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Redaktioneel

Vanaf nu zal naar ik hoop het mogelijk blijken om weer

strakker vast te houden aan de planning van 2 nummers per

jaar. Als alles goed gaat zal in ieder geval nog voor de

zomervakantie een speciaal nummer verschijnen geheel gewijd

aan het karteringsprogramma dat inmiddels van start is

gegaan.

In dit nummer vindt u echter nog een grote verscheiden-

heid aan artikelen. Het is alleen jammer dat het aantal

illustraties dat de redactie van Buxbaumiella ontvangt

tamelijk gering is. Wellicht is het mogelijk met ingang van

het volgende nummer ook foto's op te nemen, zodat in deze

lacune voorzien kan worden.

Ik wens een ieder veel leesplezier

Hans Rutjes

Precies een jaar geleden sprak mijn voorganger op deze

plaats de wens uit dat Buxbaumiella evenals in de afgelopen

jaren met een zekere regelmaat zou blijven verschijnen. Uit

zijn betoog bleek toen ook al dat dit in de praktijk vaak

moeilijk haalbaar is.

Ondanks het feit dat het dus inmiddels enige tijd geleden

is dat hij als redacteur van Buxbaumiella is aftreden, wil

ik Piet Bremer hierbij nhartelijk danken voor de inzet en

nauwkeurigheid waarmee hij jarenlang het gezicht van Buxbau-

miella heeft bepaald.
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Lichenen van de najaarsexcursie naar Zeeland

20 en 21 september 1986

doorPieter v.d.Boom

De namiddag was bestemd voor Veere en omgeving. De oude

muren in het dorp zijn niet serieus bekeken, wel is ruime

aandacht besteed aan de westelijke dijk langs de buitenha-

ven. Daar werden verzameld o.a. Caloplaca aurantia, C. sa-

lina, C. teicholyta, Candelariella medians met apotheciën,

Collemma crlspum, Lecanora flotowiana, Toninia aromatica,

Verrucaria calciseda en V. nigrescens.

Van de iepen langs de schutsluis van de buitenhaven zijn

slechts enkele algemene soorten te melden zoals Cliostomum

griffithii, Dimerella diluta, Diploicia canescens, Parmelia

subrudecta en Xanthoria candelaria.

Genietend van het voortreffelijke zomerse weer vertrok

op zaterdagmorgen een groepje van vijf personen naar de

Middelplaten. Vanwege de warmte leek het de excursieleider

Han van Dobben wel aantrekkelijk om blootsvoets door het

ondiepe water over te steken naar het middelste eiland. Nou

dat hebben we wel geweten, het water bleek ijzig koud. Hans

Rutjes sloot zich bij de excursie groep aan om een indruk

van de mosbegroeiing te krijgen en liep ongelukkigerwijze

voorop tijdens de oversteek van het grote naar het kleine

eiland. Er waren nog slechts een tiental meters te gaan en

daar zakte Hans tot zijn oksels in het water, vanwege de

modder op de bodem. Dit had tot gevolg dat alleen het grote

eiland werd onderzocht.

Van de Middelplaten was bekend dat er zich in de periode
1975 t/m 1977 o.a. diverse Cladonia’s, Parmelia caperata,

Ramalina farinacea, Usnea fulvoreagens, U. subfloridana en

U. subpectinata terrestrisch hadden gevestigd. Dit was het

gevolg van de afsluiting van de voormalige getijdewateren
Veerse gat en Zandkreek in 1961 (Koutstaal & Sipman 1977).

Van de weelderige licheenbegroeiing uit die tijd is nage-

noeg niets teruggevonden. Door de vegetatie van zaadplanten
die ten gevolge van successie is ontstaan, bleek er voor

lichenen geen plaats meer. We vonden op met gras begroeide

wielsporen hier en daar nog slecht een enkele Cladonia, te

weten C. rangiformis, C. rei en een klein exemplaar van

Peltigera didactyla.
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Zondag liep de excursie in het spoor van de lichenologi-
sche najaarsexcursie van 1981. In het Oranjebos zijn de

meest zeldzame soorten als Gyalecta truncigena en Ramalina

baltica niet teruggevonden. Fraai was wel een door Leo

Spier ontdekte iep met een grote hoeveelheid Normandina

pulchella waartussen enkele stukjes Agonimia tristicula.

Vermeldenswaard van deze dag is verder de vondst van

Pertusaria hemisphaerica op een eik, ten noorden van West-

hove. Zij was hier in 1958 voor het laatst waargenomen.

Tenslotte is tijdens de terugreis naar N.-Brabant de

kerk van Serooskerke met de bakstenen muur bekeken door

schrijver dezes. Lichenen als b.v. Acarospora smaragdula,

Lecidella carpathica, L. scabra, Trapelia coarctata en T.

placodioides die daar werden gevonden zijn ook veelal el-

ders in Nederland op overeenkomstige standplaatsen aan te

treffen. In de soortenlijst zijn enkel de waarnemingen van

deze excursie naar Zeeland opgenomen.

De bezochte terreinen:

1. Walcheren, Oranjebos met Populus, Quercus, Olmus en Alnus,

ka.hok. 42.52.55.

2. Walcheren, N. van Weathoven met Quercus en ülaus,

km.hok. 48.12.11.

3. Walcheren, Veerse Meer, Middelplaten, grote eiland,

ka,hok. 48.15.43.

4. Walcheren, Veere centrun, bakstenen muur en Olmus,

ka.hok. 48.14.41.

5. Walcheren, Veere, ZO.-expositie vilvoortse kalkzandsteen en beton

ka.hok. 48.14.41.

6. Walcheren, Veere, Ulmus bij schutsluis en bakstenen schuurtje,

ka.hok. 48.14.41.

7. Walcheren, Veere, (W) N.-expositie zeedijk net basalt,

ka.hok. 48.14.31.

8. Walcheren, Serooskerke, kerk met bakstenen muur,

km.hok. 48.13.31.

9. N.-Beveland, N. van Gravenhoek, vilvoortse kalkzandsteen en

houten palen, ka.hok. 42.55.35.

10. M.-Beveland, N. van Gravenhoek, dijk met.graniet,

km.hok. 42.56.31.

legenda:

n " op hout A " Alnus

t - terrestrisch P " Populus

s " epllitlsch op zuur gesteente Q " Quercus

c
" epllitlsch op kalkhoudend gesteente 0 ■ Olmus

f " aet apothetlën

_

» aaterlaal ln herbarium aanwezig
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Acarospora smaragdula 8s

Agonimia tristicula 1P

Anisomeridlum juiatense JO
Arthonia spadlcea 10

Arthopyrenia haldytea 9 op Balanus

Bacldla amoldlana ltJ

B. assulata 1P

Buellla grlseovirens 2Q

Callcium viride 1U,2Q

Caloplaca aurantla Sc

C. cltrlna 6c

C. declplens Sc,6c
C. flaveacena 5C,7B,8S
C. lithophila Sc,6c,9c
C. marina 10s

C. ruderum 6c,8c
C. sallna Sc,7c
C. aaxlcola lc

Q. teicholyta Sc

Candelariella aurelia 6c

C. mediana 5c(f)

C. vitellina 8s,9s

Catlllarla chalybela 4a

Chaenotheca ferruginea 1D

Cladonla pocillum 5c

C. pyzldata 2S
C. rangifortnis 3t

C. rei 3t

CllostOBUB grifflthii 10,60
Collema crispum 5c

DiBerella diluta 10,60

Diploica canescens 1P,0,4a,60,8a

Diplotomma epipolium 5c,8a

Enterographa crassa 10

Evernia prunastri IA,60

Hypogymnia physodes 1A,1P

Lecanla erysibe 5c,9c
Lecanora albeacens Sc,8c,9c
L. campeatria Zc,5c
L. chlarotera 4s,60

