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DE NAJAARSEXCURSIE 1969 
NAAR DE BTESBOSCB 
E N  DE KROCHTEN EN LANGE 
GOREN BIJ ZUWDERT ( N . B .) 

og 13 en 14 september 

door B .0. van Zanten 
en H. J. During 
( Botanisch Laboratorium, 
Groningen ) 

Summarv 

Our autumnal field meeting was held in the fresh water tidal 
area the llBiesboschv in the Southwestern part of the Nether- 
lands. We visited only the Southeastern part of it called 
"Brabantse Biesbosch", as this  is the best part for bryophytes. 
The environment of this area is mainly characterized by: 
1. the tidal movement which causes a flooding by fresh water  
twice a day,  2 ,  the absence of air pollution (inciicated by the 
occurrance of Usnea spec.  and Antiirichia curtipendula) . The 
reason of this visit was the djsappearance of the tidal 
movement within a year when the closing of the " Baringvliet " 
will be effected. There was mainly collected in osier-beds 
(partly coppice woods) and on isolated Salix and Populus trees. 
The vertical zonation on willow trees in osier beds on isolated 
trees has been described. The following zones have been 
distinguished : 
I .  Fissidens- zone. The lowest zone character ized by 

domination of F. bryoides and the regularly occurrance of 
F. taxifolius, f i i u m  affine var . rugicum and Riceia 
f l u i t a s .  

2. Leptodictyurn riparium -zone , Only on isolated trees 
Domination of Leptodictyum riparium , Leptodie tprm 
kochii and Chiloscyphus plyanthus rather abundant 

3 .  Brachytheciurn rutabulum-zone . Domination of Brachy- 
thecium rutaburn , sometimes with Lophocolea bidentata ; 
occurrance of Oxyrrhynchium praelongum , Brgrum pseudo- 
triquetrum and Brachythecium rimlare ( ra re ly)  . 

4 Cirrighyllum crassinervium -zone , Only on isolated trees 



Domination of Cirriphyllum crassinervium, sometimes 
with Homalia trichomanioide s ; occurance of Brachythecium 
salebrosum 

5 Leskea polycarpa -zone. Only in osier -beds Domination 
of Leskea polycarpa , often with Amblystegium varium . 

6 Hypnurn cupressiforme -zone Domination of I-Iypnum cu - 
pressiforme, occurance of Dlcranoweisia cirrata and 
Homalothecium sericeum 

7 .  Isolated patches-zone . No dominating species Character - 
ized by many species (see "verzamellijst") No close 
moss layer. 

A condensed table of vegetation records ( "verzamel- 
Zijst ") is given The numbers in this table are in % of the 
vegetation records of a zone in which each species occurs, 

Barkman (1953) has studied the zonation in this fresh 
water tidal area before. The present results diverge in some 
respects from those of Barkman. 

Several species which are normally easily separable 
offered considerable difficulties, The vegetative differences 
between Leptodict_vum riparium , Brachythecium salebrosum , 
B . rutabulum , 13. rivulare and Platyhypnidiurn riparioide s are 
discussed Leptodiciyum riparium has been found occasionally 
with small teeth at the leaf margin, There is hardly any 
difference left with Brachythecim-n salebrosurn var , palustre, 
as the shape of the capsule of L ,  riparium was  found to  be 
variable too, sometimes closely approaching those of Brachy- 
thecium {why are the two species placed in different families?), 
Platyhypnidium riparioides alsa resembled often the other 
species, especially B . rutabulum , but was  usually recognizable 
by its very narrow lamina cells ,  Leptodictyum kochii varied 
a great deal, sometimes approaching L . riparium, sometimes 
Amblystegium varium Ambly stegium varium and A.  serpens 
often were hardly to  be distinguished "serpens '' branches 
were often attached to ''varium " stems). Oxyrrhynchium 
spc iosum was often difficult t o  distinguish from 0.  swartzii 
(Turn, ) Warnst,  The main differences (shape of the leaves 
and length of the lamina cells) were only gradual, 

Fissidens bryoides and F , crassipes, usually easily 
separable elsewhere, showed considerable difficulties. 
F ,  crassipes often had a thickened, colourless leaf border as 
is usual in F. bryoides. We found in both species the lamina 
cells measuring from 10 - 20 p, although the larger cells 
were somewhat more numerous in F, crassipes In many 
specimens, otherwise typical bryoides, the leaf border dis- 
appeared be? -11v the apex We referred specimens with axlllary 



antheridia (mostly naked: var , gymnandrus) t o  F . bryoide s 
and those with terminal antheridia to F . crassipes : In a few 
cases we found the antheridia terminal on a short branch 
which arose from the basal o r  upper part of the sterns. 

On the second day a part af the excursion went to 
"De Krochten en Lange Gooren ' I ,  South of Zundert: close 
to the Belgian :,order. A number of moorland bogs were 
visited. The most interesting find was Calypogeia arguta. 

* 
Inleiding 

De najaarsexcursie was dit jaar voor een groot deel 
gewijd aan een uniek gebied, dat op het punt staat zijn bi jzonder ka- 
rakter te verliezen, nl ,  de Biesbosch Daar publikaties van 
5. J . Barkman (1953 en 1958) en een excursie naar de Oude Maas 
(zie A ,  TOUIY, 1964) beloofden, dat de Biesbosch zeer de moeite 
waard zou zijn , werd nog een laatste poging gewaagd zoveel moge- 
li jk gegevens van deze zoetwatergeti jden delta te ver zarnelen 
voor de afsluiting van het Haringvliet en het onvermijdelijke ver- 
dwijnen van de geti jdenbeweging een feit zou zijn, Verder werd 
zondag door een aantal deelnemers een vennetjes -gebfed bekeken 
in West-Brabant, nl, de Krochten en Lange Goren bij Wemhout 
(gem, Zundert) , A m  de excursie werd deelgenomen door in totaal 
23 mensen, nl ,  : 
D" de Boer, F,  Bos, G. Dirkse, H. J, During, W , N ,  Ellis, Mevr, 
A,  C , Ellis-Adam , S , Groenhuyzen , J , Landurehr , Mevr A .  v ,  d - 
L i n k ,  W ,  Loode, Mevr T, Loode, A ,  Luitingh, H, I,uyn, 
B . van Melick, F. M ,  Muller , D.  Pegtel, F, Sollrnan, 3 SchrGder, 
J, Tonnaer, A I TOUIY, W, Srergou~v, Mevr . M ,  van Wieringen- 
Groot en B , 0 , van Zanten . 
Ret aantal is wat lager dan we de laatste excursies gewend waren; 
heeft de woeste reputatie van de Biesbosch hierbij  een rol ge- 
speeld? Een mdere verklaring zou kunnen zijn dat sommigen de 
overnachtingsplaats , het Kamphuis de Singe1 niet gevonden 
hebben ; geanakkelijk was het in ieder geval niet . 

In het verslag zijn ook opgenomen: 1. de gegevens 
die de vegetatielrundige werkgroep der N ,  3. N .  (sjocgroep) verza- 
rnelde tijdens een n~eekend in februari 1969 en een lcampje in 
juni 1969; 2, gegesTens verzameld door de heren C , 5 Hei j en 
N , de Jong op de Esscheplaat lmgs het I-Iolland~ Diep in de zomer 
van 1968 : 3 gegevens in de afgelopen jaren verzarneld door 
M,  Brand en B J - During. Op de ze wi j ze hopen tve een zo volledig 
mogeli jk beeld te k u n e n  geven van de huidige mosvegetatie van 
de Biesbosch Geheel volledig kan de lijst natuurlijk niet zi  jn, 





wat o.  a ,  blijkt uit llet feit dat een aantal sourten, door Barlrman 
opgsgeven , door geen der ver zamelaar s zi jn teruggevonden De ze 
soorten worden achter de soortenli jst vermeld . 

De Biesbosch, rsoals we die nu kennen , dankt zi jn 
ontstaan am de ramp van de Sint -Elizabethsvloed in 1421, toen 
de Zuid-FIollandse Waard in zijn geheel door de zee werd opge - 
slokt. Een efficient verweer tegen het opdringende water werd 
verhinderd door de toenmalige Eloekse en Kabeljauwse twisten. I4et 
gebied werd een brakwater baai, die na korte tijd weer  begon t e  
verzoeten toen oak de rivieren door hurt dijken braken Langzaam 
ontstond hier nu weer land, doordat e r  geulen uitgeslepen werdetl , 
waardoor het meeste water af - en aanvloeide ; buiten deze geulen 
was  daardoor de atroomsnelheid minder en trad bezinlring op 
van het door de rivier aangevoerde slib en 2 n d .  De op deze wi jze 
gevormde op- en aanwassen (resp, platen ontstaan in de rivier- 
armen en platen tegen bestaand land aangroeiendj, Ge~vel  bedreigd 
door de transgressie van de zee (stijging t , o . v.  het land), groei - 
den gestaag en successievelijk werden ze door de mens weer in 
cultuur gebracht a1s grasland of grienden, Toen deze transgressie 
die omstreeks 1600 sterk was  afgenomen, rond 1800 weer opkwam , 
werden deze gebieden grotendeels bedijkt Begin deze eeuw ont - 
stonclen ook in de laatste delen van deze Diesboschzee grote 
platen, vnl , in het gebied dat nu Brabantse Biesboach heet , Steeds 
meer bedijkt land werd ook als landbouwgrond in gebruik geno- 
men. 

Bet landschagspatroon is nu globaal zo, dat alles een 
efficient bouwpoldergebied is gesvordn , waarbi j de efficiency 
nogal eens te.n koste ging van het landschapsschoon Ret wordt 
slechts doorsneden door enkele kreken met een smalle zoom van 
riet of wilgen, behalve de Bralxntse Biesbos, \mar nog enige uit- 
gestrekte griendcomplexen en riet- en bie zengorzen zi jn , Vanaf 
het water biedt het landschap hier een zeer natuurlijke aanblik, 
die echter schi jn is ; ten eer ste bevinden zich overal achter de riet - 
kragen polders, ten tweede zijn zowel de rietvelden als de wilgen - 
grienden door menselijk ingrijpen ontstaan en worden ze door 
de mens in cd tuur gehouden . Mees over historie en landschap 
van de Biesbosch is te  vinden in het prachtige Biesboschboek, dat 
door de K .  N, N . V is uitgegeven, 

De rnilieutypen waar bryologisch het messt t e  beleven 
valt zi jn de grienden en de wijstaande barnen langs de kreken ; 



daarnaast is ook we1 gekeken naar dijken, wallen en het bruggetje 
over het Gat van St, Jan ,. Hierbi j spelen twee milieufactoren een 
belangrijke rol . De belangrijkste is de eb- en vloedbeweging, 
waardoor het karakter van zoetwatergetijdengebied bepaald wordt ., 
Nergens anders in ons land heeft de natuur een zo grote invloed, 
de mens domineert overal, Deze factor heeft oak op de mos- 
vegetaties grote invloed, er hebben zich nl , op de bomen een 
aantal zones ontwikkeld die tweemaal daags onder water staan en 
slib aangevoerd lrr i  jgen , Merkwaafdig genoeg zi jn e r  geen soorten 
belcend die voor dit milieu specifiek zijn, we1 echter zijn e r  
typische soortencombinatie s (zie Barkman, 1953).  Een tweede 
factor is de relatief zuivere lucht ; vooral de grienden hebben een 
zuiverende werking, temvijl ten zuidwesten van de Biesbosch 
nauwelijks grote industriegn zijn (althans tot nu toe: de Shell zal 
ook hier zijn slag slam aan de Rode Vaart door daar een grote 
chernische industrie t e  vestigen j , Hierdoor komt het dat toxiphobe 
organismen als Usnea hier nog vr i j  regelmatig voorkarnen , 
terwijl ook de vondst van Antitrichia curtipendula door de sjoc- 
groep in juni 1969 in deze richting wi jst , 

In principe worden de grienden regelmatig gekapt, 
zodat op de bornen erin geen goede mosvegetatie tot ontwilckeling 
kan komen, Bij een amtal grienden wordt echter vrij hoog boven 
de grond gekapt , waardoor de basis van de bomen een veel 
langere levensciuur heeft en zlthans de lagere zones we1 goed 
vertegenwoordigd zi jn - Bovendien z i  jn enkele grienden natuur - 
reservaat geworden, daarin wordt nu niet meer gekapt -. In de 
oudste delen hiervan zijn de bomen met rijke mosbegroeiingen 
bedekt , De boomsoort blijlct hier niet of nauweli jks van invlaed t e  
zi jn , we1 de dikte (en/of ouderdom) , de inclinatie (scheve bomen 
hebben in het algemeen een veel dichter mosdek) en de groei- 
plaats , d,  w , z , of de boom in een dichte of een open griend staat , 
of am de rand ervan, of gsheel vri  j . Voor de verklaring hiervan 
zij verwezen naar het artikel van Barkman (1953). 

