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Samenvatting
In 2006-2007 werden verspreid over de ganse provincie Vlaams-Brabant 705 punten onder-
zocht op epifytische (op bomen groeiende) korstmossen. In dit onderzoek werden op een 
aantal bomen, bij voorkeur 10 per opnamepunt, alle aanwezige soorten per boom genoteerd. 
Er werden voornamelijk Zomereiken en populieren maar soms ook Gewone essen, wilgen en 
één notelaar onderzocht.  

In de ganse provincie werden in deze studie 132 soorten korstmossen op de onderzochte 
bomen aangetroffen (bijlage 5), in het gedeelte van de Denderstreek dat op het grondgebied 
van Vlaams-Brabant gelegen is 99 (bijlage 4). Van alle aangetroffen soorten staan er 18 op 
de Rode Lijst in Nederland (Vlaanderen heeft nog geen Rode Lijst). In de Denderstreek blij-
ken 9 soorten verdwenen sinds 1962, terwijl er 35 geheel nieuw zijn. Van deze zijn 35 zijn er 
acht die als nieuw voor de wetenschap beschreven werden na 1962. Van de 27 niet nieuw 
beschreven soorten zijn sommige tussen 1962 en 2007 sterk toegenomen en nu zelfs rede-
lijk algemeen te noemen, bijvoorbeeld Amoebekorst, Schoorsteentje, Valse knoopjeskorst en 
Verzonken schriftmos. Deze soorten hebben als gemeenschappelijke eigenschap dat de alg-
component van de samenleving rood gekleurd is (een zogenaamde Trentepohlia-alg). Re-
cent is gebleken dat dit type korstmossen sterk reageert op de klimaatsverandering. Een 
aantal soorten met een sterke achteruitgang zijn heel gevoelig voor ontzuring van de schors 
zoals Gewoon schorsmos en Groene schotelkorst. Van de verdwenen soorten staat enkel 
Baardmos, een zuurminnende soort, op de Rode Lijst in Nederland. De overige niet aange-
troffen soorten zijn of ammoniakgevoelig (Blauwgrijs steenschildmos en Purper geweimos) of 
zwaveldioxidegevoelig (Donker rijpmos, Gewoon speldenkussentje en Lobjesschildmos). 
Oranje dooiermos is een steenbewonende soort die slechts uitzonderlijk op bomen aange-
troffen wordt. Houtoogje is in het verleden zeker gedeeltelijk verkeerd gedetermineerd en 
Zwart schriftmos is een kustsoort die in Vlaanderen eerder uitzonderlijk in het binnenland 
gevonden wordt.

Sinds 1962 zijn de veranderingen in de korstmosflora in de Denderstreek aanzienlijk. De 
wijzigingen werden gekwantificeerd met behulp van ecologische indicatiegetallen, de zoge-
naamde Ellenberggetallen (bijlage 11), die toelaten een verband te leggen tussen verande-
ringen in het milieu en in het voorkomen van soorten.  

Er werd een significant verschil gevonden voor pH-gevoeligheid. Soorten die positief reage-
ren op een hoge pH zijn het vaakst het sterkst toegenomen en zuurminnende soorten het 
meest afgenomen. Ontzuring op schors gaat in de regel samen met een hogere ammoniak-
belasting omdat NH3 een base is maar blijkt in de praktijk ook samen te gaan met een verla-
ging van de stikstofbelasting. Stikstofgevoeligheid en temperatuurgevoeligheid gaven geen 
significante verschillen, o.a. o.w.v. een relatief klein aantal beschikbare soorten in de analy-
se, maar er was wel een duidelijke trend voor toename van warmteminnende en stikstofmin-
nende soorten. Er kon geen rol van zwaveldioxide aangetoond worden.  

De drie graadmeters voor de effecten van ammoniak, de NIW, de AIW en de NH3-index ge-
ven aan dat nagenoeg in de ganse provincie de ammoniakbelasting matig tot vrij ernstig is. 
Er zijn slechts enkele kleine kernen waar de belasting eerder laag is. Deze kernen situeren 
zich grotendeels in en rond erkende bosgebieden: het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en He-
verleebos en Averbodes Bos.  

De parameters die werden gebruikt om de invloed van de zwaveldioxidebelasting na te gaan 
(de soortenrijkdom en het voorkomen van zwaveldioxidegevoelige soorten) lieten niet toe 
gebieden met meer of minder belasting aan te geven. Het patroon van de zwaveldioxidebe-
lasting is nauwelijks of niet (meer) in de soortenrijkdom of het al dan niet voorkomen van 
zwaveldioxidegevoelige soorten herkenbaar. Omdat globaal genomen de huidige uitstoot 
van zwaveldioxide lager is dan in het verleden, hebben andere factoren een veel grotere 
invloed op het voorkomen van korstmossen en de soortenrijkdom. Naast andere natuurlijke 
factoren (o.a. al dan niet beschaduwd zijn van de stam of de boomvoet en de omtrek van de 
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boom) blijkt in Vlaams-Brabant ammoniak daarin een zeer grote rol te spelen. Een effect van 
de klimaatsveranderingen kon hierbij statistisch minder hard gemaakt worden.  

Het patroon van NIW- en AIW-waarden en de NH3-index werden door meervoudige regres-
sies in verband gebracht met een aantal milieuvariabelen. De NIW (alle boomsoorten) wordt 
significant verklaard door de ammoniakuitstoot (positief), de bestoffingsgraad van de stam 
(positief), de omtrek (negatief), de beschaduwing van de voet (negatief). Ook de zwaveldi-
oxide-uitstoot bleek positief te correleren met de NIW maar wijst waarschijnlijk juist op de 
ongevoeligheid van de nitrofyten in de NIW ten aanzien van deze belasting. De AIW op eiken 
wordt significant verklaard door de omtrek (positief) en de ammoniakuitstoot (negatief). 
Naast de langdurig gecumuleerde effecten blijken ook zeer plaatselijke factoren een grote 
invloed op de NIW en de AIW te hebben. De NH3-index berekend op alle boomsoorten wordt 
significant verklaard door de afstand tot de veehouderijbedrijven (negatief) en de ammoniak-
uitstoot positief). Deze index blijkt dus zuiverder de ammoniakbelasting te meten.  

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.  
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quent voorkomt in het Zoniënwoud en Meerdaalwoud. 
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1 Inleiding 
1.1 Problematiek 
Luchtverontreiniging vormt een uitermate belangrijk deel van de globale leefmilieuproblema-
tiek. Luchtverontreiniging en het effect daarvan op het milieu kunnen op verschillende manie-
ren gemeten worden. Bio-monitoring is een methode die hierbij gebruikt kan worden. 

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, 2004a). 

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. In Vlaanderen werd 
in 2005 de spits afgebeten door de provincie Limburg die een dergelijk monitoringonderzoek 
met behulp van korstmossen liet uitvoeren (Van den Broeck et al., 2006c). 

Dit rapport behandelt de resultaten van een gelijkaardig onderzoek in de provincie Vlaams-
Brabant.

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. 

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 
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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. 1.000 
g/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, 2004a). 

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

Het valt te verwachten dat de zwaveldioxidebelasting ook een verzurende werking heeft op 
de schors. Uit een uitgebreide statistische analyse van de schorseigenschappen en omge-
vingsfactoren (S02, NH3) blijkt echter dat dit bij eiken niet het geval is (van Herk, 1990). Er is 
geen invloed van S02 op de schors-pH van eiken aantoonbaar (van Herk, 1998b). De pH van 
boomsoorten met een van nature neutrale schors (bv. populieren) wordt vermoedelijk wel 
door S02 beïnvloed. Dit valt af te leiden uit een onderzoek waarbij een mengeling van eiken, 
populieren, wilgen en iepen onderzocht werd. Bij dat onderzoek was er wel een significant 
effect van S02 op de schors-pH. Schors met een van nature hoge pH verzuurt uiteraard ge-
makkelijker dan schors die van nature al zuur is (van Herk, 1998b).  

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

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 en zwaveldioxide gedetailleerd in kaart 
te brengen en te monitoren (van Herk, 1990; 1995; 1996a; b; c; d; 1997a; b; c; 1998a; b; 
1999; 2000; 2002a; b; Sparrius, 2003; van Herk, 2004a; b; 2006; 2007). 

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 verschuiving in de soortensamenstelling. Het zorgt voor het 
verdwijnen van acidofyten (zuurminnaars) en het stimuleert nitrofyten (stikstofminnaars). 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 (van Herk, 1990).  

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 reageert niet of nauwelijks op ammoniak, maar is wel te gebruiken om het 
effect van zwaveldioxide op te volgen (van Herk, 2004a).  

1.5 Geschiedenis: vroegere onderzoeken van epifytische korst-
mossen in Vlaams-Brabant 

1.5.1 Inleiding 
Dit is de eerste keer dat in de ganse provincie Vlaams-Brabant op een zo grote schaal naar 
epifytische korstmossen gekeken wordt. Voordien vonden wel drie grootschalige onderzoe-
ken plaats in de Denderstreek (De Sloover & Lambinon, 1965; Caekebeke, 1986 en Van 
Eetvelde, 2004). Deze streek ligt slechts gedeeltelijk op het grondgebied van Vlaams-
Brabant. Toch zijn deze gegevens ook voor de huidige studie interessant omdat ze toelaten 
voor dat gebied vergelijkingen met het verleden te maken wat betreft de parameters die het 
onderwerp van het huidig onderzoek uitmaken: de ammoniak- en zwaveldioxidebelasting en 
het effect van klimaatswijzigingen. Figuur 1 toont waar de onderzochte opnamepunten gele-
gen zijn in het gedeelte van de Denderstreek dat op en vlak bij het grondgebied van Vlaams-
Brabant ligt. 
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Figuur 1. Situering van de door De Sloover en Lambinon in 1962 (boven), Caekebeke in 1985 (mid-
den) en Van Eetvelde in 2003 (onder) in en vlak bij Vlaams-Brabant onderzochte opnamepunten. 

Naast deze grootschaligere inventarisaties vonden nog sporadische (dag)excursies plaats. 

De oudste gepubliceerde gegevens m.b.t. het voorkomen van korstmossen in Vlaams-
Brabant dateren uit de vorige eeuw. Een aantal toen gevonden exemplaren bevinden zich 
heden ten dage in verschillende herbaria zoals het herbarium van de Nationale plantentuin te 
Meise en dat van de Rijksuniversiteit te Gent. Van een aantal aldaar bewaarde taxa wordt 
melding gemaakt in een serie opeenvolgende artikelen, gestart in 1983. Het laatste artikel in 
de reeks dateert van 2006 (Sérusiaux et al, 2006). Deze artikelen brengen telkens verslag uit 
over nieuwe en interessante korstmossen en lichenicole fungi (paddestoelen die op en in 
korstmossen groeien) uit België en omstreken (zie bij literatuur voor enkele van deze artike-
len).
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De Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie (VWBL) organiseerde in de loop van de 
laatste 20 jaar sporadische excursies naar één of meer locaties in Vlaams-Brabant. De ver-
slagen van een aantal van deze excursies verschenen in Muscillanea 14 en 18.  

Meer recent (2002-2003) onderzocht Damien Ertz, in het kader van een breder onderzoek 
m.b.t. de licheenflora van het Brabants district, de plantentuin van Meise (Ertz, 2003). Hierbij 
werden door hem de op bomen groeiende (epifyten), de op steen (epilieten) en de op de 
grond groeiende (terrestrische) soorten genoteerd. In totaal werden 44 taxa gevonden. Van 
deze soorten bleken er 7 nieuw voor Vlaams-Brabant en 5 zelfs voor gans Vlaanderen. Da-
mien Ertz geeft de volgende mogelijke verklaringen voor deze vaststelling. De belangrijkste 
is zeker het gebrek aan prospectie maar daarnaast spelen andere, antropogene factoren, 
een rol: daling van de zwaveldioxide, toename van de ammoniakbelasting, klimaatsopwar-
ming en taxonomische veranderingen.  

Op 09/08/2003 werd door een groep Vlaamse en Nederlandse lichenologen de gemeente 
Pepingen en zijn omgeving bezocht (Van den Broeck & Aptroot, 2003). Ook hierbij werden 
de soorten op alle aanwezige substraten (schors, steen, zand) genoteerd. Het aantal gevon-
den lichenen bedroeg 133, waarvan 69 epifyten. Op deze excursie werden 15 nieuwe epify-
ten voor Vlaams-Brabant gevonden.  

Van 1–3 juni 2007 vond een internationale lichenologische driedaagse in het Zoniënwoud en 
omgeving plaats. Tijdens deze driedaagse werden niet alleen de zeer zeldzame lichenen 
teruggevonden waarvan melding werd gemaakt in Muscillanea 18 (Stieperaere & Hoffmann, 
1998) maar konden nog heel wat andere bijzonderheden genoteerd worden (Van den Broeck 
et al. in voorb.).

1.5.2 Bespreking van de drie grootschalige onderzoeken in de Denderstreek 
(zie ook 2.4) 

1.5.2.1 De Sloover en Lambinon (1965)

Doel:
Onderzoek van de relatie tussen luchtvervuiling en korstmossen en (bijkomend) een lacune 
opvullen in de kennis m.b.t. de verspreiding van korstmossen in de Denderstreek 

Methode:
Noteren van alle aanwezige epifytische lichenen en één enkele zwam (nl. Hysterium angu-
statum) op 5 boomsoorten (Gewone es, olm, populier, wilg en Zomereik) op 307 locaties met 
uitzondering van de lichenen met peritheciën, de zogenaamde pyrenolichenen. Per locatie 
werden ongeveer 10 bomen bemonsterd.  

Resultaten:
Er werden door De Sloover en Lambinon 65 soorten aangetroffen in de ganse Denderstreek 
Dit is volgens henzelf zeker een onderschatting van het aantal epifyten aangezien ze bij-
voorbeeld de lichenen met peritheciën niet geïnventariseerd hebben.  

Hun conclusies: 
Zoals verwacht, werden weinig soorten gevonden. De struikvormige lichenen zijn zeldzaam 
en, indien aanwezig, vaak slecht ontwikkeld.  

De korstmossen kunnen worden opgedeeld in groepen op basis van hun aan- of afwezigheid 
in een of meer fytogeografische districten. Aldus werden door hen de 5 volgende groepen 
onderscheiden: 

 soorten die in de ganse Denderstreek te vinden zijn (groep 1) 
 soorten die uitsluitend in het Brabants-picardisch district voorkomen (groep 2) 
 soorten die vaker in het Brabants-picardisch district aan te treffen zijn (groep 3) 
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 soorten die vaker in het Vlaams district te vinden zijn (groep 4) 
 soorten die enkel in het Vlaams district voorkomen (groep 5) 

Daarnaast onderscheiden ze een groep van soorten die ze verwacht hadden te zullen vinden 
maar die ze niet gevonden hebben (groep 6). 

Bespreking:
Na een korte inleiding worden per soort de locaties opgegeven waarna een bespreking volgt 
met opmerkingen over de ecologie, de gevoeligheid van de soort ten aanzien van luchtver-
ontreiniging, de mogelijke verwarring met andere soorten, enz..  

Om de ecologische betekenis van hun groepsindeling te bevatten kan gebruik gemaakt wor-
den van de zogenaamde Ellenberggetallen. Deze getallen geven voor een aantal korstmos-
sen de gevoeligheid weer voor de volgende ecologische parameters: licht, temperatuur, con-
tinentaliteit, vocht, pH, stikstof en toxitolerantie (bijlage 11). Per groep werden van elke pa-
rameter de beschikbare Ellenberggetallen opgeteld en gedeeld door het aantal soorten. Op 
die manier komt met tot een gemiddelde waarde per parameter per groep (tabel 1).  

licht temp cont vocht pH N toxi
Groep 1 In de ganse Denderstreek aanwezig  

(16 soorten) 6,5 5 5,4 3 5,1 4,6 7,3
Groep 2 Uitsluitend in het Brabants-picardisch district 

aanwezig (12 soorten) 6,1 5,6 4 4,2 4,3 3,3 4,5
Groep 3 Vaker in het Brabants-picardisch  district (3 

soorten) 7 5,6 6 2,6 6 5,3 5,6
Groep 4 Vaker in het Vlaams district (3 soorten) 7 5,5 4,3 2,6 7,3 6 7,5
Groep 5 Uitsluitend in het Vlaams district (1 soort) 7 4 5 5 5 4 4 

Tabel 1. Gemiddelde Ellenberggetallen voor de verschillende fytogeografische groepen 

De meest betrouwbare resultaten worden geleverd door groepen 1 en 2. Dit heeft te maken 
met het aantal soorten binnen de groep en de beschikbaarheid van Ellenberggetallen voor 
de soorten van die groep.  

De ecologische parameter die het meest uiteenloopt bij groep 1 en 2 is de toxitolerantie. 
Soorten die beter tegen zwaveldioxidevervuiling bestand zijn komen op meer plaatsen voor 
dan soorten die dat minder zijn. Een andere hypothese die uit de berekeningen afgeleid kan 
worden is dat op dat moment de zwaveldioxidebelasting lager lag in het Brabants-picardisch 
dan in het Vlaams district. Algemene soorten blijken ook iets meer stikstofminnend, iets beter 
bestand tegen droogte en ze verkiezen een minder zure schors.  

Alle door De Sloover en Lambinon opgegeven soorten zijn aannemelijk behalve Caloplaca
chrysopthalma. Hun vondst wordt ook niet overgenomen in de checklist (Diederich & Sérusi-
aux, 2000) terwijl hun overige gegevens dat wel zijn. Uit navraag bleek van dit taxon ook 
geen herbariummateriaal in Meise aanwezig te zijn. Gezien de absolute zeldzaamheid van 
dit taxon (geen enkele locatie uit België of Nederland bekend en slechts één locatie in 
Luxemburg) betreft het hier zeer waarschijnlijk een misidentificatie.  

1.5.2.2 Caekebeke (1986)

Doel:
Onderzoek van de eventuele veranderingen in de licheenflora in functie van de gemeten 
veranderingen van de luchtverontreiniging (voornamelijk zwaveldioxide) en bijkomend de 
relatie van deze flora met andere factoren zoals het klimaat, de inwonersdichtheid, de hoog-
teligging, de pH- en de EGV (elektrisch geleidbaarheidsvermogen) van de boomschors. 
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Methode:
Noteren van alle aanwezig epifytische lichenen en één enkele zwam (nl. Hysterium angusta-
tum) op vooral populieren en beperkt op enkele andere boomsoorten op 342 locaties (305 
locaties die in 1962 bezocht waren en 30-35 nieuwe opnamepunten). Per locatie werden een 
min of meer groot aantal bomen bekeken. 

Op elke locatie werden enkele cm² schors ingezameld waarvan, na bewerking, de pH en de 
EGV werd gemeten. 

De soorten korstmossen waarvan in de literatuur informatie te vinden was m.b.t. hun gevoe-
ligheid ten aanzien van zwaveldioxide en stikstof en hun voorkeur voor de zuurtegraad van 
de ondergrond (aciditeit versus basiditeit) werden in drie groepen verdeeld: soorten waarvan 
de verspreiding ten opzichte van 1962 nagenoeg hetzelfde gebleven, soorten die afgenomen 
en soorten die toegenomen zijn. 

Resultaten:
Caekebeke trof 51 soorten aan in de ganse Denderstreek.  

De hoogste pH (> 6) en EGV (vnl. >200) waarden op populier worden gevonden in de Loker-
se zandstreek, de laagste waarden in de Oost-Vlaamse leemstreek, terwijl de Zandleem-
streek zich hiertussen situeert.  

In het noorden van de Denderstreek en ten noordoosten van steden komen duidelijk minder 
soorten voor dan in het zuiden en op plaatsen die in een andere windrichting ten opzichte 
van de steden liggen.

Conclusies:
Ondanks de daling van het totaal aantal soorten (14) in vergelijking met 1962 bleek het aan-
tal gevonden soorten per uurhok nagenoeg constant waaruit hij concludeert dat er een zeer 
geringe achteruitgang van de licheenflora in de Denderstreek heeft plaatsgevonden. 

De vooruitgang van een aantal soorten (voornamelijk nitrofyten) wordt hypothetisch verbon-
den met een grotere diasporenproductie, de daling van het zwaveldioxidegehalte in de lucht, 
verhoogde bemesting en nieuwe bemestingstechnieken. Voor de achteruitgang van voorna-
melijk schildmossen kon geen verklaring gegeven worden.  

Het vastgestelde verschil tussen het noorden en het zuiden wordt verklaard vanuit een grote-
re inwonersdichtheid, een lagere hoogte en lagere neerslag. Het soortenaantal ten noord-
oosten van steden is lager doordat de wind meestal uit het zuidwesten komt.  

Bespreking:
De lichenenflora is wel degelijk achteruitgegaan tussen 1962 en 1985 in de richting van een 
grotere banalisering. Het zijn immers voornamelijk de in 1962 al zeldzame soorten die nu 
niet teruggevonden werden. Soorten die toen al vrij algemeen waren zijn gewoon algemener 
geworden.

In het noorden worden de minste soorten gevonden. Caekebeke verklaart dit niet, ten dele, 
uit de hogere (historische) zwaveldioxidebelasting in het noorden. Nochtans blijkt deze dui-
delijk uit de door hem meegedeelde meetgegevens. En ook al was ten tijde van zijn onder-
zoek deze zwaveldioxidebelasting overal gereduceerd toch blijft een in het verleden hoge 
belasting op bepaalde soorten een effect uitoefenen (van Herk & Aptroot, 2004d). Deze soor-
ten hebben immers een zeer traag herstellingsvermogen en blijven als een ‘geheugen’ het 
aloude patroon van zwaveldioxidevervuiling vertonen (van Herk, 2006). Een voorbeeld hier-
van zijn de verschillende Kringkorsten en Speldenkussentjes (Pertusaria’s). Dit geslacht 
werd door De Sloover en Lambinon op 19 locaties aangetroffen, door Caekebeke slechts op 
8 wat een achteruitgang van meer dan 50% vertegenwoordigt!  

In het noorden worden ook de hoogste pH- en EGW-waarden op populier gevonden.  



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              11 

De pH van boomschors wordt beïnvloed door bepaalde vormen van luchtverontreiniging. 
Zowel zwaveldioxide als ammoniak hebben bij populieren hierop een (tegenovergesteld) 
effect. Door zwaveldioxide wordt de schors zuurder. 

Als hypothese kan gesteld worden dat een hogere ammoniakbelasting in het noorden mede 
verantwoordelijk is voor de hogere pH- en EGW-waarden.   

1.5.2.3 Van Eetvelde (2004)

Doel:
Het inventariseren van de epifyten (mossen, korstmossen en één enkele zwam) in de Den-
derstreek om te achterhalen of de veranderingen in de luchtkwaliteit zich vertaald hebben in 
een rijkere of gewijzigde epifytenflora.  

Nagaan of er een verschil kan vastgesteld worden tussen de epifytenrijkdom op bomen aan-
wezig tijdens de sterke zwaveldioxidevervuiling en deze van na de vervuiling (jongere bo-
men).

Methode:
Noteren van alle epifyten op 224 min of meer gelijkmatig over de Denderstreek verspreide 
bomenrijen bestaande uit minstens 10 en maximum 20 bomen.  

De zwaveldioxide- en de ammoniakbelasting werden berekend op basis van de epifytenda-
tabank. Voor de zwaveldioxidebelasting gebeurde dit aan de hand van het gemiddeld aantal 
korstmossen per uurhok, het gemiddeld aantal epifyten per uurhok en het gemiddeld toxitole-
rantiegetal van Wirth (Ellenberggetallen, bijlage 11) per uurhok. De ammoniakbelasting per 
uurhok werd berekend met behulp van volgende, door Hoffmann ontwikkelde, formule: =6*f 
Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma) + 4*f Witte schotelkorst (Lecanora chlaro-
tera) + 3*f Fijne geelkorst (Candelariella xanthostigma) + 2*f Kroezig dooiermos (Xanthoria 
candelaria) + 3* f Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa) + 1*f Stoeprandvingermos (Physcia 
caesia) + 1*f Groot dooiermos (Xanthoria parietina). f slaat op de frequentie van het korst-
mos in het betreffende uurhok. Deze frequentie kan een waarde hebben van 0 tot 5 volgens 
de methode in tabel 2. 

Frequentie Aantal bomen in het uurhok waarop de soort aanwezig is (in %) 
0 0 
1 0 – 20 
2 20 – 40 
3 40 – 60 
4 60 – 80 
5 80 - 100 

Tabel 2. Methode van frequentiebepaling 

Deze op basis van de epifyten vastgestelde belasting werd vervolgens vergeleken met de 
reële meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

De korstmossen werden in 4 groepen ingedeeld op basis van hun evolutie doorheen de tijd: 
soorten met toegenomen verspreiding, afgenomen soorten, stabiel gebleven soorten en 
soorten die zich hervestigd of nieuw gevestigd hebben (niet in 1985 maar wel in 1962 aan-
wezig of noch in 1962, noch in 1985 aanwezig).  

Resultaten:
83 soorten korstmossen, 1 zwam en 23 mossen werden door Van Eetvelde uit de ganse 
Denderstreek opgegeven.
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Zowel in het noorden van de Denderstreek als rond de grote agglomeraties (Dendermonde, 
Aalst, richting Gent en richting Brussel) komen gemiddeld minder soorten (korstmossen en 
mossen) voor. Uit de metingen van de zwaveldioxideconcentraties (VMM) blijkt eveneens 
een zwakke noord-zuid gradiënt, maar deze concentraties zijn te laag om van invloed te 
kunnen zijn op de verspreiding van de epifyten. Het gemiddeld toxitolerantiegetal van Wirth 
levert eveneens, maar minder uitgesproken, een gradiënt van noord naar zuid op. Als moge-
lijke verklaring voor deze gradiënt worden de drogere condities in het noorden (zandgron-
den) naar voren geschoven.  

Tussen de ammoniakbelasting berekend op basis van de aanwezigheid van een aantal 
korstmossen en die berekend door het VMM bestaat een positieve significante correlatie van 
r=0.48.

De zwaarst belaste regio blijkt in het noorden te liggen en ook het zuiden en zuidwesten is 
meer belast. In het meer verstedelijkte Vlaams-Brabant is de belasting lager.  

Conclusies:
De evolutie van de epifytenflora  in combinatie met een aantal ecologische parameters van 
de aanwezige soorten (Ellenberggetallen voor stikstof, zuurtegraad en zwaveldioxidetoleran-
tie) en de berekende ammoniak- en zwaveldioxidebelasting bracht Van Eetvelde tot de vol-
gende conclusies:

 sterke toename van het aantal korstmossoorten t.g.v. de reductie van de zwaveldi-
oxidevervuiling

 sterke afname van de acidofyten t.g.v. een sterke toename van de ammoniakvervui-
ling

 toename van nitrofyten en soorten die positief reageren op de toegenomen ammoni-
akbelasting 

 introductie van nieuwe warmteminnende soorten en afname van koudeminnende 
soorten t.g.v. de klimaatsverandering  

Bespreking:
Omdat in de soortenlijst van Van Eetvelde een aantal niet eerder of zeer zeldzaam in Vlaan-
deren gerapporteerde lichenen figureren werd het door hem verzamelde herbariummateriaal 
bestudeerd. In dit materiaal blijken heel wat misidentificaties voor te komen. Van enkele zeer 
zeldzame soorten is geen herbariummateriaal aanwezig. Hun voorkomen op de door hem 
bezochte locaties is dermate onwaarschijnlijk dat deze verworpen werden.  

Dergelijke foutieve determinaties maakt vergelijkingen met het verleden moeilijk. Er werd 
voor de volgende oplossingen gekozen.  

Bosschotelkorst (Lecanora argentata) werd niet opgegeven uit de voorgaande onderzoeken 
en ook in het huidig onderzoek nooit aangetroffen op het soort locaties waar Van Eetvelde 
zijn inventarisaties uitvoerde. Dit taxon werd recent wel aangetroffen in Vlaams-Brabant 
maar dan in het Zoniënwoud waar ze samen met een aantal andere naar Vlaamse normen 
uiterst zeldzame lichenen pleegt te groeien (Van den Broeck et al. in voorb.). Er werd door 
hem geen herbariummateriaal verzameld zodat niet gecontroleerd kan worden met welke 
soort verwarring is opgetreden.  
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Glanzend schildmos    Verstop-schildmos 

Glanzend schildmos (Melanelia glabratula) kan zeer gemakkelijk met Verstop-schildmos 
(Melanelia subaurifera) verward worden. De naam glanzend is misleidend omdat ook de 
randlobben van Verstop-schildmos glanzend kunnen zijn. Het merg van beiden reageert rood 
met bleekwater. Het verschil tussen de twee zit hem voornamelijk in de isidiën. Dit zijn uit-
stulpingen van het thallus die gemakkelijk afbreken. Bij het afbreken van de isidiën van het 
Glanzend schildmos ontstaan witte vlekken terwijl deze bij het Verstop-schildmos groenach-
tig zijn. De isidiën van Verstop-schildmos worden ook gemakkelijk soredieus terwijl die van 
Glanzend schildmos dat niet doen.  

Grove geelkorst    Poedergeelkorst 

Ofschoon het herbariummateriaal Grove geelkorst (Candelariella vitellina) is en geen Fijne 
geelkorst (Candelariella xanthostigma) werd dit in de resultaten niet veranderd. Het is zeker 
dat Fijne geelkorst in de Denderstreek voorkomt (zie hieronder) maar het is niet uit te maken 
welke van zijn vondsten tot de ene dan wel tot de ander soort behoort. In Vlaanderen en in 
Nederland is Grove geelkorst alleszins veel algemener dan Fijne geelkorst. Bv. in Zeeland 
werd Grove geelkorst in 2006 op 11,3% van de opnamepunten gevonden en Fijne geelkorst 
op 3,6% (van Herk, 2007); in de provincie Utrecht werd Grove geelkorst in 2001 op 36,2% 
van de opnamepunten gevonden en Fijne geelkorst op 16%. (van Herk, 2002). Dit is wel in 
tegenspraak met het onderzoek van De Sloover en De Lange. Deze vonden immers op 40% 
van de door hen onderzochte locaties wat zij als Fijne geelkorst benoemden terwijl maar 9 
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keer Grove geelkorst aangetroffen werd. Waar zij geen melding van maken is Poedergeel-
korst (Candelariella reflexa). Deze laatste wordt ook niet vermeld door Caekebeke. Hij vond 
ook veel meer Fijne geelkorst (op 9,3%) op de onderzochte locaties dan Grove geelkorst (10 
x). Bij Van Eetvelde zien we voor het eerst Poedergeelkorst opduiken en wel ineens op 
13,4% van de locaties. Hij noteerde ook nog Fijne geelkorst  op 22,3% en Grove geelkorst 
op 18,3% van de onderzochte locaties. Mijns inziens worden deze soorten onderling vaak 
verward. Dat deze soorten ook door ervaren onderzoekers niet steeds juist onderscheiden 
worden, wordt ook door De Sloover & Lambinon (1965) bevestigd. Zij onderzochten het her-
bariummateriaal van Barkman en stelden vast dat hij vaak Fijne en Grove geelkorst verwis-
selde. Bij de analyse van de veranderingen werden daarom alle geelkorsten samen geno-
men (zie ook paragraaf 2.3).  

      Grijsgroene stofkorst   Bleekgroene schotelkorst 

Grijsgroene stofkorst (Buellia griseovirens) wordt door Diederich en Sérusiaux niet uit Vlaan-
deren opgegeven en werd ook niet gevonden in de vorige twee studies. Van Eetvelde geeft 
dit taxon op van zomaar even 46% van de locaties. Zijn herbariummateriaal blijkt echter Mis-
kende schotelkorst (Lecanora compallens) te zijn. Toch komt Grijsgroene stofkorst zeker 
voor in het onderzochte gebied. In de huidige studie werd hij immers gevonden op 3,6% van 
de locaties. Dit is veel minder is dan wat Van Eetvelde opgeeft. Wat hierbij ook opvalt zijn de 
extreem lage cijfers van Bleekgroene schotelkorst (Lecanora expallens) bij Van Eetvelde. 
Dat is een soort die verward kan worden met Grijsgroene stofkorst indien men er onvoldoen-
de mee vertrouwd is. De extreem lage cijfers (18%) van Bleekgroene schotelkorst staan in 
schril contrast met wat zowel voordien (1962: 90%, 1985: 73%) als nadien (2006-2007: 78%) 
gevonden werd. Dus is het zo goed als zeker dat Van Eetvelde deze twee soorten verward 
heeft. Ook de extreem hoge cijfers van Boomvoetknoopjeskorst (Bacidia arnoldiana, 50%) in 
vergelijking met voordien (zowel in 1962 als in 1985 werd deze niet gevonden) en nadien 
(alle knoopjeskorsten samen = 6 soorten + alle niet tot op de soort te determineren exempla-
ren halen samen amper 14,9%) doet vermoeden dat een aantal van deze ook tot Bleekgroe-
ne schotelkorst behoren. Maar dat is dus niet uit te maken. Als men niet zeker is, valt Bleek-
groene schotelkorst nochtans redelijk gemakkelijk te determineren. Met ‘vers’ bleekwater 
treedt een duidelijk oranje verkleuring op. Als oplossing om vergelijking mogelijk te maken in 
dit werk werd ervoor gekozen Grijsgroene stofkorst bij Van Eetvelde als Bleekgroene scho-
telkorst te aanzien en Boomvoetknoopjeskorst (die niet te determineren bleek omdat het 
door hem verzamelde materiaal steriel is) als Knoopjeskorst sp. Bij de analyse van de ver-
anderingen werden alle knoopjeskorsten samen genomen (zie ook paragraaf 2.3).  

