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 op Landgoed Schothorst



Een korstmos is geen mos
Veel mensen weten wat mossen zijn: 
groene miniatuurplantjes met takjes en 
stengels. Anders dan hun naam doet 
vermoeden, zijn korstmossen geen 
mossen. Ze zien er ook heel anders uit. 
Korstmossen kunnen allerlei vormen en 
kleuren hebben. Ze hebben alleen nooit 
de vorm van een miniatuurplantje en 
hebben zelden een heldergroene kleur. 

Wat is een korstmos  
dan wel?
Een korstmos bestaat altijd uit een soort 
schimmel en een alg. Die twee soorten 
werken zo goed samen dat ze bijna één 
geworden zijn. De schimmels uit korst-
mossen kunnen niet zonder de algen. 
Veel algensoorten kunnen wel  zonder 
de schimmel leven. Zitten ze eenmaal in 
een korstmos, dan bevalt ze dat prima. 

Samen één naam
Een korstmos bestaat 
uit een schimmel en een 
alg: de soort schimmel 
maakt de korstmos uniek 
en bepaalt de naam van 
de soort. De algen komen 
vaak in meerdere korst-
mossen voor. Bovendien 
kom je de schimmel niet 
zonder alg tegen. 

Samen leven,  
samen delen
Een korstmos – de wetenschappelijke 
naam is lichenes – is een samenleving 
tussen een alg en een schimmel. Zo’n 
samenlevingsvorm heet een symbio-
se. Ze hebben voordeel van elkaar. De 
schimmel zorgt voor water, minera-
len en bescherming tegen uitdrogen, 
UV-straling en vraat. Een alg of blauw-
wier maakt suikers via fotosynthese en 
deelt die met de schimmel. 

Hoe zien korstmossen er uit?
Als je kijkt naar korstmossen, kun je ze in drie groepen verdelen: 

Groot dooiermos 
(Xanthoria parietina)

Korstvormig
Ze zijn plat en zitten  
helemaal vast. 

Kun je tijdens deze wandeling alle drie de groepen korstmossen vinden?

Bladvormig
Ze hebben schubjes en 
lobben en zitten niet 
helemaal vast.

Struikvormig
Ze hangen als toefjes aan 
bomen of struiken. 

Gewoon purperschaaltje
(Lecidella elaeochroma)

Eikenmos (Evernia prunastri)Gewoon schildmos (Parmelia 
sulcata)

Witkopschorsmos (Hypogymnia tubulosa)

Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera)

Heksenvingermos (Physcia tenella) 

Mos: groene miniatuurplantjes met 
takjes en stengels
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Kauwgom op de stoep?  
Of toch niet…
Ligt hier nu kauwgom op straat? Je zou 
het bijna denken, maar het is korstmos. 
Korstmossen zijn echte pioniers: ze kun-
nen groeien op plekken waar planten 
nog geen kans maken. Ze kunnen zelfs 
op straatstenen en stoeptegels groei-
en. Omdat korstmossen heel langzaam 
groeien én heel lang blijven leven, 
denken sommige mensen dan dat er 
kauwgom op straat ligt. 

Waar groeit een  
korstmos? 
Korstmossen kunnen op 
steen groeien. Ze groeien 
ook op boomschors, op 
zand van zandverstuivin-
gen, op botten en zelfs op 
metaal en rubber. Onder 
gunstige omstandigheden 
(schone lucht) groeien 
ze aan alle kanten van 
de boom. Alleen zul je 
aan de zuidkant andere 
soorten vinden dan aan 
de noordkant.

Samen voortplanten
Twee soorten organismen, 
bijvoorbeeld een plant en een 
slang, kunnen samen geen 
kleintjes krijgen. Korstmossen 
zijn een uitzondering: de alg 
en de schimmel kunnen zich 
samen voortplanten. Zij kun-
nen dat op twee manieren. De 
schimmel kan sporen, piep-
kleine zaadjes, loslaten. Als die 
in de buurt van een passende 
alg terecht komen, kunnen ze 
samen een korstmos worden. 
Of er breekt een stukje van de 
korstmos af dat op een andere 
plek weer verder gaat groeien.

Langzame groeiers
Korstmossen groeien maar heel lang-
zaam, hooguit enkele millimeters per 
jaar. Een rond korstmos zo groot als een 
twee-euromunt, kan dus zo vijf tot tien 
jaar oud zijn.

