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Samenvatting
In dit rapport werd de soortensamenstelling van mossen en lichenen op dood hout in twee van de oudere
bosreservaten in Vlaanderen onderzocht, nl. het Joseph Zwaenepoel bosreservaat in het Zoniënwoud ten zuiden
van Brussel en het bosreservaat Wijnendalebos in Torhout. Het onderzoek beperkte zich tot dode liggende
boomstammen afkomstig van twee boomsoorten, nl. beuk en zomereik. In beide bosreservaten omvatten beide
boomsoorten het merendeel van het volume dood hout aanwezig in het bos.
In totaal werden 264 dode bomen bemonsterd, waarvan 191 beuken en 73 zomereiken. Van al deze
bomenstammen werd vooraf de exacte locatie ingemeten, de boomsoort bepaald, het volume van de stam en het
verteringsstadium. Op elke boomstam werd de bedekking van mossen en lichenen ingeschat in een vereenvoudigde
Braun-Blanquetschaal.
Het merendeel van de dode boomstammen in de steekproef betrof licht tot matig verteerde stammen waarvan de
schors reeds verdwenen was. 0p een beperkt aantal boomstammen was de schors nog aanwezig. Het volume dood
hout per boomstam was het hoogst voor beuken, en in mindere mate ook voor zomereiken, in het Joseph
Zwaenepoelbosreservaat. In het Wijnendalebos lagen vooral kleinere boomstammen in vergelijking met het
Zoniënwoud.
In totaal werden in beide bosreservaten samen 17 soorten lichenen gevonden, 8 soorten levermossen en 55
soorten bladmossen. In het bosreservaat Joseph Zwaenepoel, in het Zoniënwoud, werden de meeste soorten
gevonden nl. 13 soorten lichenen, 8 soorten levermossen en 50 soorten bladmossen tegenover 8 soorten lichenen,
4 soorten levermossen en 38 soorten bladmossen in het bosreservaat van Wijnendalebos. In het Zoniënwoud
werden de meeste speciale vondsten gedaan. Onder hen zijn een aantal specifieke dood hout specialisten zoals
Nowellia curvifolia (krulbladmos) die er op matig verteerde dode zomereiken niet echt zeldzaam is. Een algemenere
dood hout specialist Herzogiella selegeri (geklauwd pronkmos) is in het Zoniënwoud talrijk aanwezig. De meest
bijzondere vondst in het Wijnendalebos is Sematophyllum substrumulosum (schorsdekmos), een dood hout
specialist met een zuid-Atlantische verspreiding die recent aan het uitbreiden is.
Het verteringsstadium van de boom heeft geen effect op de soortenrijkdom, wel op de soortensamenstelling. Er is
daarentegen wel een duidelijke toename van de soortenrijkdom van mossen in functie van de toename van de
omvang van de boomstammen, voor lichenen is er nauwelijks een effect.
Voor de beuken in het Joseph Zwaenepoel bosreservaat werd een vergelijking gemaakt met een eerdere
inventarisatie in 2001. Ondanks het feit dat er in deze studie slechts 125 beuken bemonsterd werden in vergelijking
met 200 in 2001 steeg het totaal aantal soorten en ook de frequentie van het grootste deel van de soorten. Van de
80 soorten lichenen, levermossen en bladmossen die in één van beide inventarisatiecampagnes gevonden zijn gaan
er 28 achteruit- tegenover 55 vooruitgaande soorten. Soorten die toenemen in frequentie zijn in hoofdzaak soorten
die groeien op boomstammen in verder gevorderde stadia van ontbinding. De trend in de afnemende soorten is
minder eenduidig, vooral een aantal mossen met een voorkeur voor substraten met een lage pH lijken op de
beuken achteruit te gaan.
Het geheel aan variatie van verteringsstadia, boomsoorten, lokale milieucondities en vooral de hoeveelheid dood
hout bepaalt de globale soortensamenstelling van mossen op dood hout.
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid
De aanwezigheid van liggend dood hout draagt in aanzienlijke mate bij tot de diversiteit aan mossen in
bosreservaten. Daar waar de bosbodem vaak bedekt is met een laag bladeren en mosgroei volledig verhinderd
wordt bieden de dode stammen microhabitats voor veel mossoorten. Naast soorten die ook op andere substraten
groeien zijn het ook exclusieve groeiplaatsen voor een beperkt aantal soorten die enkel op dood hout kunnen
groeien. Het volume van de dode stammen blijkt een belangrijke invloed te hebben op de soortenrijkdom, maar ook
de aanwezigheid van dood hout van verschillende boomsoorten verhoogt de diversiteit aan soorten die van dood
hout afhankelijk zijn.
Uiterst zeldzame soorten die gespecialiseerd zijn in dood hout zoals krulbladmos worden nagenoeg uitsluitend
gevonden op plaatsen waar veel dood hout in het bos aanwezig is. De omvang van de boomstammen en de totale
hoeveelheid dood is belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat in de loop van de jaren steeds geschikte bomen van de
juiste verteringsklasse aanwezig zijn en de soorten hun populaties binnen het bos kunnen standhouden. Bij lage
hoeveelheden dood hout verdwijnt vaak tijdelijk het geschikte microhabitat en moeten de specialistische soorten
telkens opnieuw het bos koloniseren.
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English abstract
This research deals with bryophytes and lichens on rotting logs of Beech and Pedunculate Oak in two of the oldest
forest reserves in Flanders. Species composition of bryophytes and lichens on those logs was examined in the forest
reserve Joseph Zwaenepoel in the forest of Zoniën, south of Brussel and in the forest reserve Wijnendalebos in the
west of Flanders.
264 dead wood trunks (191 Beech trunks and 73 Pedunculate Oak trunks) have been surveyed on bryophytes and
lichens. On each log abundance of bryophyte and lichens was assessed using a simplified Braun-Blanquet scale.
Geographic position of each tree, volume of dead wood (in m³) rotting-stage and tree species were defined.
We found 17 species of lichens, 8 species of liverworts and 55 species of mos on the logs of both forest reserves.
The logs of the forest reserve Joseph Zwaenepoel are more rich in species (13 lichens species, 8 liverworts and 55
mos species) than those of the forest reserve Wijnendalebos (8 lichens species, 4 liverworts and 38 mos species).
The forest reserve Joseph Zwaenepoel holds more rare and interesting species. Dead wood specialists such are
Herzogiella selegeri is abundant on the trunks and Nowellia curvifolia which is very rare in Flanders is found rather
frequent on logs of oak near small rivulets crossing the wood. Sematophyllum substrumulosum was only found in
Wijnendalebos. It is also a mos that mostly grows on dead wood and it is only recently found in Flanders but proably
expanding its range.
The decay stage of the logs apparently have no effect on species diversity of the logs, however it certainly has an
effect on species composition and total bryophyte coverage of the tree trunk. Bigger logs have a higher number of
bryophyte species but the volume of the tree has hardly an effect on the number of lichens found.
In the Joseph Zwaenepoel forest reserve it was possible to compare with a previous survey on Beech logs in 2001.
Despite the lower number of prospected tree logs in 2016 the total species richness increased. The relative
frequencies of a major part of the bryophytes or lichens increased (28 decreasing species, 55 increasing species).
Most increasing species are species that prefer further stages in the rotting process of the logs. Decreasing species
seems to be epiphytes that prefer acid conditions.
The variation of decay stages, tree species, local conditions and the total amount of dead wood contributes to the
species diversity of bryophytes in forest reserves.
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1

Inleiding

1.1

Situering van dit onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel een momentopname te maken van de diversiteit van mossen en lichenen op dode
beuken en zomereiken in twee bosreservaten in Vlaanderen, nl. het bosreservaat Joseph Zwaenepoel in het
Zoniënwoud en het bosreservaat Wijnendalebos te Torhout. Voor het deelgebied Kersselaerspleyn in het
bosreservaat Joseph Zwaenepoel werden de mossen op de dode beuken al eens eerder geïnventariseerd in 2001
(van Dort & van Hees, 2001) in het kader van een Europees onderzoek (Odor et al., 2006).
Het onderzoek naar mossen en lichenen op dood hout past in het onderzoek naar de monitoring van de spontane
dynamiek van bosreservaten in Vlaanderen van het INBO. De doelstelling van dit project is een systematische
opvolging en beschrijving van de ontwikkelingen in bosreservaten in Vlaanderen ten behoeve van het
biodiversiteitsbeleid in het algemeen en het bosbeleid in het bijzonder. Het beoogt de opbouw van een centraal
referentiesysteem voor bosdynamiek.