L. conlzaeoldes 10,60

L. crenulata 9c

L. disperaa 3a,4c,6c,8c,9n
L. expallena 10,60
té flotowiana 5c
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Lecanora hageni 9n

L. helicopis 10a

L. nuralls 5c

L. polytropa 5s,8s

Lecldella carpathlca 8a

L. elaeochroma 10,60
L. acabra 4a,8a,9n

Leprarla incana 10,4a,60,8s

Mlcarea prasina 1Q,0

Mycobilimbia sabuletorum AsCmoa)

Mycoporum quercus 2Q
Normandina pulchella 10

Opegrapha atra 10

0. cinerea TÏÏ

0. Hchenolde8 TÖ

Partnelia caperata 1A,Q
P. glabratula 1P.2Q

P. revoluta
? _1A

P, subaurlfera IQ

P. subrudecta IQ,60

P. aulcata * 60

Peltlgera didactyla 3t

Pertuaaria albescens 10

P. amara 2Q
P. coccode8 2£

"•i'

P. hemlsphaerica 2£ ■

P. pertusa 2Q
'

Phaeophyscia orblcularla 5c,8a

Phlyctl8 argena 10

Phyacla adscendena 6c

P. caesla 8a(f)

Physconla griaea 4ÏÏ

Placynthiella icmalea 2Q

Porlna aenea _1£
Psilolechia luclda 88

Pyrrhoapora quernea 2Q
Ramalloa farlnacea TP,60
Rinodina gertnaril 3a, 58, 6c,8c, 10a

Scollcio8porum umbrinum 8a,9n

Tonlnia arooatlca 5c

Trapelia coarctata 5c

T. placodioidea 8a

Verrucaria calclseda 5c_
V. erichaenii 9a^
V. glaucina 5c



8

Verrucaria macrostoma 5c

V. auralis 4c,5c,8c

V. nigrescens 5c

V. paulula 9c

V. polygonla 4c

Xanthoria aureola 4g,7s,10a

X. candelaria ïTT

X. parietina 3a,6a,88,10s

X, polycarpa 60

Ctenidium molluscum ook in het Texels duin
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De bryologische najaarsexcursie 1988 naar Texel

door Greven Henk

Rienk-Jan had toestemming gevraagd om de Staatsbosbe-

heerterreinen te mogen bezoeken en deze, recent geprivati-

seerde overheidsinstelling, had niet slechts toestemming

gegeven, zondagmorgen zou zelfs een selecte groep naar ver-

scholen, kleine Sphagnumveldjes worden geleid, terreintjes

die in 1976 niet waren bezocht.

Zaterdagmorgen om 9.00 uur kwam de club die toen nog uit

11 personen bestond, bijeen en er werd besloten eerst de

vlierstruwelen ten zuiden van De Geul te gaan bezoeken.

Daar aangekomen, ging een clubje in oostelijke en een ander

in westelijke richting. De vlierstammen in het oosten, die

minder beschut staan, bleken wel veel Protococcus, maar

niet veel mossen te bevatten, zodat de vochtige overs ten

zuiden van De Geul werden opgezocht. Hier groeide op een

drassige plaats Brachythecium mildeanum en dicht langs de

plassen veel Riccardia, Pellia endiviifolia en Bryum pseu-

dotriquetrum.
Om 13.00 uur waren we terug bij de parkeerplaats op de

dijk en hoorden we van de westelijke groep, die uitgestrek-

te, laaggelegen en beschutte vlierstruiken langs De Geul

had bezocht, dat daar de epifyten rijkelijk groeiden.

De NJHC-herberg ‘Panorama’ te Den Burg was het centrum

van waaruit de bryologen en lichenologen Texel zouden ex-

ploreren gedurende het weekend van 17 en 18 september 1988.

De eerste deelnemers arriveerden in de loop van vrijdagmid-

dag en ’s avonds om 22.00 uur werd met de jeugdherbergvader
de balans opgemaakt. Onze excursieregelaar, Rienk-Jan

Bijlsma, had 15 mensen aangemeld en er waren er maar 5. Dat

gaf lichte ergernis en het leek erop dat het deelnemersaan-

tal van 9 personen tijdens de Texelexcursie van 1948 niet

zou worden gehaald, laat staan de 26 deelnemers van de

Texelexcursie van 1976.

Achteraf viel het nogal mee en met de kampeerders en

zondagarriveerders, kwamen we toch nog op een aantal van

17 cryptogaamactieve deelnemers.
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Wij besloten toen om deze vlieren alsnog te bezoeken,

terwijl de andere groep op pad ging om Campylopus fragilis

te vinden in het duingebied ten noordwesten van De Geul.

De vlierstruiken in dit beschutte deel zijn inderdaad bij-

zonder fraai en rijk aan epifyten. Honderden dikke stammen

rijk begroeid met Orthotrichum affine, 0. dlaphanum, Rhyn-

gostegium confertum, Brachythecium rutabulum, B. velutinum,

Amblystegium serpens, Eurhyngium praelongum, Metzgeria fur-

cata en Zygodon virridissimus. Al na vijf minuten vond Joop

Kortselius Cryphaea heteromalla en Ulota phyllanta; beide

soorten echter in zeer kleine hoeveelheden. Andere zeldzame

soorten op deze vlieren waren Isothecium myosuroides,

I. alopecurioides, Frullania dilatata en Orthotrichum pul-

chellum.

Hierna ging onze groep ook op zoek naar Campylopus fra-

gilis in het duingebied langs de Hoornderslag, waar deze

soort in het verladen was gevonden. Echter, tevergeefs. Wel

leverde het duingebied bij het parkeerterrein aan het

strand Rhytidiadelphus triquetrus, Homalothecium lutescens

en Rhacomitrium canescens op.

'8 Avonds hoorden wij van de andere groep dat zij Cam-

pylopus fragilis in flinke hoeveelheden hadden gevonden op

noordhellinkjes met open plaatsen tussen duinroosjesbe-

groeiing. Ook hadden zij enige malen terrestrisch Frullania

tamarisci gevonden.

Zondag werd het gezelschap aanzienlijk uitgebreid, tot

17 deelnemers. We vertrokken in vier groepen: een licheno-

logenclubje op zwerftocht over het eiland, een groepje met

de SBB-man naar de Sphagnumplekjes en twee groepen naar De

Cocksdorp en De Muy.

Het "SBB-groepje" bestond uit Annemiek Kooijman, Heinjo

During en Bart van Tooren. Ze werden rondgeleid door Cees

Bruin, opzichter bij SBB. Cees let regelmatig op het voor-

komen van bryophyten en heeft recent op een tweetal plaat-
sen in het Texelse duin Ctenidium Molluscum gevonden. Deze

vindplaatsen werden door het groepje echter niet bezocht,

wel heeft Bart het materiaal gecontroleerd.
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De tocht leidde naar kwelplekken rond de Mokbaai waar

o.a. Bryum neodamense werd gevonden. Een valleitje in het

Loodmansduln leverde maar liefst zes Sphagnumsoorten op.

Tenslotte werd De Muy bezocht waar Moerckia hibernica werd

aangetroffen, een zeldzame soort die tijdens de excursies

van 1948 en 1976 eveneens werd ontdekt.

