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Het geslacht Fellhanera in Nederland 
 
J.L. (Leo) Spier1, A. (André) Aptroot2, C.M. (Kok) van Herk3 & L. (Laurens) 
Sparrius4. 
1Kon. Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort (leo.spier@12move.nl); 2Gerrit van der 
Veenstraat 107, 3762 XK Soest; 3Goudvink 47, 3766 WK Soest; 4Kongsbergstraat 1, 
2804 XV Gouda. 
 
Summary: Fellhanera in the Netherlands. 
Fellhanera is a predominantly tropical genus of crustose lichens. In the last decade two 
species, F. ochracea and F. viridisorediata, have been described as new to science on 
the basis of material from the Netherlands and surrounding countries, after being 
known for decades as sterile crusts. The two remaining Dutch species, F. bouteillei and 
F. subtilis, show a conspicuous increase from absent or extinct 25 years ago to rather 
common in the nineties. All species show a preference for sheltered sites, but occur on 
a variety of substrata including rock, tree bases, Vaccinium and other twigs. The 
presence of asemone in addition to usnic acid and zeorin (and an additional terpenoid) 
is reported from Fellhanera bouteillei for the first time. 
 
 
Het geslacht Fellhanera is niet onmiddellijk een aanrader voor een begin-
nend lichenoloog. Het zijn al dan niet steriele, vrij obscure groenige korst-
en. Loopt hij er tegenaan, dan zal het op naam brengen ervan wel de 
nodige problemen geven. Wie in Poelt (1969), Duncan (1970), Clauzade 
(1985), Dobson (1992) of welke oudere flora dan ook het geslacht 
Fellhanera opzoekt, zoekt vergeefs. De naam duikt pas op in Purvis et al. 
(1992) en Wirth (1995). In de Nederlandse standaardlijst van Brand et al. 
(1988) wordt gewag gemaakt van één soort uit dit geslacht en wel van 
Fellhanera bouteillei, die vóór 1910 één keer op een mispel bij Utrecht 
gevonden is. Wie echter tropische flora's raadpleegt, komt er al snel 
achter dat dit geslacht daar met vele soorten rijkelijk vertegenwoordigd is. 
De meeste van de 46 nu bekende Fellhanera-soorten (Lücking 1997) zijn 
daar bladbewoners. 
 
In West-Europa echter is het aantal soorten letterlijk op de vingers van 
één hand te tellen. Twee soorten, t.w. Fellhanera bouteillei en F. subtilis 
werden tot voor kort niet als Fellhanera spp. onderkend, maar waren 
bekend als Catillaria bouteillei en Bacidia subtilis, totdat men ontdekte dat 
deze soorten op grond van hun pyriforme (peervormige) pycnosporen en 
overeenkomsten in de apothecium-randstructuur en ascustop in het ge-
slacht Fellhanera thuishoren. 
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In Nederland hebben de soorten van dit geslacht voor heel wat hoofd-
brekens gezorgd. In 1988 kenden we slechts één oude vondst van een 
vertegenwoordiger van het geslacht nl. Fellhanera bouteillei (Brand et al 
1988). Sindsdien is dit beeld echter drastisch veranderd. In feite begon het 
met een fertiele vondst in Katwijk op Populus nigra van Maarten Brand in 
1984, spoedig door meerdere gevolgd. Deze soort werd onder F. 
viridisorediata als nieuw voor de wetenschap beschreven (Aptroot et al. 
1998). Ondertussen werd F. subtilis (Spier 1994) op een afhangende 
eikentak in Den Treek bij Amersfoort gevonden, vijf jaar later gevolgd door 
het sinds ± 1900 (Brand et al. 1988) weder herkennen van F. bouteillei 
(Sparrius 1999) op takjes van de Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) in 
het Elspeeterbosch. Maar dit is nog niet het einde! Twee jaar later werd 
ons materiaal met apotheciën uit Engeland ter beschikking gesteld van 
een soort die al vele malen steriel in ons land was gevonden. Mede op 
basis van dit materiaal is Fellhanera ochracea (Sparrius & Aptroot 2000), 
eveneens nieuw voor de wetenschap, beschreven. Opvallend aan deze 
soort is dat hij, in afwijking van de vorige soorten, op droge plaatsen 
voorkomt op, weliswaar, beschaduwde stammen van o.m. Pseudotsuga 
menziesii en Pinus sylvestris. 
 
