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Voorwoord

Het aantal figuurtjes is beperkt. Uit het archief

van Nol Luitingh heeft de redaktie een stapel teke-

ningen gekregen, waarvan enkele in dit nummer ver-

werkt zijn.

Het laatste artikel betreft een eerste vondst van

een voor Nederland nieuwe korstmossoort. Om de li-

chenologie te stimuleren werd in februari een goed

bezochte determinatiedag gehouden.

Het voornemen bestaat de volgende Buxbaumiella tot

een korstmossen-themanummer te maken. In dat nummer

zullen diverse lichenologische excursieverslagen

verschijnen, naast o.a. artiKels over het gebruik

van lichenen bij het milieubeheer in diverse pro-

vincies en beschrijvingen van voor Nederland nieuwe

soorten.

Artikels voor dit nummer zijn welkom. Sluitingsdatum

kopie is 1 oktober 1^84.

Na het Weerribben-nummer is wederom een Buxbaumiel-

la van de off-set pers gerold. Aan nummer 14 zat he-

laas een niet voorzien schoonheidsfoutje; de bladzij-
den waren gesneden i.p.v. gevouwen. Als het goed is

ligt dit nummer gevouwen in uw brievenbus, of liever

op de leestafel.

Dit nummer bevat verslagen van excursies in overwe-

gend het lagere deel van Nederland. Naast een re-

censie zijn ook de richtlijnen opgenomen voor schrij-

vers van verslagen en artikels voor Buxbaumiella.

Het eerste verslag in dit nummer wijkt af in letter-

type van de rest. De ’Grevelingenexcursie’ is uitge-

typt op het RIN op een IBM machine, de rest op de

eigen machine. De tekst is niet verkleind zoals in

het Weerribbennummer, uitgezonderd de soortenlijsten
die zodoende minder ruimte opslokken.
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De bryologische naj aarsexcursie van 1981

naar de Veermansplaat en de Hompelvoet

P.A.Slim & G.M. Dirkse

INLEIDING

In tegenstelling tot de andere drooggevallen ei-

landen in de Grevelingen, die geheel kaal waren,

bevonden zich op de nog mossenloze Hompelvoet voor

Nadat, we in 1980 de Kooiwaard bij Piaam bezochten

(Dirkse & Slim 1983), werd tijdens de najaarsexcursie

op 17 oktober 1981 een bezoek gebracht aan de Greve-

lingen. Ook nu mochten we ons weer niet in een groot

aantal deelnemers verheugen. Het slechte weer (kou,

harde wind en motregen) en de afgelegen ligging zul-

len daaraan hebben bijgedragen. Naast G.M. Dirkse en

P.A. Slim was alleen A.M. Brand bij de bushalte in

Zonnemaire aanwezig. Toen er niet meer exeursie-

gangers kwamen opdagen, vertrokken we naar de motor-

boot van Staatsbosbeheer in de caissonhaven van

Bommenede. Door de uitgestrektheid van het gebied

konden we met de boot slechts vluchtige bezoeken

afleggen aan Veermansplaat en Hompelvoet, elk ong.

300 ha groot (fig 1).

De huidige Grevelingen ontstond in 1971 toen in

het westen het Brouwershavense Gat werd gedicht.

In 1964 was in het oosten als de Grevelingendam

aangelegd. Door deze afsluitingen vielen ong. 300 ha

aan- en opwassen, met o.a. de bezochte eilanden, per-

manent droog. Door middel van een spuisluis in de

Brouwersdam probeert Rijkswaterstaat het water even

zout te houden als het Noordzeewater. In 1984 zal

beslist worden of de Grevelingen een zout meer zal

blijven. Afgezien van het verschil in ouderdom (de

kooiwaard is 40 jaar ouder dan de platen in de Gre-

velingen) is een van de belangrijkste verschillen

tussen de in het najaar van 1980 en 1981 bezochte

gebieden het verschil in zoutgehalte: het IJsselmeer

was al na zo’n vijf jaar verzoet.
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de afsluiting al enkele lage duintjes, een tamelijk
laaggelegen schor (vijf ha) en een schaars begroeid
slik: een vegetatie van Elytrigia junceiformis als-

mede een Halimionetum portulacoidis, Puccine llietum

maritimae, Suaedetum maritimae, Salicornietum stric-

tae, Spartinetum townsendii en Zosteretum noltii.

De hoogste delen van de drooggevallen gronden werden

direct na de afsluiting in 1971 en 1972 ingeëgd met

stro en ingezaaid met granen en andere grassen. Het

planten van schermen van rijshout begeleidde 'het in-

eggen van stro. De aldus opgestoven zandruggen (0-3

m + maaiveld) werden om afstuiven tegen te gaan be-

plant met Ammophila arenaria. Een beperkt gedeelte

van Hompelvoet en Veermansplaat werd niet ingezaaid
om door middel van 'gecontroleerde' verstuiving het

maaiveld een kans te geven het freatisch oppervlak
te laten bereiken. De tamelijk eenvormige uitgangs-
situatie was door het inzaaien gefixeerd en in een

eentonige 'steppe' herschapen. Door middel van exten-

sieve begrazing met landbouwhuisdieren wordt getracht
hierin landschappelijke en biologische variatie aan

te brengen. Een globale indruk van de huidige vege-

tatie van de bezochte eilanden kan verkregen worden

uit de vegetatiekaartjes (fig. 2 en 3) en uit be-

schrijvingen in De Jong & De Kogel (1977) en Van den

Hoven & Mooren (1980).

Over de eerste ontwikkelingen van de vegetatie in

de Grevelingen en de daartoe behorende bryofyten zijn

we, zeker in verhouding tot andere drooggevallen ge-

bieden, redelijk goed geïnformeerd. Hoewel de eerste

vermelding van mossen op de Hompelvoet uit 1976 da-

teert (Heijersbergen He Slim) en De Jong & De Kogel
(1977) Funaria hygrometrica opgeven voor de Veermans-

plaat, is het eerste serieuze onderzoek aan bryofyten
toch afkomstig van de 'ornitholoog' Beijersbergen

(1977) en van Beijersbergen & During (1980) en uitge-
voerd oj) de Hompelvoet. R.J. Stronkhorst heeft in

1979/80 voor de Rijksdienst voor de 1'Jsselmeerpolders
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o.a. ook op de llompolvoet en de Veermansplaat onder-

zoek aan mossen gedaan. 'Zijn rapport is helaas nog

niet gepubliceerd.

De vindplaatsen van de op 17 oktober 19Ö1 gevonden

bryofyten zijn op fig. 2 en 3 aangegeven. Tabel 1

geeft een overzicht van de gevonden mossen. Jn tabel

2 worden de op de Hompelvoet aangetroffen mossen voor

wat betreft hun mate van voorkomen vergeleken met de

gegevens van Beijersbergen (1977). Hoewel door de

aard van het bezoek slechts een globale indruk is

verkregen, is een verschuiving in de mossenflora toch

zichtbaar.

BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATSEN (fig. 2 en 3)

Direct nadat we via een ver in het water stekende

steiger op de Veermansplaat aan land waren gegaan,

streken we neer tussen de spontane begroeiing van de

oeverzone (VI). De vegetatie bestond hier o.a. uit

Salix repens, Juncus ar ticulatus, Phragmites austra-

lis, Carex otrubae, C. distans, Juncus bufonius,

Plantago coronopus en Sagina nodosa. Ook troffen we

direct al de elders zeer zeldzame Blacks tonia perfo-

liata subsp. serotina en viscosa aan. Deze soorten

komen in de Grevelingen massaal voor (Beijersbergen

& Slim 1976; Quené-Boterenbrood 19Ö0; Van Haperen &

De Kogel 19Ö1). Tussen deze hogere planten kwamen

uitgestrekte tapijten voor van Pellia endiviifolia
(met en planten en de in de herfst zo karakteris-

tieke dichotoom vertakte (thallus)uitlopers) en meer

van de oever vandaan Didymodon tophaceus (met kap-
sels ). Bryum intermedium, Riccardia chamedryfolia en

Aneura pinguis (met kapsels, resp. perianthen) werden

veel minder aangetroffen. Brachythecium albicans

groeide, meer tegen een stuifruggetje aan, tussen

Salix repens-struweel.
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Figuur 1. Ligging van de Veermansplaat en Hompelvoet

Tabel 1. Overzicht van de op 17-10-181 gevonden bryofyten.
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lets verder belandden we bij een stuifruggelje dat

ontstaan was doordat liet stuivende zand achter scher-

men van rijshout tot rust was gekomen (Vil). In tegen-

stelling tot elders op de eilanden is het stuifrug-

getje hier niet beplant met Ammophila maar ( sub )

suontaan begroeid geraakt met Festuca rubra, Trifo-

lium repens, Salix rapens, Linum catharticum, Juncus

bufonius, Blackstonia perfoliata en Cladonia spec.

Om vermeend afstuiven tegen te gaan, waren grote

oppervlakten van de eilanden (ong. bO%) mechanisch

ingezaaid met granen en een mengsel van andere soor-

ten (Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra,

Agrostis stolonifera, Trifolium repens en Poa tri-

vialis). Het graan is in 1972 geoogst en daarna ver-

dwenen. Van de andere ingezaaide soorten verdween

Lolium perenne na enige tijd, domineert Festuca rubra

en bepalen lokaal Poa pratensis en Trifolium repens

mede het aspect. Het ruitjespatroon van de op rijen

gezaaide grassen is na tien jaar nog op vele plaatsen

aanwezig. Op deze eentonige steppe heeft zich tussen

de matrix van de inzaaiing een spontane vegetatie

gevestigd van allerlei bryofyten en later ook van

fanerogamen. We troffen er Frigeron acer, Leontodon

taraxacoides, Cladonia div. spec., Salix repens,

Juncus articulatus, Centaurium pulchell
um,

C. litto-

rale en Blackstonia perfoliata aan. Plaatselijk komen

hier dan nog Sagina nodosa, Epipactis palus tris,

Parnassia palus tris, Centaurium erythraea, Linum

catharticum en Carex serotina subsp. pulchella bij .

Deze zeer interessante vegetaties met elementen van

het Nanocyperion flavescentis en het Caricion da-

vallianae hebben we o.a. te danken aan het onbedoelde

neveneffect van de als een ring op het eiland aange-

legde stuifruggen (fig. 2), die ervoor zorgen dat de

afstroming van het regenwater voor een deel wordt

belet en waardoor in het winterhalfjaar grote delen

van het eiland 'pias-dras' komen te staan (V 1).
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In dit door zoogkoeien begraasde gebied werden Barbu-

la convoluta
,

Bryoerythrophyllum recurvirostre (met

kapsels), Ceratodon purpureus, Riccardia chemedryfolia

en een enkel polletje Campylopus introflexus aange-

troffen.

Hierna keerden we weer terug naar de, zeker wat de

vegetatiestructuur betreft, meer interessante oever-

zone. We kwamen, nog tamelijk dicht tegen het stuif-

ruggetje aan, terecht in een vegetatie met een fraai

patroon van in polletjes groeiende hogere planten zo-

als Juncus articulatus, Festuca rubra, Salix repens,

Phragmites australis, Plantago coronopus en Aster

tripolium, met daartussen het 'zore korstje' ( VU ).

Vanuit de pollen drong een 'gezelschap' van Pellia

endiviifolia en Didymodon tophaceus de met algen be-

groeide open plekken binnen.

Vindplaats Vj? leverde weer Riccardia chemedryfolia

en een onbekende Bryum op. De fanerogamenvegetatie

was hier een stuk ruiger. We noteerden o.a. Calama-

grostis epigejos, Salix repens en Tussilago farfara.

Op een wat ziltere plek (V6_) troffen we naast

Aneura pinguis veel Pottia heimii aan. De rest van de

vegetatie bestond o.a. uit Matricaria
spec. ,

Juncus

bufonius, Sagina nodosa, Aster tripolium, het onop-

vallende gras Parapholis strigosa, Spergularia spec.

en Juncus gerardii. Het zal duidelijk zijn dat als men

in de toekomst zou besluiten om de Grevelingen zoet

te maken, het voortbestaan van vegetaties van halofy-

ten en soortenrijke overgangen naar hoger gelegen syn-

taxa hier dan ernstig wordt bedreigd.

De laatste vindplaats op de Veermansplaat (V7) was

evenals VU t/m V6 onbegraasd. Voordat de regen toe-

sloeg, noteerden we op VJ nog Salix repens, Phrag-
mites aus tra lis en Festuca rubra.