Even voor De Cocksdorp ligt het Molenbos met aan de

oostzijde, langs de weg, een dubbele rij iepen. Deze iepen,

plus aanliggend bosje, waren eveneens in 1976 bezocht en

hadden toen enkele interessante soorten opgeleverd. Ook nu

bleken de iepen goed met epifyten begreoid, met als bijzon-
derheden Grimmia pulvinata c.sp., Frullania dilatata,

Orthotrichum leyellii en een boom die van onder tot boven

was begroeid met Ulota phyllanta.
Het Molenbos heeft een kleiige bodem die volop bedekt is

met Thamnobryum alopecurum, Eurhynchium praelongum en E.

strlatum; ook groeiden er Plagiothecium nemorale, P. dentl-

culatum en P. curvifolium, drie platmossoorten die in 1976

niet werden waargenomen.

Hierna ging ook onze groep naar de Muy.

Onderweg werd op steile duinhellinkjes gezocht naar Campy-

lopus fragllis en nu met meer succes. Om de groeiplaats van

deze bijzondere soort vast te leggen, heb ik een vegetatie-

kundige opname gemaakt:

Datum : 18 september 1988

Lokatle : Texel, Slufterbollen, Amersf. coörd. 115.3/571-2

Bedekking : 80 %

Oppervlak : lm x lm

Expositie : noord

Inclinatie: 45 graden

Kruidlaag : Hippophae rhamnoides r, Viola curtisii r, Leon-

todon saxatilis +, Sedum acre +, Veronica offi-

cinalis +, Rumex acetosella +, Rosa pimpinelli-
folia 1, Senecio jacobea +, Polypodium vulgare

1, Galium verum 1, Lotus corniculatus +, Tara-

xacum spec. r, Cirsium arvense +, Agrostis ca-

pillaris +, Aira praecox +, Festuca ovina 1,

Calamagrostis epigejos r, Carex arenaria 1, Lu-

zula campestris +.
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Moslaag : Polytrichum juniperinum +, Dicranum scoparium

2b, Polytrichum formosum 2a, Campylopus fragi-
lis 2a, Campylopus introflexus 2m, Hypnum cu-

pressiforme 1, Lophozia excisa 1, Cornicularia

aculeata +, Cladonia foliacea 2m.

Hierna kwam De Muy in zicht. Een vochtige, langgerekte

primaire duinvallei, met wisselende waterstanden en voor

een belangrijk deel met riet begroeid. Tussen het riet

bleek op tal van plaatsen Litorella uniflora te groeien met

hier en daar strookjes Cladium mariscus; Campylium polyga-
mum groeide er overvloedig en na enig zoeken, bleek Scorpi-

dium scorpioides er niet zeldzaam. Rienk-Jan vond een grote

Drepanocladus, die hij herkende als Drepanocladus sendt-

neri.

Er ontstond een discussie over Drepanocladus revolvens,

die enkelen meenden geplukt te hebben. Bij controle thuis

bleek echter al het materiaal of D. aduncus, of D. sendt-

neri te zijn.

Op dat moment was het voor de meeste mensen tijd om naar

huis te gaan. Op de vertraagde drie uur boot, die dus door

een ieder werd gehaald, kon nog gezellig worden nagepraat

over dit bryologisch Interessante weekend.
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Aangezien de najaarsexcursie van 1988 de derde excursie

van de werkgroep naar Texel was zal menigeen zich afvragen

hoe de bryoflora zich in de afgelopen veertig jaar op dit,

landelijk gezien, milieuvriendelijke eiland heeft ontwik-

keld. Om hierover enig licht te doen schijnen heb ik enige

berekeningen gemaakt:

Totaal van alle mossoorten ooit op Texel waargenomen,

volgens During, Koppe en van Zanten 1983 (zie Lit.)

Bladmossen 136

Levermossen 32

Totaal aantal gevonden mossoorten tijdens de excursies van

de werkgroep in:

1948 1976 1988

Bladmossen 78 95 88

Levermossen 25 21 21

Aantal deelnemers 9 26 17

Omdat het aantal gevonden soorten tijden een weekend

ondermeer wordt bepaald door het aantal deelnemers heb ik

deze aantallen eveneens vermeld. Variëteiten en/of onder-

soorten zijn buiten beschouwing gelaten op een tweetal uit-

zonderingen na t.w. Drepanocladus polycarpus en Tortula ru-

raliformis, die beide, zowel in de lijst, als bij de bere-

keningen als soort zijn opgenomen.

Ondanks het respectabele aantal mossen, dat van Texel

bekend is zijn wij er toch in geslaagd gedurende dit wee-

kend een zestal nieuwe soorten voor dit eiland te vinden:

Didymodon vinealis, Isothecium alopecurioides, Rhacomitrium

elongatum, Sphagnum papillosum, Tortula calcicolens en Zy-

godon conoideus. Dit aantal dient wel enigzins te worden

gerelativeerd aangezien Rhacomitrium elongatum een nieuwe

afsplitsing is van Rhacomitrium canescens en Tortula calci-

colens eveneens na 1976 is onderscheiden. Zygodon conoideus

is door mij recent op andere plaatsen gevonden namelijk op

vlier bij Oostkapelle op Walcheren en op beuk in enkele

Noord-Veluwse beukenbossen. Het is verheugend, dat het dus

niet alleen de thans vrij algemene Zygodon virridissimus

voor de wind gaat, maar ook de zeldzame Zygodon conoideus

zich blijkt uit te breiden.
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LEGENDA BIJ DE SOORTENLIJST:

Allereerst dank aan de volgende deelnemers, die mij mededelingen
en/of determlnatlelijsten hebben gestuurd:
Pleter Bogaers, Rlenk-Jan Bijlsma, Ad Bouman, Joop Kortsellus,

Jurgen Nieuwkoop, Henk Slebel en Bart van Tooren.

VINDPLAATSEN:

1. Vochtige duinvalleien en kwelplekken in de Horspolders en rond de

Mokbaal KM-hokken 9.43.32-34.

2. Vlierstruwelen ten zuiden van De Geul. KM-hok 9.43.22.

3. Duingebied en slenken ten noordwesten van De Geul.

KM-hokken 9.43.21 en 22.

4. Vochtige vallei ln Loodmansduinen. KM-hok 9.43.11.

5. Duinen ten zuiden van de parkeerplaats aan de Hoornderslag.

KM-hok 9.42.25.

6. Geplagde heide oostzijde Bollenkamer. KM-hok 9.33.52.

7. Duingebied rond De Muy. KM-hokken 9.13.55. en 9.14.51.

8. De Muy. KM-hok 9.13.55.

9. Iepenlaan en Molenbos bij De Cocksdorp. KM-hok 9.15.11.

TEKENS:

Veldgegevens worden alleen met de vindplaatsaanduidingweergegeven.

Bij microscopisch gedetermineerdmateriaal Is de vindplaats onder-

streept. Fructiflcerend materiaal heeft een f als toevoeging gekre-

gen.
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Amblysteglua riparlum 1 2

Amblysteglua serpens ® '

Amblystegium varium 8

Aulacominum palustre U

Barbula convoluta 1 5

Barbula unguiculata 1 5

Brachytheclum alblcans _1 2 Z Z
Brachytheclum mildeanum _1_
Brachythecium rutabulum H 7 8 9

Brachytheclum velutlnua 1 2

Bryoerythrophyllum recurvlrostre 7f 8

Bryum algovlcum _lf
Bryua amblyodon lf

Bryum argenteua 178

Bryum capillare 123579

Bryum marratil 8f

Bryum neodamense 1 8

Bryum pseudotrlquetrum lf 8

Calllergonella cuapldata 1 238

Campyllum elodes _3

Campyllum polygamum 1 3 8

Campyllum stellatum _3 ¥

Campylopus fragllls 357

Campylopus introflexus 135678

Campylopus pyrlformls 1 3 5 6 ¥

Ceratodon purpureus H 3 5 7 8

Cryphaea heteromalla 2

Dicranella heteromalla 9

Dlcranowelsla clrrata 9f

Dlcranum scoparlum 1235789

Dldymodou fallax _1
Dldymodon vinealis j 5 7

Drepanocladus aduncus Z JL Z 11
Drepanocladus polycarpus 1

Drepanocladus sendtnerl _3 J8

Eurhynchium praelongum 1_ 2 9

Eurhynchlum speclosum J_
Eurhynchium strlatum 19

....