De excursies 

Zaterdags wilde uiteraard iedereen naar de Biesbos, 
wat enige moeilijkheden opleverde; we1 was de heer Van den 
Heuvel van Staatsbosbeheer IS. B , B . ) zo vriendeli jk ons te willen 
varen, maar dat was  slechts voor 12 mensen weggelegd, omdat 
de boot niet groter was .  Met de 3 mensen die in de boot van de 
heer Luyn konden rekening houdend: bleven er  7 deelnemers 
over die nog geen plaats in een boot hadden en toch per  se de Bies- 
bosch in wilden. Uiteindelijk gingen deze op de bonnefooi naar 
Drimrnelen, waar ze inderdaad 2 roeiboten konden huren, zodat 
een ieder t,evredell was. Afgesproken was dat de grote groep o ,  1. v.. 



Van Zanten en de boot van de h ~ e r  Luyn elkaar bij de ingang van 
bet Binnenkooigat zouden ontmoeten ; eel1 ideale mogeli jk\eid voor 
het traditionele misverstand, dat dan ook niet uitbleef : men 
heeft elkaar niet gevonden . Problemen gaf dit verder niet , beide 
groepjes hebben onafbankelijk van elkaar geopereerd, Luyn , 
Tauw en Bos hebben , waar schi jnli jk aangetrokken door de naam , 
de Driesen Hennip doorkruist , een deel van het grote grienden- 
complex en natuurreservaat De Dood, Dit reservaat i s  een der 
mooiste gebieden van de hele Biesbosch, o ,  a ,  bekend door zi jn 
kwaldcenkolonie. De Driesen IIennip heeft enkele rijke oude grieden,  
die de groep echter niet getroffen heeft, Exacte gegevens van door 
hen gevonden soorten ontbreken, daar zij  geen lijst hebben opge- 
stuurd. De meeste gegevens van dit stuk Dood komen van de s joc - 
groep, die hier enkele malen uitgebreid verzamelde , ook in de oud- 
ste delen. Vooral schuine wilgen dragen hier een rijke mosvege- 
tatie, met hoog op de bomen regelmatig Usnear s, kapselende 
trlota's en Orthotrichums, Ook Orthotrichum lyelli is hier gevon- 
den, Met zgeria furcata en Radula cornplanata ontbreken er  niet ,, 
Dit is ook &en van de twee plaatsen waar Drepanocladus uncinatus 
op de bodem gevonden werd, hetzelfde geldt voor Bryoerythrophyl- 
lum recurvirostre,  Dit mos moet in de Biesbosch nogal algemeen 
zi jn , gevonden werd het echter nauweli jks , Vermeldenswaard 
zi jn ook Brachythecium salebrosum met kapsels en een zeer merk- 
waardige vorm van Clirnacium dendroides, nl ,  een p'fukje met 
stengels en takken geheel tegen het substraat , een bijna horizontale 
wilgenstam op ongeveer 1 meter hoogte , aangedrukt . In deze om- 
geving (wat meer naar het 2.w. toe) was  het ook dat de sjocgoep 
Antitrichia vond. 

De groep Van Zanten was inmiddels met de motorboot 
van S. B . B , het Buitenlrooigat opgevaren en sloeg pas aan het verza- 
rnelen op de hoek Gat van de Slek - Buitenkooigat . Ook van deze 
hoek zijn nogal wat: gegevens bekend van de sjocgroep. De bomen 
dragen ook hier soorten a l s  Metzgeria furcata, Radula cornplanata 
en Br achythecium salebrosum met kapsels ; hier werden ook 
Fissidens crassipe s en Brachytheciurn rivulare gevonden . Tenslotte 
zi j nog als merkwaardighcid vermeld Orthodicranurn rnontanum , 
gevonden door de sjocgroep, die verder fiergens in de Biesbosch 
werd aangetroffen . Vervolgens voer de groep door naar de Groene 
Plaat , waar een jonge, nog in cultuur zi jnde griend werd bekeken . 
Het enthousiasme over dit type griend was bepaald minder 
g o o t ,  a1 viel het aantal soorten thuis nog mee. A1 vrij spoedig 
voer de  baot weer verder , en men Ireel.de over de Ruigt terug naar 
de rnondting van het Buitenkooigat , waar een slrekdam werd ge - 
plunderd , Vermeldenswaard was de vondst van Bryurn pseudo - 
triquetmm, die overigens in de Biesbosch nau~velijks voorkornt, 
Deze soort werd trouwens ook gevonden in de Comeliagriend, de 



volgende en laatste stopplaats van Van Zanten en consorten, Hier 
ook vond Loode Fissidens osmundoides, een soort die in Neder- 
land bepaald zeldzaam is, Na nog wat laatste blikken op dit 
grandioze natuurgebisd geworpen te hebben voer men terug naar 
Werkendam, waar de heer Van den Reuuel bedankt werd en 
men weer in de auto1 s steeg, 

De derde groep o.  1, v ,  Luitingh tenslotte, borrelend 
van sportiviteit , begaf zich met forse slag roeiend mnuit 
Drirnmelen eerst naar het bruggetje over het Gat van St, Jan, 
Onderweg langs het Spijkerboor echter hielden ze het even niet 
meer uit, sprongen am wal en plukten zo te hooi en te gras wat 
mos jes . Reeds spoedig voeren ze door naar het bruggetje , gehaast 
door het snel zakkende water ,  Bryologisck bleek dit betomen 
bruggetje een zeer interessant object. Het mag pochen op 3 Ortho- 
trichurns , nl . 0 ,  diaphanum , anomalum en cupulatum , alle met 
kapsels , op Homalothecium sericeum met kapsels , op Rhynchoste - 
gium confertum en R, rnurale rijk fructificerend , op Grirnrnia 
apocarpa ~n Br~~oerythrophyllum recurvirostre , op een Brachy- 
thecium albicans bovenop en fraaie plukken Cinelidotus fontinaf oides 
onderaan ! Van Bryoerythrophyllum werden alleen enkele spriet jes 
aangetroffen in een pol Rhync hostegium confertum welke Luitingh 
ver zarneld had, De Oxystegus cylindricus (= Trichostomum 
tenuirostre) , die During hier in febr  . 196 9 verzamelde werd niet 
meer teruggevonden , Bier bleef men een tijd hangen, zich af 
en toe onderhoudend met watertoeristen die zich kosteli jk om hen 
arnuseerden. Uiteindelijk maakten xe zich toch 10s van het bmgge - 
tje , net op tijd ; ze konden zich maar net tussen de zandbanken 
door naar het volgende excursiegebied begeven, een deel van het 
genoemde natuurreservaat De Dood langs het Gat van de Turfzak, 
in de buurt van de laatste resten van een oude griendkeet, Halfweg 
geheten, EBn van de populieren die bij deze lceet stonden was 
schuin over de kreek kornen te hangen en droeg nu talrijke kussen- 
tjes kapselende Dicranoweisia cirrata, een soort die tve in de 
grienden zelf niet vaak tegellkwamen, Bij deze soort vie1 ons op 
dat hi j talri jke gemmen in de bladoksels had, In de literatuur 
wordt dit zelden vermeld; volgens Masselink en Van Zanten komt 
dit regelmatig voor . De griend zelf was behoorlijk r i jk aan bryo- 
phyten , opvallende soorten waren Drepmacladus uncinatus , Ulota 
bruchii , Orthotrichum strarnineum (leg, Sollman) en Tortula 
laevipila. De laatste soort is bepaald niet algerneen in de grienden, 
maar op vri  j staande knot wilgen is hij  we1 meer te ~ ~ n d e n ,  
Rekening houdend met t l j  en tijd moesten we nu we1 weer  terug , 
Onderrveg bekeek men nog de dijk van de polder Moken langs het 
Gat van dt; K e r k e s l ~ n t ;  hier werd een waarlijk massale groei- 
plaats van Cinclidotus foatinaioides aangetroffen, over vele meters 
,was cle bedekfcing 90 - 100 76. E r  tussen stonden o . a , Platyhypnidium 



riparioides en Fissidens erassipes , iet s verder op stand Fontinalis 
antipyretics, een verder in de Biesbosch nauwelijks veorkomende 
soort. Nadat enkelen de nog resterende energie hadden uitgeleefd in 
een fikse zwernparti j , keerde men voldaan naar Lkrimmelen terug , 

Op deze dag, waarop allen, mede b e p s t i g d  door fraaf 
weer, genoten hebben van de Biesbosch en zijn water (deels vrij- 
w i l i g ,  deels onvrijwillig), volgde een als altijd gezellige avond, 
Daar ditmaal geen vergadering gehouden werd, was er tijd genoeg 
om de grandioze dia ' s van Mieuw -Guinea van Van Zanten ' s 
laatste expeditie te bewonderen; hierna vertoonde Luitingh een aan- 
tal van zijn dia ' 5 ,  voornameli jk van de Hautes Fagnes en een 
aantal schitterende microscoop-opnames . Het i s  verbazend welke 
resultaten hiermee bereikt hen worden. 

De volgende morgen werd bepraat wat ex die dag zou 
gebeuren . Het enthousiasme voar de Biesbosch bleek opeens 
sterk geluwd, maar tenslotte waxen er  toch 7 mensen die nog wel 
een keer hun geluk wilden beproeven. De overigen trokken 
Brabant in. De Biesboschgangers reden ditmaal naar de loswal van 
de Bloemplaat, waar ze opgewacht werden door de vogelwachter 
van De Dood, de heer Fey, die zo vriendelijk was  hen met zijn boot 
t e  willen varen . Onderweg had men reeds wat mos jes gepeuterd 
van een braak liggend gebiedje in de n, o ,  -hoek van de polder 
Stenen Muur, waar een aantal voor dit milieu kenrnerkende soorten 
verzameld werden, zoals Phascum cuspidaturn en Pohlia campto- 
trachela , Met de boot voer men nu naar het Steurgat waar de 
oevers bekeken werden. Hier was nl , vorig jaar vrij veel klei 
weggegraven voor de aanleg van dijken , Bovendien was deze zomer 
het water constant vri j laag gebleven o . i , v . de permanente oosten - 
wind en de voltooiing van de Volkerakdam ; het resultaat was een 
intereseante pioniervegetatie , waarbi j de vondst van Loode, 
Cyperus fuscus, het hoogtepunt was ,  Andere vondsten waren Pohlia 
camptotrachela, Marchantia , rijkeli jk met parapluutjes en 
Physcomitrella patens. Dit laatste mosje was ten tijde van de ex- 
cursie overal in de Biesbosch in grote hoeveelheden t e  vinden, 
Vermoedelijk was dit een gevolg van de genoemde lage waterstand 
deze zomer, waardoor veel plaatsen die norrnaal tweemaal daags 
overspoeld werden en waar weinig of geen mossen groeiden, nu 
boven de hoogwaterlijn kwarnen, N a  een tijdje voer men verder en 
werd afgezet bi j de polder De Dood. Het  was de bedoeling dat 
men de overige tijd in de grienden van de Doolhof zou doorbrengen, 
Deze oude polder heeft een aantal jaren geleden sen dijkdoorbraak 
rneegemaakt , svaarna de di jk niet meer gedieht is. FIet resultaat 
is een wijde vlakte met slikplaten en ruigtebegroeiingen, ideaal 
voor vogels, Voor hryologen 'tsleek hier de Biesbosch toch we1 wat 
rnachtig; na een worsteling door de polder lccvamen ze in een 



nog vri  j jong gedeelte van de Doolkof terecht , dai: hen nogal 
tegenviel . Vermeldenswaard is eehter een oudere apgave van dit 
gebied, Pleurozium schreberi hoog op een wilg, een vandst van 
M .  Brand; een merkwaardig biotoop voor deze soort. Enigszins 
gedesillusioneerd werd besloten voortijdig terug te keren en 
zo mogelijk weer over t e  varen naar de Bloernplaat (hei: was lsijna 
laag water) .  Koewel moeilijk bleek het net te gat%. Bier werd 
afscheid genomen van de heer Fey, Nadat eindelijk gebeurd was 
wat allern verwacht hadden - de lieslaarzen van During werden 
onherstelbaar vernield door een wilgestobbe - wijdde men zich 
aan de mossen van ale polderdijk en de oude knotwilgen e r  
Imgs . De di jk leverde weer talri jke soorten op, zoals Phascum 
cuspidaturn, Physcomitrella patens en Pottia truncata , de 
hotwilgen gawn een ri jke oogst a m  Tortula laevipila en Ortho- 
trichum lyellii . Thuis bleek dat Orthodontiurn lineare ook tot 
hier was doorgodrongen, Na een kort onderhoud met de plaatse- 
lijke koeien aanvaardde men rnoe maar tevreden de thuisreis, 

