).  

De Q-som verschilt eveneens sterk tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(15, 482)
= 80,1, p < 0,00001). Ook hier scoren heidevelden en open plekken in bossen hoog.  

Begrijpelijkerwijze verschilt ook het aantal soorten tussen de milieucategorieën (Kruskal-
Wallis test, H(15, 483) = 65,0, p < 0,00001). Hierbij valt op dat punten in een open, zonnige om-
geving met een hoge UV-index (Z = heide of open plek in bos, L = weide, WK en K = in be-
bouwde kom) vaker meer soorten hebben, terwijl op plaatsen met een beschaduwde bos-
omgeving (WB, BW, B) doorgaans minder soorten voorkomen (figuur 31).  



Korstmossen Limburg                                                                                                                                       43 

W3
W2

WH
W4

W1
WL

P
W5

L
A

WB
WK

BW
B

Z
K

Milieucategorie

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A
an

ta
l s

oo
rt

en
 p

er
 o

pn
am

ep
un

t

  Mediaan
 25%-75% 
 Min-Max 

Figuur 31. Soortdiversiteit in functie van categorische milieu-omschrijvingen rond 
het opnamepunt (zie 2.1. voor details van de groepen). 

De verschillen tussen de milieucategorieën tonen het belang aan om de opnamepunten zo-
veel mogelijk te standaardiseren (zonnig, open luchtcirculatie, grote bomen van zelfde soort 
e.d.) om de korstmosflora te kunnen vergelijken en verschillen te kunnen relateren aan niet 
lokaal gebonden milieuomstandigheden zoals luchtverontreiniging. In deze studie zijn de 
opnamepunten zo zorgvuldig mogelijk gekozen in functie van een standaardisatie, maar het 
is duidelijk dat een perfecte standaardisatie in dit stadium niet mogelijk was: zo komen er nu 
eenmaal weinig laanbomen langs hoofdwegen voor midden in heidevelden, of grote heide-
velden midden in de bebouwde kom. De invloeden van deze omgevingsvariabelen waren 
trouwens net te onderzoeken onderwerpen. 

Toch stelt zich nu een probleem van onevenwichtige stratificatie: opnamepunten met dezelf-
de omgevingskenmerken zijn niet in gelijk aantal gespreid over de provincie of ecodistricten 
(tabel 7: het totaal is kleiner dan het aantal opnamepunten omdat niet elk punt eenduidig kon 
toegewezen worden). Voor een strikte stratificatie naar omgeving zou dit best wel het geval 
zijn. Dat is natuurlijk theorie, want in de praktijk is het gewoon niet haalbaar om holle wegen 
te vinden op het Kempisch plateau of heidevelden in Haspengouw. De vastgestelde on-
evenwichten zijn grotendeels het gevolg van de keuze om per kilometerhok een voldoende 
aantal meetpunten te nemen. De onevenwichten tussen punten met verschillende omge-
vingskenmerken zijn op die manier wel representatief voor het voorkomen van die milieus in 
de provincie. 

Om het effect van bovengenoemde lokale standplaatsinvloeden te verminderen, werden 
NIW- en AIW-patronen ook berekend voor een selectie van “ideale punten”, nl. enkel opna-
mepunten op eiken (minstens 6 bomen, 1,0 m < dikte < 2,6 m), niet in of langs bossen (uit-
sluiten milieutypen WB, BW en B) en met onbeschaduwde en onbestofte stam. De ruimtelij-
ke patronen (figuur 32-33) zijn gelijk aan die voor de niet zo streng geselecteerde punten 
(figuur 24-25); maw. alhoewel een statistische invloed van sommige standplaatsfactoren kan 
aangetoond worden, hebben zij geen zichtbare invloed op het bekomen ruimtelijke patroon 
bij de gebruikte dichtheid aan punten. 
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Tabel 7. Aantal opnamepunten per omgevingsklasse en per ecodistrict (zie 2.1. voor be-
schrijving milieutypes). 

OMGEVINGSKLASSE
ECODISTRICT A B BW K L P W1 W2 W3 W4 W5 WB WH WK WL Z Tot

Centrale Kempen     1  1     1   2  5 
Demerland 2 1 3  5 5 13 10 1 2 3 11 21 5 9  91 
Haspengouw van Sint-Truiden-Bilzen 4 1 2   1 11 4  3 2 7 11 1 7  54 
Krijtland van Millen 1 1     3 7   1 1 2 1   17 
Laagterras en Holocene vallei van de Maas       2 3  1   4    10 
Leemplateau  1 1  3 1 7 11 3 3  4 6 1 5  46 
Limburgs plateau 4 1 3 1 6 4 26 26  4 4 28 30 10 19 10 176 
Noordelijk Hageland       2          2 
Vlakte v. Bocholt en Middenterras v.d. Maas 1    1 1 14 11 1  2 10 8 3 8 1 61 
Vochtig Haspengouw van de Getevallei 1      3   1 1 1 2 1   10 
Voerstreek   1  2       2 1 1 1  8 
Zuidelijk Hageland       1          1 
Totaal 13 5 10 1 18 12 82 72 5 14 13 65 85 23 51 11 481 

Voor de herhaling van de opnames in de toekomst betekent dit echter wel dat de omschrij-
ving van de omgevingskenmerken opnieuw en nauwkeurig moet gebeuren, vermits een 
eventuele wijziging in het omliggende milieu op zich al een belangrijke verklaring kan vormen 
voor wijzigingen in korstmosflora. Indien de herhaling pas na vele jaren wordt gedaan, kan 
de toegenomen boomdikte ook een beperkte rol spelen.  

Figuur 32. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor de nitrofiele indicatiewaarde (NIW) in 
2005-2006 voor een selectie van “perfecte opnamepunten”. 
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Figuur 33. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor acidofiele indicatiewaarde (AIW) in 
2005-2006 voor een selectie van “perfecte opnamepunten”. 

3.2.7 Geomorfologie 
Barkman vermeldt in zijn onderzoek in 1960 een verband tussen de geomorfologie van Lim-
burg en het voorkomen van epifyten. De vijf geomorfologische gebiedsdelen van Midden-
Limburg (Tongerse plateau, Hoge Kempen, Maasvallei, stroomgebied van de Dommel en 
stroomgebied van Demer en Nete) correspondeerden volgens hem in grote trekken met de 
gevonden epifyten-geografische gebieden: 

 Het Hoog-Kempisch plateau werd lichenologisch gekenmerkt door Avocadomos 
(Parmeliopsis ambigua), Bruin boerenkoolmos (Tuckermannopsis chlorophylla), 
Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca), Purper geweimos (Pseudevernia furfura-
cea) en Witkopschorsmos (Hypogymnia tubulosa), dus door submontane soorten. 
Typisch was ook het ontbreken van Heksenvingermos (Physcia tenella) en het ont-
breken of sporadisch voorkomen van vele andere nitrofiele soorten.  

 De Maasvallei kenmerkte zich door het ontbreken van Eikenmos (Evernia prunastri), 
Gewoon schildmos (Parmelia sulcata), Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes)
en Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce scalaris), soorten die elders in Midden-
Limburg toen algemeen waren.

 Het noordelijke deel van Midden-Limburg kenmerkte zich door het optreden van 
Bleek vingermos (Physcia dubia) en Muurschotelkorst (Lecanora muralis) op de voet 
van bomen op stikstofrijke plaatsen, d.w.z. langs stoffige wegen en bij boerderijen. 
Volgens Barkman was dit toen merkwaardig, omdat deze soorten op dat moment in 
Nederland zeer zeldzaam waren op bomen. Ook de Gewone citroenkorst (Caloplaca 
citrina) bleek toen beperkt tot dit gebied. Voorts ontbrak hier het Lepelschildmos (Me-
lanelia exasperatula), toen algemeen in de rest van Midden-Limburg.  
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 Op het Plateau van Tongeren, behorend tot het krijtdistrict en gelegen in het zuidoos-
ten van Midden-Limburg, werd driemaal Oosters schildmos (Flavopunctelia flaventior)
aangetroffen, een soort die als kenmerkend voor het krijtdistrict beschouwd wordt. De 
zuidoosthoek van het gebied werd verder nog gekenmerkt door het voorkomen van 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis), Kauwgommos (Diploicia canescens),
Lindeschildmos (Parmelina tiliacea) en door het ontbreken van Eikenmos (Evernia 
prunastri) en Gewoon schubjesmos (Hypocenomyce scalaris). Het Trompettakmos 
(Ramalina fastigiata) werd enkel hier (eenmaal) gevonden.  

 Het zuidwestelijke gebied kenmerkte zich door volgende typische soorten: Groot vin-
germos (Physcia stellaris), Vals dooiermos (Candelaria concolor) en Zwarte schotel-
korst (Tephromela atra). Daarnaast bleek het vele soorten met het noordelijke deel 
gemeen te hebben, soorten die in het centrum van Midden-Limburg ontbraken, waar-
onder Kauwgommos (Diploicia canescens).

Het idee dat er een verband bestaat tussen geomorfologische gebieden of ecodistricten en 
de aanwezige korstmossen werd ook in deze studie nagegaan. Eerst werden de verschillen 
tussen de ecodistricten voor NIW, AIW, Q-som en het gemiddelde aantal soorten per opna-
mepunt geëvalueerd door middel van niet-parametrische rangordetesten (Mediaan test, 
Kruskall-Wallis test). Nadien werd op de soortensamenstellingen per punt een Twinspan 
clusteranalyse toegepast. 

3.2.7.1 Algemene verschillen

Alhoewel er grote verschillen zijn in mediane NIW (figuur 34), is er globaal geen significant 
verschil tussen de districten (Kruskal-Wallis test, H(10, 483) = 16,2, p = 0,09). 
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Figuur 34. De nitrofiele indicatewaarden (NIW) zijn niet significant heterogeen tussen de ecodistricten. 
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De AIW per opnamepunt daarentegen verschilt sterk tussen de ecodistricten (Kruskal-Wallis 
test, H(11, 442) = 115,1, p < 0,00001). Vooral het Limburgs plateau en het Demerland hebben 
hoge AIW, terwijl de leemstreken (Haspengouw, Leemplateau en Krijtland van Millen) lage 
waarden hebben (figuur 35). 
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Figuur 35. De acidofiele indicatiewaarden (AIW) verschillen sterk tussen de ecodistricten. 

Ook de Q-som per opnamepunt verschilt lichtjes tussen de ecodistricten (Kruskal-Wallis test, 
H(11, 490) = 20,6, p = 0,04). Opnieuw scoren het Limburgs plateau, Demerland en de Centrale 
Kempen hoger en de leemstreken lager (figuur 36). 

Het gemiddelde aantal soorten per opnamepunt verschilt tussen de ecodistricten (Kruskal-
Wallis test, H(11, 484) = 36,4, p = 0,0001). Vooral de zure gebieden (hoge AIW) Limburgs pla-
teau, Demerland en Centrale Kempen zijn rijk aan soorten (figuur 37). 

3.2.7.2 Clustering van punten op basis van soortensamenstelling

Om te onderzoeken of er gelijkenissen zijn in soortensamenstelling tussen de verschillende 
opnamepunten, werd een clusteranalyse uitgevoerd. Hiervoor werd een Twinspan-analyse 
gedaan met het programma WinTwins (Hill & Šmilauer, 2005). Voor elk opnamepunt met zes 
of meer bomen werd per soort korstmos het aantal bomen berekend waarop de soort voor-
komt. Als pseudospecies werden niveaus 0, 2, 5 en 9 ingesteld, waardoor eigenlijk vier tal-
rijkheidklassen ontstaan. 

Op deze manier werden 109 soorten korstmossen en 489 opnamepunten gerangschikt. 
Twinspan verdeelt de opnamepunten in groepen op basis van gelijkenissen in de soorten-
samenstelling. De analyse gebeurt in verschillende stappen (niveaus). Op het eerste niveau 
wordt een onderverdeling gemaakt in twee groepen. Er wordt telkens gesplitst in een positie-
ve (1) en een negatieve groep (0). Met elk volgend niveau worden de groepen dan verder 
opgesplitst. De technische output van de analyse wordt weergegeven in bijlage 7. 
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Figuur 36. Het voorkomen van zwaveldioxide-gevoelige korstmossen (Q-som) verschilt 
lichtjes tussen de ecodistricten. 
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Figuur 37. De soortenrijkdom per opnamepunt verschilt tussen de ecodistricten. 