Flssldens taxlfollus 9

Funarla hygrometrlca 8 9f
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Grimmia pulvinata 9f

Horaalotheciun lutescens 1 5 7

Homalothecium serlceum 2 8

Hylocomiun aplendens 3 7 8

Hypnum cupressiforme 9

Hypnum jutlandicum 4 6 8

Ieothecium alopecurioides 2_
Ieothecium myosuroidee 2

Mnium hornum 2389

Orthotrichum affine lf 21 8 9

Orthotrichum diaphanum lf 2f 8 _9
Orthotrichum lyellii J9
Orthotrichum pulchellum 2f 7f 8f

Plagiomnium affine 1 2

Plagiomnium undulatum 1 2

Plagiothecium curvifoliura 2 9

Plagiothecium denticulatum 129

Plagiotheciun nemorale 2 £
Pleuroziun schreberi 3 5

Pohlia nutans 3 9

Polytrichua commune 1 4

Polytrichum formosum _1_ 7_
Polytrichum juniperinum 1378

Polytrichum pillferun 1357

Pseudoscleropodium purum 1378

Rhacomitrlum canescens 8

Rhacomltrium elongatum

Rhyngostegium confertum 2f 8 _9f
Rhyngostegium megapolitanum

Rhytidladelphus squarrosus 1 8

Rhytldiadelphus triquetrus 1 _3 7 8

Scorpldlum lycopodioides 3^
Scorpidium scorpioides 8

Sphagnum flmbrlatum

Sphagnum molle

Sphagnum palustre 5_
Sphagnum papillosum 5_ 7_
Sphagnum squarrosum 5_
Sphagnum subnitens _5 7.

Thamnobryum alopecurum 9

Tortula calcicolens 1 7 8

Tortula laevipila 2 £1

Tortula ruraliformis J_ 3 7

Tortula subulata 1 2 Tt 8

Olota bruchii 2f
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Ulota phyllanta _2 8.
Zygodon conoideus 2

Zygodon vlrridissimus 2 1_ 9

Aneura pinguis 1

Calypogela fissa 7 6.

Cephalozla blcuspidata 4 7-i
■■■; -j.

Cephalozla connivene
v

Cephalozlella dlvaricata A Z Z ® '

~

;-f ■ ;T 5

Cephalozlella hampeana <- ■
Fossombronia vondraczeckii 1 3

Frullanla dilatata 2 9_
Frullania tanarisci _3 8

Gyzmocolea inflata 6

Lophocolea bldentata 1 2 3 5 7_ 8

Lophocolea heterophylla _I 2 ?

Lophozla excisa Z Z ®

Lophozla ventricosa Z
Metzgerla furcata 2 8 9

Moerckla hl be mi ca 8

Pellla endlviifolla 1

Pellla eplphylla X_
Ptilidlum clllare Z
Radula complanata 2 8

Rlccardia chamedryfolla _1_
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Lichenen van de voorjaarsexcursie 1987 naar Zuid-Limburg EN

aangrenzend België

door Aptroot André

Summary

The spring field meeting 1987 went to the best part of the

Netherlands for saxicolous lichens in a natural habitat,

Zuid-Limburg and to adjacent Belgium. Opegrapha mougeotii
and Thelidium dionantense were found for the first time in

the Netherlands, and Protoblastenia cyclospora in Belgium.
The lichen flora of the calcareous rock outcrops has been

decreasing since 1982. In total 189 species were found.

Een excursie naar het voor natuursteen bewonende liche-

nen rijkste gedeelte van Nederland trok een relatief groot

aantal lichenologen, die niet werden teleurgesteld. Van 29

april tot 3 mei 1987 werden de meeste kalkrotsen in Zuid-

Limburg en aangrenzend België bezocht en dit leverde behal-

ve een lange soortenlijst voor beide landen ook nieuwe

soorten op. Allereerst Opegrapha mougeotii nieuw voor Ne-

derland, opvallend aanwezig op overhangende mergel op de

Bemelerberg. Thelidium dionantense, een onopvallende soort,

werd nieuw voor Nederland gevonden op de St. Pietersberg of

wat daar van over is. Protoblastenia cyclospora is een

nieuwe soort voor België, gevonden te Neu Moresnet.

De soortenlijst is ongebruikelijk lang voor een liche-

nenlijst, o.a. omdat een excursie naar het dal van de

Warche nog heel wat aanvullingen bracht. Speciale aandacht

werd besteed aan de conglomeraatrotsen bij Malmedy, maar

dit leverde niet veel op. Over het algemeen is Zuid-Limburg

nog steeds een zeer slecht gebied voor epifyten, hoewel een

lichte vooruitgang was te bespeuren. Het omgekeerde gold

voor de kalkrotsen; van de karakteristieke folieuze kalk-

graslandsoorten bleek Squamarina cartilaginea alleen nog

maar met één exemplaar op de St. Pietersberg te groeien en

op de Bemelerberg werden twee andere karakteristieke soor-

ten die hier in 1982 nog groeiden niet meer gezien. Het be-

treft hier Fulgensia fulgens en Psora decipiens. In totaal

werden 189 soorten gevonden.
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LEGENDA

De weatt namen zijn volgens de pas uitgekomen atandaardlijst van de

Nederlandse korstmossen (Wetenschappelijke Mededeling KNNV). Opgaven

zijn verwerkt van Pieter van den Boom, Maarten Brand en de schrijver
Van bijna alle soorten bevind zich materiaal in hun persoonlijke
herbaria; duplicaten zijn in Utrecht en Berlijn.

1. Belglua, prov. Liège, Neu Moresnet, along lake

199/302, on Sallx and on zinc contalning soil.

2. id., ld., ld., Hohnbach forest

199/302, mostly on small calcareous rock outcrops in forest,

also on slllceous rock and Sambucus.

3. ld., ld., ld., castle Eyneburg

199/301, on llmestone and wall near castle, also on Tilia.

4. ld., ld., ld., ld., woods

199/301, on Alnus and Sallx.

5. ld., ld., ld., ld., pasture

199/301, on rubber tyres and wooden fence pole.
6. ld., ld., Plonblères, Quarry E. of the village

196/304, on lead contalning slllceous rock and soil.

7. Netherlands, prov. Limburg, Bemelen, Bemelerberg, (W. part)

181/317, on soft calcareous rock outcrop.

8. ld., ld., Maastricht, St. Pietersberg, Poppelmondedal

175/314, on soft calcareous rock outcrop.

9. Belglum, prov. Llège, Lanaye, Thier de Lanaye

175/310, on soft calcareous rock outcrop.

10. ld., ld., ld., along albert-canal

176/310, on Acer.

11. ld., ld., Eben Emael, Quarry S. of Eben

174/310, on soft calcareous rock and Populus.

12. Netherlands, prov. Limburg, Bunde, Bunderbos

179/323, on slllceous pebbles in rlvulets.