De Krochten en Lange Goren - door W, N ,  Ellis 

Zondag is een groot deel van de excursie Brabant inge- 
trokken. Nadat we de deur van het mdfe verblijf "De Singel " 
achter ons hadden gesloten en we afscheid hadden genomen van de 
groep die nog eens de grienden wilde bezoeken, werd de tocht 
aanvaard naar wat een kostelijk ven heefke te zijn, maar een zwaar 
omhenkt zwembad bleek. Volgend in prioriteit bleek een gedegra- 
deerde bosplas , domein van de visvereniging "Sint Petrus ", 
De laatste redding waren "De Krochte.tentl, Tot onze weugde waren 
deze nog niet be zweken aan de cultuur en recreatie , Dit terrein 
ligt ten zuidoosten van Wernhout in de gemeente Zundert. ZoweI 
de ochlendexcur sie als de (korte) middagexcur sie werd hieraan ge - 
wijd, s Ochtends werden 2 gagelmoerasjes ten westen van de 
weg Wernhout -Maalbergen , gelegen in overigens niet onderzocht 
bos, onder de loupe genomen, Calliergon cordifolium stond 
kier in natte slenkjes , evenals een 2 -tal soorten Drepanocladus , 
nl , D, aduneus en D ,  fluitans. Op dode takjes en vooral op a£ - 
gestorven riet stengels stonden prachtige plakkaten Riccardia 
multifida en Chiloscyphus polyanthus var , pallescens , De Riccardia 
bleek onder de microscoop prachtige perianthen t e  tonen. Mooie 
plakken Plagiothecium ontbraken niet: behalve denticulatum var , 
denticulatum en var, undulahm ook P, sylvaticum mr , neglecturn- 
h de bosrand werd Plagiothecium laetum aangetroffen , evenals 
Sphagnum recurvum ssp. arnbl_yphyllum Als verrassing bleek na 
thuiskomst, dat veel plukjes mos doomeven waren met draadjes 
van Calypogeia arguta . 

Nadat dit vennet je onderzocht was, werd opgetrokken 



naar een tweede, dat \vat uitgestrekter was en tvat meer  Sphagnum -- 
veldjes te zien gaf, Spoedig werden hier S .  tenellurn, auriculatum 
aangetroffen en natuurli jk ook S ,  recurvurn en squarrasum 
Palytrichum vorrnde voor dit milieu zo Irarakteristieke losse zoden 
Tussen het Sphagnum werd nog Calliergon stramineum herkend . 

Na een uitersi cornfortabele rust- en lunchpauze werd 
een tweetal vennetjes aan de averzi jde van de weg verkend, Bet 
gezelsckap was inmiddels door het vertrek van enige deelnemers 
uitgedund - zij hebben niet veel gemist Het eerste vennetje 
was zo droog en met een Molinia-dek overtrokken , dat we ons ge- 
schokt terugtrokken. Een tweede vennetje was er bog?)  niet zo 
erg  aan toe. In een geheel droogvoets begaanbare weide van 
Sphagnum cuspidztum staken een tweetal voorrnalige eiland jes als 
heuveltjes van een meter hoogte uit. H ie r  werden nog de aardigste 
vondsten gedaan , nl kapselende Dicranella cerviculata en 
Ditrichum heteromallum In de bosrand stond nog Polytrichum 
commune en op een brok baksteenmuur kapselende Rhynchos tegiella 
tenella. 

Toekomst van de Biesbosch 

Irm het voorafgaande werd getracht een idee te geven 
hoe de Biesbosch nu is; hoe h i j  in de tockomst zal zijn weet nog 
niernand. Een ding is zekcr , de beide genoemde milieufactoren, ge - 
ti jdenbeweging en zuivere luc ht , zullen zich wi j zigen . De geti jden - 
beweging zal in 1970 verdwi jnen door de deltawerlren , de zuiver - 
heid van de lucht zal worden aangetast door de Shell-vestiging aan 
de Rode Vaart en waarschijnlijk zullen er  in de toekomst we1 
meer industriegn komen, Hierdoor zullen de fraaie zonesing en de 
nog aanwezige toxi phobe organismen (b . v,  Usnea en Antitrichia) 
verdwl jnen , Hoe de vegetatie zich verder zal ontwikkelen is nog 
rnoeilijk te zeggen, Veel hangt af van de waterhoogte die men ria de 
af sluiting van het Haringvliet gaat handhaven, Sonneveld spreekt 
als vermoeden uit, dat het boombestand in de reservaten gediffe- 
rentieerder zal worden, E r  zullen waarschi jnli jk meer elzen, 
essen en populieren komen , Ook zullen de hoogstgelegen , nu nog 
geihundeerde gronden , dan droog komen te liggen , Deze beide fac- 
Loren zull en een verri  jkende invloed hebben op de mosflora . 

Tijdens het kampje van de sjocgroep in juni 1969 is vnl. 
aandacht besteed aan de zonering op de bornen in de Biesbosch, 
een opvallend verschi jn sel waarop Barlcman (1 953) 2-eeds uitvoerig 
heeft getvezen. Rier  volgt een Icort verslag van dit onderzoekje; 
een uitvoerig verslag met volledige tabellen zaZ v e r s c l ~ i j n ~ n  in  



Kruipnieu\vs, het orgaan van de sjocgroep . De aanleiding was 
ook in dit geval de op handen zi jnde verdsvijning van eb en vloed 
in dit gebied, waardoor althans de lagere zBnes zulleu verdwijnen. 
Een 14-tal bomen werd uitgebreid opgenomen ; in het veld werden 
zones onderscheiden, van ellre zbne apart werden monsters 
meegenomen die thuis uftgezocht en gedetermineerd zijn, 8 op- 
names komen van bomen in grienden van het reservaat De Dood, 
5 zijn gemaakt op zeer oude , dikke knotwilgen langs het Gat van 
at c J..-: ,,I x xij;, n ls  van vrijstaande bomen te beschouwen , Edn 
tenslotte is gemaakt op een oude populier aan de rand van een 
griend . De volgende zones konden na enige synthetisering onder- 
scheiden worden, van onder naar boven: 

1 .  Fissidens -zBne - De laagstgelegen zbne , gekenmerkt door een 
zeer lage bedeklcing (in tegenstelling tot de zones 2-6), 
dominantie van F bryoides en regelmatig voorkomen van 
F . taxifolius , Mniurn affine var . rugicum en Riccia fluitans , 
Deze zBne werd in 9 opnarnes gevonden, zowel in als buiten 
de grienden. 

2 . Leptodictyum riparium-zdne, Gekenmerkt door dominantie van 
L.  riparium (&en maal van Oxyrrhynchium swartzii) en het 
relatief lalri jlc voorkomen van L ,  kochii en Chiloscyphus 
polyanthus. Deze zone werd alleen amgetroffen op 4 van de 5 
wilgen langs het Gat van St. Jan. 

3 .  Brachythecium rutabulum z8ne Gekenmerkt door dominantie 
van 13. rutabulum, soms samen met Lophocolea bidentata 
(e6n maal van Mnium affine var . rugicum en Oxyrrhynchium 
swartzii) en het voorlromen van Oxyrrhynchium praelongum , 
Bryurn pseudotriquetrum en Brachythecium rivulare . 3 ,  ruta- 
bulurn is hier  overigens weer  zeer euryoec, hij kornt in alle 
zones voor , zi j het rneestal in kleine hoeveelheden . De ze zbne 
werd in 11 opnames amgetroffen, zoweI in als buiten de 
arienden 

4 :irriphyllurn crassinervium -zone Gekenmerkt door dominan - 
tie van C. crassinervium , soms met Bomalia triehomanoides ; 
Brachytheciurn salebrosum troffen we vooral hier am. Deze 
zane, in 5 opnarnes voorkomend, werd alleen gevonden op 
de wilgen Iangs het Gat van St, Jan, vlak onder de hoogwaterli jn , 

5. ~ e s k e a  polycarpa-zbne Gekenmerkt door dominantie van 
L , plycarpa, vaa.k met Arnblystegium varium . Deze zbne 
ward alleen gevonden in de grienden, in 9 opnames, vlak boven 
de hoogwaterli jn . 

6 .  Hypnum cupres siforme -zbne. Gekenmerki: door dominantie 
van H .  cupressiforme en het relatief talrijl; voorkomen van 
~icranorveisia cirrata en Hornalothecium sericeum; Leslcea 
polyearpa ontbreekt hier , Deze 26ne werd s lec l~ts  3 maal aan- 



getroffen , zowel in als buite.xa de grienden , 
7 Isolated - patch~s-zone Gekenrnerkt door een hele T i j  soorten, 

zle tabel ~ ~ s i j w e l  alte bomen was deze zdne present, 
vaak echter alleen met enlrele lichenen; deze zijn echter jam- 
mer genoeg niet altijd rnse opgenomen , zodat slechts in 8 
opnames deze zone genoteerd is. Een opvallend kenmerk is 
dat er  geen gesloten mosdek meer gevormd wordt, de mossen 
groeien in kleine plukjes (isolated patches) - Overigens is 
de soortenri jkdom van deze zone zeer variabel ; vaak komen 
voor Ulota bruchii, Frullania dilatata en vooral de lichenen 
Parmelia sulcata en P physodes. 

Van elke zone apart is een tabel gernaakt; hier vindt 
men alleen de verzameltabel, waarbij van elke soort per zone 
de frequentie wordt opgegeven in %, bovendien is de dominate 
soort onderstreept . 

In het algemeen kunnen we zeggen dat tussen de diverse 
zones een sterke overlap in soortensamenstelIing optreedt ; aom - 
mige soorten zoals Brachythecium rutabulum , Leptodictyum r i p  - 
rium, Arnblystegium varium, Bryurn capillare, en Leskea poly- 
carpa komen zelfs in een hele range van zones voor, Daaren- 
tegen is het merkwaardig , hoe constant de dominantieverschui - 
ving op de versehilende bomen is; om deze reden is deze ook als 
belangri jk criterium naast de soortensamensteling gebruikt . 
Als we deze zones met die van Barlcman (1953) vergeli jken, bli jkt 
i . h . a .  een goede overeenstemrning te bestaan ; enkele ver schillen 
vallen echter we1 op. 
a .  De Fissidens-zone werd door de s jocgroep ook buiten de 

grienden gevonden , daarentegen werd nergens de Calliergonella 
cuspidata - Oxyrrhynchium swartzii -zbne gevonden , die 
Barkman hiervoor opgeeft . 

b , We1 trof de s jocgroep de Leptodictyum riparium-zdne op v r i  j - 
staande wilgen aan . 

c .  De Brachythecium rutabulum-zone van de sjocgroep correspon- 
deert vermoedeli jk met de soortenri jke Mnium -rugicurn -zBne 
van Barkman, hoewel de soortensamenstelling niet geheel over - 
eenkomt , Merkwaardig is, dat Barkman o. a ,  B , rutabulum 
in deze zone opgeeft als differentigrende soort voor v r i  jstaande 
bomen ! 

d . Barkman 's  Homalia -zBne, karakteristiek voor de grienden, trof 
de sjocgroep in het geheel niet  am. 

e , Barkman onderscheidt geen aparte Cirriphyllum -zone ; deze is 
lmgs het Gat van St, Jan op de aude wilgen zeer goed en con- 
stant ontwikkeld en heeft zelcer be staansrecht 

f - In tegensteIling tot Barkman trof de sjocgroep een echte Leskea- 
zone beslist niet am buiten de grienden . Gezien de soorten 



die Barkman opgeeft voor deze zBne op vri jstaande bomen, 
vallen deze vegetaties grotendeels in de isolated patches -zbne 
van de sjocgroep. 

g Een Hypnurn cupressiforme -zone trof de s jocgroep ook in ale 
griendsn aan; overigens was deze zone slechts zelden goed 
ontwikkeld . 

h ,  Een aparte isolated patches -zone wordt door Barkman niet 
ondcrscheiden ; hi j rekende de ze vegetatie s waarschi jnli jk onder 
de Hypnum cupressiforme - en Hornalotheciurn -z6nes, ten 
dele zelfs onder de Leskea-zone Toch is deze zone zowel 
structureel als qua soortensamenstelling zeer hornogeen en van 
de andere afwijkend, zodat hij o, i , wel bestaansrecht heeft. 
Het bovenslaande werd opgesteld aan uiteraard veel te weinig 

gegevens ; het ware te wensen dat aan deze zonering veeI rneer 
aandacht werd besteed, zolang dat nog mogelijk is. 

