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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Het aantal ammoniakminnende korstmossen op bomen nam tot 1998 toe. Daarna is een dalende
trend ingezet.

Download figuur [2]
Download data (xlsx) [3]
Download data (ods) [4]

Korstmossen en ammoniak
Stikstofminnende soorten zijn na een toename in de negentiger jaren weer aan het afnemen. Dat
kan het gevolg zijn van een dalende uitstoot van ammoniak. Deze soorten komen met name voor in
de gebieden met intensieve veehouderij, waar veel ammoniak (NH3) vrijkomt en neerslaat.
Ammoniak zorgt voor meer stikstof in de boomschors en tevens voor een sterke ontzuring van
boomschors. Hierdoor verdwijnen zuurminnende soorten op bijvoorbeeld eiken en berken, waar
korstmossen van nature veel op voorkomen.
De figuur geeft de zogenaamde Nitrofiele Indicatie Waarde (NIW) weer. De NIW geeft aan hoeveel
van 20 geselecteerde ammoniakminnende korstmossoorten gemiddeld voorkomen per onderzochte
boom (Van Herk, 1999). Er blijkt een sterk statistisch verband tussen de NIW en de luchtconcentratie
ammoniak ter plekke (van Herk, 2001). Het verloop van de NIW geeft dus de respons van
korstmossen op de verandering in ammoniakconcentratie.
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Relevante informatie

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Korstmossen en ammoniak

Omschrijving
Soortenrijkdom korstmossen onder invloed van verzurende stoffen

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze
De NIW (Nitrofiele Indicatie Waarde) is een graadmeter voor de hoeveelheid ammoniakminnende
korstmossen aanwezig in een meetpunt. De presentie van 20 stikstofminnende korstmossoorten
leveren per meetpunt een score op die varieert tussen 0 en 12.
In totaal ca. 6000 meetpunten verspreid over acht provincies één tot vijf maal onderzocht. Een
meetpunt bestaat steeds uit een rij van 10 eiken.

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
onregelmatig
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Opmerking
Gegevens afkomstig van het Lichenologisch Onderzoekbureau Nederland in Soest
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