13. Belglum, prov. Limburg, Voeren, Veursbos (W. part)
187/305, on flint, Quercus and wooden pole in forest.

14. ld., ld., ld., Obsinnich near Teuven

190/306, on flint and Quercus in forest.

15. ld., prov. Liège, Malmedy, lkm N.

on conglomeratie rock outcrop, "Poudlnghe"
16. ld., ld., ld., Warche valley E. of Bévercé

on Quercus, Alnus, Acer and slllceous rock in forest.

17. ld., ld., Plombière8, Quarry 2km S.

196/303, on hard calcareous rock outcrop.

18. Netherlands, prov. Limburg, Noorbeek, along road lkm S.

185/307, on Fraxinua.

19. ld., ld., Maastricht, Heugem, along the Maas river

176/315, on calcareous rock (artificial substrate)

20. ld., ld., Epen, Helmansgroeve

193/308, on shale of old Quarry.

Ac » Acer Al - Alnus

c " calcareous rock Fr - Fraxinus

1 " llgnicolous Po " Populus

Q ■ Quercus r
- rubber tyre

s " slllceous rock Sal = Sallx

Sam ■ Sambucus t " terrestrial

Tl - Tilia
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Acrocordia conoldea 1c

Agcraimla tristlcula 2c 7c

Arthonla spadlcea 4Sal

A. vlnosa 16Q

Arthrorhapbls cltrlnella 16a, t

h

Asplcllia calcarea 3c 7c,8c 17c

A. contorta 7c 8c

A. hoffaannil 2c

A. lacustris 16s

A. subclrcinata 2c

Bacidia arnoldlana lFr 2Sam 17s

B. bagliettoana 7c 8c

Baeomyces rufus lt 20t

Bagliettoa stelnerl 2c

Buellla punctata lSal 3Po 5r 1lPo 13s 16Q

Caloplaca aurantla 7c 8c

C. citrina 6c 8c 9c 17c 19c

C. coronata 2c 7c

O. decipiena 2c 3c 7c 8c

C. flavescena 2c 7c 8c 9c

C. flavovirescens 3c 6c 7c 9c 11c 17c

C. holocarpa 3c

C. lactea 2c 7c

C. llthophlla 3c 9c 19c

C. obseurella lSal

C. ruderum 7c

C. saxicola 3c 7c

C. teicholyta 7c 8c 9c

C. tenuatula 2c

C. velana 7c 8c 9c

Candelarlella aurelia 3c 6c 7c 8c 9c 17c 19c

C. reflexa lSal 16Q

C. vitellina 5r 8c

C. xanthostlgoa lSal (c. ap.)
Catapyrenlua lactraeum 7c

Catlllarla chalybela 17c

C. lentlcülarla lc 2c 7c

Chaenotheca melanophaea 2A1 16Q

C. etenonea 4Sal

Cladlna portentosa 16t

Cladonla carlosa 6t

C. cervlcorols 16t

C. chlorophaea lt

C. coniocraea 4Q 4Sal 16Q

C. flmbriata lt 4Sal llPo
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Cladonia glauca 6t 16Q

C. ochrochlora 16Q

C. pleurota 6t

C. pyxidata lt 2t

C. ramulosa 6t 16Q

C. rangiformis 2t

C. rei 6t

C. subulata lt

Clauzadea metzleri 2c 7c 8c

C. monticola 2c 8c

Collema crispum 7c 9t 15c

C. tenax 2c 7c 8c 9c

Dlnerella diluta 4Sal llPo

Diploicia canescens 7c

Diploachistes ouscoruB lt 6t

Endocarpon pusillum 7c 9c

Evernia prunastri 3Q 3T1 llPo 16Q

Graphis scrlpta 16Ac

Gyalecta Jenensis 2c

Hymenelia prevoatii 7c 9c 15c(cf.)

Hypocenomyce scalaris 14Q 14a

Hypogynmia physodes 3Ti lOAc llPo 13Q 14s 16Q(c. ap-)

H. tubulo8a 16Q

Lecania cyrtella lOAc

L. erysibe s.1. 2c 7c 8c 9c 19c

Lecanora albescena 2c 6c 7c 8c 9c 19c

L. chlarotera 16A1

L. conizaeoides lSal 2A1 3Q 13s 14s

L. dispersa lSal 3c 5r 7c 8c 9c lOAc 13s 19c

L. epanora
16s

L. expailens lSal 3Ti lOAc llPo 16Q

L. flotowiana 2c 3c 7c 9c 17c 19c

I. hageni lSal 7c 8c 9c lOAc 19c

L. muralia 3c 5r 7c 17c 18Ti

L. polytropa 5r

L. pulicaris 16A1

L. symmicta
"" 16A1

L. varia 51

Lecidea fuscoatra 6s

Lecidella atigoatea 7c

Lempholemma chalazanum 2c 9e

Lepraria incana lSal 3c 4Sal 6c llPo 15c

Leproplaca chrysodeta 2c 7c 15c

Leptogium gelatinosum 2c

L. interoedium lt
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Leptoglua llchenoldes 2c

L. schradari 2c 7c 9c 17c

Hlcarea bocryoidea 16a

M. denlgrata 31 111

M. llgnarla 16s lét 20s

M. lutulata 16a

M. praslna 11

Microcaliclu» arenariu» 6s 16a

Mycoblllabla aabuletoru» 2c 6c 7c 9c 15c 19c

Hykoblaatua aterllla 16A1 16Q

Ochrolechia androgyoa 16A1

Opegrapha mougeotll 7c

0. rufeacena 4Sal

0. rupeetrla 2c

Parnella elegantula lSal 2Sal 3Ti

P. glabratula s.a. lSal 2Ac 3T1 16Q 16s

P. laclnlatula 3T1

P. oaphalodes 16a

P. saxatllla lSal 3T1 13Q 16Q 16a

P. subaurifera lSal

P. aubrudecta lSal 3T1

P. aulcata lSal llPo 16Q

P. tlllacea 3Ti 18T1

Panaellopsls ambigua 4Q 16Q

Peltlgera rufeaceo8 9t

Pertuaarla albeacena 16A1

P. amara 16A1 16Q

P. pertuaa 16Q
P. puplllaria 16Ac

Petractis clauaa 2c

Phaeophyacla nlgrlcana 3c lOAc 17c

P. orbicularis 2c 3c lOAc llPo 17c

Phlyctla argena 16Q

Phy8cia ascendeos lSal lOAc llPo

P. caesla llPo 17c

P. tenella lSal 3T1 lOAc llPo 16Q

Pbyaconla grlsea 8c lOAc llPo

Placynthlui» nlgruo 2c 7c 8c 9c

Platlsaatla glauca 13Q 16Q

Polyblastla alblda 7c

P. cupularla 2c

P. dematodes 2c 7c 8c

Porlna aenea 2Ac

Porpldla cruatulata 20s

1P. hydrophlla 168
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P. macrocarpa 16s

