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In een goed ontwikkelde heidevegetatie 

hebben korstmossen een belangrijk aan

deel in de botanische biodiversiteit. 

Korstmossen horen thuis in de heide en 

versterken door hun associatie met 

noordelijke streken het boreaal-arctische 

aspect van een laaglandheide. Momen

teel vormen kleine stuifplekken de 

belangrijkste hot spots van de diversiteit 

aan lichenen, maar deze plekken nemen 

vaak maar een gering deel van het totale 

terrein in beslag. Het beheer zou gericht 

moeten zijn op zowel het (onderkennen 

en) versterken van deze hot spots, als 

op de terugkeer van de korstmossen in 

de verarmde terreingedeeltes. De voor-

en nadelen van diverse beheermaatrege-

len in de heide worden besproken. 

Veel karakteristieke, en de meeste van de 

thans met uitsterving bedreigde korstmos

sen (lichenen) in de heide hebben een 

voornamelijk noordelijk verspreidings

gebied (van Herk & Aptroot, 2004). Onge

stoorde heidevegetaties zijn in Nederland 

arm aan hogere planten; doorgaans zijn er 

hooguit 10-20 soorten. Droge heide is van 

nature echter relatief rijk aan terrestrische 

mossen en korstmossen. Alleen al de 

10-20 soorten korstmossen die in de 

meeste heides voorkomen evenaren de 

diversiteit van de vaatplanten (Aptroot & 

van Herk, 2001). 

In het algemeen geldt: hoe gevarieerder de 

geomorfologie en de structuur van de 

heide (heischrale lemige plekjes, steilkant

jes, stuifplekjes), hoe groter het aantal 

soorten korstmossen dat er kan groeien. 

Het aantal soorten dat voorkomt is mede 

afhankelijk van de tijd dat het terrein onge

stoord is gebleven. Bij ingrijpende beheer-

maatregelen kan het geruime tijd duren, 

voordat de volledige diversiteit aan liche

nen teruggekeerd is. 

Kleine stuifplekjes in heidevelden zijn 

meestal zeer soortenrijk. Een klein stuif-

duintje van enkele tientallen vierkante 

meters is vaak zelfs rijker aan korstmossen 

dan de rest van een vele honderden hecta

re groot heideterrein bij elkaar (van Herk 

et al., 2005). Hoewel er in de praktijk vaak 
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Herstel van korstmossen 
al lang geen sprake meer is van stuivend 

zand, is de lichenendiversiteit op zulke 

plekken meestal nog intact, omdat zij 

geruime tijd met rust gelaten zijn. Bij het 

beheer moet vooral aandacht geschonken 

worden aan het afleiden van de recreatie 

van zulke plekken vanwege de kwetsbaar

heid voor betreding. Sommige stuifplekjes 

(bijv. het dal van de Rode Beek in de 

Brunssummerheide) worden zo sterk 

betreden dat alle soorten nu beperkt zijn 

tot marginale standplaatsen: vaak bijna 

dichtgegroeide plekken die er niet als 

stuifzand uitzien en daardoor voor de 

recreatie onaantrekkelijk zijn. Om het 

dichtgroeien van bestaande hot spots te 

compenseren zouden, bij wijze van experi

ment, kleine nieuwe zandkuilen gegraven 

moeten worden. 

Plaggen 

Plaggen is de meest kansrijke beheermaat-

regel voor het herstel van de korstmossen 

in het heidemilieu. Een aantal korstmos

sen vestigt zich meestal al vrij snel na het 

afplaggen. In de eerste jaren vestigen zich 

behalve de meest algemene Cladonia soor

ten ook enkele korstvormige sooren zoals 

Veen korsten {Placynthiella en Trapeliopsis 

soorten), die daarna weer snel verdwijnen. 

Als de grond een beetje leem bevat vestigt 

zich soms de Rode heikorst (Baeomyces 

rufus). Er zijn voorbeelden bekend waar 

afplaggen een spectaculair resultaat had. 

Een in 1989 geplagd terrein op de Tafel

bergheide in het Gooi bleek zich in zes jaar 

tijd fraai ontwikkeld te hebben: een zeer 

rijke jonge heide met 16 soorten korstmos

sen per 4 m^ was ontstaan (Colaris, 1998). 

