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Effekten van luchtverontreiniging op korstmossen, 

resultaten van meerjarige studies 

Korstmossen (lichenen) zijn schimmels 
die door het bezit van symbiotische al
gen in staat zijn in hun eigen koolstofbe
hoefte te voorzien. Bijna alle korst
mossen zijn ascomyceten. Het aantal 
soorten korstmossen bedraagt op wereld
schaal ca 16.000; hiervan zijn er 665 uit 
Nederland bekend (Brand et al., 1988). 
Groeiplaatsen van korstmossen worden 
in het algemeen gekenmerkt door ar
moede aan nutriënten. Grofweg kan 
men drie typen standplaatsen onder
scheiden: terrestrisch, d.w.z. op de 
grond (duinen, heiden, zandverstuivin
gen); epilithisch, d.w.z. op steen (ge
bouwen, dijken, hunnebedden, mergel-
groeven) en epifytisch, d.w.z, op bomen 
(ook: (dwerg)struiken, dood hout). 
Korstmossen staan bekend om hun ge
voeligheid voor luchtverontreiniging, 
maar in feite is dit alleen goed onder
zocht voor de epifytcn. Waarschijnlijk 
reageren epifyten gevoeliger op luchtver
ontreiniging dan andere groepen, omdat 
boomschors chemisch slechts zwak ge
bufferd is; dit betekent dat de chemi
sche samenstelling sterk door de omge
ving beïnvloed wordt. Bovendien zijn 
bij epifyten verspreidingspatronen en 
veranderingen daarin betrekkelijk ge
makkelijk te interpreteren. Immers, an
ders dan bij hogere planten spelen ver
schillen in bodemtype en waterhuishou
ding nauwelijks een rol, en het biotoop 
is in kwantitatieve zin niet aan achteruit-

H. F. van Dobben 
o p bomen groeiende korstmos
sen waren vroeger een opvallend 
verschijnsel. Als gevolg van lucht
verontreiniging zijn zij echter 
gaandeweg uit ons land verdwe
nen. Dit werd door onderzoekers 
reeds in de vorige eeuw opge
merkt, en bracht hen er toe korst
mossen te gebruiken als een maat 
voor de hoeveelheid luchtveront
reiniging. Tegenwoordig bestaan 
er goede technische middelen om 
luchtverontreiniging te meten, 
maar de korstmossen worden nog 
steeds gebruikt als indicator voor 
het effekt van luchtverontreini
ging op natuurlijke ecosystemen. 

gang onderhevig: bomen zijn overal en 
zijn in aantal in de loop van deze eeuw 
eerder toe- dan afgenomen. Hierdoor 
wordt het leggen van een relatie tussen 
soortverspreiding en luchtverontreini
ging sterk vereenvoudigd. 

Historie 
Als ontdekker van het effekt van lucht
verontreiniging op epifytische korstmos
sen wordt gewoonlijk beschouwd de 
Franse botanicus W. Nylander. In een 
publikatie uit 1866 beschrijft hij de ge
ringe soortenrijkdom aan epifyten van 
de Parijse Jardin du Luxembourg in ver
gelijking met het nabijgelegen Forêt de 

Fontainebleau; hij schrijft dit verschil 
toe aan luchtverontreiniging. Dit idee 
raakte vrij snel geaccepteerd en men 
ging -bij gebrek aan goede fysisch-
chemische meetmethoden- de epifyti
sche lichenen zien als een biologische 
graadmeter voor luchtverontreiniging. 
In die tijd was zwaveldioxide (SO^) de 
belangrijkste component van de lucht
verontreiniging. Dit gas ontstaat bij de 
verbranding van zwavelhoudende kolen 
en olie en bleef door de geringe hoogte 
van de schoorstenen in de steden 'han
gen'. 

In 1930 publiceerde de Noorse on
derzoeker Haugsja een kaart van de epi-
fytenrijkdom in Oslo en omgeving, 
waaruit men de epifytenarmoede in het 
stadscentrum direct kon aflezen. Derge
lijk karteringsonderzoek geniet nog 
steeds een grote populariteit. Vooral in 
en om steden in Noordwest-Europa zijn 
vele karteringen uitgevoerd. In alle ge
vallen worden de epifyren gebruikt als 
een groep van indicatorsoorten waarvan 
de aan- of afwezigheid gebruikt wordt 
als een maat voor luchtverontreiniging. 
De sterk verontreinigde steden en in
dustriecentra worden wel aangeduid met 
de term 'epifytenwoestijn', hoewel er in 
Nederland nooit echte epifytenwoestij-
nen (waarin in het geheel geen epifyten 
voorkomen geweest zijn, zelfs niet in de 
jaren '60 toen de SOj-concentraties nog 
zeer hoog waren. Onderzoek met korst-
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Xanthoria parietina. 

mossen als accumulatoren van bijvoor
beeld zware metalen of radioactiviteit is 
in Nederland slechts op zeer beperkte 
schaal uitgevoerd en blijft hier buiten 
beschouwing (Van Dobben et al., 1982). 