Figuur 2. Globale vegetatiekaart van de

Veermansplaat in 1974
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Figuur 3. Globale vegetatiekaart van de

Hompelvoet in 1974
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Op de Hompelvoet startten we bij de selielpenbank (van

vnl. Cardium) i.abij het voormalige schor (HJ_). In dit

met schapen begraasde gebied troffen we enerzijds

soorten aan als Festuca rubra, Agrostis stolonifera,

Poa pratensis, Cerastium fontanum subsp. triviale,
Bellis perennis, Sagina procumbens, Taraxacum spec.,

Cirsium arvense, Hypochaeris radicata en Arenaria

serpyllifolia, en anderzijds soorten als Plantago

coronopus, Gnaphalium luteo-album, Centaurium pulchel-

lum en C. littorale. Naast de al op de Veermansplaat

aangetroffen Pellia endiviifolia, Didymodon tophaceus,

Ceratodon purpureus, Barbula convoluta (de eerste drie

weer massaal en de laatste twee met kapsels) en Aneura

pinguis, troffen we hier o.a. Barbula fallax, Tortula

clacicolens en T. ruralis aan.

Ook op de Hompelvoet zijn in 1971 grote delen inge-
zaaid met rogge en een grasmengsel. Een deel ervan is

daarna tot 'ganzenwei' bestemd en werd daarom tot

voor enige jaren met kunstmest bemest (H2). Ook dit

gedeelte wordt samen met H3 en llU door schapen be-

graasd en is als gevolg van de bemesting met kunstmest

betrekkelijk soortenarm. Naast ingezaaide soorten als

Festuca rubra, Poa pratensis en Trifolium repens,

zagen we Cerastium fontanum, Cirsium vulgare, Crepis

capillaris en Centaurium pulchellum. Van de mossen

troffen we er alleen Brachythecium rutabulum aan.

De vindplaatsen H3 en zijn gelegen op de over-

gang van de inzaaiing en het slik. De inzaaiing is

hier door de invloed van het door storm opgestuwde

zoute water mislukt en in het voorjaar van 1972 door-

gezaaid met gerst. Vindplaats H3 ligt net buiten het

bereik van het water en is, naast de ingezaaide soor-

ten, begroeid met Poa annua, P. trivialis, Cirsium

arvense, Sagina mari tima, Plantago coronopus, Gnapha-
lium luteo-album en Centaurium pulchellum.

Vindplaats is iets meer aan de waterkant gele-

gen dan H3. We vonden daar dan ook zeer veel Pottia

heimii. De fanerogamenvegetatie bestond uit Sa licornia

europaea, Spergularia spec. Puccinellia maritima,

Sagina maritima, Plantago coronopus , Gnaphalium luteo-

album, Juncus bufonius en Poa pratensis.



De vindplaatsen H9 en H6 liggen in dat deel van de

inzaaiing dat nooit bemest is geweest. Door de hogere

ligging en het grofzandiger substraat is de vegetatie

van de inzaaiingen, begraasd door schapen resp. po-

ny's, hier iets anders van karakter dan op de Veer-

mansplaat. Omdat de inzaaiingen op de Hompelvoet dro-

ger zijn, treffen we er minder, typische vertegen-

woordigers aan van vegetaties van natte duinvalleien.

Naast de dominante Festuca rubra zagen we Poa praten-

sis, Trifolium repens, Hypochaeris radicata, Epilo-
bium

spec.,
Sonchus arvensis var. mari timus, Sagina

procumbens, S. nodosa, Centaurium pulchellum en Black-

stonia perfoliata. Van de mossen vielen vooral Barbu-

la convoluta, Bryoerythrophyllum recurvirostrum en

Ceratodon purpureus op door hun massaliteit (H5).

Ook bij H6 werd Ceratodon purpureus massaal (kapse-
lend) aangetroffen. Daarnaast vonden we er Barbula

convoluta en een onbekende Bryum. Naast de bekende

soorten hogere planten van de inzaaiing vallen, naast

Gnaphalium luteo-album
,

vooral de horsten van Hippo-

phaë rhamnoides op. Anderzijds is de vegetatie behoor-

lijk open en is er behalve voor diverse Cladonia’s,

plaats voor tal van andere terrestrische lichenen.

Vergelijkbare ontwikkelingen doen, resp. deden, zich

ook voor na de uitbanning van het getij in de Lauwers-

zeepolder (1969) en Veerse Meer (1961). A.M. Brand zal

over de lichenen van deze excursie verslag doen.

Als concessie aan de natuurbescherming werd in

1971 toegestaan dat enkele stuifgevoelige delen op de

eilanden niet werden ingezaaid. Een van de hierdoor

ontstane, zeis op satellietbeelden als 'klaverblad'

herkenbare, stuifketels was ons volgende doel (H7)•

Nadat het stuiven in dit door pony's begraasde deel

door het ontstaan van een schelpenvloertje tot stil-

stand was gekomen, heeft men hier nog een aantal jaren

met kunst en vliegwerk geprobeerd het stuiven aan de

gang te houden. Naast het aspect van kaal zand met

subspontane Ammophila arenaria, troffen we een menge-

ling aan van diverse zeer uiteenlopende soorten fane-

rogarnen. Hier vonden we Bryum warneum en Aneura pin-

guis.
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Tenslotte bezochten we nog de onbegraasde schelpen-

bank aan de zuidwestkant van het eiland (HH) waar op

de nogal kale bodem weer massaal Ceratodon purpureus

en Barbula convoluta werden aangetroffen. Ook Bryum

argenteum was daar nog aanwezig. Hogere planten waren

Poa pratensis, Lolium perenne, Cerastium fontanum,
Taraxacum spec., Matricaria maritima subsp. inodora,

Hypochaeris radicata, Erigeron canadensis en Arenaria

serpyllifolia.
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(red.), Atlas van de Nederlandse Flora, Dl.1.
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De bryologische najaarsexcursie 1982 naar

Friesland

During Heinjo & Bart van Tooren

De excursieterreinen

Oude venen bij Eernewoude (in de soortenlijst

nummers l t/m 4)

6 6
De 'Alde Feanen' is een in de 17 en 18 eeuw

door vervenipg ontstaan plassengebied tussen Eer-

newoude en (irouw. Het totale complex is ca. 2U0Ü na

groot, waarvan ca. ha in bezit is van 'It

Fryske dea'. Voor de recreatie is het Princehof van

belang; een grote plas in net zuidelijk deel van

het complex. In het noordelijk deel vinden we open

water en verlandende petgaten, moerasbos en 'stri-

pen' met o.a. blauwgrasiandvegetaties.

Op 18 en 19 september 1982 werd de bryologische

najaarsexcursie naar Friesland gehouden met als

standplaats Grouw. Een groot deel van de tijdens
het weekend bezochte terreinen zijn min of meer

gelegen op de overgang van het Pleistoceen naar

het Holoceen. De drie van het Drents plateau af-

komstige riviertjes op Fries grondgebied, de

Boorne, de Linde en de Tjonger, hebben in hun be-

nedenloop op deze overgang uitgestrekte moerassen

gevormd, die ten dele nog steeds aanwezig zijn.

De bekendste voorbeelden de ‘Oude Venen’ en de

‘Lindevallei’, zijn beide bezocht. ‘De Leyen ’,

waarvan de oeverlanden bezocht zijn, is een door

vervening ontstane plas ten noorden van Drachten.

In de middenloop van het stroomdal van de Boorne

zijn nabij Beetsterzwaag o.a. blauwgraslanden en

heideterreinen bezocht.

Het eindresultaat van het weekend is een be-

hoorlijk lange lijst soorten, echter zonder duide-

lijke uitschieters.
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In de rietlanden bevindt zien ook veenmosrietland.

De ' '.Vildlanden' aan de westkant, vormen een belang-

rijke ganzenpleisterplaats. .let hele complex is zo-

wel botanisch, vegetatiekundig als ook ornithologisch

van zeer grote waarde. Vegetatiekundig zijn o.a. de

b lauwgraslanden met nun veie C'arex-soorten van be-

lang. De excursie naar het gebied ging dan ook met

hooggespannen verwachtingen op stap. De oogst viel

uiteindelijk echter een beetje tegen. Een belangrij-

ke oorzaak hiervoor is waarschijnlijk dat de Oude

Venen sterk beinvloed worden door het zeer voedsel-

rijke, van het IJsselmeer afkomstige water van de

Friese boezem. Dat neemt niet weg dat een uitgebrei-
de inventarisatie in dit zo uitgestrekte gebied on-

getwijfeld veel meer zou leveren dan nu het geval

was. Bezocht werden o.a. een zeggemoeras, elzenbroek

bos en stukjes veenmosrietland met Malaxis.

Een pannendak aan de oever van net princehof lever-

de o.a. Tortula intermedia en T. viresceris op.

De Leyen (6 t/m 8 in soortenlijst)

Deze plas ten noordwesten van Drach-

ten is vooral van belang wegens de oeverlanden met

plaatselijk rijke vegetaties met o.a. (Jalthiori-ele-

menten. De excursie hierheen viel al direkt bij

aanvang door autopech in twee delen uiteen. Resul-

taat hiervan was, om de wachttijd te doden, een

snelle inventarisatie van een slootrand de af-

rit van de snelweg' bij Nijega met, naast vele acro-

carpjes, o.a. Brachytnecium miideanum en pallaviei-

nia lyellii. Als enige hoogtepunt van het bezoek

aan de oeverlanden zelf kan het al bijne opgegeven

weerzien van de twee excursiedelen worden genoemd.

(Jezameul i jk werden nog enkele van de vroeger al uit-

puttend door Niels Schotsman onderzochte en beschre-

ven iioutlanden in deze omgeving bezocht. Bartramia

poini formis korut hier veel voor en werd dan ook ge-

vonden.
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Terreinen in de omgeving van Beetsterzwaag (9 t/m13)

De excursie naar dit geoied werd jestart met eeri

oezoek o.l.v. de opzichter u.m net Wynjeierper Schar

Dit gebied is tereent één van de paradepaard jes van

Staatsbosbeheer in griesiand. Ku Kascn heeft nier

in iyo';> in l.ruipnieuws al eens over geschreven.

Er komen in dit vrijwel aan net riviertje de Boor-

ne grenzende gebied zeer soortenrijke blauwgraslari-

den voor met zelfs Carex dioica en t. buxbaumii.

Daarnaast is er veel vochtige hei met o.a. Narthe-

cium en Orenis maculata. Op de aanwezige droge tot

vochtige hei is SBB op grote schaal machinaal gaan

plaggen met, naar het zicti momenteel laat aanzien,

goed resultaat.

Bryologiseh was het terrein zonder opmerkelijke

soorten. In niet meegeplagde pollen kraaineide

stond o.a. mooie Ptilidium ciliare. In de nabijheid

van dit gebied, aan de overkant van de weg Drachten

Smilde werd nog een zandpad bezocht waaraan tot

voor enkele jaren veel Pedicularis sylvatica stond.

De hier optredende aftakeling was duidelijk al kan

de vondst van Cladopodiella fransisci als lichtpun-

tje worden gezien. In de omgeving van Ureterp (15)
werd een sterk geaccidenteerde droge hei bezocht

waar tot ieders verbazing Tritomaria esectiformis

van een noordhellinkje geplukt kon worden.

Een klassiek gebied in deze omgeving is de Lip-

penhuisterheide, een groot neidegebied met zowel

zeer natte als droge delen, doorsneden door een

zandweg, de Oude Herenweg (lk). Al vele jaren be-

vinden zich langs dit pad mooie hanocyperionvege-

taties. Nu werden o.a. Kadioia en Illecebrum aan-

getroffen. Deze stukjes vormden net hoogtepunt

van de dag met bijv. vele levermosjes waaronder

Aneura pinguis en Kiccardia cnamaedryi'olia. Mede

door aanwezigheid van een schelpenpaadje konden

ook kalkminnende soorten als Bryoerythrophyllum

recurvirostre, Ditrichum lineare, Didymodon fallax

en D. tophaceus worden genoteerd.
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Bossen bij Beetsterzwaag (11)

Aan het einde van de zaterdag we rel een vlug be-

zoek gebracht aan de bossen bij Hotel Lauswolt bij

Heetsterzwaag. He Dossen rond Olterterp en Heetster-

zwaag variëren sterk in ouderdom waarbij de oudste

delen momenteel minstens anderhalve eeuw oud zijn.

Het betreft vooral dennen- en eikenbossen, doorsne-

den met veel statige beukenlanen. l)e bossen zijn

gelegen op arme zandgrond en zijn floristisch arm.