Er zijn echter ook situaties bekend waarbij 

er maar één of twee korstmossoorten 

teruggekomen zijn. Om de kans op succes 

zo groot mogelijk te maken, moet er tot op 

de zandbodem geplagd worden om alle 

soorten korstmossen een kans te geven. 

Als er een laagje humus overblijft, vestigen 

zich er alleen de meest algemene soorten. 

Situaties waarbij na het plaggen langdurig 

geen strooiselaccumulatie of vergrassing 

optreedt, zijn voor korstmossen het gun

stigst. Of de bodem open blijft is o.a. 

afhankelijk van een voldoende lage stik

stofdepositie in het gebied, en een vol

doende arme bodem. Crofzandige bodems 

met weinig profielontwikkeling zijn het 

meest kansrijk voor de vestiging van liche

nen, omdat voedingsstoffen dan veel mak

kelijker naar het grondwater uitspoelen. De 

mooiste en soortenrijkste C/oc/o/ii'o-vegeta-

ties zijn in het verleden ontstaan in lichte, 

oude Struikheide-heides zonder strooisel-

laag, maar dit type heide is tegenwoordig 

zeldzaam. 

Effecten van begrazing 

Alhoewel er positieve berichten naar 

buiten zijn gekomen over het effect van 

begrazing op korstmossen (van der Bilt & 
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op de heide 

Herstel van de Heide 

Links: Een mozaïek van korstmos

sen op nog geen halve vierkante 

decimeter: Varkenspootje {Cladonia 

uncialis, links), Cirafje (C graciüs, 

midden boven). Bruin bekermos 

(C grayi), Rood bekermos (C cocci-

fera, midden onder). Rode heidelu

cifer (C.floerkeana), en Kronkelhei-

destaartje (C. subulata, rechts). 

Rechts: Cfl//u(io-heides op grofzan-

dige, doorlatende bodems zonder 

strooisellaag bieden het meeste 

perspectief voor veel soorten korst

mossen. 

André Aptroot & Kok van Herk 

Nijland, 1993; de Smidt & Heil, 2000), 

zijn wij van mening dat dit te positief 

wordt opgevat. De gesignaleerde positieve 

effecten op korstmossen zijn niet statis

tisch onderbouwd en de negatieve gevol

gen op de korstmossen (zoals de soms 

zeer snelle achteruitgang van gevoelige 

soorten, zoals IJslands mos {Cetraria islan-

dica), zijn niet voldoende onderkend. Een 

positief effect van begrazing valt ook niet 

te verwachten, want begrazing verandert 

weinig aan de belangrijkste omstandighe

den van het ontbreken van korstmossen-

diversiteit: dikke strooisellagen en een 

gebrek aan aftakelende heide. 

Er zijn diverse voorbeelden van gevallen 

waar een snelle verarming van de korst

mosflora toegeschreven kan worden aan 

het invoeren van een begrazingsregime. 

Het meest dramatische voorbeeld is het 

Orvelterzand in Drenthe. In 1994 was hier 

nog de grootste en best ontwikkelde popu

latie aanwezig van het snel achteruitgaan

de boreale korstmos IJslands mos, een 

ernstig bedreigde Rode Lijstsoort (Aptroot 

et al., 1998). Rond 1997 werd een begra

zingsregime ingesteld, en toen het terrein 

in 2000 opnieuw door ons bezocht werd 

was er geen enkel exemplaar van deze 

soort meer te vinden (Sparrius et al., 

2001). In plaats daarvan bevonden zich 

juist op de stuifkopjes, waar de soort voor

heen groeide, massa's koeienvlaaien. Het 

is duidelijk dat het begrazingsbeheer hier 

geleid heeft tot een schadelijke bemesting. 

De koeien schijnen de droge zandkopjes te 

prefereren als ligplaats voor het herkauwen 

en poepen, en halen hun voedsel uit de 

vochtigere terreindelen. 