Het exemplaar in het herbarium door Van Eetvelde houtoogje (Micarea prasina) genaamd 
blijkt een exemplaar van Boomglimschoteltje (Lecania cyrtella).
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Klein schaduwmos (Phaeophyscia nigricans) in zijn herbarium is duidelijk Rond schaduwmos 
(Phaeophyscia orbicularis).

Lepelschildmos (Melanelia exasperatula) komt zeker voor in de Denderstreek maar niet in 
het herbariummateriaal van Van Eetvelde onder die naam (zie bij Lobjesschildmos). Wat in 
zijn herbarium onder deze naam te vinden valt is Verstop-schildmos (Melanelia subaurifera).

Het ene gevonden exemplaar van Lobjesschildmos (Melanelia laciniatula) blijkt Lepelschild-
mos (Melanelia exasperatula) te zijn.  

Sierlijk schildmos (Melanelia elegantula) wordt door Van Eetvelde van 22 locaties opgege-
ven. Dit is zeer veel in vergelijking met de voorafgaande periodes ( 4 maal in 1962, niet in 
1985) en met wat recentelijk gevonden werd in Vlaams-Brabant (5 maal). Zijn herbariumma-
teriaal blijkt bovendien Verstop-schildmos (Melanelia subaurifera) te zijn. Alle door hem ge-
vonden exemplaren werden dan ook tot Verstop-schildmos gerekend.  

Het herbariummateriaal van Vertakt bekermos (Cladonia digitata) blijkt Fijn bekermos (Cla-
donia chlorophaea) te zijn. De proliferaties op de rand van de beker zijn niet het belangrijkste 
kenmerk om Vertakt van Fijn bekermos te onderscheiden. Vertakt bekermos heeft grote 
grondschubben met oranje plekken aan de basis en sorediën aan de rand. Fijn bekermos 
heeft kleine grondschubben zonder sorediën aan de rand.  

Witkopschorsmos           Gewoon schorsmos 

Witkopschorsmos (Hypogymnia tubulosa) werd strikt genomen niet in Vlaams-Brabant ge-
vonden maar in een aangrenzend kilometerhok in Oost-Vlaanderen. Deze soort kan gemak-
kelijk verward worden met Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes) en in het herbari-
ummateriaal blijkt dit ook zo te zijn. Witkopschorsmos werd dan ook omgezet naar Gewoon 
schorsmos.

Witte kringkorst (Pertusaria albescens), die in de ganse Denderstreek slechts op één enkele 
locatie gevonden werd in een kilometerhok in Oost-Vlaanderen, blijkt in feite Lichtvlekje (Ph-
lyctis argena) te zijn.

Zwarte schotelkorst (Tephromela atra), door Van Eetvelde op één enkele locatie gevonden, 
blijkt duidelijk Melige schotelkorst (Lecanora carpinea) te zijn. De apothecien zijn lichtjes be-
rijpt en verkleuren oranje met bleekwater.

Ook de schijf van Lecanora rugosella is berijpt en reageert positief (oranje) met bleekwater 
en geenszins negatief zoals door hem werd vermeld. Alle door hem gevonden exemplaren 
van Lecanora rugosella werden veranderd in Melige schotelkorst (Lecanora carpinea).  
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Witgerande stofkorst (Haematomma ochroleucum) werd niet opgegeven uit de voorgaande 
onderzoeken en ook in het huidig onderzoek nooit aangetroffen. Het materiaal van Witge-
rande stofkorst (Haematomma ochroleucum) is dermate klein en aangetast door chemicaliën 
dat er niets (meer) van te maken bleek.  

Daarnaast blijkt één exemplaar van Zwart schriftmos (Opegrapha atra) juist gedetermineerd 
terwijl het andere specimen in feite Geel schriftmos (Opegrapha ochroceila) is. 

Net als in de vorige twee onderzoeken blijkt ook uit deze studie een groter aantal soorten in 
het zuiden dan in het noorden voor te komen. Van Eetvelde stelt dat in het zuiden zeer wei-
nig vrijstaande bomenrijen te vinden zijn waardoor daar meer inventarisaties op oude weide-
bomen hebben plaats gevonden. En daarnaast stelde hij vast dat op weidebomen veruit de 
meeste soorten gevonden worden. Deze twee vaststellingen gecombineerd leveren een bij-
komende mogelijke (naast de hogere zwaveldioxidebelasting en de grotere droogte) verkla-
ring voor de vastgestelde gradiënt. Dat op populieren in (begraasde) weides meer soorten 
voorkomen dan op populieren buiten de weide werd ook door van Herk vastgesteld (1997c). 
Dit heeft volgens hem alles te maken met de gevoeligheid van populieren voor plaatselijke 
aanrijking. Dit was ook de reden dat hij geen weidebomen in zijn onderzoek opnam. Dit ge-
beurde daarom eveneens niet in het huidige onderzoek.  

Van Eetvelde maakt wel gebruik van de ecologische parameters voor stikstof, zuurtegraad 
en zwaveldioxidetolerantie maar niet die voor temperatuur om het effect van klimaatsveran-
deringen duidelijker aan te tonen.  

1.5.2.4 Besluit:

Figuur 2 toont de gevonden soortenrijkdom in en vlak bij Vlaams-Brabant per opnamepunt in 
1962, 1985 en 2003. Uit de drie figuren blijkt telkens een grotere soortenrijkdom in het zui-
den dan in het noorden.  
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Figuur 2. Soortenrijkdom per opnamepunt in 1962 (boven), 1985 (midden) en 2003 (onder) 

Deze noord-zuid gradiënt (minder soorten in het noorden dan in het zuiden) kan grotendeels 
verklaard worden vanuit een gecombineerd effect van een in het noorden hogere (histori-
sche) zwaveldioxidebelasting en een droger milieu (zandgronden). Daarnaast zijn nog ande-
re (bijkomende) mogelijke oorzaken aan te wijzen: lager gelegen en een hogere inwoners-
dichtheid in het noorden (Caekebeke). Het gebruik van meer weidebomen in het zuiden door 
Van Eetvelde blijkt geen invloed te hebben. Figuur 3 toont hoeveel punten in elk der drie 
milieutypes (door Van Eetvelde onderscheiden) gesitueerd zijn in de Denderstreek in 2003. 
Hieruit blijkt een vrij gelijkmatige spreiding van de drie types.
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Figuur 3. Spreiding van de opnamepunten over verschillende milieutypes in 2003 

Een aantal verschuivingen die in de loop der tijden in de soortensamenstelling opgetreden 
zijn (vooruitgang nitrofyten tussen 1962 en 1985 en tussen 1985 en 2004, afname acidofyten 
tussen 1985 en 2004) kunnen aan een verhoogde ammoniakbelasting toegeschreven wor-
den.

De aanwezigheid van meer zuidelijke soorten (na 1985) wijst op een mogelijk effect van kli-
maatsverandering. 
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2 Methode 
In deze studie worden de epifyten in Vlaams-Brabant onderzocht met als doel te luisteren 
naar wat korstmossen ons kunnen vertellen over de toestand van het milieu. Hierbij werden 
niet alle epifyten op alle mogelijke boomsoorten in alle mogelijke milieus bekeken.  

Er werd enkel naar korstmossen gekeken. Andere organismen zoals mossen, wieren en 
schimmels werden niet genoteerd. Deze verschaffen minder informatie over de effecten van 
luchtverontreiniging.

Er werd voornamelijk gewerkt met een beperkt aantal boomsoorten namelijk eiken (vooral 
Zomer- en in beperkte mate ook Amerikaanse, Moeras- en Wintereiken) en populieren 
(vooral Canadese populier en in beperkte mate ook Witte abeel). Daarnaast werden ook een 
aantal Gewone essen, wilgen en één notelaar bemonsterd (zie tabel 5 met het aantal be-
monsterde bomen van elke soort). 

Er zijn verschillende redenen waarom juist aan (Zomer)eiken en populieren de voorkeur ge-
geven werd.  

Om de invloed van de gebruikte boomsoort zoveel mogelijk uit te sluiten en toch een zo fijn-
mazig mogelijk netwerk te realiseren is het eerst en vooral belangrijk een boomsoort te kie-
zen die in gans Vlaams-Brabant overal voldoende aanwezig is. Bovendien moet deze boom-
soort geschikt zijn om de effecten van luchtverontreiniging adequaat weer te geven. Uit on-
derzoek in Nederland weten we immers dat niet alle boomsoorten hiervoor even geschikt 
zijn. Dit heeft te maken met de natuurlijke schorseigenschappen van de bomen en de effec-
ten van de luchtverontreiniging op die schors. In Nederland heeft men tot nu toe de beste 
ervaringen opgedaan met Zomereiken en populieren. Elk van hen heeft hierbij specifieke 
voor- en nadelen. 

Zomereiken blijken het meest geschikt te zijn om de effecten van ammoniak te registreren. 
Ze reageren immers zeer sterk op ammoniak (dosisresponscurve verloopt steil). Daarnaast 
hebben ze ook nog de volgende voordelen: 

 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. In vergelijking met Zomereiken hebben populieren 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 (dosisresponscurve 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. 

Omdat in Vlaams-Brabant noch Zomereiken, noch populieren in voldoende mate overal 
aanwezig zijn werd van bij het begin van het onderzoek gekozen beide boomsoorten te ge-
bruiken. Dit bleek in de praktijk ook goed te werken. Slechts zelden was het nodig nog essen 
of wilgen te gebruiken om binnen elk IFBL-hok voldoende monsterpunten te vinden.   
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Geprobeerd werd de verschillen tussen de bomen ook zo klein mogelijk te houden (figuur 4). 
De voorkeur werd zoveel mogelijk gegeven aan goed geëxponeerde bomen, in direct zon-
licht, met een dikte van minstens 0,8 m enz. Populieren in begraasde weides werden syste-
matisch uitgesloten.   

Figuur 4. Een ideaal opnamepunt: een rij Zomereiken langs de weg (punt 132,  Aarschot, Herseltse-
steenweg).  

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 de 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. Hier-
bij werd een onderscheid gemaakt tussen de voet en de ganse boom. 

2.1 Veldwerk 
In 2006 en deels in 2007 werden in totaal 705 opnamepunten bezocht. Een opnamepunt 
bestaat in de meeste gevallen uit een groepje Zomereiken (Quercus robur) of populieren 
(Populus x canadensis), zo mogelijk 10 stuks. Per uurhok (4 x 4 km²) werden er meestal drie 
tot vijf opnamepunten gekozen. Steeds werd er naar gestreefd minstens 26 bomen per vol-
ledig uurhok (IFBL) te bemonsteren. Bij onvolledige uurhokken (uurhokken die gedeeltelijk in 
een ander provincie liggen) werd een aantal opnamepunten gekozen in verhouding tot de 
grootte van de oppervlakte van het uurhok op het grondgebied van Vlaams-Brabant.  

Incidenteel werd ook gebruik gemaakt van andere eiksoorten (Quercus petraea, Quercus
palustris en Quercus rubra), Gewone es (Fraxinus excelsior), wilg (Salix sp.) en één notelaar 
(Juglans regia). De ligging van de opnamepunten werd vastgelegd met behulp van GPS. 
Van elk opnamepunt werd één of meerdere foto’s genomen (bijgevoegd op CD). De stand-
plaats van de afzonderlijke bomen werd ook op de streeplijsten getekend. Op deze platte-
gronden heeft iedere boom een eigen nummer.  

Per onderzochte boom werden alle aanwezige korstmossen tot 2 m hoogte genoteerd.  
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Figuur 5. Een alternatief opnamepunt: een rij populieren langs het kanaal (punt 64, Tildonk, Zuiddijk). 

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 boomsoort 
 de omtrek van de dikste 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 meest nabije maïsakker (in m) 
 informatie over lokale factoren die een invloed zouden kunnen hebben, zoals invloed 

van honden, begrazing rond de bomen of op andere wijze verrijkte standplaats (bv. 
uitwerpselen van vogels op de boomvoet) 

 het aantal bestofte boomvoeten  
 beschaduwing van de stam  
 beschaduwing van de boomvoet  

Voor de bepaling van de omtrek van de bomen werd de dikste boom gemeten met behulp 
van een lintmeter

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. 
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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 
W4  berm verharde weg met gescheiden fietspaden 
W3  berm verharde weg met middenstreep maar zonder fietspaden 
HW  berm van holle weg 
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 
B  bosbomen 
Z  in zandverstuiving, heideveld of open plek in het bos 
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 opnamepunt met 10 bomen duurt gemiddeld ongeveer een uur (verplaat-
singstijd niet meegerekend). 

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 (2004c), Purvis et al. (1992), Vermeulen (zonder datum) 
en Wirth (1995). Korstmossen worden doorgaans op morfologie gedetermineerd in het veld, 
in de meeste gevallen na inspectie met een vergrootglas (8 à 10 x) vermits veel soorten mi-
nuscuul zijn of hele kleine kenmerkende voortplantingsorganen hebben. Soms wordt beroep 
gedaan op chemische verkleuringsreacties om soorten met zekerheid te onderscheiden. De 
hierbij gebruikte chemicaliën zijn bleekwater, kaliloog en para-fenyleendiamine. Zowel 
bleekwater als para-fenyleendiamine moeten regelmatig ververst worden om betrouwbare 
reacties te bekomen. Indien in het veld geen zekerheid kon bekomen worden, wat bij som-
mige soorten zoals schriftmossen (Opegrapha's) eerder regel dan uitzondering is, werd een 
klein stukje verzameld. Indien studie door middel van binoculair en microscopisch onderzoek 
geen uitsluitsel gaf werd het bewuste collectiemateriaal voorgelegd aan André Aptroot voor 
determinatie/verificatie.

2.3 Taxonomische en determinatieproblemen 
Sinds 1962 zijn 10 van de nu gevonden soorten van andere soorten afgesplitst of nieuw door 
de wetenschap beschreven. Het betreft volgende soorten: Ammoniakschotelkorst (Lecanora 
barkmaniana), Bosoogje (Micarea micrococca), Fijne knoopjeskorst (Bacidia adastra), Ge-
wone druppelkorst (Fellhanera viridisorediata), Groenoogje (Micarea viridileprosa), Kleine 
knoopjeskorst (Bacidia brandii), Miskende schotelkorst (Lecanora compallens), Nieuwe 
knoopjeskorst (Bacidia neosquamulosa), Rijpschildmos (Punctelia ulophylla) en Valse ci-
troenkorst (Caloplaca flavocitrina).

Bij de analyse en de bespreking van de veranderingen werden de afgesplitste soorten terug 
samengevoegd om het effect van taxonomische splitsingen te neutraliseren.   
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Een Baardmosje (Usnea) uit Tervuren      Een Baardmos uit de Pyreneeën, zoals we het 
      bij ons niet meer (of nog niet terug?) zien 

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. Hoogst waarschijnlijk werd hun mate van 
voorkomen ook onderschat. Ze kunnen niet zichtbaar gemaakt worden door middel van 
chemische reacties en als ze steriel zijn gelijken ze zeer sterk op algen.  

                                    Cladonia sp.         Smal bekermos (Cladonia coniocraea)

Ook de bekermossen (Cladonia’s) zijn niet steeds betrouwbaar tot op de soort determineer-
baar. Waar dit het geval was werd Cladonia sp. genoteerd. Maar zelfs als vruchtlichamen 
aanwezig zijn, treedt nog vaak verwarring op (zie Van Eetvelde). Daarom werden bij de ver-
werking ook alle bekermossen samen genomen.  
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Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides) vertoont een onmiskenbare roodverkleuring als reactie 
op para-fenyleendiamine. 

Groene schotelkorst ondergaat heel wat veranderingen onder invloed van ammoniak (van 
een duidelijk opvallend groen thallus met schotelvormige vruchtlichamen naar een weinig 
opvallend gelig thallus zonder vruchtlichamen) waardoor een zekere determinatie enkel op 
basis van aanstippen met para-fenyleendiamine kan bekomen worden (het thallus wordt dan 
rood). Dit aanstippen is in het huidig onderzoek consequent gebeurd indien een dergelijk 
geel thallus aangetroffen werd.  

Geelkorsten (Candelariella’s) blijken vaak voor verwarring te zorgen (zie ook bij Van Eetvel-
de). Bij de bespreking  en de analyse van de veranderingen werden deze dan ook allemaal 
samengenomen.

Lecanora umbrina en Lecanora hagenii werden door De Sloover & Lambinon (1965) als af-
zonderlijke soorten genoteerd. De taxonomische opvattingen die in deze studie gevolgd wor-
den beschouwen deze als synoniemen. Hetzelfde geldt voor Melanelia glabratula subsp.
glabratula en Melanelia glabratula subsp. fuliginosa, althans wat betreft het voorkomen op 
bomen. Volgens Diederich & Sérusiaux (2000) is Melanelia glabratula subsp. fuliginosa geen 
epifyt maar een epiliet (een op steen voorkomende soort).  

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

Stofglimschoteltje (Lecania erysibe) en Blauwe mosterdkorst (Rinodina pityrea) werden in 
het begin van de studie niet goed van elkaar onderscheiden. Hierdoor werd de eerste moge-
lijks overschat en de tweede onderschat.  

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

Zowel door De Sloover & Lambinon (1965) als door Caekebeke (1985) werden enkel de li-
chenen genoteerd samen met het voorkomen van één enkel zwam nl. Hysterium angusta-
tum. Van Eetvelde (2004) inventariseerde daarnaast ook de mossen. De Sloover & Lam-
binon bemonsterden op slechts 5 boomsoorten. Caekebeke en Van Eetvelde inventariseer-
den meer verschillende boomsoorten. Bij vergelijking van de drie studies blijkt echter dat 
populier het meest bemonsterd werd over de ganse Denderstreek heen (tabel 3). Om zeker 
te zijn dat dit ook geldt voor het gedeelte van Vlaams-Brabant in deze studie werd dit hieruit 
afgesplitst (tabel 4). 
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Jaar Aantal opnamen met populier %
1962 251 83,5 
1985 325 95,0 
2003 167 74,5 

Tabel 3. Aantal opnamen en % met populieren in de Denderstreek 

Jaar Aantal opnamen met populier %
1962 113 89,68 
1985 125 96,15 
2003 57 73,08 

2006-2007 75 38,26 
Tabel 4. Aantal opnamen en % met populieren in Vlaams-Brabant 

Uit tabel 4 blijkt overduidelijk dat in het huidig onderzoek verhoudingsgewijs veel minder po-
pulieren geïnventariseerd werden. Om de invloed van de gebruikte boomsoort op de soor-
tensamenstelling te kennen werden de veranderingen per korstmossoort zowel voor alle 
boomsoorten als afzonderlijk voor populieren en Zomereiken berekend (bijlagen 7, 8 en 9). 
Zomereiken werden blijkbaar in het verleden maar weinig onderzocht: 11 opnamepunten in 
1962, 20 in 1985 en 5 in 2003 tegenover 93 in het huidige onderzoek. Dit maakt vergelijkin-
gen weinig betrouwbaar. Wat wel belangrijke informatie kan verschaffen over de invloed van 
de gebruikte boomsoort is een vergelijking  tussen de soortensamenstelling van de opname-
punten met Zomereik en die met populier en dit niet beperkt tot de opnamepunten in het ge-
deelte van de Denderstreek maar deze in gans Vlaams-Brabant (bijlage 6). De resultaten 
van deze vergelijking worden verderop besproken.  

In 1962 en in 1985 werd niet van elk opnamepunt ook een milieu- of habitattype bepaald. 
Van Eetvelde heeft dit voor zijn opnamepunten wel gedaan. Hij gebruikte hierbij de volgende 
drie categorieën: wegbomen, weidebomen en bosbomen.

In 2007 werden veel meer categorieën (17) gebruikt bij het bepalen van het milieu- of habi-
tattype (zie bij 2.1 veldwerk).

Het aantal bemonsterde bomen per opnamepunt over de drie studies heen is niet gelijk. In 
1962 werden telkens een 10-tal bomen genomen waarbij hetzelfde opnamepunt verschillen-
de boomsoorten kon bevatten. In 1985 werd een min of meer groot aantal bomen bekeken. 
Hoeveel bomen per opnamepunt bemonsterd werden werd evenwel door de onderzoeker 
niet genoteerd. Hij zegt hierover dat dit aantal sterk varieerde maar globaal genomen hoger 
lag dan in 1962. Ook door hem werden soms verschillende boomsoorten op een zelfde op-
namepunt geïnventariseerd. In 2003 schommelde het aantal opgenomen bomen per opna-
mepunt tussen de 10 en de 20 waarbij het aantal vaak dichter bij 10 dan bij 20 gelegen was.  

In de huidige studie tenslotte werd ernaar gestreefd 10 bomen van dezelfde boomsoort per 
opnamepunt te bemonsteren. Door de zeer strikte criteria die bij de keuze van een opname-
punt gehanteerd werden, was het eerder uitzonderlijk dan regel dat 10 bomen op een zelfde 
standplaats geïnventariseerd konden worden (zie ook figuur 7).  

2.5 Uitwerking 
2.5.1 De opnamepunten 
In totaal werden 705 opnamepunten onderzocht (figuur 6). Dit is veel meer dan de 520 die 
aanvankelijk gepland waren omdat ernaar gestreefd werd binnen elk IFBL-uurhok minstens 
26 goed geëxponeerde en vrijstaande bomen te inventariseren.  

De meeste korstmossen hebben immers veel licht nodig om het fotosyntheseproces van de 
alg mogelijk te maken. Struiken en hakhout verhinderen bovendien een vrije aanstroom van 
lucht (en dus ook van de eventuele luchtverontreinigende stoffen). van Herk vond een posi-
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tief verband tussen de mate van expositie van de bomen op de opnamepunten en de NIW. 
Vrijstaande, goed geëxponeerde laanbomen zonder lage takken hebben een significantere 
hogere NIW dan bomen in het bos, ver van de bosrand  (van Herk, 1998b).

Niet in elk IFBL-uurhok konden 26 van dergelijke bomen gevonden worden. Afwijkingen 
hierop situeren zich voornamelijk in de hokken waar zich grote aaneengesloten boscom-
plexen bevinden zoals het Zoniënwoud.  

Om toch zoveel mogelijk vrijstaande en dus vergelijkbare bomen te vinden dienden in heel 
wat IFBL-uurhokken meer dan 5 opnamepunten in één IFBL-uurhok gekozen te worden 
waarbij heel wat punten met minder dan 10 bomen. In tabel 5 staan de opnamepunten uitge-
splitst per boomsoort. Daarnaast wordt het aantal effectief bemonsterde bomen per boom-
soort vermeld.  

83,97% van de punten bestaan uit Zomereiken of Canadese populieren. Deze punten omvat-
ten ook 88,39% van alle onderzochte bomen.   

Boomsoort Aantal punten % Aantal bomen %
Fraxinus excelsior 43 6,09 183 3,9

Juglans regia 1 0,13 1 0,02
Populus alba 2 0,26 14 0,3

Populus x canadensis 232 30,93 1977 42,55
Quercus palustris 2 0,26 3 0,06
Quercus petraea 2 0,26 2 0,04
Quercus robur 374 53,04 2130 45,84
Quercus rubra 36 5,1 237 5,1

Salix sp. 13 1,8 99 2,1

Totaal 705 100 4646 100
Tabel 5. Aantal opnamepunten en aantal onderzochte bomen uitgesplitst per boomsoort 

De opnamepunten zijn verspreid over alle ecodistricten van Vlaams-Brabant (figuur 6). Om-
dat de ecodistricten  een sterk verschillend oppervlakte hebben, verschilt het aantal punten 
per ecodistrict sterk.
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Figuur 6. Ligging van de opnamepunten in het huidige onderzoek tegen de achtergrond van de eco-
districten in de provincie (bron: INBO) 

Opnamepunten met minder dan zes bomen werden uitgesloten van analyses die betrekking 
hebben op het aantal gevonden soorten (incl. NIW, AIW, etc.). Tot vijf bomen neemt de soor-
tenrijkdom per punt immers duidelijk toe. Vanaf 6 bomen is deze relatie voldoende stabiel 
(figuur 7). 
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Figuur 7. Effect van de zoekinspanning: verband tussen soortenrijkdom per opnamepunt en het aantal 
onderzochte bomen (N=705).  
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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 6 en 7, figuur 8 en12). 

De NIW wordt bekomen door het voorkomen van de in tabel 6 weergegeven nitrofyten per 
opnamepunt bij elkaar op te tellen. De per boom gescoorde aanwezigheid wordt hierbij ge-
sommeerd, 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 geteld. 

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. 

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

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)

Tabel 6. Stikstofminnende kensoorten (nitrofyten) gebruikt bij het berekenen van de nitrofiele indicatie-
waarde (NIW) (zie figuur 8 voor afbeeldingen). 
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                                 Bleek vingermos                                  Donkerbruine schotelkorst  
                                  (Physcia dubia)                                       (Rinodina gennarii)

                                Gewone citroenkorst                                    Groot dooiermos  
                                  (Caloplaca citrina)                                   (Xanthoria parietina)

                                  Grove geelkorst                                           Kapjesvingermos  
                             (Candelariella vitellina)                                  (Physcia adscendens)
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                            Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa)                     Klein schaduwmos 
                            en Heksenvingermos (Physcia tenella)                (Phaeophyscia nigricans)

                                  Kroezig dooiermos                                      Muurschotelkorst 
                               (Xanthoria candelaria)                                  (Lecanora muralis)

                                   Poedergeelkorst                                      Rond schaduwmos 
                              (Candelariella reflexa)                            (Phaeophyscia orbicularis)
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                               Stoeprandvingermos                               Verborgen schotelkorst  
                                  (Physcia caesia)                                     (Lecanora dispersa)

Figuur 8. Een selectie van de stikstofminnende kensoorten die de NIW bepalen. 

Het is niet verstandig om de NIW van verschillende boomsoorten zomaar rechtstreeks met 
elkaar te vergelijken (van Herk, 2002b). De schors van verschillende boomsoorten heeft im-
mers verschillende eigenschappen, o.a. zuurtegraad (pH) en elektrische geleidbaarheid 
(EGV) verschillen. De schors van eiken heeft een gemiddelde pH van 4,4 wat duidelijk zuur-
der is dan populieren (pH 5,8), wilgen (pH 5,75) of essen (pH 5,2) (Caekebeke 1986). Derge-
lijke verschillen beïnvloeden de vestiging en groei van korstmossen. Zuurminnende soorten 
groeien gemakkelijker op eiken en ammoniakminnende soorten beter op de andere ge-
noemde soorten met meer basische schors, zelfs bij dezelfde ammoniakbelasting in de om-
geving.

De NIW waarde bekomen op basis van aanwezigheid van ammoniakminnende soorten ver-
schilt bijgevolg naargelang de boomsoort waarop de index bepaald wordt. Om opnamepun-
ten met verschillende boomsoorten te kunnen vergelijken, is een correctie nodig om waarden 
tussen de verschillende boomsoorten om te rekenen. 

Dergelijke correcties zijn steeds een benadering van de werkelijkheid die onvermijdelijk ruis 
in de dataset introduceert. Ze zijn een noodzakelijk kwaad om ruimtelijke vergelijkingen mo-
gelijk te maken. Hoofdbedoeling van het bestuderen van korstmossen als snuffelpalen voor 
luchtverontreiniging is echter om de veranderingen in de tijd op te kunnen volgen. Daarbij 
worden opnamepunten op verschillende tijdstippen met zichzelf vergeleken en zijn correctie-
factoren tussen boomsoorten niet meer nodig. 

Volgende werkwijze werd gevolgd. Per IFBL-hok van 4x4 km werden alle opnamebomen van 
dezelfde soort als één staal beschouwd. Enkel wanneer er minstens 6 bomen van een be-
paalde soort in een hok bestudeerd waren, werden de berekeningen uitgevoerd. Per boom-
soort werd dan per IFBL-hok de soortspecifieke NIW berekend. Voor alle hokken met vol-
waardige stalen van tenminste twee boomsoorten konden de gegevens vergeleken worden. 
Voor de waarden van andere boomsoorten werd tenslotte een correctiefactor bepaald om ze 
om te zetten in een NIW equivalent met eiken. 

1. Omrekening NIW-populieren naar NIW-eiken. 
Er waren 83 IFBL-hokken met voldoende gegevens over Zomereiken (Quercus robur) en 
populieren (Populus x canadensis) om een vergelijking te kunnen maken tussen de NIW (fi-
guur 9). De gegevens vertonen een grote spreiding omdat er op 4x4 km niveau grote ver-
schillen kunnen voorkomen in ammoniakbelasting én omdat er geen correcties werden toe-
gepast voor de diverse standplaatsomstandigheden.  
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Er zijn meer hokken waar de NIW op basis van populieren een opvallend hogere waarde 
haalt dan op eiken. Gemiddeld is het verschil echter klein tussen NIW op basis van populie-
ren en van eiken, nl. slechts 0,83 punten. 

y = 0,2023x + 2,2678
r = 0,28
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Figuur 9. Verband tussen NIW gemeten op populieren en op eiken in hetzelfde IFBL-hok (4x4 km). 

Er is ook nog een tweede, beperkte set gegevens van 15 opnamepunten in Vlaams Brabant 
en Limburg waar zowel eiken als populieren voorkomen op hetzelfde opnamepunt. Dit geeft 
een gelijkaardig beeld, met een onderschatting van NIW (eikwaarden) op populieren bij klei-
ne waarden en een overschatting bij grote waarden (figuur 10). Op basis van deze twee figu-
ren en regressies bepalen we de omrekening van NIW op populieren naar NIW-eik als:  
NIW-eik=0.2 NIW-populier + 2.0 
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Figuur 10. Verband tussen NIW gemeten op populieren en op eiken op hetzelfde opnamepunt. 
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2. Omrekening NIW-essen naar NIW-eiken. 
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Figuur 11. Verband tussen NIW gemeten op essen en op eiken op hetzelfde opnamepunt. 

De NIW gemeten op Gewone essen (Fraxinus excelsior) ligt steeds fors hoger dan die ge-
meten op Zomereiken in hetzelfde IFBL-hok (figuur 11). Gemiddeld is het verschil zelfs + 
4,64. Er is een suggestie dat het verband tussen de punten niet evenwijdig zou lopen met de 
1/1 relatie (blauwe lijn), en dat de afwijking wat groter wordt bij grotere NIW, maar er zijn te 
weinig punten (n=8) om deze afwijking betrouwbaar te kwantificeren. Als omrekening passen 
we bijgevolg enkel een correctie toe om de gemiddelden gelijk te schakelen, maw.: NIW-eik 
= NIW-es -4.64. 

3. Omrekening NIW-wilgen naar NIW-eiken. 
Er zijn maar vier hokken met zowel gegevens van eiken als van wilgen (Salix sp.). In elk ge-
val ligt de NIW gemeten op wilgen een stuk hoger dan die gemeten op eiken, gemiddeld is 
het verschil +2.0. Bijgevolg wordt volgende omrekening toegepast: NIW-eik = NIW-wilg -2.0. 

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)
Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca)
Lichte veenkorst (Trapeliopsis granulosa)
Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea)
Roestbruin schorssteeltje (Chaenotheca ferruginea)
Witkopschorsmos (Hypogymnia tubulosa)

Tabel 7. Zuurminnende kensoorten (acidofyten) voor het berekenen van de acidofiele indicatiewaarde 
(AIW) (zie figuur 12 voor afbeeldingen). 
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Avocadomos (Parmeliopsis ambigua)

                           Blauwgrijs steenschildmos                                  Bruine veenkorst  
                                (Parmelia saxatilis)                                     (Placynthiella icmalea)

                                          Eikenmos                                        Gewone poederkorst
                                   (Evernia prunastri)                                     (Lepraria incana)
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                                Gewoon schorsmos                                  Gewoon schubjesmos 
                            (Hypogymnia physodes)                             (Hypocenomyce scalaris)

                              Groene schotelkorst                                        Groot boerenkoolmos 
                          (Lecanora conizaeoides)                                      (Platismatia glauca)

                         Lichte veenkorst                                    Purper geweimos 
                   (Trapeliopsis granulosa)                        (Pseudevernia furfuracea)
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                           Roestbruin schorssteeltje                               Witkopschorsmos 
                           (Chaenotheca ferruginea)                            (Hypogymnia tubulosa)

Figuur 12. 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 volgens van Herk voor andere boomsoorten dan eiken 
slechts een geringe betekenis. Dit komt omdat acidofyten van nature slechts in geringe mate 
aanwezig zijn op populieren, essen en wilgen (van Herk, 1997c). In dit onderzoek werd voor 
deze boomsoorten ook de AIW berekend om deze opvatting te toetsen. Het resultaat van 
deze berekening wordt besproken in paragraaf 3.2.4.  

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

Van Eetvelde berekende de graad van NH3-vervuiling via de in paragraaf 1.5.2.3 beschreven 
formule van Hoffmann. Ter vergelijking met de resultaten bekomen via NIW en AIW werd in 
de huidige studie deze berekening ook toegepast. Het resultaat wordt weergegeven in figuur 
24.

Daarnaast werden ook correlaties berekend tussen de NIW, de AIW en de formule van 
Hoffmann.

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 8 te vinden. Alleen die soorten 
worden vermeld die in en na 1962 gevonden werden in Vlaams-Brabant. In figuur 13 worden 
een aantal van deze Q-soorten weergegeven. De Q-som van een opnamepunt is de som 
van de Q-waarden van alle Q-soorten die er voorkomen. 
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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. 

Korstmossen Q-waarde
Baardmos (Usnea sp.) 12 
Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis) 10 
Bosschildmos (Flavoparmelia caperata) 8 
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 

Tabel 8. Zwaveldioxidegevoelige soorten gebruikt om de Q-som te bepalen (zie figuur 13 voor afbeel-
dingen). 