Slechts plaatselijk komt bijv. Dalkruid voor, langs

diepe greppels vaak Dubbelloof. Hier en daar staat

Koningsvaren. In de bossen liggen een aantal 'bob-

ben'
,

voor een groot deel waarschijnlijk pingorui-

nes. Pingoruïnes zijn in dit deel van friesland

zeer talrijk. Langs veel van deze dobben zijn nog

Ronde zonnedauw en/of Veenbes te vinden terwijl tij-

dens de excursie door een deel van de mensen het a

als ijsbaan gebruikte 'witte Mar' werd bezocht waar

o.a. Oeverkruid staat. De bryologiscn onderzochte

delen van het bosgebied stammen van rond de eeuw-

wisseling. Rijk aan mossen zijn vooral de diepe

greppels langs de beukelanen. Hier bevinden zich

vaak rijke mostapijten met veel levermossen ( o.a.

Diplophyllum albieans, Lepidozia reptans en Kurzia

setacea) en ook Dicranum majus. Niet gevonden tij-

dens de e>cursie maar nier wel voorkomend is ook

Rhytidiadelphus loreus. Het vermelden waard is een

vondst van Hniobryum pulchellum.

Lindevallei (14)

De Lindevallei dankt haar bekendheid wellicht

vooral aan het voorkomen van de drote vuurvlinder.

Als zo vele beekdalen kende ook de Lindevallei

vroeger gradiënten van voedselarm op de hogere ran-

den naar voedselrijk nabij de beek. Kwelwater speel-

de hierbij een belangrijke rol. Vanaf de 1H eeuw

hebben uitgebreide verveningen gezorgd voor de vele

petgaten. Ernstige ingrepen in de waterhuishouding
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hebben echter voor drastiscne veranderingen in bet

gebied gezorgd. De toevoer van kwelwater viel vrij-

wel wej en doordat nu de Linde het genele
0
ebied

van water voorziet is feitelijk sprake van een om-

mekeer in de waterhuishouding. Met verstrekkende

gevolgen want door het voedselrijke rivierwater

is het streven naar petgaten met matig voedselarm

water zinloos geworden en heelt het ook geen zin

ze open te houden. De snelle verlanding van de pet-

gaten heeft op veel plaatsen geleid tot moerasbos.

De honderden hectare spontaan elzenbroekbos zijn

in de Noord-Nederlandse beek- en rivierdalen een

ongekend verschijnsel en zeer waardevol (Schotsman,

beheersverslag Lindevallei It Fryske Gen)
Bryologisch is de waarde van dit broekbos niet

groot. Er konden slechts weinig soorten genoteerd

worden en zeker geen bijzondere. Misschien kan ech-

ter de aanwezigheid van Eurhynchium striatum de

voorbode zijn van de komst van meer soorten.

Landgoed de Eese bij Willemsoord (15)

Het landgoed ligt net over de grens in Overijs-
sel en werd bezocht door een van de excursies, op

doorreis naar huis. Het landgoed kent een aardige

afwisseling van bos, nei en bouwland. De aanwezig-
heid van keileemlagen in de ondergrond zorgde o.a.

voor een wat lemig bospad langs een maisakker. Hier

werden o.a. de drie Nederlandse Gnaphalium-soorten

en Hypericum humifusum gevonden. Voor mossen bleek

het een prima milieus Ditricnum pusillurn, Anthoce-

ros punctatus, Eossombronia en Blasia werden al in

het veld genoteerd. Op de uiteindelijke lijst val-

len (inclusief vondsten van Hienk-Jan Bijlsma tij-
dens privé-bezoeken) ook Atrichum tenelium, Bar-

tramia, Bryum ruderale en Mniobryum lutescens op.
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Deelnemerslijst

Joost van Baak, Helene Bakker, Jo Bekker, Rienk-Jan

BijJsma, Kees Boele, Piet Bremer, Gerard JJirkse,

iïeinjo During, Lucie Preese-Woudenberg, der & Roe-

lant Harmsen, Wim Loode, Wim Margadant, riuub van

Melick, Kon Mes, Henk Mosterdijk, Prits Muller,

Josje Neuteboom, Henk Stenveld, Paul Stokman, Bart

van Tooren, Koos van Vliet,Geert van Wirdum.

De soortenlijst

De excursieterreinen

1. Tietjerksteradeel, 18 sept., hok 11.13.32.

a. Oude Venen NW van Kernewoude, reservaat Ki-

bertshiem, veenmosrietland en moerasbos

b. oud pannendak bij huis beheerder

c. sintelpad bij huis beheerder

2. Tietjerksteradeel, kernewoude, 18 sept., Il.i3.42

a. pannen schuurdak

b, betonnenbeschoeiing

3» Tietjerksteradeel, Princehof, ZO van Kernewoude,

moerassig grasland en elzenbroek, 18 sept., 11.

13.42.

4» Tietjerksteradeel, Oude Venen NO van Kernewoude,
18 se pt., 11.13.32

3. Nijega, slootkant bij afrit snelweg, 19 sept.,

11.14.23

6. Rottevalle, sloot, talud en zoom van de Lei jen,

19 sept., 11.13.12/22.

7* Tietjerksteradeel, houtwal langs Maleweg tussen

Oontermeer, en Witveen, 19 sept., 6.33.31

0. Tietjerksteradeel, NO-oever van de Lei jen ZO van

Oostermeer, 19 sept., 6.33*31

9. Wijnjeterperschar bij Beetsterzwaag, heide en

blauwgrasland, hakhout, pingo, 18 sept., 11.36.22

10.Wijjeterp, paadje en greppel in bos, 18 sept.,

ll.36.i3/23.
11. Beetsterzwaag, houtwallen en greppels in bos

bij Lauswolt, 18 sept., 11.33.14*
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12. Lippenhnisterheide Z. van Beetsterzwaag, zandi-

ge bermen van Herenweg, IÜ rept., 11.3b.43«

13* Ureterp, neicie, lb rept., 11 ,2b.44/ 4'p?

14. Lindevallei bij steggerda, elzenbroek, 19 sept.,

16.2b.il/32?

lb. Landgoed de Lese bij Willemsoord, o.m. lemig pad

langs inaisakker, lb rept., lb.3b«14/lb«> incl.

gegevens van H.J. Bijlsma; Zb.lU.'dO en 7-6. 'bi.

16. Langs de weg Grouw - Irnsum - Akkrum, op knot-

wilgen (tus6en Grouw en lrnsumj en iepen (tus-
sen Irnsum en Akkrum); gegevens Henk Mosterdijk.

hokken 11.21.43» 44» b3 en H»31»13» 14» 24 en

2b.

Soortenlijsten ontvangen van: R.J. Bijlsma, P.Bremer,

G.Dirkse, ii.J.During, H. van Melick, H.Mosterdijk,

P.Muller, P.Sollman, B. van Tooren en G.van Wirdum.

Fig. 1
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Musci

Amblyotegium «erpenn 2b, 3» 9» 14» 16

A. varium 6

Anir.othecium 3taphylinum 6,

A. varium 12f

Atrichum uridulatum
, 5# 10» 12, 14» 15

A* tenellum 25.
Aulocomnium androgynum 2» 9» 14» 15

A
• pa 1 ua tre la

,
9

Barbula convoluta lc, 2b, 12, 1^
B» hornschuchiana i_c, 2_b, 25.
B. unguiculata la, lc, 5» 12, 25.» 16

Bartraraia pomiformis 2 GD, RJB

Brachytheciura albicans 12

B. mildeanum HJB

B. rutabulum 2* **
• 51*» 5» 2>» 12, 14» 15» 16

B. salebrosum 25l
B« velutinum 2*

Bryoerythrophyllura recurvirostre 12f

Bryum argenteum 2*» 5» 15

B. barnes!i 15

B. bicolor 5

B. capi 11are 2b, 25.» 16

B. micro-erythrocarpum 2» ®

B. pallens 5» B

B. ruderale 25 R,' B

B. cf« uliginosum b

Calliergon cordifolium 2ü» 3» *>» 8, 9» 14

C. Btramineura la, 3» 9

Calliergonella cuepidata 2ê» 3» È' 12» 14

Carapylium polygamum 2* **» 3

Campylopus flexuosus 11» 13» 25.» Z

C. introflexus 2®
C. pyrifornia 2*» 9» 1)» 15

Ceratodon purpureus la, 2b, 5» 6, 12, 14» 15» 16

Climaciura dendroides 6, 8, 14

Dicranella cerviculata 4, 6, 2» 2£» 15» 15

D. he teromalla 5» 9» H» 12» 13» 15

Dicranoweiasia cirrata 31*» 9» 14» 15» 16

Dicranum bonjeanii 4
D. majus 11

D. polysetum 15

D. ecoparium 9» 11» 13» 15

Didymodon fallax 12

D» tophaceuB 2i:»
Ditrichum cylindricum 5. 6, 25.

D. lineare 2f:
D* puaillum 25.

Drepanocladua aduncus 2®» é.
D. uncinatu8 2

Burhynchium hians 25

K. praelongum 2*» 5.» 5» 6, 8, 9» 12» 14» 15» 16

E. striatum 21» :L5
Funaria hygrometrica 2i 8, 14

Crimmia pulvinata lb f, 2a f, 2b.

Herzogiella seligeri 2
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tlomalotiiecium aeriotum lt' liW

Hypnurn cupressii'orine 3» 9» 11, IJ, 24» 1 '*
f

i<

l3optery,;ium elegans 11, 15

Leptobryum pyril'orme 24» 5» b, I4

Leptodictyura ripariura 2b f, },
l

j, t>f, J4
Leucobryum glaucum 9, 11, 15

Mniobryum iuteacens KS

ld. pulchellum 22
Mnium hornum 24» 4» 5, 9, 14, 15

Ortiiodontium lineare 9» 11, 15

Orthotrichum affine 2
0» anomalum l_b f, 2a f

0. diaphanun 2a
»

2b f

Phyacomitrium pyril'orme 6 1*

Plagiomnium affine var. rugicum 4» 6, 14

P. cuspidatum 23 HJB

P. undulatum 3» 10, 12

Plagiothecium curvifolium 23» 2.
P. cf. denticulatum 3, 14

P. cf. laetum la

P. aylvaticum .la, 2
P. undulatum 11, 15

Pleuridium acuminatum I4f, 15f

Pleurozium schreberi 9, 10, 11, 13, 15

Ponlia annotina 6, 24» 23
P. bulbifera Z, 22.» 23
P, nutan8 l_a **» 9» 15

Polytrichum commune 24» *3

P. formoeum 24» 2» 9» H

P. juniperinum aep. juniperinum 13

P. Juniperinum nep. strictum la

P. longiBetum la,

P. piliferum 13

Pottia truncata esp. intermedia 23 **

P. truncata sap. truncata 5f, 15f

Pseudephemerum nitidum 5f »
6f

Peeudoscleropodium purum 10, 12, 15

Rhythidiade1phua aquarroaua 3» 9, 11» 14 ,15

Schistidium apocarpum 2a f

Sphagnum auriculatum la, 2
S. coapactum 23

S. fimbriatum 24 » 2» *4

S» flexuosum var. fallax 24» 3

S. palustre la, 2» 4.» 3» ü

S. aquarroBum 2®» 3» *4

S. Bubnitena 24» 4
S. terea 24» 3

Tetraphia pellucida 9» Hf

Thuidium tamariacinum 2*
Toitula calcicolena 2a f

T. intermedia 2a

T. muralia lb f, 2a, 14

T. ruralia sap. ruraliformia 24
T. ruralia ssp. ruralia 2a KM

T. virescena 2a

Trjxhodon cylindricua 23. H.S.
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Hepaticae

Anoura pinguïn 12

Anthoceros punctatuB ssp. punctatus 15*'

Blasia puBilla 22
Calypogeia i'iasa 2*»
C. muelleriana 2û 9

Cephalozia bicu3pidata IQf, 11, 12,, 21
C. conniven8 9

Cephalozlel la divaricata 5» 9» 10, 11, 12, 13

C. hampeana 12 HJD

C. rubella 1£ HJD

Chilo8cyphus polyanthos var. •

palle6cen8 2» M

Cladopodiella francinci 22 HJD

Diplophyllum albicans 9» 11

Foosombronia foveolata

P. wondraczekii

F. spec. 12

Frullania dilatata 16 HM

Gymnocolea inflata 9» 12, 13

Jungermannia gracillima 10, 12, 21
Kurzia setacea 22
Lepidozia reptans 11

Lophocolea bidentata 5» 9» 12, 13

L. heterophylla la, 3* 9, 11, 14» 16

Lophozia ventricosa 21
Marchantia polyraorpha lc, 5, 15

Nardia geoscyphus 22»
Odontoschiema sphagni 9

pallavicinia lyelii GD

Pellia endiviifolia Ö, 12

P. epiphylla 2» 5» 6, 10, 11, 12, 14

P. neeeiana 3» 4
Ptilidium ciliare 9

Riccardia chamaedryfolia 12

Riccia fluitans la, 2» 4.» 9» 2» 8

R. glauca 15
t

Tritomaria ex 8ec tiformiB 21

aanvullingen

Ajnbly8tegi.ua humile 2 B.S

Drepanocladue fluitane 2
"

Sphagnum neoioreun 2
"

Cephalozia macrostachya 2 "
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Eendagsexcursie Zaltbommel 27 maart 1982

MelickHuub van

Gelokt door schitterend voorjaarsweer verzamel-

den zich rond 35 deelnemers bij het Station Zalt-

bommel voor de eerste excursie in 1982. Na enig

overleg werd rond half elf koers gezet naar Hurwe-

nen. Vlakbij de steenfabriek aan de Waal viel ons

oog op een oude, beschaduwde bakstenen muur. Bryo-

logisch best interessant: Eurhynchium speciosum,

Fissidens pusillus var. tenuifolius beide met kap-

sels en fraai ontwikkelde Gyroweisia tenuis. Op

weg naar kribben in de Waal ging men plat op een

open stuk licht zavelige grond. Barbula spp., Pot-

tia truncata, Bryum gemmiferum, B.barnesii en Alo-

ina spec. verhoogden zichtbaar het enthousiasme.