De verschillende groepen van opnamepunten werden uitgezet op een kaart om te kijken of 
er ruimtelijke verbanden zijn (figuur 38). 

Figuur 38. Ruimtelijk patroon van verbanden tussen soortensamenstellingen per punt volgens groe-
pen uit een clusteranalyse (resultaten op niveau 3). 

Niveau 1

De eerste splitsing maakt geen perfect ruimtelijk onderscheid tussen de twee groepen. De 
punten uit beide groepen liggen verspreid door elkaar heen (figuur 38: groepen beginnend 
met 0 t.o.v. groepen beginnend met 1). Wel liggen de punten van groep 1 meer centraal in 
de provincie en zijn de opnamepunten uit groep 0 verspreid over de ganse provincie. 

De negatieve groep (0) heeft de volgende indicatoren: Gewoon schildmos (Parmelia sulcata)
2(-), Groot dooiermos (Xanthoria Parietina) 2(-), Heksenvingermos (Physcia tenella) 3(-), 
Kapjesvingermos (Physcia adscendens) 2(-), Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa) 2(-), 
Verstop-schildmos (Melanelia subaurifera)1(-) en Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata)
2(-). De positieve groep (1) heeft als indicatoren Gewone poederkorst (Lepraria incana) 4(+) 
en in minder mate de Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides) 2(+) en Smal bekermos 
(Cladonia coniocraea) 1(+). 
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De negatieve groep wordt gekenmerkt door soorten die stikstof- en ammoniakminnend zijn, 
aangevuld met soorten (o.a. Parmelia’s) die van dit “bemestingseffect” profiteren. Ook het 
Vliegenstrontjesmos is een liefhebber van voedselrijke schors (Purvis et al., 1992). Zoals uit 
de NIW-kaart blijkt (figuur 24) is ammoniak in min of meerdere mate overal in de provincie 
aanwezig. In de negatieve groep zitten veel meer soorten dan in de positieve groep. Opna-
mepunten met veel soorten zijn inderdaad ook over de ganse provincie aanwezig, met een 
iets groter zwaartepunt in het noorden (figuur 18 en 19).  

De positieve groep bevat voornamelijk acidofielen. Ook de Valse knoopjeskorst (Dimerella 
pineti) is ietwat zuurminnend (Purvis et al., 1992). De AIW-kaart (figuur 25) geeft duidelijk 
aan dat acidofielen meer aanwezig zijn in het centrum van de provincie. 

Niveau 2

Binnen de negatieve groep (0) wordt er na splitsing een duidelijk onderscheid zichtbaar tus-
sen de opnamepunten in Zuid-Limburg (negatieve groep 00) en deze in Noord-Limburg (po-
sitieve groep 01) (figuur 38). 

De noordelijke groep bevat hierbij duidelijk veel meer soorten dan de zuidelijke groep. Drie 
zeer vaak samen voorkomende nitrofyten blijken te ontbreken in de groep: Groot dooiermos 
(Xanthoria parietina), Kapjesvingermos (Physcia adscendens) en Rond schaduwmos (Phae-
ophyscia orbicularis). Drie andere zijn wel aanwezig: Heksenvingermos (Physcia tenella),
Kroezig dooiermos (Xanthoria candelaria) en Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa). Daar-
naast zijn Bosschildmos (Flavoparmelia caperata) 1(+), Gewoon schildmos (Parmelia sulca-
ta) 3(+), Gestippeld schildmos (Punctelia subrudecta) 1(+) en Verstop-schildmos (Melanelia 
subaurifera) 2(+) typisch voor Noord-Limburg (figuur 39). In de groep zitten ook vijf acidofie-
len.

Figuur 39. Bosschildmos (Flavoparmelia caperata).

Om hypothesen te genereren over de ecologische betekenis van de samenhang tussen de 
soorten, werd gebruik gemaakt van de zogenaamde Ellenberggetallen. Deze getallen geven 
voor een selectie aan korstmossen de gevoeligheid weer voor de volgende ecologische pa-
rameters: licht, temperatuur, continentaliteit, vocht, pH, stikstof en zwaveldioxidetoxitolerantie 
(bijlage 8, zie ook paragraaf 3.3.2).  

Als we de Ellenberg-zuurtegraadwaarden (pH) van de aanwezige groep nitrofyten vergelijken 
met de ontbrekende groep, verkiest de eerste groep een meer zure schors dan de tweede 
groep (tabel 8). Ook de voor Noord-Limburg typische soorten verkiezen een meer zure 
schors (tabel 8). 
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Al deze elementen kunnen samengebracht worden in volgende tentatieve hypothese. De 
noordelijke groep betreft punten met een weelderige lichenenflora waar zuurminnende soor-
ten samenleven met ammoniakminnende soorten. Dit komt mogelijk doordat de ammoniak-
belasting niet zo hoog is dat hierdoor de zuurminnende soorten verdwijnen. De schildmossen 
die een eerder neutrale tot zure schors verkiezen, profiteren bovendien van het lichte “be-
mestingseffect”. 

Tabel 8. Ellenberg-zuurtegraadwaarden (pH) van de aan-
wezige en afwezige nitrofyten en de typische schildmos-
soorten van Noord-Limburg. 

Soort pH
Aanwezige nitrofyten 
Physcia tenella 6
Xanthoria candelaria 6
Xanthoria polycarpa 6
Afwezige nitrofyten 
Xanthoria parietina 7
Phaeophyscia orbicularis 7
Physcia adscendens 7
Typische schildmossoorten van Noord-Limburg 
Flavopunctelia caperata 4
Parmelia sulcata 5
Punctelia subrudecta 4

De soorten die typisch samen voorkomen in het zuiden van Limburg (negatieve groep 00) 
zijn soorten die eerder een meer basische schors verkiezen (tabel 9). Men treft deze boven-
dien vaker aan op boomvoeten en/of vaker op eerder gladde schors. Zuurminnende soorten 
worden, in vergelijking met het noorden, beduidend minder in het zuiden van Limburg aange-
troffen (figuur 25). In het veld kon bovendien vastgesteld worden dat de schors van eiken in 
het zuiden langer glad blijft dan in het noorden (mogelijk gaat het om groeiplaatseffecten of 
om genetisch verschillende bomen). 

Tabel 9. Ellenberg-zuurtegraad-
waarden (pH) voor de soorten 
typisch voor Zuid-Limburg. 

Soort pH
Lecidella elaeochroma 5
Phaeophyscia orbicularis 7
Lecanora dispersa 8

De splitsing binnen groep 1 onderscheidt een negatieve groep (groep 10) met punten ver-
spreid in Noord-Limburg maar niet in de streek rond Peer, en een positieve groep (groep 11) 
met punten die zich voornamelijk situeren in de regio As, Maasmechelen en Zutendaal (Nati-
onaal Park Hoge Kempen) en enkele punten in het westen van de provincie. 

Het is onduidelijk hoe deze splitsing juist moet begrepen worden.  
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De negatieve groep (10) heeft als indicatoren Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides)
2(-) en Heksenvingermos (Physcia tenella) 2(-). De eerste is een acidofiel, de tweede een 
nitrofiel. In het veld treft men van de Groene schotelkorst meestal wel slechts kommervor-
men aan (geel i.p.v. groen van kleur en steriel). D.w.z. dat hij hoogst waarschijnlijk ten ge-
volge van de aanwezige ammoniakbelasting aan het verdwijnen is. Daarnaast komt Heksen-
vingermos in vergelijking met Kapjesvingermos vaker voor op plaatsen waar wat minder 
ammoniakbelasting is (de pH-Ellenbergwaarde van Kapjesvingermos is 8, die van Heksen-
vingermos 7). Dus mogelijk betreft het hier een overgangssituatie van zure naar meer basi-
sche schors. Dit is in contrast tot de situatie rond Peer, waar de ammoniakbelasting substan-
tieel aanwezig is. Dergelijke overgangssituaties kunnen vaak heel gemakkelijk in het veld 
vastgesteld worden. Dat zijn situaties waar nog veel acidofielen aanwezig zijn, al dan niet in 
minder gezonde toestand, maar waarbij ook al veel ammoniakminnende soorten aan te tref-
fen zijn. Er kunnen dan heel wat typische fenomenen vastgesteld worden. Een voorbeeld uit 
het veld. Gewone poederkorst (Lepraria incana) is op dit ogenblik de vaakst aangetroffen 
zuurminnende soort. In het veld kan heel duidelijk vastgesteld worden dat deze bij het min-
der zuur worden van de schors geleidelijk vervangen wordt door Bleekgroene schotelkorst 
(Lecanora expallens) (figuur 40). 

Figuur 40. Bleekgroene schotelkorst (Lecanora expallens).

Dit wordt ook in de Ellenberggetallen weerspiegeld. Bleekgroene schotelkorst is iets meer 
stikstofminnend (N-Ellenbergwaarde = 4) dan Gewone poederkorst (N-Ellebergwaarde = 3) 
en prefereert een iets minder zure schors (pH-Ellenbergwaarde = 4 versus pH-
Ellenbergwaarde = 3). 

De positieve groep (11) heeft als indicator de Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti) 1(+). 
Ook de andere soorten van deze groep prefereren een iets zuurdere en voedselarme schors. 
Dit kan er op wijzen dat het Nationaal Park Hoge Kempen minder door ammoniak belast is. 
Dat blijkt ook zo te zijn als we de NIW- en AIW-kaarten bekijken (figuur 24 en 25). Maar er 
zijn nog andere regio’s in Limburg waar dit ook het geval is en deze zitten niet in deze groep. 
Dus blijft deze splitsing toch min of meer onduidelijk. 

Niveau 3

Binnen de Zuid-Limburgse punten (groep 00) kan nog verder een onderscheid worden ge-
maakt.

De positieve groep (001) heeft als voornaamste indicatoren: Groot dooiermos (Xanthoria 
parietina) 3(+), Kapjesvingermos (Physcia adscendens) 3(+) en Rond schaduwmos (Phae-
ophyscia orbicularis) 2(+). Bijkomende indicatoren zijn: Gewone schotelkorst (Lecanora dis-
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persa) 1(+), Grove geelkorst (Candelariella vitellina) 1(+) en Stoeprandvingermos (Physcia 
caesia) 1(+). De opnamepunten van deze groep bevinden zich eerder centraal in Zuid-
Limburg. Deze regio kenmerkt zich door een eerder hoge tot vrij hoge NIW (figuur 24). De 
bijkomende indicatoren worden geacht eerder typisch te zijn voor stoffige boomvoeten of 
boomvoeten waar lokale aanrijking plaatsvindt, bv. ten gevolge van strooizout of passerende 
honden. Als we de ph-Ellenberggetallen van de nitrofytische boomvoetsoorten plaatsen te-
genover de overige nitrofyten (tabel 10), is er een duidelijk verschil. Nitrofytische boomvoet-
soorten hebben gemiddeld een hogere pH-Ellenbergwaarde dan de overige nitrofyten. Bin-
nen de groep van de overige nitrofyten zijn de voornaamste indicatoren ook diegene die een 
hoger Ellenberggetal voor pH hebben (zie ook de discussie hierboven). Het centrum van 
Zuid-Limburg kenmerkt zich dus duidelijk door een hogere ammoniakbelasting dan in de rest  

van het zuiden. 

Figuur 41. Grove geelkorst (Candelariella vitellina) (links) en 
Stoeprandvingermos (Physcia caesia) (rechts). 

De negatieve groep heeft als indicator: Gewone poederkorst (Lepraria incana) 3(-). De pun-
ten van deze groep liggen in het uiterste zuiden van Limburg, op de as Halen, Herk-de-Stad, 
Alken en in Noordoost-Limburg, voornamelijk langs de Maaskant. Deze regio’s kenmerken 
zich door een lage AIW (figuur 25). 