1.2

Integrale bosreservaten

In integrale bosreservaten wordt niet of nauwelijks ingegrepen. In het ideale geval zijn het oerbossen waar al
eeuwen niet meer is ingegrepen door de mens en die uitsluitend onderworpen zijn aan natuurlijke processen. In
Vlaanderen zijn echter alle integrale bosreservaten vrij recent en de structuur en soortensamenstelling van de
bossen is momenteel nog steeds sterk bepaald door het bosbeheer van voor de instelling van het statuut van
bosreservaat. Bovendien zijn ze vrij klein en liggen ze vaak omsloten door landbouw of verstedelijkt gebied
waardoor de menselijke invloed toch vaak erg groot is.
In tegenstelling tot klassiek beheerde bossen waar houtoogst een fundamenteel deel is van het beheer is dit niet
het geval in integrale bosreservaten. Bomen die hun maximale levensduur bereiken of aangetast worden door
zwammen sterven af, rechtopstaand tot ze uiteindelijk omvallen. Bij hevige stormwinden gaan ook vitale bomen
tegen de vlakte en blijven gewoon liggen tot ze langzaam verteren. Deze dode stammen zijn belangrijk voor allerlei
zwammen die het verteringsproces op gang brengen, maar eveneens als habitat voor talloze invertebraten en ook
als substraat voor mossen, en in mindere mate lichenen.

1.3

Belang van dood hout voor de diversiteit aan mossen in bosreservaten

Mossen zijn door hun klein formaat weinig concurrentiekrachtig en zijn in vele gevallen afhankelijk van open
substraat. Op de bosbodem worden ze vaak weggeconcurreerd door hogere planten of bedekt door bladval.
Microhabitats zoals dood hout bieden de mossen een plaats in het bosecosysteem, net zoals steilwandjes van
beekjes of holle wegen, of epifyten op levende bomen. Op dood hout groeien, naast een groot aantal mossoorten
die ook in allerlei andere milieus groeien, ook echte specialisten die enkel op dood hout voorkomen. Het al dan niet
voorkomen van mossoorten wordt bepaald door het rottingsstadium, de boomsoort maar eveneens door het
microklimaat (o.a. luchtvochtigheid, licht) van de plaats waar de dode bomen zich bevinden (bv. in een dal of boven
een beek). Het geheel aan variatie in de verteringsstadia van dood hout, de variatie in de omvang van de stammen,
het totale volume dood hout in het bosreservaat, de boomsoorten, de microhabitat en de soortenpool die aanwezig
is in de omgeving bepalen de soortenrijkdom van mossen op de dode boomstammen in bosreservaten.
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Figuur 1: Een dode zomereik in het bosreservaat van het Kersselaerspleyn volledig bedekt door mossen. Op de bosbodem in de
onmiddellijke omgeving is geen plaats voor mossen door bladval, enkel op de boomvoeten van de levende bomen is
wat mos aanwezig. Andere moshabitats voor epifytische mossen zijn wel aanwezig in de boomkruinen maar zijn
meestal niet bereikbaar voor de onderzoekers.
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Figuur 2: Geklauwd pronkmos (Herzogiella selegeri) is een specialist van dood hout die frequent te vinden is op vermolmde
beukenstammen in het Zoniënwoud.

Figuur 3: Het levermos Neptunusmos (Lepidozia reptans) werd enkel gevonden op dode zomereiken in het Zonënwoud, hier op de
foto samen met gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme).
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2

Materiaal en methode

2.1

Steekproef

De steekproef beperkt zich uitsluitend tot liggend dood hout. De steekproefeenheid bestaat telkens uit één
volledige boom. Zowel de stam van de boom als de nog aanwezige zijtakken werden tot de steekproefeenheid
gerekend, enkel de door aarde bedekte boomvoet werd niet bemonsterd omdat hier vooral terrestrische mossen
op groeien. Er werden enkel beuken en zomereiken bemonsterd en dit op twee locaties, nl. het bosreservaat Joseph
Zwaenepoel in het Zoniënwoud gelegen in de gemeenten Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en het bosreservaat
Wijnendalebos gelegen in de gemeente Torhout. In totaal werden 264 dode bomen bemonsterd, waarvan 191
beuken en 73 zomereiken. Op elke boom werd een vereenvoudigde Braun-Blanquet opname gemaakt waarbij de
abundantie en/of de bedekking werd geschat van alle mossen en lichenen (zie Tabel 1). De opnamen gebeurden
tussen 11 februari 2016 en 16 maart 20016. Zaadplanten en varens werden niet genoteerd aangezien het voor de
meeste van deze soorten nog te vroeg op het jaar was.
Tabel 1: Vereenvoudigde Braun-Blanquet schaal gebruikt voor het schatten van de abundantie van mossen en lichenen op de dode
bomen.

Code

Abundantie / Bedekking

R

1-2 plukken of polletjes mos / thalli van lichenen

+

3-10 plukken of polletjes mos / thalli van lichenen

1

Meer dan 10 plukken/thalli maar minder dan 5 % van de boom bedekkend

2

5 tot 25 % van de boom bedekkend

3

26 tot 50 % van de boom bedekkend

4

51 tot 75 % van de boom bedekkend

5

76 tot 100 % van de boom bedekkend

2.2

Steekproefvariabelen

Voor elke boomstam (=steekproefeenheid) werden onderstaande variabelen opgemeten of berekend. Alle
boomstammen werden ook gedigitaliseerd in ArcGis (ESRI®ArcMap10.0) als lijnstukken.
•
•
•
•
•
•

Boomsoort (beuk of zomereik)
Volume dood hout van de boom in m³
Verteringsstadium in 5 klassen (zie Tabel 2)
X-coördinaat van de boom in Belgium Lambert 1972 projectie (centroid van de boom)
Y-coördinaat van de boom in Belgium Lambert 1972 projectie (centroid van de boom)
Locatie (Kersselaerspleyn, Harras of Wijnendalebos)

www.inbo.be
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Tabel 2: Verdeling van het aantal steekproefeenheden (= boomstammen) per verteringsstadium en per boomsoort

beuk
(n=202)

Verteringsstadium

zomereik
(n=74)

1 – 1+: boom maximaal 2 jaar omgevallen, fijne takjes,
schors nog intact

17

2

2: oppervlakkig verteerd, schors los en gedeeltelijk
verdwenen, scherp mes penetreert maximaal 1cm

23

16

3: hout matig verteerd, schors ontbrekend, scherp mes
penetreert van 1 tot 5 cm

61

55

4: hout grotendeels verteerd, stam vermolmd, scherp mes
penetreert meer dan 5 cm

87

1

5: volledig vermolmde resten van de stam in de
strooisellaag

2.3

4

Staalnameplaatsen
2.3.1 Bosreservaat Joseph Zwaenepoel

Het bosreservaat Joseph Zwaenepoel omvat 234 ha (Vandekerkhove, 2015) van het veel grotere Zoniënwoud dat in
totaal 4380 ha omvat (Sotiaux et al., 1999) en verspreid ligt over delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
Vlaams Gewest en het Waals Gewest. Het bosreservaat Joseph Zwaenepoel is volledig gelegen in het Vlaams
Gewest en het oudste deel van het bosreservaat, genaamd ‘Kersselaerspleyn’, is ingesteld in 1995 maar heeft een
oud gedeelte van 18 ha dat de facto sinds 1983 onbeheerd is. Het Kersselaerspleyn ligt in het zuidelijk deel van het
Zoniënwoud, is gedomineerd door beuk en beslaat 98,5 ha. De beuken binnen dit reservaat zijn meer dan 230 jaar
oud (geplant vanaf 1788) en bereiken een lengte tot 50 meter. De bemonsterde bomen in dit deel van het
bosreservaat betreffen in hoofdzaak beuken maar er zijn ook extra zomereiken toegevoegd aan de steekproef,
vooral ten zuiden van de Verdunningsdreef (zie Figuur 4).
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Figuur 4: Locatie van de staalnamebomen in het bosreservaat Kersselaerspleyn in het Zoniënwoud.