P, soredirodes 20B

Protoblastenla aff. calva 8c

P. cycloapora 2c

p. rupestris 2c 6c 7c 8c 9c 17c

Paeudeverala furfuracea 16Q

Pallolechla luclda 6s 16s 20s

Rhlzocarpon obacuratum 6B 16B

R. polycarpum 16s

Rlnodina blschoffii 7c

R. calcarea 7c (sterile)

Sacconorpha icmalea HPo 131 16s

S. oligotropha 6t

Sarcogyoe regularls 2c 6c 7c 9c 17c

Scolicio8porum chlorococcuo 161

S. umbrlnum 6s 16s

Sphaerophorua globosus 16s

Squaaarina cartilaginea 8c 9c

Stereocaulon dactylophyllum 16s

S. nanodes 6a

S. veauvianun 6s 16s

Strangoapora plnicola lSal

Thelldiuo declplens 2c 7c 8c 15c

T. dionantense 8c

T. margaceum ls (c£.)

T. mesotropum 2s

T, ollvaceum 2c 7c 9c

T. papulare 2c

Tonlnia arooatica 7c

T. cearuleonigricans 9t

T. lobulata 7c

Trapella coarctata 6s 20s

T. involuta 6s

T. obtegans 6s

Verrucarla aquatllls 4s

V. calclseda 2c 9c (cf.)

V. conpacta 2c

V. dufourii 6c

V. floerkeana 2c 2s

V. glauclna 7c 15c

V. hydrcla ia 12a

V. macroatoma 6c 7c 8c 9c

V. maculiformis 2c 6c 7c 8c 9c 15c

V. mastoidea 7c

V. muralis 6c 7c 8c 9c 11c 17c
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V. nigrescens 2c 7c 8c 9c 13s 15c 17c

V. pingulcula 2c

V. polygonla 2c 6c 7c 8c 9c

Vezdaea leprosa lt 6t

V. retlgera lt

Xanthorla candelaria lSal 3T1 16Q

X. parietlna 7c lOAc

X. polycarpa HPo
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Epifyten in het alnion glutinosae van de Weerribben

door 1 Greven Henk

Het Weerribben-nummer bevat een lijst van "alle" waarge-

nomen bryofyten van het thans nationale park De Weerribben.

Tevens werden er bij een aantal soorten bryo-ecologische op-

merkingen geplaatst.

Bij het herlezen van deze special kreeg ik de indruk, dat

de epifyten van dit gebied niet geheel en al tot hun recht

waren gekomen, reden waarom ik pinksterdagen 1988 een inven-

tarisatie heb verricht van een perceel elzen-wilgenbos aan

de Hogeweg te Kalenberg.
Dit elzen-wilgenbos leverde zoveel "nieuwe" soorten voor

dit gebied op, dat ik dacht dat het interessant zou zijn

voor de leden van onze werkgroep om hiervan kennis te kunnen

nemen.

In de volgende lijst heb ik achter de soortnaam de letter

z : (1-2 vondsten), m : (3-5 vondsten) of v : (meer dan 5

vondsten) vermeld. De soorten waar een + is vermeld, staan

niet vermeld in het Weerribben-nummer en kunnen als een aan-

vulling voor dit gebied worden beschouwd.

Van deze 41 soorten zijn 40 soorten epifytisch op dood of

levend wilgehout aangetroffen in een betrekkelijk klein ge-

bied van ca. 2 ha, gelegen aan de overzijde van Hogeweg 20.

Alleen Leskea polycarpa groeit op een oude vlier naast het

huisje op no. 20.

In het voorjaar van 1972 bezocht de Bryologische en

Lichenologische Werkgroep de Weerribben te Kalenberg. Geert

van Wirdum, die al enige jaren in dit gebied onderzoek ver-

richtte, leidde het weekend en een ieder die erbij was, her-

innert zich nog de kou, de regen en de gebeurtenissen.
In 1983 verscheen een speciaal Weerribben-nummer van Bux-

baumiella met een sociaal verslag van Huub van Melick en een

gedegen bryologisch verslag van van Wirdum. Ruim 1000 veld-

notities waren door hem verwerkt en later nog eens 532 bryo-

logische “huiswerknotities”.
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Amblystegium riparium
"

c.sp. m

Amblystegium serpens c.sp. v

Amblystegium varium z

Aulacominum androgynum v

Aulacomnium palustre z

+ Brachythecium reflexum c. sp. m

Brachythecium rutabulum c. sp. v

+ Brachythecium salebrosum c. sp. ;• m

+ Brachythecium velutinum c. sp. <• m

Bryura capillare z

Calliergonella cuspidata •><: z

Campylopus flexuosus > m

Campylopus introflexus - z

Campylopus pyriformis c. spw m

Cephalozia bicuspidata z

v Ceratodon purpureus c. sp. m

Dicranella heteromalla c. sp. m

Dicranoweissia cirrata c. sp. v

Dicranum bonjeanii m

+ Dicranum fuscescens z

Dicranum scoparium v

Drepanocladus uncinatus z

Eurhynchium praelongum c. sp. v

Eurhynchium striatum m

+ Herzogiella sellgerl c. sp. z

+ Homolathecium sericeum z

Hylocomium splendens z

Hypnum cupressiforme c. sp. v

+ Isothecium myosuroides z

+ Leskea polycarpa c. sp. z

Lophocolea heterophylla . > m

Mnium hornum c. sp. v

Orthodontium llneare c. sp. v

Orthotrichum affine c.sp. m

Orthotrichum diaphanum c. sp. m

Orthotrichum pulchellum c. sp. z

Pohlia nutans c. sp. v

Polytrichum longlsetum m

Polytrichum commune z

+ Tétraphis pellucida c. sp. m

+ ülota bruchii c.sp. m
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Evenals van Wirdum, een opmerking bij enkele soorten:

Brachytheclum reflexum

Deze neofyt heeft, zoals ik dat recent meer heb aangetrof-

fen, een buitenzijde van het gebied gekoloniseerd. Daar wa-

ren enkele wilgen over vele vierkante decimeters met een

dicht matje overtrokken.

Aulacomnium palustre

Deze soort komt niet vaak als epifyt voor en het is een

bijzondere ervaring om dit mos op hout aan te treffen.

Amblystegium riparium

Op tal van plaatsen vormt deze soort een goudglanzend matje,

tot op 2m. hoogte. De habitus doet dan sprekend denken aan

een Drepanocladus met glimmende, bijna sikkelvormig gebogen
bladeren.

Dicranum fuscescens

Deze zeldzame soort werd een keer op lage hoogte op eên dode

wilgentak aangetroffen.

Drepanocladus uncinatus

Een keer aangetroffen en wel de ongeplooide, kleine, bijna

Ctenidium-achtige vorm door Dixon var. plumulosum Schimp,

genoemd en afgebeeld op bladzijde 434 van de Mossenatlas.

Hylocomium splendens

Deze soort, die sterk is achteruitgegaan, werd aangetroffen
met enkele etages uitstekend boven een dicht Mnium hornum

pakket, op dood hout. De blaadjes waren op vele plaatsen met

blauw/zwarte algenkolonies bedekt en weinig vitaal.

Orthotrichum pulchellum

Twee vondsten van mooie, kleine, kroesbladige polletjes,

volop met kapsels, die kenmerkend gegroefd,-strogeel waren,

met sterk omgeslagen, fel oranje, dubbele peristoomtanden.

Tenslotte nog een drietal terrestrische aanwinsten:

Ptllium crlsta-castrensis langs het natuurpad Venebosch.

Eurhynchlum speciosum in de rietkraag langs een weer achter

Hogeweg no. 20.

Fossombronia spec. langs het wandelpad in de Woldakkers.
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Verslag van de lichenenexcursie op 28 mei 1988 naar het

Hulshorster Zand

door Han van Dobben en Pieter van den Boom

OPMERKINGEN BIJ DE SOORTENLIJST

Alle opgaven zijn afkomstig uit KM-hok 26-48-23,
6 km oost van Harderwijk

B ■ Betula

PI - Plnus

Ps ■ Plnus stomp

h " hout

t " terrestrlsch

s - sllikaatgesteente

Onderstreept " in herbarium P. v.d. Boom.