De Noord-Limburgse positieve groep 01 wordt verder gesplitst in twee groepen, die opnieuw 
grotendeels de ammoniakminnende soorten tegenover de zuurminnende soorten plaatsen. 

In de ammoniakminnende negatieve groep (010) vinden we als belangrijkste soorten de vol-
gende nitrofielen: Groot dooiermos (Xanthoria parietina) 3(-), Heksenvingermos (Physcia 
tenella) 4(-), Kapjesvingermos (Physcia adscendens) 3(-), Klein dooiermos (Xanthoria poly-
carpa) 3(-), Stoeprandvingermos (Physcia caesia) 1(-) en Vliegenstrontjesmos (Amandinea
punctata) 4(-). De opnamepunten van deze groep hebben een zeer gelijke soortensamen-
stelling. Ze situeren zich voornamelijk in de streek rond Peer waar, zoals uit de NIW-kaart 
(figuur 24) af te lezen valt, een sterke ammoniakbelasting aanwezig is. 

De zuurminnende positieve groep (011) is vooral gebaseerd op Gewone poederkorst (Lepra-
ria incana) 4(+), met daarnaast andere acidofielen zoals Groene schotelkorst (Lecanora co-
nizaeoides) 1(+) en Bekermossen (Cladonia’s). De opnamepunten van deze groep vormen 
een cluster van Noordwest-Limburg tot Genk. Deze cluster is een gebied gekenmerkt door 
eerder hoge AIW (figuur 25) in combinatie met eerder lage NIW (figuur 24). 

Binnen groep 10 worden geen duidelijke patronen meer zichtbaar na verdere splitsing. De 
punten blijven verspreid over de provincie. 
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Tabel 10. Verschil in pH-Ellenberg-
waarden voor boomvoet- en ande-
re nitrofyten. 

pH
Boomvoetnitrofyten 
Candelariella aurella 9
Candelariella vitelina 5
Lecanora dispersa 8
Lecanora hageniii 8
Lecanora muralis 8
Physcia caesia 8
Rinodina gennarii 8
Som 54 
Gemiddelde  7,7 
Andere nitrofyten 
Phaeophyscia orbicularis 7
Physcia adscendens 7
Physcia tenella 6
Physcia dubia 7
Xanthora candelaria 6
Xanthoria parietina 7
Xanthoria polycarpa 6
Som 46 
Gemiddelde  6,6 

Binnen de positieve groep 11 worden de opnamepunten van het Nationaal Park Hoge Kem-
pen (groep 111) door een positief verband met volgende soorten duidelijk onderscheiden van 
de andere punten in het westen van de provincie (enkele punten rond Lummen en enkele 
rond Sint-Truiden, groep 110): Fijn bekermos (Cladonia chlorophaea) 1(+), Gebogen schild-
mos (Hypotrachyna revoluta) 1(+), Gewoon schildmos (Parmelia sulcata) 1(+) en Smal be-
kermos (Cladonia coniocraea) 1(+) (figuur 42). 

Figuur 42. Gebogen schildmos (Hypotrachyna revoluta).
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Hier is geen duidelijke tweedeling tussen nitrofielen en acidofielen. Beide groepen kenmer-
ken zich trouwens door het nagenoeg ontbreken van ammoniakminnende soorten. De Ellen-
bergwaarden van beide groepen van soorten verschaffen geen inzicht in het waarom van 
deze onderverdeling. Toch wordt de regio van het Nationaal Park gekenmerkt door een typi-
sche soortensamenstelling.  

Niveau 4

Vanaf het vierde niveau van opsplitsing is het aantal opnamepunten per groep te beperkt om 
duidelijk herkenbare ruimtelijke patronen zichtbaar te maken. 

Besluit

De verdeling van de opnamepunten door middel van een Twinspan-analyse blijkt groten-
deels te verlopen langs de as nitrofielen versus acidofielen. De mate van ammoniakbelasting 
blijkt dus momenteel van doorslaggevende betekenis te zijn op de korstmossensamenstel-
ling. De geografische patronen die zich aftekenen, zijn in hoofdzake terug te voeren tot pa-
tronen van ammoniakbelasting. 

3.2.7.3 Bespreking

Als we de soorten bekijken die Barkman als typisch voor een bepaald geomorfologisch ge-
bied beschouwde, dan blijken dat voornamelijk enerzijds nitrofiele en anderzijds acidofiele 
soorten te zijn. Hierdoor wordt het geomorfologisch aspect in hoofdzaak teruggebracht tot de 
interactie met landgebruik en het patroon van luchtverontreiniging. 

De soorten die Barkman als typisch voor het Hoog-Kempisch plateau beschouwde, zijn alle-
maal acidofielen. Typisch voor dit gebied was ook het ontbreken of gering voorkomen van 
neutrofielen. De Maasvallei kenmerkte zich door het ontbreken van vier soorten. Drie daar-
van zijn acidofielen. Van de vier soorten die typisch waren voor het noordelijk deel van Mid-
den-Limburg, zijn er drie nitrofiel. De situatie op het Plateau van Tongeren is minder duide-
lijk, terwijl in het zuidwestelijke gebied weer meer nitrofielen typisch zijn. 

Ten tijde van Barkman was de invloed van ammoniak op korstmossen nog niet bekend. Wat 
hij dus toen als eigen aan bepaalde regio’s beschouwde, kan (ten dele) op verschillen in 
ammoniakbelasting teruggevoerd worden. Ook de verbanden die hierboven gevonden wer-
den tussen ecodistricten en AIW, Q-som en gemiddeld aantal soorten per opnamepunt kun-
nen (ten dele) met verschillen in ammoniakbelasting samenhangen. 

3.3 Midden-Limburg 
3.3.1 Soortensamenstelling en veranderingen 
Tijdens het onderzoek werden in Midden-Limburg 99 soorten korstmossen op de onderzoch-
te bomen aangetroffen (bijlage 9 en 10). Over het geheel genomen is de diversiteit van de 
korstmossen sterk toegenomen, zowel in vergelijking met 1960 (68 soorten) als met 1986 
(41 soorten). In vergelijking met de situatie in 1960 werden 17 korstmossoorten nu niet meer 
teruggevonden. Een aantal van deze soorten was toen al uiterst zeldzaam. Toch zijn hierbij 
ook soorten die toen nog in ongeveer 6 % van de onderzochte punten voorkwamen, nl. Ana-
naskorst (Pertusaria amara, 6,8%)) en Witte kringkorst (Pertusaria albescens, 7,4%). Ook in 
de periode 1985-1986 werden deze 17 soorten al niet meer gevonden. 

Drie soorten die in 1960 voorkwamen en niet gevonden werden in 1985, werden nu wel te-
ruggevonden: Avocadomos (Parmeliopsis ambigua, 6,1 % in 1960, 0 % in 1985, 1 % in 
2005), Berijpte schotelkorst (Lecanora carpinea, 4,1 % in 1960, 0 % in 1985, 6,3 % in 2005) 
en Groot vingermos (Physcia stellaris, 0,7 % in 1960, 0 % in 1985 en 6,8% in 2005) (bijlage 
4).
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Maar liefst 51 korstmossoorten zijn nieuw. Zeven daarvan zijn sinds 1985 als nieuw voor de 
wetenschap beschreven of afgesplitst van andere soorten (zie onder punt 2.3.). Van de 
nieuwe soorten zijn sommige bijzonder sterk toegenomen en nu zelfs algemeen te noemen, 
bv. Dun schaduwmos (Hyperphyscia adglutinata, van 0 naar 15,1 %), Groen boomschildmos 
(Flavoparmelia soredians, van 0 naar 22,4 %), Groot schildmos (Parmotrema chinense, van 
0 naar 35,4 %) (figuur 43). Poedergeelkorst (Candelariella reflexa, van 0 % voorheen naar 
67,7 % nu) heeft zich overal sterk uitgebreid. In Midden-Limburg kwam deze soort tot 1985 
niet voor (figuur 44). 

Figuur 43. Groen boomschildmos (Flavoparmelia soredians) (links) werd in 1960 niet gevon-
den, maar kwam in 2005 al voor op 22 % van de onderzochte punten. Groot schildmos (Par-

motrema chinense) (rechts) nam zelfs toe van 0 naar 35 % van de punten. 

Figuur 44. De Poedergeelkorst (Candelariella reflexa) werd in 
1960 niet gevonden, maar kwam nu al voor op 68 % van de on-

derzochte punten. 

Een aantal soorten is sterk achteruit gegaan, bv. Gewoon schorsmos (Hypogymnia physo-
des, van 53,4 % in 1960 en 83,1 % in 1985 naar 40,6 % in 2005) en Groene schotelkorst 
(Lecanora conizaeoides, van 91,2 % in 1960 en 100 %(!) in 1985 naar 45,3 % in 2005) (af-
beeldingen in figuur 13). 
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Er zijn ook heel wat soorten die vroeger al aanwezig waren maar nu zeer sterk zijn toege-
nomen (afbeeldingen in figuur 13). De meeste hiervan waren al toegenomen tussen 1960 en 
1985, maar nu zijn ze uiterst algemeen. Enkele voorbeelden: Groot dooiermos (Xanthoria 
parietina, 19,6 % in 1960, 31,3 % in 1985 en 79,2 % in 2005), Heksenvingermos (Physcia 
tenella, 45,9 % in 1960, 79.5 % in 1985 en 88 in 2005), Kapjesvingermos (Physcia adscen-
dens, 31,1 % in 1960, 51,2 % in 1985 en 76 % in 2005), Klein dooiermos (Xanthoria polycar-
pa, 16,9 % in 1960, 12 % in 1985 en 74,5 % in 2005).  

Ook opvallend is de zeer sterke toename van een aantal op algen lijkende, groene korstvor-
mige soorten die hoofdzakelijk in bossen voorkomen. Het gaat om o.a. Aspergekorst (Gyali-
deopsis anastomosans, voorheen 0 %, nu 3,6 %) en Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti,
voorheen 0 %, nu 25 %). 

Als we enkel kijken naar eiken, liggen de veranderingen in dezelfde lijn (bijlage 5). De meest 
spectaculaire afname bv. is er bij Groene schotelkorst (-43,1 %). Er zijn duidelijk veel meer 
soorten toegenomen. Enkele voorbeelden: Heksenvingermos (+78,8 %), Bleekgroene scho-
telkorst (+76,6 %, Verstop-schildmos (+73,8 %), Groot dooiermos (+72,9 %) en Klein dooi-
ermos (+71,8 %). 

3.3.2 Ecologische betekenis van de veranderde soortensamenstelling: Ellen-
berggetallen

Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat o.a. de opwarming van de aarde effect heeft op 
de soortensamenstelling van korstmossen, naast de reeds genoemde effecten van ammoni-
ak en zwaveldioxide (van Herk, 2002b; Sparrius, 2003; van Herk, 2004b). Om na te gaan of 
dit in Limburg ook het geval is, werd gebruik gemaakt van de zogenaamde Ellenberggetal-
len. Deze getallen geven voor een selectie aan korstmossen de gevoeligheid weer voor de 
volgende ecologische parameters: licht, temperatuur, continentaliteit, vocht, pH, stikstof en 
zwaveldioxidetoxitolerantie (bijlage 8). Verbanden werden berekend tussen de verandering 
in voorkomen van de soorten tussen 1960 en 2005-2006 enerzijds en deze ecologische 
graadmeters. Met deze benadering wordt nagegaan welke graadmeters de opgetreden ver-
anderingen best kunnen verklaren. 

Ellenbergwaarden werden vergeleken tussen een groep van 33 soorten korstmossen die een 
significante toename (p < 0,01) vertoonden tussen de opnames van Barkman en deze stu-
die, en een groep van 41 soorten korstmossen waarvan het voorkomen niet significant ver-
anderde (38 soorten), of die significant afnamen (3 soorten). 

Tussen deze twee groepen werden de Ellenbergwaarden per variabele vergeleken met een 
niet-parametrische rangordetest (Mann-Whitney U-test). 