De bemonsterde bomen in het deelgebied Harras, dat eveneens sinds 1995 als integraal bosreservaat erkend is,
betreffen uitsluitend zomereiken. Naast het volume van de dode bomen en het verteringsstadium is er hier vooral
variatie in het microklimaat. In het bijzonder de dode boomstammen die in het valleitje liggen, in de nabijheid van
de beek die de Ganzepootvijver voedt, staan onder invloed van een vochtiger microklimaat dan de boomstammen
die hoger op de plateau’s van het bos liggen en waar het microklimaat dus droger is.
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Figuur 5: Locatie van de staalnamebomen in het bosreservaat Harras in het Zoniënwoud.

De bodemsamenstelling van beide deelgebieden bestaat voornamelijk uit leem.
Het Zoniënwoud is relatief goed onderzocht zowel wat betreft mossen (Sotiaux et al., 1999). De dode beuken in het
deelgebied Kersselaerspleyn werden ook al eens onderzocht in 2001 door Klaas van Dort (van Dort & van Hees,
2001) in het kader van het Europees onderzoeksproject Nat-Man (Odor et al., 2006, Heilmann-Clausen et al., 2014).

2.3.2 Wijnendalebos
Het bosreservaat Wijnendalebos is een onderdeel van het grotere Wijnendalebos dat ongeveer 280 ha omvat
(Baeté et al., 2004). Het totale bosgebied bestaat uit een zuidelijk deel dat in eigendom is van het Agentschap
Natuur en Bos en een noordelijk deel dat in privaat eigendom is. Het geheel is gelegen in de provincie WestVlaanderen op het grondgebied van de gemeente Torhout. Het bos is gelegen in de Vlaamse zandstreek (ecoregio
van de cuesta’s) en de bodemsamenstelling bestaat uit zure zandgronden.
Het bosreservaat Wijnendalebos is ingesteld in 1995 en omvat 92 ha van het totale bosgebied. Het is gelegen in het
zuidoosten van het Wijnendalebos. De dominante bomen zijn zomereik en beuk. In grote delen van het
bosreservaat zijn de talrijk aanwezige lorken geringd en afgestorven. Een groot aantal van deze lorken zijn
ondertussen omgevallen en maken een belangrijk onderdeel uit van het volume liggend dood hout in het
bosreservaat. Deze lorken werden echter niet meegenomen in de steekproef.
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Figuur 6: Locatie van de staalnamebomen in het bosreservaat Wijnendalebos.

2.1

Statistische analyse van de soortenrijkdom i.f.v. de omgevingsvariabelen

Met behulp van een veralgemeend lineair model in R (R Core Team, 2014) werd getest of de soortenrijkdom per
boomstam varieerde afhankelijk van het bosreservaat, het volume van de boomstam in m³, de boomsoort en de
interactie tussen boomsoort en verteringsstadium. Er werd getest voor overdispersie. Dit bleek niet het geval en
dus werd uitgegaan van een poisson verdeling.
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3

Resultaten

3.1

Verdeling meetvariabelen
3.1.1 Locaties

In het Joseph Zwaenepoel bosreservaat bestond ongeveer 75% van de staalnamebomen uit beuk en 25% uit
zomereik, in het Wijnendalebos waren 70% van de staalnamebomen beuken en 30 % zomereiken (zie Tabel 3).
Tabel 3: Verhouding van het aantal staalnamepunten (=boomstammen) per boomsoort en per bosreservaat.

bosreservaat

beuk zomereik

Joseph Zwaenepoel 125

46

Wijnendalebos

28

67

3.1.2 Verteringsstadium
Van alle bomen werd het verteringsstadium bepaald in een vijfdelige schaal (zie Tabel 2). In de steekproef is er een
overwicht van overwegend oudere, en dus sterk vermolmde boomstammen (verteringsklasse 3-4), en dit vooral bij
de beuken in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel. Bij de zomereiken is er een overwicht van verteringsklasse 3. De
laatste verteringsklasse (=5: resten in strooisellaag) ontbreekt meestal.

Figuur 7: Verdeling van het aantal staalnamepunten (=boomstammen) per verteringsstadium (zie Tabel 2) en per boomsoort in de
bosreservaten Joseph Zwaenepoel en Wijnendalebos.
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3.1.3 Volume dood hout
De omvang van het volume dood hout per staalnamepunt kan potentieel een effect hebben op het aantal gevonden
soorten. Opnamen die groter zijn in volume, en dus oppervlakte, kunnen gemiddeld meer soorten herbergen dan
staalnamepunten met een kleinere oppervlakte. In het bosreservaat Joseph Zwaenepoel liggen de dood hout
volumes per boomstam over het algemeen veel hoger dan in het bosreservaat Wijnendalebos. De maximale
volumes van de beukenstammen zijn ook groter dan die van de zomereiken.

Figuur 8: Verdeling van het volume dood hout per boom in m³, opgedeeld naar boomsoort en bosreservaat.
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3.2

Vegetatieopnamen

3.2.1 Soortenrijkdom in functie van omgevingsvariabelen
Het verschil in soortenrijkdom per boom werd getest in functie van het bosreservaat, de boomsoort, het volume
van betreffende boomstam, de verteringsklasse en de interactie tussen verteringsklasse en de boomsoort. De
resultaten zijn te vinden in Tabel 4. Enkel het bosreservaat en het volume van de boomstammen bleken een
significante invloed te hebben op de soortenrijkdom waarbij vooral het volume van de boomstam bepalend is en in
tweede instantie ook het bosreservaat. Het aantal soorten is groter op grotere boomstammen en de bomen in het
bosreservaat Joseph Zwaenepoel zijn gemiddeld soortenrijker dan de bomen van het Wijnendalebos.

Tabel 4: Resultaten van het glm-model in R (R Core Team, 2014) waarbij soortenrijkdom werd getest in functie van bosreservaat,
boomsoort (beuk of zomereik), verteringsklasse en interactie tussen verteringsklasse en boomsoort. *** = P>0,001 ; **
= P>0,001 en <0,01 ; * = P>0,01 en 0,05.

Estimate

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

(Intercept)

1.847066

0.111185

16.613

< 2e-16 ***

Bosreservaat Wijnendalebos

-0.193949

0.058563

-3.312

0.000927 ***

Boomsoort zomereik

0.242467

0.259528

0.934

0.350170

Verteringsklasse2

-0.111871

0.116623

-0.959

0.337431

Verteringsklasse3

0.055797

0.099473

0.561

0.574847

Verteringsklasse4

0.040197

0.097991

0.410

0.681648

Verteringsklasse5

0.102434

0.254817

0.402

0.687691

Volume_m3

0.050659

0.007566

6.696

2.15e-11 ***

Boomsoort zomereik:Verteringsklasse2

-0.195131

0.286237

-0.682

0.495420

Boomsoort zomereik:Verteringsklasse3

-0.285648

0.266817

-1.071

0.284362

Boomsoort zomereik:Verteringsklasse4

-0.404610

0.519992

-0.778

0.436506

Boomsoort zomereik:Verteringsklasse5

NA

NA

NA

NA

3.2.2 Soortenrijkdom per bosreservaat
In totaal werden in beide bosreservaten samen 17 soorten lichenen gevonden, 8 soorten levermossen en 55
soorten bladmossen. In het bosreservaat Joseph Zwaenepoel, in het Zoniënwoud, werden de meeste soorten
gevonden nl. 13 soorten lichenen, 8 soorten levermossen en 50 soorten bladmossen tegenover 8 soorten lichenen,
4 soorten levermossen en 38 soorten bladmossen in het bosreservaat van Wijnendalebos. De volledige soortenlijst
per bosreservaat en de frequentie van de soorten in beide bosreservaten per boomsoort is te vinden in bijlage 1. De
bomen in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel zijn ook significant soortenrijker dan die van het Wijnendalebos
(p>0,001).
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3.2.3 Invloed van het verteringsstadium op de soortenrijkdom en
soortensamenstelling
Het verteringsstadium heeft geen significant effect op de soortenrijkdom. Recent omgevallen bomen hebben vaak
een relatief groot aantal soorten die echter in zeer lage bedekkingen voorkomen. De variatie in het aantal gevonden
soorten is hier ook het grootst. Bij verdere verteringsstadia daalt het aantal soorten licht maar dit verschil is
statistisch niet significant. In bijlage 2 en 3 is de frequentie van elke soort per verteringsklasse te vinden,
respectievelijk voor beuk en zomereik.