     
                                   Blauwgrijs steenschildmos                             Bosschildmos  
                                         (Parmelia saxatilis)                           (Flavoparmelia caperata)
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                                      Eikenmos                                      Gemarmerd vingermos 
                               (Evernia prunastri)                                     (Physcia aipolia)

     
                                  Gestippeld schildmos                    Gewoon purperschaaltje 
                                    (Parmelia sulcata)                        (Lecidella elaeochroma)

                                Gewoon schildmos                                        Gewoon schubjesmos  
                                 (Parmelia sulcata)                                      (Hypocenomyce scalaris)
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                                  Groot dooiermos                                       Groot takmos  
                               (Xanthoria parietina)                                 (Ramalina fraxinea)

                                   Heksenvingermos                                               Kauwgommos  
                                    (Physcia tenella)                                          (Diploicia canescens)

                                 Lindeschildmos                                                  Melig takmos 
                              (Parmelina tiliacea)                                        (Ramalina farinacea)
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                              Trompettakmos                                                  Vliegenstrontjesmos
                         (Ramalina fastigiata)                                              (Amandinea punctata)

Figuur 13. Een selectie van de zwaveldioxidegevoelige kensoorten die de Q-som bepalen. 

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 soortenrijk-
dom nog als een zuivere parameter te gebruiken. Ook laat de soortenrijkdom per opname-
punt binnen een beperkt gebied altijd grote verschillen zien als gevolg van standplaatsfacto-
ren.

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 S02-concentratie over de periode 2004 per gemeente. Voor 2005 waren 
daarnaast ook per gemeente de NH3-emissies beschikbaar. Op basis hiervan werd per ge-
meente de jaarlijkse S02- en NH3-emissie per oppervlakte-eenheid berekend (ton/km²/jaar) 
(figuur 14 en 15). Vermits essentiële informatie over onderdelen van de emissie enkel be-
schikbaar was op gemeentelijk niveau, werd eerst alles gesommeerd op gemeentelijk niveau 
en dan omgerekend naar oppervlakte-eenheid. Mogelijke invloeden van uitstoot werden dan 
nagegaan d.m.v. regressieberekeningen op opnamepuntniveau, waarbij alle punten in de-
zelfde gemeente dezelfde uitstootniveaus toegewezen kregen.

Deze berekeningen hebben als nadeel dat deze gebaseerd zijn op de emissies die geduren-
de één enkel jaar worden uitgestoten. De invloed van deze emissies op korstmossen moet 
echter beschouwd worden als een cumulatief proces. Momenteel is de S02-uitstoot laag 
maar dat wil niet zeggen dat er geen invloed meer is. En het gebruiken van de ammoni-
akemissies van een bepaald jaar gaat uit van de veronderstelling dat dit een constante is, 
wat helemaal niet het geval is. Uit berekeningen gemaakt door het VMM blijkt bijvoorbeeld 
dat in Vlaams-Brabant de ammoniakemissie door de veeteelt tussen 1990 en 2002 jaar na 
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jaar afneemt (Anonymus, 2004b). Er kan bijgevolg veel ruis verwacht worden op de te on-
derzoeken verbanden met deze gegevens. 

Figuur 14. Ruimtelijke verdeling van de ammoniakuitstoot in 2005 per km² (op gemeentelijk niveau) 
(bron: VMM). 

De zwaarste ammoniakbelasting situeert zich in het Pajottenland, in Merchtem en Londer-
zeel en in een derde groot aaneengesloten gebied dat zich uitstrekt over de gemeenten 
Glabbeek, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets, Linter, Tienen, Hoegaarden en Boutersem.  

Figuur 15. Ruimtelijke verdeling van de zwaveldioxide-uitstoot in 2004 per km² (op gemeentelijk ni-
veau) (bron: VMM) 

De zwaarst belaste gemeenten zijn ontegensprekelijk Vilvoorde en Drogenbos. Ook Tienen, 
Linkebeek en Kraainem zijn zwaarder belast. Daarnaast zijn er ook grote aaneengesloten 
gebieden waar de belasting laag is zoals in het Pajottenland, de ganse regio rond Tienen, 
Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode, Merchtem, en dan een reeks gemeenten op één lijn van 
Noord naar zuid vertrekkend in Zemst en eindigend in Overijse en Huldenberg.  
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3 Resultaten 
3.1 Inleiding 
De resultaten worden afzonderlijk besproken voor de Denderstreek en voor de hele provincie 
Vlaams-Brabant. Enkel voor de Denderstreek zijn historische gegevens beschikbaar, waar-
door een vergelijking kan gemaakt worden met de toestand in het verleden.  

3.2 Volledige provincie Vlaams-Brabant 
3.2.1 Soortensamenstelling 
In totaal werden in de provincie op alle onderzochte bomen samen 132 soorten korstmossen 
aangetroffen. In bijlage 5 is af te lezen welke soorten dit zijn, het aantal vondsten per soort 
korstmos, het percentage opnamepunten waarin de soort aanwezig was en de eventuele 
Rode Lijst categorie. 

Toch vormt dit niet de volledige soortenlijst voor de provincie. Als we alle soorten epifytische 
korstmossen samennemen die sinds 1960 in de provincie Vlaams-Brabant gevonden werden 
en die door herbariummateriaal gestaafd konden worden, komen we actueel tot een rijkdom 
van 156 soorten (bijlage 10). 

Vermits er voor Vlaanderen nog geen Rode Lijst van korstmossen bestaat, vergelijken we 
met de lijst uit Nederland. Van de tijdens dit onderzoek in Vlaams-Brabant gevonden korst-
mossen staan er 18 op de Rode Lijst van Nederland en dit in volgende categorieën: 0 VN 
(verdwenen uit Nederland), 1 EB (ernstig bedreigd), 7 BE (bedreigd), 4 KW (kwetsbaar) en 6 
GE (gevoelig).  

De soortenrijkdom per opnamepunt is uitgezet in figuur 16. Omdat de soortenrijkdom nogal 
kan verschillen van punt tot punt onder invloed van lokale milieufactoren, worden ook de 
geïnterpoleerde waarden weergegeven in figuur 17 om een duidelijker ruimtelijk beeld te 
krijgen van de regionale verschillen. 

Figuur 16. Soortenrijkdom per opnamepunt in 2006-2007. 
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Figuur 17. Geïnterpoleerde soortenrijkdom in 2006-2007. 

Om zicht te krijgen op het effect van de gebruikte boomsoort op de soortenrijkdom werden 
de volgende berekeningen gemaakt. Het effect van de zoekinspanning werd apart voor Zo-
mereiken en populieren bepaald. In het veld ontstond immers vaak de indruk dat gemiddeld 
genomen op populieren veel meer soorten groeien dan op Zomereiken. Dit kan ook duidelijk 
uit de grafiek (figuur 18) afgelezen worden. Er zijn meer populierenpunten met meer dan 30 
soorten dan Zomereikenpunten. Omgekeerd zijn er veel meer Zomereikenpunten met minder 
dan 10 soorten dan populierenpunten. Volgens Caekebeke was dit ook het geval in 1985 
maar niet in 1962.
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Figuur 18. Effect van gebruikte boomsoort op aantal soorten: populieren en Zomereiken. 
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Daarnaast werd de soortensamenstelling van alle opnamepunten niet alleen voor alle boom-
soorten berekend maar ook nog eens apart voor de punten met Zomereiken en die met po-
pulieren (bijlagen 5 en 6). 

24 soorten werden uitsluitend op Zomereik gevonden en 14 soorten uitsluitend op populier. 
In de meeste gevallen gaat het over slechts enkele locaties: (0,3 à 0,5%, met uitzondering 
van Roestbruin schorssteeltje op 10,7% van de locaties voor unieke soorten op eiken), en 
0,4 à 1,7% met uitzondering van Donkere schotelkorst op 3,5% en Rookglimschoteltje op 
8,2% voor unieke soorten op populieren. Voor zeldzame soorten zijn Zomereiken dus meer 
van belang dan populieren.  

Sommige soorten komen beduidend meer (> 25% verschil) voor op populier dan op Zo-
mereik: Rond schaduwmos (Phaeophyscia orbicularis, 43% verschil), Schoorsteentje 
(Anisomeridium polypori, 36%), Dun schaduwmos (Hyperphyscia adglutinata, 34%), Verbor-
gen schotelkorst (Lecanora dispersa, 33%), Grauw rijpmos (Physconia grisea, 28%), Gewo-
ne kraterkorst (Caloplaca obscurella, 28%), Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma,
28%) en Ammoniakschotelkorst (Lecanora barkmaniana, 28%).

Omgekeerd is dit niet het geval. Het maximale verschil wordt gevormd door Gewone poeder-
korst (Lepraria incana) die slechts 15% meer voorkomt op Zomereiken dan op populieren. 
Deze bevindingen zijn deels wel en deels niet in overeenstemming met de verwachtingen. 
Op basis van literatuurgegevens worden op populieren gemiddeld meer nitrofyten dan op 
eiken verwacht (wegens de van nature minder zure schors). Deels is dit wel het geval. De 
meeste nitrofyten (17 op 21 soorten) komen meer op populieren dan op eiken voor. Maar 
drie onder hen, namelijk Heksenvingermos (Physcia tenella), Klein dooiermos (Xanthoria 
polycarpa) en Kroezig dooiermos (Xanthoria candelaria) werden vaker op Zomereik dan op 
populier aangetroffen. Van deze drie is bekend dat zij een schors verkiezen die iets zuurder 
is. Dit is bij afwezigheid van ammoniakbelasting bij Zomereiken het geval. Dit wordt groten-
deels bevestigd door de pH-voorkeur (voor zover bekend) van de andere soorten die meer 
op populieren voorkomen: Dun schaduwmos (Hyperphyscia adglutinata, Ellenberg voor 
pH=7) en Grauw rijpmos (Physconia grisea, 7). De enige uitzondering wordt gevormd door 
Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma, Ellenberg voor pH=5). Hoffmann gebruikt 
dit taxon nochtans in zijn formule om de ammoniakbelasting te bepalen. En ook van Herk 
(1990) kwam op basis van een ordinatie verkregen door middel van een canonische analyse 
tot de conclusie dat Inktspatkorst (Arthonia radiata), Bolle schotelkorst (Lecanora symmicta)
en Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma) duidelijk nitrofytisch blijken te zijn terwijl 
dit in de literatuur niet wordt opgegeven. Gewone kraterkorst, waar geen Ellenberggetallen 
van beschikbaar zijn, is een soort die gevonden wordt op min of meer voedselrijke, basische 
schors (Purvis et al, 1994). Ook Ammoniakschotelkorst groeit bij voorkeur op een dergelijke 
schors (van Herk & Aptroot, 2004c). Alleen van Schoorsteentje wordt nergens iets vermeld 
over de pH-voorkeur.

Roestbruin schorssteeltje, die uitsluitend op eiken blijkt voor te komen, en Gewone poeder-
korst die meer op eiken dan op populieren groeit zijn uitgesproken acidofyten. Donkere scho-
telkorst en Rookglimschoteltje zijn soorten van basische substraten (van Herk & Aptroot, 
2004c).

Uit de figuren blijkt geen noord-zuidgradiënt, zoals deze in de drie voorafgaande studies 
vastgesteld werd, ook niet in het Denderstreek gedeelte. Men kan verschillende rijkere re-
gio’s onderscheiden. Deze lijken niet met de ecodistricten te corresponderen (figuur 6).  

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 Vlaams-Brabant.  
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Niet enkel de soorten die tijdens het huidige inventarisatieonderzoek werden gevonden wor-
den besproken maar alle die na 1960 nog of nieuw gevonden werden. Historisch zijn er uit 
de provincie heel wat soorten bekend die of zeker verdwenen zijn zoals Wimpermos (Anap-
tychia ciliaris) en Longenmos (Lobaria pulmonaria) of waarvan de determinatie onzeker is 
wegens het ontbreken van enig herbariummateriaal zoals Usnea barbata (een baardmos, 
geen Nederlandse naam).

Beukenknikker (Pyrenula nitida), Ganzepootvijver Hoeilaart 2007 

Diederich & Sérusiaux (2000) vermelden Beukenknikker (Pyrenula nitida) niet uit Vlaanderen 
waar hij nochtans gevonden werd in 1997 aan de Ganzepootvijver in het Zoniënwoud op 
Haagbeuk (Stieperaere & Hoffmann, 1998). Ook in 2007 blijkt hij daar uitbundig voor te ko-
men. Hoort net als in Nederland (categorie bedreigd) in Vlaanderen thuis op een Rode Lijst.  

Beukenwrat (Thelotrema lepadinum) hoort zoals in Nederland (categorie bedreigd) ook thuis 
op de Vlaamse Rode Lijst. Werd nu voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen en wel in het 
Zoniënwoud op beuk en éénmaal ook op eik.  

Bleek speldenkussentje (Pertusaria coccodes) werd door Hoffmann driemaal gevonden in 
West-Vlaanderen (Hoffmann, 1993). Dit taxon werd tot op heden nergens anders uit Vlaan-
deren vermeld. Tijdens het huidig onderzoek werden op één enkele oude, vrijstaande eik  
enkele exemplaren gevonden te Lubbeek. Hoort zeker thuis op een Rode Lijst van Vlaande-
ren. In Nederland is dit een algemene soort in de pleistocene delen van Noord-, Oost- en 
Midden-Nederland (van Herk & Aptroot, 2004c).  

Bleke knoopjeskorst (Bacidia arceutina) staat in Nederland op de Rode Lijst in de categorie 
bedreigd (van Herk & Aptroot, 2004c). Ze werd in Vlaams-Brabant éénmaal gevonden. Die-
derich & Sérusiaux (2000) geven dit taxon niet voor Vlaanderen op. Ook bij voorgaande in-
ventarisaties in Vlaanderen werd deze soort nooit gerapporteerd.  
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Bruin olievlekje (Porina leptalea), Ganzepootvijver Hoeilaart 2007 

Bruin olievlekje (Porina leptalea) werd voor het eerst gerapporteerd uit Vlaanderen en wel uit 
Vlaams-Brabant waar ze in 1997 op Haagbeuk werd aangetroffen aan de Ganzepootvijver in 
het Zoniënwoud (Stieperaere & Hoffmann, 1998). Ook tijdens dit onderzoek werd ze daar 
opnieuw gevonden voornamelijk op Beuk en Haagbeuk en één enkele keer ook op Zo-
mereik. In Nederland terug te vinden op de Rode Lijst in de categorie bedreigd (van Herk & 
Aptroot, 2004c).

Caloplaca chrysopthalma (geen Nederlandse naam) werd door de Sloover & Lambinon 
(1965) éénmaal op populier aangetroffen. Deze vondst situeert zich in Schoonaarde in Oost-
Vlaanderen dicht bij de provincie Vlaams-Brabant. Dit taxon wordt door Diederich & Sérusi-
aux (2000) niet uit België maar enkel uit Luxemburg opgegeven. En omdat er ook geen her-
bariummateriaal van beschikbaar is, is dit hoogst waarschijnlijk een misidentificatie.  

Diederich en Sérusiaux (2000) vermelden één enkele vondst van Geel schorssteeltje (Chae-
notheca chrysocephala) in Vlaanderen. Deze vondst wordt vermeld in Kickx (1876) en situ-
eerde zich aan het Zoete Water in Heverlee. Hierbij wordt vermeld dat dit de laatste vondst 
was en dat de soort geacht wordt verdwenen te zijn uit het Brabants district. In een artikel 
betreffende coniocarpe lichenen wijzen de auteurs ook op dit feit (Van Landuyt & Hoffmann, 
1995). In 2005 werd dit taxon in gans Limburg éénmaal gevonden op Zomereik. Van de 
Denderstreek wordt hij niet opgegeven. Er zijn uit de provincie Antwerpen nog twee andere 
vondsten bekend. Op 18/03/05 werd Geel schorsteeltje op Zomereik in de Merodese bossen 
te Herenthout aangetroffen (Van den Broeck et al, 2006c) en op 24/10/2006 abundant fertiel 
op een es in het natuurreservaat Echelkuil te Oud-Turnhout (niet gepubliceerd, eigen gege-
vens). In het Zoniënwoud werd hij tijdens de recente inventarisaties meermaals aangetroffen. 
In Nederland is deze soort zeldzaam in Pleistocene bosgebieden, ook enkele vondsten in of 
bij de duinen (van Herk & Aptroot, 2004c). Hij staat er evenwel niet op de Rode Lijst.  

Geel schriftmos (Opegrapha ochroceila) staat niet op de Rode Lijst in Nederland. Door Die-
derich & Sérusiaux (2000) en Diederich et al. (2007) wordt hij in gans België maar van een 
zeer beperkt aantal locaties opgegeven: één in het Brabants district, één in het Maas-district 
en 2 à 4 in het Ardens district. De eerste vondst in Vlaanderen wordt vermeld door Stiepe-
raere & Hoffmann (1998). Uit de Denderstreek wordt hij niet opgegeven. Een exemplaar door 
Van Eetvelde (2003) als Zwart schriftmos (Opegrapha atra) gedetermineerd bleek echter 
onmiskenbaar Geel schriftmos te zijn. Tijdens het huidig onderzoek werden exemplaren ge-
vonden op 3 andere locaties. Een excursie met Damien Ertz in het Zoniënwoud leverde nog 
een vierde locatie op.
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Gemarmerd vingermos (Physcia aipolia), Zichem 2007

Gemarmerd vingermos (Physcia aipolia), Rode Lijst (Nederland) categorie bedreigd, is een 
stikstofminnende soort die in het veld niet steeds gemakkelijk van het Groot vingermos 
(Physcia stellaris) te onderscheiden valt. In Midden-Limburg werd hij tijdens de inventarisatie 
éénmaal aangetroffen en in gans Limburg 5 (Van den Broeck et al, 2006c). Voordien was hij 
niet gevonden in Midden-Limburg, wel in de Dendersteek (éénmaal in 1962 en éénmaal in 
2003, Van Eetvelde, 2003) en door Hoffmann (1993). In de provincie Antwerpen is hij van 5 
locaties bekend (niet gepubliceerd, eigen gegevens). In Vlaams-Brabant kon dit taxon op 8 
plaatsen aangetroffen worden.  

Gestippeld schriftmos (Opegrapha vermicellifera), Ganzepootvijver Hoeilaart 2007

Gestippeld schriftmos (Opegrapha vermicellifera) werd in België voor het eerst ingezameld 
door Kickx in 1867 in de omgeving van Roborst (Kickx, 1867). Dan was het in Vlaanderen 
meer dan 100 jaar wachten tot Hoffmann de eerste vondst vermelde in het Brabants district 
op het grondgebied van Oost-Vlaanderen (Hoffmann, 1993). En nu blijkt deze uitbundig en 
fertiel voor te komen in Vlaams-Brabant aan de Ganzepootvijver in het Zoniënwoud (waar hij 
in 1997 niet opgemerkt was!, Stieperaere & Hoffmann, 1998) en op een rij wilgen in het Na-
tuurreservaat  Doode Bemde te Oud-Heverlee (waar hij niet opgemerkt was in 1994!, Van 
Landuyt & De Becker, 1995). Mogelijks is dit een soort die zich snel weet te vestigen. Staat 
in Nederland op de Rode Lijst in de categorie kwetsbaar (van Herk & Aptroot, 2004c).  
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Gewoon schriftmos (Graphis scripta), Ganzepootvijver Hoeilaart 2007

Gewoon schriftmos (Graphis scripta) is op Belgisch vlak zeker geen Rode Lijst soort. In het 
Ardens en het Lotharings district is het een algemene soort. Uit Vlaanderen en zelfs uit het 
Brabant district wordt hij niet opgegeven (Diederich en Sérusiaux, 2000). Nochtans vinden 
we deze vermeld in een artikel uit 1998 waarin verslag wordt gedaan van een excursie naar 
Groenendaal (Stieperaere & Hoffmann). Ook nu blijkt deze soort daar nog voor te komen op 
Beuk en Haagbeuk. In Nederland staat hij, waar hij in Vlaanderen ook thuishoort, op de Ro-
de Lijst. Hij staat er in de categorie bedreigd (van Herk & Aptroot, 2004c).  

Gewoon speldenkussentje (Pertusaria pertusa), Zoniënwoud 2007

Gewoon speldenkussentje (Pertusaria pertusa) is in Vlaanderen zeker een Rode Lijst soort. 
Kwam in de denderstreek voor in 1962 en in 1985 (op 1 locatie) maar werd er in 2003 niet 
langer gevonden (Van Eetvelde, 2003). Door Hoffmann werd hij viermaal aangetroffen 
(Hoffmann, 1993). In Limburg werd hij in 1960 tweemaal gevonden maar niet meer nadien 
(Van den Broeck et al., 2006c). Werd sinds 2002 niet uit de provincie  Antwerpen gerappor-
teerd (niet gepubliceerd, eigen gegevens). In 1997 werd hij wel aangetroffen in het Zoniën-
woud (Stieperaere & Hoffmann, 1998) waar er nu nog steeds enkele exemplaren te vinden 
zijn. De talrijke exemplaren aanwezig in het herbarium van Kickx te Gent doen vermoeden 
dat het in Vlaanderen vroeger een algemenere soort geweest moet zijn. Zijn sterke achter-
uitgang moet verklaard worden door zijn grote gevoeligheid m.b.t. zwaveldioxide. Is een 
soort die ten gevolge van zijn grote sproren zich (nog) niet weet te hervestigen.  
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Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca), Arboretum Tervuren 2007

Groot boerenkoolmos (Platismatia glauca) staat momenteel niet op de Rode Lijst in Neder-
land maar volgens van Herk is hij er de laatste jaren zo sterk achteruit gegaan dat hij er ei-
genlijk wel op opgenomen zou moeten worden (van Herk, 2004b). Barkman trof hem in Mid-
den-Limburg aan op 3 plaatsen, Quanten op 4 en Van den Broeck vond hem in gans Lim-
burg slechts 3 maal (Van den Broeck et al, 2006c). Prof. Hoffmann trof deze soort ook maar 
éénmaal aan in gans Oost- en West-Vlaanderen (Hoffmann, 1993). In de provincie Antwer-
pen werd hij tot nu toe driemaal gespot (niet gepubliceerd, eigen gegevens). In Vlaams Bra-
bant lijkt de situatie voor deze soort nog gunstig. Hoewel hij slechts van één opnamepunt 
vermeld wordt is hij talrijk terug te vinden op op de grond gevallen eikentakken in het Zoniën- 
en in het Meerdaalwoud.

Groot takmos zoals we het in Vlaanderen niet meer aantreffen (Aven Armand, Lozère, Frankrijk) 
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Groot takmos (Ramalina fraxinea) is een SO2-gevoelige soort die vroeger in Vlaanderen ze-
ker meer voorkwam dan nu. Diederich en Sérusiaux (2000) vermelden volgende versprei-
dingsgegevens: Maritiem district: vrij zeldzaam, Vlaams district: vrij zeldzaam, Brabants dis-
trict: vrij zeldzaam maar niet meer gezien na 1962 en vermoedelijk verdwenen. Prof. Hoff-
mann vond de soort in Vlaanderen 80 keer in 66 van de 410 uurhokken, vooral in een zone 
van 30 km langs de kust. (Hoffmann,1993). In de Denderstreek werd dit taxon tweemaal 
aangetroffen in 1962 en in 2003 maar niet in 1985 (Van Eetvelde, 2003). In Limburg werden 
voor het eerst in 2005 twee exemplaren gevonden (Van den Broeck et al, 2006c). In Vlaams-
Brabant werd dit taxon nu maar éénmaal aangetroffen. In Nederland staat deze soort op de 
Rode Lijst in de categorie bedreigd (van Herk & Aptroot, 2004c).  

Hamsteroortje (Normandina pulchella) werd voor het eerst opgegeven uit Vlaanderen in 
1995 toen het werd aangetroffen in het Haeyebos te Everbeek, gemeente Brakel (Hoffmann 
& Van Rompu, 1995). Het is wachten tot 2006 voordat het opnieuw gerapporteerd werd, dit-
maal in de provincie Limburg in het Stramprooierbroek (Van den Boom & Van den Boom, 
2006). Datzelfde jaar werd het ook aangetroffen in de provincie Antwerpen in het natuurge-
bied De Maat te Mol (niet gepubliceerd, eigen gegevens). Nu werd dit taxon voor het eerst 
gevonden in de provincie Vlaams-Brabant en dit op twee locaties op populier: éénmaal te 
Londerzeel en éénmaal te Buggenhout. In Nederland staat Hamsteroortje op de Rode Lijst 
als ernstig bedreigd ofschoon er daar diverse nieuwe vestigingen in het binnenland op weg-
bomen en in bossen vastgesteld werden nadat deze door de luchtverontreiniging in de jaren 
’70 teruggedrongen was tot iepen langs de kust (van Herk & Aptroot, 2004c). 

Iepenspikkel (Strigula affinis) werd tot nu toe nog maar éénmaal opgegeven uit België, na-
melijk uit het Maasdistrict waar het werd aangetroffen op een zeer oude linde. Nu werd dit 
taxon door André Aptroot gedetermineerd uit materiaal afkomstig van een rij min of meer 
goed belichte populieren te Haacht. Wordt in Nederland in minder dan 1% van de atlasblok-
ken gevonden en staat er op de Rode Lijst (categorie kwetsbaar) (van Herk & Aptroot, 
2004c).

De laatste keer dat Klein schorssteeltje (Chaenotheca chlorella) uit Vlaanderen opgeven  
wordt dateert uit 1995, evenwel met vier vondsten in dat jaar: drie in de omgeving van Ge-
raardsbergen en één bij het Zoet Water te Oud-Heverlee (Van Landuyt & Hoffmann, 1996). 
Nu werd het éénmaal aangetroffen op een eik aan de Ganzepootvijver in het Zoniënwoud. 
Staat in Nederland op de Rode Lijst in de categorie gevoelig.  

Koele boskorst (Ropalospora viridis) staat op de Rode Lijst van Nederland in de categorie 
gevoelig (van Herk & Aptroot, 2004c). Hij werd noch door Barkman, noch door Quanten in 
Midden-Limburg gevonden (Van den Broeck et al, 2006c) en ook niet door Hoffmann in 
Oost- of West-Vlaanderen (Hoffmann, 1993). Diederich en Sérusiaux (2000) geven deze 
trouwens ook niet voor Vlaanderen op. De eerste keer dat hij effectief uit Vlaanderen ver-
meld wordt is door Van Eetvelde (2004) die deze in de Denderstreek aantrof op een oude 
linde te Herne, dus in Vlaams-Brabant. Tijdens de inventarisatie in Limburg werd ze viermaal 
gevonden (Van den Broeck et al, 2006c) en tijdens de inventarisatie in Vlaams-Brabant 
éénmaal.

Kort schriftmos (Opegrapha varia) werd in Vlaams-Brabant net als in Limburg slechts één 
enkele keer gevonden. In Nederland staat hij op de Rode Lijst in de categorie kwetsbaar 
(van Herk & Aptroot, 2004c). Momenteel kan echter niet met zekerheid gesteld worden of dit 
taxon in Vlaanderen een Rode Lijst soort is. Diederich & Sérusiaux (2000) vermelden deze 
soort in Vlaanderen enkel uit het maritiem district met 2 à 4 locaties. Hierbij is er één locatie 
van Hoffmann  die in zijn onderzoek dit taxon slechts éénmaal wist aan te treffen (Hoffmann, 
1993). Van Zeeland weten we, dank zij Kok van Herk (1997c), dat daar Kort schriftmos aan 
een flinke opmars bezig is. Dit kan ook in Vlaanderen het geval zijn. Op een dagexcursie 
naar Oost-Vlaanderen in 2006 werden drie locaties met Kort schriftmos aangetroffen (Van 
den Broeck, 2006a), een excursie naar West-Vlaanderen in 2006 leverde ook één vindplaats 
van dit taxon op (Van den Broeck, 2006b).  
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Lindeschildmos 
(Parmelina tiliacea)

Lindeschildmos (Parmelina tiliacea) staat in Nederland op de Rode Lijst in de categorie 
kwetsbaar (van Herk & Aptroot, 2004c). In Midden-Limburg werd hij in 1960 door Barkman 9 
maal of op 5,7% van de monsterpunten aangetroffen, door Quanten in 1985-1986 4 maal of 
op 2,4% van de monsterpunten en in 2005-2006 2 maal of op 1,1% van de monsterpunten. 
Daarmee vertoont hij in Midden-Limburg een dalende trend (Van den Broeck et al, 2006c). 
Diederich en Sérusiaux (2000) geven volgende verspreidingsgegevens: Maritiem district zeer 
zeldzaam, Vlaams district zeer zeldzaam, de laatste keer waargenomen voor 1900 en be-
schouwd als uitgestorven, Kempens district zeer zeldzaam en Brabants district vrij zeldzaam. 
In 1962 werd hij in de Denderstreek 6 maal gevonden, in 1985 5 maal en in 2003 6 maal 
(Van Eetvelde, 2003). Daar is dus geen achteruit- of vooruitgang waar te nemen. In gans 
Vlaams-Brabant werd hij nu 9 maal aangetroffen.  

Maleboskorst (Lecanactis abietina) is een soort die indicatief is voor oude bossen (van Herk 
& Aptroot, 2004c). Dit taxon werd de eerste keer zeer recent van Vlaanderen opgegeven, 
namelijk op 19/12/2004 toen het massaal werd aangetroffen in het Grotehoutbos op de daar 
aanwezige eiken (Van den Broeck et al, 2005). De volgende keer dat het in Vlaanderen werd 
gevonden is nog recenter, namelijk in het Zoniënwoud tijdens het huidig onderzoek. Intussen 
werd het nog een derde keer in Vlaanderen aangetroffen door Hellemans, Poeck en Stap-
paerts op 13/04/07 in ’s Heerenbos te Oostmalle.  

Naaldenkorst (Fellhaneropsis vezdae) werd nooit eerder uit Vlaanderen gerapporteerd. In 
Nederland wordt deze uiterst zelden (in minder dan 1% van de atlasblokken) gevonden op 
boomvoeten in oude bossen (van Herk & Aptroot, 2004c). Ook in Vlaanderen blijkt deze in 
hetzelfde biotoop te groeien. De eerste keer werd hij aangetroffen op de voet van een oude 
es in het Maasdalbos te Halle, de tweede maal tijdens een excursie met Damien Ertz hoger 
op de stam in het Zoniënwoud.  

Netschildmos (Rimelia reticulata) staat in Nederland op de Rode Lijst als gevoelig. Door Die-
derich & Sérusiaux (2000) wordt één vondst vermeld in het Maritiem district in 1961. De 
auteurs concluderen: ‘Now extinct throughout the area of study’. Recente vondsten zijn: 
1/12/03 te Vremde (Van den Broeck, 2005), 28/08/04 te Veerle (Van den Broeck 2006c), 
3/07/05 op het Kerkhof Blauwe Toren te Brugge (Van den Broeck, 2006c), in 2005 tweemaal  
in de provincie Limburg (Van den Broeck 2006c) en tijdens het huidig onderzoek éénmaal in 
Vlaams-Brabant. Dit taxon blijkt al sinds lang in Vlaanderen te vertoeven. In het herbarium 
van Kickx te Gent bevindt zich namelijk één exemplaar onder de naam Parmelia sinuosa.

Oosters schildmos (Flavopunctelia flaventior) werd éénmaal aangetroffen te Tienen op popu-
lier. Barkman vond deze soort in 1960 in Midden-Limburg driemaal en Quanten heeft deze 
daar éénmaal aangetroffen (Van den Broeck et al, 2006c).  Diederich en Sérusiaux (2000) 
vermelden voor Vlaanderen één vondst in het Maritiem district (dit is de vondst gedaan door 
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Prof. Hoffmann in de periode 1986-1989) en ze zou in het Brabants district bekend zijn van 5 
à 9 locaties. In Nederland staat deze soort op de Rode Lijst in de categorie gevoelig. Ze zou 
er zeer zeldzaam voorkomen in het oosten van Nederland en vroeger werd ze alleen in Zuid-
Limburg aangetroffen (van Herk & Aptroot, 2004c). 

Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea)

Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea) staat in Nederland (nog) niet op de Rode Lijst 
maar gaat er duidelijk achteruit (van Herk & Aptroot, 2004c). Oude vondsten (voor 1910) zijn 
uit Vlaanderen niet bekend volgens Hoffmann & Van Rompu (1995). In Midden-Limburg 
werd een achteruitgang van 2,1% ten opzichte van 1960 vastgesteld (Van den Broeck et al., 
2006c). Hoffmann vond de soort 7 keer (Hoffmann, 1993). In de Denderstreek werd dit taxon 
in 1962 éénmaal waargenomen, in 1985 12 (!) keer en in 2003 opnieuw slechts éénmaal 
(Van Eetvelde, 2003). In de provincie Antwerpen werd ze sinds 2002 tot op heden slechts 
een zevental keren aangetroffen (niet gepubliceerd, eigen gegevens). Met één enkel exem-
plaar in Vlaams-Brabant tijdens deze inventarisatie is dit echt wel een zeldzaamheid te noe-
men.

Purperkring (Schismatomma decolorans) werd noch door Barkman (1960), noch door Quan-
ten (1985) in de provincie Limburg gevonden. Diederich en Sérusiaux  (2000) geven deze 
soort ook niet voor Vlaanderen op. Op 02/04/05 werd de Purperkring nieuw voor Vlaanderen 
gevonden op het kerkhof van Sint-Margriete, deelgemeente van Sint-Laureins in Oost-
Vlaanderen (Van den Broeck & Jordaens, 2006a). Nieuw voor Limburg werd hij éénmaal 
aangetroffen op een dikke oude eik (Van den Broeck et al, 2006c). Ook in Vlaams-Brabant 
werd hij nu voor het eerst gevonden en wel éénmaal op een eik te Oetingen (Gooik). Met 
drie vondsten hoort deze, in de pleistocene delen van Noord-, Oost- en Midden Nederland 
algemene soort, in Vlaanderen zeker op een Rode Lijst.  