In de meeste karteringen wordt 
het aantal epifytesoorten per boom, per 
groepje bomen of per oppervlakte-één
heid, soms ook het voorkomen van gese
lecteerde indicatorsoorten, als maat ge
bruikt. Niet alle soorten zijn even gevoe
lig voor luchtverontreiniging, en er be
staan diverse tabellen met zg. Q-waar- ^ 
den, die een maat zijn voor de '2 

cj 

gevoeligheid (o.a. Barkman, 1958). Men o 
kan door sommeren van het product van g 
Q-waarde en bedekkingsgraad van alle -i 
soorten op een bepaald punt een 'lAP' 
(Index of Atmospheric Purity) bereke
nen, die een maat is voor de hoeveelheid 
luchtverontreiniging ter plaatse. 

WHEN 
In Nederland werd de eerste kaart van de 
epifytenrijkdom waarin een relatie met 
luchtverontreiniging werd gelegd gepu
bliceerd door Barkman (1958). In de ja
ren 1972-1974 werd een nieuwe studie 
naar de verspreiding van epifytische 
korstmossen uitgevoerd, nu met een veel 
grotere dichtheid van monsterpunten. 
Dit zg. WHEN-project (Werkgroep Her-
kartering Epifytenwoestijnen Nederland 
(De Wit, 1976)) gebruikte IVON uur-
hokken als basiseenheid; binnen elk hok 
werden steekproefgewijs enkele bomen 
of groepjes bomen op epifyten be
monsterd, in totaal ca 10.000 bomen of 
boomgroepen. 

Eén van de problemen van het ge
bruik van indicatorsoorten is, dat het wel 
of niet voorkomen van deze soorten be
halve van luchtverontreiniging, ook van 
vele andere milieufactoren afhangt. De 
meeste epifyten hebben bovendien een 
voorkeur voor een bepaalde boomsoort. 
Daarom is het voor het doen van uitspra
ken over luchtverontreiniging nodig de 
kartering alleen te betrekken op stand
plaatsen die wat de overige milieufacto
ren betreft zoveel mogelijk overeen
komst vertonen. Bij het WHEN-project 
werden hiervoor strikte criteria gebruikt 
(alleen wegbomen, niet scheefstaand, 
bepaalde soorten enz.). Voor de verschil
len in boomsoort werd langs wiskundige 
weg gecorrigeerd. Als maat voor het ef-
fekt van luchtverontreiniging werd het 

t^'i^M^/^:^:-
aantal soorten per uurhok gebruikt. De 
aantrekkelijk lijkende lAP methode 
werd niet gebruikt, omdat slechts Q-
waarden beschikbaar waren die geschat 
zijn op grond van veldwaarnemingen, 
en die daarom indirect weer een maat 
zijn voor het verwachte soortenaantal. 

Hoewel veel blootstellingsonder-
zoek in het laboratorium is verricht, 
vooral met SO^, blijkt het moeilijk de 
resultaten hiervan te vertalen naar de 
veldsituatie. De relatieve gevoeligheid 
van soorten t.o.v. elkaar zoals men die in 
het laboratorium vindt, wijkt sterk af 
van de relatieve gevoeligheid die men in 
het veld vindt (Ferry & Coppins, 1979). 

Figuur 1 is een weergave van het 
eindresultaat van het WHEN-project. 
Globaal genomen bleek het noorden van 
het land epifytenrijker en het zuiden 
epifytenarmer te zijn. Deze armoede 
werd vermoedelijk veroorzaakt door 
luchtverontreiniging uit het Ruhrge-
bied, de industriegebieden rondom 
Antwerpen en in de Belgische Kempen, 
en de industrieën in Zuid-Limburg. Ver
der zijn epifytenarme gebieden rondom 
Amsterdam en Rotterdam te herkennen. 