(De getallen geven weer het @& van de opnarnes van een z6ne, waarin 
elke soort gevonden is . ) 

Fi s siden s bryoide s 
Riecia fluitans 
Fissidens taxifolius 
Mnium a f h e  va r  . rugicum 
Leptodictyum riparium 
L. kochii 
Chiloscyphus polyanthus 
Brachythecium rutabulum 
Oxyrrhynchium praelongum 
Bryum pseudotriquetrurn 
Brachythecium r i d a r e  
Cirriphyllum crassinervium 
Homalia trichornanoides 
Brachythecium salebrosum 
Oxyrrhynchiurn swztrtzii 
Laphocolea bidentata 
Amblystegium serpens 
Zygodon viridissimus 
Leskea polycarpa 
Ambl ystegiurn varium 
3ryum capillare 
Lophocoiea heterophylla 
Ceratodon purpureus 
Drepanocladus mcina tus  



Oxyrrhynchium speciosum 
Hypnum cupres siforme 
Dicranowei sia cirrata 
Homalothecium sericeum 
Atrichurn undulaturn 
Ulota bmchii 
Frullania dilatata 
Metzgeria furcata 
Radula complanata 
Orthotrichum affine 
Dicranum scoparium 
Pohlia nutans 
Orthotrickurn df aphanum 
Orthodicranum montanum 
Parmelia sulcata 
P. physodes 
Evernia prunastri 
Usnea spec. 
Physcia tenella 
Xanthoria parietina 

Soortenf i ist 

De soortenlijst werd samengesteld a m  de hand van 
opgaven van Dirkse , de Ellissen, Groenhuyzen , Landwehr , 
Loode, Luitingh, Muller, Sollman en het door ons zelf verza- 
rnelde rnateriaal, voor zover betreffende de excursie; verder zijn 
de opgaven opgenomen van Me j . N . Drost ( Polder 13 0) , C . J . Key 
en B. de Jong, M .  Brand en H J ,  During (0, a .  Barbula horn- 
schuchiana en Didymodon trifarium, beide verzameld door Me j . 
0 Vriend). We danken alle inzenders hartelijk voor hun 
medewerking, ook voor het vlotte opsturen van materiaal wan- 
neer dit gevraagd werd .  

Xn principe is van elke soort het rnateriaal (althans 
van enkele vindplaatsen) gecontroleerd. Dit is alleen niet 
gebeurd bi j Rhynchostegium megapolitanurn (det . Groenhuyzen) , 
Rrachythecium rivulare (det Landwehr , bij Werkendam gevonden) 
en 3 soorten van de Esscheplaat, Brachythecium salebrosum, 
Mnium rostratum en Platyhypnidium riparioides (det R S ,  Grad- 
stein) en de Sphagna (de t Luitingh en E , C H , Kolvoort) . 

Wat de namcn betreft is grotendeels de Index Musco- 
rum gevolgd. 

Door Barlrman (1953) wnrdt een amtal aoorten voor 
de Biesbosch opgegeven die geen van de verzamelaars gevonden 



heeft; het zijn: Dialytrichia mucronata, Hygrohypnum -- luridurn, 
Xsothecium rnyurum , Leucodon sciuroides , Mnium -idaturn - - 7  

Mnium marginaturn, Orthotrichum riwlare (inrniddels ver - 
dwenen , zie Touw e - a A 1964), Tortula latifolia en Tortula 
papillasa .. 

De bezochte gebieden zijn als volgt genurnmerd 
(zie Iraartje) : 

I .  Werlcendam , stenen onder hoogwaterlijn , 

2 ,  n , o .  hoek polder Stenen Muur , 

3 .  loswal Bloernplaat @i j rnotorgemaal Polder Steenen Muur) , 

4 .  oever Steurgat , 

5.  Corneliagriend, 

6 .  monding Buitenkooigat , 
7 .  Doolhof, 

8 ,  Balfweg, 

9. Driesen Bennip, 

10. koek Buitenkooigat - Gat van de Slek, 

11, oever Spijkerboor , 

12, brugget je over Gat van St, Jan, 

13. knotwilgen langs Gat van St. Jan, 

14, Groene Plaat , 

15. dijk langs Gat van de Kerkesloot, 

1 6 .  oever s van de Amer , 

17. Esscheplaat, 

18. Polder 130, 

39 .  Krochten en Lange Gorerm; 

x tijdens de excursie verzameld 

o buiien de excursie verzameld 

' met kapsels resp.  perianthen (fruiting) 



MUSCI 1 2 3 4 5 6 7  

Arnblystegiurn serpen s 
Amblystegium varium x 
hi sothecium schreberianum 
Antitriehia curtipendula 
Atrichum undulatum 
Aulacomnium androgynum 
Barbula hornschuchiana 
Barbula unguiculata 
Brachythecium albicans 
Brachytheciurn rivulare x 
Brachythecium rutabulum 
3 rachythecium salebrosum 
Brachythecium spec. 
Brach ythec ium velutinum 
Bryoerytl~rophyllum recurvirostre . 
Bryum argenteum 
Bryum cf. caespitieium 
Brjwm cf . caespiticium ssp, kunzei 
B r p m  capillare 
Bryum inclinatum 
Brjum pseudotriquetrum 
Bryurn spec, 
Calliergon cordifolium 
Calliergon stramineum 
Calliergonella cuspidata 
Campylopus fragilis var . pyriformis 
Ceratodon purpureus 
Cinclidotus fontinaloide s x 
Cirriphyllum crassinerviurn 
Climacium dendroides 
Dicranella cerviculata 
Dicranella heteromalla 
Dicranoweisia cirrata 
Dicranum scoparium 
Didymodon rigidulus 
Didymodon tophaceus 
Didymodon trifarius 
Ditrichum hetera~nallurn 
D r  epanocladus aduncua 
Drepanocladus fluitans 
Drepanocladus uncinatus 
Eurhynchium striaturn 

X X .  . X X  

x 
. X X .  

. X .  

. X X X .  

' X ,  

. X .  

x x !  x x .  





MUSCI 1 - 

Fissidens bryoides (meestal als . 
var . gymnandrus) 

Fissiden s crassipes 
Fissidens exilis 
Fissidens osrnundoides 
Fis siden s taxifolius 
Fontinali s antipyretics 
Funaria hygrometrica 
Grimmia pulvinata 
Homalia triehommoides 
Bornalotheciurn sericeurn 
Hypnum cupressiforme 
Leptodictyum lcochii 
Leptodictyum ripariurn 
Le skea polycarpa 
Mniobryurn delicatulum 
Mniurn affine var.  rugicum 
Mn ium hornurn 
Mniurn rostratum 
Mniurn undulatum 
Orthodicranum rnont:~num 
Ortkodontium lineare 
Orthotrichum affine 
Orthotrichum anomalum 
Orthotrichum cupulatum 
Orthotricbum diaphanum 
Orthotrichum lyellii 
Orthotrichum spec. 
Orthotrichum stramineum 
Oxyrrhynchium praelongum 
Oxyrrhpchium speciosum 
Oxyrrhynchium swartzii 
Oxystegus cylindricus 
Phascum cuspidaturn 
Physcomitsella patens 
Physcamitrium pyriforme 
Plagiotheciurn denticul . var . d , 
P . denticul atum var . undulatum 
Plagiothecium laetum 
P. sylvaticum var , neglecturn 
Platyhypnidiurn riparioides 
Pleuridium acurninatum 
Pleuroziurn schreberi 
Pohlia camptotrachela 
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MUSCI 1 2 3 4 5 6 7  
- 

Pohl ia nutans 
Pohlia spec. 
Pol ytri chum eommun e 
P~l~ytrichum Eormosum 
Polytrichum piliferurn 
Pottia truncata 
Rhynchostegiella tenella 
Rhynchostegium conferturn 
Rhynchostegium murale 
Rhynchostegium megapolitanurn 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Schi stidiurn apocarpum 
Sphagnum auriculatum 
Sphagnum cuspidatum 
Sphagnum fimbriatuln 
S . recurvurn s s p  arnblyphyllurn 
S. recurvum ssp. recurvum 
Sphagnum squarrosum 
Sphagnum subsecundum 
Sphagnum tenellurn 
Streblotrichurn convolutum 
Tortula laevipilum 
Tortula muralis 
Ulota bruchii 
Zygodon viridissimus 

HEPATTCAE 

Calypogeia arguta 
Calypogeia muelleriana 
Cephalozia bicusgidata 
Cephaloziella hampeana 
Chiloscyphus polyanthus var, pallesc . . 
Ch. polyanthus var . polyanthus 
Frullania dilatata . x .  
Lopkocolea bidentata . x x 
Lophocolea heterophylla A x 
Marchantia polymorpha . X I  . 

Metzgeria Eurcata 
Pellia endiviaef olia 
Pellin spec. 
Radula cornplanata 
Riccardia multifida 
Ri ccia fluitans x 
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Ri j het determineren bleek ons a1 spoedig dat somrnige 
groepen grote rnoeili jkheden gatTen , vooral enkele groepen pleurs - 
carpen zijn in dit milieu blijlrbasr zeer veelvormig; het veelal. 
ontbreken van kapsels maakte het niet gernakkelijker, De belang- 
r i jkste  problemen worden hier kort besproken . 

I, V e r  reweg de moeste moeili,jld,eden troffen we aan in bet soarten - - 
c o m p ~ ~ : ; .  T.:-.~-tori? c!yr~rn r i p~ r i  cm - - v 3rachytheriu:n -. A- s:~lehrosurn - 
-- 3 ,  r u t , , Su lug  - 13 ri7;l::are - Platvtly ixiitlium rip;zrioidc 6. Deze groep is tt 
anderscheiden van de Oxyrrhynchiumgroep, waarnlee verwar- 
ring zou kunnen optreden, o ,  a door het ontbreken van een 
stekelpuntje aan het einde van de nerf . Ten eerste Leptodictyum 
riparium; op het eerste gezicht is deze soort goed te herkennen, 
vooral kapselend , de gladde seta , ongetande bladra:; cl , nerf 
en bladvorm worden als kenmerkend beschouwd. De bladvorm 
echter is nogal variabel, de bladrand kan ook we1 eens zwak 
getand zi jn en de lengte van de nerf is niet constant. Op grond 
van literatuurkenmerken is lzet zeer moeilijk deze aoort 
te onder scheiden van Brachythecium salebrosum var palustre 
I= B , mildeanurn), die oolc ongeplooide , vri jwel ongetande 
bladeren en een gladde seta heeft. Ket  enige verschil dat we 
konden vinden zit in het kapsel, dat van Uptodictyum r i p r i u m  
is slanker dan dat van 3, salebrosum var , palustre en het 
dekseltje is wat korter kegelvormig, We vonden echter h een 
pluk dat overigens duidelijke L, riparium was ,  enkele kap- 
seltjes vm het Brachythecium -type tussen de gewone Lepto- 
dictyumkapsels , We hebben geen duideli jke B, salebrosum var . 
palustre gezien . Dat de ze soorten in verschillende geslachten , 
zelfs families, geplaatst zijn komt ons toch we1 merkwaardig 
voor . Dan Brachythecium salebrosum zelf . Kapselend is 
deze soort goed te herkennen a m  de gladde seta, gecombineerd 
met de vegetatieve kenmerken: getande bladrand, zwak ge- 
plooid blad . Zonder kapsels echter (zoals vri  jwel steeds het 
geval was) is het verschil met 3 .  rutabulum zeer moeilijk door 
de enorme veelvorrnigheid van de laatste. Exemplaren met 
wat meer aanliggende bladeren en een lange uitgetrokken spits 
hebbeu we B, cf , salebrosum genoemd, zekerheid hebben we 
in de ze niet . Brachythecium rutabulum is de sleutelsoart in dit 
geheel door zijn  grot^ veelvorrnigheid in de vegetatieve delsn. 
Bij  kapselend materiaal is de ruwe seta Irenrnerkend, bij 
vegetatief materiaal kostte het ons soms veel moeite verschil- 
Zen t e  vinden met % , salebrosum . B , rivulare en Platvhvn- " " *  