Rookglimschoteltje (Lecania naegelii) wordt in Nederland vrijwel alleen langs de kust gevon-
den. Ze staat er op de Rode Lijst als bedreigd (van Herk & Aptroot, 2004c). In de provincie 
Antwerpen werd deze soort de laatste jaren een achttal keren aangetroffen (Van den Broeck 
et al, 2006c). In het Stramprooierbroek en omgeving werd ze vijfmaal gevonden (Van den 
Boom & Van den boom, 2006). In Vlaams-Brabant kon ze zelfs op 19 opnamepunten opge-
tekend worden. Dit heeft veel te maken met het feit dat het een soort is van populieren met 
een eerder gladde schors en in dit onderzoek werden heel wat populieren bemonsterd. In 
Vlaanderen hoort deze soort zeker niet op een Rode Lijst thuis.  

Runenkorst (Enterographa sp.) is in de vorm van Enterographa crassa (Grauwe runenkorst) 
sinds lang uit Vlaanderen bekend. De eerste keer wordt dit taxon vermeld uit de provincie 
Limburg door Mathieu in 1853 (Sérusiaux et al, 1985). Dan is het wachten tot 1999 alvorens 
er opnieuw melding van gemaakt wordt. Dit keer betreft het een vondst van Brand in de 
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Blankaart te Diksmuide in een bos op populier (Sérusiaux et al, 1999). Jordaens heeft hem 
enkele jaren geleden in West-Vlaanderen aan de kust gespot (mondelinge mededeling). Tij-
dens de huidige inventarisatie werd Runenkorst op twee plaatsen gevonden. Een derde keer 
werd deze nog aangetroffen in Vlaams-Brabant tijdens een excursie van de VWBL naar het 
Bos Ter Rijst (Stieperaere & Van den Broeck, in voorbereiding). In Nederland staat Grauwe 
runenkorst op de Rode Lijst in de categorie kwetsbaar (van Herk & Aptroot, 2004c). Of de in 
Vlaams-Brabant gevonden runenkorst Enterographa crassa dan wel Enterographa hutchin-
siae is valt op dit ogenblik op basis van de beschikbare literatuur niet uit te maken. Eén van 
de belangrijkste kenmerken om de twee te onderscheiden is de lengte van de sporen maar 
daar blijken de verschillende auteurs sterk van mening te verschillen. Enkele voorbeelden 
(met dank aan Leo Spier voor het opzoeken van deze informatie): volgens Purvis & al. is de 
lengte van de sporen bij Enterographa crassa 20-35(40) μm en bij E. hutchinsiae (22)24-
28(30) μm. Dobson geeft 20-40 μm en 24-28 μm op. Foucard dan weer 20-40 μm en 22-30 
μm. Clauzade 22-40 μm en 24-30 μm. Sparrius 30(35)-38 μm en 25(27)-32 μm. Wirth ver-
meldt alleen E. hutchinsiae 22-30 μm en Alstrup alleen E. crassa: 20-40 μm.  De sporenleng-
te van de exemplaren in Vlaams-Brabant gevonden  situeren zich tussen 26,3 en 33 μm. Dus 
hangt het helemaal af van de auteur die gevolgd wordt tot welke determinatie gekomen 
wordt. Om die redenen werd dan ook besloten tot Enterographa sp.

Schaduwdruppelkorst (Fellhanera subtilis) werd niet door Barkman en niet door Quanten in 
Midden-Limburg aangetroffen (Van den Broeck et al, 2006c) alsook niet in de Denderstreek 
(Van Eetvelde, 2004). Door Hoffmann werd dit taxon éénmaal gevonden in West-Vlaanderen 
(Hoffmann, 1993). In 2005-2006 werd hij  driemaal gevonden in Limburg (Van den Broeck et 
al, 2006c) en in 2006-2007 tweemaal in Vlaams-Brabant. In de provincie Antwerpen werd hij 
ooit aangetroffen in de Molenbeekvallei te Vremde op een populier (Jordaens et al, 2003). In 
Nederland staat hij op de Rode Lijst in de categorie kwetsbaar (van Herk & Aptroot, 2004c).  

Strigula jamesii (geen Nederlandse naam) werd door Leo Spier tijdens de internationale 
driedaagse in het Zoniënwoud op Gewone es gevonden. De determinatie werd door André 
Aptroot bevestigd. Deze soort werd nooit eerder uit Nederland of Vlaanderen gerapporteerd. 
Hij is wel bekend van enkele locaties uit het zuiden van België (Diederich & Sérusiaux, 
2000).

Witkopvingermos (Physcia tribacioides) werd nooit eerder uit België, Luxemburg of Noord-
Frankrijk gerapporteerd (Diederich & Sérusiaux, 2000, Diederich et al. 2007). In Nederland 
staat deze op de Rode Lijst in de categorie gevoelig (van Herk & Aptroot, 2004c). In Vlaams-
Brabant werd hij éénmaal aangetroffen op één enkele populier. Poeck wist hem ook te vin-
den in het gebied ‘Rothoek’ te Westerlo op een wilg op 15 april 2007.  

Witte kringkorst (Pertusaria albescens), Bosuitstraat, Sint-Martens-Lennik  
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Witte kringkorst (Pertusaria albescens) wordt door Diederich en Sérusiaux als zeldzaam in 
het Maritiem district, vrij zeldzaam in het Vlaams district, vrij zeldzaam in het Kempens dis-
trict en vrij algemeen in het Brabants district opgegeven (Diederich & Sérusiaux, 2000). 
Barkman vond deze soort in Midden-Limburg op 9 locaties, Quanten op geen enkele terwijl 
ze recent in gans Limburg slechts éénmaal werd aangetroffen (Van den Broeck et al, 2006c). 
In Nederland is deze 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, 
2004c). Prof. Hoffmann trof deze éénmaal aan tijdens zijn inventarisatie (Hoffmann, 1993). In 
Vlaanderen werd hiervan één exemplaar op 03/07/05 gevonden in West-Vlaanderen (kerkhof 
Blankenberge, Van den Broeck et al, 2006c). In de Denderstreek kwam deze in 1962 op 
5.7% van de opnamepunten voor, in 1985 op 2% en in 2003 werd nog slechts één enkel 
exemplaar gevonden (0,5% van de opnamepunten) (Van Eetvelde, 2004). Met 8 vondsten 
blijkt deze soort meer voor te komen in Vlaams-Brabant terwijl ze in de provincie Antwerpen 
niet aanwezig lijkt. Ondanks de talrijke excursies de laatste jaren werd ze daar nog nergens 
aangetroffen (Van den Broeck et al, 2006c). Van het geslacht Pertusaria is geweten dat dit 
zeer gevoelig is voor zwaveldioxide en dat hervestiging, eenmaal verdwenen, tot op heden 
nog niet plaatsgevonden heeft (van Herk, 2006). Hoort zeker thuis op een Rode Lijst van 
Vlaanderen.

3.2.3 Bijzondere biotopen 
Uit de bespreking van de Rode Lijst zal wel opgevallen zijn dat het Zoniënwoud op licheno-
logisch vlak het meest bijzondere biotoop in Vlaams-Brabant is. De volgende soorten zijn 
momenteel in Vlaanderen enkel vandaar bekend: Beukenknikker, Beukenwrat, Bruin olie-
vlekje, Gewoon schriftmos, Glad speldenkussentje en Strigula jamesii. De volgende aldaar 
aangetroffen soorten zijn bovendien in Vlaanderen uiterst zeldzaam (bekend van slechts 
enkele locaties): Boomvoetpoederkorst, Bosschotelkorst, Geel schriftmos, Gele poederkorst, 
Gestippeld schriftmos, Gewoon speldenkussentje, Klein schorssteeltje, Maleboskorst, Naal-
denkorst, Runenkorst, Sterheidestaartje, Stoffig schorssteeltje en Vertakt bekermos. Het Zo-
niënwoud maakt deel uit van het netwerk Natura 2000 dat volgens de Europese vogel- en 
habitatrichtlijn belangrijke plaatsen vanuit heel Europa samenbrengt. Dit netwerk heeft als 
doelstelling het behoud van plaatsen met een hoge ecologische waarde en van zeldzame 
soorten uit de planten- en dierenwereld. Ook voor de korstmossen blijkt deze bescherming 
een goede zaak te zijn.  

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 
dit is ook zo voor de Vlaams-Brabantse gegevens (figuur 19).  
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lineaire regressie eiken
y = -0,75x + 3,8

r= -0,36, p<0,00001, N=209

linieaire regressie alle bomen
y = -0,46x + 3,3

r= -0,27, p<0,00001, N=428
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Figuur 19. Correlatie tussen NIW gecorrigeerd naar eiken en AIW per opnamepunt zowel voor alle 
boomsoorten (N=428) als voor Zomereiken (N=209) 

De duidelijk negatieve correlatie van –0,27 (p < 0,00001) is heel wat lager dan deze gevon-
den door van Herk (1990) (r = -0,56) en ook wat lager dan in Limburg (-0,32) maar blijkt ook 
gedrukt te worden door het gebruik van andere boomsoorten dan eiken. Zoals voordien 
reeds gesteld heeft het gebruik van AIW op andere boomssoorten dan op eiken minder be-
tekenis, wat hier opnieuw bevestigd wordt.  Als we enkel Zomereiken in rekening brengen is 
de correlatie wat hoger dan in Limburg (-0,36 tegenover -0,32) maar blijft ze toch nog aan de 
lage kant. Dit past wel goed bij waarnemingen in het veld: opnamepunten met veel soorten 
bevatten doorgaans zowel een reeks nitrofiele als acidofiele soorten. Uit figuur 19 blijkt dat 
opnamepunten waarbij zowel een hoge AIW (>3) als een hoge NIW (>3) aanwezig zijn 
steeds punten betreffen met Zomereiken. Meer dan de helft van deze punten situeren zich in 
de bebouwde kom of in een park. Dit is een situatie die ook uit Nederland bekend is (van 
Herk, 1998b). In de bebouwde kom blijken daar, vooral op jonge bomen, meer nitrofyten voor 
te komen dan op grond van de NH3-belasting verwacht mag worden. Dit gaat vaak gepaard 
met het voorkomen van acidofyten. Dat dit fenomeen zich niet beperkt tot jonge bomen blijkt 
uit de huidige studie waarbij op dergelijke punten de boomomtrek varieerde tussen 1,4 en 
3,1 m. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat op deze punten enerzijds de ammoniakbelas-
ting voor de aanvoer van voedingsstoffen zorgt maar dat anderzijds die belasting niet zo 
groot is dat de acidofiele soorten verdwijnen.  
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Het ruimtelijk patroon van de NIW is weergegeven in figuur 20. Deze kaart geeft een repre-
sentatief beeld van de verdeling van de invloed van ammoniak op korstmossen in Vlaams-
Brabant. 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.  

Figuur 20. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor de nitrofiele indicatiewaarde (NIW) in 2006-2007 

Hoge waarden geven aan waar veel nitrofiele soorten aanwezig waren en dus hoge concen-
traties ammoniak regelmatig optreden. Dit zijn gewoonlijk gebieden waar de weinig 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 veehouderijen, 
waar door verdunning van de ammoniakpluim de NH3-concentraties lager zijn. De milieu-
schade bij lage ammoniakconcentraties is beter na te gaan met de acidofiele indicatiewaar-
de, omdat veel ammoniakgevoelige soorten al bij uiterst lage NH3-belastingen verdwijnen. In 
gebieden met een hoge uitstoot zijn ammoniakgevoelige soorten gewoonlijk grotendeels of 
geheel verdwenen. Daar is de praktische bruikbaarheid van de acidofiele indicatiewaarde 
kleiner dan de nitrofiele indicatiewaarde.  

De kleuren in figuur 20 van rood via oranje naar wit (van sterk vervuild naar weinig vervuild), 
en in figuur 21 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 
betere aanvaardbare waarde zijn.

De ruimtelijke verdeling van de acidofiele indicatiewaarde is enkel weergegeven voor eiken 
(figuur 21). De figuur voor populieren leverde een volledig witte kaart op. De AIW op eiken 
blijkt in navolging met van Herk hierbij het best te differentiëren tussen de gebieden. Op de 
overige boomsoorten blijft deze immers overal onder de 1,3. Afhankelijk van de gehanteerde 
legende kan men met behulp van eiken nog fijnmazigere resultaten bekomen (figuur 22). 
Drie kernen blijken dan de hoogste AIW-scores te bekomen. Deze situeren zich allemaal in 
en rond erkende natuurgebieden: het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos en Aver-
bodes Bos.  Niet toevallig gaat het in de drie gevallen om relatief grote bosgebieden waar 
ammoniakvervuiling minder gemakkelijk doordringt (en waar ten gevolge van beschaduwing 
ook minder lichtminnende soorten groeien, zie ook verder).  

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 
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van ammoniak, waarden tussen 5,0 en 7,0 op een matige invloed en waarden boven 7,0 op 
een geringe invloed. 

In Vlaams-Brabant is er nergens een gebied met een AIW hoger dan 4,1. D.w.z. dat overal in 
Vlaams-Brabant wel een zekere mate van ammoniakbelasting aanwezig is. Deze belasting is 
nagenoeg nergens laag. Dit kan duidelijk uit de NIW-kaart afgelezen worden. Alleen in Hoei-
laart, Oud-Heverlee, Bertem en Landen blijven nog enkele kleinere gebieden over met een 
lage belasting. In de rest van Vlaams-brabant wisselt deze af tussen matig (NIW tussen 1, 5 
en 3,0) en vrij ernstig (NIW tussen 3,0 en 5,0) met twee kleine uitschieters te Geetbets en in 
Bekkevoort waar de belasting ernstig te noemen is (NIW tussen 5,0 en 7,0). Aan de andere 
kant is er ook nergens een regio met zeer ernstige verontreiniging (NIW > 7).  

Figuur 21. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor acidofiele indicatiewaarde (AIW) in 2006-2007. 

Figuur 22. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor acidofiele indicatiewaarde (AIW) eiken in 2006-
2007.
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Figuur 23. Vooral intensieve veehouderij draagt bij tot aangehouden hoge ammoniakbelasting.  

De ammoniakbelasting zoals berekend met de formule van Hoffmann is weergegeven in fi-
guur 24.

Figuur 24. Ammoniakbelasting per uurhok volgens de Hoffmann formule.  

Regio’s met meer of minder belasting blijken nagenoeg over de ganse provincie verspreid. 
Het grootste aaneengesloten meer belaste gebied situeert zich grotendeels in het Pajotten-
land met uitlopers in het Brabants Heuvelland en het Land van Asse. Daarnaast zijn er nog 
een aantal kernen met een hogere belasting op de grens tussen Geetbets en Kortenaken, 
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tussen Kortenaken en Linter, tussen Kortenaken, Glabbeek en Bekkevoort, tussen Herent en 
Leuven, in Rotselaar en in Boutersem. 

Regio’s met minder belasting blijken zich veelvuldig op de grens met andere provincies te 
bevinden en dan voornamelijk met de provincie Antwerpen. En dan zijn er nog enkele kleine 
kernen in Asse, Tervuren, Kortenberg, Boortmeerbeek, Leuven en Zaventem.  

Een vergelijking tussen de kaart van de ammoniakbelasting berekend via de NIW (alle 
boomsoorten) en de kaart van de ammoniakbelasting via de formule Hoffmann laat zowel 
gelijkenissen als verschillen zien.  

Min of meer gelijklopend is de hogere belasting in de regio Geetbets-Bekkevoort-
Kortenaken-Glabbeek-Linter; in het Pajottenland met uitlopers in het Land van Asse en het 
Brabants Heuvelland en die in Rotselaar evoluerend in de richting van Herent-Leuven. Ver-
schillend is de belasting in de regio Zaventem. De formule Hoffmann geeft hier een lagere 
belasting dan de NIW.  

Een vergelijking tussen de AIW kaart (eiken) en de kaart van Hoffmann laat ook een aantal 
gelijkenissen en verschillen zien. De regio Keerbergen-Tremelo-Begijnendijk-
Scherpenheuvel-Zichem kenmerkt zich in beide gevallen door een lagere belasting uitge-
zonderd Aarschot en Diest waar de formule Hoffmann een grotere belasting aangeeft. Ook 
de lagere belasting in de regio’s Tervuren en in Oud-Heverlee kunnen op beide kaarten terug 
gevonden worden. In de omgeving van Beersel en Sint-Genesius-Rode geeft Hoffmann een 
hoge belasting aan daar waar volgens de AIW eerder een lage belasting aanwezig zou zijn.  

Correlaties werden berekend tussen de gecorrigeerde NIW (alle boomsoorten), de NIW op 
eiken, de NIW op populieren en de AIW op eiken en de resultaten bekomen via de formule 
van Hoffmann. De resultaten m.b.t. de gecorrigeerde NIW worden weergegeven in figuur 25.  

Figuur 25. Correlatie tussen gecorrigeerde NIW en NH3 index van Hoffmann 

Er is een duidelijk verband maar met veel ‘uitbijters’ zowel naar boven als naar beneden. Het 
verband tussen de NIW op eiken alleen en de NH3 index van Hoffmann (figuur 26) is duidelij-
ker maar kenmerkt zich toch nog door een groot aantal  afwijkende punten.  
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Figuur 26. Correlatie tussen NIW op eiken en NH3-index van Hoffmann 

Het verband tussen de resultaten bekomen via de NIW op populieren en de formule van 
Hoffmann is ver te zoeken (figuur 27). Vrij hoge scores via Hoffmann komen vaak overeen 
met vrij lage scores via de NIW. De soorten die in de Hoffmann formule zitten behoren op 
populieren blijkbaar meer tot de pioniers onder de nitrofyten.  

Figuur 27. Correlatie tussen NIW op populieren en NH3-index van Hoffmann 
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Tussen de ammoniakbelasting berekend via de AIW en deze via de formule van Hoffmann is 
eigenaardig genoeg een redelijk verband (figuur 28). Eigenaardig omdat ten eerste in zijn 
formule helemaal geen zuurminnende soorten zitten en ten tweede omdat een lage AIW ver-
ondersteld wordt samen te gaan met een lage ammoniakbelasting. Het valt wel op dat er 
veel punten zijn die een hele kleine Hoffmann index halen (zeg maar 0), en een hoge AIW 
wat dus inderdaad dan ook heel logisch is.  

Figuur 28. Correlatie tussen AIW op eiken en NH3-index van Hoffmann 

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 29.  

De Q-som per opnamepunt blijkt, net als in Limburg, sterk gecorreleerd met de soortenrijk-
dom per opnamepunt (figuur 16). Dit is ook te verwachten: de meeste korstmossen zijn im-
mers gevoelig voor zwaveldioxide. Dus is het logisch dat het voorkomen van een grote soor-
tenrijkdom samenspoort met een lagere zwaveldioxidebelasting en dus meer Q-soorten moet 
opleveren.

y = -0,034x + 2,16
R2 = 0,27; r = -0,52

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

NH3-index van Hoffmann

A
IW

 o
p 

ei
ke

n



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              62 

Figuur 29. Ruimtelijk geïnterpoleerd patroon voor het voorkomen van zwaveldioxidegevoelige soorten 
in 2006-2007. 

De Q-som blijkt ook sterk gecorreleerd met de NIW. Dit bleek ook al in Limburg het geval en 
heeft ook hier alles te maken met de soorten op basis waarvan de Q-som berekend wordt. 
Daarin zitten namelijk heel wat zogenaamd ammoniakneutrale soorten die het bij een niet al 
te extreme belasting beter blijken te doen. Als we visueel de kaart met ammoniakbelasting 
vergelijken met de kaart van zwaveldioxidegevoelige soorten, dan blijken deze nagenoeg 
volledig samen te vallen. Plaatsen waar we minder zwaveldioxidegevoelige soorten aantref-
fen, zijn ook plaatsen waar de ammoniakbelasting lager is en omgekeerd. Hoe hoger de 
ammoniakbelasting, hoe groter het aantal zwaveldioxidegevoelige soorten. Deze situatie is 
vergelijkbaar met deze in de provincie Limburg (Van den Broeck et al. 2006).  

Als men de NIW-kaart (figuur 20) vergelijkt met de geïnterpoleerde kaart van de soortenrijk-
dom, dan valt eveneens de enorme gelijkenis op. Nagenoeg alle gebieden met een grotere 
soortenrijkdom lijken te corresponderen met die regio’s waar een grotere ammoniakbelasting 
berekend werd met behulp van de nitrofiele indicatiewaarde.   

Dat er tussen de Q-som en de AIW geen significant verband is, wekt op het eerste zicht ver-
wondering omdat de lijst van Q-soorten niet minder dan tien acidofyten bevat. Zes van deze 
tien werden echter maar op enkele locaties in de ganse provincie gevonden en van de overi-
ge vier heeft er maar één een vrij hoge Q-waarde.   

Dan zijn er nog significante negatieve verbanden tussen de Q-som en de omtrek van de 
stam, de beschaduwing van de voet en de beschaduwing van de stam. De dikte en de be-
schaduwing van de bomen heeft een negatief effect op de meeste soorten en dus ook op de 
Q-soorten. Met de uitstoot van zwaveldioxide is er helemaal geen verband. Dit spoort met de 
vaststelling dat er in Vlaams-Brabant nauwelijks gebieden zijn die zich kenmerken door een 
grote soortenarmoede (figuren 16 en 17). Vermoedelijk is het patroon van de zwaveldioxide-
belasting nauwelijks of niet (meer) in de soortenrijkdom herkenbaar. Deze situatie doet zich 
ook voor in Nederland (van Herk, 1997c).

Het patroon van de zwaveldioxidebelasting blijkt ook helemaal niet herkenbaar in de ver-
spreiding van de Q-soorten. Als we visueel de kaart van de zwaveldioxidebelasting (figuur 
15) vergelijken met de kaart van de Q-som (figuur 29), dan blijken gebieden met een hogere 
uitstoot samen te vallen met gebieden met een hogere Q-som. Enkele voorbeelden: de ge-
meente Tienen, de gemeente Liedekerke en de regio Vilvoorde-Machelen-Zaventem. Blijk-
baar hebben de Q-soorten, ten gevolge van de afgenomen zwaveldioxidebelasting en de 
toegenomen ammoniakbelasting, hun indicatieve waarde ten aanzien van de SO2-vervuiling
verloren.
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y = 0,34x + 4,3
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Figuur 30. Correlatie tussen de soortenrijkdom per opnamepunt en de Q-som (gevoeligheid voor zwa-
veldioxide) voor punten met minstens 6 bomen (N = 428).  

Figuur 16 toont de soortenrijkdom per opnamepunt en figuur 17 het totaal aantal soorten 
korstmossen per uurhok. De grootste rijkdom aan korstmossen is meestal te vinden in de 
gebieden met een vrij ernstige ammoniakbelasting. Grootste rijkdom betekent hierbij het 
grootst aantal soorten en niet de grootste rijkdom aan zeldzame en Rode Lijstsoorten. Zoals 
hierboven reeds vermeld werden de meeste Rode Lijst soorten in het Zoniënwoud aangetrof-
fen en dit in een gebied waar een lage ammoniakbelasting aanwezig blijkt. Het samengaan 
van NIW en soortenrijkdom werd ook in Nederland vastgesteld. Daar bleek dat NIW’s tot 
ongeveer 5 samengaan met een toename van de soortenrijkdom. Bij een NIW >5 blijft de 
soortenrijkdom ongeveer constant (van Herk, 2006). Hieruit kan afgeleid worden dat de toe-
name van de soortenrijkdom dus niet langer bepaald wordt door de verbetering van de lucht-
kwaliteit m.b.t. de uitstoot van zwaveldioxide. Ammoniak blijkt hierbij veel meer bepalend 
geworden.

Er werden 39 soortenrijke punten in Vlaams-Brabant aangetroffen. Dat zijn punten met 30 à 
38 soorten op één punt. Zomaar eventjes 29 van deze punten bestaan uit populieren, drie uit 
Amerikaanse eiken, twee uit Gewone essen en maar 5 uit Zomereiken. 38% (15 punten) van 
deze soortenrijkste punten bevinden zich in het ecodistrict Pajottenland. Het betreft nage-
noeg allemaal goed tot zeer goed geëxponeerde populieren in landbouwgebied. Eén punt 
daar bestaat uit zeer goed geëxponeerde Gewone essen. De overige rijke punten liggen 
meer verspreid over de verschillende ecodistricten.  

3.2.6 Verbanden met milieufactoren 
Het patroon van NIW, AIW en de NH3-index zijn door middel van meervoudige regressie (op 
puntniveau) met een aantal continue milieuvariabelen in verband gebracht. Meervoudige 
regressie is een statistische methode waarmee nagegaan kan worden welke milieufactoren 
een verklaring kunnen bieden voor variaties in de NIW, de AIW en de NH3-index. De onder-
zochte milieuvariabelen zijn: ammoniakemissie op gemeentelijk niveau (bron: VMM), zwa-
veldioxide-emissie op gemeentelijk niveau (bron: VMM), afstand tot veehouderijbedrijven 
(m), afstand tot maïsakkers (m), beschaduwing van de stam, beschaduwing van de voet, 
bestoffingsgraad van de stam en omtrek (m). 
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Model: F(8,417) = 14,8, p < 0,0000, Adjusted R² = 0,21 
N = 426 
Intercept   B = 3,578435  p < 0,000001 
Max omtrek van boom B = -0,456635  p = 0,001693 
Afstand tot maïs  B = -0,000399  p = 0,183477 
Beschaduwing stam  B = -0,139038  p = 0,000054 
Beschaduwing voet   B = -0,079391  p = 0,005549 
Bestofte stam    B = 0,101010  p = 0,001856 
SO2-uitstoot   B = 0,102157  p = 0,014769 
NH3-uitstoot   B = 0,317815  p = 0,012164 
Afstand tot veehouderij B = 0,000040  p = 0,922071 

Tabel 9. Uitkomst van meervoudige regressie van NIW voor alle boomsoorten per opnamepunt als 
afhankelijke variabele en milieufactoren als verklarende variabelen 

NIW vertoont een significant verband met de beschaduwing van de stam (negatief, figuur 
30), de omtrek (negatief), de beschaduwing van de voet (negatief), de bestoffingsgraad van 
de stam (positief), de NH3 emissie (positief) en de SO2 emissie (positief). Dit betekent dat bij 
toenemende luchtverontreiniging (zowel door zwaveldioxide als door ammoniak) de NIW 
toeneemt maar dat lokale factoren als de omtrek, stof en de beschaduwing een nog grotere 
invloed hebben.

Dat de zwaveldioxidebelasting een positief effect zou hebben op de NIW is vrij onverwacht. 
Van SO2 is immers bekend dat het of rechtstreeks negatief inwerkt op korstmossen of on-
rechtstreeks zijn invloed laat gevoelen via verzuring van de schors (voornamelijk op bomen 
met meer basische schors). Dat het een positief effect zou hebben op nitrofyten (recht-
streeks of onrechtstreeks) werd nooit eerder gemeld en is waarschijnlijk gewoon een arte-
fact. De grotere nitrofytenrijkdom in de gebieden met een hogere zwaveldioxidebelasting 
moet toegeschreven worden aan een in die gebieden grotere ammoniakbelasting en omge-
keerd, de gebieden met een lagere zwaveldioxide belasting zijn ook die gebieden waar een 
lagere ammoniakbelasting aanwezig is.

Afstand tot maïs heeft geen significant verklarende waarde voor de NIW. Dit is in overeen-
stemming met de verwachtingen. Uit onderzoek in Nederland is al langer bekend dat afstand 
tot maïs geen invloed heeft. Mest wordt maar tweemaal per jaar aangewend terwijl uit vee-
houderijen een continue stroom ammoniak uitgestoten wordt het jaar rond. Ook afstand tot 
veehouderij heeft geen invloed op de NIW. Dit is een situatie die zich in Nederland soms wel 
en soms niet blijkt voor te doen. Om de rechtstreeks invloed van veehouderijbedrijven zoveel 
mogelijk uit te sluiten en dus meer de achtergrondbelasting te meten werden in het huidige 
onderzoek de punten zoveel mogelijk op meer dan 300 meter van een veehouderijbedrijf 
gekozen. Dit blijkt goed gelukt te zijn. Dit betekent dat in het huidige onderzoek veel meer de 
achtergrondbelasting gemeten werd dan de rechtstreekse invloed van de plaatselijke vee-
houderijbedrijven.  
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Figuur 31. Correlatie tussen NIW en beschaduwing stam 

Model: F(8,199) = 10,969, p < 0,0000, Adjusted R² = 0,28 
N = 208 
Intercept   B = 4,338992  p < 0,000001 
Max omtrek van boom B = -0,995374  p = 0,000124 
Afstand tot maïs  B = -0,000534  p = 0,316797 
Beschaduwing stam  B = -0,117965  p = 0,163373 
Beschaduwing voet   B = -0,144776  p = 0,082064 
Bestofte stam    B = 0,114505  p = 0,012207 
SO2-uitstoot   B = 0,143419  p = 0,101164 
NH3-uitstoot   B = 0,560109  p = 0,014792 
Afstand tot veehouderij B = 0,000256  p = 0,733009 

Tabel 10. Uitkomst van meervoudige regressie van NIW voor eiken per opnamepunt als afhankelijke 
variabele en milieufactoren als verklarende variabelen 

Op eiken vertoont NIW een significant verband met de omtrek (negatief), de bestoffingsgraad 
van de stam (positief), en de NH3 emissie (positief). In tegenstelling tot wat voorheen gesteld 
werd blijken eiken dus toch gevoelig voor plaatselijke aanrijking door stof. Ook de dikte 
speelt een (deze keer verwachte) rol. Van eiken is bekend dat hun schors zuurder wordt met 
de ouderdom (van Herk, 1998b). Zoals verwacht is er ook geen interferentie met SO2. Ook 
beschaduwing speelt geen noemenswaardige rol. Eiken blijken geschikt om de ammoniakbe-
lasting te meten.  
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Model: F(8,186) = 5,55, p < 0,0000, Adjusted R² = 0,16 
N = 195 
Intercept   B = 5,121413  p = 0,000023 
Max omtrek van boom B = -0,270302  p = 0,511291 
Afstand tot maïs  B = 0,000290  p = 0,701057 
Beschaduwing stam  B = -0,039917  p = 0,684609 
Beschaduwing voet   B = -0,300043  p = 0,000001 
Bestofte stam    B = 0,290506  p = 0,056703 
SO2-uitstoot   B = 0,124092  p = 0,220695 
NH3-uitstoot   B = 0,326174  p = 0,0307006 
Afstand tot veehouderij B = -0,000241  p = 0,806423 

Tabel 11. Uitkomst van meervoudige regressie van NIW  voor populieren per opnamepunt als afhanke-
lijke variabele en milieufactoren als verklarende variabelen 

Bij populieren vertoont de NIW enkel een significant verband met de beschaduwing van de 
voet. In tegenstelling tot wat verwacht werd blijken populieren dus niet gevoelig voor plaatse-
lijke aanrijking door stof. De verwachte invloed van SO2 blijkt eveneens niet op te treden. 
Populieren blijken in Vlaams-Brabant ook niet geschikt om de ammoniakbelasting door mid-
del van de huidige kensoorten in de NIW vast te stellen.  

Model: F(8,199) = 9,0, p < 0,0000, Adjusted R² = 0,24 
N = 208 
Intercept   B = 0,453461  p = 0,198912 
Max omtrek van boom B = 0,653998  p < 0,000001 
Afstand tot maïs  B = 0,000441  p = 0,092535 
Beschaduwing stam  B = 0,055739  p = 0,178588 
Beschaduwing voet   B = -0,026316  p = 0,517278 
Bestofte stam    B = -0,025122  p = 0,258516 
SO2-uitstoot   B = -0,065276  p = 0,127444 
NH3-uitstoot   B = -0,422902  p = 0,000199 
Afstand tot veehouderij B = 0,000239  p = 0,515505 

Tabel 12. Uitkomst van meervoudige regressie van AIW per opnamepunt voor eiken als afhankelijke 
variabele en milieufactoren als verklarende variabelen  

AIW heeft een significant verband met de omtrek (positief) en de NH3-uitstoot (negatief). De 
overige variabelen hebben geen significant verklarend effect op de AIW.  

In gewone bewoordingen betekent dit dat bij toenemende uitstoot van NH3 de AIW afneemt, 
maar dat  dikkere bomen  hier beter tegen gewapend zijn. Dit heeft eveneens te maken met 
het feit dat de schors van eiken bij het ouder worden zuurder wordt. Dit wordt weergegeven 
in figuur 32.  