Fysisch-chemische metingen van 
luchtverontreiniging kwamen pas op rui
me schaal beschikbaar tegen het einde 
van de jaren '70, na het afsluiten van het 
project. De weinige reeds eerder be
schikbare metingen wezen echter op 
grond van correlatieve verbanden op het 
reeds besraande vermoeden van SOj als 
oorzakelijke factor. De overeenkomst 

Parmelia sulcata. 

tussen het kaartbeeld van figuur 1 en het 
ruimtelijk beeld van SO^ over Neder
land in de jaren 1976-1980 (fig. 2) is 
zonder meer duidelijk. 

Veranderingen in de epifytenflora 
Uit oude streekflora's en herbariumma
teriaal kan men zich een redelijk beeld 
vormen van de Nederlandse licheenflora 
aan het einde van de vorige eeuw. Ver
gelijking van de toenmalige flora met de 
huidige leert dat er in de loop van deze 
eeuw een dramatische achteruitgang van 
epifyten heeft plaatsgevonden. Zo nam 
het aantal soorten dat in de omgeving 
van 's-Hertogenbosch werd gevonden af 
van 115 omstreeks 1900 tot 56 in 1973 
(Van Dobben, 1983). Slechts één soort, 
Lecanora conizaeoides, heeft zich in de
ze tijd sterk uitgebreid. Deze soort, die 
vóór 1900 niet in Nederland voorkwam, 
was omstreeks 1970 in de gebieden met 
de hoogste SO^-concentraties de enige 
epifytesoort. De toegenomen luchtver
ontreiniging is de enige factor die deze 
veranderingen redelijkerwijs kan verkla
ren; andere factoren (droogte, veranderd 
landgebruik) spelen hoogstens een on
dergeschikte rol. Op grond van elders 
vastgestelde relaties tussen de aan- of af
wezigheid van bepaalde soorten en de 
SO^-concentratie kon schattenderwijs de 
toename van SOj in de loop van de tijd 
gereconstrueerd worden. 

Er blijkt een verband te bestaan 
tussen achteruitgang van de soorten en 
hun ecologie. De verdwenen soorten zijn 
vaak aan een specifieke groeiplaats ge
bonden, terwijl de overlevende soorten 
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Fig. 1. Epifytenrijkdom in 1972-1974. 
(de feitelijk gehanteerde aantallen verschil
len enigszins per boomsoort). 
Epiphytic richness in 1972-1974. C^ 

<20 

SOj-concentratie in Nederland in 
gemiddelde over de jaren 1976-

Fig. 2. 
/"g•m-^ 
1979. 
Mean S02concentration 
in the Netherlands in 
jug.vn-^, mean over 
1976-1979. 
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ecologisch betrekkelijk weinig gespecia
liseerd zijn. Dit geldt zowel voor de Ne
derlandse licheenflora als geheel (Brand 
et al., 1988), als voor de epifyten. De 
verdwenen epifyten waren vaak gebon
den aan bv. dunne takjes, zeer oude bo
men of bomen van een bepaalde soort. 
De overlevende soorten blijken nu vaak 
op andere boomsoorten voor te komen 

dan vroeger: soorten die destijds een 
voorkeur hadden voor de zure schors van 
eiken of beuken worden nu gevonden op 
bv. populieren en iepen, die van nature 
een minder zure schors hebben. Dit ver
schijnsel, gecombineerd met een sterke 
pH-verlaging van de schors (tot meer 
dan 1 eenheid) in gebieden met een ho
ge SOj-belasting, vormt een aanwijzing 

dat de achteruitgang van epifytische 
korstmossen vooral een indirect effect is 
van SOj en andere verzurende compo
nenten (Johnson & S^chting, 1973). Er 
lijkt dus niet zozeer sprake te zijn van 
een directe 'vergiftiging' door gasvormig 
SOj, maar van een verandering in het 
substraat (de schors) die met name door 
de kritischer soorten niet verdragen 
wordt. Vanuit dit gezichtspunt is ook 
verklaarbaar waarom het begassingson-
derzoek, dat bij land- en tuinbouwge-
wassen zo vruchtbaar bleek, hier weinig 
resultaat opleverde: met veranderingen 
in het substraat is in dergelijke proeven 
nauwelijks rekening gehouden. 