Resultaten

Er waren geen significante verschillen tussen toegenomen en niet-toegenomen korstmossen 
voor de variabelen licht, continentaliteit, vocht en zwavelzuurtoxitolerantie. 

Er was een significant verband tussen de toename van korstmossen en de stikstofgevoelig-
heid, m.a.w. soorten die positief reageren op stikstof zijn het vaakst het sterkst toegenomen 
(Z = -3,27, p < 0.001) (figuur 45). 

Er was ook een significant verband tussen de toename van korstmossen en de pH-
gevoeligheid, m.a.w. soorten die positief reageren op een hoge pH zijn het vaakst het sterkst 
toegenomen (Z = -2,21, p = 0,027) (figuur 45). Ontzuring gaat in de regel samen met een 
hogere ammoniakbelasting, omdat NH3 een base is. De beide verschillen zijn dus te herlei-
den tot hetzelfde mechanisme.
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Figuur 45. Verband tussen Ellenbergwaarden en toename van korstmossen. Meer toegenomen soor-
ten zijn stikstofminnend (links) en hebben een voorkeur voor minder zure omstandigheden (rechts). 

Tot slot was er ook een significant verband tussen de toename van korstmossen en hun ge-
voeligheid voor temperatuur, waarbij warmteminnende soorten (met hoge Ellenbergwaarde 
voor temperatuur) het vaakst het sterkst waren toegenomen (Z = -2,90, p = 0,0037) (figuur 
46).
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Figuur 46. Verband tussen Ellenbergwaarden en 
toename van korstmossen: meer toegenomen soor-
ten hebben een voorkeur voor hogere temperaturen. 

De sterke veranderingen in korstmosflora in Limburg zijn m.a.w. in hoofdzaak veroorzaakt 
door een toename van stikstofminnende en warmteminnende soorten, en door soorten die 
een minder zure omgeving verkiezen. 

Dat de soortensamenstelling op basis van temperatuurvoorkeur (zeer koel tot zeer warm) 
veranderd is, blijkt ook uit figuur 47. Soorten van warme tot zeer warme omstandigheden zijn 
relatief toegenomen, en soorten van koele tot zeer koele omstandigheden namen af.  
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Figuur 47. De verandering van de korstmossensamenstelling in Midden-Limburg tussen 1960 en 
2005. De soorten zijn ingedeeld naar hun temperatuurvoorkeur (ontleend aan Wirth, 1991). Er heeft 

een duidelijke verschuiving plaatsgevonden richting warmteminnende soorten.  

Dat de opgetreden veranderingen ook niet aan SO2-toxitolerantie gerelateerd zijn, wekt ver-
wondering. Er is dus ook met de indicatiegetallen geen effect van de verminderde SO2-
belasting merkbaar. Om vooralsnog een mogelijk verband op te sporen, werden alle korst-
mossoorten met een Ellenbergwaarde voor toxitolerantie van de opnamepunten van de drie 
gemeentes met de hoogste SO2-uitstoot (Ham, Genk, Tessenderlo) vergeleken op verschil-
len in toxitolerantie met de korstmossoorten van de vijf gemeentes met de laagste SO2-
uitstoot (Bree, Gingelom, Hechtel-Eksel, Peer en Voeren). Er is een zwakke, niet-significante 
tendens dat soorten die voorkomen in gemeenten met hoge uitstoot een hogere tolerantie 
hebben voor zwavelzuur (Mann-Whitney U-test, Z = 0,45, p = 0,65) (figuur 48). 
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Figuur 48. Verband tussen Ellenbergwaarden 
voor SO2-tolerantie in gemeenten met de hoog-

ste en de laagste uitstoot. 
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Slechts vier van de 53 nieuwe soorten hebben een Q-waarde (wat aantoont dat ze gevoelig 
zijn voor zwaveldioxide), drie hebben zelfs een vrij hoge waarde: Baardmos (Usnea sp.) Q-
waarde = 12, Groot takmos (Ramalina fraxina) Q-waarde = 10, Gemarmerd vingermos 
(Physcia aipolia) Q-waarde = 9, Eikenschotelkorst (Lecanora pulicaris) Q-waarde = 4. De 
frequentieverdeling over de Q-waarden (figuur 49) toont aan dat er in geen van beide onder-
zoeksperioden veel soorten voorkwamen die heel gevoelig waren voor zwavelzuur (hoge Q-
waarde), én dat de situatie er zeker niet slechter op geworden is. De figuur illustreert ook dat 
er ondanks de sterke afname in SO2-belasting geen opvallend herstel is van de meest ge-
voelige soorten. 
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Figuur 49. Frequentieverdeling over de Q-waarden (gevoe-
ligheid voor zwaveldioxide) van alle Q-soorten gevonden 

door Barkman (1960) en Van den Broeck (2005).  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is in Limburg tot een kartering van de effecten van 
ammoniak te komen met voldoende ruimtelijke differentiatie, ook in de gebieden met lage 
ammoniakbelasting.  

De grote veranderingen van de korstmossensamenstelling in Midden-Limburg tussen 1960 
en 2006 kunnen toegeschreven worden aan een toename van stikstofminnende en warmte-
minnende soorten, en aan soorten die een minder zure omgeving verkiezen. Al deze facto-
ren hebben een antropogene oorsprong. Er is geen effect (meer) merkbaar van de vermin-
derde zwaveldioxidebelasting.

Het onderzoek laat zien dat alle belangrijke milieuthema’s van de laatste decennia – verzu-
ring, vermesting en klimaatverandering – duidelijk in de respons van korstmossen herken-
baar zijn. Dit maakt korstmossen tot de beste milieu-indicatoren die er zijn.  

De ammoniakindicatiekaart kan bij het ammoniakreductiebeleid gebruikt worden om regio-
naal en lokaal de ammoniakbelasting naar een gewenst niveau terug te brengen, bv. in ver-
zuringgevoelige gebieden zoals heidegebieden. 

De AIW-kaart geeft aan waar gebieden liggen die decennia lang weinig stikstofdepositie 
hebben ontvangen en die het waard zijn ook in de toekomst gevrijwaard te blijven, zoals het 
Kamp van Beverlo en de Mechelse Heide. 

Voor soorten op bomen langs wegen, waar vaak de rijkste punten kunnen gevonden worden, 
is het van belang dat bomen goed onderhouden worden. D.w.z. dat ze regelmatig opge-
kroond worden en van opslag rond de boomvoet worden ontdaan. Beschadigingen aan de 
stam (bv. bij werken door maaimachines) dienen vermeden, omdat dit de boom verzwakt en 
infecties meer kansen geeft (figuur 50). 

Aanbevolen wordt om over vijf jaar het onderzoek te herhalen om een opvolging te kunnen 
maken van het emissiebeleid en van de impact op korstmossen. 

Figuur 50. Beschadigde bomen zijn gevoeliger voor infecties (tonderzwam Ganoderma sp.). 
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6 Bijlagen 
6.1 Bijlage 1: Korstmossoorten in 1960 in Midden-Limburg 
Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 1960 in Midden-Limburg met respectievelijk 
hun wetenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar elke 
soort aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal 148 weerhouden opname-
punten waar de soort aanwezig was (%). (Aangrenzende punten in hetzelfde IFBL-hok wer-
den samengevoegd). Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld (RL): 
gevoelig (GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), verdwenen (VN). 

Sinds 1960 is de Latijnse naamgeving van een aantal soorten veranderd. Waar mogelijk 
werd de toen gebruikte naam vervangen door de hedendaagse naam. Een aantal soorten 
heeft geen Nederlandse naam, omdat deze recent niet meer gevonden werden (* in de tabel) 
en dus als uitgestorven te boek staan of omdat de soort niet als afzonderlijk erkend wordt 
binnen de door de auteur gehanteerde taxonomische opvattingen (# in de tabel). 

Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 69 46,6  
Arthonia radiata Amoebekorst 2 1,4  
Calicium viride Groen boomspijkertje 1 0,7 KW 
Caloplaca cerina * 2 1,4 VN 
Caloplaca cerinella * 1 0,7 VN 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  4 2,7  
Candelaria concolor Vals dooiermos 1 0,7  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 45 30,4  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 25 16,9  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 3 2,0  
Cladonia digitata Vertakt bekermos 2 1,4  
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 1 0,7  
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 1 0,7  
Cladonia pyxidata Grof bekermos 1 0,7 GE 
Diploicia canescens Kauwgommos 4 2,7  
Evernia prunastri Eikenmos 57 38,5  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 8 5,4  
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 3 2,0 GE 
Haematomma ochroleucum Witgerande stofkorst 1 0,7  
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 26 17,6  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 79 53,4  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 2 1,4  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 2 1,4  
Lecanora argentata Bosschotelkorst 1 0,7 BE 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 6 4,1  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 30 20,3  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 135 91,2  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 54 36,5  
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 5 3,4  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 6 4,1  
Lecanora varia Hardhout-schotelkorst 4 2,7 BE 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 5 3,4  
Lepraria incana Gewone poederkorst 98 66,2  
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 1 0,7  
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Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 18 12,2  
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 13 8,8  
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 1 0,7  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 1 0,7  
Micarea prasina Houtoogje 15 10,1  
Opegrapha atra Zwart schriftmos 2 1,4  
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 9 6,1  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 63 42,6  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 8 5,4 KW 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 9 6,1  
Pertusaria albescens Witte kringkorst 11 7,4  
Pertusaria amara Ananaskorst 10 6,8  
Pertusaria pertusa Gewoon speldekussentje 2 1,4  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 30 20,3  
Phlyctis argena Lichtvlekje 9 6,1  
Physcia adscendens Kapjesvingermos 46 31,1  
Physcia caesia Stoeprandvingermos 14 9,5  
Physcia dubia Bleek vingermos 1 0,7  
Physcia stellaris Groot vingermos 1 0,7  
Physcia tenella Heksenvingermos 68 45,9  
Physconia grisea Grauw rijpmos 16 10,8  
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 2 1,4  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 14 9,5  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 7 4,7  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 35 23,6  
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 1 0,7  
Ramalina farinacea Melig takmos 10 6,8  
Ramalina fastigiata Trompettakmos 2 1,4  
Tephromela atra Zwarte schotelkorst 3 2,0  
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 2 1,4  
Tuckermannopsis chlorophylla Bruin boerenkoolmos 5 3,4 BE 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 17 11,5  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 29 19,6  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 25 16,9  
Xanthoria substellaris # 1 0,7  
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6.2 Bijlage 2: Korstmossoorten in 1985-1986 in Midden-Limburg 
Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 1985-1986 in Midden-Limburg met respectie-
velijk hun wetenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) 
waar elke soort aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal 166 weerhouden 
opnamepunten waar de soort aanwezig was (%). (Aangrenzende punten in hetzelfde IFBL-
hok werden samengevoegd). 

