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Wouter Van Landuyt en Dirk De Beer

In het voorjaar van 2016 werden de mossen en lichenen op dood hout in de bosreservaten van het Zoniënwoud en Wijnendalebos onder de loep genomen (Van Landuyt &
De Beer, 2016). In totaal werden 264 boomstammen bemonsterd waarvan 191 beuken
en 73 zomereiken. De steekproef bestond uitsluitend uit liggende dode boomstammen. In het bosreservaat Joseph Zwaenepoel gebeurde dit eerder in 2001 waardoor
we ook voor de eerste keer een trendanalyse konden maken van de evolutie van de
mossensamenstelling.

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 ook de meeste speciale vondsten gedaan.
Onder hen zijn een aantal dood hout specialisten zoals het in Vlaanderen uiterst zeldzame krulbladmos (Nowellia curvifolia) die er op matig
verteerde dode zomereiken regelmatig gevonden werd.
Bemoste beukenstammen in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel (foto: Wouter Van

Een algemenere dood hout specialist geklauwd pronkmos (Herzogiella selegeri) is in
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het Zoniënwoud talrijk aanwezig. Andere in Vlaanderen zeldzame soorten die in het
Zoniënwoud gevonden werden zijn etagemos (Hylocomium splendens),
pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus), riempjesmos (Rhytidiadelpus loreus) en gerand haarmos (Polytrichastrum longisetum).
De meest bijzondere vondst in het Wijnendalebos is schorsdekmos (Sematophyllum substrumulosum), een dood hout specialist met een zuidAtlantische verspreiding die recent aan het uitbreiden is.

Wijnendalebos is minder soortenrijk wat betreft mossen op dood hout
en dit geldt niet alleen voor het totaal aantal gevonden soorten maar
eveneens voor het gemiddeld aantal soorten per boomstam. Het verschil is het grootst bij recent omgevallen boomstammen maar houdt
Krulbladmos (Nowellia curvifolia) (rechts,
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gen vaak nog een groot aantal epifytische soorten die bij verdere verteringsstadia
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verdwijnen. Het lage aantal epifyten in Wijnendalebos is te verklaren
door de luchtkwaliteit en met name de hogere concentratie aan ammoniak in de lucht. De soortenrijkdom per boomstam wordt overigens
ook in belangrijke mate bepaald door het volume van de boomstam.

Er werd ook een vergelijking gemaakt met de inventarisaties van het
Nat-Man project in 2001 (van Dort & van Hees, 2001, Odor et al., 2006).
Dit was enkel mogelijk voor de beuken uit Zoniën omdat toen enkel
dit bosreservaat bemonsterd werd. Voor een groot deel betreft het
dezelfde boomstammen maar in 2016 werden er een aantal recent
gevallen bomen aan de steekproef toegevoegd. Van de 80 soorten
lichenen, levermossen en bladmossen die in één van
beide inventarisatiecampagnes gevonden zijn gaan
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eigenlijk een epifyt die vooral op recent omgevallen
bomen werd gevonden. Epifytische mossen kennen de laatste decennia echter een

Boven: een detailopname van krulbladmos

opmerkelijke toename in Vlaanderen (Van Landuyt, 2011) mede ten gevolge van de
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afname van verzurende depositie (Verstraeten et al., 2016).

Landuyt)

Onder: relatie tussen het volume dood
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