Uit deze analyses blijkt dat eiken op dit ogenblik geschikt zijn om de ammoniakbelasting tot 
op zekere hoogte vast te stellen in Vlaams-Brabant en dat beide graadmeters (AIW en NIW) 
hieraan hun bijdrage leveren. Te dikke eiken en eiken met een bestofte boomvoet kunnen 
hierbij beter niet in de studie betrokken worden.  
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Populieren echter zijn ofwel niet geschikt wat weinig waarschijnlijk is gezien de positieve er-
varingen in Nederland met deze boomsoort ofwel, en dit lijkt veel waarschijnlijker, zijn de 
huidige formules die gebruikt werden voor de omzetting van populieren naar eiken niet vol-
doende nauwkeurig. Wat ook een (grote?) rol kan spelen is het feit dat de ammoniakbelas-
ting in Vlaanderen systematisch elk jaar blijkt af te nemen (Anonymus, 2004b). Zo daalde de 
ammoniakemissie door de veeteelt in Vlaams-Brabant tussen 1990 en 2002 van 4112  naar 
2694 ton, door het gebruik van kunstmest in Vlaanderen tussen 1990 en 2202 van 3780 naar 
2271 ton. In Nederland wordt enkel in de provincie Zeeland voornamelijk gebruik gemaakt 
van populieren om de ammoniakbelasting in kaart te brengen. In de laatst verschenen rap-
porten (van Herk, 2004a en van Herk, 2007) werd een effect van de, ook daar, verminderde 
belasting op korstmossen aangetoond. Hierbij werden geen correlaties tussen de NIW en de 
ammoniakuitstoot berekend. Wel werd geprobeerd de opgetreden veranderingen in de 
korstmossamenstelling met behulp van de Ellenberggetallen begrijpbaar te maken. In 2006 
bleek stikstof (NH3) niet significant in de veranderingen herkenbaar. Dit werd niet als vreemd 
beschouwd omdat de NIW niet substantieel veranderd bleek en dit ondanks de daling van 
ongeveer 25% gemiddeld in Nederland van de NH3-luchtconcentratie tussen 1995 en 2004 
(bron: MNP). van Herk concludeert dat in Zeeland deze daling dan ook lang niet in die mate 
aan de korstmossen af te lezen valt en dat niet kan worden uitgesloten dat dit in zekere mate 
door de NH3-emissies uit het wegverkeer wordt genivelleerd. In zekere mate waarschijnlijk 
wel maar waarschijnlijk ook niet volledig. Dus blijft de vraag of bij dalende ammoniakbelas-
ting (en dalende zwaveldioxidebelasting en klimaatsveranderingen) de momenteel gebruikte 
set van soorten ter berekening van de NIW  op populieren wel voldoet.  

De NH3-index heeft een significant verband met de ammoniakuitstoot (positief) en met de 
afstand tot de veehouderijbedrijven (negatief). Deze index blijkt dus minder gevoelig dan de 
NIW of AIW voor plaatselijke factoren zoals aanrijking door stof en beschaduwing. Dit ver-
band treedt enkel op als men deze index op alle boomsoorten berekend. Met populieren al-
leen treden amper significante verbanden op. Ook hieruit blijkt eens te meer dat populieren 
in Vlaams-Brabant op basis van de huidige methodes niet toelaten om de ammoniakbelas-
ting na te gaan.  

De invloed van de omtrek op de NIW en de AIW werden apart voor eiken en populieren na-
gegaan.

Zoals hierboven reeds gesteld werd levert het berekenen van de AIW op populieren geen 
informatie op over de ammoniakbelasting. Het berekenen van het verband tussen de AIW en 
de omtrek van de bomen levert wel waardevolle informatie op. Zuurminnende korstmossen-
blijken gevoelig voor de dikte van de bomen en dus voor de ouderdom. Twee mechanismen 
kunnen hierbij een rol spelen. Eiken en populieren worden zuurder met toenemende ouder-
dom. Deze toename is minder sterk dan bij eiken (figuur 32) maar verklaart wel waarom in 
Nederland minder nitrofyten op dikkere populieren gevonden worden (van Herk, 1997). Maar 
ook het volgende kan hierbij een rol spelen. Met toenemende ouderdom worden eiken en 
populieren niet alleen zuurder maar ook meer gerimpeld. Op bomen met ruwe schors komen 
andere soorten voor dan op bomen met gladde schors. Bv. Roestbruin schorssteeltje groeit 
bij voorkeur in de speten van ruw beschorste bomen.  
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Figuur 32. Correlatie tussen AIW en omtrek van populieren vs. eiken 
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Figuur 33. Correlatie tussen NIW en de dikte (omtrek) van de onderzochte bomen voor eiken (N=209 
punten met minstens 6 bomen). 
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y = -0,05x + 4,6
R2 = 0, r = -0,009, p=0,90, N=196
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Figuur 34. Correlatie tussen NIW en de dikte (omtrek) van de onderzochte bomen voor populieren 
(N=196 punten met minstens 6 bomen). 

Bij eiken is er een duidelijk en beduidend negatief verband tussen de dikte van de boom en 
de NIW waarde (figuur 33). Bij populieren is dit verband helemaal niet aanwezig (figuur 34). 
Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de schors van eiken wat zuurder wordt 
naarmate de bomen ouder en dikker worden (van Herk, 1998b), zodat nitrofyten minder gun-
stige omstandigheden treffen op dikkere bomen.  

Figuur 35. Minder korstmossen op dikke eiken dan op dunne (Park Tervuren). 

Bij de beschrijving van het veldwerk in paragraaf 2.1. worden ook 17 categorische milieuva-
riabelen opgesomd die gebruikt werden om de omgeving van het opnamepunt te omschrij-
ven.
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Vermits de meeste van deze categorieën een omschrijving vormen van het landgebruik rond 
het punt (in of langs het bos, in of langs akker, in of langs weiland, in park of plantsoen, in de 
bebouwde kom e.d.) is het – met de kennis uit wat voorafging – nogal normaal dat de korst-
mosflora en de afgeleide indexen NIW, AIW, Q-som en soortensamenstelling helemaal niet 
homogeen zijn over al deze milieucategorieën.  

De NIW verschilt heel sterk tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(16, 428) = 89.4, 
p < 0,00001). Vooral bomen in of langs het bos (WB en Z) hebben een opvallend lagere NIW 
(figuur 15). Dat zijn bomen die meestal sterk beschaduwd zijn. Aangezien de meeste korst-
mossen veel licht nodig hebben voor de fotosynthese zullen daar dus eerder schaduwmin-
nende (en dus minder) soorten gevonden worden. Dit klopt volkomen met de waarnemingen. 
Typische bossoorten zijn: Valse Knoopjeskorst (Dimerella pineti, 3), Amoebekorst (Arthonia
spadicea, 2) en Schors-olievlekje (Porina aenea, 2) (Tussen haakjes staat het Ellenberggetal 
voor lichtgevoeligheid, zie bijlage 11). Bovendien hebben alle ammoniakminnende soorten 
een lichtgevoeligheid van minstens 6 en hoger. Korstmossen houden over het algemeen ook 
van regen en wind op de stam (van Herk, 2006). Dit fenomeen treedt in bossen beduidend 
minder op. Daarnaast speelt mogelijks de beperktere luchtcirculatie in bossen die de aan-
voer van ammoniak afremt en bossen zijn ook vaker verder van ammoniakemissiebronnen 
gelegen. Een aantal wegbermen (W3) hadden hoge waarden. Dit is eveneens niet zo ver-
wonderlijk. Naast een grotere expositie (meer regen en wind op de stam en meer lichttoetre-
ding) speelt mogelijks het effect van uitstoot door katalysatoren van auto’s een rol. In Zee-
land werd bv. aangetoond dat de NIW tussen 2003 en 2006 gemiddeld licht toenam. Deze 
verandering bleek geheel op rekening van auto’s (katalysatoren) terug te voeren (van Herk, 
2007).
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Figuur 36. NIW in functie van categorische milieu-omschrijvingen rond het opnamepunt (zie 2.1. voor 
details van de groepen).  

Ook de AIW verschilt fors tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(16, 428) = 46.2, p 
= 0,0001). Hier valt het op dat vooral punten in en langs het bos ditmaal hogere waarden 
hebben (figuur 37). Gezien de negatieve correlatie tussen NIW en AIW is dit volledig binnen 
de verwachtingen. Drie zuurminnende soorten komen vaker in bossen voor: Roestbruin 
schorssteeltje (Chaenotheca ferruginea, 5), Gewone poederkorst (Lepraria incana, 4) en 
Bekermossen (Cladonia’s, geen lichtgetal voor de in bossen vaak voorkomende soorten).  
De eerste twee zijn dus eveneens niet zeer lichtgevoelig. Dergelijke punten zijn bovendien 
vaker verder van een ammoniakbron gelegen, vb. in Zoniën- of Meerdaalwoud en bossen 
hebben zoals reeds gezegd ten aanzien van ammoniak ook een dempend vermogen (beper-
ken van circulatie en aanvoer). Punten langs drukke wegen, in de bebouwde kom, langs ak-
kers en weilanden hebben vaak lagere waarden (figuur 37). Dat zijn punten waar en meer 
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licht en meer regen en vaak ook meer ammoniakbelasting aanwezig is (katalysatoren, hon-
den, veehouderijbedrijven).  
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Figuur 37. AIW in functie van categorische milieu-omschrijvingen rond het opnamepunt (zie 2.1. voor 
details van de groepen).  

De Q-som verschilt eveneens sterk tussen de milieucategorieën (Kruskal-Wallis test, H(16, 428)
= 84,1, p < 0,00001). Een aantal plaatsen in of langs bossen scoren hier opnieuw opvallend 
laag. (figuur 38). Hier spelen weer dezelfde mechanismen. Uitgezonderd baardmos (Usnea,
waar geen lichtgetal voor aanwezig is) en Gewone poederkorst (Lepraria incana, 4) hebben 
alle Q-soorten een lichtgevoeligheid van 6 of hoger. Dat maakt de kans om deze op bescha-
duwde bomen aan te treffen klein. Hoog scoren punten gelegen in parken (P), boven op hol-
le wegen (HW) en in wegbermen van verharde wegen zonder fietspaden (W3). Dat zijn bo-
men die meestal in een open en lichtrijke omgeving staan waar ze ook voor de eventueel 
aanwezige ammoniakbelasting gemakkelijk te bereiken zijn.  
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Figuur 38. Q-som in functie van categorische milieu-omschrijvingen rond het opnamepunt (zie 2.1. 
voor details van de groepen).  
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Begrijpelijkerwijze verschilt ook het aantal korstmossoorten tussen de milieucategorieën 
(Kruskal-Wallis test, H(16, 428) = 66,2, p < 0,00001). Het hoogste scoren de parken (P) waar 
bomen goed geëxponeerd, in volle licht, aan regen en wind blootgesteld, staan en waar ook 
geen ondergroei aanwezig is (figuur 39). Als opslag van struiken aanwezig is gaat de korst-
mosbegroeiing vaak snel achteruit. Dit is niet alleen vanwege een verminderde expositie 
(minder regen en wind op de stam en minder lichttoetreding) maar ook omdat het microkli-
maat dan droger wordt. Ideaal voor korstmossen is een gazonbeheer (van Herk, 2006). En 
het is juist een dergelijk beheer dat het vaakst in parken aangetroffen wordt. Minder soorten 
worden dan ook begrijpelijk in een bosomgeving (WB, Z) aangetroffen. (figuur 38). 
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Figuur 39. 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 om de korstmosflora te kunnen vergelijken en verschillen te 
kunnen relateren aan niet lokaal gebonden milieuomstandigheden zoals luchtverontreiniging. 
Vooral opnamepunten in bossen blijken afwijkende resultaten op te leveren in vergelijking 
met punten die niet in bossen gelegen zijn. In deze studie werden de opnamepunten zo 
zorgvuldig mogelijk gekozen in functie van een standaardisatie maar omdat ook geprobeerd 
werd in elk IFBL-uurhok een 26-tal bomen te bemonsteren dienden bijvoorbeeld ook bosbo-
men geïnventariseerd te worden in die gebieden waar grote aaneengesloten boscomplexen 
gelegen zijn. Goed geëxponeerde bomen staan vaak langs wegen waar veel verkeer is en 
dus bv. ammoniakuitstoot via katalysatoren en effecten van strooizout op boomvoeten (alka-
liserend effect). In Vlaanderen wordt ondergroei onder bomen meestal ongemoeid gelaten 
waardoor weinig bomen op kort gras kunnen aangetroffen worden. En zo zijn er nog vele 
belemmerende factoren ten aanzien van de keuze van een geschikt opnamepunt.  

Toch stelt zich dan een probleem van onevenwichtige stratificatie: opnamepunten met de-
zelfde omgevingskenmerken zijn niet in gelijk aantal gespreid over de provincie of ecodistric-
ten (tabel 13). 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 overal goed geëxpo-
neerde eiken te vinden van dezelfde dikte, op een ondergrond van kort gras, waar geen 
honden of druk verkeer passeert, enz. In Limburg werden, om het effect van de studie van 
lokale standplaatsinvloeden te verminderen, ook NIW- en AIW-patronen berekend voor een 
selectie van “ideale punten”. De ruimtelijke patronen die daaruit voortkwamen bleken gelijk 
aan die voor de niet zo streng geselecteerde punten. Als men alle punten waar locale beïn-
vloedende factoren een rol spelen weglaat bleven in Vlaams-Brabant slechts 144 van derge-
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lijke ‘ideale punten’ over. Dit is te weinig om voor heel de provincie gedetailleerde, betrouw-
bare kaarten te interpoleren.  

Ecodistrict Opname-
punten A B BL BW HW K L P W1 W2 W3 W4 WB WH WK WL Z

Beneden  
Dijlevallei 49 1 1  4   2 6 10 4  5 5 2 8 1  

Brabants  
Heuvelland 134 1 2  17 9  5 17 11 12 1 1 27 7 21 2 1

Demerland 27  1 1   1 1  2 3  3 5 2 3 5  
Haspengouw van 

Sint-Truiden-
Bilzen

7         3 1  2   1   

Land van Asse 44 2 1   1 1 7 7 4 3  2 3  10 3  
Land van Boom 

en Heist 6    2           2 2  

Land van
Hoegaarden 30 3   2 1  1 1 8 13  1      

Land van
Keerbergen 7    2     1    1  2 1  

Leemplateau 24 3   2 4  1 1 1 2 3  1  4 2  
Noordelijk  
Hagenland 73 1   7 9 1 4 1 12 10   9 2 6 10 1

Pajottenland 158 8 5 1 14 15  17 5 15 22 1 4 11 4 19 17  
Rupelstreek en 

zandig  
Klein-Brabant 

29 4   2   3 2 2 5   3 4 3 1  

Vochtig Haspen-
gouw an de  
Getevallei

17 2   1   1 2 2 8      1  

Zandlemig  
Klein-Brabant 34  1  3 1 1 2  5 10   2 3 5 1  

Zuidelijk  
Hagenland 65 7   7 9 1 1 3 9 10  4 3 2 3 6  

Tabel 13. Aantal opnamepunten per omgevingsklasse en per ecodistrict (zie 2.1. voor beschrijving  
milieutypes).

3.2.7 Geomorfologie 
De Sloover & Lambinon (1965) vermelden in hun onderzoek in 1962 een verband tussen de 
fytogeografische districten van de Denderstreek en het voorkomen van epifyten.  

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 er op de soortensamenstellingen per punt een Twinspan-
analyse toegepast.

3.2.7.1 Algemene verschillen

Een aantal kleinere ecodistricten met minder opnamepunten werden samengevoegd met 
aangrenzende grotere districten.  
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Haspengouw van Sint-Truiden-Bilzen wordt  Haspengouw-leemplateau 
Vochtig Haspengouw van de Getevallei  Haspengouw-leemplateau 
Land van Hoegaarden   Haspengouw-leemplateau 
Leemplateau    Haspengouw-leemplateau 
        
Rupelstreek en zandig Klein-Brabant wordt  Klein-Brabant/Asse/Heist 
Zandlemig Klein-Brabant   Klein-Brabant/Asse/Heist 
Land van Asse    Klein-Brabant/Asse/Heist 
Land van Keerbergen   Klein-Brabant/Asse/Heist 
Land van Boom en Heist   Klein-Brabant/Asse/Heist 

Figuur 40. Kleinere ecodistricten werden samengevoegd met aangrenzende grotere districten. 

Het verschil tussen de ecodistricten m.b.t. NIW (gecorrigeerd) is significant (Kruskal-Wallis 
test H(7, 427) = 24,76, p = 0,0008).  
Vooral het Brabants Heuvelland en het Demerland steken er uit met lage waarden. Het Has-
pengouws leemplateau, Klein-Brabant/Asse/Heist, Zuidelijk Hagenland en het Pajottenland 
hebben vrij hoge waarden (figuur 41).  

0 2 4 6 8 10 12

NIW gecorrigeerd

Brabants Heuvelland

Haspengouw-Leemplateau

Zuidelijk Hagenland

Beneden Dijlevallei

Demerland

Klein-Brabant/Asse/Heist

Noordelijk Hagenland

Pajottenland

Ecodistrict

 Median
 25%-75%
 Min-Max 

Figuur 41. De nitrofiele indicatiewaarden (NIW, alle boomsoorten) zijn significant heterogeen tussen 
de ecodistricten. 
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Ook enkel op eiken bekeken is er een significant verschil tussen de ecodistricten (Kruskal-
Wallis test H(7, 209) = 21,95, p = 0,0026). Haspengouw-leemplateau steekt er zeer sterk bo-
venuit met hoge NIW-waarden. Ook hoger scoren Beneden-Dijlevallei, Noordelijk Hagen-
land, Klein-Brabant/Asse/Heist, het Pajottenland en Zuidelijk Hagenland. Vooral Brabants 
Heuvelland en daarnaast ook Demerland vallen opnieuw op door lage NIW-waarden (figuur 
42).
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Figuur 42. De nitrofiele indicatiewaarden (NIW, eiken) zijn significant heterogeen tussen de ecodistric-
ten.

Voor populieren daarentegen is er GEEN verschil tussen de ecodistricten.  

De AIW per opnamepunt verschilt sterk tussen de ecodistricten (figuur 43): Brabants Heuvel-
land en Demerland scoren ditmaal hoog, Haspengouw-Leemplateau, Beneden Dijlevallei, 
Pajottenland, Klein-Brabant/Asse/Heist en Zuidelijk Hagenland scoren ditmaal laag (Kruskal-
Wallis test H(7, 209) = 39,49, p = 0,0000).  
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Figuur 43. De acidofiele indicatiewaarden zijn significant heterogeen tussen de ecodistricten. 
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De Q-som per opnamepunt (op alle punten samen) verschilt lichtjes tussen de ecodistricten 
(Kruskal-Wallis test H(7, 427) = 20,19, p = 0,0052). Er is een beetje verschil: Demerland en 
Beneden Dijlevallei aan de lage kant. Tussen de populieren en de eiken is er geen verschil 
vast te stellen.  

Het gemiddeld aantal soorten per opnamepunt verschilt tussen de ecodistricten (op alle pun-
ten samen). Dit verschil valt echter weg als we apart kijken naar opnamepunten met eiken en 
populieren. Dit betekent dat de vastgestelde verschillen niet op verschillen tussen de ecodis-
tricten terug te voeren zijn maar op de reeds eerder besproken verschillen tussen de boom-
soorten zelf.  

3.2.7.2 Clustering van punten op basis van soortensamenstelling

Om te onderzoeken of er ruimtelijke patronen van 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 6 of meer bomen werd per soort korstmos het aantal bomen berekend 
waarop de soort voorkomt. Als pseudospecies levels werden ingesteld 0, 2, 5 en 9, waardoor 
eigenlijk 4 talrijkheidsklassen ontstaan. 

Op deze manier werden 126 soorten korstmossen en 427 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. Binnen elk niveau worden de groepen 
dan verder opgesplitst in een positieve en een negatieve groep.

Resultaten
De analyse van alle opnamepunten samen leverde geen duidelijke regionale patronen op. 
De soortensamenstelling tussen populieren en eiken is te verschillend om samen te kunnen 
vergelijken. Daarom werd in een tweede stap enkel de opnames op eiken opgenomen. Deze 
analyse betrof 111 soorten op 207 opnamepunten. 

De verschillende groepen van opnamepunten werden uitgezet op kaart om na te gaan of er 
een ruimtelijke verklaring is voor de opgemerkte patronen (figuur 44). 
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Figuur 44. 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 2 groepen zichtbaar, 
hoewel de opnames uit de positieve groep zich eerder in boszones (loofbossen met eiken 
en/of beuken) bevinden.  

De grootste (negatieve) groep wordt het meest gekenmerkt door Groot dooiermos (Xanthoria 
parietina), Kapjesvingermos (Physcia adscendens), Vliegenstrontjesmos (Amandinea punc-
tata) en Gewoon schildmos (Parmelia sulcata), de positieve (kleinste) groep wordt geken-
merkt door Amoebekorst (Arthonia spadicea), Valse knoopjeskorst (Dimerella pineti), Roest-
bruin schorssteeltje (Chaenotheca ferruginea), Boomvoetknoopjeskorst (Bacidia arnoldiana)
en Gewone poederkorst (Lepraria incana). Dit weerspiegelt grosso modo een verdeling tus-
sen min of meer typische loofbossoorten en soorten die in Vlaanderen zelden in loofbossen 
worden aangetroffen. Hieraan liggen de volgende ecologische verschillen ten grondslag. 
Soorten die min of meer algemeen in loofbossen worden aangetroffen zijn schaduwminnend 
(Ellenberglichtwaarden tussen 2 en 5), typisch voor neerslagarme standplaatsen (Ellenberg-
getallen van 3 tot 4 voor vocht), tegelijk ook meer zuurminnend (Ellenberggetallen voor pH  
tussen 2 en 4) en ze verkiezen een stikstofarme omgeving (Ellenbergwaarden voor stikstof 
(N: 3). Volgens Sparrius (schriftelijke mededeling) is er in bossen ook geen effect van de 
klimaatsverandering vast te stellen wat buiten bosgebieden wel het geval is. De soorten bui-
ten de bossen zijn daarentegen uitgesproken lichtminnend (Ellenbergwaarden 6 en meer).
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Niveau 2 

Groep 0 

Binnen de negatieve groep (0) wordt er na splitsing een onderscheid zichtbaar tussen de 
opnamepunten in het noorden van de provincie en deze ten oosten van Brussel en het 
noordoosten van de provincie. In de negatieve groep (00) worden soorten gebundeld die 
korstvormig zijn en vaak samen terug te vinden zijn zoals Gewoon purperschaaltje (Lecidella 
elaeochroma), Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera) en Melige schotelkorst (Lecanora 
carpinea). Over het algemeen prefereren ze goed belichte, geëxponeerde, harde en vaak 
gladde schors en ook twijgen. Ze zijn dus gemakkelijker terug te vinden op dunnere bomn 
omdat daar de schors gladder is. Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata) hoort minder bij 
deze groep omdat dit taxon ook vaak op andere plaatsen voorkomt. Kenmerkend aan deze 
soorten is ook dat ze allen gemakkelijk apothecien vormen en zich dus voornamelijk via spo-
ren verspreiden. Een ander mogelijk verband is misschien een pionierskarakter van deze 
soorten. De mogelijkheid van een dergelijk verband komt naar voor bij de vergelijking van de 
ammoniakbelasting berekend via de formule van Hoffmann en deze via de NIW. Mogelijks 
zijn deze vier soorten ook allen in min of meerdere mate nitrofytisch.  

De soorten uit de positieve groep (01) zijn bijna allen bladvormige, struikvormige of poeder-
vormige soorten die zich minder gemakkelijk aan harde en gladde schors vasthechten. Ken-
merkend is ook dat ze zich bijna allen voornamelijk verspreiden door middel van soralen en 
zelden of nooit apothecien vormen.  

Groep 1 

De splitsing binnen groep 1 onderscheidt een positieve groep (groep 10) met punten die dui-
delijk gegroepeerd zijn binnen de belangrijkste loofboszones terwijl de opnames in de nega-
tieve groep (groep 11) verspreid liggen over de hele provincie (maar niet in het zuidoosten). 

De soorten die de positieve groep typeren zijn eerder loofbossoorten terwijl de soorten van 
de negatieve groep zelden of nooit in loofbossen terug te vinden zijn (te donker). Vliegen-
strontjesmos bijvoorbeeld is nagenoeg overal aan te treffen maar het minst in bossen op 
zure schors (van Herk & Aptroot, 2004c). De soorten in de negatieve groep zijn ook allen min 
of meer ammoniak- en/of stikstofminnend. Of het zijn notoire nitrofyten of zogenaamde mee-
lifters.

Niveau 3 

Groep 00 

Binnen de groep 00 kan nog een verder onderscheid gemaakt worden. De negatieve groep 
(000) bevat voornamelijk de zogenaamde boomvoetnitrofyten die een stoffige boomvoet ver-
kiezen met een hoge pH zoals Valse citroenkorst (Caloplaca flavescens). De soorten uit de 
positieve groep (001) zijn nitrofyten die eerder voorkomen bij een lagere pH, bv. Poedergeel-
korst (Candelariella reflexa, pH 5), Heksenvingermos (Physcia tenella, pH 6), Kroezig dooi-
ermos (Xanthoria candelaria, pH 6) en Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa, pH 6). De twee 
zuurminnende soorten (Gewone poederkorst en Eikenmos) die in deze groep aanwezig zijn 
verkiezen ook een lage pH (respectievelijk 3 en 4). Het zijn ook die soorten die het vaakst 
samen met nitrofyten aangetroffen worden. Het grootste aantal punten bevindt zich in de 
positieve groep. De plaatsen uit de negatieve groep bevinden zich in een aantal groepjes, 
verspreid over de provincie. 
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Groep 01 

De opsplitsing van de groep 01 maakt opnieuw onderscheid tussen punten in het loofbos en 
punten buiten het bos. De negatieve groep wordt gekenmerkt door een aantal nitrofyten zo-
als Kapjesvingermos (Physcia adscendens) en Groot dooiermos (Xanthoria parietina) en een 
aantal meelifters zoals Rijpschildmos (Punctelia ullophyla), de positieve groep door soorten 
die men vaker in loofbossen aantreft (Valse knoopjeskorst, Bekermossen en Gewone poe-
derkorst). Een uitzondering wordt gevormd door Houtschotelkorst (Lecanora saligna). Dit is 
een soort die ook op zure omstandigheden voorkomt maar op goedbelichte plekken (van 
Herk & Aptroot, 2004c). Buiten een kern van opnames uit de positieve groep ten zuidoosten 
van Brussel zijn er geen duidelijke ruimtelijke patronen zichtbaar. 

Binnen groep 10 worden geen duidelijke patronen meer zichtbaar na verdere splitsing. De 
punten blijven verspreid over de provincie.  

Binnen de positieve groep 11 wordt nog een splitsing gemaakt die echter niet duidelijk te 
verklaren valt op basis van licht-, stikstof- of andere gevoeligheden. Ook ruimtelijk liggen 
deze punten dicht bij elkaar.  

Besluit
De verdeling van de opnamepunten door middel van een Twinspan-analyse blijkt te verlopen 
langs verschillende assen: een as soorten van loofbossen tegenover soorten die zich meer 
in open ruimtes bevinden, een as pioniersoorten op gladde schors en dus op jongere bomen 
tegenover soorten die zich later vestigen, een as soorten die een hogere pH verkiezen te-
genover soorten die een lagere pH verkiezen. De geografisch patronen die zich aldus afte-
kenen zijn op uiteenlopende factoren terug te voeren. De belangrijkste factor aan de basis 
van de samenhang van soorten blijkt bos of niet bos te zijn. Loofbossen blijken voor korst-
mossen ecologisch zeer sterk van alle andere milieutypes te verschillen. Aangezien de aan-
wezigheid van loofbossen sterk samenhangt met bodemkenmerken en bijgevolg met ecodis-
tricten is er in die zin wel degelijk een verschil tussen de ecodistricten vast te stellen.  

3.2.7.3 Bespreking

Als we de resultaten die uit de Twinspan-analyse naar voor gekomen zijn vergelijken met de 
berekeningen van de verschillen tussen de ecodistricten voor NIW, AIW, Q-som en het ge-
middelde aantal soorten per opnamepunt blijkt dat de ecodistricten waar zowel lagere NIW-
waarden (zowel op alle boomsoorten als op eiken) als hogere AIW waarden werden vastge-
steld nl. Brabants Heuvelland en Demerland dat daar grotere aaneengesloten boscomplexen 
liggen. Omgekeerd zijn de ecodistricten met hogere NIW-waarden en lagere AIW waarden 
(vooral Haspengouw-leemplateau, Beneden-Dijlevallei en Pajottenland) gebieden met weinig 
of geen van dergelijke boscomplexen. De gebieden waar grotere boscomplexen liggen zijn 
ook ten dele die gebieden met een lagere ammoniakbelasting en omgekeerd zijn de gebie-
den zonder grote boscomplexen ook de gebieden met een grotere belasting waardoor de 
verschillen tussen de ecodistricten dan ook ten dele op verschillen in ammoniakbelasting 
teruggevoerd kunnen worden.

3.3 Denderstreek 
3.3.1 Soortensamenstelling en veranderingen 
Tijdens het onderzoek werden in de Vlaams-Brabantse Denderstreek 99 soorten korstmos-
sen op de onderzochte bomen aangetroffen (bijlage 4).  
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Jaartal Aantal soorten 

1962 58 

1985 46 

2003 58 

2006-2007 99 

Tabel 14. Aantal gevonden soorten in de Denderstreek in de vier periodes. 

Over het geheel genomen is de diversiteit van de korstmossen sterk toegenomen (tabel 14) 
zowel in vergelijking met 1962 (58 soorten) als met 1985 (46 soorten) als met 2003 (58 soor-
ten). In vergelijking met de situatie in 1962 werden 6 korstmossoorten nu niet gevonden: 
Baardmos (Usnea sp.), Donker rijpmos (Physconia enteroxantha), Gewoon speldenkussen-
tje (Pertusaria pertusa), Houtoogje (Micarea prasina), Lobjesschildmos (Melanelia laciniatu-
la) en Purper geweimos (Pseudevernia furfuracea). Al deze soorten waren toen al uiterst 
zeldzaam (op 0,3 tot 1% van de locaties). Baardmos, Gewoon speldenkussentje en Purper 
geweimos werden in het huidig onderzoek wel aangetroffen elders in Vlaams-Brabant. Ook 
nu blijken ze nog uiterst zeldzaam. Purper geweimos en Gewoon speldenkussentje werden 
beiden maar op één enkele locatie in de ganse provincie aangetroffen. Baardmos werd 
tweemaal gevonden. Ook Houtoogje werd in 2006-2007 gevonden maar dan onder de afge-
splitste vorm van Bosoogje (Micarea micrococca). Lobjesschildmos wordt niet opgegeven in 
1985, wel in 2003 maar dit is een misidentificatie (zie paragraaf 1.5.2). Houtoogje wordt op-
gegeven in 1985 maar niet meer nadien. Maar ook hier is de vraag in welke mate deze niet 
met andere korstvormige soorten verward werd. Baardmos en Purper geweimos werden nog 
wel aangetroffen in 1985 en in 2003 en zijn dus duidelijk afgenomen. Beide soorten zijn ge-
voelig voor ammoniak. Hetzelfde geldt voor Blauwgrijs steenschildmos (Parmelia saxatilis).
Dit is een zuurminnende soort die niet aangetroffen was in 1962 maar wel in 1985 en 2003 
en nu dus niet meer. Dan zijn er nog twee soorten die enkel door Van Eetvelde opgegeven 
worden: Oranje dooiermos (Xanthoria calcicola) en Zwart schriftmos (Opegrapha atra). Zijn 
opvatting betreffende de eerste soort kan niet gecontroleerd worden aangezien hij hier geen 
herbariummateriaal van gedeponeerd heeft. Bovendien is dit een steenbewonende soort die 
slechts uitzonderlijk op bomen aangetroffen wordt (Diederich & Sérusiaux, 2000). De tweede 
soort bleek soms wel, soms niet correct gedetermineerd.  

Als we beide soorten aanvaarden werden 9 soorten in het huidig onderzoek in de Dender-
streek niet gevonden.  

Maar liefst 27 korstmossoorten zijn volledig nieuw. D.w.z. dat ze in geen enkel van de voor-
afgaande onderzoeken werd opgegeven. Als we de soorten mee opnemen die na 1962 als 
nieuw voor de wetenschap beschreven zijn of afgesplitst van andere soorten (zie onder punt 
2.3) komen we aan een nog groter aantal soorten, namelijk 35. Van de 27 nieuwe zijn som-
mige sterk toegenomen en nu zelfs redelijk algemeen te noemen, bijvoorbeeld Amoebekorst 
(Arthonia spadicea, van 0 naar 13% van de punten), Schoorsteentje (Anisomeridium polypo-
ri, van 0% in 1962, 1985 en 2003 naar 24% in 2006-2007), Valse knoopjeskorst (Dimerella 
pineti, van 0 naar 13%) en Verzonken schriftmos (Opegrapha rufescens, van 0% in de voor-
afgaandelijke onderzoeken naar 11% in het huidige onderzoek). Als we enkel populieren 
bekijken blijken de veranderingen nog groter. Deze soorten hebben als gemeenschappelijke 
eigenschap dat de alg-component van de samenleving rood gekleurd is (een zogenaamde 
Trentepohlia-alg). Recent is gebleken dat dit type korstmossen sterk reageert op de kli-
maatsverandering (Aptroot & van Herk, 2006 en van Herk, 2007).  
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  Schoorsteentje (Anisomeridium polypori)                                  Trentepohlia-alg. 

Een aantal soorten met een sterke achteruitgang zijn heel gevoelig voor ammoniak: Gewoon 
schorsmos (Hypogymnia physodes, van 60% in 1962, 77% in 1985 en 14% in 2003 naar nu 
nog maar 12%) en Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides, van 86% in 1960, 98%! in 
1985 en in 2003 reeds teruggevallen tot 1% en schijnbaar terug toegenomen naar 6% in 
2006-2007). Voor de laatste soort zie ook de opmerking onder taxonomische en determina-
tieproblemen (paragraaf 2.3). Vermoedelijk is de 1% een lichte onderschatting.  