Latijnse naam Nederlandse naam N %
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 123 74,1 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  6 3,6 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 62 37,3 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 96 57,8 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 34 20,5 
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 2 1,2 
Cladonia sp. bekermos 11 6,6 
Diploicia canescens Kauwgommos 4 2,4 
Evernia prunastri Eikenmos 74 44,6 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 2 1,2 
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 1 0,6 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 11 6,6 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 138 83,1 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 2 1,2 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 3 1,8 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 7 4,2 
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 166 100,0 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 53 31,9 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 24 14,5 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 26 15,7 
Lepraria incana Gewone poederkorst 156 94,0 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 12 7,2 
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 29 17,5 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 12 7,2 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 141 84,9 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 4 2,4 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 84 50,6 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 85 51,2 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 44 26,5 
Physcia tenella Heksenvingermos 132 79,5 
Physconia grisea Grauw rijpmos 22 13,3 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 4 2,4 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 7 4,2 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 46 27,7 
Ramalina farinacea Melig takmos 32 19,3 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 1 0,6 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 5 3,0 
Usnea sp. baardmos 5 3,0 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 39 23,5 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 52 31,3 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 20 12,0 
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6.3 Bijlage 3: Naamwijzigingen sinds 1960 

Oude naam Nieuwe naam 
Buellia canescens Diploicia canescens 
Buellia punctiformis Amandinea punctata 
Caloplaca phlogina Caloplaca citrina s.l. 
Catillaria prasina Micarea prasina 
Candelaria concolor f. granulosa Candelaria concolor 
Cetraria chlorophylla Tuckermannopsis chlorophylla 
Cetraria glauca Platismatia glauca 
Chaenotheca melanophaea Chaenotheca ferruginosa 
Cladonia macilenta f. deformis Cladonia macilenta 
Cladonia pyxidata var. chlorophaea Cladonia chlorophaea 
Haematomma coccineum var. porphyrium Haematomma ochroleucum 
Lecanora atra Tephromela atra 
Lecanora hageni Lecanora hagenii 
Lecanora pityrea Lecanora conizaeoides 
Lecanora subfuscata Lecanora argentata 
Lecanora umbrina Lecanora hagenii 
Lecidea granulosa Trapeliopsis granulosa 
Lecidea olivacea Lecidella elaeochroma 
Lecidea quernea Pyrrhospora quernea 
Lecidea scalaris Hypocenomyce scalaris 
Lepraria aeruginosa Lepraria incana 
Parmelia acetabulum Pleurosticta acetabulum 
Parmelia andreana Flavopunctelia flaventior 
Parmelia caperata Flavoparmelia caperata 
Parmelia dubia Punctelia subrudecta 
Parmelia elegantula Melanelia elegantula 
Parmelia exasperatula Melanelia exasperatula 
Parmelia fuliginosa Melanelia fuliginosa 
Parmelia furfuracea Pseudevernia furfuracea 
Parmelia laciniatula Melanelia laciniatula 
Parmelia physodes Hypogymnia physodes 
Parmelia revoluta Hypotrachyna revoluta 
Parmelia scortea Parmelina tiliacea 
Parmelia subaurifera Melanelia subaurifera 
Parmelia tubulosa Hypogymnia tubulosa 
Pertusaria globulifera Pertusaria albescens 
Physcia grisea Physconia grisea 
Physcia orbicularis Phaeophyscia orbicularis 
Cladonia bacillaris Cladonia macilenta 
Rinodina exigua Rinodina gennarii 
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6.4 Bijlage 4: Verandering per korstmossoort in Midden-Limburg 
(alle boomsoorten) 

De verandering per korstmossoort in Midden-Limburg, over alle boomsoorten heen, gerang-
schikt van sterke afname (bovenaan in de tabel) naar sterke toename (onderaan). Per soort 
wordt het percentage opnamepunten in 1960 (N = 148), in 1985 (N = 166) en in 2005-2006 
(N = 192) gegeven op basis van nulopnamen (1960) en bijbehorende herhalingen (1985 en 
2005-2006). Daarnaast wordt de procentuele verandering tussen 1960 en 2005-2006 gege-
ven.

Latijnse naam Nederlandse naam 1960
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver- 
schil

Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 91,2 100,0 45,3 -45,9
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 30,4 37,3 4,2 -26,2
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 53,4 83,7 40,6 -12,8
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 16,9 0,0 6,8 -10,1
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 9,5 4,2 1,0 -8,4
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 12,2 7,2 5,2 -7,0
Pertusaria albescens Witte kringkorst 7,4 0,0 0,5 -6,9
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 17,6 6,6 10,9 -6,6
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 6,1 0,0 1,0 -5,0
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 5,4 2,4 1,0 -4,4
Phlyctis argena Lichtvlekje 6,1 0,0 2,1 -4,0
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 4,7 0,0 2,6 -2,1
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  2,7 3,6 1,6 -1,1
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 1,4 2,4 0,5 -0,8
Ramalina fastigiata Trompettakmos 1,4 0,6 1,0 -0,3
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0,7 0,0 0,5 -0,2
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 20,3 4,2 20,3 0,0
Candelariella aurella Kleine geelkorst 0,0 0,0 0,5 0,5
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 0,0 0,0 0,5 0,5
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 0,0 0,0 0,5 0,5
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 0,0 0,0 0,5 0,5
Lecania subfuscula Miskend glimschoteltje 0,0 0,0 0,5 0,5
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 0,0 0,0 0,5 0,5
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 0,0 0,0 0,5 0,5
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 0,0 0,0 0,5 0,5
Psilolechia lucida UV-mos 0,0 0,0 0,5 0,5
Ramalina fraxinea Groot takmos 0,0 0,0 0,5 0,5
Rimelia reticulata Netschildmos 0,0 0,0 0,5 0,5
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 0,0 0,0 0,5 0,5
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 1,4 0,0 2,1 0,7
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 0,0 0,0 1,0 1,0
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 0,0 0,0 1,0 1,0
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 0,0 0,0 1,0 1,0
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 0,0 0,0 1,0 1,0
Micarea micrococca Bosoogje 0,0 0,0 1,0 1,0
Micarea viridileprosa Groenoogje 0,0 0,0 1,0 1,0
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 0,0 0,0 1,0 1,0
Scoliciosporum gallurae Groene spiraalkorst 0,0 0,0 1,0 1,0
Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst 0,0 0,0 1,0 1,0
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 0,7 20,5 2,1 1,4
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 0,7 0,0 2,1 1,4
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Latijnse naam Nederlandse naam 1960
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver- 
schil

Arthonia spadicea Inktspatkorst 0,0 0,0 1,6 1,6
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 0,0 0,0 1,6 1,6
Ropalospora viridis Koele boskorst 0,0 0,0 1,6 1,6
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 8,8 17,5 10,4 1,6
Micarea denigrata Vulkaanoogje 0,0 0,0 2,1 2,1
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 4,1 0,0 6,3 2,2
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 3,4 0,0 5,7 2,4
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 6,1 7,2 8,9 2,8
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 0,7 1,2 3,6 3,0
Diploicia canescens Kauwgommos 2,7 2,4 5,7 3,0
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 0,0 3,0 3,1 3,1
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 0,0 0,0 3,6 3,6
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 0,0 0,0 3,6 3,6
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 0,0 0,0 4,2 4,2
Usnea sp. baardmos 0,0 3,0 4,2 4,2
Lecanora muralis Muurschotelkorst 4,1 15,7 8,3 4,3
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 1,4 1,2 6,8 5,4
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 0,0 0,0 5,7 5,7
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 0,0 0,0 5,7 5,7
Physcia stellaris Groot vingermos 0,7 0,0 6,8 6,1
Bacidia sp. knoopjeskorst 0,0 0,0 6,3 6,3
Punctelia borreri Witstippelschildmos 0,0 0,0 6,3 6,3
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 0,0 0,0 7,3 7,3
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 0,0 0,0 7,3 7,3
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 0,0 0,0 7,3 7,3
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 0,0 0,0 8,3 8,3
Physconia grisea Grauw rijpmos 10,8 13,3 19,8 9,0
Physcia dubia Bleek vingermos 0,7 0,0 11,5 10,8
Evernia prunastri Eikenmos 38,5 45,2 50,0 11,5
Lecanora saligna Houtschotelkorst 0,0 0,0 12,0 12,0
Candelaria concolor Vals dooiermos 0,7 0,0 13,5 12,9
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 0,0 0,0 13,0 13,0
Candelariella vitellina Grove geelkorst 0,0 0,0 13,5 13,5
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 0,0 0,0 13,5 13,5
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 0,0 0,0 14,6 14,6
Physcia caesia Stoeprandvingermos 9,5 26,5 24,5 15,0
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 0,0 0,0 15,1 15,1
Cladonia sp. bekermos 0,0 6,6 16,1 16,1
Cladonia coniocraea Smal bekermos 2,0 57,8 18,8 16,7
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 0,0 0,0 21,4 21,4
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 0,0 0,0 22,4 22,4
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 0,0 31,9 22,4 22,4
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 0,0 0,0 22,4 22,4
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 3,4 0,0 26,0 22,7
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 20,3 50,6 43,2 23,0
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 0,0 0,0 25,0 25,0
Lepraria incana Gewone poederkorst 66,2 94,6 94,8 28,6
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 11,5 23,5 45,8 34,3
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 23,6 27,7 58,3 34,7
Parmotrema chinense Groot schildmos 0,0 0,0 35,4 35,4
Ramalina farinacea Melig takmos 6,8 19,3 44,8 38,0
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Latijnse naam Nederlandse naam 1960
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver- 
schil

Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 46,6 74,1 85,4 38,8
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 1,4 1,8 41,1 39,8
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 42,6 85,5 84,4 41,8
Physcia tenella Heksenvingermos 45,9 80,1 88,0 42,1
Physcia adscendens Kapjesvingermos 31,1 51,2 76,0 45,0
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 5,4 1,2 53,1 47,7
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 36,5 14,5 84,4 47,9
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 0,0 0,0 52,6 52,6
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 16,9 12,0 74,5 57,6
Xanthoria parietina Groot dooiermos 19,6 31,3 79,2 59,6
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 0,0 0,0 67,7 67,7
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 0,7 0,0 71,4 70,7
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6.5 Bijlage 5: Verandering per korstmossoort in Midden-Limburg 
(eiken)

De verandering per korstmossoort in Midden-Limburg op eiken, gerangschikt van sterke af-
name (bovenaan in de tabel) naar sterke toename (onderaan). Per soort wordt het percenta-
ge opnamepunten in 1960 (N = 111), in 1985 (N = 99) en in 2005-2006 (N = 183) gegeven 
op basis van nulopnamen (1960) en bijbehorende herhalingen (1985 en 2005-2006). Daar-
naast wordt de procentuele verandering tussen 1960 en 2005-2006 gegeven. Uit deze lijst 
kan ook opgemaakt worden welke soorten door Barkman en Quanten op eiken gevonden 
werden.

Latijnse naam Nederlandse naam 1960 
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver-
schil

Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 90,1 94,9 47 -43,1
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 19,8 0 7,1 -12,7
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 16,2 6,1 11,5 -4,7
Micarea prasina Houtoogje 4,5 0 0 -4,5
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 5,4 0 1,1 -4,3
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  3,6 0 0 -3,6
Tuckermannopsis chlorophylla Bruin boerenkoolmos 3,6 0 0 -3,6
Pertusaria amara Ananaskorst 3,6 0 0 -3,6
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 7,2 2 4,4 -2,8
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 5,4 0 2,7 -2,7
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 43,2 30,3 41 -2,2
Pertusaria albescens Witte kringkorst 2,7 0 0,5 -2,2
Cladonia digitata Vertakt bekermos 1,8 0 0 -1,8
Tephromela atra Zwarte schotelkorst 1,8 0 0 -1,8
Pertusaria pertusa Bleek speldenkussentje 1,8 0 0 -1,8
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 2,7 0 1,1 -1,6
Caloplaca cerina  0,9 0 0 -0,9
Lecanora varia Hardhout-schotelkorst 0,9 0 0 -0,9
Ramalina fastigiata Trompettakmos 0,9 0 1,1 0,2
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 0 0 0,5 0,5
Candelariella aurella Kleine geelkorst 0 0 0,5 0,5
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 0 0 0,5 0,5
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 0 0 0,5 0,5
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 0 0 0,5 0,5
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 0 0 0,5 0,5
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 0 0 0,5 0,5
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 0 3 0,5 0,5
Psilolechia lucida UV-mos 0 0 0,5 0,5
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0 0 0,5 0,5
Ramalina fraxinea Groot takmos 0 0 0,5 0,5
Rimelia reticulata Netschildmos 0 0 0,5 0,5
Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst 0 0 0,5 0,5
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 0 0 0,5 0,5
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 0 0 1,1 1,1
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 0 0 1,1 1,1
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 0 0 1,1 1,1
Micarea micrococca Bosoogje 0 0 1,1 1,1
Micarea viridileprosa Groenoogje 0 0 1,1 1,1
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 0 0 1,1 1,1
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 0 0 1,1 1,1
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Latijnse naam Nederlandse naam 1960 
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver-
schil