Een aantal deelnemers had inmiddels een krib te

pakken. Aanvankelijk gewone soorten als Schistidi-

um rivulare, Leskea polycarpa, Rhynchostegium ripa-

rioides en Didymodon trifarius. Terwijl een aantal

excursiegangers de lunch nuttigden werden de vol-

houders beloond met de vondst van Fissidens crassi-

pes, schitterende pollen Barbula vinealis, terwijl
bovendien nog Cinclidotus danubicus boven water

werd gehaald.

De grienden bij Waardenburg, die tijdens de

voorjaarsexcursie in 1975 ook werden bezocht, wa-

ren ’s middags ons excursiedoel. De toegang werd

beperkt door de hoge waterstand terwijl het zoeken

naar mos werd belemmerd door een dichte sliblaag

waarmee vrijwel alle wilgen bedekt waren. Toch nog

leuke vondsten: Scleropodium caespitans, Homalia

trichomanoides en Radula complanata. Stenen en

kribben langs de Waal waren goed voor o.m. drie

Orthotrichum soorten: O. diaphanum, O. anomalum en

O. cupulatum. Het talud aan de westkant van de weg

over de Waal t.h.v. de grienden leverde o.a. Fissi-

dens incurvus en kapselende Rhynchostegium megapo-

litanum op. Verder nog Phascum cuspidatum en Weisia
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Terwijl een deel net voor gezien nield en huis-

waarts keerde bezochten de overblijvers het klei-

bos om kasteel Klingelenburg bij Neerijnen. Een

fraai bos, rijk aan fanerogamen en bryophyten. Van

de laatste o.m.: Tnamnobryum alopecurum, Eurhynchi-

um striatum, E. pumilum, Fissidens taxil'olius, P.

bryoides, P. exilis en Herzogiella seligeri. Ver-

meldenswaard is nog de vondst van Eurhynchium

schleicheri, waarschijnlijk de eerste keer dat de-

ze soort in het Pluviatiele district wordt aange-

troffen. Al met al een geslaagde excursie waarbij
00 verschillende soorten werden verzameld.

Determinaties werden ingestuurd door:

Jo Dekker, Rienk-Jan Bijlsma, Ad Bouman, üerard

Dirkse, Lucie Preese-Woudenberg, Huub van Melick

en Frits Muller.

Bezochte locaties

1. Beschut, oud bakstenen muurtje vlakbij steenfa-

briek in Hurwenen. hok 39.33.91.

2. Ruderaal terreintje in Hurweense uiterwaarden

bij steenfabriek zavel), hok 39.33«31.

3. Waal ter hoo.te van Hurweense uiterwaarden;krib

hok 39.b3.31.

4. Talud westkant weg over de Waal bij Waardenburg.
hok 39.32.4^.

3. (Jrienden bij Waardenburg aan de westkant van de

weg over de Waal. hok 39.32.41.

6. Zomerkade Waal ten zuiden van Waardenburg. hok

39. W. 52.

7. Neerijnen, kleibos om kasteel Klingeienburg en

wilgen langs dijk ten zuiden van net bos. hok

39-32.33/43.

Soorten! i,is L. f = met kapsels. De naruen zijn, tenzij

anders vermeld volgens de Beknopte Flora van Neder-

landse Blad- en Levermossen (Margandant & üuring

1902).

longifolia!
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Musci

Aloin.i ypec. 2

Amblyslegium npari urn ( Ht*«iw ) Schimp 2i',31

Amblyategium lf ,2f ,;>!*tb(V/f

Anisothecium achreberianum 3i6,7f

A. staphylinum 2,

Anomodon viticulosus 7

Alrichum undulatum 2f,71

Aulacomnium androgynum 7

Barbula convoluta lf2,5

B. fallax 2

B. sinuosa 3

B. unguiculata l,2f,4f,7

B. vinealie 1»3»7

Brachythecium albicans 1

B. populeum 1,6

B. rutabulum lf,4f,7f

B. ealebrosum 4*7

B. velutinum 7

Bryum argenteum l,2f,3

B. barnesii 2

B. bicolor 2f

B. capillare 1»6,7

B. genuniferum 2

B. rubens Mitt. 4

Ceratodon purpureus lf,6,7
Cinclidotus danubicus Schiffn. &

Baumg. 3

C. fontinaloides 3

Cratoneuron filicinum 7

Dicranella heteromalla 2

Dicranoweiaaia cirrata 7

Didymodon rigidulus 3

0. tophaceua 3

D. trifariua 1»3»7

Eurhynchium hiana 1»4»7

E. praelongum 1»4.7

E. pumilum (Wi1s• )Schimp. 7

K. achleicheri 7 A.T.

R. apeciosun lf

E. atriatum 7

Fiaaidena bryoidea 7*"

F. craaaipea 3f

F. exilla 7f

F. incurvua 4*"

Flaa puaillua (Wi1a . )Mi1de var.

tenuifoliua Boul. lf

F. taxifoliua 4»7

Funaria hygrometrica l,2f,7

Grimraia pulvinata lf,2f,5f

Gyroweiaia tenuis 1

Herzogiella aeligeri 7

Honalia trichomanoidea 5»7

Homalothecium aericeum 1»5#7

Hypnum cupreaaiforme l»7f

Iaothecium myoauroidea 7

Leakea polycarpa lf
t 3f,^,6,7

Vniura hornuo 7

Neckera conplanata 3
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Orthotrichum anomalum fcf

0. cupulatum 6f

0. diaphanum £

Phascum cuspidatum lf,3f,4f
Phyacomitrium pyriforme 2f

Plagiotheeium aylvaticum 7
Pottia truncata 2f

Peeudoacleropodium purum 4

RhynchoBtegium confertum
lf,3,4,6,7

R. megapolitanum 4

R
• mu ra1e 5

R. riparioide8 (Hedw.)c.Jens 5

Rhythiadelphua squarroBus 2

Schistidiuni apocarpum (Hedw,)B&S 3f
S* rivulare (Brid.)Podp.

Scleropodium caeapitane «j f 7
Thamnobryum alopecurum 7
Thuidium tamariacinum

7
Tortula muralia

lf,6f,7f
Wciaia longifolia Mitt

4f

Hepaticae

Lophocolea heterophylla 2
f

7

Marchantia polymorpha 2f

Radula complanata
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De bryologische voorjaarsexcursie naar Eg-

mond aan de Hoef

Bijlsma Rienkjan & Gerard Dirkse

De stormachtige wind, de striemende regen en de

strenge koude die net weer tijdens net genele wee-

kend bepaalden deden nauwelijks af aan de vreugde van

net botaniseren. De wijde omgeving van Alkmaar

(vooral het duingebied) is bryologiscn goed bekend

dankzij Barkman's zwerftochten 194J-» 1947»

1954 ) • Later heeft voor Flip Sollman in deze duinen

gebrylogiseerd (Sollman 19t>9i 197d).
De voorjaarsexcursie sluit aan op de najaars-

excursie 1979 die de kop van Noord-Holland als re-

vier had & Kruijsen 19ol). Op 29 april

zijn Koos van vliet en bovengetekenden op pad ge-

Donderdag 29 april 1982 reisde bryologisch - li-

chenologisch Nederland naar Egmond aan de Hoef om

daar het 35-jarig werkgroepsjubileum te vieren.

Men ontmoette elkaar in de jeugdherberg ‘Klein Rinne-

gom ’,
waar vrijdagavond 30 april de algemene leden-

vergadering werd gehouden. Wim Margadant, die alleen

deze avond aanwezig was, toonde de verzamelde leden

het eerste exemplaar van de Beknopte Flora van Ne-

derlandse Blad- en Levermossen. Tevens werd Wim die

avond het erelidmaatschap van de werkgroep aangebo-

den.

De zaterdagavond stond in het teken van het jubi-

leum: dia’s van nestbouwende-, boompje klimmende-,

zonnebadende- en gezellig koutende bryologen deden

de zo rijke historie van de “Werk”-groep voor menig-

een herleven. De geschiedenis van de Werkgroep is

door Groenhuijzen samengevat tijdens een voordracht

op de vijfde Bryol.-Lichenol. dag (6 maart 1982 te

Utrecht). De tekst staat afgedrukt in Natura (Groen-

huijzen 1982). Het eigenlijke feest bestond, zoals

Nol Luitingh op de jubileumavond opmerkte uit drie

dagen veldwerk in een gebied met een gevarieerde

mosflora.



31

weest in enkele bossen in de AierLoge meerpolder,

die ook in 19/9 zijn bezocht. ue Pinus-pe roeien

aan ae zuidrand van het Koboenoordbos (P)*
bewesten de zendmast werden grondig geïnspecteerd

op Poiytriohums ,
h. tjeen slechts p. formosum, P.

junipermum en P. longisetum opleverde en niet de

voor deze bosjes opgegeven P. alpinum. i)e loof- en

nanldbosjes ter weerszijden van de Sluitgatweg le-

verden weinig aanvullingen op: Eurhyncnium stria-

tum, Fissidens bryoides, Herzogiella seligeri, Pla-

giothecium nemorale en P. undulatum. Iets interes-

santer bleek de zuidoostrand van het Sluitgatbos

(l), waar in een loofbosje (Populus, Acer) Brachy-

thecium curtum werd gevonden, Deze soort is door

A.Touw voor Nederland geïntroduceerd tijdens de

"Bryologische studiedag over het geslacht Brachy-

thecium", februari 1982 te Utrecht, en staat o.m.

beschreven in Nyholm (1974)» Habitueel lijkt dit

mos wel op vormen uit de Eurhynchium hians - spe-

ciosum groep. Door de ijle habitus, de in een "fla-

gel" uitlopende takken en het ontbreken van glim-

mende takkoppen, is de benaming "Dunkopmos" op zijn

plaats; verder zijn de dunnen, vrijwel gladde kap-
selstelen en de appendikulate ciliën kenmerkend.

Als aanvullingen op de in 1979 gemaakte lijst van

het Sluitgatbos noteerden we ook o.m. Herzogiella

seligeri, Isothecium myosuroides, Orthodontium li-

neare en Plagiothecium undulatum.

Tussen net Sluitgatbos en de IJsselmeerdijk

liggen De Wielen (}), een paar kolken omgeven door

rietland. Dit gebied werd in 1979 vanwege de druk-

ke recreatie niet bezocht. Wij vonden nier enkele

veldjes Addertong (Ophiogiossum vulgatum) en bloe-

iende Hietorchis (Dactylorhiza majalis); een over-

boek je met steenblokken (graniet,kalksteen) bracht

Tortula laevipila en T. intermedia aan het licht.

De excursieterreinen die op april, 1 en ü mei

s nummer correspondeert met nummer in soortenlijst
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werden bezocht, worden hier injedeeld in ( cf.

Barkman duinen (A), bossen (B), venen en moe-

rassen (c) en muren, daken enz.(D). Verder is de IJs-

selmeerkust meermalen bezocht (E).