nidium, Brachythecium rivul are is een soort die aok in de 
Biesbosch te verwaehten was. De versehillen met B ,  rutabulum 



zijn gradueel en moeilijk. Ds  zeer duidelijke oortjes en de 
bladvorm geven houvasl, de forrna pal.udoswn van E. rutabulum 
heeft echter ook enigszins oortjes, De 6Bn- of tweehuizigheid 
moet uitsluitssl  geven, deze is echter  zelden vast te  stellen ; 
volgens Nyholm kan B ,. rivulare ook wel Benhuizig zijn , In ons 
materiaal hebben we slechts e&n monster gevonden ( leg. s jocgrsep 
juni 1969) dat met enige zekerheid tot B. riwlare gebracht kon 
worden. Verder heeft Landwehr de soort gevonden bij Werkendam 
op s t  enen onder de hoogwaterlijn; ook hij vond exemplaren van 
3, rutabulum welke op B . rivulare gingen li jken , speciaal up natte , 
beschaduwde plaatsen (forma paludosum) . Platyhypnidium ripari - 
oide s tenslotte zou , volgens Mossentabel en Mossenatlas ge - 
determineerd, geen rnoeiIijkheden opleveren: de forse, tot, vlak 
onder de bladtop doorlopende nerf is daar zeer duidelijk, 
Nyholm echter geeft op: nerf houdt ver voor de top op; dit zagen 
we ook bi j , owrigens duideli jk materiaal uit Denemarken, De 
verschillen met £3. rutabulum moeten d m  zi jn de bladvorm 
(ongeveer driehoekig) , de smalle laminacellen en de relatief ste - 
vige nerf, Ook deze kenmerken gaven nogal eens rnoeilijkheden. 

2 .  Leptodictyum kochii . Dit is een veelvormige soort , die vaak 
veel lijkt op Amblystegium varium; de relatief zwakke nerf en wat 
langere bladcallen gaven echter meestal voldoende uitsluitsel , 
Moeilijker was het forse sxempIaren te onderscl~eiden van L ,  r i -  
parium; het essentigle ltenmerk, de korte bladcellen, was a m  
e4n en dezelfde stengel soms zeer variabel, Om deze reden 
hebben we er van af gezien L. riparium var , trichopodium apart 
te onderscheiden. 

3 - Amblystegium varium en A. serpens , Ook de ze 2 soorten bleken 
vaak rnoeili jk uit elkaar tehouden te zi jn = Vaak blelren s tengeltje s 
van het serpens-type (korte nerf , zwak getande bladrand) bij 
nader onderzoek vast te zitten aan audere stengels , waarvan de 
bladeren een we1 langere, vaak gehikte nerf en een vrijwel gave 
rand hadden. Dit materiaal hebben we steeds tot A ,  varium 
gerekend ,. 

We hebben A,  serpens ssp. juratzkanum niet onder- 
scheiden , omdat deze o . i . niet of nauwelijks verschilt van ssp. 
serpens. 

4, ~ x ~ r h y r i c h i u r n  praelongum - 0. - speciosum - - 0 ,  swartzi i  - 
CirriahvLlum crassinerviurn .. " 

Deze groep is te herkennen a m  het dorsaal uitstekende 
puntje van de n e i f .  6. praelongum valt onrniddelli jk op door zijn 
breed driehoekige , sterk aflopende stambladeren. Cirriphyllum 
bleek ook vri j snel te herkennen aan het zeer holle , aflopende en 
duideii jk geoorde blad en de kat je sachtig bebladerde takken , 
a1 was dit laatste niet altijd esTen duidelijrc. 0 ,  speciosum en 
43. swartzii echter waren lang niet alti jd goed te onderscheiden , 



Materiaal met relatief lange cellen in de bladtop en een 
langer uitgetrokken bladspits hebben we uiteindeli jk tot 0,  spe - 
ciosum gerekend, relatief korte bladtop cellen en kort toe- 
gespitst blad zijn a l s  kenmerken van 0. swartzii gebruikt (zie 
ook Barkman 1953) . 

5 .  Bryum. Dit geslacht is, vooral vegetatief, altijd a1 een moei- 
lijke groep. Het meeste materiaal hebben we uiteindelijk 
3, capillare genoemd , hoewel de bladeren bi j droogte lmg 
niet altijd spiraalvormig gedraaid waren,  Op enkele plaatsen 
werd B . pseudotriquetrum gevonden , voorzien van draad- 
vormige gemmen in de bladoksels . Een paar plukjes werden 
uiteindeli jk beschouwd als 3. cf . cae spiticiurn , vanwege een 
zwakke bladzoom , E6n pluk je hiervan was kat jesachtig bebladerd 
en werd daarom tot ssp kunzei gebracht (leg. & det . Ellis).  
Op het bruggetje van St. Jan was door Sollman een Bryum met 
kapsels ver zameld ; alles klopte met B , inclinatum, cilign 
hebben mTe niet kunnen vinden , maar het endostoom was bescha- 
digd. Valledige zekerheid hehben we dus niet . 

6 ,  -- ~ i h l i a  grandi?flora en P, camptotrachela hebben we als Ben 
soort beschouwd (zie Flan sen & waehtex Bryol . Not.  111, in 

'7. Calliergon cordifolium . Van enkele mensen kregen we C , gi - 
ganteum op; dit materiaal hebben we echter tot C . cordifoliurn 
gerekend, Ervaringen van J. C . Smittenberg en ons zelf met 
rnateriaal van beide soorten van het Zuidlaardermeer , vergele- 
ken met Scandinavisch rnateriaal wees uit dat de grootte een 
nietszeggend kenrnerk is (C . cordifolium is vaak zelfs groter 
dan giganteum in tegenstelling tot de tabel in de Mossentabel). 
De bladhoelrcelgroep is bi j C . giganteum wat duideli jker af- 
gegrensd en holler en ket blad van deze soort is wat korter  en 
stomper, Het beste verschil is o. i ,  echter de vertakking, 
C , giganteum is dicht vertakt , C . cordifolium slechts weinig . 

8 ,  Fissidens bryoides - F . crassipes . Nadat in de herfst van 1967 
door De Boer bij Zutphen F. crassipes gevonden werd op een 
steen langs de IJssel, voor het eerst weer na vele jaren, werd 
ook in de Biesbosch up deze soort gelet , A1 spoedig (nov. 
1967) werd hij ex door During ontdekt op een loswal, op stenen 
onder de hoogwaterli jn ; later kwamen daar nog diverse gr oei - 
plaatsen bij, 3 i j  dit Biesboscbmateriaal rees a1 spoedfg twi jfel 
omtrent de Irenrnerken Opgegeven worden meestal: voor F . 
crass ips  een verdikte, gele zoom, nerf en zoom voor de top 
eindigend, relatief grote (12 - 2 0 P ) , snregelmatige lamina - 
cellen en antheridiEn aan de top van aparte stengels ; voor F 
bryoides een ongekleurde , niet of nauwelijks verdikte zoom, 
nerf en zoom aan de top samenkomend. relatief kleine (8 - 12 1: ) ,  
rcgelmatige laminacellen en a~theridien in dc hladoksels van 



stengels welke aan de top archegoniEn dragen, Bi j F , bryoides 
habben de antheridiBn al of niet perigoniaalblaadjes , het laatste 
wordt beschwdwd als var - gymnandms . In de Bie sbosch 
bleek deze varietei t  het meest algemeen te zijn, Bij srar , bsyo- 
ides zi jn de antheridien zeer opvallend, bi j var , gyrmandrus 
zijn ze vaak moeilijk te zien (het beste lran men doorvallend 
licht gebruiken) , Wat betref t  dde zoom, die is ook bi j F . bryo- 
ides vaak sterk verdikt (zoals ook Demaret opgeeft, zelfs 
voor het typernateriaal van bryoides j en vaak ongekleurd bij 
crassipes (antheridim eindstandig) , soms gee1 gekleurd 
bij bryoides (antheridign okselstandig). De g~oot te  van de la- 
rninacellen is volgens ons ook niet erg betrouwbaar , alle 
maten van 10 - 20  P hebben we bij beide soorten gevonden; we1 
zi jn bi j crassipes grotere cellen vaak wat talri jker , betrouw- 
baar is dit kenmerk echter zeker niet , Ook in de vorm der 
celfen is nauweli jks verschil te zien , Bet doorlopen van nerf 
en zoom tot de tap bij bryoides bleek ons nogal variabel; bij 
niet a1 te best onttvikkeld materiaal van F. bryoides hielden 
beide vaak ver voor de top op . Het enige kenmerk &t over - 
blijft is de plaats van de antheridie'n. Ook dit gaat echter niet 
voor 100% op; bi j bryoides komen vormen voor waarbij 
de antheridien op de top van zij takjes zitten die in de blad- 
oksels ontspringen (zie Dixon) . Bij Biesboschmateriaal hebben 
we dit ook gezien ; enkele stengels hadden deze zijtakjes 
vri j dicht onder de top, andere beneden aan de stengel. Daar 
Nyholm nu opgeeft dat crassipes ook we1 autoecisck k m  
zijn (vrouwelijke en manneli jke stengels aan de voet samen - 
hangend) is dit ook niet altijd safe, Meestal echter was aan de 
plaats van de ant11eridiEn wel te zien met welke soort we 
te doen hadden, als er geen antheridign waren dorsten we 
meestal niet tot een van beide te besluiten. Deze exemplaren 
kwarnen van vindplaatsen waarvan ook goede bryoides of 
crassipes bekend was.  
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BRYUM KLINGGRAE FFII SCHIMP. IN NEDERLAND 

door S . R .  Gradstein. 1) 

Summary 

Bryum klinggraeffii Schimp, is recorded from Holland 
for the first time, A revision of dutch material of the section 
Brya Erythrocarpa is announced, 

Bryum klinggraeffii Schimp. is een soort uit he$ 
Bryum erythrocarpum complex, een groep die gekenmerkt wordt 
door het voorkomen van bolvormige gemmae op de rhizoiden , 
Deze groep is recenteli jk monografisch bewerkt voor E uropa 
door Crundwell en Nyholrn (1964). Uit de grote hoeveelheid tam 
die Podpora (1923) in zijn rnonclgrafie had opgesteld hebben 
Crundwell en Nyholm 9 soorten gedestilleerd, die voornamelijk 
van elkaar onderscheiden zijn op pond  van kenmerken van 
gemmae en rhi zoiden , 

Met  behulp van deze nieuwe rnonografie determineerde 
ik materiaal, door Mej . Drs. Gea Zijlstra in de schelpkalk- 
groeve de Weust " bij Winterswi jk ve~zarneld, als Bryum 
klinggraeffii Schimp. De deterrninatie werd bereidwillig gecon- 
troleerd door Elsa Nyholm. De soort wordt g&enmerkt door 
kleine , meestal tot 0, 1 mm , grote , rode gernmae met protube - 
rmte cellen. De rhizoiden zijn bleekbruin van kleur . 

Bryum klinggraeffii , vri  j algemeen in Centraal en 
West  Europa , werd tot nu toe nog niet voor Nederland opgegeven . 
Zeer waarschijnli jk bevindt zich a1 we1 materiaal van deze 
soort in de Nederlandse herbaria, Tot op hedea werden de neder- 
1.andse Erythrocarpa teruggebracht tot 2 soorten: Bryum muromm 
(Schimp, ) Berk, en Bryum atrovirens Brid. (zie Landwehr 1966), 
Voor een bewesking van het nederlandse materiaaf. van deze 
groep wil. ik graag verzoeken om toezending van collecties. Oak 
toe zending van levend materiaal stel ik zeer op pri js , Voor 
gegevens over de standplaats van deze soorten kan ik verwijzen 
naar Barkman's beschri jvingen in Landwehr 1966. 

