
Flora en vegetatie
In de Schobbejakshoogte werden tot op 
heden 237 verschillende (hogere) planten 
waargenomen. 

Dertien daarvan zijn Rode lijst-soorten. 
Dwergviltkruid, klein tasjeskruid en liggen-
de vleugeltjesbloem behoren tot de catego-
rie ‘kwetsbaar’, grote bremraap is een ‘zeer 
zeldzame soort’, borstelgras, buntgras, 
grasklokje, hengel, muizenoortje, schapen-
zuring, struikhei, tandjesgras en tormen-
til zijn ‘achteruitgaande soorten’. Van die 
Rode lijst-soorten stellen de kwetsbare en 
zeer zeldzame soorten het momenteel eer-
der goed. Van de achteruitgaande soorten 
geldt dat ook voor de meeste soorten, be-
halve voor hengel en grasklokje, die inmid-
dels verdwenen zijn en buntgras die nog 
slechts met enkele exemplaartjes overblijft.

Verder zijn er nog een groot aantal eerder 
zeldzame soorten, die echter niet op de 
Rode lijst staan. Enkele voorbeelden zijn 
eekhoorngras, geelgroene zegge, manne-
tjesereprijs, moeraswolfsklauw, stijve wind-
halm en zilverhaver. Moeraswolfsklauw en 
geelgroene zegge zijn recente nieuwko-
mers, na aanleg van een venachtige plas, 
acht jaar geleden. 

De meest bijzondere groep van soorten zijn 
zogenaamde kensoorten van heischraal 
grasland, een bijzonder graslandtype dat 
Europese bescherming geniet via de ha-
bitatrichtlijn. Borstelgras, dichte veldbies, 
liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, 
mannetjesereprijs, pilzegge, tandjesgras, 
tormentil en veelbloemige veldbies be-
horen er toe. Struikhei en trekrus zijn de 
meest typische heideplanten van de Schob-
bejakshoogte. Pijpenstro vervangt de heide 
of het heischraal grasland waar in 1985 een 
brandje woedde.

De Schobbejakshoogte: flora en vegetatie
Dit overzicht is het tweede deel in een 
reeks over de Schobbejakshoogte in Sint-
Kruis, naar aanleiding van 25 jaar beheer 
van het militair domein-gedeelte. Voor 
deze overzichtsartikelen is ook het Agent-
schap voor Natuur en Bos-gedeelte van 
de Schobbejakshoogte (’t Wit Zand’) mee 
behandeld. 

Droge heide en heischraal grasland zijn de twee meest kenmerkende vegetatietypes van de Schobbejaks-
hoogte, april 2017.
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Grote bremraap parasiteert in de Schobbejakshoogte op gewone brem. Elders zijn ook gaspeldoorn, kruip-
brem of stekelbrem mogelijke gastheren, mei 2011.

Dwergviltkruid en klein tasjeskruid zijn twee ‘kwetsbare soorten’, die vaak in elkaars gezelschap groeien, 
juni 2010.
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Moeraswolfsklauw dook in 2017 voor het eerst op in de Schobbejakshoogte, op de oever van een venachtige plas, maart 2017.

      Wetenschappelijke naam   Nederlandse naam
1    Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn
2    Achillea vulgaris   Duizendblad
3    Aegopodium podagraria   Zevenblad
4    Agrostis capillaris   Gewoon struisgras
5    Agrostis gigantea   Hoog struisgras
6    Agrostis stolonifera   Fioringras
7    Agrostis vinealis   Zandstruisgras
8    Aira caryophyllea   Zilverhaver
9    Aira praecox   Vroege haver
10   Alliaria petiolata   Look-zonder-look

Twee venachtige plasjes herbergen borstel-
bies, egelboterbloem, geelgroene zegge, 
knolrus, kruipwilg, liggend hertshooi, moe-
raswolfsklauw en veldrus als meest karak-
teristieke planten.

Buntgras, dwergviltkruid, eenjarige hard-
bloem, klein tasjeskruid, klein vogelpoot-
je, kleine leeuwentand, stijve windhalm, 
vroege haver, zandblauwtje en zilverhaver 
kenmerkten vroeger de stuifduinen. Tegen-
woordig komen deze soorten vooral langs 
de schapenpaadjes voor. 

Ruwe en zachte berk, sporkenhout, wilde 
lijsterbes en zomereik zijn de meest ken-
merkende bossoorten van de Schobbe-
jakshoogte. Brem met zijn parasiet grote 
bremraap en geplooide stokbraam kenmer-
ken de jonge struwelen op de kapvlakte 
waar tot acht jaar geleden Amerikaanse eik 
groeide.