A. Duinen

Op 1 mei bezocht een ekskursie o.l.v. Harrie Sip-

man de Staatsbossen bij Schoorl, wat geen noemens-

waardige vondsten opleverde. Het Hargergat (16), een

dode arm van het vroegere Zijpe, ten W. van droet

onder de Hondsbosse zeewering, bracht evenmin veel

bijzonders; ook Barkmans verslag (19M) vermeldt

"veel" Callierjon cordifolium. In Be tutten bij Cam-

perduin (17)» een ZO ha groot Wï,'-reservaat, werden

enkele kleimosjes verzameld die niet zeldzaam zijn,

maar toch op voorjaarsekskursies nooit overvloedig

worden gevondens Phascum cuspidatum, Pottia davalli-

ana en P. truncata, en de aan het kustgebied gebon-

den pottia heimii. Langs de vooral ornithologisch

belangrijke plassen vond men Brachythecium mildea-

num en Drepanocladus aduncus. Onder een stralend

zonnetje leidde Peter Hovenkamp op zondag een eks-

kursie in het duingebied van het NP:-reservaat Duin

en Kruidberg ten W van .Santpoort (Z5). aan typische

mossen van het kalkrijke duindistrikt (t.o.v. het

Waddendistrikt dat o.m. de Schoorlse Staatsbossen

omvat!) werden gevonden: Bryoerythrophyllum recur-

virostre, Ditrichum fiexicauie, Homalothecium lu-

tescens, Tortella flavovirens, Tortula calcicolens,

en T. subulata. Aparte vermelding verdienen kapse-

lende Kncalypta vulgaris (bekende vindplaats, zie

Postel & Touw 1964), Fissidens cristatus en Tortel-

la inclinata (zeldzaam in de duinen, Hubers 1973).
De volgende epifyten werden genoteerd: Dicranoweis-

sia cirrata, Prullania dilatata, Isothecium myosu-

roides en Petzgeria furcata.



33

B. Bossen

Op $0 april bezochten twee groepen het Heiloër-

bos aan de weg Heiloo - Alkmaar. In het oost-

elijke, relatief laag gelegen deel werden de mees-

te door Barkman (1941) opgegeven bodemmossen terug-

gevonden, zoals o.m. plagiomnium cuspidatum, P.un-

dulatum, Plagiothecium curvifolium, P. denticula-

tum, P. nemorale en P. undulatum (hier in 1906 met

kapsels!). De epifytenflora is echter verarmd; in

een essenbosje werden weliswaar Homalia trichomano-

ïdes, Isothecium myosuroides en I. myurum terugge-

vonden, maar niet de door Barkman opgegeven Anomo-

don viticulosum, Prullania dilatata, Orthotrichum

affine, Porella platyphylla en Hadula complanata.

Een betonnen bouwsel bleek volledig te zijn begroeid
met Zygodon viridissimus.

C. Venen en moerassen

De groep van Henk dreven onderzocht op )0 april
het Polenveentje en De Dodde op de westoever van

het Alkmaardermeer (<?4)« In de moslaag domineren

Aulocomnium palustre, Calliergonella cuspidata,

Polytrichum commune en de veenmossen 3. fimbriatum

S. palustre en P. squarrosum; Pallavicinia lyellii

en Plagiothecium denticulatum ("ruthei-vormen")
komen verspreid voor. Armetierige Campylium poly-

gamum wist de eer van dit reservaat te redden.

Onder leiding van Huub van Melick en derard Dirkse

werd op de zelfde dag een inbryologisch opzicht

vergelijkbaar veenmosrietland bezocht langs de oe-

vers van de ringvaart tussen Oudorp en Oterleek (6).
Ook hier voornamelijk Aulocomnium palustre, Poly-

trichum commune en Sphagnum fimbriatum in de mos-

laag. Hier verzachtte 3. teres het bryologenleed

enigszins. Barkman vond in deze oeverlanden nog

Campylium elodes, Dicranum bonjeanii, Sphagnum fal-

lax, S. nemoreum, S. rubellum en S. subnitens

In de smalle, kleiige oeverstrook van de Ursemmer

Vaart ten NO van Schermerhorn was het Brachy-
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thecium mildeanum die voor gepaste opwinding zorgde.

Het interessantste "veen- en moeras"-gebied werd

op 1 mei bezochts het Heitje van Katham (7) bewesten

Edam. In deze langgerekte, 6 ha grote veenheide,

waar volgens het handboek van Natuurmonumenten nog

steeds "veengroei" plaatsvindt, zijn resten struik-,

dop- en kraaiheide te vinden. De gesloten moslaag
bestaat voornamelijk uit Aulocomnium palustre, Poly-

trichum commune en Spaghnum fimbriatum; S. palustre

en S. squarrosum zijn minder talrijk. Kaciesvormend

treden op: Calliergon stramineum, Drepanocladus flui

tans, Pohlia nutans, polytrichum longisetum, terwijl

Campylium polygamum, Dicranum bonjeanii, Uphagnum

fallax, S. nemoreum en S. teres zeldzaam zijn.

Langs een greppel in de N-rand werd tussen Dicranel-

la cerviculata, Calypogeia fissa en Cephalozia bi-

cuspidata een minuskuul stukje Scapania irrigua ont-

dekt
.

D. Muren, daken enz.

Tijdens een voorekskursie (lj.j.'82) werden door

Gerard Dirkse en Huub van Kelick de sluismuren van

het Wilhelminagemaal in de Schermerringvaart (20)

geïnspecteerd, wat o.m. Tortula laevipila, T. papil-

losa en Zygodon viridissimus opleverde.

T. laevipila en Zygodon werden op 1 mei ook verza-

meld op de anti-tankiinie Z. van kamping "De Woud-

hoeve" bij Egmond a/d Hoef (4a). Op het NW-geëxpo-

neerde beton van deze "Atlantic Wall" groeien verder

o.a. T. calcicolens, Didymodon vinealis, Orthotri-

chum anomalum en Sehistidium apocarpum. Op de ruïne

bij Egmond a/d Hoef (4b) werd ondanks de stromende

regen nog (lyroweisia tenuis gesignaleerd, die hier

in 1974 is ontdekt (Anon.,1979) •
Van een rijk bemos-

te grachtkarit in Edam (8) werden tussen de buien

door diverse Barbula-achtige mosjes geoogst: fl. con-

voluta, Didymodon fallax, D. rigiduius, D. tophace-

us, D. vinealis en Pseudocrossidium hornschuchianum.
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Juist buiten de Wogmeerpoider, tin N van Ursem (h)
werden brugjes en kleikantjes bekeken; in trapgaten,

langs een slootje bleken Anisothecium schreberianum

en A. staphylinum te groeien, terwijl op beton in

het talud van dezelfde sloot l)idymodon sinuosus werd

aangetroffen. In droge toestand is dit mos sterk ge-

kroesd en wijkt van D. vinealis af door de vlakke,

vaak gegolfde bladrand en de afgebroken bladtopjes;

langbladige vormen van Barbula convoluta verschillen

o.m. door de langgerekte ventrale nerfcellen.

Tijdens een voorekskursie verzamelde Huub van Me-

lick bij het kerkje van Schoorl (k2) kapselende Ho-

malothecium sericeum. flip Sollman schraapte tijdens

een bliksembezoek aan Egmond a/d Hoef op 1 mei Tor-

tilla virescens van een sternieten schuurdak bij de

jeugdherberg (ül).

E. IJsselmeerkust

Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 19$2 moet

zich op de graniet- en bazaltbokken van de oude

Zuiderzeedijken een mosflora hebben ontwikkeld, die

vooral wat Noord-Hol tand betreft, nooit veel aan-

dacht heeft gekregen. Tijdens het weekend werd in

elk van de vijf uurhokken tussen Hoorn en Wonnicken-

dam steekproefgewijs geïnventariseerd. Op de zeedij-

ken zijn globaal twee zones te onderscheiden:

(1) Het laaggelegen gedeelte van de steenglooiing

dat onder invloed staat van golfslag en spatwa-

ter. Op de meeste plaatsen bestaat het uit gro-

te keien (o.a. graniet) die op een bed van bak-

stenen en puin liggen.

(2) Het hooggelegen deel van de steenglooiing dat

geen spatwater meer ontvangt. Dit deel bestaat

veelal uit een laag bazalt die eveneens op een

bed van puin en baksteen rust.

(l). In en onder de waterlijn, die in vergelijking

met de waterstand in rivieren, gedurende het jaar
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weinig varieert, groeien geen mossen; de meeste

stenen zijn bedekt met draadwieren, of modder.

Iets hoger, op permanent natte plaatsen, domineren

voornamelijk Amblystegiaceae, waarvan amblystegium

tenax en Hygrohypnum luridum de algemeenste zijn.

A. fluviatile en A. riparium zijn minder talrijk.

Tussen de stenen en soms ook er bovenop, waar klei,

zand, schelpgruis en dood organisch materiaal ak-

kumuleren, groeien vooral Amblystegium varium, Cra-

toneuron filicinum, Pohlia melanodon en Bryum bar-

nesii. De Brachytheciaceae zijn, hoewel met een ge-

ringer assortiment, toch opvallend aanwezig, alleen

al door de vele vormen van Bracnythecium rutabulum.

Vooral op de schuine tot vertikale zijden van de

steenblokken die net boven de waterlijn liggen

groeien Rhynchostegium riparioides (uitbundig en

veel) en Burhynchium speciosum (weinig).

De grootste verrassing kwam van de bakstenen die

zich bevinden onder de bazalt- en granietblokken:

Rhynchostegiella curviseta, in grote hoeveelheden

in drie uurhokken. Deze, in het veld op amblyste-

gium serpens gelijkende soort was slechts bekend

van enkele verspreide plaatsen (During )• Kr

werd dan ook gretig van verzameld. Nu we een beter

beeld hebben van de moeilijk bereikbare, aan het

oog onttrokken groeiplaatsen van R. curviseta en

R. tenella (zie verderop) is het waarscnijniijk dat

de verspreiding van beide soorten in Nederland min-

der erratisch zal aandoen, wanneer ook elders langs

het IJsselmeer en de randmeren zoekakties zullen

worden ondernomen.

(2) Voor het geëxponeerde bazalt zijn Brachythe-

cium populeum, Orthotrichum cupulatum (beide in Ne-

derland wat minder algemeen), Bryum capillare en

Hypnum cupressiforme (beide zeer algemeen) kenmer-

kend. Op plaatsen waar zich humeus materiaal tussen

de blokken ophoopt komen acidofyten voor ,als: Aulo-

comnium androgynum, Cainpylopus introflexus, Dicra-

nella heteromalla, Dicranum scoparium en folytri-



ohum juniperinum. Ook op de bakstenen onder het

bazalt was veel te vinden. Kenmerkend is Khyn-

chostegiella tenella, die in aanzienlijke hoeveel-

heid voorkomt.

Het was verre van eenvoudig om de bemoste bakste-

nen onder het bazalt vandaan te krijgen. Ken koe-

voet had in een aantal gevallen uitkomst kunnen

bieden. Ad Bouman had eindelijk na lang wrikken

en ploeteren een met een "grote" Fissidens be-

groeide en daarom fel begeerde baksteen naar boven

weten te wurmen, toen hij ontdekte dat hij al

Brachythecium populeum (Maasdijk, Haarsteeg

N.Brabant 14.3.1971)
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die moeite had gedaan voor F. taxifolius!!

Al tijdens de ekskursie viel de afwezigheid op van

een aantal mossen, die op kribben en bazaltglooi-

ingen in en langs de grote rivieren algemeen voor-

komen, bijv. Leskea polycarpa en Schistidium rivu-

lare. In onderstaand schema zijn deze verschillen

verder globaal uitgewerkt; aan de zeldzaamheidsop-

gaven moet niet te veel waarde worden toegekend.

Een aantal verschillen zal bij nauwkeuriger onder-

zoek langs een groter deel van de IJsselmeerkust

minder groot blijken te zijn; zo zijn tussen Putten

en de Eem Cinclidotus riparius en Fissidens crassi-

pes niet zeldzaam; Leskea komt ook elders langs

het IJsselmeer voor, bijv. in de oevers van Z.-en

0.-Flevoland.