Liter atuur 

Crundwell, A.  C . & E,  Nyholm, 1964, The European species of 
the Bryum erg4hrscarpum complex, 
Trans, Brit, BryaI, So@, 4(4): 597-637, 

Land~vehr , 3 ,  , 1966, Atlas van de Nederlandse Bladmossea , 

I) hst , -voor Syst . Plan thde  , Transito-riu_m IJ , Uithi~f , Utrecht , 

56 



MBSVONDSTEPU' IN I-IET DUINGEBEED VAN NOORD-HOLLAND , 
VOORNAMELIJK IN HET NOORDHOLLANDS DUTNRESERVAAT 
......................................................... 

door F, SoZIrnan 

Summary 

This article gives some new mossfinds in a part of 
the dunes of Nourd-Holland called If Noordhollands Duin- 
reservaattt, The list given here is zn enlargement of those, 
mentioned in the reading list below, by the first three 
authors. Further some finds from beyond this nature 
reserve have been added, 

Sirids een aantal jaren keb ik min of meer regelmatig 
ver zameld in het Noordhollands lhrinreservaat (verder afgekort 
als ND), I3et is een gebisd ter grootte van ongeveer 4800 ha, 
zich uitstreklrend van Bergen tot Wijk am Zee, met een kleine 
onderbreking bi j Egmond, 

Uitgangspunt voor de hieronder verrnelde soorten 
(voor zover gevonden binnen het ND) vormde de lijsten van 
Barkman in het NKA (51 (1941) p, 302-329), later samen met 
Meijer  aangevuld ( N K A ~ ~  (1947) p,  60-67) en beide keren hande- 
lend over de mosflora random Alkmaar, De hieronder vermelde 
soorten werden in 't algemeen daar nog niet vexmeld, 

Verder zijn een aantal vondsten bijgevoegd, die ge- 
dam werden buiten het ND, 

Barbula hornschucMana Schultz var , pseudorevoluta Reim , 

ND, Castricum, Geversduin hi j Diaconieweg . h ijle, kalk- 
ri jke vegetatie; iets mobiel zand. maart 1969. Materiaal 
gedeponeerd in Ri jksherbarium, Top, kaart blad 19 C,  
vak 5 05 -1 04/105. 
Materiaal van deze plek werd het eerst verzarneld door 
W . N , Ell is  (Amsterdam), die de soort desti jds trouwens ook 
nog in de duinen bij Bergen vond. 
In het voorjaar lukte het me de desbetreffende plek terug t e  
vinden. In eerste instantie valt de soort op door de licht- 
groene polletjes die duidelijk hoger zijn en afsteken tegen de 
donkerder zoden van ml , at r ichurn flexicaule (Schwaegr . ) 
Barnp. fo, densurn ( B , S , G , )  Moenk. 
Het  bleek de eerste maal te zijn, dat de varigteit in Nederland 
werd herkcnd, Volgens Boros (1968) komt het type regelmatig 



sarnen met de varigteit voor , Dezs var , heeft wat kenmerken 
van B. revoluta Brid, Zie ook Reimers (1940) in Hedwigia 79 = 

De heer Touw was zo vriendelijk het materiaal na te  zien e n  
tot op de variEteit te determineren, De gegevens van de hem 
Touw, gecombineerd met verrneldingen in Buxbaumia, 
Ievert voor de soort , in ons land, het volgende beeld op. 
1, Amsterdamse Waterleiding Duinen, 28,9,1947. K ,  Hensen 

(Herb. Agsteribbe no. 13)-  Zie ook B . 2 : 18 (19.48)- 
2 ,  Voorne , Panweg (dwarsweg ~ondeweiweg Rockan je) , Zie  

B, 7: 30, 36 (1953). 
3,  ~eeduinen tussen Den I-Iaag en Wassenaar ter hoogte van de 

Kijfhoek, Op hoge noordhelling met hier en daar wat 
struweel. 16.10,1957. A,  Touw 2874. 

4, Veere, muurtje achter het oude stadhuis en Berv, kerk 
zie B, - 16: 37 ,  44 (1962), 

Campylium elodus (Lindb , ) Kindb , 

ND, Bakkum/Egmond, duinterrein llDe Kil ", in vochtige 
bornmentrechters. 20.10.1969. 

Campylopus introflexus (Hedw . ) Brid. 

ND, terrein Egmond in denne-aanplant ltDe Driehoek", 
25.8,1969, Top. kaart blad 19  C ,  vak 103-511, Een gedeelte 
van het rnateriaal in het Ri jksherbarium gedeponeerd . 
DIt dennebosperceel, dat in 1937/1938 werd geplant en later 
een aantal malen werd gedund, herbergt verder nog een 
paar g rok  vkndplaatsen van Thuidium tamariscinum (Hedw , ) 
B . S ,  G ,  en Dicranum polysetum Sw . , vnl, op de noord- 
hellinkjes met een ri jke begroeiing van eilrvaren (Polypodium 
vulgare L, s,  str,), 

Drepanocladus aduncus (Hedw , ) Warnst ,  var . polycarpus (Voit) Roth 

ND, Bakkum/Egmond, duinterrein "De Kil", in een bornmen- 
trechter dichtgegroeid met riet , 20,10.1969.  

Platyhypnidium riparioides (Hedw . j Dix , 

ND, Bakkum/Egmond, duinterrein "De Kil l ' ,  in een bornmen- 
trechter,langs de waterlijn, terrestrisch- 20 .10  I 1969, 
M , i , een vondst die nogal af~vijkt van het bekende versprei - 
dingsgebied in ons land, 

lihytidiadelphus loreus (Hedw, ) Warnst, -- 
Staatsbossen Schoorl , binnenGuinrand, naljij jeugdhexberg , 
Top, kaart blad 19 A ,  srak 523-107/108, 1 ,6 ,1969 ,  Gedeelte 



van van het rnateriaal gedeponeerci in Rijksherbariurn . 
Samen voorkomend met de min of meer vaste begeleiders; 
Dicranum majus Turn , en Plagiothecium uzldulatum (Hedw ) 
B . S . G .  

Lepidozia reptans (L j Durn . 

Bloernendaal , landgoed Lindenheuvel . Op ontschorste , enige 
jaren geleden gekapte den. november 1968. Materiaal 
in Ri jksherbarium gedeponeerd, (In ' t voorjaar van 1969 
niet teruggezien) . 
In het westen van het land is de soort tot nog toe zeer schaars 
gezien. Komt bij mijn weten, in dit gedeelte van het land, 
alleen in het Berger bos {NW van Alkmaar) regelmatig voor , 

Ptilidium puleherrimurn (Web. ) Harnp. 

Bloemendaal, Zandgoed Elswout , Op voet van beuk sran de 
rand van Fageturn nlldum. 2 9 .10 .1968  . Gedeelte van het ma- 
teriaal in Ri jksherbarium gedeponeerd . 
In ' t westen van het land ook nog zeer schaars gesignaleerd, 
Blijkt hier een voorkeur te hebben voor N-expositie met 
hellingshoek van 40-50 graden, terwi j l  de soort duidelijk pra- 
fiteert van de vochtigheid in een Mniurn hornum pol, 

Riccardia incurvata Lindb. 

ND, terrein Egmond, Sandervlak, in afgeplagde stukjes in 
Schoenetum: 20,10.1969, B. van Zanten ging met de determi- 
natie akkoord, zag echter geen gemmen, Op het verse ma- 
teriaal waren die schaars aanwazig, maar werden later in 
verdroogde toestmd niet meer teruggezien . 
De Riccardia sp,  opgegeven in het NKA (51 p. 311) en als zo- 
danig ook voorkomend in het mo~senkaar ts~steern (voor een 
aantal plaatsen ! ) , dat aanwezig is in het museum van het 
Prov . Waterleidingbedri jf te Bakkum , heeft waarschi jnli jk in 
een aantal gevallen betrekking op R incurvata (vergeli jk 
ook 13. - 2: 41). 
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DICRANUM TAURICUM SAPEHIN BIJ OISTERWIJK 

met opmerkingen over het 
genus Orthodicranum Loeske 

door S . R.  Gradstein ' ) 

Summary : 

A new locality of Dicranum tauricum Sapehin was 
discovered by the author in the province of Noord-Brabant 
near Oisterwi jk, where it grows on the base of a birch in 
Querco -Betuletun~ vegetation . U p  till now this species, 
known from 5 localities in Belgium, was found only twice in 
the Netherlands. in both countries Dieranurn tauricum has 
not been gathered before 1943. 

The author gives a brief outline of the nomenclatural 
history of the species'and discusses its taxonomy. The 
taxonornical viewpoint of Culmann and Brotherus, who include 
Dicranum tauricum in the genus Orthodicranum , should 
not be followed. The genus Orthodicranum, as characterfsed 
i . a .  by its crisped leaves, is only weakly defined. The 
genus is recommended by the author to be maintained for 
practical reasons as a segregate-genus of Dicranurn until 
i ts  taxonomical value will be cleared up by a monographer. 

Op oudejaarsdag 1967  vond ik nabij Hoeve " De ICam- 
pina bi j Oi sterwi jk (N.  B r  . ) langs een boslaan een mossoort die 
mi j op het eerste gezicht: aan een '? sti jve" Dicranella deed denken, 
De plantjes groeiden in dichte lage polletjes op de ruwe stam- 
basis van e-en berk {Betula verrucosa) in gezelschap van Dicranu~n 
scopariurn, waarvan ze zich door hurt heldergroene glans onder - 
scheidden Bi j nadere determinatie bleek het Dicranum taur icum 
te zijn. Deze soort is gemakkeliik herkenbaar aan het sti jve blad, 
de s k r k  Fragiele bladtopPn en ;an de stereidenloze nerfdoor- 
snedc . De laatste twee kenmerken vinden we binnen het genus ook 
bij D , fragilifolium , Deze soort onderscheidt zich van D . tauricum 
echter door een bredere nerf en kortere bladcellen (Nyholm 1954). 

') Instituut voof Systernatische Plantkunde : Utrecht 



Geografie en oecologie 

Dicranum tauricum was tot op heden twee maal in 
Nederland gevonden (Agsteribbe et al. 1954, p .  1281, n .  1. bij 
Renkum (Gld.), in schorsspleten van een eik (Leg. Margadant en 
Nannenga-Brernekamp, 1950) en bij Heelsum {Gld. ) , in een 
beukenbos op stompen en op de grond {Nannenga -Brernekamp, 
1953). Het optimum van het areaal van de ze zeldzame boreale 
soort ligt in montaan midden en oost Europa en in Canada en het 
N deel van de Verenigde Staten. In het laagland van W. Europa 
en in Engeland is de soort zeer zeldzaam, 

Terwi jl uit N , Duitsland nog geen vondsten bekend 
zijn (vide Podpora 1954, Koppe 1964) worden voor BelgiB 5 vind- 
plaatsen opgegeven(Dernaret et Castagne 1961): twee in de Belgi- 
sche Kernpen, &en nabij Brussel en (slechts) BBn in de Ardennen , 
Bet is opmerkelijk dat deze vondsten in BelgiB alle dateren 
van na 1943, Dat betekeut dus dat Dicranum tauricum zowel in 
Nederland als in BelgiC! pas sinds de laatste 25 jaar gevonden 
wordt , Dit zou kunnen wi jzen op een recente a~eaaluitbreiding 
van deze soort, een verschijnsel dat we in Nederland momenteel 
menen waar te nemen aan Dicranum fuscescens (Touw 1964) 
en Campylopus introflexus en C.  polytrichoides (Barkman 1968). 
Het aantal vondsten van Dicranum tauricum is echter nog te 
gering om zo ' n hypothe se t e  rechtvaardigen , 

De vondst bij Oisterwi jk wordt geillustreerd door de 
volgende opnarne : 

Datum: 31-12-1967 
Standplaats: ruwe, gespleten schors van Betula verrucosa 

stambasis langs een bospad in vochtig, 
Moliniari jk Querco-Betuletum , 

Inclin. : 30-60° 
Expos, : NW-N 
Oppervl,,: 10 x 20 cm2 
Bed. Moslaag: 60 % 

Cladonia digitata 3 
Dicranum tauricum 2 
Tetraphis pellucida 2 
Dicranum scoparium 1 
Leucobryum glaucum ( vml . op de grond , 