Scoliciosporum gallurae Groene spiraalkorst 0 0 1,1 1,1
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 0,9 9,1 2,2 1,3
Phlyctis argena Lichtvlekje 0,9 0 2,2 1,3
Arthonia spadicea Inktspatkorst 0 0 1,6 1,6
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 0 0 1,6 1,6
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 0 0 1,6 1,6
Ropalospora viridis Koele boskorst 0 0 1,6 1,6
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 0 0 2,2 2,2
Micarea denigrata Vulkaanoogje 0 0 2,2 2,2
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 0 0 2,2 2,2
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 1,8 0 4,4 2,6
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 0 0 2,7 2,7
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 0 0 3,8 3,8
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 0 1 3,8 3,8
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 0 0 3,8 3,8
Lecanora muralis Muurschotelkorst 4,5 1 8,7 4,2
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 4,5 3 8,7 4,2
Usnea sp. baardmos 0 0 4,4 4,4
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 0,9 0 5,5 4,6
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 0 0 5,5 5,5
Diploicia canescens Kauwgommos 0 1 5,5 5,5
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 0,9 0 6,6 5,7
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 0 0 6 6
Bacidia sp. knoopjeskorst 0 0 6 6
Punctelia borreri Witstippelschildmos 0 0 6 6
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 0,9 1 7,1 6,2
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 0 0 6,6 6,6
Physcia stellaris Groot vingermos 0 0 7,1 7,1
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 0 0 7,7 7,7
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 0 0 7,7 7,7
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 2,7 0 10,9 8,2
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 0 0 8,7 8,7
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 10,8 0 20,2 9,4
Physcia dubia Bleek vingermos 0 0 11,5 11,5
Candelariella vitellina Grove geelkorst 0 0 12 12
Lecanora saligna Houtschotelkorst 0 0 12 12
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 0 0 12,6 12,6
Candelaria concolor Vals dooiermos 0 0 13,1 13,1
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 0 0 14,2 14,2
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 0 0 14,2 14,2
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 0 0 15,3 15,3
Cladonia coniocraea Smal bekermos 1,8 19,2 18,6 16,8
Cladonia sp. bekermos 0 1 16,9 16,9
Physconia grisea Grauw rijpmos 0,9 0 19,1 18,2
Physcia caesia Stoeprandvingermos 4,5 3 24 19,5
Evernia prunastri Eikenmos 30,6 7,1 50,3 19,7
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 0 0 21,3 21,3
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 0 3 21,9 21,9
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 0 0 23 23
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 0 0 23,5 23,5
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 0 0 25,1 25,1
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Latijnse naam Nederlandse naam 1960 
1985-
1986 

2005-
2006 

% ver-
schil

Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 0 0 25,7 25,7
Parmotrema chinense Groot schildmos 0 0 37,2 37,2
Lepraria incana Gewone poederkorst 57,7 77,8 95,6 37,9
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 2,7 3 41,5 38,8
Ramalina farinacea Melig takmos 1,8 1 43,7 41,9
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 0 0 42,6 42,6
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 3,6 2 46,4 42,8
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 3,6 0 54,1 50,5
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 0 0 53,6 53,6
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 6,3 3 60,1 53,8
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 0 0 67,8 67,8
Physcia adscendens Kapjesvingermos 5,4 2 76 70,6
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 13,5 25,3 84,7 71,2
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 14,4 13,1 85,8 71,4
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 3,6 4 75,4 71,8
Xanthoria parietina Groot dooiermos 6,3 1 79,2 72,9
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 0 0 73,8 73,8
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 8,1 1 84,7 76,6
Physcia tenella Heksenvingermos 10,8 9,1 89,6 78,8
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6.6 Bijlage 6: Korstmossoorten in 2005-2006 in gans Limburg 
Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2005-2006 in gans Limburg met respectieve-
lijk hun wetenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar 
elke soort aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal 559 opnamepunten waar 
de soort aanwezig was (%).Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld 
(RL): gevoelig (GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), ernstig bedreigd (EB). 

Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 481 86,0 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 38 6,8 
Arthonia radiata Amoebekorst 3 0,5 
Arthonia spadicea Inktspatkorst 21 3,8 
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 41 7,3 
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 29 5,2 
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 14 2,5 
Bacidia sp. knoopjeskorst 18 3,2 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 29 5,2 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  13 2,3 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 34 6,1 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 18 3,2 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 9 1,6 
Candelaria concolor Vals dooiermos 83 14,8 
Candelariella aurella Kleine geelkorst 2 0,4 
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 307 54,9 
Candelariella vitellina Grove geelkorst 67 12,0 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 22 3,9 
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje 1 0,2 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 39 7,0 
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 4 0,7 
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 2 0,4 BE
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 4 0,7 
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 74 13,2 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 77 13,8 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 12 2,1 
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 12 2,1 
Cladonia sp. bekermos 58 10,4 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 1 0,2 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 82 14,7 
Diploicia canescens Kauwgommos 35 6,3 
Evernia prunastri Eikenmos 226 40,4 
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 3 0,5 GE
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 4 0,7 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 207 37,0 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 94 16,8 
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 1 0,2 GE
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 10 1,8 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 109 19,5 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 31 5,5 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 155 27,7 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 22 3,9 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 144 25,8 
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 2 0,4 
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Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 8 1,4 
Lecania naegelii Rookglimschoteltje 2 0,4 
Lecania subfuscula Miskend glimschoteltje 1 0,2 
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 68 12,2 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 65 11,6 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 166 29,7 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 26 4,7 
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 176 31,5 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 133 23,8 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 455 81,4 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 51 9,1 
Lecanora horiza  2 0,4 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 34 6,1 
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 3 0,5 
Lecanora saligna Houtschotelkorst 54 9,7 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 39 7,0 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 194 34,7 
Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst 1 0,2 
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 4 0,7 
Lepraria incana Gewone poederkorst 471 84,3 
Lepraria rigidula Grove poederkorst 1 0,2 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 12 2,1 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 21 3,8 
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 43 7,7 
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 1 0,2 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 334 59,7 
Micarea denigrata Vulkaanoogje 10 1,8 
Micarea micrococca Bosoogje 6 1,1 
Micarea nitschkeana Takkenoogje 1 0,2 
Micarea viridileprosa Groenoogje 3 0,5 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 10 1,8 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 6 1,1 
Opegrapha varia Kort schriftmos 1 0,2 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 34 6,1 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 409 73,2 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 8 1,4 KW
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 4 0,7 
Parmotrema chinense Groot schildmos 136 24,3 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 1 0,2 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 20 3,6 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 224 40,1 
Phlyctis argena Lichtvlekje 12 2,1 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 412 73,7 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 5 0,9 BE
Physcia caesia Stoeprandvingermos 106 19,0 
Physcia clementei Isidieus vingermos 1 0,2 EB
Physcia dubia Bleek vingermos 56 10,0 
Physcia stellaris Groot vingermos 33 5,9 
Physcia tenella Heksenvingermos 463 82,8 
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 3 0,5 
Physconia grisea Grauw rijpmos 110 19,7 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 59 10,6 
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Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 3 0,5 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 8 1,4 
Porina aenea Schorsolievlekje 11 2,0 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 7 1,3 
Psilolechia lucida UV-mos 3 0,5 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 29 5,2 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 248 44,4 
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 224 40,1 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 4 0,7 
Ramalina farinacea Melig takmos 200 35,8 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 4 0,7 
Ramalina fraxinea Groot takmos 2 0,4 BE
Rimelia reticulata Netschildmos 2 0,4 GE
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 17 3,0 
Ropalospora viridis Koele boskorst 4 0,7 
Schismatomma decolorans Purperkring 1 0,2 
Scoliciosporum gallurae Groene spiraalkorst 3 0,5 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 59 10,6 
Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst 4 0,7 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 7 1,3 
Usnea sp. baardmos 15 2,7 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 1 0,2 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 218 39,0 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 444 79,4 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 394 70,5 
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6.7 Bijlage 7: Samenvatting van de output van de Twinspan  
                 Clusteranalyse 

 DIVISION    1  (N=  489)         I.E. GROUP *                              
 Eigenvalue 0.231  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 xant hpar2(-)   phys cads2(-)   aman dpun2(-)   phys cten3(-)   xant hpol2(-)    mel asub1(-)   lepr ainc4(+) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 aman dpun1(406, 24) cand lref1(283, 14) ever npru1(205,  9) flav ocap1(195,  7) flav osor1( 92,  0) hype radg1(103,  0) 
 hypo gphy1(141,  8) leca nchl1(144,  0) leca ndis1(122,  3) leci dela1(174,  0)  mel asub1(303, 11) parm ochi1(129,  5) 
 phae oorb1(203,  4) phys cads1(360, 11) phys ccae1(102,  0) phys cgri1(102,  0) punc tsub1(229, 15) punc tulo1(209,  8) 
 rama lfar1(185,  1) xant hcan1(205,  2) xant hpar1(393, 10) xant hpol1(352, 12) aman dpun2(372, 12) cand lref2(205,  7) 
 ever npru2(141,  2) flav ocap2(121,  4) hypo gphy2( 93,  3) leci dela2(106,  0)  mel asub2(237,  4) parm esul2(292, 14) 
 phae oorb2(127,  1) phys cads2(312,  1) phys cten2(378, 18) punc tsub2(158,  4) punc tulo2(149,  2) rama lfar2(120,  1) 
 xant hcan2(133,  0) xant hpar2(345,  2) xant hpol2(296,  3) aman dpun3(284,  7) leca nexp3(168, 12)  mel asub3(115,  0) 
 parm esul3(196,  2) phys cads3(183,  0) phys cten3(309,  4) xant hpar3(225,  0) xant hpol3(149,  0) aman dpun4(119,  0) 
 phys cten4(155,  0) xant hpar4( 85,  0) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 chae nfer1( 13, 26) clad ochl1( 53, 24) clad ocon1( 56, 21) dime rpin1( 51, 33) chae nfer2(  4, 18) clad ochl2( 23, 18) 
 clad ocon2( 32, 15) dime rpin2( 31, 25) leca ncon2( 94, 34) dime rpin3(  3, 18) leca ncon3( 48, 16) lepr ainc4(146, 62) 

 NON-PREFERENTIALS 
 hypo trev1(128, 15) leca ncon1(134, 41) leca nexp1(366, 47) lepr ainc1(365, 69) parm esul1(349, 30) phys cten1(389, 32) 
 leca nexp2(314, 29) lepr ainc2(346, 69) lepr ainc3(266, 67) 

    End of level   1 

 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    2  (N=  420)         I.E. GROUP *0                             
 Eigenvalue 0.206  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 flav ocap1(+)   punc tsub1(+)    mel asub2(+) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 cand lvit1( 43, 23) leca ncar1( 39, 18) leca ndis1( 79, 43) leca nhag1( 39,  8) leci dela1(105, 69) leca nchl2( 50, 12) 
 leca ndis2( 59, 13) leci dela2( 72, 34) phae oorb2( 82, 45) leci dela3( 37,  4) phae oorb3( 45, 15) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 clad ochl1(  2, 51) clad ocon1(  4, 52) ever npru1( 42,163) flav ocap1( 10,185) flav osor1(  8, 84) hypo gphy1( 16,125) 
 hypo trev1(  7,121) leca nbar1( 18, 48)  mel asub1( 78,225) parm ochi1( 14,115) punc tsub1( 29,200) punc tulo1( 29,180) 
 rama lfar1( 30,155) xant hcan1( 43,162) cand lref2( 42,163) ever npru2( 13,128) flav ocap2(  2,119) hypo gphy2(  4, 89) 
 hypo trev2(  0, 67)  mel asub2( 38,199) parm esul2( 72,220) parm ochi2(  0, 52) punc tsub2( 10,148) punc tulo2( 12,137) 
 rama lfar2( 14,106) xant hcan2( 15,118) cand lref3( 14, 68) ever npru3(  3, 58)  mel asub3(  5,110) parm esul3( 23,173) 
 xant hpol3( 38,111) lepr ainc4( 28,118) parm esul4(  2, 70) phys cten4( 38,117) 