Op de bovengenoemde Tafelbergheide 

werd een vergelijkbaar scenario ternauwer

nood voorkomen. De meest kwetsbare 

terreindelen, de leemkuilen, zijn uitgeras-

terd, maar in 2004 bleek dat het hek open 

was blijven staan, en de koeien hadden de 

verleiding niet kunnen weerstaan met als 

gevolg dat er zes kruiwagens stront kon

den worden afgevoerd uit een kleine leem

kuil. Een groeiseizoen later zou alles verlo

ren zijn geweest. 

Beheer is niet altijd afdoende 
Enkele soorten korstmossen, zoals het IJs

lands mos, het Echt rendiermos {Cladonia 

rangiferina) en het Doornig heidestaartje 

(C squamosa), zijn als het ware sluipend 

verdwenen uit heidevegetaties die verder 

niet sterk veranderd lijken te zijn. Dit is 

juist gedurende de laatste decennia 

gebeurd, zodat er geen duidelijk verband 

te leggen is met de afgenomen luchtver

vuiling met zwaveldioxide. Met name het 

verdwijnen van IJslands mos uit de heide 

is ook niet gecorreleerd met ammoniakde-

positie: een paar van de laatste vindplaat

sen zijn juist in gebieden met een hoge 

depositie. Het lijkt er daarom meer op dat 

deze soort reageert op de klimaatsveran

dering: Nederland wordt steeds warmer en 

natter, en ongeschikter voor dergelijke 

boreale soorten, die het juist bij een com

binatie van vocht en warmte afleggen 

tegen andere soorten. Hier zal overigens 

geen enkele beheersvorm soelaas bieden. 

Soms vinden soorten er zelf wat op: het 

Doornig heidestaartje komt tegenwoordig 

hier en daar voor op dood hout van den

nen en eiken, en heeft zo wellicht weer een 

nieuwe toekomst. 

Conclusies 

De lering die uit de ervaring van de laatste 

jaren, en uit bovenstaande voorbeelden, 

getrokken kan worden, is dat voorzichtig

heid geboden is bij het bepalen van de 

begrazingsdichtheid van terreinen die niet 

homogeen zijn. Dit om te voorkomen dat 

nutriënten van ruige terreindelen op de 

kwetsbare, voedselarme stukken worden 

gedeponeerd. Bij twijfel is het uitrasteren 

van kwetsbare stukken aan te bevelen. 

Bij het heidebeheer dient meer aandacht 

gegeven te worden aan kleine stuifplekken. 

Bestaande plekken moeten worden ont

zien en nieuwe moeten worden gegraven 

om de biodiversiteit aan korstmossen van 

heideterreinen op peil te houden. Plaggen 

lijkt de meest kansrijke beheermaatregel te 

zijn om de korstmossen in de verarmde 

terreingedeelten terug te krijgen, mits het 

plaggen voldoende diep plaatsvindt. 

Korstmossen lenen zich uitstekend voor 
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de monitoring van de ontwikkeling van de 
heide, omdat de vestiging sneller is dan bij 

hogere planten (hangt niet af van bijvoor

beeld de zaadbank), en omdat ze het hele 

jaar in herkenbare staat aanwezig zijn. Een 

uitgebreide inventarisatie is gewoonlijk 

niet nodig, wel het oog van een specialist, 

die de 'hot spots' kan identificeren en de 

zeldzaamheden, die soms maar in enkele 

exemplaren in een terrein voorkomen, kan 

lokaliseren. 

Literatuur 
Aptroot, A., H.F. van Dobben, C.M. van Merk 
& C. van Ommering, 1998. Bedreigde en 

kwetsbare korstmossen in Nederland: Toelich

ting op de Rode Lijst. Rapport IKC-Natuur-

beheer 29: 1 - 77. 

Aptroot, A. & C.M. van Herk, 2001. Verande

ringen in de korstmosflora van de Nederland

se heiden en stuifzanden. De Levende Natuur 

102 (4): 150-155. 

Bilt, E.W.C, van der & C. NIjland, 1993. Tien 

jaar extensieve begrazing met heideschapen in 

het Drouwenerzand. De Levende Natuur 94 

(5): 164-169. 

Colaris, W.).)., 1998. Natuur van het Gooi. 

Proefschrift, Amsterdam. 