Figuur 9: Boxplots van de soortenrijkdom per boomstam in functie van verteringsstadium voor beuken in de bosreservaten Joseph
Zwaenepoel en Wijnendalebos.
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Figuur 10: Boxplots van de soortenrijkdom per boomstam in functie van verteringsstadium voor zomereiken in de bosreservaten
Joseph Zwaenepoel en Wijnendalebos.

3.2.4 Invloed van het dood hout volume op de soortenrijkdom
De omvang van het volume dood hout per boomstam heeft een positieve en zeer significante invloed (p>0,001) op
de soortenrijkdom op de betreffende stam. De toename van het aantal soorten in functie van de omvang van de
boomstam wordt nagenoeg volledig bepaald door de toename van het aantal mossen (zie Figuur 11). Lichenen
spelen in de totale soortenrijkdom op dood hout in beide bosreservaten nauwelijks een rol van betekenis.
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Figuur 11: Relatie tussen het volume dood hout per boomstam (in m³) en het aantal soorten mossen en lichenen.

3.2.5 Bijzondere soorten
Nowellia curvifolia (krulbladmos) is een uiterst zeldzaam levermos in Vlaanderen (zeldzaam in Nederland, bron :
BLWG (2014). Nowellia curvifolia. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen. 30 mei
2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/3422) maar een soort die wel aan het uitbreiden is, hoogstwaarschijnlijk
door de toename van dood hout in onze bossen (Vandekerkhove et al., 2011). In Wallonië is de soort vrij algemeen
ten zuiden van Samber en Maas en in de Ardennen zelfs algemeen. Ten noorden van Samber en Maas is ook daar
de soort zeer zeldzaam (Sotiaux & Vanderpoorten, 2015a). De soort is een echte specialist van dode boomstammen
en rottende stronken. De soort is bekend van 12 kilometerhokken in Vlaanderen waarvan er vier in het Zoniënwoud
gelegen zijn (http://florabank.inbo.be). Tijdens de inventarisatie van het Zoniënwoud van 1996 tot 1998 door
Sotiaux et al., 1999 werd Nowellia curvifolia enkel gevonden in 1 kilometerhok van het Zoniënwoud. Nowellia
curvifolia werd enkel gevonden in het Zoniënwoud, niet in Wijnendalebos. Ze werd in het bosreservaat Joseph
Zwaenepoel gevonden op 9 van de 46 onderzochte zomereiken (19,5 %) en slechts op 3 van de 125 onderzochte
beuken (2,4%). De soort is vooral talrijk op dode zomereiken die in de buurt van beekjes liggen waar de
luchtvochtigheid vermoedelijk wat hoger is. Op de Britse eilanden is het immers ook vooral een soort van de meer
westelijke gebieden met een hogere neerslag en dus ook een hogere luchtvochtigheid (Blockeel et al., 2014).
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Figuur 12: Nowellia curvifolia (krulbladmos), boven een detailfoto getrokken met een microscoop, onderaan een foto van Nowellia
curvifolia (rechts, roodbruin) samen met Lophocolea heterophylla (gedrongen kantmos) (links, lichtgroen).
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Hylocomium splendens (etagemos) is een zeer zeldzaam bladmos in Vlaanderen (Nederland: vrij algemeen, bron :
BLWG (2014). Hylocomium splendens. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen. 30 mei
2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/2783) en is bekend van 30 kilometerhokken in Vlaanderen (bron:
Florabank, http://flora.inbo.be). In Wallonië is de soort algemeen ten zuiden van Samber en Maas en zeldzaam
erboven (Sotiaux & Vanderpoorten, 2015b). De soort werd op slechts één beukenstam gevonden in het
Kersselaerspleyn. Het is een soort die eerder terrestrisch groeit op zure zandgronden of in de duinen op licht
ontkalkte zandgronden. Tijdens eerdere inventarisaties van het Zoniënwoud (Sotiaux et al., 1999, van Dort & van
Hees, 2001) werd de soort niet gevonden en het was ook de eerste waarneming in Florabank voor het Zoniënwoud
(http://flora.inbo.be).
Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos) is een zeer zeldzaam bladmos in Vlaanderen (in Nederland is het vrij
zeldzaam, bron : BLWG (2014). Rhytidiadelphus triquetrus. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen. 30 mei
2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/2977) en is bekend van 49 kilometerhokken in Vlaanderen (bron:
Florabank, http://flora.inbo.be). In Wallonië is ze vooral algemeen ten zuiden van Samber en Maas (Sotiaux &
Vanderpoorten, 2015b). Het is een soort van kalkrijke bodems in bossen maar ze kan ook gevonden worden in open
graslanden in de duinen en op kalkhellingen. Op dood hout komt ze slechts accidenteel voor. Ze werd slechts op
twee beukenstammen gevonden en enkel in het deelgebied Kersselaerspleyn van het bosreservaat Joseph
Zwaenepoel.

Figuur 13: Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos) op een dode beuk in het Kersselaerspleyn (bosreservaat Joseph
Zwaenepoel).

Rhytidiadelpus loreus (riempjesmos): zeldzaam (Nederland: vrij algemeen, bron : BLWG (2014). Rhytidiadelpus
loreus. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen. 30 mei 2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/2975) 68
kilometerhokken in Vlaanderen. In Wallonië is ze algemeen ten zuiden van Samber en Maas. Rhytidiadelpus loreus
werd op slechts op drie dode beukenstammen gevonden, enkel in het Kersselaerspleyn. Rhytidiadelpus loreus werd
ook al in 2001(van Dort & van Hees, 2001) gevonden ook op één van de dode beuken in het Kersselaerspleyn.
Polytrichastrum longisetum (gerand haarmos) is zeer zeldaam in Vlaanderen en werd in 95 kilometerhokken
gevonden (http://florabank.inbo.be). InNederland is de soort vrij algemeen (BLWG (2014). Polytrichastrum
longisetum. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen. 30 mei 2016, https://www.verspreidingsatlas.nl/2926). In
Wallonië is de soort zeldzaam in de Ardennen en elders zeer zeldzaam. Ze komt voor zowel op rottend hout als op
omgewoelde zure zandgronden.
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Zygodon conoideus (staafjesiepenmos) is een vrij zeldzaam bladmos maar is, net zoals zoveel epifyten, sterk aan het
uitbreiden. Volgens Florabank is het in 106 kilometerhokken in Vlaanderen gevonden. Het is een epifyt die eerder
accidenteel op dode bomen voorkomt. Men zou verwachten dat de soort vooral op recent omgevallen bomen te
vinden zou zijn maar in dit geval werd de soort gevonden op beuken met een matige verteringsklasse (klasse 2-3).
Ulota phyllantha (broedkroesmos) is net als Zygodon conoideus een vrij zeldzame epifyt die sterk aan het uitbreiden
is. De soort werd in Vlaanderen in 113 kilometerhokken gevonden. Ulota phyllantha werd gevonden op één recent
omgewaaide beuk in het Wijnendalebos en is een restant van de epifytische vegetatie die op de levende boom
stond.
Plagiothecium latebricola (dwergplatmos) is zeldzaam in Vlaanderen en werd in 65 kilometerhokken
(http://florabank.inbo.be). Ook in Wallonië komt de soort slechts zeldzaam en puntsgewijs voor (Sotiaux &
Vanderpoorten, 2015b). Plagiothecium latebricola werd op 4 beuken gevonden in het bosreservaat Wijnendalebos.
Sematophyllum substrumulosum (schorsdekmos) is een zeer zeldzaam mos in Vlaanderen (24 kilometerhokken in
Vlaanderen, bron: Florabank, http://flora.inbo.be) en ook in Nederland is dit bladmos zeer zeldzaam. In de recente
mossenatlas van Wallonië (Sotiaux & Vanderpoorten, 2015b) staat de soort zelfs niet vermeld. Sematophyllum
substrumulosum werd op één dode zomereik gevonden in het Wijnendalebos. Het is een soort van zure schors en
dood hout, bij voorkeur dood naaldhout. Lange tijd werd gedacht dat het een soort was met een exclusief ZuidAtlantische verspreiding en de soort is pas recent ontdekt in België (De Beer & Arts, 2000), Nederland (van Zanten,
2003) en Engeland (Holyoak, 1996, Bosanquet, 2013). De soort lijkt zich verder te zullen uitbreiden onder invloed
van klimaatswijzigingen (Sérgio et al., 2001). Vermoedelijk is de soort zelf nu al algemener dan de huidige
verspreidingsgegevens laten uitschijnen want de soort is gemakkelijk te verwarren met algemene slaapmossen (met
name Rhynchostegium confertum en Hypnum cupressiforme).
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Figuur 14: Detail van de bladvoet van Sematophullum substrumulosum (schorsdekmos) afkomstig van een dode beukenstam uit
het bosreservaat Wijnendalebos.