Als we de toestand in 1962 vergelijken met die in 2006-2007 (alle boomsoorten) blijken 5 
soorten nu op meer dan een kwart meer locaties voor te komen: Dun schaduwmos (Hyperp-
hyscia adglutinata, 30%), Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma, 45%), Groot 
dooiermos (Xanthoria parietina, 36%), Kapjesvingermos (Physcia adscendens, 56%) en 
Rond schaduwmos (Phaeophyscia orbicularis, 32%). Vier van hen verkiezen een minder 
zure schors (pH tussen 5,7 en 6,5) en reageren in die zin positief op ammoniak. Groot dooi-
ermos, Kapjesvingermos en Rond schaduwmos zijn daarnaast ook warmteminnend en 
droogteresistent (van Herk, 2004a). Dun schaduwmos is eveneens uitgesproken warmte-
minnend alsook zeer gevoelig voor zwaveldioxide. De toename van Gewoon purperschaaltje 
is op basis van de Ellenberggetallen het moeilijkst te plaatsen. Dit taxon wordt momenteel 
ook niet gebruikt bij de berekening van ammoniakbelasting door midden van de NIW dit in 
tegenstelling tot Prof. Hoffmann die deze wel gebruikt in zijn formule ter bepaling van de NH3
vervuiling. Het duidelijk nitrofytisch karakter van deze soort werd ook vastgesteld door van 
Herk (1990). 
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Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma)    Groot dooiermos (Xanthoria parietina)

Er blijken ook 5 soorten op minstens een kwart van de locaties verdwenen te zijn: Eikenmos 
(Evernia prunastri, -34%), Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes, -48%), Groene scho-
telkorst (Lecanora conizaeoides, -80%!), Houtoogje (Micarea prasina, -35%) en Olijfschild-
mos (Pleurosticta acetabulum, -28%). De eerste drie zijn gemakkelijk te verklaren. Ze zijn 
allen zuurminnend en dus gevoelig voor ammoniakbelasting. De (schijnbare) afname van 
Houtoogje heeft zeker te maken met een verwarring met andere soorten. De door vorige 
onderzoekers gevonden exemplaren waren nagenoeg allemaal steriel en dus eigenlijk niet 
met zekerheid te onderscheiden van bijvoorbeeld Knoopjeskorsten (Bacidia’s) (waarvan 
geen enkele soort in de vroegere onderzoeken werd opgegeven). Van Olijfschildmos zeggen 
de auteurs zelf dat ze de indruk hebben dat deze soort, van alle bladvormige soorten, één 
van de gevoeligste is ten aanzien van de luchtverontreiniging. De overgrote meerderheid van 
de door hen gevonden exemplaren was steriel en in slechte staat. (Deze zwaveldioxidege-
voeligheid blijkt ook uit zijn Q-waarde: 7). Het lijkt logisch te veronderstellen dat door de da-
ling van de zwaveldioxide deze soort juist niet achteruit of zelfs vooruit zou moeten gegaan 
zijn. Het voorkomen van soorten wordt echter ook nog door andere factoren bepaald. Eén 
van de belangrijkste hierbij is de verspreidingsmogelijkheden van de soort. Soorten die zich 
ook vegetatief kunnen verspreiden (door zichzelf in stukjes te breken) hervestigen zich veel 
sneller dan soorten die zich enkel door middel van sporen kunnen verspreiden. Sporen zijn 
immers meestal veel zwaarder en ze moeten toevalligerwijze ook terechtkomen op een 
plaats waar hun specifieke algenpartner aanwezig is. Olijfschildmos heeft niet de mogelijk-
heid zichzelf in stukjes te breken maar heeft wel steeds pycnidiën waarmee hij zich ook on-
geslachtelijk kan voortplanten. De verklaring dient waarschijnlijk opnieuw gezocht te worden 
in het gedrag van de soort ten aanzien van de pH van de schors. Volgens van Herk & Ap-
troot ( 2004c) verkiest deze soort oude loofbomen met een matig zure schors en gaat hij in 
Nederland ook (door de toenemende ontzuring van de schors) achteruit.  
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   Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes)          Gewoon eikenmos (Evernia prunastri)

De veranderingen van de soorten tussen 1985 en 2006-2007 liggen grotendeels in dezelfde 
lijn.

Opnieuw valt een daling met meer dan 25% van een aantal zuurminnende soorten vast te 
stellen: Bekermossen (Cladonia sp., tussen 1962 en 1985 toegenomen van 31% naar 56% 
en nu afgenomen naar 21%), Eikenmos (Evernia prunastri, stabiel tussen 1962 en 1985 op 
75% en 76% en nu afgenomen tot 42%), Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes, toe-
genomen tussen 1962 en 1985 van 60% naar 77% en nu afgenomen naar 12%!) en Groene 
schotelkorst (Lecanora conizaeoides, toegenomen tussen 1962 en 1985 van 86% naar 98%! 
en nu afgenomen tot nog maar 6%!). Daarnaast zijn er nog twee soorten die, na ook toege-
nomen te zijn tussen 1962 en 1985, met meer dan 25% afgenomen zijn: Grauw rijpmos 
(Physconia grisea, van 26% in 1962 via 57% in 1985 naar 30% in 2006-2007) en Kroezig 
dooiermos (Xanthoria candelaria, van 47% in 1962 via 67% in 1985 naar 35% nu). Nochtans 
zijn dit twee soorten die een basische schors verkiezen. Beide soorten blijken de laatste ja-
ren ook in Nederland achteruit te gaan. Bijvoorbeeld Kroezig dooiermos ging in Zeeland tus-
sen 2003 en 2006 met -15% op de opnamepunten achteruit en Grauw rijpmos met 6% (van 
Herk, 2007), in Friesland kende Kroezig dooiermos tussen 1996 en 2003 een achteruitgang 
van -9% en Grauw rijpmos één van -15% (Sparrius, 2003). De achteruitgang van deze en 
andere nitrofyten wordt door de auteurs o.a. in verband gebracht met een dalende ammoni-
akbelasting en dus met een verbeterde luchtkwaliteit.  

Daarnaast zijn ook een aantal ammoniakminnende soorten zeer sterk toegenomen: Groot 
dooiermos (Xanthoria parietina, van 38% in 1985 naar 86%! nu), Kapjesvingermos (Physcia 
adscendens, van 35% in 1985 naar 87% in 2006-2007) en Klein dooiermos (Xanthoria poly-
carpa, van 22% in 1985 naar 60% in het huidige onderzoek). Ook Verstop-schildmos (Mela-
nelia subaurifera) zou met 28% gestegen zijn maar dit is slechts schijnbaar zo want terug te 
voeren op een verwarring met Glanzend schildmos (Melanelia glabratula) die met 17% zou 
afgenomen zijn (zie ook de discussie bij Van Eetvelde). Nog twee andere soorten zijn sterk 
toegenomen: Gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma, 45%) en Witte schotelkorst 
(Lecanora chlarotera, 43%). Beiden worden niet algemeen als nitrofyten erkend maar figure-
ren wel in de formule van Prof. Hoffmann ter bepaling van de ammoniakvervuiling. Zoals 
hierboven al vermeld stelde van Herk (1990) vast dat Gewoon purperschaaltje duidelijk nitro-
fytisch is. Daarnaast vermeldt hij in hetzelfde rapport dat ook Witte schotelkorst duidelijk ni-
trofytische tendensen vertoont.  

Ook in vergelijking met het meest recente onderzoek uit 2003 zijn de veranderingen specta-
culair. Kapjesvingermos (Physcia adscendens) is op alle boomsoorten toegenomen van 60% 
naar 87%, op populieren van 41% naar zelfs 99%!, Gewoon schorsmos is nog verder ach-
teruit gegaan: van 22% op alle boomsoorten en 15% op populieren naar 12% op alle boom-
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soorten en 7% op populieren. Maar niet alle nitrofyten kennen een vooruitgang. Heksenvin-
germos (Physcia tenella) blijkt sterk achteruit gegaan (van 92% in 2003 naar 67% in 2006-
2007). Ook Kroezig dooiermos (Xanthoria candelaria) is verder afgenomen (van 51% naar 
35%). Volgens van Herk is dit wisselende gedrag van nitrofyten (achteruitgang van sommige, 
ongeveer gelijk blijven van andere en vooruitgang van weer andere soorten) behalve een 
respons op veranderde ammoniakbelasting vermoedelijk ook een soortspecifieke respons op 
klimaateffecten (van Herk, 2007). In het onderzoek van Limburg is uit de Twinspan-analyse 
gebleken dat nitrofyten in verschillende groepen onder te verdelen vallen op basis van hun 
pH-getal: een groep met een pH van 6, een groep met een iets hoger pH-getal (7) en een 
derde groep met een voorkeur voor een nog hogere pH (8 à 9), de zogenaamd boomvoetni-
trofyten omdat deze in verhouding meer op (stoffige) boomvoeten aangetroffen worden (Van 
den Broeck et al, 2006). Nu is het logisch te veronderstellen dat hier een sterke invloed van 
de gebruikte boomsoort moet spelen. Eiken hebben gemiddeld een zuurdere schors dan 
populieren. Dat maakt de kans dat de tweede (pH 7) en derde groep (pH 8 à 9) verhou-
dingsgewijs meer op populieren voorkomen groter. In bijlage 6 wordt een vergelijking ge-
maakt tussen het voorkomen van alle soorten op Zomereiken en populieren. Vier nitrofyten 
komen meer op Zomereiken dan op populieren voor: Heksenvingermos (+12%), Klein dooi-
ermos (+11%), Kroezig dooiermos (2%) en Muurschotelkorst (+ 0,5%). De drie nitrofyten die 
verhoudingsgewijs het meest op eiken voorkomen zijn inderdaad de soorten met een pH-
getal van 6. Omgekeerd zijn de soorten die een groter pH getal bezitten (7 en meer) veel 
meer op populier aan te treffen. Meestal zijn de verschillen met eiken ook groter. Enkele 
voorbeelden: Rond schaduwmos: -43%, Verborgen schotelkorst -33%, Kleine schotelkorst -
20%, Kapjesvingermos -19%, Valse citroenkorst -19%, Groot dooiermos -17%, enz.  

Ook andere acidofyten zoals Eikenmos (Evernia prunastri, -23%) en Bekermos (Cladonia 
sp., -22%) zijn verder afgenomen terwijl andere nitrofyten zoals Klein dooiermos (Xanthoria 
polycarpa, +37%) toegenomen zijn.  

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, van Herk, 2007). 
Ook het onderzoek in Limburg toonde een sterke toename van warmteminnende en ammo-
niakminnende soorten aan en een afname van ammoniakgevoelige soorten (Van den Broeck 
et al. 2006). 

Om na te gaan in welke mate dit in Vlaams-Brabant ook het geval is, werd gebruik gemaakt 
van de zogenaamde Ellenberggetallen. Deze getallen geven voor een selectie aan korst-
mossen de gevoeligheid weer voor de volgende ecologische parameters: licht, temperatuur, 
continentaliteit, vocht, pH, stikstof en zwaveldioxidetoxitolerantie (bijlage 11). Gevoeligheid 
moet hierbij op twee manieren begrepen worden. Voorkeur ten aanzien van of/en verdragen 
van bepaalde omstandigheden Bijvoorbeeld Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides)
heeft een toxitolerantiegetal van 9. Dit betekent niet dat Groene schotelkorst een voorkeur 
heeft voor zware zwaveldioxidevervuiling (de oude Nederlandse naam Zwavelvreter sugge-
reerde dit enigszins) maar dat hij in tegenstelling tot veel andere soorten ook bij zware ver-
vuiling nog kan gedijen. Groot dooiermos (Xanthoria parietina) heeft een pH getal van 7 en 
Heksenvingermos (Physcia tenella) een pH van 6. Dit betekent dat Groot dooiermos hogere 
pH waarden kan verdragen of verkiest dan Heksenvingermos. Het lichtgetal 7 voor Vliegen-
strontjesmos (Amandinea punctata) betekent dat deze soort lichtrijke omstandigheden ver-
kiest.

Verbanden werden berekend tussen de verandering in voorkomen van de soorten tussen 
1962 en 2006-2007 enerzijds en deze ecologische graadmeters. Met deze benadering wordt 
nagegaan welke graadmeters de opgetreden veranderingen best kunnen verklaren.  
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Ellenbergwaarden werden vergeleken tussen een groep van 28 soorten korstmossen die een 
significante toename (p < 0,05) vertoonden tussen de opnames van 1962 en deze studie, en 
een groep van 17 soorten korstmossen waarvan het voorkomen significant was afgenomen.  

Tussen deze twee groepen werden de Ellenbergwaarden per variabele vergeleken met een 
niet-parametrische rangordetest (Mann-Whitney U-test) (figuur 42).  

Er werd een significant verschil gevonden voor pH-gevoeligheid (Z= -2.89, p=0.004). Soorten 
die positief reageren op een hoge pH zijn het vaakst het sterkst toegenomen en zuurmin-
nende soorten het meest afgenomen. Ontzuring op schors gaat in de regel samen met een 
hogere ammoniakbelasting omdat NH3 een base is maar blijkt in de parktijk soms ook samen 
te gaan met afnemende ammoniakbelasting en verminderde stikstofbelasting (van Herk, 
2004a).

Hierboven werd gesteld dat volgens van Herk het wisselende gedrag van nitrofyten (achter-
uitgang van sommige, ongeveer gelijk blijven van andere en vooruitgang van weer andere 
soorten) behalve een respons op veranderde ammoniakbelasting vermoedelijk ook een 
soortspecifieke respons op klimaateffecten is (van Herk, 2007).  

Een andere mogelijke hypothese is dat bij toenemende ontzuring van de schors sommige 
soorten nitrofyten afnemen of zelfs verdwijnen, namelijk die soorten die op een meer basi-
sche schors niet kunnen gedijen, ten voordele van die soorten die een hogere pH verkiezen 
of kunnen verdragen. De vastgestelde tendensen wijzen alvast in die richting. Nagenoeg alle 
nitrofyten met een lager pH getal zijn tussen 2003 en 2007 achteruit gegaan (alle boomsoor-
ten) en de meeste nitrofyten met een hoger pH-getal zijn erop vooruit gegaan. Dit zou er dan 
wel op wijzen dat, in tegenstelling tot wat gedacht wordt, het effect van de ammoniakbelas-
ting (ondanks de vastgestelde en gemeten daling van die belasting) in bepaalde provincies 
van Nederland niet achteruit gegaan zou zijn. Integendeel. Het achteruitgaan van een aantal 
neutrofyten zou dan niet het gevolg zijn van de stress die geacht wordt op te treden als de 
ammoniakbelasting daalt met als gevolg dat  het milieu dan plotseling voedselarm zou wor-
den (van Herk, 2007). De achteruitgang zou dan het gevolg zijn van een toenemende verzu-
ring van de schors. Moest deze hypothese kloppen is het ook meteen een antwoord op de 
vraag waarom de AIW steeds verder achteruitgaat (ook klimaatsverandering?) (van Herk 
2007). De effecten van de ammoniakbelasting nemen dan niet af maar nog steeds verder 
toe. Momenteel kan deze hypothese evenwel niet hard gemaakt worden. Welk mechanismen 
hierbij een rol zouden kunnen spelen zijn op dit ogenblik ook totaal onbekend.  

Welke van deze hypotheses het meest juiste is zal door verder onderzoek aangetoond moe-
ten worden. De korstmossenflora ondergaat reeds jaren grote veranderingen onder invloed 
van steeds wijzigende milieuomstandigheden: van een toestand zonder zwaveldioxidebelas-
ting via zware belasting terug naar weinig belasting, van een toestand met weinig ammoni-
akbelasting naar een toestand met zware belasting en stilaan (?) terug naar minder belas-
ting. En dan is er nog de opwarming. Elk van deze factoren op zich heeft een rechtstreekse 
en/of onrechtstreekse (via de pH van de schors) invloed op de korstmossen waarbij deze 
invloeden niet als onafhankelijk van elkaar maar samen optredend moeten gezien worden.  
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Figuur 45. Verband tussen Ellenbergwaarden voor zuurgevoeligheid en toename of afname van 
korstmossen. Afgenomen soorten houden van zuurdere en toegenomen soorten van meer basische 

omstandigheden. 

Stikstof-, temperatuur- en zwaveldioxidegevoeligheid gaven geen significante verschillen, 
o.a. owv. een relatief klein aantal beschikbare soorten in de analyse, maar er was wel een 
duidelijke trend voor toename van warmteminnende en stikstofminnende soorten.  

3.3.3 Vergelijking met de meest recente studie in Nederland 
De bekomen resultaten zijn sterk vergelijkbaar met wat in de meest recente studie in Neder-
land gevonden werd (van Herk, 2007): toename van het aantal soorten (60 in 2003 tegen-
over 92 in het huidige onderzoek), toename van het aantal soorten per monsterpunt, het vin-
den van nieuwe soorten in het land (bv. Witkopvingermos), toename van het aantal Rode 
Lijst soorten (2 in 2003 tegenover 7 in het huidige onderzoek), toename van korstvormige 
soorten met een zogenaamde Trentepohlia alg (Schoorsteentje, Valse knoopjeskorst, Ver-
zonken schriftmos), achteruitgang van sommige nitrofyten (Heksenvingermos, Kroezig dooi-
ermos), vooruitgang van andere (bv. Groot dooiermos, Kapjesvingermos en Rond schaduw-
mos), achteruitgang van de meeste soorten met een gevoeligheid voor ammoniak (Beker-
mossen, Eikenmos, Gewoon schorsmos, Groene schotelkorst, Witkopschorsmos), achteruit-
gang van een aantal zogenaamd neutrale soorten (Gewoon schildmos, Glanzend schildmos, 
Olijfschildmos) en toename van een aantal warmteminnende soorten (bv. Dun schaduw-
mos).  

3.4 Vergelijking met de provincie Limburg 
3.4.1 De opnamepunten 
In Vlaams-Brabant werden heel wat meer opnamepunten geïnventariseerd dan in Limburg. 
705 in Vlaams-Brabant tegenover 559 in Limburg. Dit heeft o.a. te maken met de ervaringen 
opgedaan in Limburg en wat uit de analyses achteraf naar voren kwam. Om de korstmosflo-
ra te kunnen vergelijken en verschillen te kunnen relateren aan niet lokaal gebonden milieu-
omstandigheden zoals luchtverontreiniging moeten de opnamepunten zoveel mogelijk ge-
standaardiseerd worden. Ideaal betekent dit hetzelfde aantal, goed geëxponeerde en volle-
dig vrijstaande bomen, van dezelfde soort en met dezelfde dikte op alle opnamepunten. In 
de praktijk is dit echter onmogelijk. Er moet steeds een keuze gemaakt worden tussen ver-
schillende factoren. In Vlaams-Brabant werd geprobeerd om zoveel mogelijk goed geëxpo-
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neerde en volledig vrijstaande Zomereiken en populieren te inventariseren. Tegelijk werd 
ervoor gekozen nooit populieren in een begraasde weide op te nemen. Daarnaast werd ge-
probeerd om per uurhok minstens 26 bomen te bemonsteren. Daardoor werden in bosrijke 
gebieden ook vrijstaande maar beschaduwde bomen geïnventariseerd. Vrijstaand en goed 
geëxponeerd had hierbij absolute voorrang op het aantal bomen die op dat opnamepunt 
konden opgenomen worden. Solitaire eiken komen in Vlaams-Brabant, zeker in landbouw-
gebieden, veel vaker voor dan een rij van dergelijke bomen.  

Een ander belangrijk element is de keuze om van in het begin zowel populieren als Zomerei-
ken in het onderzoek op te nemen. In Limburg is dit niet gebeurd. Daar werd gestart in Mid-
den-Limburg waar Zomereiken rijkelijk aanwezig zijn. Pas toen het onderzoek zich verplaats-
te naar Zuid-Limburg bleken daar te weinig Zomereiken voor te komen waardoor ook popu-
lieren dienden geïnventariseerd te worden. Aangezien de boomsoort een grote invloed heeft 
op de korstmosflora geeft dit een ander resultaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal rijke 
opnamepunten. In Limburg bleken de 9 soortenrijkste punten (32 à 35 soorten op één punt) 
te bestaan uit Amerikaanse eiken (twee punten) of Zomereiken (7 punten) gelegen langs 
wegen in een lintbebouwingsituatie. In Vlaams-Brabant bestaan 21 van de 25 punten waarop 
32 à 38 soorten gevonden werden uit populieren, één uit Amerikaanse eiken, één uit Gewo-
ne essen en slechts twee uit Zomereiken. De populieren liggen daarbij aan de rand van of 
maken deel uit van een populierenaanplant (7 punten), groeien langsheen het water (5 pun-
ten), situeren zich langs een boomgaard, een weide of akker (7 punten). Slechts uitzonderlijk 
bevinden ze zich volledig buiten landbouwgebied (2 punten). Wat wel gelijklopend is met 
Limburg is dat nagenoeg op al deze punten een mengeling van zuur- en ammoniakminnende 
soorten aangetroffen wordt.  

3.4.2 De soortensamenstelling 
In Limburg werden in de ganse provincie op alle onderzochte bomen 119 soorten korstmos-
sen aangetroffen (bijlage 13), in Vlaams-Brabant (13 meer). Ook als men alle soorten sa-
menneemt die tijdens en na 1960 aangetroffen werden in Limburg (143 soorten, bijlage 12) 
en deze die tijdens en na 1962 aangetroffen werden in Vlaams-Brabant (156 soorten, bijlage 
10) blijft er een verschil van 13 soorten. Zestien soorten die typisch zijn voor Vlaams-Brabant 
(en dus niet in Limburg aanwezig zijn) komen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor in het 
Zoniënwoud. De meeste soorten die typisch zijn voor Limburg (en dus niet in Vlaams-
Brabant gevonden werden) zijn historische vondsten van Barkman of recente vondsten van 
andere onderzoekers waarbij, vooral in het geval van Van den Boom & Van den Boom 
(2006), de boomsoort zeker een grote rol speelt. Van de extra door hem gerapporteerde 10 
soorten uit Noord-Limburg werden er immers 8 op andere boomsoorten dan op Zomereik of 
populier aangetroffen.  

3.4.3 Tendensen 
Groene schotelkorst (Lecanora conizaeoides) is zowel in Limburg (-45,9%) als in Vlaams-
Brabant (-80,1%) de soort met de grootste achteruitgang (alle boomsoorten). Dit taxon is 
zowel koude- als zuurminnend. In beide provincies blijken ook andere zuurminnende soorten 
het nu minder goed te doen. Bijvoorbeeld: Gewoon schorsmos (Hypogymnia physodes) in 
Limburg –12,8% en in Vlaams-Brabant –48,07%. %. Op basis van hun sterke afname zijn 
dat (toekomstige) kandidaten voor de Rode Lijst. 

In beide provincies blijken een aantal ammoniakminnende soorten vooruit gegaan. Enkele 
voorbeelden: Kapjesvingermos (Physcia adscendens) in Limburg toegenomen met 45% en 
in Vlaams-Brabant met 56%, Groot dooiermos (Xanthoria parietina) in Limburg gestegen met 
60% en in Vlaams-Brabant met 36% en Rond schaduwmos (Phaeophyscia orbicularis) in 
Limburg 23% gestegen en in Vlaams-Brabant 32%. Niet alle nitrofyten vertonen echter het-
zelfde patroon. Heksenvingermos (Physcia tenella) bijvoorbeeld ging in Limburg vooruit met 
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42% terwijl het in Vlaams-Brabant juist achteruit ging met 20%, Kroezig dooiermos (Xantho-
ria candelaria) ging met 34% vooruit in Limburg en in Vlaams-Brabant met 12% achteruit. 
Het feit dat nitrofyten soortspecifiek gedrag stellen, een situatie die zich in Nederland ook 
voordoet sinds enkele jaren, wordt door van Herk aan wijzigende ammoniakbelasting en kli-
maatswijzigingen toegeschreven (van Herk, 2007). In deze fase van het onderzoek is dit niet 
hard te maken voor de situatie in de onderzochte provincies.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is in Vlaams-Brabant met behulp van Zomereiken 
tot een kartering van de effecten van ammoniak te komen met voldoende ruimtelijke differen-
tiatie, ook in de gebieden met lage ammoniakbelasting. Populieren blijken met de nu gehan-
teerde set van kensoorten niet geschikt te zijn.  

Het onderzoek toont ook de wenselijkheid aan onderzoek te verrichten naar een nieuwe set 
van soorten die beter dan nu in staat is de invloed van ammoniak (en zeker het effect van 
dalende ammoniakbelasting) te scheiden van andere beïnvloedende factoren zoals de op-
warming.

De grote veranderingen van de korstmossensamenstelling tussen 1962 en 2007 in het ge-
deelte van de Denderstreek gelegen op het grondgebied van Vlaams-Brabant kunnen pri-
mair toegeschreven worden aan een toename van soorten die een minder zure schors ver-
kiezen en aan een afname van die soorten die een zuurdere omgeving verkiezen. Deze ver-
andering is aan de verandering van de ammoniakbelasting gecorreleerd. Er is geen effect 
(meer) merkbaar van de verminderde zwaveldioxidebelasting.  

Ook al zijn een groot deel van de bevindingen in overeenstemming met die van de meest 
recente studie van Nederland toch kan niet alles op dit moment afdoende verklaard worden. 
Op kop hierbij staat het wisselend gedrag van nitrofyten (vooruitgang van sommige soorten 
en achteruitgang van andere soorten). Ook de achteruitgang van sommige soorten (bv. 
Grauw rijpmos en Olijfschildmos) plaatst ons nog voor raadsels. Het antwoord staat zeker op 
de bomen geschreven maar dat geschrift blijkt nog niet volledig ontcijferd. Elke boomsoort 
blijkt zo zijn eigen geschrift te hebben en lokale dialecten maken de zaak nog ingewikkelder. 
Bomen in open ruimten gebruiken een ander geschrift dan bomen in bossen, ook op dezelf-
de boomsoort. En zij die dicht tegen de grond in het stof of in de schaduw leven hanteren 
een andere taal. De verklaarde variantie bij eiken is beduidend: dus kennen we zeker al een 
aantal etters van het eikenalfabet maar de niet verklaarde variantie blijft nog groter. De popu-
lierentaal en de vertaling daarvan naar de taal der eiken staat zeker nog in zijn kinderschoe-
nen. Misschien ligt de schors van Rosette binnen handbereik in de vorm van een studie van 
de VMM die binnenkort van start gaat en waarbij in de op korstmossen geïnventariseerde 
bomen passieve ammoniaksamplers zullen gehangen worden. Dat deze bomen in verschil-
lende regio’s van Vlaanderen moeten staan blijkt overduidelijk uit deze studie. De in Neder-
land gebruikte methodes blijken niet zomaar naar overal in Vlaanderen transporteerbaar. En 
misschien zijn ze zelfs in Nederland niet overal nog even geschikt. Uiteindelijk werden deze 
ontwikkeld in een periode van steeds toenemende NH3-belasting waarbij alle nitrofyten mooi 
vooruitgingen. Nu de ammoniakbelasting in de meeste sectoren (uitgezonderd het verkeer) 
afneemt beginnen deze nitrofyten zich blijkbaar anders te gedragen. 

De ammoniakindicatiekaart kan bij het ammoniakreductiebeleid gebruikt worden om regio-
naal en lokaal de ammoniakbelasting naar een gewenst niveau terug te brengen.  

De AIW-kaart geeft aan waar nu nog gebieden liggen die decennia lang weinig stikstofdepo-
sitie hebben ontvangen en die het waard zijn om ook in de toekomst gevrijwaard te blijven. 
Het zijn enkele van de grotere boscomplexen: het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud, Hever-
leebos en het Averbodes bos. De kaart laat ook zien dat in Vlaams-Brabant slechts weinig 
van dergelijke ammoniakarme gebieden overblijven.  

Voor soorten op (oude) bomen langs wegen, waar vaak rijke punten met zeldzame soorten 
kunnen gevonden worden, is het van belang dat deze goed onderhouden worden. D.w.z. dat 
ze regelmatig opgekroond worden en van opslag rond de boomvoet worden ontdaan. Een 
gazonbeheer verdient de voorkeur. Beschadigingen aan de stam (bv. bij werken door maai-
machines) dienen vermeden, omdat dit de boom verzwakt en infecties meer kansen geeft. 
Het plaatsen van vangrails rond de bomen, zoals dat recent in Limburg op een aantal plaat-
sen is gebeurd, is een goede oplossing.  
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Aanbevolen wordt om over vijf jaar het onderzoek te herhalen om aan de hand van de opge-
treden verschillen een opvolging te kunnen maken van het emissiebeleid en van de impact 
daarvan op korstmossen.  



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              91 

5 Literatuur  
Alstrup, V., 2001. Epifytiske Mikrolaver. Gads Forlag, Kopenhagen, Denemarken.

Anonymus, 2004a. Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten. 
Kalenderjaar 2003 en meteorologisch jaar 2003-2004, Erembodegem, België.  

Anonymus, 2004b. Lozingen in de lucht 1990-2003. Vlaamse Milieumaatschappij, Aalst, Bel-
gië.

Aptroot, A., Brand, M. & Spier, L., 1998. Fellhanera viridisorediata, a new sorediate species 
from sheltered trees and shrubs in western Europe. Lichenologist 30: 21-26. 

Aptroot, A. & van Herk, C.M., 1999a. Lecanora barkmaneana, a new nitrophilous sorediate 
corticolous lichen from the Netherlands. Lichenologist 31 (1): 3-8.  

Aptroot, A. & van Herk, C.M., 1999b. Bacidia neosquamulosa, a new and rapidly spreading 
corticolous lichen species from Western Europe. Lichenologist 31 (2): 121-127.  

Aptroot, A. & van Herk, C.M., 2006. Further evidence of the effects of global warming on 
lichens, particulary those with Trentepholia phycobionts. Environmental Pollution 146: 293-
298.

Barkman, J.J., 1963. De epifyten-flora en –vegetatie van Midden-Limburg (België). Ver. Kon. 
Nederl. Akad. Wetensch. Afd. Natuurk., 2de reeks 54 (4): 1-46.  

Caekebeke, G., 1986. Vergelijkende studie van de epifytische lichenen in de Denderstreek: 
1962-1985. Licentiaatsthesis, Rijksuniversiteit Gent, Faculteit wetenschappen, Gent, België.  

Clauzade, G & Roux, C., 1985. Likenoj de Okcidenta Europo.Société de Botanique du Cen-
tre-Ouest, Frankrijk. 

De Bakker, A.J., 1989. Monitoring van epifytische korstmossen in 1988. RIN-rapport 89/14, 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, Nederland.  

Diederich, P. & Sérusiaux E., 2000. The Lichens and Lichenicolous Fungi of Belgium and 
Luxembourg. An Annotated Checklist. Musée National d’Histoire Naturelle Luxembourg, 
Luxembourg. .  

Diederich, P., Ertz, D., Stapper, N., Sérusiaux, E. & Ries, 2007. The lichens and 
lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. URL: 
http://www.lichenology.info

De Sloover, J. & Lambinon, J., 1965. Contribution à l’etude des lichens corticoles du bassin 
de la Dendre. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 98: 229-273.  

Dobson, F., 2000 & 2005. Lichens. An Illustrated Guide to the Britisch and Irish Species. The 
Richmond Publishing Co. Ltd., Slough, UK.  

Ertz, D., 2003. Contribution à l’étude de la flore lichénique du district brabançon belge. Du-
mortiera 81 : 81-84. 

Foucard, T., 2001. Svenska Skorplavar. Interpublishing, Stockholm, Zweden.  



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              92 

Hoffmann, M., 1993. Verspreiding, fytosociologie en ecologie van epifyten en epifytenge-
meenschappen in Oost- en West-Vlaanderen. Proefschrift Universiteit Gent, Faculteit weten-
schappen, Gent, België.  

Hoffmann, M. & Van Rompu, W., 1995. Mossen en lichenen in Geraardsbergen (Oost-
Vlaanderen) en hun relatie tot de er voorkomende biotopen. Muscillanea 14: 6-30.  

Jordaens, D., Van den Broeck, D. & Poeck, J., 2005. Verspreidingsonderzoek naar de liche-
nen (korstmossen) van de provincie Antwerpen. Een stand van zaken. In Nieuwborg, H. Na-
tuurstudie in de provincie Antwerpen. Ankona jaarboek 2003. Provinciebestuur Antwerpen, 
Antwerpen, België, pp. 9-18.  

Kickx, J., 1876. Flore cryptogamique des Flandres 1. Hoste, Gand, België.  

Purvis, O.W., Coppins, B.J., Hawksworth, D.L., James, P.W. & Moore, D.M., 1994. The 
Lichen Flora of Great Britain and Ireland. Natural History Museum Publications & Britisch 
Lichen Society, London, UK.

Quanten, E., 1986. Vergelijkende studie van de epifytenflora in Midden-Limburg: 1960-1985. 
Licentiaatsthesis, Rijksuniversiteit Gent,  Faculteit Wetenschappen, Gent, België.  

Sérusiaux, E., Diederich, P. & Rose, F.,1985. Lichens et champignons lichénicoles nouveaux 
ou intéressants pour la flore de Belgique et des régions voisines. III. Dumortiera 33: 25-35. 

Sérusiaux, E., Diederich, P., Brand, A.M. & Van den Boom, P., 1999. New or interesting 
lichens and lichenicolous fungi from Belgium and Luxembourg. VIII. Lejeunia, nouvelle série 
n° 162. 

Sérusiaux, E., Diederich, P., Ertz, D., Brand, A.M. & Van den Boom, P., 2006. New or 
interesting lichens and lichenicolous fungi from Belgium, Luxembourg and northern France. 
X. Bull. Soc. Nat. Luxemb. 107: 63-74, Luxemburg, België.  

Sparrius, L.B., 2003a. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland in 2003. 
BIO.DIV in opdracht van de provincie Fryslân, Gouda, Nederland. 