Tussen haakjes ■ als begeleidende soorten bij de betreffende soorten

in herbarium P. v.d. Boom

Er waren op deze eendags-excursie slechts zes deelnemers:

Pieter van den Boom, Theo Reinders, Leo en Rianne Spier, en

Han van Dobben. Doel was de licheenflora van het Hulshorster

Zand te inventariseren. Uit de soortenlijst blijkt dat zich

de laatste tien à vijftien jaar geen spectaculaire verande-

ringen in de licheenflora hebben voorgedaan. Epifytische

Usnea’s, eertijds aanwezig op berken bij het begin van de

Poolse weg, waren verdwenen, maar Usnea’s waren wel rijke-

lijk aanwezig op stompen van vliegdennen in het stuifzand.

Parmeliopsis aleuritis, indertijd gevonden op een zeer

scheefstaande den aan de westkant van het zand, was er nog

steeds. De boom lag nu geheel plat maar leefde nog wel.

Stereocaulon condensatum was op een aantal plaatsen nog

rijkelijk aanwezig. Het afzetten van de vliegdennen in het

stuifzand lijkt vanuit lichenologisch oogpunt een goede in-

greep te zijn: vele van de stompen waren nu begroeid met

Usnea cf. subfloridana en Bryoria fuscescens.



Bryorla fuaceacens Ps

Candelariella reflexa J5
Chaenotheca ferruglnea B

Cladonia baclllarls Ps(Peape) t

C. cervicornis aap. cervlcornie TTCmiti)

C. conlocraea B Ps

C. cocclfera Pa t

C. crlapata t

C. dlgltata B Pi

C. floerkeana Pa t

C. glauca Pa(Pcape) t B

C. gracilia Pa t

C. macilenta jt(Pulig)
C. merochlorophaea v. merochlorophaea B tCPulig) _t(Cmiti)
C. merochlorophaea v. novochlorophaea PsTPcape)

C. oltls .t
C. portentoaa Pa t

C. ramuloaa Pa t

C. atrepsilla t

C. Bubulata t^(Pulig)

C. uncialia v. biuncialis t

C. ïopfii t

Coelocaulon aculeatum Ps t

C. muricatum Jt
Dimerella plneti B

Evernia prunastri PS

Hypocenomyce scalaris B Pa

Hypogymnia phyaodes B Pi Ps

H. tubulosa Pa

Lecanora altema Pi

L. conizaeoidea B Pi Ps h

Lecidea erratica £

Lepraria incana B Pi Ps

Micarea denlgrata Ps

M. nitachkeana Calluna

M. praaina .. B.
Parmelia caperata Ps

P. subaurifera Ps

P. aulcata Ps

Parmeliopala aleuritla Pi

P. ambigua Ps

Placynthiella icmalea B Ps t

P. oligotropha t

P. ullginoaa £

Platlsmatia glauca B Ps

Paeudevernia furfuracea Pi Ps

Stereocaulon condenaatum £

Trapelia obtegans £(Lerra)
Trapeliopsia flexuoaa Ps h

T. granulosa B Ps

üsnea cf. subfloridana Pa
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Encalypta streptocarpa Hedw. in het Westelijk havengebied

van Amsterdam

doorR.v.d. Valk

De zo, op natuurlijke wijze ontstane vegetatie, wordt

locaal waarschijnlijk het best gekarakteriseerd door de

ecologische groep P23: soorten van pioniervegetaties op

Voed8elarme basische grond (Runhaar et al. 1987).

Tussen de wat hogere bomen en struiken zoals wilgen
(Salix spec.), Ruwe Berken (Betula Pendula) en Duindoorns

(Hipphaë rhamnoides) zijn de volgende soorten uit P23 ge-

vonden: Blackstonia perfoliata, Carex oederi ssp. pulchel-
la (Walters 1984), Riccardia chamedryfolia, Centaurium

littorale, C. pulchellum, Bryum algovicum, Campylium poly-

gamum en Drepanocladus aduncus.

Prud'homme van Reine (1955) zegt van Encalypta strepto-

carpa: "massa vegetaties in kalkhoudende duinen".

Margadant en During (1982) noemen de soort vz in K, zz in

Dui en elders zzz; op kalk en kalkrijk zand, ook op kalk-

mortel tussen stenen in muren.

Literatuur:

- W.D. Margadant, H.J. During. 1982. Beknopte flora van Nederlandse

Blad- en Levermossen.

- H.J. Prud'hoeoe van Reine. 1955. Hat vind lk ln de duinen.

- J. Runhaar, C.L.G. Groen, R. v.d. Meijden en R.A.M. Stevens. 1987.

Een nieuwe Indeling ln ecologische groepen binnen de Neder-

landse flora. Gorteria 13:277-359.

- J. Halters. 1978. Een floristlsche verkenning van opgespoten ter-

reinen. De Levende Natuur 81:74-85.

- J. Walters. 1984. Zeggen op opgespoten zandterrelnen bij Aaster-

dam. Natura 81" jrg. no. 1:10-12.

Op 1-5-1988 vond ik in het Westelijk Havengebied van

Amsterdam (km.hok. 25.24.41.) op vochtige zandgrond; niet

onder bomen; steriele planten van Encalypta streptocarpa,

welke determinatie later bevestigd is door Ad Bouman.

Dit terrein is in 1963 opgespoten met zand uit de aan-

grenzende havens en is sindsdien gevrijwaard gebleven van

bebouwing (cf. Walters 1978).



31

Lichenologische najaarsexcursie naar Overijssel

12 en 13 september 1987

doorPieter van den Boom

Mede door de tegenvallende resultaten van de eerste dag

zijn er de tweede dag geen notities meer gemaakt, omdat daar

geen aanleiding voor was.

OPMERKINGEN BIJ DE SOORTENLIJST

1. SW of Rijs8en; Markelo, Elsenerveld en veen(SW),
Culluna hei en bosrand KM-hok 28-52-45

2. SW of Rijssen; Markelo, De Hocht, leemkuilen

zwerfstenen, Calluna hei KM-hok 28-53-52

3. SW of Rijssen-, Markelo, Hochtweg, bosrand KM-hok 28-53-51

4. SW of Lemele; grote kuil met Calluna en gras KM-hok 28-11-54

5. W of Lemele; Juniperus struweel met Calluna hei KM-hok 28-11-43

6. Luttenberg; bakstenen muur voor kerk en huis KM-hok 28-21-42

7. Luttenberg; bomen omgeving kerk KM-hok 28-21-42

8. Luttenberg; kerkhof met grafstenen KM-hok 28-21-52

"

opgenomen in herbarium c "op kalkrijk gesteente

+ ■ bij licheen in herbarium s "op kalkartn gesteente

h "op hout t " terrestrisch

Ae " Aesculus hippocastanum Cal " Celluna

F • Fagus J " Juniperus
Ps " Plnusstomp Q " Quercus

T - Tilla

Voor deze excursie was niet veel belangstelling. Er waren

slechts zes deelnemers die zich tevreden moesten stellen met

een excursie die landschappelijk wel wat te bieden had, m.n.

het gebied ten westen van Lemele, maar die lichenologisch
teleurstellend was.