Ieder zijn eigen plek
Op vrijwel alle ondergronden (substraten) kunnen korst-
mossen voorkomen. Op bomen en struiken noemen we 
de korstmossen epifytisch, op allerlei gesteenten heten 
ze epilitisch, op schors corticool, op de bodem noemen 
we ze terricool. Ze groeien ook op door mensen ge-
maakte voorwerpen van ijzer, plastic en rubber. Ver-
schillende soorten korstmossen zijn wel gebonden aan 
een bepaalde leefomgeving (biotoop). Ze hebben een 
voorkeur voor een bepaalde: 
•  zuurgraad: juist zuur of juist basisch 
•   voedselrijkdom: juist voedselarm als zand of eiken-

schors, of voedselrijk zoals humus of vlier)
•   vochtigheid en licht: lichte/open of donkere/beschutte 

plaatsen

Vegetatieve en geslachtelijke voortplanting
Korstmossen planten zich op twee manieren voort. 
1. vegetatief:   De korstmos laat korrels (sorediën) los of er breken 

speciale staafjes (isidiën) af. In die stukjes korstmos 
zitten een schimmeldraad en een alg. Dit lijkt op het 
stekken van planten.

2. geslachtelijk:   De schimmel in het korstmos kan net als een pad-
denstoel sporen loslaten. Wanneer die sporen bij een 
passende alg terechtkomen gaan ze opnieuw een 
symbiose aan en ontstaat er een nieuwe korstmos. 

Amoebekorst 
(Arthonia 
radiata)

Kastanje bruine schotelkorst 
(Lecanora campestris)

Gewoon 
schriftmos
(Graphis 
scripta) 

Melige 
schotelkorst 
(Lecanora 
carpinea)
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Muurschotelkorst (Lecanora muralis) 



Heel veel verschillende 
soorten
In Nederland komen zo’n 700 soorten 
korstmossen voor, waarvan ongeveer 
de helft regelmatig of veel voorkomt. 
Wereldwijd zijn er ongeveer 20.000 
soorten korstmossen bekend. Maar 
misschien zijn er nog wel meer. Zo werd 
in 2016 nog een korstmos ontdekt in de 
Biesbosch, dat niet eerder in Nederland 
gezien was.

Welk korstmos is dat?
Als je weet hoe korstmossen er uit zien, 
kom je ze ook in je eigen tuin en straat 
tegen. Met een zoekkaart kun je de meest 
voorkomende korstmossen op naam bren-
gen: dat heet determineren. Op Landgoed 
Schothorst groeien meer dan 40 soorten! 
Op de plattegrond op de volgende pagi-
na zie je welke korstmossen je waar kunt 
vinden. Neem een vergrootglas mee om ze 
beter te kunnen bekijken.

Zeldzame soorten
De helft van de korstmossen in Ne-
derland kun je hooguit op een tiental 
plaatsen vinden of gaat sterk achteruit. 
Zij staan op de rode lijst van bedreig-
de soorten. Sommige soorten waren 
altijd al zeldzaam omdat ze zich alleen 
voortplanten met sporen en alleen met 
een bepaalde soort alg een symbiose 
vormen. Andere soorten zijn zeldzamer 
geworden door luchtverontreiniging of 
klimaatverandering. Daardoor zijn er 
heel wat soorten bijgekomen.

Het nut van korstmossen
Korstmossen zijn een belangrijke voedselbron voor 
slakken. Vogels gebruiken ze voor de nestbouw. Ook 
mensen gebruiken korstmossen. Vroeger als kleur-
stof om kleding en stoffen te verven en tegen allerlei 
kwalen. Nog steeds zitten er korstmossen in sommige 
medicijnen zoals keelpastilles. Tegenwoordig worden 
korstmossen vooral gebruikt om de luchtkwaliteit te 
bepalen. 

Lakmoes
Korstmossen vormen een 
kleurrijke groep organis-
men. Daarom werden ze 
gebruikt als kleurstof in 
de textielindustrie. Minder 
bekend is dat sommige 
kleurstoffen uit korst-
mossen in de 18e eeuw 
gebruikt werden voor 
lakmoes. Lakmoes is een 
rood/ blauw middel waar-
mee je kunt aantonen dat 
vloeistoffen en gassen zuur 
of basisch zijn. 