3.2.6 Vergelijking met inventarisaties van het Nat-Man project
Een vergelijking met de gegevens uit het Nat-Man project (van Dort & van Hees, 2001, Odor et al., 2006) is enkel
mogelijk voor de beuken uit het Kersselaerspleyn omdat in 2001 enkel dit bosreservaat bemonsterd werd en ook
enkel beuken. Toen werd wel een groter aantal beuken bemonsterd, 200 in 2001 i.p.v. 125 in 2016. Voor een groot
deel betreft het dezelfde boomstammen maar in 2016 werden er een aantal recent gevallen bomen aan de
steekproef toegevoegd. De frequentie van elke soort op de dode beuken in het Kersselaerspleyn in 2001 en 2016 is
te vinden in bijlage 4, evenals een percentuele trend. Door middel van een Chi-kwadraat test werd het
significantieniveau van de trend bepaald. De trend van de soorten is ook weergegeven in Figuur 15. Van de 80
soorten lichenen, levermossen en bladmossen die in één van beide inventarisatiecampagnes gevonden zijn gaan er
28 achteruit tegenover 55 vooruitgaande soorten.
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Wetenschappelijke naam soorten

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Dicranum tauricum Sapjegin
Bryum capillare Hedw.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.
Lepraria incana (L.) Ach.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Dicranum montanum Hedw.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
Fissidens taxifolius Hedw.
Funaria hygrometrica Hedw.
Gyalideopsis anastomosans P. James & Vězda
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Fissidens bryoides Hedw.
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Marchantia polymorpha L.
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.
Dicranum scoparium Hedw.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Pellia epiphylla (L.) Corda
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Lecanora barkmaniana Aptroot & van Herk
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Tetraphis pellucida Hedw.
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Physcia tenella (Scop.) DC.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger
Parmelia sulcata Taylor
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. s.s.
Radula complanata (L.) Dumort.
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.
Plagiothecium
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.
Isothecium myosuroides Brid.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Mnium hornum Hedw.
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Figuur 15: Trend in de frequentie van mossen en lichenen op dode liggende beuken in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel.

De meeste soorten met een significant positieve trend zijn soorten die frequenter voorkomen bij oudere en sterker
verteerde boomstammen (van Dort & van Hees, 2001) zoals Mnium hornum (gewoon sterrenmos), Kindbergia
praelongum (fijn laddermos), Eurhynchium striatum (geplooid snavelmos), Herzogiella selegeri (geklauwd
pronkmos), Polytrichastrum formosum (fraai haarmos) en Thuidium tamariscinum (gewoon thujamos). Mogelijk is
dit te verklaren door de toename van de hoeveelheid oude en sterk verteerde boomstammen ten opzichte van
2001. Een uitzondering hierop is Metzgeria furcata (bleek boomvorkje). Deze soort is eigenlijk een epifyt die vooral
op recent omgevallen bomen werd gevonden. Epifytische mossen kennen de laatste decennia echter een
opmerkelijke toename in Vlaanderen (Van Landuyt, 2011) ten gevolge van de afname van verzurende depositie
(Verstraeten et al., 2016).
Onder de soorten die sterk afnemen is er één uitschieter, nl. Brachythecium salebrosum (glad dikkopmos).
Ecologisch valt deze zeer sterke achteruitgang moeilijk te verklaren. De soort kan echter gemakkelijk verward
worden met Brachythecium rutabulum (gewoon dikkopmos), de meest algemene soort. Andere sterk afnemende
soorten op dode beuken in het Kersselaerspleyn zijn Dicranoweissia cirrata (gewoon sikkelsterretje), Dicranum
tauricum (bros gaffeltandmos) en Dicranella heteromalla (gewoon pluisjesmos).
Dicranum tauricum (bros gaffeltandmos) is pas halfweg de 20° eeuw in ons land (Demaret & Castagne, 1961) en in
Nederland (Van Tooren & Sparrius, 2007) opgedoken. Als sterk acidofiele soort profiteerde ze volop van de
verslechterde luchtkwaliteit en zure regen. Deze uitbreiding is nog in volle gang. Tijdens dit onderzoek zijn voor het
eerst in Vlaanderen sporulerende planten gevonden. Als gevolg van de verbeterde luchtkwaliteit de laatste
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decennia wordt Dicranum tauricum echter teruggedrongen tot bomen met sterk zure schors, zoals ruwe berk en
coniferen. Op bomen met neutrale schors zoals beuken komt ze nog nauwelijks voor wat de achteruitgang in
vergelijking met 2001 kan verklaren.

Figuur 16: Kapselende Dicranum tauricum (bros gaffeltandmos) op een zomereik in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel.

Dicranoweisia cirrata (sikkelsterretje) gaat over het algemeen achteruit en is een zwaveltolerante soort. Ze was
enkele decennia geleden vaak de enige epifyt en wordt nu verdrongen door minder zwaveltolerante soorten. Nu
staat ze vaak alleen nog op zeer zure schors van ruwe berk en naaldhoutsoorten.
Dicranella heteromalla (gewoon pluisjesmos) is een terrestrische soort, die in een vroeg stadium van omvallen
algemeen is op de wortelkluiten. Na verloop van tijd spoelt de aarde weg en dus ook Dicranella heteromalla ! Het is
ook mogelijk dat wij minder aandacht hebben geschonken aan terrestrische soorten op de kluiten en dat de
achteruitgang van Dicranella enkel een waarnemerseffect is.
Een bijzondere soort die in 2001 nog gevonden werd (alhoewel toen ook maar op één boom) maar tijdens deze
inventarisatiecampagne niet meer is Ptilidium pulcherrimum (boomfranjemos). Het is een soort die in Nederland, en
ook in Vlaanderen, sterk achteruit gaat (BLWG (2016). Ptilidium pulcherrimum. In: NDFF Verspreidingsatlas mossen.
13 mei 2016, http://www.verspreidingsatlas.nl/3449). Ook in Wallonië blijkt de soort het laatste decennium
moeilijker te vinden (Sotiaux & Vanderpoorten, 2015a). De soort heeft een boreaal-montane verspreiding en
produceert in zuidelijkere streken nauwelijks sporofyten waardoor kolonisatie hier afhangt van lange
afstandskolonisatie uit noordelijkere streken waar ze wel frequent sporuleert (Blockeel et al., 2014).
Andere soorten die in vergelijking met 2001 verdwenen zijn blijken eerder algemene soorten te zijn die occasioneel
en in lage frequentie gevonden werden op de dode beuken uit het Nat-Man project.
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4