Veranderingen na 1980 
Halverwege de jaren '80 werd duidelijk 
dat de SOj-concentratie een sterk dalen
de trend had (fig. 3). Om na te gaan in 
hoeverre deze daling leidde tot een te
rugkeer van de vroegere epifytenflora 
zijn in verschillende gebieden herha-
lingskarteringen uitgevoerd, o.a. in 
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Over
ijssel (De Bakker et al., 1987; Van der 
Knaap & Van Dobben, 1987; Van Dijk, 
1988). Omdat van het WHEN-project 
een nauwkeurig gegevensbestand was 
bijgehouden met van iedere locatie o.a. 
coördinaten, boomsoort en aantal bo
men, konden deze herhalingen deels 
uitgevoerd worden op dezelfde locaties. 
Voor verdwenen of onvindbare bomen 
werden nieuwe gekozen volgens dezelf
de criteria als destijds. De nieuw verza
melde gegevens zijn daarom in hoge ma
te vergelijkbaar met de oude gegevens. 

Uit deze herkarteringen kunnen 
twee opmerkelijke conclusies getrokken 
worden: 1. het aantal soorten per 
monsterpunt is sinds 1973 in alle onder
zochte gebieden toegenomen, en 2. de
ze toename is het sterkst bij de volgens 
de literatuur nitrofytische soorten, 
d.w.z. soorten die doorgaans voorkomen 
onder stikstofrijke omstandigheden (ta
bel 1). Figuur 4 illustreert deze toename 
voor twee soorten. Een voor de hand lig
gende verklaring voor de toename van 
de nitrofytische soorten is de toegeno
men emissie van ammoniak door de in
tensieve veehouderij. Bij een gedetail
leerd onderzoek rond ammoniakbron-
nen in de Peel bleek dat deze soorten in
derdaad een sterke voorkeur hebben 
voor bomen in de nabijheid van ammo-
niakbronnen, maar chemische analyse 
van de schors wees uit dat de door am
moniak veroorzaakte alkalisering van de 
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gebied / area 
jaar •' year 

aantal monsterpunten 
gem. freq. nitrofyten 
gem. freq. rest 

1 
1973 

565 
5,3 
4,7 

1985 

689 
8,9 
5,8 

2 
1973 

680 
1,6 
3,6 

1985 

902 
5,6 
4,8 

3 
1973 1985 

1439 
8,4 
6,0 

1202 
16,2 
6,0 

Tabel 1. Gemiddelde frequentie ( = aantal vondsten als percentage van het aantal 
monsterpunten) van nitrofytische soorten (Physcia, Xanthoria en Candelariella spp.) en 
de overige soorten in drie gebieden in 1973 en 1985. 1 = Rijnmond, 2 = Zuid-Holland ten 
N. van de Nieuwe Waterweg en ten W. van X = 100 (Amersfoort-coördinaat), 3 = Noord-
Brabant ten O. van X = 140. 
Mean frequency of nitrophytic species in three areas in 1973 and 1985. 
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Fig. 3. Tijdsverloop van de 
S02-concentratie,in|/g.m-^, 
gemiddelde over geheel 
Nederland. 
Time series of SOj-con-
centration, mean over The 
Netherlands. 
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Fig. 4. Toename van Parmelia sulcata (links) en Xanthoria parietina (rechts)\n Zuid-
Holland. 
Dunne stip = monsterpunt zonder betreffende soort, dikke stip = monsterpunt met be
treffende soort. 
Increase of Parmelia sulcata (left)and Xanthoria parietina (right) in Zuid-Holland. 
Thin dot = sample point without, thick dot = sample point with species. 

schors waarschijnlijk een belangrijker 
factor is dan de ammoniak zelf (De Bak
ker & Van Dobben, 1988). Dit houdt in 
dat er een interactie kan bestaan tussen 
NHj en SO^: de eerste werkt alkalise-
rend en de tweede verzurend. 

Het is daarom moeilijk na te gaan 
of de algemene toename van de soorten
rijkdom veroorzaakt wordt door de ge
daalde SOj-concentratic, de gestegen 
NHJ-concentratie, of beide. 

Regressieberekeningen met grote 
gegevensbestanden uit recente herkarte-
ringen laten zien dat het ruimtelijk pa
troon van soortenrijkdom vooral samen
hangt met de SOj-concentratie, maar 
dat het aandeel van de nitrofytische 
soorten in het totaal sterk wordt bepaald 
door de NHj-concentratie. 