Volgens Barkman (in Landwehr 1966) komt Dicranurn 
lauricurn In Nederland op dezelfde standplaats voor als Dlcrmum 
fuscescens , n , 1 ,  og de voet van homen met zure , vcedselarme 
schors en op rotte zure boomstroilken, Ter aan-b~lling zou ik 



willen opmerken dat D Dauricum in Nederland ook wel 
terrestrisch groeit (vindplaats b i j  Reelsum), terwi jl D , fuscescens 
soms voorkomt op de bovenzijde van horizontale takken van eiken , 

Nornenclatuur - en Taxonomic - 

De soort werd in 1806 voor het eersl door Schleicher 
beschreven als Dieranurn stricturn. Xn 1804 introduceerde 
Smith in zi jn Flora Brittannica (part 111) echter deze naam reeds 
als een nieuwe combinatie van Bryurn strictum Di cks . 18 01 
{= Ceratodon purpureus (Hedw . ) Brid . ) De veelg~bruikte naam 
Dicranum strictum Schleicher is  dus volgens de nomenclatuurre - 
ge1.s een later en derhalve onwettig homonym. In de Index Muscorum 
I1 (v/d Wi jk et a1 , 1962) is deze naarn vervangen door het wettige 
synoniern Dicranum tauricum Sapehir) I 9 l i , 

De syskmatische plaats van Dicranum tauricum is om- 
streden, b z e  hangt sarnen met de orngrenzing van het genus 
Dicranum. In ruirne zin verstaat men hieronder een groep van 
niet-gespcialiseerde , tweehuizige soorten met grootcellige , vaak 
meerlagige bruine bladvleugels tat aan de relatief smalle ncrf, 
een 1 cellaag dikke lamina en tot halverwege gespleten peristoom- 
tanden. Voor twee soorten, nl ,  D ,  montanum Hedw , en D ,  fla- 
gellare Hedw . steIde Loeske (1 91 0) het segregaatgenus Orthodi - 
cranum -- op, gekenmerkt door kleinere, 1 cellaag dildce blad- 
vleugels die de nerfbasis niet bereilren , niet poreuse cellen en een 
erect, cylindrisch kapsel . Brdherus rekende op voorstel van 
Culmann (1 920) Riertoe ook de soort Dicranum strictum 
Schleicher ') . (en nog 3 buiten europese soorten). De ze opvatting 
wordt gedeeld door o , m , Nyholm (1 954) en verscheidene oosteura - 
pese bryologen . 

Nu gaf Loeske zelf toe dat het genus Orthodicranum 
zwalr gefundeerd is: "diese neue Gattung Orthodicranum ist vieZ- 
leicht nur provisori~ch'~(l910,  p, 85) - Juist in Dicranum tauricum 
vinden we de overgang in bladtype van Urthodicrmum naar 
Dicranum. Zn het herbarium te Utrecht zag ik materiaal van D. 
tauricum met zwak-poreuse bladcellen (basaal) en deels tweelagige 
bladvleugels die tot bi jna a m  de nerfbasis reiken (waxmemingen 
die ik bi j Myholm bevestigd vind ) , Een erect kapsel komt bi j 
rneerdere soorten binnen het genus Dicranum voor . 

Mhneer  men Dieranurn tauricum niet opneemt in Ortho - 
dicranum kan men dit segregaatgenus karakteriseren door de in 
droge toestand gekrulde , ingerolde bladeren ( = Dicrana crispifolia 
Moenk, 1928). Een monograaf zal rnoeten uitmaken of dii ken - 
merk voldoende is om Orthodicranum van Dicranurn af te splitsen 
Gezien de grote omvang van het genus Dicranum lijkt het voor - 
lopig uit pral~tisch oaggunt zinvol om Orthodicranum als een 



klein segregaatgenus, met als enige europese soorten 0. monta- 
num en 0 .  flagellare, te handhaven, Men ~rolge dus de inter- 
pretntie van Margadant in de mossentabel t 

De correcte naam luidt in dat geval Orthodicranum stricturn 
Broth. 
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M E R K W A A R D I G E  V O N D S T E N  i 
door 

EI - J . During (Groningen) 
B,O, van Zanten (Groningen) 
W .  V, Rubers (Utrecht) 

Summary 

The authors give some new or interesting localities 
of rare Dutch mosses. 

Tharnnium alopecurum was found near Slenaken 
(Prov, of Limburg) with fruit,  The setae were relatively tall 
(about 2 . 5  cm) , 

Mniurn stellare was found with fruit (hithertoo unknown 
in the Netherlands) near Winterswi jk (Prov . of Gelderland) . 

Near Biithoven (Prov. of Utrecht) a specimen of 
Lopkocolea heterophylla was found with numerous gemmae 
which occurred on the margins of some leaves as well as the 
female bracts and even on the perianth. The suggestion 
is made that L . minor should be only a depauperate form of - 
L . heterophylla in which the building of perianths is 
depressed in favour of -ae (which is 
~otential ly also present in L , heterophylla, showed by the 
present findJ. According to K ,  Mueller there should be a- 
difference in chromosome number, but Vanden Berghen 
mentions for both species n=9, 

Orthocaulis attenuqt v.s (Mar t .  ) Evans 
Utrecht , landgoed E ykenstein bi j Maartensdi jk , boswallet je ; 
leg, B. J ,  During, no 661, 8-12-1968; det. H .  J .  D. teste 
A.  TOUIV, Door A.  Touw (Buxbaumia 21/1-2 pag. 27) wordt 
opgegeven, dat deze soort niet belrend is ten westen van 
Wolfheze; van een oude opgave van Garjeanne van de orngeving 
van Amersfoort en Hilversum bestaat geen bewi jsmateriaal . 
Misschien is het daarom interessanf: te verrnelden, dat de 
soort gevondeiz is bi j U trechl op bovengenoemde plaats . 



Trichocolea tomentella (Ehrh . ) Xhun . 
Limburg, Plasmolen bij Mook, bronnetjesbos am de voet van 
de St. Jansberg; leg. H . J .  During, no 507, 3-6-1968; det, 
H , J ,D .  
Gewaarschuwd door een opmerking vm Maas  in z i p  alisser- 
tatie over bronbossen, die een vraagteken zette achter het 
voorkomen van Trichocolea bi j de Plasmolen , hebben we 
hier speciaal naar uitgekeken , Na het milieu van de soort op 
de bekende vindplaats in het Filosofendal beke ken te hebben , 
vond ik hem de dag erna in het bronnetjesgebied a m  de 
voet van de St. Janaberg. In de herfat van 1968 vond de sjoc- 
groep hem weer op deze plaats . Ondanks lang zoeken 
vonden we hem niet in de Hellmil (de paardestaartenvallei van 
Thijsse) , waar hij  vroeger we1 enkele malen gevonden was  
(zie Prodromus; voor het laatst gevonden door Joh, Jansen, 
zie Buxb , 1211 -2, pag , 1 7  ; later ook door hem niet meer te - 
ruggevonden) , Ook door latere bryologische excursies is 
deze soort hier niet weer gevonden (z ie  Buxb . 12/1-2, p. 17 ; 
22/1-2, p . 8). De andere nu bekende vindplaatsen van Tricho- 
colea zi jn het Filosofendal bi j de Duivelsberg (Buxb , 5/1-2, 
p .  9, 40; 22/1-2, p. 20), het Bundersbos (Buxb, 6/1-2, p.13; 
15/3 -4, p. 60) ,  Ravensbos bi j Valkenburg (Buxb . 15/3 -4, 
p, 60), 

H , J .  D, 

Tortula subdata Hedw, 

Gelderland, Winterswi jk, op oever van de Ratumse beek in 
bos, c.fr. ; leg. B. J. During, no. 415, 25-5-1968; det, R .3 .D .  
De mossentabel van Margadant geeft op voor deze soort: za 
in Dui, va in W en ZL, elders zz. In Buxbaumia is de soort 
buiten de genoemde 3 districten alleen vermeld van de IJpolder 
(Bwrb. 2/1-2, p.  14). Vorige eeuw echter was hij ook in het 
oosten des lands niet zeldzaam , getuige de opgaven in de Pro- 
drornus, Hierbij is ook een opgave van Whterswi jk  (1859, exc. 
Bot . Ver . ) , De soort werd niet kruggevonden door de voor- 
jaarsexcursie van de bryologen hier in 1958. 

Thamium alopecurum (Hedw . ) B . S , G.  met kapsels, 

Zuid-Limburg , Slenaken, in loofbos Zangs Gulp, op aarde , 
c .  fr. ; leg. H.  J. During, no.  809, 7-4-1969; det . H .  J .  D. 
teste B. 0. van Zanten . 
Kapsels van deze soort zijn nog maar zelden in ons land ge - 



vonden; in Buxbaumia worden ze in het geheel niet vermeld, 
in de Prodromus tweernaal : Haagse 130s (Van der Sande Lacostej 
en orngeving van Maastricht (Franquinet) ; verder ook nog te 
Middelburg (Lako) : Het merkwaardige am het materiaal van 
Slenaken is dat de setae bijna 2 maal zo lang zijn dis in de 
literatuur opgegeven wordt , nl , 2 . 5  c n  (volgens Dixon 1,s 
cm) . Ook vergeli jking met Scandinavisch materiaal bevestigde 
dit. 

H.  J, D, 

Mnium stellare Bedw , met lcapsels 

Gelderland, Winterswi jk , op oever van Ratumse beek in bos, 
c.fr. ; leg, .H. J, During no, 417, 25-5-1968; det, -1.I.J. D,  
teste A ,  Touw. 
Deze soort werd op de voorjaarsexcursie 1958 ook gevonden 
langs de Ratumse beek, echter zonder kapsels (Buxb. 12/3-4, 
p .  36).  
Voorzaver nagegaan kon worden is dit de eerste maal dat 
kapsels van deze soort in ons land gevonden zijn. De planten 
waren enigszins afwijkend; een enkele maal was de bladrand 
dubbel getmd, en uit enkele perichaetia kwamen 2 kapsels 
i . p. v ,  1 ; in de bekeken literatuur wordt dit verschijnsel niet 
vermeld . 

H . J .  D. 

Fi ssidens bryoides Hedw , ssp. incurvus (Roehl . ) Bertsch, 

Gelderland, Betuwe ! Leerdam, op grond in griend langs Linge , 
c , f r . ;  leg. H , J .  During, no. 161, I-5-1967; det, H , J ,  D, 
Dit is Ben van de mossen die nu zeldzamer zi jn dm vroeger 
volgens Barkrnzn (Buxb , 15/3-4, p, 56), Hi j vermeldt : vorige 
eeuw 9 maal, deze eeuw 1 maal; dit is een vondst bij Grons- 
veld door Prof, Dr. R,  van der Wijk (Burrb, 6/1-2, p, 10). 
Van deze vondst is echter gem materiaal meer,  

Pseudephemerurn nitidum (Redw , ) Reim . 
Brabant , Udenhout , leerngutten , vochtige open leemgrond , 
c . f r , ;  leg. H . J  During, 1193, 26-5-1969; det.H,J, D. 
Van deze soort worden een 7-tal vindplaatsen opgegeven uit 
deze eeuw door Gradstein (Buxb 21/3-4, p,. 49) ; bovendien 
is de soort gevonden door Meltzer langs de Maas bij Den Bosch 
(N . K , A ,  1940, p , 261) . Tussen alle materiaal van Pleuridium 
acuminatum van Udenhout bleek, behalve P subulatum, oolc 





Barkrnan (Buxb, 15/3-4, p ,  56) vermeldt van deze soort 
vorige eeuw I1 maal , de ze eeuw 1 maal gevonden (Bemelen , 
1948). Nu werd de soort kort achtereen 3 maal gevonden. 
Verrnoedelijk Icomt hij  we1 meer voor, maar wordt hij ver- 
ward met Physcomitrium pyriforme, op welke soort hij, aok 
kapselend, zeer veel lijkt . Het beste verschil is de annulus: 
bi j Physcomitrium pyrifosme breed en afvaIlend , bi j 
Funaria fascicularis in het geheel niet ontwikkeld. Het ver- 
schil in huikje (kapvormig bi j Funaria, mutsvormig bij 
Physcomitrium) is niet altijd even duideli jk, bovendien zi jn 
huikjes lang niet alti jd amwezig . 