Het is bij een kennelijke toename van onopvallende soorten altijd moeilijk 
om te zeggen of een soort in het verleden over het hoofd is gezien. Dit is 
dan ook een bron van hoofdbrekens geweest. Op grond van de weinige 
vondsten tot 1997 wordt Fellhanera subtilis op de Rode Lijst geplaatst en 
wordt F. bouteillei aangemerkt als uitgestorven. Nu, vijf jaar later, zijn we 
van opvatting, dat ze geen van beide op deze lijst thuishoren. Naarmate 
we de laatste jaren de dikke, steriele groenige korsten op boomvoeten - al 
bekend uit het begin van de negentiger jaren - beter leren kennen, blijkt 
dat deze vaak, en in toenemende mate, tot Fellhanera behoren. 
Santesson (1952) geeft aan dat in F. boutteillei naast de dunne sore-
dieuze thalli uit de tropen in Europa zeer wel de dikke granuloze vormen 
mogelijk zijn. In de weinige keren dat apotheciën aanwezig zijn, bleken ze 
identiek. Ook op de hunebedden worden tijdens het onderzoek in 2000 
diverse keren Fellhanera's verzameld, en wel drie verschillende soorten: 
F. bouteillei (ook éénmaal met apothecien), F. subtilis en F. viridisorediata, 
terwijl er in 1994 (en ook in 1988) geen enkele Fellhanera op werd 
gevonden. Wel zijn er diverse vondsten van Fellhanera op steen van zee-
dijken en zelfs graven, die dateren uit de tachtiger jaren. Een zorgvuldige 
vergelijking van alle beschikbare exemplaren maakt duidelijk dat de 
meeste exemplaren op steen en ook een kleine meerderheid van de niet-
soredieuze steriele exemplaren op boomvoeten tot F. bouteillei gerekend 



4 Buxbaumiella 64 (2003) 
 
moet worden. Deze soort wordt weliswaar traditioneel vooral van bladeren 
in de tropen en dennenaalden in de alpen opgegeven, maar is in Europa 
ook van andere substraten bekend (Santesson 1952) en in Nederland op 
alle mogelijke plekjes te vinden, van beschut tot geëxponeerd. Al met al 
kan gesteld worden dat (alle) Fellhanera soorten sterk in opmars zijn sinds 
de tachtiger jaren en zich ook uit lijken te breiden over meer substraten. 
 
Tot voor kort gaven de flora's géén secundaire inhoudstoffen voor de twee 
in Europa bekende Fellhanera's. Bij de beschrijving van de twee nieuwe 
soorten werd in F. viridisorediata met TLC (dunnelaagchromatografie) 
roccelzuur aangetoond, bij F. ochracea daarentegen werd geen inhoud-
stof gevonden. Er werden echter wel inhoudstoffen in vijf collecties van F. 
bouteillei aangetoond nl. usninezuur en zeorine, waarvan in Wirth (1995) 
noch in Purvis et al.(1992) melding wordt gemaakt. Lücking et al. (1994) 
vermelden echter wel usninezuur en zeorine van F. bouteillei bij de behan-
deling van een aantal tropische soorten. Naast deze twee licheenzuren 
bleken ze nog twee stoffen te bevatten, een extra terpenoid (zeorin is ook 
een terpenoid) en asemoon, dat nog niet eerder in Fellhanera's is 
gevonden, maar wel o.m. in de aan dit geslacht verwante soort Badimia 
montoyana voorkomt (Spier et al. 2002). 
 