Waar de Schobbejakshoogte grenst aan de 
tuinen van de Rijkeveldestraat kenmerken 
een groot aantal tuinvlieders de begroei-
ing: bonte gele dovenetel, douglasspirea, 
Drents krentenboompje, Italiaanse arons-
kelk, lelietje-van-dalen, wilde x Spaanse  
hyacint. Ook gewone vogelmelk wordt daar 
aangetroffen.

In het pas verworven weitje groeit momen-
teel een pionierbegroeiing met veel grep-
pelrus, grote leeuwenklauw, klein bron-
kruid, liggende vetmuur en tijmereprijs. Er 
komt ook een grote vlek met gewoon reuk-
gras en gewoon struisgras voor. Gestreepte 
witbol, grote brandnetel en ridderzuring 
kenmerken de paardenlatrines van vóór de 
verwerving.

In het niet begraasde stukje tussen het re-
servaat en het door het Agentschap voor 
Natuur en Bos beheerde gedeelte groeien 
gewone ereprijs, glanshaver, grasmuur, ran-
kende helmbloem, schermhavikskruid en 
vlasbekje: soorten die het onder de begra-
zing niet zo goed uithouden.

Tabel 1. Hogere planten van de Schobbejakshoogte. De volledige soortenlijst is online te 
vinden. In de derde kolom staat een summiere commentaar bij bepaalde soorten. Zie 
www.natuurpuntbrugsommeland.be/schobbejakshoogte.



Eén van de schaarse levermossen in de Schobbe-
jakshoogte: helmroestmos 

op grauwe abeel, maart 2017.
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Mossen en korstmossen
Het lijstje van mossen en lichenen is minder 
uitgebreid. Er werden tot nog toe zo’n 28 
mossen en 13 korstmossen (lichenen)  ge-
inventariseerd.

De meest typerende mossen in het hei-
schraal grasland en de droge heide zijn 
bleek dikkopmos, bronsmos, gewone gaf-
feltand, gewoon haarmos, gewoon pluisjes-
mos, heideklauwtjesmos en zandhaarmos

Op de meest stuifduinachtige plaatsen hou-
den alleen bleek dikkopmos, purpersteeltje 
en ruig haarmos stand. Op enkele grauwe 
abelen in een natte hoek tegenaan de oude 
spoorweg groeit het levermos helmroest-
mos. Andere levermossen zijn schaars in de 
Schobbejakshoogte, omdat het gebied te 
droog is voor de meeste levermossen.

De meest karakteristieke lichenen zijn ge-
woon kraakloof, gevorkt heidestaartje en 

kopjesbekermos, die op de grond groeien in 
het heischraal grasland. Op de boomstam-
men van vooral zomereik komen grote plak-
katen gestippeld schildmos voor, naast een 
hele reeks minder opvallende korstmossen.

De tabel hiernaast geeft een soortenlijst 
van de tot nog toe gedetermineerde soor-
ten. De lijst is zeker voor aanvulling vatbaar.

Kraakloof is een van de meest karakteristieke liche-
nen van de Schobbejakshoogte, juli 2014.

Gevorkt heidestaartje tussen de struikheide in de 
Schobbjakshoogte, december 2016.

Gele trilzwam (Tremella mesenterica) op zomereik in de Schobbejakshoogte, februari 2010. Boven: Gekraagde aardster (Geastrum triplex), 
Schobbejakshoogte,  januari 2011. 

Onder: Oranje aderzwam (Phlebia radiata) op zo-
mereik in de Schobbejakshoogte, december 2016.



De Spille 2017-3 11

      Wetenschappelijke naam   Nederlandse naam
1    Atrichum undulatum   Groot rimpelmos
2    Barbula convoluta   Gewoon smaragdsteeltje
3    Brachythecium albicans   Bleek dikkopmos
4    Brachythecium rutabulum   Gewoon dikkopmos
5    Bryum argenteum   Zilvermos
6    Bryum radiculosum var. rubens   Rood knolletjesknikmos
7    Calliergonella cuspidata   Gewoon puntmos
8    Campylopus introflexus   Grijs kronkelsteeltje
9    Ceratodon purpureus   Purpersteeltje
10  Dicranella heteromalla   Pluisjesmos
11  Dicranum scoparium   Gewoon gaffeltandmos
12  Eurhynchium praelongum   Fijn laddermos
13 Frullania dilatata   Helmroestmos
14  Hypnum cupressiforme   Gesnaveld klauwtjesmos
15  Hypnum jutlandicum   Heideklauwtjesmos
16  Isopterygium elegans   Gewoon pronkmos
17  Lophocolea bidentata   Gewoon kantmos
18  Lophocolea heterophylla   Gedrongen kantmos
19  Orthotrichum anomalum   Gesteelde haarmuts
20  Plagiomnium affine   Rondbladsterrenmos
21  Pleurozium schreberi   Bronsmos
22  Plytrichum commune   Gewoon haarmos
23  Polytrichum formosum   Fraai haarmos
24  Polytrichum juniperinum   Zandhaarmos
25  Polytrichum piliferum   Ruig haarmos
26  Rhytidiadelphus squarrosus   Gewoon haakmos
27  Scleropodium purum   Groot laddermos
28  Thuidium tamariscum   Thujamos