Monitoring 
Om het effekt van luchtverontreiniging 
en de veranderingen daarin op epifyti-
sche korstmossen continu te volgen werd 
in 1976 gestart met de opzet van een 
meetnet. In zijn oorspronkelijke vorm 
bestond dit meetnet uit een aantal tran-
secten door Nederland, waarop met in
tervallen van 5 km permanente kwadra
ten (pq's) werden uitgezet op voorname
lijk eiken en populieren (fig. 5). In deze 
pq's werd met behulp van een fotografi
sche methode de jaarlijkse groei van Par-
melia sulcata gemeten, in de hoop dat 
dit een goede maat voor her biologisch 
effekt van luchtverontreiniging zou 
opleveren ('echte' bio-indicatie). Na een 
aantal jaren bleek dat de groei inderdaad 
negatief was gecorreleerd met SO^ (Bre-
mer, 1983), maar dat het aantal soorten 
op een boom een veel sterkere correlatie 
met SOj heeft. Daarom werden vanaf 
1981 ook de soorten op rijtjes van 10 bo
men ter weerszijden van het pq opgeno
men. Het verloop in het soortenaantal 
op deze rijtjes laat duidelijk het effekt 
van de dalende SOj-concentratie zien 
(fig. 6). Om een betere aansluiting te 
vinden bij het Landelijk Meetnet Lucht
kwaliteit van het RIVM worden sinds 
1987 bovendien jaarlijks acht gebieden 
ter grootte van ca 30 uurhokken rond de 
belangrijkste stations van dit meetnet op 
vaste punten geïnventariseerd (fig. 5). 

Het ligt in de bedoeling om met 
dit meetnet te komen tot een schatting 
van de biotische effekten van een groot 
aantal luchtverontreinigingscomponen
ten met epifytische korstmossen als indi
cator. 
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Fig. 5. Meetnet korstmossen zoals dit sinds 
1987 gefunctioneerd heeft. Stippen: pq's 
+ rijtjes van 10 bomen; gearceerd: geïn
ventariseerde gebieden rond meetstations 
van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
met elk ca 120 monsterpunten van (meest
al) 10 bomen. 
The measuring of lichens since 1987. Dot-
ted: data of permanent plots and rows of 
ten trees; hatched: the area around the 
measuring stations of the "Landelijk Meet
net Luchtkwaliteit", each with ca 120 sam
ple points of (mostly) ten trees. 

Fig. 6. Tijdsverloop van het aantal soorten 
op de pq's van het meetnet. 
Time-series of number of species in the 
permanent plots. 

Alle pq's (n=103) 
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Besluit 
Korstmossen worden in het algemeen 
geacht slechts een geringe natuurwaarde 
te bezitten. Monitoring van korstmossen 
moet daarom niet in de eerste plaats ge
zien worden als een bijdrage aan beheer 
of beleid gericht op het behoud van deze 
organismen zelf, maar veeleer als een 
eenvoudige methode om het effekt van 
luchtkwaliteit op natuurwaarde in zijn 
algemeenheid te schatten. Men dient 
hierbij te bedenken dat de gevoeligheid 
voor luchtverontreiniging van sommige 
groepen hogere planten niet veel afwijkt 
van die van korstmossen (bijvoorbeeld 
soorten uit het Nardo-Galion; Van Dam 
et al., 1986). Verder is monitoring van 
epifyten betrekkelijk goedkoop (inzet 
voor het meetnet was de afgelopen jaren 
ca 1 mensjaar per jaar). 

Opmerkelijke conclusies waren tot 
nu toe 1. de dramatische achteruitgang 
in de loop van deze eeuw tot ca 1980, 
gevolgd door een langzaam herstel; en 
2. de sterke invloed van ammoniak na 
1980. Hoewel de daling in de SOj-con-
centratic niet geheel een gevolg is van 

beleidsmaatregelen, en de vooruitgang 
van veel soorten korstmossen niet geheel 
een gevolg is van de gedaalde SOj-con-
ccntratie, maar ook van de verhoogde 
NHj-emissie, kan het beleid toch hoop 
putten uit het feit dat -zelfs bij zo traag 
groeiende organismen!- een verbetering 
van de milieukwaliteit op betrekkelijk 
korte termijn waarneembare biologische 
effekten .heeft. 
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Summary 
Effects of air pollution on lichens, results of 
long term srudies 
Use of epiphytic lichens as bio-indicatots for 
air pollution dates back from the 1930's. In 
1974 a country-wide inventory of epiphytic 
lichens was carried out in The Nethetlands 
(fig. 1). The number of species per 5 x 5 km^ 
grid cell is probably largely determined by 
the SO -concenttation (fig. 2). Comparison 
of recent data on species distribution with 
data ftom the 19th century shows a strong 
decüne from ca 1900 up to ca 1980. After 
1980 a slow recovery takes place, piobably 
due to a decrease in atmospheric 
SOj-concenttation. 
At the same time, nittophytic species strong-
ly increase as a result of increasing NH -con
centtation. 
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