Dit gegeven deed de auteurs besluiten al hun Nederlandse collecties en 
een aantal buitenlandse aan een TLC onderzoek te onderwerpen. Het 
resultaat was verrassend. In 22 van de 46 collecties (47,8%) werd 
asemoon gevonden: in 8 (36,3%) van de 15 die op zuur gesteente groei-
den, in 11 (50%) van de 16 die op geëxponeerde stammen van Quercus 
groeiden en in 3 (13,6%) van de 15 groeiend op twijgen. Verreweg het 
grootste deel (86,3%) groeide op zuur gesteente en Quercus, exemplaren 
met een vrij dik thallus. Deze gegevens zijn recent in de Lichenologist 
gepubliceerd (Spier et al. 2002). Tevens bleek asemoon in 16 gevallen 
samen met usninezuur en zeorin voor te komen, in vier gevallen met 
zeorine en in twee alleen. In de 8 tropische en 3 Europese collecties werd 
slechts in één tropische collectie asemoon gevonden samen met 
usninezuur en zeorine, terwijl Lücking et al. (1954) het in zijn onderzoek 
aan tropische F. bouteillei niet opgeeft. 
 
Sleutel tot de Nederlandse soorten 
1a Met apotheciën ....................................................................................2 
1b Zonder apotheciën...............................................................................5 
2a Sporen (1)2cellig..................................................................................3 
2b Sporen (2)4cellig..................................................................................4 
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3a Sporen 9-15 x 3-6 μm. Pycnidiën niet opvallend. Apotheciën gelig, 

licht bruinig tot licht rose, epihymenium ± kleurloos. Thallus 
blauwgroen, melig tot fijn korrelig, usninezuur..................... F. bouteillei 

3b Sporen (12)14-17 x 3,5-5 μm. Apotheciën zelden, schijf donker bruin 
met lichte geelbruine rand, epihymenium met dezelfde bruine kleur 
als hypothecium. Thallus korrelig, grijsgroen, begrensde soralen, 
roccelzuur......................................................................F. viridisorediata 

4a Sporen ellipsvormig, 10-16 x 2,5-4 μm. Pycnidiën wittig, opvallend, 
pycnosporen 3,7-4,6 x 1,4-1,7 μm, peervormig, Apotheciën wit, gelig 
tot licht bruin, met een dunne wite rand, later gewelfd randloos. 
Thallus grijs of groen ............................................................... F. subtilis 

4b Sporen knotsvormig, 10-17 x 3-3,5(4)μm. Pycnidiën opvallend, bol-
vormig, schotelvormig bij het ouder worden. Pycnosporen 4-6 x 1,0-
1,7(2)μm, peervormig. Apotheciën zelden, oker tot lichtbruin met een 
vaak lichtere rand................................................................. F. ochracea 

5b Thallus soredieus of granuleus-lepreus ............................................... 6 
5b Thallus geheel zonder sorediën ............................................................7 
6a Sorediën in aanvankelijk begrensde soralen, spoedig geheel sore-

dieus, groen ..................................................................F. viridisorediata 
6b Thallus granuleus-lepreus, bleek blauwig grijs (vaak oppervlakte 

bealgd) ..................................................................................F. bouteillei 
7a Pycnidiën gesloten, thallusrand glad, aan de rand dunner dan in het 

midden ..................................................................................... F. subtilis 
7b Pycnidiën opengaand, thallus overal even dun .................. F. ochracea 
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Mossen bij Lochem, met name op landgoed Ampsen 
 
H.R. (Rudi) Zielman 
Joke Smitlanden 63, 7542 VR Enschede (rudi-zielman@wxs.nl) 
 
Summary: Bryophytes near Lochem, in particular the estate of Ampsen 
(province of Gelderland) 
A report of two field trips to the estate of Ampsen near Lochem in 1999 and 2000. 
Remarkable findings are Dicranum majus, D. fuscescens and several hepatics from 
loamy soils such as Diplophyllum albicans and Calypogeia species. 
 