Discussie

De soortenrijkdom op dode bomen wordt in sterke mate bepaald door de hoeveelheid en ook door de omvang van
de dode bomen. Dit verklaart in eerste instantie waarom de dode bomen in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel
gemiddeld soortenrijker zijn dan dan die van het Wijnendalebos. Milieuvariabelen zoals de dubbel zo hoge
stikstofdepositie in het bosreservaat van het Wijnendalebos hebben hoogstwaarschijnlijk ook een invloed op de
soortensamenstelling en/of soortenrijkdom maar dit onderzoek laat niet toe dit eenduidig aan te tonen.
Alhoewel het verteringsstadium een duidelijke invloed heeft op de soortensamenstelling is er geen significante
relatie met de soortenrijkdom. Bij zeer recent omgevallen bomen zijn alleen de epifyten aan te treffen die zich
reeds op de levende boom gevestigd hebben. In de meeste gevallen gaat het dan over zeer lage bedekkingen. Na
verloop van tijd – en zolang de schors nog intact is - lijkt de bedekking van epifyten (bv. Metzgeria furcata (bleek
boomvorkje) en Orthotrichaceae) zelfs toe te nemen. Dat is begrijpelijk gezien de schors van liggende bomen langer
vochtig blijft dan die van staande bomen.
Eens de bomen in rottingsstadium 1 komen worden de epifyten overgroeid door concurrentiekrachtige pleurocarpe
mossen zoals Brachythecium rutabulum (gewoon dikkopmos), Hypnum cupressiforme (gewoon klauwtjesmos) en
Kindbergia praelonga (fijn laddermos).
Als het rottingsproces verder verloopt volgens het plaatje dan is in rottingsstadium 2 de schors volledig verdwenen,
samen met de aanwezige pleurocarpen. Er ontstaan dan nieuwe kansen voor concurrentiezwakke specialisten van
dood hout zoals Nowellia curvifolia (krulbladmos), Lepidozia reptans (neptunusmos), Sematophyllum
substrumulosum (schorsdekmos), … mits het onderliggende hout nog stevig genoeg is. Dit doet zich vooral voor bij
hardhoutsoorten als eik en coniferen.
In het geval van beuk – en nog extremer bij berk – biedt de schors veel langer weerstand tegen verrotting. Op het
moment dat de schors volledig afgevallen is, is het hout dan al zodanig verrot dat het geen houvast meer biedt aan
kleine pioniersoorten. Dit verklaart o.m. waarom soorten als Nowellia curvifolia (krulbladmos) nauwelijks op beuk
gevonden worden en veel meer op eik.
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Bijlage 1: Soortenlijst van de lichenen, levermossen en bladmossen
gevonden op dood hout per boomsoort in het bosreservaat Joseph
Zwaenepoel en in het bosreservaat Wijnendalebos.
Wetenschappelijke naam soort

Nederlandse naam
soort

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat Joseph
Zwaenepoel per boomsoort
(%)

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat
Wijnendalebos per
boomsoort (%)

Lichenen (17 soorten, 13 in Joseph Zwaenepoel, 8 in Wijnendalebos)
Beuk

Zomereik

Beuk

Arthonia radiata (Pers.) Ach.

Amoebekorst

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

Fijne geelkorst

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.

Smal bekermos

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

Kopjes-bekermos

1 (0,8)

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Bosschildmos

1 (0,8)

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale

Groen boomschildmos

1 (0,8)

Graphis scripta (L.) Ach.

Gewoon schriftmos

Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M.
Choisy

Gewoon schubjesmos

1 (0,8)

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Gebogen schildmos

1 (0,8)

Lecanora barkmaniana Aptroot & van Herk

Ammoniakschotelkorst

1 (0,8)

Lecanora carpinea (L.) Vain.

Melige schotelkorst

1 (1,5)

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

Gewoon
purperschaaltje

4 (6,0)

Lepraria incana (L.) Ach.

Gewone poederkorst

7 (5,6)

Parmelia sulcata Taylor

Gewoon schildmos

3 (2,4)

Physcia tenella (Scop.) DC.

Heksenvingermos

Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Zomereik

4 (5,9)
2 (1,6)
18 (14,4)

28 (60,8)

1 (1,5)

1 (3,6)

1 (2,2)
2 (3,0)

4 (8,7)

4 (6,0)

2 (1,6)

1 (2,2)

1 (1,5)

UV-mos

1 (0,8)

3 (6,5)

Groot dooiermos

1 (0,8)

1 (1,5)

Levermossen (8 soorten, 8 in Joseph Zwaenepoel, 4 in Wijnendalebos)
Beuk
Frullania dilatata (L.) Dumort.

Helmroestmos

Lepidozia reptans (L.) Dumort.

Neptunusmos

Lophocolea bidentata (L.) Dumort.

Gewoon kantmos

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.

Gedrongen kantmos

Metzgeria furcata (L.) Dumort.

Bleek boomvorkje
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Zomereik

5 (4)

Beuk

Zomereik

2 (3,0)
4 (8,7)

11 (8,8)

1 (2,2)

72 (57,6)

42 (91,3)

11 (8,8)

1 (3,6)
23 (34,3)

13 (46,4)

8 (11,9)
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aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat Joseph
Zwaenepoel per boomsoort
(%)
3 (2,4)
9 (19,6)

Wetenschappelijke naam soort

Nederlandse naam
soort

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Krulbladmos

Pellia epiphylla (L.) Corda

Gewoon plakkaatmos

1 (0,8)

Radula complanata (L.) Dumort.

Gewoon schijfjesmos

3 (2,4)

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Helmroestmos

5 (4)

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat
Wijnendalebos per
boomsoort (%)

2 (3,0)

Bladmossen (55 soorten, 50 in Joseph Zwaenepoel, 39 in Wijnendalebos)
Beuk

Zomereik

Zomereik

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

Gewoon pluisdraadmos

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.

Groot rimpelmos

Aulacomnium androgynum (Hedw.)
Schwägr.

Gewoon knopjesmos

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.)
Ignatov & Huttunen

Fluweelmos

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.

Gewoon dikkopmos

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex
F.Weber & D.Mohr) Schimp.

Glad dikkopmos

8 (6,4)

1 (1,5)

Bryum capillare Hedw.

Schroefknikmos

21 (16,8)

4 (6,0)

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Gewoon puntmos

3 (2,4)

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

Boskronkelsteeltje

2 (1,6)

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

Grijs kronkelsteeltje

4 (3,2)

Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.

Breekblaadje

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Gewoon purpersteeltje

1 (0,8)

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout

Haarspitsmos

1 (0,8)

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr

Vliermos

1 (0,8)

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

Gewoon pluisjesmos

15 (12)

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.

Gewoon sikkelsterretje

Dicranum montanum Hedw.

Bossig gaffeltandmos

Dicranum scoparium Hedw.

Gewoon gaffeltandmos

21 (16,8)

Dicranum tauricum Sapjegin

Bros gaffeltandmos

13 (10,4)

30 (65,2)

1 (1,5)

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Geplooid snavelmos

48 (38,4)

4 (8,7)

17 (25,4)

7 (25)

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.

Geklauwd pronkmos

81 (64,8)

36 (78,3)

12 (17,9)

2 (7,1)

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Glanzend etagemos

Hypnum cupressiforme Hedw.

Echt klauwtjesmos

46 (100)

56 (83,6)

23 (82,1)
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6 (4,8)

Beuk

59 (47,2)

2 (3,0)
15 (32,6)

12 (9,6)

7 (10,4)

8 (28,6)

1 (1,5)

1 (0,8)
113 (90,4)

27 (58,7)

41 (61,2)

21 (75)

1 (3,6)

4 (6,0)
6 (9,0)

3 (6,5)

5 (4)
1 (0,8)

6 (9,0)

8 (28,6)

1 (1,5)
8 (17,4)

1 (1,5)
1 (3,6)

1 (0,8)
107 (85,6)
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aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat Joseph
Zwaenepoel per boomsoort
(%)
5 (4)

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat
Wijnendalebos per
boomsoort (%)
10 (14,9)
3 (10,7)

Wetenschappelijke naam soort

Nederlandse naam
soort

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke

Heideklauwtjesmos

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois)
Isov.

Recht palmpjesmos

1 (0,8)

Isothecium myosuroides Brid.

Knikkend palmpjesmos

10 (8)

3 (6,5)

6 (9,0)

3 (10,7)

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra

Fijn laddermos

112 (89,6)

28 (60,8)

54 (80,5)

21 (75)

Mnium hornum Hedw.

Gewoon sterrenmos

104 (83,2)

37 (80,4)

38 (56,7)

14 (50)

Orthodontium lineare Schwägr.

Geelsteeltje

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.

Gewone haarmuts

9 (7,2)

5 (7,5)

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.

Grijze haarmuts

3 (2,4)

1 (1,5)

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor

Broedhaarmuts

1 (0,8)

2 (3,0)

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.

Gerimpeld
boogsterrenmos

10 (8)

Plagiothecium

Platmos (G)

4 (3,2)

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex
Limpr.

Geklauwd platmos

Plagiothecium denticulatum (Hedw.)
Schimp. s.s.