H , J ,  Do 

Pleuridium suhulatum - (Hedw . ) Rabenh, sensu Lindb . 
Zuid-Limburg; W i j l r e ,  in klaverveld; leg. N ,  E ,  Brernekamp 
& E.T. Nannenga, s . n . ,  4-6-1941; det, W , V , R ,  - Epen, 
groeve in Onderste Bos , op oude stronken; leg. M . Brand, 
s , n , ,  5-4-1969; det. M.3-/H,J, D ,  - E p n ,  open plek in 
weiland langs de GeuI; leg ,  H, J. During, No.  829, 374-1969; 
det , H , J D . - Cottessen , droge , open zandgrond bi j zand- 
groeve; leg, K,J, During, No. 810, 8-4-1969; det .  H . J .  D. - 
Bemelerberg , z . o ,  -belling met Festuca ovina; leg. Me j . 
C ,  M. C .  van Bornrnel & A .  E , M, Brouwer, s,n, , juni 1969; 
det, W . V . R .  
Noord-Brabant: Udenhaut , greppeltje langs weiland; leg. 
B . 3 ,  During, No. 1030, 25-5-1969;det, H J D. 
Drente: Zuidlaren, ten westen van het Noordlaarder bou, op 
zandige beekklei op steile oever van de Drentse A; leg. 
H . 3 .  During, No 10602, 12-6-1969; det, B.  J ,  D 

In de Mossentabel staat bij deze soort achter Zuid-Limburg 
een vraagteken , De enige eerder gepubliceerde vondst uit 
Zuid-Limburg is die van het Bovenste Bas (Vergouw, Buxb. 
4, p. 171, Oudere verrneldingen hebben, voorzover men dit 
uit de gebruikte auteursnamen kan afleiden, betrekking op 
Pleuridium acuminatum Lindb . Ook voor overig Nederland 
is Pleuridium subulatum nogal een s opgegeven (vgl , het over - 
zicht van Barkrnan, Buxb , 15, p = 56) -  Door de grote naams - 
verwarring is echter niet te beoordelen of deze opgaven 
betrouwbaar zi jn .  Een revisie van het Nederlandse rnateriaal 
zou zeer wenselijli zijn , 

W , V , R .  en H , J ,  D. 



Lophocolea -- heterophylla (Schrad . ) Durn : met gemmen ! 

Bilthoven, op boomstam, leg. J. C . Srnittenberg , 1 dec . 1969, 
det.  B ,O .  v .  2 .  
Dit exemplaar staat in tussen L .  heterophylla en L.  minor 
Nees .  Het heeft de grootte van L. heterophylla. Ook de aan- 
wezigheid van grote hoeveelheden perianthen ( zeer zeldzaam 
bi j L. minor) en het voorkomen op een boomstam wijzen 
op L , heterophylla . E r  zi jn echter een groot aantal gemmen 
aanwe zig , welke op de randen van vele (maar lang niet alle , 
zoals bij L.  minor) bladeren gevormd worden, evenals op de 
vrouweli jke omwindselbladeren en zelfs op het perianth . 
Hierdoor doet hi j veel denken aan L.  minor, waar de gem- 
rnenvorming echter nog sterker is en aan alle zi jblaadjes (en 
soms amphigastrien, zie Barkman, A.B.  N .  , 1954, p. 145) 
voorkomt . Volgens K .  Mueller zi jn bij L.  heterophylla alleen 
gemmen bekend van een exemplaar uit Rusland, waar  ze 
ongeveer 15 ,, groot waren en voorkwamen am kleinbladerige 
takjes. Bij L.  minor zijn de gemmen volgens K .  Mueller 
22 - 25 P (bij uns materiaal 22 - 28 u ) .  Uit bovengenaemde 
waarneming bli jkt dat L , heterophylla we1 degeli jk gemmen 
kan vormen op de manier van L,  minor. Men moet zich hier- 
om we1 afvragen of L. minor niet opgevat moet worden als 
een gedegenereerde vorm van L . he<erophylla waarvan de 
ontwikkeling van perianthen onderdrulct is ten gunste van de 
gemmenvorming , welke bi j L ., heterophylla (zoals nit deze 
vondst blijkt) we1 potentieel aanwezig is. Douin (1911) en 
Chaland (1931) hadden o o E l  deze opvatting (zie K ,  Mueller) , 
Volgens K .  Mueller zou er  een versckil in~chromosomenaantal 
bestaan, maar Vmden Berghen geeft voor beide soorten up 
n = 9, waardoor dit verschil komt te vervallen . Dan blijft nog 
een oecologisch ver schil ; L . heterophylla komt voor op zure 
substraten, meestal rottend hout, terwijl  L. minor op zwak 
alkalische bodern voorkomt , L , minor kan echter ook we1 op 
zure bodem groeien , getuige de vondst op Terschelling 
(Buxb , 21, p,  8) op zure humus onder dennen, 

Mniurn cinclidioides Hueb. 

Drente, Zeegse , elzenbroek langs Zeegserdiepje , sterk be- 
schaduwd, leg. % det, B.O.. van Zanten, juli 1967,  No. 3600, 
contr, Touw. 
Deze soort staat in de Prodromus , Vol . 11, 1893, p , 60 alleen 
verrneld van Paterswolde , leg. Miquel , mei 1831, Daarna is 
hi j ,  voor zover ik heh kunnen nagaan, niet teruggevonden tot 



1950 toen W Mei je r  hem verzamelde in het Malpieven in 
Noord-Braban t (Agsteribbe , Buxb 6 ,  1952, p . 23). Daasna 
werd bij ook weer gevonden tijdens de voorjaarsexcursie in 
1952 naar Bergei jk IN B , ) en we1 op 3 verschillende plaatsen , 
nl. Malpieren, Vaarven en de Plateauxvennen welke op 
Belgiseh grondgebied liggen (Landwehr , Buxb , 6,  1952, p , 3 3 ) .  
Mevr . Van Wieringen-Groot en A ,  Luitingh hebben de soort 
in juni 1966 get-onden in het Grtlot Goor bi j Veldhoven . 
Uit de beschikbxre oecologische gegevens bli jkt dat M , cincli - 
dioides voorkornt in broekbos (els en wilg), vaak op modderige 
bodem en steeds beschaduwd, soms met Sphagnum-soorten . 
Zowel de groeiplaats bi j Zeegse als die in het Malpie- en 
Goorven zouden erop kunnen wijzen dat de soort voorkeur heeft 
voor zacht strornend w a t e r .  
Als  merkwaasdigheid is nog te verrnelden dat J ,  J . Barkman 
enige ti jd later dezelfde vindplaats bij Zeegse ontdekt heeft, 
zonder dat hi j van mi jn vondst op de hoogte was,  



B O E K B E S P R E K I N G  
...................... 

Per StlSrrner , Mosses with a Western and Southern Distribution in 
Norway. Universitetsforlaget , Oslo-Bergen-Tromsb 1969, 
288 pages, 206 figures, Price N, K r  , 144, - .  Distribution: Postboks 
307 , BIindem, Oslo 3, Norway. 

This book is not a flora but deals with the distribution 
of 70 species of mosses in the western and southern part of Norway 
in relation to climatic factors. 

The geographic distribution over Europe of these 70 
species was compared which resulted in dividing the 70  species 
into 12 groups of species, each group with a similar distribution 
pattern for Europe. 

For each distribution pattern the limits of January and 
July mean temperature and the mean annual precipitation were 
plotted in a threedimensional diagram resulting in a space within 
which mosses with this distribution pattern will find the for them 
acceptable combination of temperature limits and humidity for 
growth , 

The climatic factors for the localities in Norway in 
which mosses of a certain group are found are also known and are 
compared with those for the European distribution. In general 
the climatic factors are in accordance with each other, (Exceptions 
may be due to factors such as microclimate and precipitation 
frequency.) On the basis of this comparison the author concludes 
that a ranlung of these s ~ c i e s  according to the degree of oceanity 
is only feasahle in a few cases 

The main part of this book (about 230 mges) deale with 
a detailed treatment of each species. e g , herbarium material, 
first Norwegian record, variability, fertility, habitat and 
associated species, distribution in Nonvay , altitudinal limits in 
Norway, Norwegian distribution (with dot-map) in relation to 
climatic factors, European distribution (with map) with many refer - 
ences and finally previous designations of distribution type 

Altogether the result of extensive and thorough work 
recorded in a well got -up book. 



MYLIA TAYLOR1 (HOOK. ) GRAY (NOG) NIET IN NEDERLAND 

door S. R . Gradstein ' )  

Summary: 

The record of Mylia taylori from one locality in 
the Netherlands - as  a new species of our country - is 
based on a misidentified gathering of Odontoschisrna 
denudatum , 

Van Mylia taylori (Hook. ) Gray werd tot op heden 
een vondst in Nederland gemeld (Barkman in Acta Bot. Neerl, 
3 : 135, 1954) De soort werd  door Barkman ontdekt nabij Delden 
(Ov, ) aan de stambasis van een oude berk Over de juistheid 
van de deterrninatie heeft kenneli jk enige onzekerheid bestam. 
Ik citeer Barlrman: "This curious specimen differs from both 
Leptoscyphus (= Mylia) anomalus and L . taylori in the following 
characters: rhizoids are scarce and lacking in the upper part of 
the s tems which are erect; amphigastria are equally scarce; 
the stems bear clusters of gernmae at their tips, and the leaf 
cells are only 24-38 p " De ronde blaadjes, de grote  noduleuse 
trigonen, de wrattige cuticula en de aanwezigheid van gemmae op 
de bladranden waren echter door slaggevend om het materiaal 
tat Mylia taylori te rekenen 

Ret materiaal bevindt zich in het herbarium te Wijster 
en het werd rnij door de heer Barkman bereidwillig ter  hand 
gesteld. Bij herbestudering bleek mi j  dat we hier zonder twijfel 
te maken hebben met een sbeeimen v k  Odontoschisma denuiat urn. 
De stengelt je s zi jn n . 1 . voorzien van de voor het gaus Odonto - 
schisrna kenmerkende flagellen. Kemeli j k heeft Barkman deze 
flagellen over het hoofd ge zien, Ze ontspringen hier uitsluitend 
ventraal a m  de basis van de stengel waar  ze zich ontwikkelen tot 
een onder het sub straat verborgen stel sel van vertalte , witachtige , 
rhizoidenl.oze stolonen Allsen bi j langgerekte schaduwvormen 
van Odontoschisma denutlatum (modificatie leptodermalaxifolia - 
viridi s sensu Buch 192 9), in Nederland recsnteli jk gevonden 
in de heide van Noord-Limburg (Cleef en Kers 1968, manuscr. 
Utrecht) , ontbrelcen deze flagellen geheel De kleine bladcellen en 
de aanrvezigheid van 1;orte kleinbladerige stengeluitlopers met 
apicale gernrnaecIusters zi jn dm voldoende lrarakteristiek om ver - 
warring met Mylia taylori uit te sluiten , 
-- 
') Instituut voor Systematische Plantkunde , Utrecht . 



Systematisch zijn de genera Mylia en Udontoschi sma 
zeer weinig met elkaar vcrwant: bij Mylia staat het gynoecium 
terrnhaal , bi j Odontoschisrna basaal (vgl . Cephalozia) . In geval 
men twijfelt a m  de juistheid der determinatie is dit kenmerk veel- 
a1 onbruikbaar daar de soorten, sn zeker de atypische vormen 
in Nederland doorgaan s steriel zi jn . 

Wegen s plaatsgebrek nog niet opgenomen : ..................................... 

8 , O .  van Zanten, Verdere aanwinsten voor de Mosflora van 
Schiermonnikoog - IV . 

L , Muyldermans t , B. 0. van Zanten en Ph. de Zuttere , 
Calypogeia arguta Mont . & Nee s , in de Benelux, 

H . J ,  During, De Mosflora van Appelbergen. 

H ,  Doddema , 5 ,  Walsrna en B , 0 .  van Zanten, Een analyse van 
Porella platyphylla (L) Lindb en Porella baueri 
(Schiffn . ) Evans uit de Benelux en aangrenzende ge- 
bieden , 

Red, 
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