Tabel 1. Het voorkomen van soorten op bazaltglooi-

ingen langs IJsselmeer, randmeren, Rijn-

en Waaloevers.

gemeenschappelijke soorten IJsselm. Rijn-

randm. Waal

ns. Amblystegium fluviatile vz vz

ns, A. tenax a vz

ns. Brachythecium populeum va vz

bs,ns. Fissidens crassipes va va

ns. Orthotrichum cupulatum vz z

IJsselmeersoorten

ns. Cratoneuron filicinum vz 9

ns. Hygrohypnum luridum a z

bs,ns. Pohlia melanodon vz V

bs. Hhynchostegiella curviseta va ?

bs. R. tenella vz ?

ns. Rhynchostegium riparioides a vz
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Bij de in de tabel aangegeven floristische verschil-

len tussen de oude Zuiderzeedijken en de rivierdij-

ken kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakts

1o In tegenstelling tot de Zuiderzeedijken staan de

kribben en bazaltglooiingen van onze grote rivieren

jaarlijks geruime tijd onder water. In het IJssel-

meer staat het water in de winter gemiddeld 20 cm

lager dan in de zomer. i£r is een aantal mossen dat

periodieke uitdroging wel, maar langdurige innun-

datie waarschijnlijk niet verdraagt. Bijvoorbeeld

Hygrophypnum luridum, waarvan op kribben slechts

armetierige vormen zijn te vinden. Vergelijkbare

Boorten zijn Brachythecium plumosum, Cirriphyllum

crassinervum, Cratoneuron filicinum, Dichodontium

pellucidum en Rhynchostegiella tenella. De eerste

twee komen elders langs het IJsselmeer voor en bo-

vendien op hoge rivieroevers (Dichodontium is re-

cent gevonden op bakstenen in een talud van een

Rijnbandijk). Brachythecium populeum en Orthotri-

chum cupulatum groeien alleen op de hoge delen van

de bazaltglooiingen.

2. De oevers van IJsselmeer en, in mindere mate,

randmeren staan bloot aan door harde, in de herfst

a = algemeen, va = vrij algemeen, z = zeldzaam,

vz = vrij zeldzaam, ? = zeer zeldzaam of twijfel-

achtig voorkomend.

bs = op baksteen voorkomend, ns = op natuursteen

voorkomend.

Rijn-Waal soorten

b8,ns, Amblysteyium riparium vz a

na. Cinclidotus ssp. z va

ns. Didymodon vinealis vz va

bs. Pissidens arnoldii z vz

bs,ns. Leskea poiycarpa 1 a

ns. Schistidium rivulare 1 a
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vaak stormachtige wind veroorzaakte hoge golfslag;

op de grote rivieren is dit effekt duidelijk minder

en wordt de waterbeweging vooral door scheepvaart

beinvloed.

3. De steenglooiingen van de oude Zuiderzeedijken

bestaan grotendeels uit grote blokken graniet en ba-

zalt, terwijl de steenglooiingen van kribben, strek-

dammen etc. vrijwel uitsluitend gevormd zijn uit ba-

zalt en kalksteen. Dit verschil zou voor Leskea poly

carpa van belang kunnen zijn.

4. Het IJsselmeerwater en dat van de randmeren

draagt fijn slib, lokaal veel kroos tengevolge van

uitmalen van polderwater, in de nazomer veel dode

algen. Het rivierwater draagt meer zand, meer feno-

len etc. en minder dode algen afkomstig van algen-

bloei.

5. Langs de rivieren ontbreken de hoge, nimmer on-

der water gerakende steenglooiingen. Deze komen

langs de voormalige Zuiderzee op diverse plekken

voor. Langs de rivieren zouden dergelijke plekken

gezocht moeten worden in de bandijktaluds. Daar zou-

den dan Fissidens "tenuifolius" en Khynchostegiella

tenella gevonden kunnen worden.

6. De steenglooiingen aan de oude oevers van de

randmeren zullen in floristisch opzicht meer op

kribben en strekdammen lijken dan de steenglooiin-

gen aan de oevers van het IJsselmeer.

7. Als laatste punt geldt dat bovenomschreven

standplaatsen in beide gebieden bryologisch onvol-

doende bekend zijn. Het zou de moeite lonen bijvoor-
beeld de IJsselmond en de belendende Ijsselmeeroe-

vers (ook van de nieuwe polders!) eens nauwkeurig te

inventariseren.

De grazige delen van de zeedijken zijn bryologisch

ook interessant. In trapgaten in de dijk bij lionni-

ckendam (13) werd Fissidens incurvus en Khynchoste-

gium raegapolitanum gevonden. Laatstgenoemde soort



ie recent op tal van plaatsen in grazige dijkhellin-
gen gevonden en zal wel veel over het hoofd worden

gezien. De afbeelding in de mossenatlas heeft niets

met R. megapolitanum te maken! De onder die naam

afgebeelde soort heeft meer weg van Isothecium myo-

suroides.

In een grazige wegberm achter de zeedijk bij De

Hulk ten W. van Hoorn (27) is Cirriphyllum piliferum

gevonden.
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Wim Margadant, Huub van Melick, Dick Melman, Frits

Muller, Josje Neuteboom, Carla en Wim Rubers,

J. Runhaar, Brigitta Schreuder, Harrie Sipman, Dries

Touw, Koos van Vliet en Sieuwke van der Werf.

Legenda bij de soortenlijst

De lijst is samengesteld uit opgaven van Ad Bouman,

Rienk-Jan Bijlsma, Gerard Dirkse, Heinjo During,

Henk Greven, Huub van Melick en Frits Muller.

De vindplaatsen waarvan materiaal verzameld is zijn

onderstreept (aanduiding efertiliteit ontbreekt).

Vindplaatsen:

1. Gem. Wieringermeer, Sluitgatbos aan Wieringermeer-

dijk. 29.4.'82. km.hok 14.27.15.

2. Gem. Wieringermeer, Robbenoordbos ten ZO van Den

Oever. 29.4., 14.17.43.

3. Gem. Wieringermeer, De Wielen aan de Wieringer-

meerdijk. 29.4., 14.57.^4.

4» Gem. Egmond

a. anti-tanklinie N. van dorp. 1.5.,19.22.51.
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Legenda

A Amsterdam

AR Alkmaar

AT Akersloot

B Beverwijk
BN Bergen
C Castricum

E Edam

EF Egmond a/d Hoef

G Groet

H Heiloo

HM Haarlem

HN Hoorn

KW Krommenie-Wormervoor

M Monniekendam

HR Hinddenbeimster

B Behermernorn

SL Schoerl

U Uitgeest

V Volendam

IJ IJmuidden

H Haandam

HD Heerhurowaard

P Purmerend
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b. kasteelruïne, 5U«4.» 19.22.51.

5. Gem. Obdam, Wogmeerdijk in W.-kant van polder de

Wogmeer ten N. van Ursem. 19.25.52.

6. Gem. Schermer, Z-oeverlanden van de ringvaart

tussen Oudorp en Oterleek. 50.4.» 19.24.41.

7. Gem. Katwoude, Heitje van Katham ten ZW van Vo-

lendam (NM-reservaat ) . 1.5»» 19 .57 •t»3 •

8. Gem.Edam - Volendam, O-oever gracht door Edam;

voorhaven; betonnen rand. 1.5»» 19.57.24.

2_» Gem. Wester - Koggenland, ZW van Hoorn, zeedijk

bij het gemaal Westerkogge. 30.4., I9.27.4i»

10.Gem. Zeevang, lage dijk van buitendijkse landen

ten NO van Ktersheim, ten Z. van Schardam. 1.5.»

19.37.41.

11.Gem. Zeevang,zeedijk bij de Zeevangshoeve tussen

Warder en Edam. 2.5., 19-47.53/43»

12.Gem. Edam - Volendam, zeedijk tussen Edam en Vo-

lendam bij paal 12. 2.5., 19.57«35«

13.Gem. Katwoude, zeedijk ten N. van Monnickendam

bij Zeebrug. 2.5., 25.17.23.

14.Gem. Schermer, N.-oeverlanden van ringvaart ca

1 km ten W. van Oterleek. 15-3»» 19.24.42.

15.Gem. lleiloo, Heilooërbossen benoorden stad; es-

senhakhout en betonnen bouwsel. 50.4.» 19.52.15/25

16.Gem. Schoorl, Hargergat, weiland met bronnetjes

en droge vallei bij Hargen. 15.5,1.5., i4.52.4i.

17.Gem. Schoorl, De Putten ten N. van Camperduin

langs Hondsbosse Zeewering, NM-reservaat. 15.5»

1.5., 14.51.55.

18.Gem. Zeevang, lage kade van buitendijkse bedij-

king bij Schardam. 15.5«» 19.57.51.

19.Gem. Schermer,oever van Schermerringvaart tussen

Schermernorn en Ursem. 15.5«» 19.55.11»

20.Gem. Schermer, sluismuren van Wilhelminagemaal

langs Schermerringvaart. 15.5«» 19.55.21.

21.Gem. Egmond, Oude Schulpweg bij de jeugdherberg

Klein Rinnegom, eternieten dak. 1.5.» 19.32.21.

22.Gem. Schoorl, kerkhofmuurtje bij de kerk van

Schoorl. 15.5., 19.12.24.
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tfester - Koggeniarid, N-oever van lirsemmer-

vaart, betonnen wering en oeverland. 50.4«> ±9 -3t>•

15.

24 # üem. Akersloot, het Folenveeritje en De Dodde op

de W.-oever van het Alkmaardermeer ten Z. van Aker-

sloot, reservaatjes van het Noorhollands Landschap.

30.4-, 19.43.(3*?).

25.Gem. Velsen, Duin en Kruidberg ten w. van Sant-

poort, duinen. Z.5.,Z5.Z1.

26.Gem. Obdam, betonnen brugje in Wogmeerpolder ten

NW van Spierdijk. 30.4«> 19.*5«15»

27.Gem. Wester - Koggeniand, ten /V. van Hoorn bij

De Hulk (!), iepen langs weg en bermen. 30.4»»

19.26.45.

Soortenlijst

yueei

Amblystegiua fluviatile 10,11

A. rlparium j,4b,5,6,7,10,12,24,26
A. serpens 3,4a.5.10.11.24.2j.26.6
A. tenax 9,10,11,12,1^,18
A. Tariun 6,10,19,23,24
Anisothecium schreberianum 2 7ÏÏB)
A. staphyllnua (KB)
Atrichua undulatua 1,7,13
Auloconnium androgynum 1,6,7,13»15»24,2^
A. palustre 6,7 >24

Barbula oonvoluta 3,4b,3,8,9,12,13,17,23,27

B. unguiculata 3 ,4b,3,9,10,11,13,18,27

Brachytheclum alblcans 4b,9,10,23

B. curtum 1 (GD,HB)
B. nildeanum 1? ,19,23

B. populeum 2,11,13

B. rutabulum 3,4a,3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,23
13,24,26,27

B. salebrosua 8 (CD)
B. velutinum

Bryoerythrophyllua recurvlrostre 3,Q,20,23

Bryujn argenteum 3,0,2,10,11,23,24,26
B. barneeii 8,10,11,13,20

B. bicolor 6.e. 2 T^B)

B. caeapiticium 13,20

B. gemmiferua 2»®»1°»13
B. microerythrocarpun 10 (GD)

B. rubens 3,14

Calliergon cordlf'oliua 6,16

C. etramineua 2 Thvm & CD)

Calliergonella cuapidata 3,6,7,9,15,19,23,24,27

Campyliua polygamua J,24

Campylopus introfleius 11 (GD)

C. pyriformis 7,15

Ceratodon purpureue 3,4a,5,6,8,10,11,12,13,14,15,17,20

24,22
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Cirriphyllua piliferua 27 (HvM)
Clinaciua dendroïdea 25 (HVM)
Cratoneuion filicinua 10,1l,12,13

Dicranella cervlculata 2 (HvnT"
D# heteroaalla 1,11,15

Dicranoweieia cirrata 15»2£,27
Dicranua bonjeanli 2 ( c^)

D. acoparluB 3.7.11.2£
Didymodon fallax ]5 (HD)

D. riejidulua 8 (CD)

D. slnuoBua £ (KB)

D. tophaceuB 2,5,8,10

D. vlnealia 4a *0

Ditrlchua fleiicaula 2£ THvM)
Drepanoc laduB aduncua il'12'^4
D. fluitana 2 ( GD 4 Hv *)

Kncalypta vulgaris 2£ (HD A HvM)

Burhynchiua hiana 5 ,9 .10» 14 .25 ,26
E. prae longuB 5,6,2.9,11«ü, 12.24,27
E. 8pecio Bum 6,11,13