Glanzend platmos s.s.

Plagiothecium laetum Schimp.

Klein platmos

3 (4,5)

Plagiothecium latebricola Schimp.

Dwergplatmos

4 (6,0)

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger

Groot platmos

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.

5 (10,9)

2 (3,0)

3 (2,4)

1 (3,6)
1 (3,6)

2 (3,0)

3 (10,7)

7 (5,6)

13 (19,4)

1 (3,6)

Gerimpeld platmos

3 (2,4)

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Bronsmos

1 (0,8)

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.

Fraai haarmos

75 (60)

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.)
G.L.Sm.

Gerand haarmos

1 (0,8)

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.

Gewoon pronkmos

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.

Gewoon viltsterrenmos

7 (5,6)

Rhynchostegium confertum (Dicks.)
Schimp.

Boomsnavelmos

7 (5,6)

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Riempjesmos

3 (2,4)

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.)
Warnst.

Gewoon haakmos

2 (1,6)

INBO.R.2016.11823501

2 (7,1)

10 (8)

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
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1 (2,2)

18 (14,4)

1 (2,2)

1 (1,5)

9 (19,6)

22 (32,8)

9 (32,1)

,0,0,07
(10,4)

2 (7,1)

8 (11,9)

1 (1,5)
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Wetenschappelijke naam soort

Nederlandse naam
soort

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Pluimstaartmos

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat Joseph
Zwaenepoel per boomsoort
(%)
2 (1,6)

aantal bemonsterde
bomen met de soort in het
bosreservaat
Wijnendalebos per
boomsoort (%)

Sematophyllum substrumulosum (Hampe)
E.Britton

Schorsdekmos

Tetraphis pellucida Hedw.

Viertandmos

1 (0,8)

2 (4,3)

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.

Gewoon thujamos

30 (24)

3 (6,5)

7 (10,4)

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

Knotskroesmos

6 (4,8)

2 (4,3)

1 (1,5)

Ulota crispa (Hedw.) Brid.

Trompetkroesmos

1 (1,5)

Ulota phyllantha Brid.

Broedkroesmos

1 (1,5)

Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor

Staafjesiepenmos
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1 (1,5)

3 (10,7)

3 (2,4)
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Bijlage 2: Frequentie (%) van het voorkomen van mossen en lichenen per
verteringsklasse op de dode beuken.

Wetenschappelijke naam
Lichenen
Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Graphis scripta (L.) Ach.
Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy
Lecanora barkmaniana Aptroot & van Herk
Lecanora carpinea (L.) Vain.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Lepraria incana (L.) Ach.
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
Parmelia sulcata Taylor
Physcia tenella (Scop.) DC.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Levermossen
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Pellia epiphylla (L.) Corda
Radula complanata (L.) Dumort.
Bladmossen
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov &
Huttunen
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber &
D.Mohr) Schimp.
Bryum capillare Hedw.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
Dicranum montanum Hedw.
Dicranum scoparium Hedw.
Dicranum tauricum Sapjegin
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.
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Nederlandse naam

Verteringsklasse
1
2
3
4
(n=17) (n=23) (n=61) (n=87)

5
(n=4)

Amoebekorst
Fijne geelkorst
Smal bekermos
Kopjes-bekermos
Bosschildmos
Groen boomschildmos
Gewoon schriftmos
Gewoon schubjesmos
Ammoniakschotelkorst
Melige schotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewone poederkorst
Gebogen schildmos
Gewoon schildmos
Heksenvingermos
UV-mos
Groot dooiermos

17,6
11,8
0,0
0,0
5,9
5,9
11,8
5,9
5,9
5,9
23,5
23,5
5,9
17,6
17,6
0,0
11,8

0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,6
0,0
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
12,6
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Helmroestmos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Bleek boomvorkje
Krulbladmos
Gewoon plakkaatmos
Gewoon schijfjesmos

35,3
0,0
23,5
29,4
0,0
0,0
17,6

4,3
0,0
47,8
30,4
0,0
0,0
0,0

0,0
4,9
52,5
11,5
3,3
0,0
0,0

0,0
9,2
55,2
0,0
1,1
1,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gewoon pluisdraadmos
Groot rimpelmos
Gewoon knopjesmos

11,8
0,0
0,0

8,7
34,8
4,3

4,9
32,8
8,2

1,1
43,7
8,0

0,0
0,0
0,0

Fluweelmos
Gewoon dikkopmos

0,0
17,6

4,3
91,3

0,0
86,9

0,0
87,4

0,0
25,0

Glad dikkopmos
Schroefknikmos
Gewoon puntmos
Boskronkelsteeltje
Grijs kronkelsteeltje
Breekblaadje
Gewoon purpersteeltje
Haarspitsmos
Vliermos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon sikkelsterretje
Bossig gaffeltandmos
Gewoon gaffeltandmos
Bros gaffeltandmos
Geplooid snavelmos
Geklauwd pronkmos

0,0
5,9
0,0
0,0
11,8
11,8
0,0
0,0
5,9
0,0
23,5
5,9
0,0
35,3
11,8
11,8

21,7
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
4,3
8,7
8,7
8,7
21,7

1,6
16,4
3,3
0,0
8,2
3,3
1,6
1,6
0,0
13,1
0,0
0,0
8,2
3,3
34,4
54,1

3,4
8,0
1,1
2,3
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0
0,0
16,1
4,6
43,7
58,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
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Wetenschappelijke naam
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Isothecium myosuroides Brid.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Mnium hornum Hedw.
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.
Plagiothecium
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. s.s.
Plagiothecium laetum Schimp.
Plagiothecium latebricola Schimp.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E.Britton
Tetraphis pellucida Hedw.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.
Ulota crispa (Hedw.) Brid.
Ulota phyllantha Brid.
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor

www.inbo.be

Nederlandse naam
Glanzend etagemos
Echt klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Recht palmpjesmos
Knikkend palmpjesmos
Fijn laddermos
Gewoon sterrenmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Broedhaarmuts
Gerimpeld
boogsterrenmos
Platmos (G)
Geklauwd platmos
Glanzend platmos s.s.
Klein platmos
Dwergplatmos
Groot platmos
Gerimpeld platmos
Bronsmos
Fraai haarmos
Gerand haarmos
Gewoon pronkmos
Gewoon viltsterrenmos
Boomsnavelmos
Riempjesmos
Gewoon haakmos
Pluimstaartmos
Schorsdekmos
Viertandmos
Gewoon thujamos
Knotskroesmos
Trompetkroesmos
Broedkroesmos
Staafjesiepenmos
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Verteringsklasse
1
2
3
4
(n=17) (n=23) (n=61) (n=87)
0,0
0,0
1,6
0,0
94,1
91,3
85,2
82,8
11,8
4,3
9,8
5,7
0,0
0,0
1,6
0,0
17,6
4,3
8,2
8,0
29,4
73,9
98,4
93,1
23,5
60,9
80,3
83,9
47,1
21,7
1,6
0,0
11,8
8,7
0,0
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
5,9
0,0
0,0
17,6
0,0
11,8
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
35,3
5,9
5,9
0,0

4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
47,8
0,0
8,7
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
0,0
0,0
8,7

8,2
1,6
3,3
1,6
1,6
3,3
3,3
14,8
3,3
1,6
55,7
1,6
8,2
4,9
9,8
0,0
3,3
3,3
0,0
1,6
26,2
0,0
0,0
0,0
1,6

4,6
2,3
0,0
2,3
1,1
1,1
11,5
10,3
2,3
0,0
54,0
0,0
18,4
4,6
5,7
3,4
1,1
0,0
1,1
0,0
21,8
0,0
0,0
0,0
0,0

5
(n=4)
0,0
50,0
25,0
0,0
0,0
75,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Bijlage 3: Frequentie (%) van het voorkomen van mossen en lichenen per
verteringsklasse op de dode zomereiken.
Wetenschappelijke naam
Lichenen
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Lepraria incana (L.) Ach.
Physcia tenella (Scop.) DC.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy
Levermossen
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Bladmossen
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Bryum capillare Hedw.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranum montanum Hedw.
Dicranum scoparium Hedw.
Dicranum tauricum Sapjegin
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke
Isothecium myosuroides Brid.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Mnium hornum Hedw.
Orthodontium lineare Schwägr.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. s.l.
Plagiothecium laetum Schimp.
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.
Tetraphis pellucida Hedw.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.
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Nederlandse naam
Smal bekermos
Groen boomschildmos
Gewone poederkorst
Heksenvingermos
UV-mos