 NON-PREFERENTIALS 
 aman dpun1(178,228) cand econ1( 22, 57) cand lref1( 82,201) hype radg1( 58, 45) leca nchl1( 81, 63) leca ncon1( 38, 96) 
 leca nexp1(142,224) lepr ainc1(141,224) parm esul1(116,233) phae oorb1(107, 96) phys cads1(148,212) phys ccae1( 30, 72) 
 phys cgri1( 40, 62) phys cten1(152,237) xant hpar1(171,222) xant hpol1(131,221) aman dpun2(170,202) leca ncon2( 30, 64) 
 leca nexp2(122,192) lepr ainc2(128,218) phys cads2(137,175) phys cten2(141,237) xant hpar2(150,195) xant hpol2( 99,197) 
 aman dpun3(138,146) leca nexp3( 62,106) lepr ainc3( 81,185) phys cads3( 95, 88) phys cten3(101,208) xant hpar3(111,114) 
 aman dpun4( 57, 62) xant hpar4( 43, 42) 

 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    3  (N=   69)         I.E. GROUP *1                             
 Eigenvalue 0.241  at iteration   5 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 leca ncon2(-)   dime rpin1(+)   phys cten2(-) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 cand lref1(  7,  7) ever npru1(  6,  3) hypo csca1(  6,  1) hypo gphy1(  6,  2) leca ncon1( 22, 19) phys cads1(  6,  5) 
 phys cten1( 17, 15) aman dpun2(  7,  5) leca ncon2( 22, 12) parm esul2(  9,  5) phys cten2( 13,  5) aman dpun3(  5,  2) 
 chae nfer3(  5,  2) leca ncon3( 13,  3) leca ncon4(  7,  0) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 arth ospa1(  0, 10) clad ochl1(  4, 20) dime rpin1(  2, 31) dime rpin2(  2, 23) leca nexp2(  5, 24) dime rpin3(  1, 17) 
 leca nexp3(  0, 12) 

 NON-PREFERENTIALS 
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 aman dpun1( 11, 13) chae nfer1( 12, 14) clad ocon1(  7, 14) hypo trev1(  5, 10) leca nexp1( 12, 35) lepr ainc1( 23, 46) 
 parm esul1( 12, 18) punc tsub1(  7,  8) chae nfer2(  8, 10) clad ochl2(  4, 14) clad ocon2(  4, 11) lepr ainc2( 23, 46) 
 lepr ainc3( 21, 46) lepr ainc4( 20, 42) 

    End of level   2 

 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    4  (N=  181)         I.E. GROUP *00                            
 Eigenvalue 0.197  at iteration   4 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 phae oorb2(+)   leca ndis1(+)   lepr ainc3(-)   cand lvit1(+)   phys cads3(+)   phys ccae1(+)   xant hpar3(+) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 leca ncon1( 29,  9) leca ncon2( 24,  6) lepr ainc3( 71, 10) lepr ainc4( 26,  2) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 calo flav1(  5, 28) cand econ1(  4, 18) cand lvit1(  6, 37) ever npru1( 15, 27) leca ndis1( 26, 53) leca nhag1( 15, 24) 
 leca nmur1(  3, 15) phae onig1(  0, 15) phae oorb1( 41, 66) phys ccae1(  1, 29) phys cdub1(  0, 19) phys cgri1( 10, 30) 
 punc tsub1(  5, 24) punc tulo1(  8, 21) rama lfar1(  9, 21) xant hcan1( 12, 31) cand lref2( 10, 32) cand lvit2(  1, 21) 
 hype radg2( 13, 17) leca ndis2( 15, 44) phae oorb2( 19, 63) phys ccae2(  0, 18) phys cgri2(  5, 16) leca ndis3(  4, 27) 
 parm esul3(  6, 17) phae oorb3(  2, 43) phys cads3( 35, 60) xant hpar3( 46, 65) xant hpol3( 16, 22) phys cads4(  9, 24) 
 phys cten4( 12, 26) xant hpar4( 12, 31) 

 NON-PREFERENTIALS 
 aman dpun1(109, 69) anis opol1( 24,  8) cand lref1( 38, 44) hype radg1( 30, 28) leca ncar1( 28, 11) leca nchl1( 48, 33) 
 leca nexp1( 93, 49) leci dela1( 68, 37) lepr ainc1( 98, 43)  mel asub1( 39, 39) parm esul1( 61, 55) phys cads1( 78, 70) 
 phys cten1( 89, 63) xant hpar1(101, 70) xant hpol1( 73, 58) aman dpun2(102, 68) leca nchl2( 31, 19) leca nexp2( 82, 40) 
 leci dela2( 46, 26) lepr ainc2( 94, 34)  mel asub2( 18, 20) parm esul2( 32, 40) phys cads2( 69, 68) phys cten2( 82, 59) 
 xant hpar2( 80, 70) xant hpol2( 53, 46) aman dpun3( 78, 60) leca nexp3( 42, 20) leci dela3( 22, 15) phys cten3( 51, 50) 
 aman dpun4( 32, 25) 

 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    5  (N=  239)         I.E. GROUP *01                            
 Eigenvalue 0.126  at iteration   3 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 xant hpar3(-)   phys cten4(-)   phys cads3(-)   xant hpol3(-)   lepr ainc4(+)   aman dpun4(-)   phys ccae1(-) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 cand econ1( 45, 12) flav osor1( 63, 21) leca nbar1( 33, 15) leca nchl1( 44, 19) leci dela1( 51, 18) phae oorb1( 76, 20) 
 phys ccae1( 61, 11) phys cdub1( 29,  6) phys cgri1( 49, 13) cand econ2( 26,  2) flav osor2( 31, 10) leci dela2( 28,  6) 
 phae oorb2( 38,  7) phys ccae2( 34,  0) rama lfar2( 77, 29) xant hcan2( 85, 33) aman dpun3(104, 42) ever npru3( 46, 12) 
  mel asub3( 75, 35) phys cads3( 82,  6) punc tsub3( 28,  7) xant hcan3( 30,  5) xant hpar3(100, 14) xant hpol3( 88, 23) 
 aman dpun4( 58,  4) parm esul4( 58, 12) phys cads4( 27,  0) phys cten4( 99, 18) xant hpar4( 42,  0) xant hpol4( 29,  1) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 clad ochl1( 16, 35) clad ocon1( 16, 36) clad spec1( 14, 32) dime rpin1(  3, 36) leca ncon1( 31, 65) plac yicm1( 11, 34) 
 clad ocon2(  8, 24) leca ncon2( 13, 51) leca ncon3(  4, 25) lepr ainc4( 34, 84) 

 NON-PREFERENTIALS 
 aman dpun1(122,106) cand lref1(113, 88) ever npru1( 92, 71) flav ocap1(100, 85) hype radg1( 30, 15) hypo gphy1( 59, 66) 
 hypo trev1( 62, 59) leca ndis1( 25, 18) leca nexp1(116,108) lepr ainc1(110,114)  mel asub1(121,104) parm esul1(123,110) 
 parm ochi1( 72, 43) phys cads1(120, 92) phys cten1(122,115) punc tsub1(114, 86) punc tulo1(104, 76) rama lfar1( 98, 57) 
 stra npin1( 28, 17) xant hcan1(102, 60) xant hpar1(123, 99) xant hpol1(121,100) aman dpun2(117, 85) cand lref2( 97, 66) 
 ever npru2( 80, 48) flav ocap2( 70, 49) hypo gphy2( 48, 41) hypo trev2( 29, 38) leca nexp2(103, 89) lepr ainc2(105,113) 
  mel asub2(113, 86) parm esul2(119,101) parm ochi2( 35, 17) phys cads2(115, 60) phys cten2(122,115) punc tsub2( 89, 59) 
 punc tulo2( 86, 51) xant hpar2(122, 73) xant hpol2(118, 79) cand lref3( 45, 23) leca nexp3( 61, 45) lepr ainc3( 78,107) 
 parm esul3(107, 66) phys cten3(118, 90) 

 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    6  (N=   23)         I.E. GROUP *10                            
 Eigenvalue 0.254  at iteration   8 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 hypo gphy1(-)   aman dpun2(+)   cand lref1(-)   hypo trev1(-)   parm esul1(-)   clad ocon1(-) 

NEGATIVE PREFERENTIALS 
 cand lref1(  6,  1) clad ochl1(  3,  1) clad ocon1(  5,  2) ever npru1(  4,  2) hypo gphy1(  6,  0) hypo trev1(  5,  0) 
  mel asub1(  3,  0) parm esul1(  8,  4) punc tsub1(  5,  2) punc tulo1(  3,  1) xant hpar1(  3,  0) cand lref2(  3,  1) 
 clad ochl2(  3,  1) clad ocon2(  3,  1) hypo gphy2(  3,  0) hypo trev2(  3,  0)  mel asub2(  3,  0) parm esul2(  6,  3) 
 punc tsub2(  3,  0) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 aman dpun1(  3,  8) phae oorb1(  1,  3) aman dpun2(  0,  7) chae nfer2(  2,  6) hypo csca2(  1,  3) aman dpun3(  0,  5) 
 phys cten3(  0,  4) 
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 NON-PREFERENTIALS 
 chae nfer1(  4,  8) hypo csca1(  2,  4) leca ncon1(  9, 13) leca nexp1(  7,  5) lepr ainc1( 10, 13) phys cads1(  3,  3) 
 phys cten1(  9,  8) leca ncon2(  9, 13) leca nexp2(  3,  2) lepr ainc2( 10, 13) phys cten2(  7,  6) chae nfer3(  2,  3) 
 leca ncon3(  6,  7) lepr ainc3(  9, 12) leca ncon4(  4,  3) lepr ainc4(  9, 11) 
 ********************************************************************************************** 

 DIVISION    7  (N=   46)         I.E. GROUP *11                            
 Eigenvalue 0.230  at iteration   6 
 INDICATORS, together with their SIGN 
 clad ochl1(+)   parm esul1(+)   clad ocon1(+)   hypo trev1(+) 

 NEGATIVE PREFERENTIALS 
 xant hpar1(  6,  1) 

 POSITIVE PREFERENTIALS 
 cand lref1(  2,  5) chae nfer1(  5,  9) clad ochl1(  5, 15) clad ocon1(  1, 13) flav ocap1(  0,  4) hypo trev1(  0, 10) 
  mel asub1(  1,  7) parm esax1(  0,  4) parm esul1(  5, 13) punc tsub1(  1,  7) punc tulo1(  0,  4) chae nfer2(  1,  9) 
 clad ochl2(  2, 12) clad ocon2(  1, 10) hypo trev2(  0,  5) parm esul2(  0,  5) dime rpin4(  1,  8) 

 NON-PREFERENTIALS 
 aman dpun1(  9,  4) arth ospa1(  7,  3) dime rpin1( 15, 16) leca ncon1( 11,  8) leca nexp1( 22, 13) lepr ainc1( 28, 18) 
 phys cten1(  8,  7) dime rpin2( 12, 11) leca ncon2(  6,  6) leca nexp2( 13, 11) lepr ainc2( 28, 18) dime rpin3(  8,  9) 
 leca nexp3(  8,  4) lepr ainc3( 28, 18) lepr ainc4( 24, 18) 

    End of level   3 
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6.8 Bijlage 8: Ellenberggetallen voor korstmossoorten waargeno-
men in Limburg 

Deze Ellenberggetallen geven voor een selectie aan korstmossen de gevoeligheid weer voor 
de volgende ecologische parameters: licht, temperatuur, continentaliteit, vocht, pH, stikstof 
en zwavelzuurtoxitolerantie. 