Herk, C.M. van & A. Aptroot, 2004. Veldgids 

korstmossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

Rood bekermos en Rode heldelucifer 

krijgen allebei opvallende rode vruchtli

chamen, en worden daardoor vaak met 

elkaar verward. De eerste is 'lichtend' 

groenig, en ontstaat als een beker, de 

tweede is veel grijzer en staafvormig. 

Ze groeien hier door elkaar. 

Herk, C.M. van, L.B. Sparrius & A. Aptroot, 
2005. Hotspots van de korstmossen op de 

Rode Lijst vragen om een betere bescherming. 

De Levende Natuur io5 (1): 20 - 25. 

Smidt, J.T. de & C.W. Heil, 2000. Het effect van 

grazende runderen op de heidevegetatie van het 

Gooi. De Levende Natuur 101 (5): 164 -166. 

Sparrius, L.B., A. Aptroot & C.M. van Herk, 
2001. Landelijk Meetnet Korstmossen: inhoude

lijke rapportage 2000. Buxbaumiella 58: 1 - 44. 

Summary 
Recovery of the lichens in heathlands 

Terricolous lichens are a characteristic element 

of Atlantic heathlands. The abundance of 

species with a predominantly boreo-alpine 

distribution in Dutch heathlands indicates the 

affinity with more boreal vegetation types. The 

lichen diversity is generally highest in small, 

often accidented sandy enclaves. Attempts to 

recover the lichen diversity in heathlands which 

have become depauperate are evaluated. Strip

ping of the top soil often has good results. 

Crazing has either no effects (on the recovery 

of lichens) or a negative effect, especially when 

cattle densities are high and the area consist of 

a mosaic of vulnerable, nutrient-poor vegeta-

tions and eutrophicated areas. 
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Hoe de Zadel 
I 

Vakantiegangers kennen de Zadel

sprinkhaan (Ephippiger ephippiger) mis

schien uit Frankrijk. Het eigenaardige, 

metalige geluid is daar in bepaalde 

streken volop te horen. In Nederland is 

het een echte zeldzaamheid. Samen 

met andere karakteristieke soorten van 

droge, in structuur gevarieerde heide is 

de soort sterk achteruitgegaan. In 

opdracht van de provincie Gelderland is 

onlangs een uitgebreid onderzoek naar 

de Zadelsprinkhaan uitgevoerd. Hieruit 

blijkt duidelijk dat er dringend maat

regelen nodig zijn om de resterende 

populaties veilig te stellen. Want als de 

Zadelsprinkhaan eenmaal weg is, dan 

komt hij waarschijnlijk niet meer terug. 

Ernstig bedreigd 
De Nederlandse populaties van de Zadel

sprinkhaan (kader 1) bevinden zich aan de 

noordgrens van zijn verspreidingsgebied. 

In Noordwest-Europa komt de soort ver

der vrijwel niet voor (fig. 1). De dichtstbij

zijnde populaties liggen op de Mechelse 

Heide (de enige populatie in België) en in 

Zuidwest-Duitsland. Nederland heeft dus 

een internationale verantwoordelijkheid 

voor deze soort. Helaas is de Zadelsprink

haan sterk achteruitgegaan in Nederland 

en staat hij nu op de Rode Lijst in de cate

gorie 'Ernstig Bedreigd' (Odé, 1999). 

Vroeger was de soort verspreid over de 

Veluwe en kwamen populaties voor op 

de Utrechtse Heuvelrug, in het Rijk van 

Nijmegen, Midden- en Zuid-Limburg en 

op de grens tussen Drenthe en Friesland. 

Op een populatie nabij Nijmegen en een 

mogelijke populatie in Zuid-Limburg na is 

de soort tegenwoordig beperkt tot de 

Veluwe (fig. 2). Hier is het voorkomen van 

de Zadelsprinkhaan gereduceerd tot een 

klein aantal sterk geïsoleerde populaties. 

Een lichtpuntje was de ontdekking van een 

Fig. 1. Verspreiding van de Zadelsprink
haan in West-Europa (kaart door 

Weia Reinboud uit Kleukers & Krekels, 
2004, copyright KNNV-Uitgeverij). 
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