Sparrius, L.B. & Aptroot A., 2003b. Bacidia adastra, a new sorediate lichen species from 
Western Europe. Lichenologist 35: 275-278.  

Sparrius, L.B., 2004. A monograph of Enterographa and Sclerophyton. Bibliotheca Licheno-
logica 89: 1-141. 

Stieperaere, H. & Hoffmann, M., 1998. De excursie naar Groenendaal (Zoniënwoud) op 24 
mei 1997. Muscillanea 18: 14-21.  

Van den Boom, P.P.G. & Coppins, B.J., 2001. Micarea viridileprosa sp. nov.,  an overlooked 
lichen species from Western Europe. Lichenologist 33: 87-91.  

Van den Boom, P. & Van den Boom, B., 2006. An inventory of lichens and lichenicolous 
fungi in northern Belgium (area of Stramprooierbroek). Bull. Soc. Nat. Luxemb. 106: 39-52.  

Van den Broeck, D., van Herk, C.M., Aptroot, A., Jordaens, D., Sparrius, L.B. & Poeck, J., 
2004. Nederlandse namen van korstmossen. Natuurpunt Studie, BLWG & VWBL, Mechelen, 
Vianen en Meise, België & Nederland.



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              93 

Van den Broeck, D., Aptroot, A., Jordaens, D., Sparrius, L.B. & Poeck, J., 2005. Een licheno-
logische excursie naar Lille en omgeving (België, provincie Antwerpen). Buxbaumiella 70: 
19-22.

Van den Broeck, D. & Jordaens, D., 2006a. De lichenen van Sint-Margriete en omgeving 
(Oost-Vlaanderen): 20 jaar later. Muscillanea 25: 30-35.  

Van den Broeck, D., Aptroot, A. & Jordaens D., 2006b. Een lichenologisch verslag van het 
voorjaarsweekend 2006 naar Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend België. Buxbaumiella 75: 
16-25.

Van den Broeck, D., Polfliet, T., Herremans, M., Vanreusel, W. & Verbeylen, G., 2006c. Mo-
nitoring van ammoniak en zwaveldioxide met korstmossen in Limburg. Eindverslag Bijzonder 
Leefmilieuproject i.s.m. Provincie Limburg 2005-2006. Rapport Natuurpunt Studie 2006/5, 
Mechelen, België. 

Van Eetvelde, J., 2004. Evolutie van de epifytenflora in de Denderstreek sinds 1962: leiden 
veranderingen in luchtvervuilingstoestand tot soortenshifts? Licentiaatsthesis, Universiteit 
Gent, Faculteit wetenschappen, Gent, België.  

van Herk, C.M., 1990. Epifytische korstmossen in de provincies Drenthe, Overijssel en Gel-
derland. Provincie Overijssel, Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Inrichting, Bureau Natuur 
en Landschap i.s.m. de Provincies Drenthe, en Gelderland en de Ministeries van LNV en 
VROM, Nederland.  

van Herk, C.M., 1995. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Overijssel. LON in op-
dracht van provincie Overijssel, hoofdgroep MW, bureau MBG-G, Nederland. 

van Herk, C.M., 1996a. Monitoring van ammoniak en zwaveldioxide met korstmossen in de 
provincie Utrecht. LON in opdracht van de provincie Utrecht, dienst Water en Milieu en dienst 
Ruimte en Groen, Soest, Nederland. 

van Herk, C.M., 1996b. Monitoring van ammoniak met korstmossen in de Gelderse Vallei. 
LON in opdracht van Project monitoring verzuring Gelderse Vallei m.m.v. provincie Gelder-
land, dienst MW en dienst RWG en provincie Utrecht, dienst W1M en dienst R&G, Soest, 
Nederland.

van Herk, C.M., 1996c. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Noord-Brabant. Pro-
vincie Noord-Brabant, dienst WMV en dienst RNV, ’s Hertogenbosch, Nederland. 

van Herk, C.M., 1997a. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland. LON in op-
dracht van de provincie Friesland, afd. Milieu en Water, Soest, Nederland.  

van Herk, C.M., 1997b. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Groningen. LON in 
opdracht van de provincie Groningen, dienst Ruimte en Milieu, Soest, Nederland. 

van Herk, C.M, 1997c. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Zeeland. LON in op-
dracht van de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Soest, Nederland. 

van Herk, C.M., 1998a. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Drenthe. LON in op-
dracht van de provincie Drenthe, Productgroepen Bodem en Landelijk Gebied, Nederland. 

van Herk, C.M., 1998b. Onderzoek naar de relatie tussen de ammoniakconcentratie en epify-
tische korstmossen. LON in opdracht van Stichting Vernieuwing Gelderse Valei, provincie 
Friesland en provincie Noord-Brabant, Nederland. 



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              94 

van Herk, C.M., 1999a. Mapping of ammonia pollution with epiphytic lichens in the 
Netherlands. Lichenologist 31(1): 9-20. 

van Herk, C. M. & Aptroot, A., 1999b. Lecanora compallens and L. sinuosa, two new 
overlooked corticolous lichen species from Western Europe. Lichenologist 31: 543-553. 

van Herk, C.M., 2000a. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Overijssel in 1999. 
Concept. LON in opdracht  provincie Overijssel, Nederland.

van Herk, K. & Aptroot, A., 2000b. The sorediate Punctelia species with lecanoric acid in 
Europe. Lichenologist 32 (3): 233-246.  

van Herk, C.M., 2002a. Monitoring van epifytische korstmossen in de provincie Utrecht, 1997 
- 2001. LON in opdracht van de provincie Utrecht, dienst Water en Milieu en dienst Ruimte 
en Groen, Soest, Nederland. 

van Herk, C.M. 2002b. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Zeeland, 1997 - 2000. 
LON in opdracht van de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Soest, Neder-
land.

van Herk, C.M., 2004a. Monitoring van ammoniak met korstmossen in Zeeland, 1997 - 2003. 
LON in opdracht van de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Soest. 

van Herk, C.M., 2004b. Korstmossen in Gelderland: milieuindicatie, natuurwaarde, verande-
ringen 1990-2002. LON in opdracht van provincie Gelderland, REW/LG en MW/LCI, Soest, 
Nederland.

van Herk, K. & Aptroot, A, 2004c. Veldgids korstmossen. KNNV Uitgeverij, Soest, Nederland.  

van Herk, K. & Aptroot, A., 2004d. Verspreidingspatronen en ecologie van Nederlandse 
korstmossen. Gorteria 30-3:  77-91.  

van Herk, C.M., 2006. Korstmossen in Overijssel: milieuindicatie, natuurwaarde, veranderin-
gen 1997-2006. LON in opdracht van de provincie Overijssel, Directie Ruimte, Milieu en Wa-
ter, Soest, Nederland 

van Herk, C.M., 2007. Korstmossen in Zeeland: milieuindicatie, natuurwaarde, veranderin-
gen 1989-2005. LON in opdracht van Provincie Zeeland, Eenheid Landbouw, Natuur & 
Landschap, team Natuur en Landschap, Soest, Nederland.  

Van Landuyt, W. & De Becker, P., 1995. Excursie naar het Kouterbos en de Doode Bemde. 
Muscillanea 14: 40-47.  

Van Landuyt, W. & Hoffmann, M., 1995. Aandachtssoorten nader bekeken: coniocarpe li-
chenen. Muscillanea 14: 33-39.  

Vermeulen, H. Sleutelen met lichenen. Natuurpunt Educatie, Turnhout, België. 

Wirth, V., 1991. Zeigerwerte von Flechten. In: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa (H. 
Ellenberg, H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Wermer & D. Paulissen). Scripta Geobotanica 
18: 215-237.

Wirth, V., 1995. Die Flechten Baden-Württenbergs. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Duitsland.  



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              95 

6 Bijlagen 
6.1 Bijlage 1: Korstmossen in 1962 in de Denderstreek (Vlaams-

Brabant)
Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 1962 in het gedeelte van de Denderstreek dat 
gelegen is op het grondgebied van Vlaams-Brabant met respectievelijk hun wetenschappelij-
ke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar elke soort aangetroffen 
werd (N) en het percentage van de in totaal weerhouden opnamepunten waar de soort aan-
wezig was (%). Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld (RL): gevoelig 
(GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), verdwenen (VN). 

Sinds 1962 is de Latijnse naamgeving van een aantal soorten veranderd. Waar mogelijk 
werd de toen gebruikte naam vervangen door de hedendaagse naam. Eén soort heeft geen 
Nederlandse naam (* in de tabel) omdat deze recent niet meer in Vlaanderen gevonden 
werd en nooit in Nederland. 

Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 113 89,68  
Caloplaca chrysophthalma * 1 0,79  
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 1 0,79  
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 2 1,59  
Candelaria concolor Vals dooiermos 14 11,11  
Candelariella vitellina Grove geelkorst 2 1,59  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 69 54,76  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 1 0,79  
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 1 0,79  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 38 30,16  
Diploicia canescens Kauwgommos 11 8,73  
Evernia prunastri Eikenmos 95 75,4  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 18 14,29  
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 1 0,79  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 76 60,32  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 8 6,35  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 19 15,08  
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 1 0,79  
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 17 13,49  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 47 37,3  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 108 85,71  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 9 7,14  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 111 88,1  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 1 0,79  
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 10 7,94  
Lepraria incana Gewone poederkorst 72 57,14  
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 2 1,59  
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 18 14,29  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 15 11,9  
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 1 0,79  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 74 58,73  
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Micarea prasina Houtoogje 44 34,92  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 93 73,81  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 2 1,59 KW
Parmotrema chinense Groot schildmos 9 7,14  
Pertusaria albescens Witte kringkorst 6 4,76  
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje 1 0,79  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 29 23,02  
Phlyctis argena Lichtvlekje 4 3,17  
Physcia adscendens Kapjesvingermos 40 31,75  
Physcia caesia Stoeprandvingermos 14 11,11  
Physcia dubia Bleek vingermos 4 3,17  
Physcia tenella Heksenvingermos 110 87,3  
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 1 0,79  
Physconia grisea Grauw rijpmos 33 26,19  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 38 30,16  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 1 0,79  
Punctelia borreri Witstippelschildmos 9 7,14  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 74 58,73  
Ramalina farinacea Melig takmos 45 35,71  
Ramalina fastigiata Trompettakmos 2 1,59  
Ramalina fraxinea Groot takmos 1 0,79 BE 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 1 0,79  
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 8 6,35  
Usnea sp. Baardmos  1 0,79 KW
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 59 46,83  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 63 50  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 54 42,86  

6.2 Bijlage 2: Korstmossen in 1985 in de Denderstreek (Vlaams-
Brabant)

Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 1985 in het gedeelte van de Denderstreek dat 
gelegen is op het grondgebied van Vlaams-Brabant met respectievelijk hun wetenschappelij-
ke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar elke soort aangetroffen 
werd (N) en het percentage van de in totaal weerhouden opnamepunten waar de soort aan-
wezig was (%). Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld (RL): gevoelig 
(GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), verdwenen (VN). 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam N % RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 122 93,85  
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 4 3,08  
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 1 0,77  
Candelariella vitellina Grove geelkorst 4 3,08  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 18 13,85  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 20 15,38  
Cladonia digitata Vertakt bekermos 2 1,54 KW
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 53 40,77  
Cladonia macilenta Dove heidelucifer 1 0,77  
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Diploicia canescens Kauwgommos 6 4,62  
Evernia prunastri Eikenmos 99 76,15  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 15 11,54  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 100 76,92  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 4 3,08  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 3 2,31  
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 2 1,54  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 10 7,69  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 127 97,69  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 38 29,23  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 100 76,92  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 8 6,15  
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 11 8,47  
Lepraria incana Gewone poederkorst 114 87,69  
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 2 1,54  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 33 25,38  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 43 33,08  
Micarea prasina Houtoogje 9 6,92  
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 3 2,31  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 110 84,62  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 3 2,31 KW
Pertusaria albescens Witte kringkorst 4 3,08  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 52 40,00  
Phlyctis argena Lichtvlekje 3 2,31  
Physcia adscendens Kapjesvingermos 46 35,38  
Physcia caesia Stoeprandvingermos 39 30,00  
Physcia tenella Heksenvingermos 100 76,92  
Physconia grisea Grauw rijpmos 74 56,92  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 13 10,00  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 11 8,46  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 73 56,15  
Ramalina farinacea Melig takmos 40 30,77  
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 7 5,38  
Usnea sp. Baardmos 3 2,31  
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 87 66,92  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 50 38,46  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 29 22,31  

6.3 Bijlage 3: Korstmossen in 2003 in de Denderstreek (Vlaams-
Brabant)

Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2003 in het gedeelte van de Denderstreek dat 
gelegen is op het grondgebied van Vlaams-Brabant met respectievelijk hun wetenschappelij-
ke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar elke soort aangetroffen 
werd (N) en het percentage van de in totaal weerhouden opnamepunten waar de soort aan-
wezig was (%). Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld (RL): gevoelig 
(GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), verdwenen (VN). 
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Latijnse naam Nederlandse naam N % (N=78) RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 57 73,08  
Bacidia sp. Knoopjeskorst 41 52,56  
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 7 8,97  
Candelaria concolor Vals dooiermos 6 7,69  
Candelariella aurella Kleine geelkorst 2 2,56  
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 7 8,97  
Candelariella vitellina Grove geelkorst 23 29,49  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 22 28,21  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 1 1,28  
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 2 2,56  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 15 19,23  
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 17 21,79  
Diploicia canescens Kauwgommos 11 14,10  
Evernia prunastri Eikenmos 51 65,38  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 33 42,31  
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 16 20,51  
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 5 6,41  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 20 25,64  
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 6 7,69  
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 9 11,54  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 28 35,90  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 1 1,28  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 22 28,21  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 50 64,10  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 4 5,13  
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 3 3,85  
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 21 26,92  
Lepraria incana Gewone poederkorst 53 67,95  
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 6 7,69  
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 5 6,41  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 27 34,62  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 39 50,00  
Opegrapha atra Zwart schriftmos 1 1,28  
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 14 17,95  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 58 74,36  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 2 2,56  
Parmotrema chinense Groot schildmos 27 34,62  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 48 61,54  
Phlyctis argena Lichtvlekje 1 1,28  
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 1 1,28 BE
Physcia adscendens Kapjesvingermos 47 60,26  
Physcia caesia Stoeprandvingermos 22 28,21  
Physcia dubia Bleek vingermos 10 12,82  
Physcia stellaris Groot vingermos 6 7,69  
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Physcia tenella Heksenvingermos 72 92,31  
Physconia grisea Grauw rijpmos 36 46,15  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 5 6,41  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 1 1,28  
Punctelia borreri Witstippelschildmos 4 5,13  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 45 57,69  
Ramalina farinacea Melig takmos 41 52,56  
Ramalina fastigiata Trompettakmos 2 2,56  
Ramalina fraxinea Groot takmos 1 1,28  
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 11 14,10  
Ropalospora viridis Koele boskorst 1 1,28  
Usnea sp. Baardmos 2 2,56 KW
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 2 2,56  
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 40 51,28  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 70 89,74  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 18 23,08  

6.4 Bijlage 4: Korstmossen in 2006-2007 in de Denderstreek 
(Vlaams-Brabant)

Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2006-2007 in het gedeelte van de Dender-
streek dat gelegen is op het grondgebied van Vlaams-Brabant met respectievelijk hun we-
tenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties (opnamepunten) waar elke soort 
aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal weerhouden opnamepunten waar 
de soort aanwezig was (%). Daarnaast wordt de Nederlandse Rode-Lijstcategorie vermeld 
(RL): gevoelig (GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), verdwenen (VN). 

Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 174 88,78  
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 47 23,98  
Arthonia radiata Amoebekorst 3 1,53  
Arthonia spadicea Inktspatkorst 25 12,76  
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 3 1,53  
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst  1 0,51  
Bacidia brandii Kleine knoopjeskorst 1 0,51  
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst 4 2,04  
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 9 4,59  
Bacidia sp. Knoopjeskorst 14 7,14  
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 11 5,61  
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 18 9,18  
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 22 11,22  
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 11 5,61  
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 27 13,78  
Candelaria concolor Vals dooiermos 27 13,78  
Candelariella aurella Kleine geelkorst 6 3,06  
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 91 46,43  
Candelariella vitellina Grove geelkorst 15 7,65  
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Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 7 3,57  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 5 2,55  
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 1 0,51  
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 1 0,51  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 12 6,12  
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 10 5,10  
Cladonia sp. Bekermos 18 9,18  
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 1 0,51  
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 26 13,27  
Diploicia canescens Kauwgommos 26 13,27  
Enterographa crassa Grauwe runenkorst 1 0,51 KW
Evernia prunastri Eikenmos 82 41,84  
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 3 1,53  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 46 23,47  
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 22 11,22  
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 3 1,53  
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 58 29,59  
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 2 1,02  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 24 12,24  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 1 0,51  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 23 11,73  
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 1 0,51  
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 49 25,00  
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 40 20,41  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 99 50,51  
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 9 4,59  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 11 5,61  
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 22 11,22  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 48 24,49  
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 12 6,12  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 152 77,55  
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 33 16,84  
Lecanora horiza Donkere schotelkorst 7 3,57  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 12 6,12  
Lecania naegelii Rookglimschoteltje 4 2,04 BE
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 1 0,51  
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 2 1,02  
Lecanora saligna Houtschotelkorst 8 4,08  
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 11 5,61  
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 103 52,55  
Lepraria incana Gewone poederkorst 132 67,35  
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 2 1,02  
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 2 1,02  
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 2 1,02  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 16 8,16  
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Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 119 60,71  
Normandina pulchella Hamsteroortje 1 0,51 EB
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 1 0,51  
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 22 11,22  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 128 65,31  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 4 2,04 KW
Parmotrema chinense Groot schildmos 34 17,35  
Pertusaria albescens Witte kringkorst 4 2,04  
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 5 2,55  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 107 54,59  
Phlyctis argena Lichtvlekje 3 1,53  
Physcia adscendens Kapjesvingermos 171 87,24  
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 1 0,51 BE
Physcia caesia Stoeprandvingermos 40 20,41  
Physcia dubia Bleek vingermos 18 9,18  
Physconia grisea Grauw rijpmos 58 29,59  
Physcia stellaris Groot vingermos 3 1,53  
Physcia tenella Heksenvingermos 131 66,84  
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 6 3,06  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 4 2,04  
Porina aenea Schors-olievlekje 5 2,55  
Punctelia borreri Witstippelschildmos 20 10,20  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 87 44,39  
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 62 31,63  
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 1 0,51  
Ramalina farinacea Melig takmos 86 43,88  
Ramalina fastigiata Trompettakmos 6 3,06  
Ramalina fraxinea Groot takmos 1 0,51 BE
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 18 9,18  
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst 3 1,53  
Ropalospora viridis Koele boskorst 1 0,51 GE
Schismatomma decolorans Purperkring 1 0,51  
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 6 3,06  
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 1 0,51  
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 69 35,20  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 168 85,71  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 117 59,69  

6.5 Bijlage 5: Korstmossen in 2006-2007 in gans Vlaams-Brabant 
op alle boomsoorten 

Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2006-2007 in gans de provincie Vlaams-
Brabant met respectievelijk hun wetenschappelijke en Nederlandse naam, het aantal locaties 
(opnamepunten) waar elke soort aangetroffen werd (N) en het percentage van de in totaal 
weerhouden opnamepunten waar de soort aanwezig was (%). Daarnaast wordt de Neder-
landse Rode-Lijstcategorie vermeld (RL): gevoelig (GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), 
verdwenen (VN). 
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Latijnse naam Nederlandse naam N % RL
  10870 1.541,84  
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 586 83,12  
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 168 23,83  
Arthonia radiata Amoebekorst 23 3,26  
Arthonia spadicea Inktspatkorst 71 10,07  
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 10 1,42  
Bacidia arceutina Bleke knoopjeskorst 1 0,14 BE
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 26 3,69  
Bacidia brandii Kleine knoopjeskorst 1 0,14  
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst 5 0,71  
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 29 4,11  
Bacidia sp. Knoopjeskorst 33 4,68  
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 25 3,55  
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 44 6,24  
Caloplaca decipiens Stoffige citroenkorst 2 0,28  
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 84 11,91  
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 37 5,25  
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 91 12,91  
Candelaria concolor Vals dooiermos 101 14,33  
Candelariella aurella Kleine geelkorst 20 2,84  
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 342 48,51  
Candelariella vitellina Grove geelkorst 53 7,52  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 26 3,69  
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje 1 0,14  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 45 6,38  
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 5 0,71  
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 3 0,43  
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 18 2,55  
Cladonia coniocraea Smal bekermos 68 9,65  
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 35 4,96  
Cladonia humilis Frietzak-bekermos 2 0,28  
Cladonia sp. Bekermos 86 12,20  
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 2 0,28  
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 132 18,72  
Diploicia canescens Kauwgommos 57 8,09  
Enterographa sp. Runenkorst 2 0,28 KW
Evernia prunastri Eikenmos 244 34,61  
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 2 0,28  
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 4 0,57  
Fellhaneropsis vezdae Naaldenkorst 1 0,14 GE
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 164 23,26  
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 87 12,34  
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 1 0,14 GE
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 11 1,56  
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 189 26,81  
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 12 1,70  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 111 15,74  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 4 0,57  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 74 10,50  
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Lecanactis abietina Maleboskorst 2 0,28 GE
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 77 10,92  
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 44 6,24  
Lecania naegelii Rookglimschoteltje 19 2,70 BE
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 5 0,71  
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 1 0,14  
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 105 14,89  
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst 1 0,14  
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 129 18,30  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 301 42,70  
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 29 4,11  
Lecanora confusa Twijgschotelkorst 3 0,43  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 62 8,79  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 197 27,94  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 550 78,01  
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 87 12,34  
Lecanora horiza Donkere schotelkorst 8 1,13  
Lecanora muralis Muurschotelkorst 52 7,38  
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 3 0,43  
Lecanora saligna Houtschotelkorst 31 4,40  
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 35 4,96  
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 347 49,22  
Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst 1 0,14  
Lepraria incana Gewone poederkorst 496 70,35  
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 9 1,28  
Lepraria rigidula Grove poederkorst 1 0,14  
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 5 0,71  
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 10 1,42  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 43 6,10  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 366 51,91  
Micarea denigrata Vulkaanoogje 1 0,14  
Micarea micrococca Bosoogje 5 0,71  
Micarea viridileprosa Groenoogje 7 0,99  
Normandina pulchella Hamsteroortje 2 0,28 EB
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 4 0,57  
Opegrapha ochrocheila Geel schriftmos 3 0,43  
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 73 10,35  
Opegrapha varia Kort schriftmos 1 0,14 BE
Opegrapha vermicellifera Gestippeld schriftmos 1 0,14 KW
Opegrapha vulgata Wit schriftmos 1 0,14  
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 16 2,27  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 429 60,85  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 9 1,28 KW
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 1 0,14  
Parmotrema chinense Groot schildmos 130 18,44  
Pertusaria albescens Witte kringkorst 8 1,13  
Pertusaria coccodes Bleek speldenkussentje 1 0,14  
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 22 3,12  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 384 54,47  
Phlyctis argena Lichtvlekje 17 2,41  



Korstmossen Vlaams-Brabant                                                                                                                              104 

Physcia adscendens Kapjesvingermos 573 81,28  
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 8 1,13 BE
Physcia caesia Stoeprandvingermos 121 17,16  
Physcia dubia Bleek vingermos 55 7,80  
Physcia stellaris Groot vingermos 26 3,69  
Physcia tenella Heksenvingermos 456 64,68  
Physcia tribacioides Witkopvingermos 1 0,14 GE
Physconia grisea Grauw rijpmos 201 28,51  
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 39 5,53  
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 1 0,14  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 15 2,13  
Porina aenea Schors-olievlekje 23 3,26  
Porina leptalea Bruin olievlekje 1 0,14 BE
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 1 0,14  
Psilolechia lucida UV-mos 5 0,71  
Punctelia borreri Witstippelschildmos 52 7,38  
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 291 41,28  
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 206 29,22  
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 1 0,14  
Ramalina farinacea Melig takmos 251 35,60  
Ramalina fastigiata Trompettakmos 16 2,27  
Ramalina fraxinea Groot takmos 1 0,14 BE
Rimelia reticulata Netschildmos 1 0,14 GE
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 57 8,09  
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst 5 0,71  
Ropalospora viridis Koele boskorst 1 0,14 GE
Schismatomma decolorans Purperkring 1 0,14  
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 31 4,40  
Strigula affinis Iepenspikkel 1 0,14 KW
Thelotrema lepadinum Beukenwrat 1 0,14 BE
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 7 0,99  
Usnea sp. Baardmos 2 0,28  
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 3 0,43  
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 187 26,52  
Xanthoria parietina Groot dooiermos 574 81,42  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 384 54,47  

6.6 Bijlage 6: Korstmossen in 2006-2007 in gans Vlaams-Brabant 
op Zomereiken en populieren 

Lijst van de waargenomen korstmossoorten in 2006-2007 in gans de provincie Vlaams-
Brabant op Zomereiken en populieren met respectievelijk hun wetenschappelijke en Neder-
landse naam, het percentage opnamepunten waar elke soort aangetroffen werd (N) en het 
procentuele verschil in voorkomen tussen beide boomsoorten.  

Latijnse naam  Nederlandse naam 
Zomereik%
(N = 374) 

Pop%
(N = 231) Verschil

Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 35,83 78,35 - 42,52 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 11,50 47,62 - 36,12 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 14,44 48,48 - 34,04 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 13,37 46,32 - 32,95 
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Physconia grisea Grauw rijpmos 16,58 45,02 - 28,44 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 1,87 29,87 - 28,00 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 39,30 67,10 - 27,80 
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 4,28 32,03 - 27,75 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 33,42 57,58 - 24,16 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 1,34 24,68 - 23,34 
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 0,53 23,81 - 23,28 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 4,55 24,68 - 20,13 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 73,53 92,64 - 19,11 
Ramalina farinacea Melig takmos 29,41 48,48 - 19,07 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 4,01 22,51 - 18,50 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 75,67 92,64 - 16,97 
Candelaria concolor Vals dooiermos 8,29 25,11 - 16,82 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 0,53 17,32 - 16,79 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 0,27 16,45 - 16,18 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 2,14 16,88 - 14,74 
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 42,51 56,28 - 13,77 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 10,16 22,94 - 12,78 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 37,17 48,48 - 11,31 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 3,48 12,99 - 9,51 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 14,97 24,24 - 9,27 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 79,68 88,74 - 9,06 
Diploicia canescens Kauwgommos 5,35 14,29 - 8,94 
Lecania naegelii Rookglimschoteltje - 8,23 - 8,23 
Physcia dubia Bleek vingermos 4,01 12,12 - 8,11 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 1,87 9,52 - 7,65 
Evernia prunastri Eikenmos 32,35 39,83 - 7,48 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 59,09 65,80 - 6,71 
Candelariella vitellina Grove geelkorst 4,28 10,82 - 6,54 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 1,34 7,36 - 6,02 
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 26,47 32,47 - 6,00 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 4,01 9,96 - 5,95 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 1,60 7,36 - 5,76 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 9,63 15,15 - 5,52 
Arthonia radiata Amoebekorst 1,60 6,49 - 4,89 
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 2,14 6,06 - 3,92 
Candelariella aurella Kleine geelkorst 1,07 4,76 - 3,69 
Lecanora horiza Donkere schotelkorst - 3,46 - 3,46 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 2,94 6,06 - 3,12 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 0,53 3,03 - 2,50 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 1,60 3,90 - 2,30 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 0,27 2,16 - 1,89 
Phlyctis argena Lichtvlekje 1,60 3,46 - 1,86 
Bacidia sp. Knoopjeskorst 4,28 6,06 - 1,78 
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst - 1,73 - 1,73 
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Arthonia spadicea Inktspatkorst 10,00 11,69 - 1,69 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 52,94 54,55 - 1,61 
Porina aenea Schors-olievlekje 1,87 3,46 - 1,59 
Parmotrema chinense Groot schildmos 18,98 20,35 - 1,37 
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 4,28 5,63 - 1,35 
Lecanora confusa Twijgschotelkorst - 1,30 - 1,30 
Opegrapha ochrocheila Geel schriftmos - 1,30 - 1,30 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos - 1,30 - 1,30 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 1,07 2,16 - 1,09 
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst - 0,87 - 0,87 
Normandina pulchella Hamsteroortje - 0,87 - 0,87 
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst 0,53 1,30 - 0,77 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 9,36 9,96 - 0,60 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 0,80 1,30 - 0,50 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 0,80 1,30 - 0,50 
Bacidia brandii Kleine knoopjeskorst - 0,43 - 0,43 
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos - 0,43 - 0,43 
Opegrapha varia Kort schriftmos - 0,43 - 0,43 
Ramalina fraxinea Groot takmos - 0,43 - 0,43 
Ropalospora viridis Koele boskorst - 0,43 - 0,43 
Strigula affinis Iepenspikkel - 0,43 - 0,43 
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 0,53 0,87 - 0,34 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 2,41 2,60 - 0,19 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 0,27 0,43 - 0,16 
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 0,27 0,43 - 0,16 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 0,27 0,43 - 0,16 
Usnea sp. Baardmos 0,27 0,43 - 0,16 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 1,07 0,87 0,20 
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje 0,27 - 0,27 
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 0,27 - 0,27 
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst 0,27 - 0,27 
Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst 0,27 - 0,27 
Lepraria rigidula Grove poederkorst 0,27 - 0,27 
Micarea denigrata Vulkaanoogje 0,27 - 0,27 
Opegrapha vermicellifera Gestippeld schriftmos 0,27 - 0,27 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 0,27 - 0,27 
Pertusaria coccodes Bleek speldenkussentje 0,27 - 0,27 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 0,27 - 0,27 
Porina leptalea Bruin olievlekje 0,27 - 0,27 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 0,27 - 0,27 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0,27 - 0,27 
Schismatomma decolorans Purperkring 0,27 - 0,27 
Thelotrema lepadinum Beukenwrat 0,27 - 0,27 
Micarea micrococca Bosoogje 0,80 0,43 0,37 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 6,95 6,49 0,46 
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Lecanora saligna Houtschotelkorst 4,81 4,33 0,48 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 0,53 - 0,53 
Cladonia humilis Frietzak-bekermos 0,53 - 0,53 
Enterographa sp. Runenkorst 0,53 - 0,53 
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 0,53 - 0,53 
Lecanactis abietina Maleboskorst 0,53 - 0,53 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 4,01 3,46 0,55 
Bacidia arceutina Bleke knoopjeskorst 1,07 0,43 0,64 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 1,07 0,43 0,64 
Psilolechia lucida UV-mos 1,07 0,43 0,64 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 2,41 1,73 0,68 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 1,60 0,87 0,73 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 23,80 22,94 0,86 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 1,34 0,43 0,91 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 1,07 - 1,07 
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 1,34 - 1,34 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 81,02 79,65 1,37 
Micarea viridileprosa Groenoogje 1,60 - 1,60 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 27,54 25,54 2,00 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 6,42 4,33 2,09 
Physcia stellaris Groot vingermos 4,81 2,60 2,21 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 21,39 18,61 2,78 
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 3,74 0,43 3,31 
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 4,81 0,87 3,94 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 12,03 7,36 4,67 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 7,49 2,60 4,89 
Cladonia sp. Bekermos 15,24 7,79 7,45 
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 10,34 2,60 7,74 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 19,25 9,09 10,16 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 10,70 - 10,70 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 59,89 48,92 10,97 
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 13,10 0,87 12,23 
Physcia tenella Heksenvingermos 68,72 56,28 12,44 
Lepraria incana Gewone poederkorst 77,54 62,77 14,77 

6.7 Bijlage 7: Verandering per korstmossoort in de Denderstreek in 
Vlaams-Brabant (alle boomsoorten) 

De verandering per korstmossoort in de Denderstreek van Vlaams-Brabant, over alle boom-
soorten heen, gerangschikt van sterke afname (bovenaan in de tabel) naar sterke toename 
(onderaan). Per soort wordt het percentage opnamepunten in 1960 (N = 126), in 1985 (N = 
130), in 2003 (N = 78) en in 2006-2007 (N = 196)  gegeven op basis van nulopnamen (1962) 
en bijhorende herhalingen (1985, 2003 en 2006-2007). Daarnaast wordt de procentuele ver-
andering tussen 1962 en 2006-2007 gegeven.  
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Latijnse naam Nederlandse naam 1962 1985 2003 2007 %verschil
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 85,71 97,69 1,28 5,61 -80,10 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 60,32 76,92 21,79 12,24 -48,07 
Micarea prasina Houtoogje 34,92 6,92 0,00 0,00 -34,92 
Evernia prunastri Eikenmos 75,40 76,15 65,38 41,84 -33,56 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 30,16 10,00 6,41 2,04 -28,12 
Physcia tenella Heksenvingermos 87,30 76,92 92,31 66,84 -20,46 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 14,29 1,54 5,13 1,02 -13,27 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 46,83 66,92 51,28 35,20 -11,62 
Cladonia sp. Bekermos  30,95 56,15 43,58 20,92 -10,03 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 73,81 84,62 74,36 65,31 -8,50 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 88,10 76,92 64,1 82,14 -5,96 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 6,35 3,08 3,85 0,51 -5,84 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 11,90 25,38 34,62 8,16 -3,74 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 15,08 2,31 0,00 11,73 -3,34 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 6,35 0,00 0,00 3,06 -3,29 
Pertusaria albescens Witte kringkorst  4,76 3,08 1,28 2,04 -2,72 
Phlyctis argena Lichtvlekje 3,17 2,31 0,00 1,53 -1,64 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 89,68 93,85 73,08 88,78 -0,91 
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 0,79 0,00 0,00 0,00 -0,79 
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje 0,79 0,00 0,00 0,00 -0,79 
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 0,79 0,00 0,00 0,00 -0,79 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 0,79 8,46 1,28 0,00 -0,79 
Usnea sp. Baardmos 0,79 2,31 2,56 0,00 -0,79 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 1,59 0,00 5,13 1,02 -0,57 
Ramalina fraxinea Groot takmos 0,79 0,00 1,28 0,51 -0,28 
Opegrapha atra Zwart schriftmos 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 0,00 2,31 17,95 0,00 0,00 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 0,79 0,00 0,00 1,02 0,23 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 1,59 2,31 2,56 2,04 0,45 
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Enterographa sp. Runenkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Normandina pulchella Hamsteroortjes 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 0,00 0,00 1,28 0,51 0,51 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Ropalospora viridis Koele boskorst 0,00 0,00 1,28 0,51 0,51 
Schismatomma decolorans Purperkring 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 0,00 0,00 7,69 1,02 1,02 
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Ramalina fastigiata Trompettakmos 1,59 0,00 2,56 3,06 1,47 
Arthonia radiata Amoebekorst 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 
Physcia stellaris Groot vingermos 0,00 0,00 7,69 1,53 1,53 
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 0,79 0,00 1,28 2,55 1,76 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 58,73 33,08 44,87 60,71 1,98 
Lecania naegelii Rookglimschoteltje 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 0,00 0,00 0,00 2,55 2,55 
Porina aenea Schors-olievlekje 0,00 0,00 0,00 2,55 2,55 
Candelaria concolor Vals dooiermos 11,11 0,00 7,69 13,78 2,66 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 0,00 0,00 0,00 3,06 3,06 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 7,14 0,00 5,13 10,20 3,06 
Physconia grisea Grauw rijpmos 26,19 56,92 46,15 29,59 3,40 
Lecanora horiza Donkere schotelkorst 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 
Lecanora saligna Houtschotelkorst 0,00 0,00 0,00 4,08 4,08 
Candelariella sp. Geelkorst  56,35 17,70 40,17 60,89 4,54 
Diploicia canescens Kauwgommos 8,73 4,62 14,10 13,27 4,54 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 0,79 6,15 5,13 6,12 5,33 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 0,00 0,00 0,00 5,61 5,61 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 0,00 0,00 0,00 5,61 5,61 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 0,00 0,00 3,85 5,61 5,61 
Physcia dubia Bleek vingermos 3,17 0,00 12,82 9,18 6,01 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 0,00 0,00 0,00 6,12 6,12 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 13,49 0,00 10,25 20,41 6,92 
Ramalina farinacea Melig takmos 35,71 30,77 52,56 43,88 8,16 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 0,79 5,38 14,10 9,18 8,39 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 14,29 11,54 42,31 23,47 9,18 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 11,11 30,00 28,21 20,41 9,30 
Lepraria incana Gewone poederkorst 57,14 87,69 67,95 67,35 10,20 
Parmotrema chinense Groot schildmos 7,14 0,00 34,62 17,35 10,20 
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 0,79 1,54 7,69 11,22 10,43 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 0,00 0,00 20,51 11,22 11,22 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 0,00 0,00 0,00 11,22 11,22 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 1,59 0,00 0,00 13,78 12,19 
Arthonia spadicea Inktspatkorst 0,00 0,00 0,00 12,76 12,76 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 37,30 7,69 35,90 50,51 13,21 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 0,00 0,00 0,00 13,27 13,27 
Bacidia sp. Knoopjeskorst 0,00 0,00 52,53 16,33 16,33 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 0,00 0,00 0,00 16,84 16,84 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 42,86 22,31 23,08 59,69 16,84 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 58,73 56,15 57,69 76,02 17,29 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 7,14 29,23 28,21 24,49 17,35 
Caloplaca citrina Gewone/ Valse citroenkorst 0,79 3,08 8,97 20,4 19,61 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 0,00 0,00 0,00 23,98 23,98 
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Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 0,00 0,00 6,41 29,59 29,59 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 23,02 40,00 55,13 54,59 31,58 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 50,00 38,46 89,74 85,71 35,71 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 7,94 8,26 26,92 52,55 44,61 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 31,75 35,38 60,26 87,24 55,50 

6.8 Bijlage 8: Verandering per korstmossoort in de Denderstreek in 
Vlaams-Brabant (Zomereiken) 

De verandering per korstmossoort in de Denderstreek van Vlaams-Brabant op Zomereiken, 
gerangschikt van sterke afname (bovenaan in de tabel) naar sterke toename (onderaan). Per 
soort wordt het percentage opnamepunten in 1960 (N = 11), in 1985 (N = 20), in 2003 (N = 
5) en in 2006-2007 (N = 93) gegeven op basis van nulopnamen (1962) en bijhorende herha-
lingen (1985, 2003 en 2006-2007). Daarnaast wordt de procentuele verandering tussen 1962 
en 2006-2007 gegeven.

Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 81,82 95 0 8,6 -73,22 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 81,82 10 40 36,56 -45,26 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 18,18 0 0 3,23 -14,96 
Lepraria incana Gewone poederkorst 81,82 90 60 70,97 -10,85 
Diploicia canescens Kauwgommos 18,18 0 0 8,6 -9,58 
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje 9,09 0 0 0 -9,09 
Candelariella sp. Geelkorst 36,36 25 40 27,57 -8,79 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 9,09 0 0 1,08 -8,02 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 9,09 0 0 2,15 -6,94 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 9,09 5 0 2,15 -6,94 
Physcia tenella Heksenvingermos 72,73 60 100 66,67 -6,06 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 9,09 25 20 4,3 -4,79 
Cladonia sp. Bekermos 18,18 60 40 13,98 -4,2 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 9,09 0 0 5,38 -3,71 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 9,09 0 0 5,38 -3,71 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 18,18 75 0 16,13 -2,05 
Micarea prasina Bosoogje 0 5 20 0 0 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 0 5 0 0 0 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 9,09 25 0 9,68 0,59 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 0 0 0 1,08 1,08 
Enterographa sp. Runenkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 0 5 0 1,08 1,08 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 0 0 0 1,08 1,08 
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 0 0 0 1,08 1,08 
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 0 0 20 1,08 1,08 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 0 0 0 1,08 1,08 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 0 0 20 1,08 1,08 
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Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 0 0 0 1,08 1,08 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 0 0 0 1,08 1,08 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Schismatomma decolorans Purperkring 0 0 0 1,08 1,08 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 0 0 0 1,08 1,08 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 0 0 0 1,08 1,08 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 0 0 0 2,15 2,15 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 0 0 0 2,15 2,15 
Physcia stellaris Groot vingermos 0 0 0 2,15 2,15 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 0 0 0 3,23 3,23 
Lecanora saligna Houtschotelkorst 0 0 0 3,23 3,23 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 0 0 0 3,23 3,23 
Evernia prunastri Eikenmos 36,36 60 40 39,78 3,42 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 0 0 0 4,3 4,3 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 0 0 0 4,3 4,3 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 0 0 0 4,3 4,3 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 0 0 0 5,38 5,38 
Physcia dubia Bleek vingermos 0 0 0 5,38 5,38 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 0 0 20 6,45 6,45 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 0 5 0 6,45 6,45 
Arthonia spadicea Inktspatkorst 0 0 0 7,53 7,53 
Candelaria concolor Vals dooiermos 0 0 20 7,53 7,53 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 72,73 70 40 80,65 7,92 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 0 0 0 8,6 8,6 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 0 25 40 8,6 8,6 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 0 0 0 8,6 8,6 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 9,09 15 20 18,28 9,19 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 0 0 0 10,75 10,75 
Bacidia sp. Knoopjeskorst 0 0 80 10,75 10,75 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 0 0 0 11,83 11,83 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 72,73 85 60 88,17 15,44 
Ramalina farinacea Melig takmos 18,18 20 20 34,41 16,23 
Parmotrema chinense Groot schildmos 0 0 20 17,2 17,2 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 45,45 20 20 63,44 17,99 
Physconia grisea Grauw rijpmos 0 50 0 18,28 18,28 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 45,45 50 40 64,52 19,06 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 36,36 25 60 56,99 20,63 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 9,09 50 40 34,41 25,32 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 0 35 40 30,11 30,11 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 27,27 75 80 59,14 31,87 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 0 5 40 37,63 37,63 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 9,09 25 40 78,49 69,4 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 9,09 20 100 81,72 72,63 
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6.9 Bijlage 9: Verandering per korstmossoort in de Denderstreek in 
Vlaams-Brabant (populieren) 

De verandering per korstmossoort in de Denderstreek van Vlaams-Brabant op populieren 
gerangschikt van sterke afname (bovenaan in de tabel) naar sterke toename (onderaan). Per 
soort wordt het percentage opnamepunten in 1962 (N = 113), in 1985 (N = 125), in 2003 (N = 
57) en in 2006-2007 (N = 75) gegeven op basis van nulopnamen (1962) en bijhorende her-
halingen (1985, 2003 en 2006-2007). Daarnaast wordt de procentuele verandering tussen 
1962 en 2006-2007 gegeven.  

Latijnse naam Nederlandse naam 1962 1985 2003 2007 %verschil
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 86,73 97,60 - - 86,73- 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 64,60 78,40 14,67 6,67 57,94- 
Micarea prasina Bosoogje 38,94 7,20 - - 38,94- 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 33,63 10,40 6,67 2,67 30,96- 
Evernia prunastri Eikenmos 78,76 78,40 52,00 52,00 26,76- 
Physcia tenella Heksenvingermos 88,50 79,20 69,33 65,33 23,16- 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 15,93 1,60 4,00 1,33 14,60- 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 50,44 68,80 40,00 36,00 14,44- 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 90,27 79,20 57,33 82,67 7,60- 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 7,08 3,20 4,00 - 7,08- 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 7,08 - - 2,67 4,41- 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 78,76 85,60 57,33 74,67 4,09- 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 4,42 3,20 1,33 1,33 3,09- 
Cladonia sp. Bekermos 32,74 60,00 42,67 30,67 2,08- 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 0,88 - - - 0,88- 
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 0,88 - - - 0,88- 
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 0,88 - - - 0,88- 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 0,88 8,00 1,33 - 0,88- 
Usnea sp. Baardmos 0,88 2,40 2,67 - 0,88- 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 1,77 - 5,33 1,33 0,44- 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje - - 1,33 - - 
Opegrapha atra Zwart schriftmos - - 1,33 - - 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos - 2,40 16,00 - - 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos - - 1,33 - - 
Ramalina fraxinea Groot takmos 0,88 - 1,33 1,33 0,45 
Phlyctis argena Lichtvlekje 3,54 2,40 - 4,00 0,46 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 16,81 2,40 - 17,33 0,52 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst - - - 1,33 1,33 
Gyalideopsis anastomo-
sans Aspergekorst - - - 1,33 1,33 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst - - 4,00 1,33 1,33 
Normandina pulchella Hamsteroortje - - - 1,33 1,33 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos - - - 1,33 1,33 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos - - 1,33 1,33 1,33 
Physcia stellaris Groot vingermos - - 6,67 1,33 1,33 
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Ropalospora viridis Koele boskorst - - - 1,33 1,33 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 91,15 95,20 58,67 93,33 2,18 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 1,77 1,60 2,67 4,00 2,23 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst - - - 2,67 2,67 
Lecanora saligna Houtschotelkorst - - - 2,67 2,67 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst - - - 2,67 2,67 
Porina aenea Schors-olievlekje - - - 2,67 2,67 
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst - - - 2,67 2,67 
Arthonia radiata Amoebekorst - - - 4,00 4,00 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst - - 1,33 4,00 4,00 
Lecania naegelii Rookglimschoteltje - - - 5,33 5,33 
Lecanora muralis Muurschotelkorst - 6,40 2,67 5,33 5,33 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 10,62 25,60 26,67 16,00 5,38 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 0,88 - 2,67 6,67 5,78 
Lecanora horiza Donkere schotelkorst - - - 9,33 9,33 
Physcia dubia Bleek vingermos 3,54 - 5,33 13,33 9,79 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 6,19 - 5,33 17,33 11,14 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 61,95 33,60 34,66 73,33 11,39 
Candelaria concolor Vals dooiermos 12,39 - 8,00 24,00 11,61 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje - - - 12,00 12,00 
Parmotrema chinense Groot schildmos 7,96 - 33,33 20,00 12,04 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst - - - 13,33 13,33 
Lepraria incana Gewone poederkorst 54,87 88,80 56,00 69,33 14,47 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje - - - 14,67 14,67 
Diploicia canescens Kauwgommos 7,96 4,80 12,00 22,67 14,70 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 0,88 5,60 12,00 16,00 15,12 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 15,93 12,00 40,00 32,00 16,07 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos - - 16,00 17,33 17,33 
Physconia grisea Grauw rijpmos 29,20 57,60 41,33 46,67 17,46 
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 0,88 1,60 6,67 18,67 17,78 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 12,39 31,20 26,67 30,67 18,28 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 42,48 22,40 12,00 61,33 18,86 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 14,16 - 10,66 33,33 19,17 
Ramalina farinacea Melig takmos 38,05 31,20 42,67 61,33 23,28 
Arthonia spadicea Inktspatkorst - - - 24,00 24,00 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst - - - 24,00 24,00 
Bacidia sp. Knoopjeskorst - - 40,00 25,33 25,33 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos - - - 25,33 25,33 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 1,77 - - 32,00 30,23 
Candelariella sp. Geelkorst 59,29 18,40 56,01 92,00 32,71 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 7,08 30,40 21,33 40,00 32,92 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 61,06 57,60 49,33 96,00 34,94 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst - - - 37,33 37,33 
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Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 33,63 8,00 21,34 72,00 38,37 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 0,88 3,20 4,00 40,00 39,12 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 53,98 39,20 66,67 96,00 42,02 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje - - - 53,33 53,33 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos - - 5,33 57,33 57,33 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 23,89 40,80 46,66 82,67 58,77 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 32,74 36,80 41,33 98,67 65,92 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 8,85 4,80 20,00 76,00 67,15 

6.10 Bijlage 10: Korstmossen in Vlaams-Brabant sinds 1962 

Latijnse naam Nederlandse naam 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 
Arthonia radiata Amoebekorst
Arthonia spadicea Inktspatkorst 
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 
Bacidia arceutina Bleke knoopjeskorst 
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 
Bacidia brandii Kleine knoopjeskorst 
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst 
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 
Caloplaca decipiens Stoffige citroenkorst 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 
Candelaria concolor Vals dooiermos 
Candelariella aurella Kleine geelkorst 
Candelariella reflexa Poedergeelkorst
Candelariella vitellina Grove geelkorst 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 
Chaenotheca chlorella Klein schorssteeltje 
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 
Chaenotheca stemonea Stoffig schorssteeltje 
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 
Cladonia digitata Vertakt bekermos 
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 
Cladonia humilis Frietzak-bekermos
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Cladonia macilenta Dove heidelucifer 
Cladonia polydactyla Sterheidestaartje 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 
Diploicia canescens Kauwgommos
Enterographa sp. Runenkorst 
Evernia prunastri Eikenmos
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 
Fellhaneropsis vezdae Naaldenkorst
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 
Graphis scripta Gewoon schriftmos 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 
Halecania viridescens Porceleinkorst 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 
Lecanactis abietina Maleboskorst
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje
Lecania erysibe Stofglimschoteltje
Lecania naegelii Rookglimschoteltje
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 
Lecanora argentata Bosschotelkorst
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 
Lecanora confusa Twijgschotelkorst
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 
Lecanora crenulata Rafelschotelkorst
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 
Lecanora horiza Donkere schotelkorst 
Lecanora muralis Muurschotelkorst
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 
Lecanora saligna Houtschotelkorst
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 
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Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst 
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 
Lepraria incana Gewone poederkorst 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 
Lepraria rigidula Grove poederkorst 
Lepraria umbricola Boomvoetpoederkorst
Macentina stigonemoides Vlierkorst
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos
Micarea denigrata Vulkaanoogje
Micarea micrococca Bosoogje
Micarea prasina Houtoogje
Micarea viridileprosa Groenoogje
Normandina pulchella Hamsteroortje 
Ochrolechia turneri Valse kringkorst 
Opegrapha atra Zwart schriftmos 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 
Opegrapha ochrocheila Geel schriftmos 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 
Opegrapha varia Kort schriftmos 
Opegrapha vermicellifera Gestippeld schriftmos 
Opegrapha vulgata Wit schriftmos 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 
Parmotrema chinense Groot schildmos 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 
Pertusaria coccodes Bleek speldenkussentje 
Pertusaria leioplaca Glad speldenkussentje 
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 
Phlyctis argena Lichtvlekje 
Physcia adscendens Kapjesvingermos
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 
Physcia caesia Stoeprandvingermos
Physcia dubia Bleek vingermos 
Physcia stellaris Groot vingermos 
Physcia tenella Heksenvingermos
Physcia tribacioides Witkopvingermos
Physconia grisea Grauw rijpmos 
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Physconia enteroxantha Donker rijpmos 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 
Porina aenea Schors-olievlekje
Porina chloroticula Steen-olievlekje
Porina leptalea Bruin olievlekje 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 
Psilolechia lucida UV-mos
Punctelia borreri Witstippelschildmos
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 
Pyrenula nitida Beukenknikker
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 
Ramalina farinacea Melig takmos 
Ramalina fastigiata Trompettakmos
Ramalina fraxinea Groot takmos 
Rimelia reticulata Netschildmos 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst 
Ropalospora viridis Koele boskorst 
Schismatomma decolorans Purperkring
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos
Strigula affinis Iepenspikkel
Strigula jamesii (geen Nederlandse naam) 
Thelotrema lepadinum Beukenwrat
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 
Trapeliopsis pseudogranulosa Groene veenkorst 
Usnea sp. Baardmos
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 

6.11 Bijlage 11: Ellenberggetallen van de waargenomen korstmos-
soorten in Vlaams-Brabant 

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 
Bacidia arceutina 6 6 2 5 6 4 3 
Buellia griseovirens 4 5 3 4 5 3 5 
Candelaria concolor 7 5 6 3 6 5 4 
Candelariella aurella 9 - - - 9 5 - 
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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 ferruginea 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 
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 
Lecanactis abietina 2 4 2 7 2 1 - 
Lecania cyrtella 7 6 6 3 7 5 3 
Lecania rabenhorstii 8 6 2 2 8 6 - 
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 
Lecidella elaeochroma 6 5 6 3 5 4 6 
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 glabratula 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 
Normandina pulchella 6 5 3 5 5 4 4 
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 - 
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Opegrapha vermicellifera 3 7 2 4 5 3 6 
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 coccodes 6 6 3 4 5 3 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 
Xanthoria candelaria 7 - - 3 6 7 5 
Xanthoria parietina 7 5 6 3 7 6 7 
Xanthoria polycarpa 7 5 4 3 6 6 7 

6.12 Bijlage 12: Korstmossoorten in Limburg sinds 1960  
Lijst van alle soorten die tijdens en na 1960 in de provincie Limburg werden aangetroffen met 
respectievelijk hun wetenschappelijke en Nederlandse naam en de Nederlandse Rode-
Lijstcategorie (RL): gevoelig (GE), kwetsbaar (KW), bedreigd (BE), ernstig bedreigd (EB), 
verdwenen (VN).

Latijnse naam Nederlandse naam RL
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos  
Anisomeridium polypori Schoorsteentje  
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Arthonia radiata Amoebekorst  
Arthonia spadicea Inktspatkorst  
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst  
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst  
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst  
Bacidia delicata Soredieuze knoopjeskorst  
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst  
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst  
Calicium viride Groen boomspijkertje KW 
Caloplaca cerina * VN 
Caloplaca cerinella * (VN) 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst  
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst  
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje  
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst  
Candelaria concolor Vals dooiermos  
Candelariella aurella Kleine geelkorst  
Candelariella reflexa Poedergeelkorst
Candelariella vitellina Grove geelkorst  
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst  
Catillaria nigroclavata Boomrookkorst EB 
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje  
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje  
Chaenotheca stemonea Stoffig schorssteeltje  
Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje  
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst BE 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos  
Cladonia coniocraea Smal bekermos  
Cladonia digitata Vertakt bekermos KW 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos  
Cladonia macilenta Dove heidelucifer  
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst  
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst  
Diploicia canescens Kauwgommos
Evernia prunastri Eikenmos  
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst GE 
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst  
Flavoparmelia caperata Bosschildmos  
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos  
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos GE 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst  
Haematomma ochroleucum Witgerande stofkorst  
Halecania viridescens Porceleinkorst  
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos  
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Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos  
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos  
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos  
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos  
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje
Lecania erysibe Stofglimschoteltje
Lecania naegelii Rookglimschoteltje BE 
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje
Lecania subfuscula Miskend glimschoteltje  
Lecanora argentata Bosschotelkorst BE 
Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst
Lecanora carpinea Melige schotelkorst  
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst  
Lecanora compallens Miskende schotelkorst  
Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst  
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst  
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst  
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst  
Lecanora horiza Donkere schotelkorst  
Lecanora muralis Muurschotelkorst
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst  
Lecanora saligna Houtschotelkorst
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst  
Lecanora varia Hardhout-schotelkorst BE 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje  
Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst  
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst  
Lepraria incana Gewone poederkorst  
Lepraria rigidula Grove poederkorst  
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos  
Melanelia exasperata Papilleus schildmos BE 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos  
Melanelia glabratula Glanzend schildmos  
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos  
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos  
Micarea botryoides Gesteeld trosoogje  
Micarea denigrata Vulkaanoogje
Micarea micrococca Bosoogje
Micarea nitschkeana Takkenoogje
Micarea prasina Houtoogje
Micarea viridileprosa Groenoogje
Normandina pulchella Hamsteroortje EB 
Opegrapha atra Zwart schriftmos  
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos  
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos  
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Opegrapha varia Kort schriftmos BE 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos  
Parmelia sulcata Gewoon schildmos  
Parmelina tiliacea Lindeschildmos KW 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos  
Parmotrema chinense Groot schildmos  
Pertusaria amara Ananaskorst  
Pertusaria albescens Witte kringkorst  
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje  
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos  
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos  
Phlyctis argena Lichtvlekje  
Phyrrhospora quernea Grove mosterdkorst  
Physcia adscendens Kapjesvingermos
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos BE 
Physcia caesia Stoeprandvingermos
Physcia clementei Isidieus vingermos EB 
Physcia dubia Bleek vingermos  
Physcia stellaris Groot vingermos  
Physcia tenella Heksenvingermos
Physconia enteroxantha Donker rijpmos  
Physconia grisea Grauw rijpmos  
Placynthiella dasaea Okerbruine veenkorst   
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst  
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos  
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos  
Porina aenea Schorsolievlekje  
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos  
Psilolechia lucida UV-mos  
Punctelia borreri Witstippelschildmos
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos  
Punctelia ulophylla Rijpschildmos  
Ramalina farinacea Melig takmos  
Ramalina fastigiata Trompettakmos  
Ramalina fraxinea Groot takmos BE 
Rimelia reticulata Netschildmos GE 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst  
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst  
Ropalospora viridis Koele boskorst GE 
Schismatomma decolorans Purperkring
Scoliciosporum gallurai Groene spiraalkorst  
Strangospora ochrophora Licht muggenstrontjesmos GE 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos  
Tephromela atra Zwarte schotelkorst  
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst  
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Trapeliopsis pseudogranulosa Groene veenkorst  
Tuckermannopsis chlorophylla Bruin boerenkoolmos BE 
Usnea sp. Baardmos  
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos  
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos  
Xanthoria parietina Groot dooiermos  
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos  

6.13 Bijlage 13: Korstmossoorten in Limburg en in Vlaams-Brabant, 
2005-2007

Latijnse naam Nederlandse naam Limburg Vlaams-
Brabant

Verschil

Lecanora conizaeoides Groene schotelkorst 31,5 8,79 -22,71 
Physcia tenella Heksenvingermos 82,8 64,68 -18,12 
Xanthoria polycarpa Klein dooiermos 70,5 54,47 -16,03 
Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos 25,8 10,5 -15,3 
Lepraria incana Gewone poederkorst 84,3 70,35 -13,95 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos 37 23,26 -13,74 
Xanthoria candelaria Kroezig dooiermos 39 26,52 -12,48 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos 73,2 60,85 -12,35 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 27,7 15,74 -11,96 
Punctelia ulophylla Rijpschildmos 40,1 29,22 -10,88 
Cladonia chlorophaea Fijn bekermos 13,2 2,55 -10,65 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos 59,7 51,91 -7,79 
Candelariella reflexa Poedergeelkorst 54,9 48,51 -6,39 
Strangospora pinicola Muggenstrontjesmos 10,6 4,4 -6,2 
Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst 7,3 1,42 -5,88 
Parmotrema chinense Groot schildmos 24,3 18,44 -5,86 
Evernia prunastri Eikenmos 40,4 34,61 -5,79 
Lecanora saligna Houtschotelkorst 9,7 4,4 -5,3 
Placynthiella icmalea Bruine veenkorst 10,6 5,53 -5,07 
Candelariella vitellina Grove geelkorst 12 7,52 -4,48 
Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos 16,8 12,34 -4,46 
Cladonia coniocraea Smal bekermos 13,8 9,65 -4,15 
Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 6,1 2,27 -3,83 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos 5,5 1,7 -3,8 
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst 81,4 78,01 -3,39 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos 3,9 0,57 -3,33 
Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos 44,4 41,28 -3,12 
Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos 86 83,12 -2,88 
Usnea sp. Baardmos 2,7 0,28 -2,42 
Melanelia exasperatula Lepelschildmos 3,8 1,42 -2,38 
Physcia stellaris Groot vingermos 5,9 3,69 -2,21 
Physcia dubia Bleek vingermos 10 7,8 -2,2 
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Cladonia macilenta Dove heidelucifer 2,1 0 -2,1 
Lecanora symmicta Bolle schotelkorst 7 4,96 -2,04 
Physcia caesia Stoeprandvingermos 19 17,16 -1,84 
Micarea denigrata Vulkaanoogje 1,8 0,14 -1,66 
Buellia griseovirens Grijsgroene stofkorst 5,2 3,55 -1,65 
Melanelia glabratula Glanzend schildmos 7,7 6,1 -1,6 
Bacidia arnoldiana Boomvoetknoopjeskorst 5,2 3,69 -1,51 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos 2,1 0,71 -1,39 
Opegrapha niveoatra Klein schriftmos 1,8 0,57 -1,23 
Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 1,3 0,14 -1,16 
Lecidella scabra Grijsgroene steenkorst 0,7 0 -0,7 
Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst 0,7 0 -0,7 
Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje 7 6,38 -0,62 
Lecanora compallens Miskende schotelkorst 4,7 4,11 -0,59 
Parmeliopsis ambigua Avocadomos 0,7 0,14 -0,56 
Pyrrhospora quernea Grove mosterdkorst 0,7 0,14 -0,56 
Ropalospora viridis Koele boskorst 0,7 0,14 -0,56 
Physconia enteroxantha Donker rijpmos 0,5  -0,5 
Scoliciosporum gallurae Groene spiraalkorst 0,5 0 -0,5 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos 3,6 3,12 -0,48 
Candelaria concolor Vals dooiermos 14,8 14,33 -0,47 
Chrysothrix candelaris Gele poederkorst 0,4 0 -0,4 
Micarea micrococca Bosoogje 1,1 0,71 -0,39 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 0,5 0,14 -0,36 
Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst 1,3 0,99 -0,31 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje 0,7 0,43 -0,27 
Ramalina fraxinea Groot takmos 0,4 0,14 -0,26 
Rimelia reticulata Netschildmos 0,4 0,14 -0,26 
Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst 1,8 1,56 -0,24 
Fellhanera subtilis Schaduwdruppelkorst 0,5 0,28 -0,22 
Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst 3,9 3,69 -0,21 
Lecania subfuscula Miskend glimschoteltje 0,2 0 -0,2 
Melanelia laciniatula Lobjesschildmos 0,2 0 -0,2 
Micarea nitschkeana Takkenoogje 0,2 0 -0,2 
Physcia clementei Isidieus vingermos 0,2 0 -0,2 
Ramalina farinacea Melig takmos 35,8 35,6 -0,2 
Fellhanera viridisorediata Gewone druppelkorst 0,7 0,57 -0,13 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos 1,4 1,28 -0,12 
Lecanora pulicaris Eikenschotelkorst 0,5 0,43 -0,07 
Chaenotheca chrysocephala Geel schorssteeltje 0,2 0,14 -0,06 
Flavopunctelia flaventior Oosters schildmos 0,2 0,14 -0,06 
Lecidella flavosorediata Fijne mosterdkorst 0,2 0,14 -0,06 
Lepraria rigidula Grove poederkorst 0,2 0,14 -0,06 
Opegrapha varia Kort schriftmos 0,2 0,14 -0,06 
Schismatomma decolorans Purperkring 0,2 0,14 -0,06 
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Chaenotheca trichialis Grijs schorssteeltje 0,7 0,71 0,01 
Cliostomum griffithii Gespikkelde witkorst 0,2 0,28 0,08 
Bacidia arceutina Bleke knoopjeskorst 0 0,14 0,14 
Bacidia brandii Kleine knoopjeskorst 0 0,14 0,14 
Fellhaneropsis vezdae Naaldenkorst 0 0,14 0,14 
Lecanora albescens Kalkschotelkorst 0 0,14 0,14 
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst 0 0,14 0,14 
Opegrapha vermicellifera Gestippeld schriftmos 0 0,14 0,14 
Opegrapha vulgata Wit schriftmos 0 0,14 0,14 
Pertusaria coccodes Bleek speldenkussentje 0 0,14 0,14 
Physcia tribacioides Witkopvingermos 0 0,14 0,14 
Porina leptalea Bruin olievlekje 0 0,14 0,14 
Strigula affinis Iepenspikkel 0 0,14 0,14 
Thelotrema lepadinum Beukenwrat 0 0,14 0,14 
Psilolechia lucida UV-mos 0,5 0,71 0,21 
Physcia aipolia Gemarmerd vingermos 0,9 1,13 0,23 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 0,2 0,43 0,23 
Caloplaca decipiens Stoffige citroenkorst 0 0,28 0,28 
Cladonia humilis Frietzak-bekermos 0 0,28 0,28 
Enterographa sp. Runenkorst 0 0,28 0,28 
Lecanactis abietina Maleboskorst 0 0,28 0,28 
Normandina pulchella Hamsteroortje 0 0,28 0,28 
Phlyctis argena Lichtvlekje 2,1 2,41 0,31 
Lecanora confusa Twijgschotelkorst 0 0,43 0,43 
Opegrapha ochrocheila Geel schriftmos 0 0,43 0,43 
Micarea viridileprosa Groenoogje 0,5 0,99 0,49 
Bacidia chloroticula Gladde knoopjeskorst 0 0,71 0,71 
Lecania rabenhorstii Steenglimschoteltje 0 0,71 0,71 
Rinodina pityrea Blauwe mosterdkorst 0 0,71 0,71 
Lecanora horiza Donkere schotelkorst 0,4 1,13 0,73 
Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos 1,4 2,13 0,73 
Pertusaria albescens Witte kringkorst 0,2 1,13 0,93 
Porina aenea Schors-olievlekje 2 3,26 1,26 
Lepraria lobificans Gelobde poederkorst 0 1,28 1,28 
Lecanora muralis Muurschotelkorst 6,1 7,38 1,28 
Bacidia sp. Knoopjeskorst 3,2 4,68 1,48 
Ramalina fastigiata Trompettakmos 0,7 2,27 1,57 
Bacidia neosquamulosa Nieuwe knoopjeskorst 2,5 4,11 1,61 
Diploicia canescens Kauwgommos 6,3 8,09 1,79 
Cladonia sp. Bekermos 10,4 12,2 1,8 
Xanthoria parietina Groot dooiermos 79,4 81,42 2,02 
Caloplaca holocarpa Muurzonnetje 3,2 5,25 2,05 
Punctelia borreri Witstippelschildmos 5,2 7,38 2,18 
Lecania naegelii Rookglimschoteltje 0,4 2,7 2,3 
Candelariella aurella Kleine geelkorst 0,4 2,84 2,44 
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Lecanora barkmaniana Ammoniakschotelkorst 12,2 14,89 2,69 
Arthonia radiata Amoebekorst 0,5 3,26 2,76 
Cladonia fimbriata Kopjesbekermos 2,1 4,96 2,86 
Lecanora hagenii Kleine schotelkorst 9,1 12,34 3,24 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst 2,3 6,24 3,94 
Dimerella pineti Valse knoopjeskorst 14,7 18,72 4,02 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst 23,8 27,94 4,14 
Lecania erysibe Stofglimschoteltje 1,4 6,24 4,84 
Rinodina gennarii Donkerbruine schotelkorst 3 8,09 5,09 
Caloplaca flavocitrina Valse citroenkorst 6,1 11,91 5,81 
Arthonia spadicea Inktspatkorst 3,8 10,07 6,27 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst 11,6 18,3 6,7 
Hyperphyscia adglutinata Dun schaduwmos 19,5 26,81 7,31 
Physcia adscendens Kapjesvingermos 73,7 81,28 7,58 
Physconia grisea Grauw rijpmos 19,7 28,51 8,81 
Opegrapha rufescens Verzonken schriftmos 1,1 10,35 9,25 
Lecania cyrtella Boomglimschoteltje 0,4 10,92 10,52 
Caloplaca obscurella Gewone kraterkorst 1,6 12,91 11,31 
Lecanora chlarotera Witte schotelkorst 29,7 42,7 13 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos 40,1 54,47 14,37 
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje 34,7 49,22 14,52 
Anisomeridium polypori Schoorsteentje 6,8 23,83 17,03 
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