Determineren voor gevorderden
Korstmossen produceren zuren die bij de determi-
natie van groot belang zijn. Deze zuren dienen als 
afweer tegen vraat (slakken), bescherming tegen 
UV-licht en helpen bij de vestiging op gesteenten. 
Met behulp van chemicaliën (b.v. chloor) vertonen 
deze zuren kleurreacties die vrij specifiek zijn voor 
korstmosgeslachten. Je kunt ook de sporen van de 
schimmel gebruiken om de korstmos op naam te 
brengen. Daarvoor heb je wel een microscoop nodig. 

Ammoniakschotelkorst (Lecanora 
barkmaniana)

Gebogen schildmos 
(Hypotrachyna revoluta)

EXTRA INFO

EXTRA INFO

EXTRA INFO

Bleekgroene schotelkorst (Lecanora expallens)

Rond schaduwmos 
(Phaeophyscia orbicularis)
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Kostmossen op Landgoed Schothorst

UV-mos (Psilolechia 
lucida)

Gewone poederkorst 
(Lepraria incana)

Vals dooiermos 
(Candelaria concolor)

Ammoniakschotelkorst 
(Lecanora barkmaniana) 

Gewoon schildmos 
(Parmelia sulcata)

Gewoon purperschaaltje
(Lecidella elaeochroma)

Witstippelschildmos 
(Punctelia borreri)

Gebogen schildmos (Hy-
potrachyna revoluta)

Bleekgroene schotelkorst 
(Lecanora expallens)

Rijpschildmos (Punctelia 
ulophylla)

Bosschildmos (Flavo-
parmelia caperata)

Gewoon schriftmos 
(Graphis scripta)
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Amoebekorst (Arthonia 
radiata) 

Heksenvingermos 
(Physcia tenella)

Witkopschorsmos  
(Hypogymnia tubulosa)

Rond dambordje 
(Aspicilia contorta)

Witte schotelkorst  
(Lecanora chlarotera) 

Melige schotelkorst 
(Lecanora carpinea) 

Eikenmos (Evernia  
prunastri)

Kastanjebruine schotelkorst 
(Lecanora campestris)

Muurschotelkorst  
(Lecanora muralis) 

Groot dooiermos 
(Xanthoria parietina)

Kopjes bekermos 
(Cladonia fimbriata)
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Oersterk, toch kwetsbaar
Wist je dat korstmossen meer dan een eeuw oud 
kunnen worden? En dat ze op de meest onher-
bergzame plekken groeien? Toch zijn ze ook heel 
kwetsbaar. Al in de 19e eeuw zagen mensen in de 
buurt van fabrieksteden steeds minder korst-
mossen. Op sommige plekken verdwenen ze 
helemaal. Na 1980 gingen fabrieken rookgas-fil-
ters gebruiken. Sindsdien is de lucht schoner en 
gaat het beter met de korstmossen. Al blijven ze 
gevoelig voor luchtverontreiniging.

Korstmossen en het  
klimaat
Ons klimaat verandert. Onze zo-
mers worden heter, er komen meer 
stortbuien en ook langere droge 
periodes. Dat heeft ook effect op de 
korstmossen in Nederland. Sommige 
soorten zullen verdwijnen terwijl er 
ook nieuwe soorten komen die nu in 
Zuid-Europa groeien. Er zijn zelfs al 
tropische korstmossen in Nederland 
gevonden.

Korstmossen en  
luchtkwaliteit
Welke korstmossen ergens 
groeien, of juist niet meer, is 
een maat voor de luchtkwa-
liteit. Korstmossen bleken 
gevoelig voor de uitstoot 
van zwaveldioxide door 
de industrie. Ze zijn ook 
gevoelig voor stikstof, zoals 
ammoniak en stiksofoxide, in 
de lucht. In natuurgebieden 
in de buurt van intensieve 
veehouderij verdwijnen 
sommige korstmossen. 
Tegelijkertijd komen er meer 
baseminnende soorten 
korstmossen. Omdat veel 
zeldzame planten ook niet 
van ammoniak houden, ma-
ken veel mensen zich daar 
zorgen om.

Gewone 
poeder-
korst 
(Lepraria 
incana)

Groot boerenkoolkorst (Platismatia glauca)
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CNME Amersfoort
Het Groene Huis 
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Ontwerp: Sonja Kamer (DsignKamer)
Het boekje is geschreven onder supervisie van  
Leo Spier, korstmossendeskundige.

Meer informatie over korstmossen:
-  Basisgids korstmossen, Arie van den Bremer & 

Leo Spier,  KNNV Zeist 2016.
-  Veldgids korstmossen, Kok van Herk, André  

Aptroot & Laurens Sparrius, KNNV Zeist 2017.
-  www.blwg.nl.