Het resultaat was een lijst met alleen maar (hele) alge-

mene lichenen m.u.v. Peltigera lactucifolia, een soort die

vooral aan de kust in Nederland voorkomt en die nog niet zo

vaak in het binnenland is gevonden. Daarnaast is Baeomyces

roseus op leem gevonden, welke in Nederland een vrij zeld-

zame soort is.
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Aspicilia contorta 8c

Bacldla arnoldlana J_Q

Baeonyces roseus 2t

B. rufus 28

Buellia punctata IQ 4J Q £J+ 5Q 7F T

Caloplaca cltrlna 7Ae 8c

C. flavescens 8c

C. flavovirescens 8c

C. lithophila 8c

C. saxicola 6c 8c

Candelarla concolor 7T

Candelariella aurelia 6c 8c

C. vitelllna 6s

Cladlna mitis lt 5t+

C. portentosa 4t 5t

Cladonla baclllarls lt h 4t+ 4t+ 5t

C. cervlcornls ssp cervl. 5t+

C. cervicornis ssp pulvi. 5t

C. coccifera 4t 5t

C. cryptochlorophaea 4t £t+

C. flobriata _lt
C. floerkeana Ui+ 4t+ 5t

C. furcata Tt

C. glauca H+ 4_t+ 5t

C. gracllls lt 5t

C. macllenta 2s

C. merochlorophaea v mer. _l_t+ _l_t+ _lt+ 5t

C. ranulosa lt 4t 5t

C. rel lt

C. strepsills 2.'

C. subulata 4t

C. uncialis lt 5t

C. zopfll lt 5t

Coelocaulon aculeatum lt St

Hypocenomyce scalarls 7Ae

Hypogyania physodes lPa Q 4Q 5J

Lecanla eryslbe 6s

Lecanora albescens 8c

L. chlarotera 4Q 7T

L. conlzaeoldes lPs Q

L. dlspersa 6c 7Ae 8c

L. expallens IQ 4J Q 5J 7Ae T

L. flotowiana 8c

L.
.

hageni 4J Q 5Q 6c 8c

L. muralis 6s 8c



33

L. aytnmlcta 4Q 5J

Lecidea fuscoatra 2s

Lecidella elaeochroma 4Q

L. acabra 6s

L. atlgaatea 6c(stoep)

Leprarla incana lPs Q 4J Q 5J 7Ae T

Micarea denlgrata lPs 4h 5h

M. nitschkeana lCal 4Cal

Parmelia acetabulum 7T

P. subaurlfera 4Q+ 5Q

P. sulcata IQ 4Q 5Q

Peltigera didactyla 2t+

P, lactuclfolla 2t

Phaeophyacia nigricans 8c

P. orblcularis 6a 7Ae P 8c

Physcia adacendena 4Q 8c

P. caeala 6e 7P 8c

P. dubia 6a 7F 8a

P. tenella 1.Q+ 4Q 5Q 7F _5Q+

Placynthiella icmalea J_t+ 1P8 4t 5t

P. ollgotropha lt

Porpidia aoredlzodea 2a

Paeudevernia furfuracea 5Q

Ramalina farlnacea 4J

Rhlzocarpon obscuratum 28

Rlnodina gennarii 6c

Sarcogyne regularla 8c

Scollcioaporum umbrinum 28 6s

Trapella coacctata ,2t+ 2a 6a

T. obtegana 2e

T. placodioidea 6c a

Trapellopais flezuoaa lh+ 4_t

T. granuloaa lPa 4t 5t+

Verrucaria nigreacens 8c

V. polygonia 6c

Xanthoria parietina
""

4J 7Ae 8c

X. polycarpa 4J Q 5Q 7F
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Gevoeligheid van mossen voor Zwaveldioxide

door Greven Henk

Tabel 1: Optreden van schade aan mossen (vergelende blad-

toppen) na resp. 4, 6, 14 en 18 dagen begassen met

verschillende concentraties SO2.

Reeds in 1968 wezen bryologen op de gevoeligheid van

mossen, met name epifyten, voor zwaveldioxide (Barkman

1969). Barkman stelde toen ondermeer voor om de SO2-grenzen

voor epifyten experimenteel vast te stellen via begassings-

en transplantatieexperimenten om op deze wijze ecologisch
onderbouwde luchtverontreinigingskaarten te kunnen maken.

Vooral in West-Duitsland (Hackemesser 1980), Engeland
(Gilbert 1970) en Japan (Taoda 1973) werd experimenteel

bryologisch onderzoek om SO2-grenzen te verkennen opgezet.

In Nederland was tot 1987 veel ervaring opgedaan met be-

gassingsonderzoek op land- en tuinbouwgewassen (Posthumus

1983). In 1987 heb ik in het kader van mijn onderzoekpro-

ject op het RIN: “Wijzigingen in de Nederlandse mosflora,

achterliggende oorzaken en betekenis hiervan voor het na-

tuurbehoud” een eerste serie begassingen op mossen uitge-
voerd op het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek

te Wageningen. De resultaten van dit onderzoek worden in de

volgende tabel weergegeven:

Vergelende bladtoppen na: 4 dg. 6 dg. 14 dg. ècof-H

Hypnum cupressiforme 5 3 2 2

Dlcranum polysetum 5 5 2 2

Grlmmla pulvlnata 6 5 2 2

Pleurozlum schreberi 8 6 3 3

Atrichum undulatum 8 6 3 3

Campylopus flexuosus - 6 5 3

Dicranella heteromalla - 7 6 6

Plaglotheclum curvifollum -
- 8 8

Orthodlntlum lineare - - - -

Bryun argenteum - - -
-

Bryum caplllare "



Interpretatie van de getallen in de tabel:

2 = 20 ug SC^/m3 6 ■ 160 ug SO2/®
3

3 ■ 40 ug S02/m3 7 = 160 ug S02/mJ + 125ug NH3

5 - 80 ug S0 2/m3
+ 125ug NH3 8 ■» 320 ug S02 /m3

Condities:

- licht 75 Watt/m2
van 07.00 - 17.00 h.

- luchtvochtigheid overdag 70 %, s'nachts 90 %

- temperatuur overdag 20 C., s'nachts 16 C.

Uit deze eerste resultaten kunnen voorlopig de volgende

conclusies worden getrokken:

1. Begassing met SO2 geeft snel en direct schade aan mossen.

2. Soortspecifieke reacties zijn duidelijk aantoonbaar.

3. Toevoeging van NH3 aan SO2 had geen zichtbaar effect.

4. Exudatie van gips (CaSCty) aan bladtoppen werd bij twee

soorten (Grimmia pulvinata en Orthodontium lineare')

waargenomen. Deze exudaat vorming was positief gekorre-

leerd aan het S02-gehalte.
5. Atrichum undulatum uit Rotterdam gaf een geringer scha-

debeeld dan A. undulatum uit Doorn.

Veldonderzoek toonde ondermeer aan dat bij een relatief

hoge SO2 belasting (Rijnmondgebied) toch terreinen met gro-

te abundantie en diversiteit aan mossoorten kunnen voorko-

men, (50 soorten op 17 ha. In Rotterdam). Oorzaak hiervoor

Is een combinatie van specifieke terreineigenschappen.

Literatuur:

Barkman, J.J. 1969 - The influence of air pollution on bryophytes
and lichenes ins European Symposium on.the Influences of Air

Pollution on Plants and Animals. Wageningen 1968.

Gilbert, 0.L. 1970 - Purther studies on the effects of sulphur-

diozide on lichens and bryophytes. New Phytol. 69, p. 605-627.

Greven, H.C. 1987 - De mosflora van de begraafplaats Crooswijk te

Rotterdam. Natura 1987 - 9/200-202.

Hackemesser, H. 1980 - Begasungsversuche zur Auswirkung von Schwe-

feldioxid auf heimische moose. Diss. ünlversitat Hamburg.

Posthumus, A.C. 1983 - Hlgher plants as indicators and accumulators

of gaseous air pollution. Environments1 Monitorlng and

Assesment 3, p. 263-272.

Taoda, H. 1973 - Effect of air pollution on bryophytes Part 1,

Sulphur dioxide tolerance of bryophytes. Hlkobia Vol. 6,

no. 3-4, p. 238-250.
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