1 (n=2)

Verteringsklasse
2 (n=16)
3 (n=54)

4 (n=1)

50,0
50,0
50,0
0,0
0,0

43,8
0,0
6,3
6,3
12,5

37,0
0,0
3,7
0,0
1,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Neptunusmos
Krulbladmos

0,0
100,0
0,0
0,0

0,0
75,0
12,5
12,5

3,7
74,1
3,7
13,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Groot rimpelmos
Gewoon dikkopmos
Schroefknikmos
Gewoon pluisjesmos
Bossig gaffeltandmos
Gewoon gaffeltandmos
Bros gaffeltandmos
Geplooid snavelmos
Geklauwd pronkmos
Echt klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Knikkend palmpjesmos
Fijn laddermos
Gewoon sterrenmos
Geelsteeltje

0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
100,0
0,0
50,0
0,0
100,0
0,0

37,5
75,0
0,0
12,5
12,5
0,0
37,5
18,8
31,3
93,8
0,0
12,5
62,5
50,0
0,0

27,8
59,3
1,9
14,8
11,1
1,9
40,7
13,0
59,3
94,4
5,6
5,6
68,5
75,9
9,3

100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
6,3
18,8
0,0
0,0
6,3
6,3

1,9
1,9
1,9
1,9
5,6
0,0
0,0
25,9
3,7
3,7
7,4
0,0

0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gerimpeld
boogsterrenmos
Geklauwd platmos
Glanzend platmos s.l.
Klein platmos
Groot platmos
Gerimpeld platmos
Fraai haarmos
Gewoon pronkmos
Viertandmos
Gewoon thujamos
Knotskroesmos
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Bijlage 4: Vergelijking van frequentie van de gevonden mossen en
lichenen op dode beuken in het Kersselaerspleyn tussen 2001 en 2016,
de trend (% trend) met significantie van de trend (sign). Significantie
volgens de Chi-kwadraat test : *** p<0,001 / ** p >0,001 en <0,01 / *
p>0,01 en <0,05 / (*) p>0,05 en <0,1.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

2001 (n=200)

2016 (n=125)

% trend

sign

Lichenen
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

Fijne geelkorst

0

1,6

1,6

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.

Smal bekermos

18

14,4

-3,6

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

Kopjes-bekermos

0

0,8

0,8

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Bosschildmos

0

0,8

0,8

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale

Groen boomschildmos

0

0,8

0,8

Gyalideopsis anastomosans P. James & Vězda

Aspergekorst

1

0,0

-1,0

Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy

Gewoon schubjesmos

0

0,8

0,8

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Gebogen schildmos

0

0,8

0,8

Lecanora barkmaniana Aptroot & van Herk

Ammoniakschotelkorst

0

0,8

0,8

Lepraria incana (L.) Ach.

Gewone poederkorst

10

5,6

-4,4

Parmelia sulcata Taylor

Gewoon schildmos

0

2,4

2,4

Physcia tenella (Scop.) DC.

Heksenvingermos

0

1,6

1,6

Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy

UV-mos

0

0,8

0,8

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Groot dooiermos

0,5

0,8

0,3

(*)

(*)

Levermossen
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.

Gewoon draadmos

1

0,0

-1,0

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Helmroestmos

0

4,0

4,0

Lepidozia reptans (L.) Dumort.

Neptunusmos

0,5

0,0

-0,5

Lophocolea bidentata (L.) Dumort.

Gewoon kantmos

7

8,8

1,8

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.

Gedrongen kantmos

63

57,6

-5,4

Marchantia polymorpha L.

Parapluutjesmos

0,5

0,0

-0,5

Metzgeria furcata (L.) Dumort.

Bleek boomvorkje

0

8,8

8,8

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

Krulbladmos

1

2,4

1,4

Pellia epiphylla (L.) Corda

Gewoon plakkaatmos

0,5

0,8

0,3

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio

Boomfranjemos

0,5

0,0

-0,5

Radula complanata (L.) Dumort.

Gewoon schijfjesmos

0

2,4

2,4

*

**

***

Bladmossen
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

Gewoon pluisdraadmos

0,5

4,8

4,3

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.

Groot rimpelmos

52

47,2

-4,8

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.

Gewoon knopjesmos

10

9,6

-0,4

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov
& Huttunen

Fluweelmos

0,5

0,8

0,3

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.

Gewoon dikkopmos

93

90,4

-2,6

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber
& D.Mohr) Schimp.

Glad dikkopmos

61

6,4

-54,6
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***

39

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

2001 (n=200)

2016 (n=125)

% trend

sign

Bryum capillare Hedw.

Schroefknikmos

28

16,8

-11,2

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Gewoon puntmos

3

2,4

-0,6

*

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

Boskronkelsteeltje

0

1,6

1,6

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

Grijs kronkelsteeltje

3

3,2

0,2

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

Gewoon purpersteeltje

5

0,8

-4,2

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout

Haarspitsmos

0

0,8

0,8

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr

Vliermos

0

0,8

0,8

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

Gewoon pluisjesmos

23

12,0

-11,0

*

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.

Gewoon sikkelsterretje

25

4,0

-21,0

***

Dicranum montanum Hedw.

Bossig gaffeltandmos

4

0,8

-3,2

(*)

Dicranum scoparium Hedw.

Gewoon gaffeltandmos

17

16,8

-0,2

Dicranum tauricum Sapjegin

Bros gaffeltandmos

26

10,4

-15,6

***

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

Geplooid snavelmos

12

38,4

26,4

***

Fissidens bryoides Hedw.

Gezoomd vedermos

0,5

0,0

-0,5

Fissidens taxifolius Hedw.

Kleivedermos

1

0,0

-1,0

Funaria hygrometrica Hedw.

Krulmos

1

0,0

-1,0

(*)

*

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.

Geklauwd pronkmos

42

64,8

22,8

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Glanzend etagemos

0

0,8

0,8

***

Hypnum cupressiforme Hedw.

Echt klauwtjesmos

80

85,6

5,6

Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke

Heideklauwtjesmos

0

4,0

4,0

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. Recht palmpjesmos

0

0,8

0,8

Isothecium myosuroides Brid.

Knikkend palmpjesmos

1

8,0

7,0

***

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra

Fijn laddermos

61

89,6

28,6

***

Mnium hornum Hedw.

Gewoon sterrenmos

50

83,2

33,2

***
*

**

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.

Gewone haarmuts

2

7,2

5,2

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.

Grijze haarmuts

1

2,4

1,4

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor

0

0,8

0,8

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.

Broedhaarmuts
Gerimpeld
boogsterrenmos

0

8,0

8,0

***

Plagiothecium

Platmos (G)

0

3,2

3,2

*

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.
s.s.

Geklauwd platmos

0

0,0

0,0

Glanzend platmos s.s.

0

2,4

2,4

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger

Groot platmos

6

8,0

2,0

0

5,6

5,6

1

2,4

1,4

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.

Gerimpeld platmos

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Bronsmos

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.)
G.L.Sm.

Fraai haarmos

0

0,8

0,8

40

60,0

20,0

Gerand haarmos

0

0,8

0,8

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.

Groot laddermos

1

0,0

-1,0

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.

Gewoon pronkmos

11

14,4

3,4

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.

Gewoon viltsterrenmos

3

5,6

2,6

Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.

Boomsnavelmos

24

5,6

-18,4

40
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*

***

***

***

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

2001 (n=200)

2016 (n=125)

% trend

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Riempjesmos

0,5

2,4

1,9

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.

Gewoon haakmos

1

1,6

0,6

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.

Pluimstaartmos

0

1,6

1,6

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske

Geplooid sikkelmos

0,5

0,0

-0,5

Tetraphis pellucida Hedw.

Viertandmos

0

0,8

0,8

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.

Gewoon thujamos

4

24,0

20,0

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

Knotskroesmos

2

4,8

2,8

Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor

Staafjesiepenmos

0

2,4

2,4

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

Echt iepenmos

1

0,0

-1,0
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