S* slriatuB 1,2,15,25

Fissidena bryoidas 2 (RH)
P. criatatue 25 (HvM)
P. incurvua 11,13

P. taxifoliua 11,12,13,14

Punaria hygroBetrlca 5,10,12,13,24

Grlmaia pulvinata 3> 4a ,5,9 >10,11,20,23,26

Gyro weiaia tenuis 4b

aaligari 1,2

Hoaalla tricboaanoldaa 15^88)
ionalotheciua luteacena 11,25

H. aaricauB 3,4a,6,22,23,25

flygrohypnuB luridua 10,11 ,12,13,16

H/pnua cupraaalforaa 3,4a,5.8.11.13,15.23.25.27

IsothacluiD myoBuroldea 1,14 .15 ,25

I. ayurua 4b ,15

Mnlua homua oTj. 15 .24.25

Orthodontiua linaara 1 (RB)

Orthotrichua anonalun 4a,10,23

0« cupulatua 9.11

0* diaphanua 2,3.4a, 5.9.10.11.15,15,20,26
Phaacua cuspidatua 5.10.14,17,26

Phyacoaitrlua pyrlforaa £,10,24
PlaglomnluB cuapldatua 15.25

P. alliptlcua 2£ (IvM)
P. undulatua 5»2.» 15.25

Plagiotheciua cunrlfoliua _1£ (Hy M)
P. danticulatua 1,6,2,15,24
P. laatua T TOD)

P. naaorala 2,15

P« undulatua 1,2,15

Pohlia aelanodon 10,11 ,12,13

P, nutans 1,6,2*24
Polytrlchua conauna 6,2*24
P, foraoiuio 1,15.25

P, juniperlnua 2,11

P. longisatua 2,2
P. pillfaruB 4a (RB)

Pottia davalliana 12 (CD A HvM)

P. haiaii 12 l iv ")
P. truncata 17 (HvM)

Paaudapheaarua nltidua Tb (CD)
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Paeudoacleropod ium purua 7 ,23

Paeudocrossid1um hornBchuchianum 2,0,10 t 17

Rhjrcho steg lel la curvieeta 9,10,11,10

R. tene 11a 2»I2 «li.A£»Ii
Hhynchofltegium confertua 3.4a ,

0 ,11,13.15 »22

R• megapolitanum 13.19

H. murale 3.9.10.11.12,10
R. riparioldes 3,9,10,12,13,1®

Rhyidladelphua equarroaua 3»6»2.9.23,24,27
?chiatidiua apocarpum 4a,23

phagnum fallax 7 (0ö)
c. fiabriatua b ,7»24

S. neaoreum 7 (HvM)

2. paluatre b ,7.24

b. aquarroaua 1,2.24

Sphagnun terea 6,2.
Tortella flavovirena (MvM)
T. lnclinata 2£ (HvM)
Tortula calcicolene 4a,6,23
T. intermedia 1_(0D & RB)
T. laevlpila i»i»,20
T. auralla 3.4a,0,2,10,11,12,1),13,20

T. papilloaa 20 (GD &. HvmT"
T. ruraliformie 17.25
T. aubulata (HvM)
T. vireecene 21 (P.Sollman)

Zygodon viridiBBimua a.e. 4a, 15,20

Hepa ticae

Calypogeia fisaa 1»7.24

Cephalo2ia bicuapidata j (GD & HvM)
Prullania dilatata (HvM)

Lophocolea bidentata 1,6,24,23

L. heterophylla 1,3,1^,24,2^
Marchantia polyaorpha 4,3,0,25

Metzgeria furcata 15,23

Pallavicinia lyellii -'.,2,24
Pellia endivifolia 6 D)
Soapania irrigua 2 GD

*
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Bryologisch-Lichenologische dag 1984

Op 3 maart 1984 werd de "]
e

Dryologische - Liche-

nologische dag gehouden in Utrecht. i)e volgende

onderwerpen kwamen aan de orde:

Jaap Wiegers - Ken voorbeeld van successie-on-

derzoek aan de hand van fossiele macrores-

ten, vooral van mossen.

Han van Dobben - Groeisnelheid van Parmelia

sulcata in relatie tot luchtverontreini-

ging»

Paulien Wiersma - De bladmossen van Saba en

Sint Bustatius, Ned. Antillen.

Nelleke Mosman - Nederlandse Ulota's

Ben van Zanten - De mogelijkheden van lange af-

standverspreiding van Nieuw - Zeelandse

bladmossen.

Samenvatting van de lezingen:

J. Wiegers Een voorbeeld van successie-onderzoek

aan de hand van fossiele makroresten

vooral van mossen.

Bij het palaeo-oecologisch onderzoek zijn alle in

sedimenten aangetroffen resten van dierlijke of

plantaardige herkomst mogelijk van belang voor het

krijgen van inzicht in de oecologische omstandighe-

den waaronder een afzetting werd gevormd. In de pol-

len is zowel de regionale als de lokale vegetatie

vaak op onontwarbare wijze dooreengemengd. Botani-

sche makroresten (wortels, zaden, bladeren, mossen

etc.) geven een beter beeld van de lokale vegetatie.

In een op ons laboratorium onderzochte sectie

uit Usselo dragen de slaapmossen in belangrijke ma-

te bij aan de interpretatie van de lokale successie.

Deze sectie is grotendeels bewerkt door B. van Geel.
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De stratigrafische opbouw van het profiel is de

volgende. Onderin bevindtzich zand. Daarop volgt

een laag met organische bandjes en gyttja. Hierop

ligt een veenlaag van ongeveer cm dik. Dit pak-

ket is weer overdekt met zand met organische band-

jes. De onderkant van de veenlaag is naar scnatting

12.400 jaar oud, de bovehkant is gedateerd op

11.000 BP. Het geheel is de invulling van een laat-

glaciale rivierarm, waarin zich uiteindelijk ombro-

troof veen vormde, waarna nieuwe rivierzanden het

pakket weer overdekten.

In het zandpakket onder de veenlaag zijn resten

van Tortella flavovirens aangetroffen (Wiegers &

Van Geel 1983)» In recente flora's wordt bij de be-

spreking van de oecologie ervan nadruk gelegd op

het feit dat de soort altijd in de nabijheid van de

zee voorkomt. Ten tijde van de vorming van de afzet-

ting waarin het materiaal werd aangetroffen, was de

afstand tot de zee aanzienlijk groter dan ze nu is.

De kalkrijkdom van het substraat lijkt dus aanzien-

lijk belangrijker dan een korte afstand tot de zee.

Ook de overige aangetroffen plantesoorten leiden

tot de conclusie dat er toen een vegetatie aanwezig

is geweest die overeenkomsten vertoonde met kaik-

rijke duingraslanden.

In de veenlaag kunnen drie zones onderscheiden

worden (Van Geel et al.1984). Het onderste deel is

een aquatische fase met Characeeën, de algen Pedi-

astrum en Botryococcus en Potamogeton alpinus.

Daarop ligt een laag die gedomineerd wordt door Cy-

peraceae. Aanvankelijk komen naast Carex rostrata

ook Phragmites australis en Equisetum voor. Daarop

volgt een minder voedselrijke maar nog wel zeer

natte fase met Carex vesicaria, C. paniculata, Me-

nyanthe8 tril'oliata, Scorpidium scorpioides en Cal-

liergon giganteum. Dit ontwikkelt zien tot een ve-

getatie waarin de grondwaterstand wat lager is en

er minder plekken open water voorkomen. De hierbo-

ven genoemde mossen verdwijen en ervoor in de plaats
komen Calliergonella cuspidata en Drepanocladus

fluitans, terwijl de Cyperaceae blijven. Dit gaat
over in een laagje waarin Meesia triquetra dominant
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is (wieders & vari Geel 19^4). Zowel stengeltjes met

blaadjes als sporen van deze uit Nederland verdwe-

nen soorten worden hier aangetroffen. Op dit "Braun-

moostorf" 1 igt dan het Sphagnum-veen met resten van

Carex limosa en de thecamoebe Amphitrema flavum, in-

dicatief voor een zeer voedselarme, ombrotrofe si-

tuatie. In de zandlaag boven het veen worden weer

mossen van voedselrijker standplaatsen gevonden.

Drepanocladus exannulatus en Calliergon stramineum

zijn hiervan de meest frekwente.

Afgaand op de aangetroffen microfossielen en de

macrofossielen, zonder de mossen tot op de soort te

determineren, is hierin een successie van open wa-

ter via zeggenmoeras naar ombrotroof veen zichtbaar.

Aan de hand van de aangetroffen mossoorten kan in

de zeggenmoerasfase een ontwikkeling van zeer nat en

voedselrijk naar vochtig (maar meestal niet geïnun-

deerd) naar tamelijk voedselarm gereconstrueerd

worden. Meesia triquetra, in het veld karakteristiek

voor de overgangssituatie van ombrotroof veen naar

door grondwater gevoed veen (vaak op plaatsen met

een horizontale waterstroming vlak onder het mosop-

pervlak), vormt in deze sektie de schakel in de suc-

cessie tussen primair en tertiair veen.
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,1984. Meesia triquetra (jo
lyclerc)Angstr. in a lateglacial peat deposit of

age from Usselo (The Netherlands). Lind-

bergia (in press).
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H. van Dobben Groeisnelheid van Parmelia sulcata

in relatie tot luchtverontreiniging.

De groeisnelheid werd gemeten als gemiddelde

jaarlijkse radiale groei. Daarvoor werden vier assen

(op transparant, over thallus gelegd) opgemeten.
Deze methode bleek even nauwkeurig als methoden met

een elektronische oppervlaktemeting (De Wit 1983).
Er werd een significante correlatie gevonden tussen

groeisnelheid en concentratie,die als volgt kan

worden beschreven:

GR = 5.05 - 0.007 (S0 ) n=39 r=0.51

p<0.05

GR=groeisnelheid in mm per jaar and (S0„) het

9'j percentiel van per uur gemeten gemiddelde B0.,
concentraties in ug.m voor de periode oktober

1978 - april 1979.

Wanneer alle locaties in twee groepen worden gedeeld

volgens de percentiel-waarden dan wordt alleen een

correlatie gevonden bij een S0
9

concentratie van

150 ug.m"/
*

GR = 6.35 - 0.034 (S0 ) n=2I, r=0.66

p < 0.0b

Bij waarden groter dan genoemde ug 30_.m wordt

geen significante correlatie gevonden en blijft de

groei constant bij een niveau van ongeveer 1.5 mm

per jaar. Dit hangt samen met het feit dat in ge-

Hoewel er veel studies zijn naar de groeisnelheid

van epilitische lichenen is er opmerkelijk weinig be-

kend van epifytische lichenen. Groeimetingen zijn van

belang omdat groeireductie één van de mechanismen

is van beschadiging door luchtverontreiniging.

In de besproken studie is gebruik gemaakt van een fo-

tografische methode. Epifytische thalli van Parmelia

sulcata werden geselecteerd op vrijstaande, niet

geëutrofieerde wegbomen op 150 locaties. De thalli

werden jaarlijks gefotografeerd volgens een standaard

methode. Elke foto werd genomen vanuit een vaste po-

sitie (precies opgemeten) en met binnen de foto een

meetlat. De foto’s werden genomen vanaf 1976 (of 19

77/1978) tot 1983.
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bieden met een hoge p. sulcata zeld-

zaam wordt en alleen op de gunstigste plekken kan

groeien. Om deze reden kan 1.3 mm per jaar worden ge-

zien als een minimale groeisnelneid om te kunnen o-

verleven. Het is opmerkelijk dat de groeisnelheid

niet afvlakt bij lage concentraties; de conclu-

sie kan getrokken worden dat de luchtverontreiniging

een beperkende faktor is zelfs in de relatief schoon-

ste delen van Nederland.

De jaarlijkse variatie in groeisnelheid bleek klein.

Er is een kleine invloed van de thallusgrootte op

de groeisnelheid. In een multivariate model kan net

percentage verklaarde variantie worden verhoogd van

26 tot als naast het de thallusgrootte bij

de berekening wordt betrokken (Bremer 1983).
Hoewel er een goede correlatie bestaat tussen groei-

snelheid en SU»
,

blijkt de correlatie van met

de soortenrijkdom (N) op een rij bomen sterker te

zijn. De volgende voorbeelden kunnen worden gegeven:

eik: N = 29 - 0.09 (S0 2 ) n=63, r=0.71, p<0.05

populier: N = - 0.11 (S0 ) n=38, r=0.74 "

schietwilg:N = 18 - 0.03 n=12, r*0.7b "

Dezelfde bomen werden gebruikt voor het bepalen van

de soortenrijkdom als voor de groeisnelheid.