Latijnse naam licht temp cont vocht pH N toxi
Amandinea punctata 7 5 6 3 5 5 9 
Arthonia radiata 3 5 4 4 5 3 5 
Arthonia spadicea 2 6 2 4 4 3 5 
Buellia griseovirens 4 5 3 4 5 3 5 
Calicium viride 3 3 6 7 2 1 4 
Candelaria concolor 7 5 6 3 6 5 4 
Candelariella aurella 9 - - - 9 5 - 
Candelariella reflexa 6 6 3 5 5 5 4 
Candelariella vitellina 8 - - - 5 5 - 
Candelariella xanthostigma 7 5 6 3 5 4 6 
Chaenotheca chrysocephala 3 4 6 6 2 1 4 
Chaenotheca feruginea 5 4 6 3 2 3 8 
Chaenotheca trichialis 3 5 5 4 4 3 3 
Cladonia caespiticia 6 5 2 - 5 2 - 
Cladonia digitata 5 4 6 - 2 2 8 
Cladonia fimbriata 7 5 6 - 4 1 - 
Cladonia macilenta 7 5 6 - 2 1 - 
Dimerella pineti 3 5 3 4 4 3 6 
Diploicia canescens 6 7 2 5 8 6 8 
Evernia prunastri 7 5 6 3 4 3 6 
Flavoparmelia caperata 6 6 3 4 4 3 3 
Haematomma ochroleucum 4 5 2 6 4 3 - 
Hyperphyscia adglutinata 7 9 3 5 7 5 3 
Hypocenomyce scalaris 6 5 6 3 2 2 8 
Hypogymnia physodes 7 - 6 3 3 2 8 
Hypogymnia tubulosa 7 4 5 3 3 3 6 
Hypotrachyna revoluta 6 7 2 6 3 3 4 
Lecania cyrtella 7 6 6 3 7 5 3 
Lecania rabenhorstii 8 6 2 2 8 6 - 
Lecanora argentata 5 5 4 4 5 3 4 
Lecanora carpinea 6 5 6 3 5 3 5 
Lecanora chlarotera 6 5 6 3 6 4 6 
Lecanora conizaeoides 7 3 3 3 2 - 9 
Lecanora dispersa 8 - - - 8 6 - 
Lecanora expallens 5 6 3 3 4 4 9 
Lecanora hagenii 6 - 6 3 8 6 8 
Lecanora muralis 9 - - - 8 8 - 
Lecanora pulicaris 7 4 6 3 2 3 6 
Lecanora saligna 7 - 6 3 4 4 6 
Lecanora symmicta 7 4 5 5 5 4 4 
Lecanora varia 7 4 6 5 3 3 3 
Lecidella elaeochroma 6 5 6 3 5 4 6 
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Latijnse naam licht temp cont vocht pH N toxi
Lepraria incana 4 5 6 3 3 3 9 
Lepraria lobificans 4 5 - 4 3 3 7 
Melanelia elegantula 7 7 3 5 4 3 4 
Melanelia exasperatula 7 5 6 3 5 4 6 
Melanelia fuliginosa 5 5 6 4 3 3 6 
Melanelia laciniatula 7 7 2 6 5 4 4 
Micarea denigrata 8 - 6 3 3 4 8 
Micarea prasina 3 5 4 4 4 3 4 
Mycoblastus fucatus 4 4 3 4 3 3 5 
Opegrapha atra 4 6 3 4 5 3 6 
Opegrapha rufescens 3 5 3 4 6 3 4 
Opegrapha varia 4 6 4 5 6 3 - 
Parmelia saxatilis 6 4 6 5 3 2 7 
Parmelia sulcata 7 - 6 3 5 4 8 
Parmelina tiliacea 7 6 3 3 5 4 5 
Parmeliopsis ambigua 6 4 6 5 2 2 7 
Parmotrema chinense 6 7 2 6 4 3 2 
Pertusaria albescens 6 5 6 3 6 4 4 
Pertusaria pertusa 4 6 3 5 5 3 4 
Phaeophyscia nigricans 8 - 6 - 8 7 - 
Phaeophyscia orbicularis 7 - 6 - 7 7 7 
Phlyctis argena 5 5 4 3 4 3 6 
Physcia adscendens 7 5 6 3 7 6 8 
Physcia aipolia 7 4 6 3 7 5 4 
Physcia caesia 8 - - - 8 8 - 
Physcia dubia 8 - 6 - 7 7 - 
Physcia stellaris 7 5 6 3 6 5 4 
Physcia tenella 7 - 6 3 6 6 8 
Physconia enteroxantha 7 5 6 5 6 5 3 
Physconia grisea 7 7 6 2 7 7 7 
Placynthiella icmalea 7 - 6 3 2 1 8 
Platismatia glauca 7 4 6 5 2 2 5 
Pleurosticta acetabulum 7 6 4 3 7 5 6 
Porina aenea 3 6 2 4 5 3 7 
Pseudevernia furfuracea 8 4 6 3 2 1 7 
Punctelia subrudecta 7 7 3 3 4 3 6 
Ramalina farinacea 6 5 6 4 5 3 6 
Ramalina fastigiata 7 5 4 6 6 5 2 
Ramalina fraxinea 7 5 4 5 6 5 2 
Rinodina gennarii 8 6 3 2 8 6 - 
Ropalospora viridis 4 6 2 6 4 3 5 
Strangospora pinicola 7 5 6 3 3 5 8 
Trapeliopsis granulosa 8 - 6 - 1 1 8 
Tuckermannopsis chlorophylla 6 3 6 6 3 2 5 
Xanthora candelaria 7 - - 3 6 7 5 
Xanthoria parietina 7 5 6 3 7 6 7 
Xanthoria polycarpa 7 5 4 3 6 6 7 
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6.9 Bijlage 9: Vergelijking Barkman (68 soorten) – Van den Broeck 
(102 soorten) in Midden-Limburg 

51 soorten aanwezig bij 
Barkman én bij Van den 
Broeck 

17 soorten aanwezig bij Bark-
man en niet meer bij Van den 
Broeck 

51 soorten niet aanwezig bij 
Barkman en wel bij Van den 
Broeck 

Amandinea punctata Arthonia radiata Anisomeridium polypori 
Caloplaca citrina Calicium viride Arthonia spadicea 
Candelaria concolor Caloplaca cerina Bacidia adastra 
Candelariella xanthostigma Caloplaca cerinella Bacidia arnoldiana 
Chaenotheca ferruginea Cladonia digitata Bacidia neosquamulosa 
Cladonia coniocraea Cladonia pyxidata Buellia griseovirens 
Cladonia fimbriata Flavopunctelia flaventior Caloplaca flavocitrina 
Cladonia macilenta Haematomma ochroleucum Caloplaca holocarpa 
Diploicia canescens Lecanora argentata Caloplaca obscurella 
Evernia prunastri Lecanora varia Candelariella aurella 
Flavoparmelia caperata  Melanelia laciniatula Candelariella reflexa 
Hypocenomyce scalaris Micarea prasina Candelariella vitellina 
Hypogymnia physodes Opegrapha atra Chrysothrix candelaris 
Hypogymnia tubulosa Pertusaria amara Cladonia caespiticia 
Hypotrachyna revoluta Pertusaria pertusa Cladonia chlorophaea 
Lecanora carpinea Tephromela atra Dimerella pineti 
Lecanora chlarotera Tuckermannopsis chlorophylla Fellhanera subtilis 
Lecanora conizaeoides  Fellhanera viridisorediata 
Lecanora expallens  Flavoparmelia soredians 
Lecanora hagenii  Gyalideopsis anastomosans 
Lecanora muralis  Hyperphyscia adglutinata 
Lecidella elaeochroma  Lecania erysibe 
Lepraria incana  Lecania subfuscula 
Melanelia elegantula  Lecanora barkmaniana 
Melanelia exasperatula  Lecanora compallens 
Melanelia fuliginosa  Lecanora dispersa 
Melanelia subaurifera  Lecanora pulicaris 
Parmelia saxatilis  Lecanora saligna 
Parmelia sulcata  Lecanora symmicta 
Parmelina tiliacea  Lecidella scabra 
Parmeliopsis ambigua  Micarea denigrata 
Pertusaria albescens  Micarea micrococca 
Phaeophyscia orbicularis  Micarea viridileprosa 
Phlyctis argena  Opegrapha niveoatra 
Physcia adscendens  Parmotrema chinense 
Physcia caesia  Phaeophyscia nigricans 
Physcia dubia  Physcia aipolia 
Physcia stellaris  Physconia enteroxantha 
Physcia tenella  Placynthiella icmalea 
Physconia grisea  Psilolechia lucida 
Platismatia glauca  Punctelia borreri 
Pleurosticta acetabulum  Punctelia ulophylla 
Pseudevernia furfuracea  Ramalina fraxinea 
Punctelia subrudecta  Rimelia reticulata 
Pyrrhospora quernea  Rinodina gennarii 
Ramalina farinacea  Ropalospora viridis 
Ramalina fastigiata  Scoliciosporum gallurae 
Trapeliopsis granulosa   Strangospora pinicola 
Xanthoria candelaria  Trapeliopsis flexuosa 
Xanthoria parietina  Usnea sp.
Xanthoria polycarpa  Xanthoria calcicola 
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6.10   Bijlage 10: Korstmossoorten in 2005-2006 in Midden-Limburg 
Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2005-2006 in Midden-Limburg met respectie-
velijk hun wetenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) 
waar elke soort aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal 192 opnamepunten 
waar de soort aanwezig was (%). 

Latijnse naam Nederlandse naam N %
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 164 85,4 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 2 1,0 
Arthonia spadicea Inktspatkorst 3 1,6 
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 28 14,6 
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 14 7,3 
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 11 5,7 
Bacidia sp. knoopjeskorst 12 6,3 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 11 5,7 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  3 1,6 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 14 7,3 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 8 4,2 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 2 1,0 
Candelaria concolor Vals dooiermos 26 13,5 
Candelariella aurella Kleine geelkorst 1 0,5 
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 130 67,7 
Candelariella vitellina Grove geelkorst 26 13,5 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 8 4,2 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 13 6,8 
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 1 0,5 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 3 1,6 
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 7 3,6 
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 41 21,4 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 36 18,8 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos 4 2,1 
Cladonia sp. bekermos 31 16,1 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 48 25,0 
Diploicia canescens Kauwgommos 11 5,7 
Evernia prunastri Eikenmos 96 50,0 
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 2 1,0 
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 1 0,5 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 102 53,1 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 43 22,4 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 7 3,6 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 29 15,1 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 21 10,9 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 78 40,6 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 13 6,8 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 79 41,1 
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 25 13,0 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 12 6,3 
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Latijnse naam Nederlandse naam N %
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 39 20,3 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 14 7,3 
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 87 45,3 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 43 22,4 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 1 0,5 
Lecania subfuscula Miskend glimschoteltje 1 0,5 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 162 84,4 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 11 5,7 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 16 8,3 
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 2 1,0 
Lecanora saligna Houtschotelkorst 23 12,0 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 16 8,3 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 50 26,0 
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 1 0,5 
Lepraria incana Gewone poederkorst 182 94,8 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 4 2,1 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 10 5,2 
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 20 10,4 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 137 71,4 
Micarea denigrata Vulkaanoogje 4 2,1 
Micarea micrococca Bosoogje 2 1,0 
Micarea viridileprosa Groenoogje 2 1,0 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 1 0,5 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 2 1,0 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 17 8,9 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 162 84,4 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 2 1,0 
Parmotrema chinense Groot schildmos 68 35,4 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 1 0,5 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 7 3,6 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 83 43,2 
Phlyctis argena Lichtvlekje 4 2,1 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 146 76,0 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 1 0,5 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 47 24,5 
Physcia dubia Bleek vingermos 22 11,5 
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 2 1,0 
Physconia grisea Grauw rijpmos 38 19,8 
Physcia stellaris Groot vingermos 13 6,8 
Physcia tenella Heksenvingermos 169 88,0 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 43 22,4 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 1 0,5 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 2 1,0 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 5 2,6 
Psilolechia lucida UV-mos 1 0,5 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 12 6,3 
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Latijnse naam Nederlandse naam N %
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 112 58,3 
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 101 52,6 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 1 0,5 
Ramalina farinacea Melig takmos 86 44,8 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 2 1,0 
Ramalina fraxinea Groot takmos 1 0,5 
Rimelia reticulata Netschildmos 1 0,5 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 6 3,1 
Ropalospora viridis Koele boskorst 3 1,6 
Scoliciosporum gallurae Groene spiraalkorst 2 1,0 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 26 13,5 
Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst 2 1,0 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 4 2,1 
Usnea sp. baardmos 8 4,2 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 1 0,5 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 88 45,8 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 152 79,2 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 143 74,5 
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