      Wetenschappelijke naam   Nederlandse naam
1    Cetraria aculeata   Gewoon kraakloof
2    Cladonia coniocraea   Smal bekermos
3    Cladonia fimbriata   Kopjesbekermos
4    Cladonia furcata   Gevorkt heidestaartje
5    Evernia prunastri   Eikenmos
6    Flavoparmelia caperata   Bosschildmos
7    Hypogymnia physodes   Gewoon schorsmos
8    Hypogymnia tubulosa   Witkopschorsmos
9    Lecidella elaeochroma   Gewoon purperschaaltje
10  Lepraria incana   Gewone poederkorst
11  Punctelia subrudecta   Gestippeld schildmos
12  Ramalina farinacea   Melig takmos
13  Xanthoria parietina   Groot dooiermos

Tabel 2. Mossen van de Schobbejakshoogte.

Tabel 3. Lichenen van de Schobbejakshoogte.

Paddenstoelen 
In de Schobbejakshoogte werden 208 soor-
ten paddenstoelen waargenomen. De pad-
denstoelententoonstelling van 1994 in de 
Plantentuin van de Universiteit Gent zorgde 
voor heel wat determinaties.  Ook een be-
zoek aan de Schobbejakshoogte van de my-
cologische werkgroep Gent in 1995 is niet 
vreemd aan het hoge soortenaantal.

Het is vrij duidelijk dat de beuken en de 
zomereiken op de grens van het reservaat 
met de aangrenzende Grote dreef borg 
staan voor het grootste aantal soorten. Ook 
de wilgen in een nat hoekje van het reser-
vaat en takken van Amerikaanse vogelkers 
leverden heel wat soorten op. Dat geldt ook 
voor de stengels van pijpenstro. In de hei-
schrale graslanden komen een groot aantal 
lastig te herkennen soorten voor, waarvan 
het geslacht wel duidelijk is, maar de soort 
niet meteen, behalve na microscopisch on-
derzoek. Hier kan de soortenlijst ongetwij-
feld nog aardig uitgebreid worden. 

De paddenstoelenlijst telt vier Rode lijst-
soorten. Kleine bovist, ruitjesbovist en bit-
tere kamrussula zijn ‘kwetsbare soorten’, 
duifrussula is een ‘waarschijnlijk bedreig-
de soort’. De kleine bovist is een typische 
soort van arme graslanden en duinen. In 
de Schobbejakshoogte staat de soort in 
heischraal grasland. De ruitjesbovist is een 
soort van matig bemeste graslanden. Ze 
komt voor in het weitje in de NW-hoek. De 
bittere kamrussula is een mycorrhiza-vor-
mer die onder eik groeit. Ook de duifrussu-
la is een mycorrhiza-vormer onder struiken 
en bomen.

Veel andere soorten zijn eveneens zeld-
zaam, maar omdat de precieze versprei-
ding of de verschuivingen in de tijd slecht 
gekend zijn, komen ze (nog) niet voor op de 
huidige, beperkte Rode Lijst van de padden-
stoelen voor Vlaanderen. Voorbeelden van 
andere (vrij tot zeer) zeldzame paddenstoe-
len in de Schobbejakshoogte zijn bijvoor-
beeld donkerharig franjekelkje, eikenknik-
kertje, grasspleetlip, pijpenstro-mollisia, 
slijmspoorkelkje, verkleurwasbekertje en 
witte plakkaatstrookzwam. 

Tekst en foto’s: Arnout Zwaenepoel 
conservator

      Wetenschappelijke naam   Nederlandse naam
1    Amanita citrina   Gele knolamaniet
2    Amanita muscaria   Vliegenzwam
3    Amanita rubescens   Parelamaniet
4    Apiocrea chrysosperma   Boletenrot, Goudschimmel, 
   Goudgele zwameter
5    Armillaria mellea   Echte honingzwam
6    Armillaria ostoyae   Sombere honingzwam
7    Ascocoryne sarcoides   Paarse knoopzwam
8    Auricularia auricula-judae   Echt judasoor
9    Auriculariopsis ampla   Vals judasoor
10  Baeospora myosura   Muizenstaartzwam

Tabel 4. Paddenstoelen. De volledige soortenlijst is online te vinden. Zie www.natuurpunt-
brugsommeland.be/schobbejakshoogte.