Er kan worden geconcludeerd dat in een biologisch

meetnet met korstmossen voor het monitoring van

luchtverontreiniging, soortenrijkdom waarschijnlijk

beter te gebruiken is als parameter dan groeisnel-

heid.

literatuur:

Wit.A.N.N.de, 1983» Een biologisch meetnet voor de

luchtverontreiniging met behulp van epifytische

korstmossen, deel 1. HIN, Leersum 28 p.

Bremer.P.,1983. Een biologisch meetnet voor de lucht-

verontreiniging met behulp van epifytische korst-

mossen. deel 2. Nadere analyse van de gegevens.

RIN rapport 83/17» Leersum 44 P*
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P. Wiersma De bladmossen van Saba en St.-Eustatius

Ned. Antillen.

Neotropische soorten domineren op alle hoogten,

terwijl pantropische soorten vooral tussen de 300 en

600 m worden gevonden. Soorten met kleinere geogra-

fische verspreiding (zuidelijk neotropisch en carib-

bisch) zijn beperkt tot hogere delen (boven de 600 m)
Er is waarschijnlijk geen endemisme (er wordt nog ge-

twijfeld aan de in 1967 door Elorschiitz onderschei-

den variëteit Campylopus atratus var. sabaensis).
De bladmossen zijn op een getalsmatige wijze (via

zgn. associatiewaarden) aan de vegetatietypen gere-

lateerd. De klassificatie leidt tot het benoemen

van 44 n of meer karakteristieke bladmossen per vege-

tatietype .

Er is een determinatiesleutel voor bladmossen gemaakt.

literatuur

Wiersma.P.,1984. Moss flora and vegetation of Saba

and St.Eustatius (West IndiesJ. Proceedings Kon.

Ned. Acad. voor Wetenschappen, (in voorbereiding)

In 1981 is een doktoraalonderzoek verricht met als

doel te komen tot een bladmosinventarisatie van Saba

en St .-Eustatius. Tevens is de relatie tussen blad-

mossen en vegetatietypen onderzocht.

De bladmosflora van Saba (870m) en St.Eustatius

(601 m) bestaat uit 63 soorten. De twee eilanden

hebben 27 soorten gemeenschappelijk. Het klimaat is

tropisch; d.w.z. een dagtemperatuur van 25 à 30ºC

het gehele jaar door, een neerslag van 1000-2000 mm

per jaar en een luchtvochtigheid van 70 - 100%.
De vegetatietypen zijn nauw gekorreleerd met de kli-

matologische omstandigheden op de verschillende hoog-

ten. De vegetatie is in grote delen van de eilanden

sterk beïnvloed door de mens. Bladmossen komen boven

de 300 m voor, maar nemen in soortenaantal sterk af

in de zeer vochtige en donkere bossen boven de 600 m

op Saba (dit i.t.t. de levermossen).
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R.J. Bijlsma De mosflora van Oostelijk Flevoland

In het zuidelijke deel (SB) komt vnl. loofbos

voor, geplant in de periode 1962-1970, op zavelige

tot kleiige bodems. Langs greppels vallen Pellia

endiviifolia, Riccardia chamedryfolia, Bryum pseudo-

triqeutrum, Fissidens adianthoides e.d. op, ook cal-

cifyten als Bryoerythrophyllum, en Bryum inclinatum,

ook kleisoorten als Anisothecium varium en Pohlia

melanodon, langs natte kwelgreppels bijv. Pohlia

wahlenbergii en Kurhynchium speciosum, plaatselijk

komt verspoeld pleistoceen zand aan de oppervlakte;

hier bijv. Hphagnum spp., pellia epiphylla, Riccar-

dia multifida, op de zware klei is de soortsdiversi-

teit laag, vnl. Rurhynchium praelongum e.d.

De voordracht betrof een voorlopig overzicht van

de ca. 200 soorten tellende blad- en levermosflora

van de boswachterijen “Roggebotzand” (R), “Reve-Ab-

bert” (RA) en “Spijk-Bremerberg” (SB) in de oostrand

van O.-Flevoland.

Het noordelijk deel (R en RA) bestaat uit loof- en

naaldhout, vnl. geplant in de periode 1958 - 1961,

op een meest kalkhoudende zandige bouwvoor, afgewis-

seld met kleiiger stroken, op een ondergrond van za-

vel of klei. Op kalkhoudend open zand (paden!) komen

duinmossen voor als Tortula ruraliformis en Racomitri

um canescens. In en langs greppels in de Picea-bossen

overheersen acidofytische soorten (Dicranaceae, Hyp-

num jutlandicum, Plagiothecium curvifolium e.d.).
naast soorten die optimaal in de rijkere loofhoutbos-

jes voorkomen (Eurhynchium spp., Plagiothecium denti-

culatum, Thuidium, Hylocomium, Rhytidiadelphus lore-

us); Plagiothecium undulatum en Ptilium lijken beperkt

tot de Picea. Loofhoutbossen met es, hazelaar e.d.

zijn onverwacht rijk; karakteristiek is dominantie

van Eurhynchium striatum, verder bijv. Cirriphyllum

piliferum, Plagiomnium spp., Rhytidiadelphus spp.,

Hylocomium spp. en tal van zeldzaamheden; op sterk

humeuze plaatsen treden Atrichum en Rhizomnium op.
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I)e epifytenflora is rijk ontwikkeld in populieren-

bossen met vulnout en/of hoge brandnetels en/of

kwel; het ulotetum bruchii is volledig en rijk ont-

wikkeld; Ulota bruchii en crispa, Orthotrichum affi-

ne en Frullania dilatata zijn gewoon; 0. lyellii en

0. striatum zijn niet zeldzaam. De mosilora van O.-

Flevoland verschilt opvallend weinig van die van de

Noordoostpolder.ondanks het ontbreken van veen, blok-

zijlzand, keileem en "loopgraaf"- greppels.

PROMOTIE

Op 27 april promoveerde te Utrecht Harrie

Sipman op het proefschrift "A monograph of the Li-

chen family Megaloporaceae". Veel leden van de werk-

groep maakten de promotie mee. Alsnog de felicitaties

aan de doctor, die in tussen niet meer in Nederland

woonachtig is, maar als lichenoloog een betrekking

heeft bij de 'Botanischer Garten und Botanisches

Museum, Königin - Luise - StraBe 6 - 8, D 1000 Ber-

lin 35. Met zijn vertrek is de lichenologie in Neder-

land een vakman armer geworden. H

Zomerkamp Vogezen

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Bryolo-

gisch-Lichenologische Werkgroep in de zomervakantie

een zomerkamp bij Lüttenbach in de Vogezen van 21

tot 31 juli.

Opgaven voor 1 april (!) naar Han van Dobben,

Mariaplaats 16, 35H LJ Utrecht.
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Parmelia pastillifera (Harm.) Schub. & Klem.

in Nederland gevonden.

P. van de Boom+(Son)

De omgeving van Son is erg arm aan epifytische
lichenen en de soorten die je aantreft zijn vaak

ook nog slecht ontwikkeld. Gelet op de versprei-

ding van lichenen in Nederland kan het interessant

zijn een kijkje te nemen in het noorden van ons

land. Tijdens een familiebezoek in Beijem ten

noordoosten van de stad Groningen kreeg ik gelegen-

heid een wandeling te maken juist buiten de nieuw-

bouwwijk. Mijn aandacht ging vooral uit naar epi-

fytische lichenen. Erg opvallend waren bijvoorbeeld

Parmelia acetabulum, P. subrudecta, P. glabratula

Lecanora chlarotera, Evernia prunastri, Physcia te

nella, Ramalina farinacea en R. fraxinea. Op een

oude Fraxinus bij een boerderij (km.hok 7.34.51)

viel mijn oog op een Parmelia-soort met een opval-
lend grijs/blauw oppervlak, zodat mijn eerste ge-

dachte was; Parmelia tiliacea. Maar bij nader on-

derzoek thuis bleek dat de isidiën die zich voor-

namelijk in het midden van het thallus bevonden

een heel typische vorm hadden. Het uiterlijk van

de isidiën zou je kunnen omschrijven als haarknots-

vormig met een grofkorrelige bovenkant. Bij P. ti-

liacea zijn de isidiën cilindervormig met een af-

geronde soms verdiepte bovenzijde. Verder is het

thallus van de gevonden soort, aan de bovenkant,

vooral naar de rand, licht glanzend, en aan de on-

derkant, in het midden zwart, met een brede brui-

ne rand, bezet met zwarte rhizinen, uitgezonderd

de randzone.

Het gevonden materiaal is goed ontwikkeld en

heeft lobben met een afmeting tot 1 cm. Mijn con-

clusie was dat het Parmelia pastillifera zou moe-

ten zijn. Omdat de Korstmossentabel van H.van Dob-

ben deze soort niet vermeld heb ik het materiaal

naar Harrie Sipman gestuurd.
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Nu we in deze tijd een schrikbarende teruggang

van lichenen constateren, vooral in ons land, is

het plezierig om toch weer een soort aan het huidi-

ge bestand van deze kleurrijke en boeiende planten-

groep toe te voegen.

literatuurlijst

Wirth,V.1980. Flechtenflora. UTB Stuttgart. P«

Dobson.,F.1975 • Lichens, An illustrated (luide.

The Richmond iubi. Co. LTD.

Recensie

Frahm,J.P. & W.l'rey. 198j. Moosflora. Verlag Eugen

Ulmer Stuttgart. blz., 108 afbeeldingen.

UnitaschenDiicher Band DM 29.80.

Hij bevestigde mij dat het inderdaad Parmelia pastil-

lifera was. Tevens bleek dit de eerste vondst in

Nederland te zijn.

Met het verschijnen van dit Doek heDben onze oos-

xerouren een belangrijke verbetering gekregen van de

vroegere ’Moosflora von Südwestdeutschland’ van Karl

Bertsch. Het is een pocketuitgave geworden die bruik-

baar is in heel Midden-juropa, uitgezonderd de Alpen.

Het Destaat uit een groot aantal tabellen voor onder-

scheid van noofdgroepen, geslachten en soorten.

Per soort wordt een uitgebreide beschrijving gegeven

naast gegevens over de oecologie en verspreiding.

Het is mogelijk om zowel steriel als fertiel materi-

aal op naam te brengen. Het boek is rijkelijk geillu-
streerd met veel figuurtjes, die de differentiëren-

de kenmerken illustreren, hetgeen determinatie ten

goede komt. Maast habitusfiguren zijn Veel bladeren

en sporenkapsels afgebeeld evenals microscopische
kenmerken. Van alle genoemde soorten is minstens

één figuurtje aanwezig (hoewel sommige wel klein).
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Met de flora kunnen alle Nederlandse mossen op naam

worden gebracht w.o. soorten die in de Nederlandse

mosflora -nog- niet voorkomen (Braehy thecium curtum,

Hhythiadiadelphus subpinnatus, Hypnum pallescens

e .a.).

De geringe prijs, het makkelijk formaat, de gro-

te schat aan gegevenB en haar bruikbaarheid in een

groot deel van Europa maken de aankoop van dit

boek tot een zinvolle aanschaf.

Piet Bremer

Richtli jnen voorde van Buxbaumiella

- De kopie wordt bij voorkeur getypt ingeleverd.

- Figuren en kaartjes worden met zwarte pen of rot-

.ringpen getekend en maximaal op A 4 formaat inge-

leverd
.

-�In de regel heeft een excursieverslag de volgende

•gedaante: - Inleiding

- Verslag (ingedeeld naar data, bio-

topen, gebieden)
- Deelnemerslijst

- Legenda bij de soortenlijst»lijst
van bezochte gebieden met nummering die in een bij-

gevoegd kaartje terug te vinden is. Vermeld worden

Gemeente, gebied, datum bezoek, km.-hok. Zie Bijls-
ma en Dirkse in deze Buxbaumiella.

- Soortenlijst

Tot nu toe werd de copie op verschillende manie-

ren ingeleverd. De voigende richtlijnen zijn opge-

steld t.b.v. een uniformer copie-aanbod.
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Aparte lijst van blad- en levermossen. De soorten

worden in alfabetische volgorde vermeld. De nummers

van de vindplaatsen worden in een logische volgorde

geplaatst. Yoor vindplaatsen waar materiaal verza-

meld werd en/of microscopisch gecontroleerd worden

de nummers onderstreept. Fertiel materiaal wordt

met f aangeduid bijv. Brachythecium mildeanum

Brachythecium mildeanum 2,j5,7f,j)
In de tekst wordt literatuur aangehaald met ver-

melding van auteur en jaartal, bijv. Barkman(l941)

In de literatuurlijst komt te staan» Barkman,J.

1941» Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar.

Ned. Kruidk. Archief 51: 302 - 339.
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