 
In 1999 en 2000 heb ik twee eendagsexcursies geleid die aangekondigd 
waren als combi-excursie van de BLWG en de Mossen Groep Twente 
(MOGT). Opmerkelijk genoeg waren er in 1999 alleen deelnemers “uit 
het land” en in 2000 alleen “uit de regio”. Station Lochem is voor 
eendagsexcursies strategisch gelegen: je kunt direct vanaf het station al 
lopend naar een aantal boeiende plekken. 
 
Op een mooie zaterdag in 1999, in het Pinksterweekend, verzamelde 
zich een klein groepje heren bij Station Lochem om naar landgoed 
Ampsen te wandelen met als doel daar “alle” mossen te vinden. Het 
duurde even voor de wandeling in die richting werd aangevangen, 
omdat pal voor het station een open terrein is dat zich ook wel leek te 
lenen voor een inspectie (locatie 4). Er had zich een kruidige vegetatie 
ontwikkeld op een verlaten opslagterrein met ruim plek voor mossen, die 
er in vlakjes groeiden. Veelal ging het om ruderale soorten als Gewoon 
krulmos, Purpersteeltje en Gewoon haakmos, maar we hebben ons ook 
vergaapt aan de ongelooflijke hoeveelheid Kleismaragdsteeltje (Barbula 
unguiculata). 
 
Aan de zuidkant grenst dit terrein aan het Twentekanaal en op de 
beschoeiing daarvan hebben we wat mossen geschraapt die je niet elke 
dag in het oosten van het land tegenkomt: Gewoon diknerfmos (Crato-
neuron filicinum) en Gewoon spatwatermos (Hygrohypnum luridum) 
groeiden er op de hardhouten palen op de waterlijn. Na deze voor mij 
toch wel opmerkelijke vondsten liepen we goed gemutst toch maar naar 
onze echte werkplaats: het landgoed Ampsen. Aan het eind van de dag, 
bij het station wachtend op de trein in oostelijke richting heb ik nog, 
nadat de trein richting Zutphen met de heren Bax en Schendstok was 
vertrokken, bij een greppeltje gekeken (locatie 5) hetgeen voornamelijk 
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ruderale soorten opleverde en op een betonduiker nog wat algemene 
steenbewonende soorten. 
 
Het grootste deel van landgoed Ampsen is particulier bezit waar 
bosbouw en jacht nog een belangrijke plaats innemen. Het overgrote 
deel van het boscomplex is aangelegd op veldpodzolgronden, in het 
oostelijk deel (bezocht in 1999) van lemig fijn zand, in het westelijke deel 
bestaand uit leemarm fijn zand (niet bezocht). In 2000 zijn we in een 
deel van voornamelijk eik op laarpodzolgrond (ook lemig fijn zand) 
geweest waarin rabatten zijn aangelegd.  

Terwijl we het bos inwandelden hebben we goed gelet op de mossen 
langs de greppel en boswal (locatie 2). Uiteraard troffen we er “the usual 
suspects” aan: Fraai haarmos, Gewoon peermos en Gewoon pronkmos 
naast vele andere soorten van boswallen. Maar in de wal groeide op een 
vlier ook een kapselde Knotskroesmos (Ulota bruchii)! Dit was op een 
stukje waar de boswal in het oosten aan een akker grenst en er vrij veel 
zonlicht instraalt.  

Het grootste deel van het bosgebied (locatie 3) waarvoor we uiteindelijk 
op pad waren, bevat algemene bossoorten. Daarbij is Gewoon thujamos 
(Thuidium tamariscinum) altijd weer een lust voor het oog. Deze soort 
vonden we halverwege de middag op een moment dat we besloten 
hadden niet meer door te lopen naar iets noordelijker gelegen heide-
percelen. Het thujamos stond in de rand van een open aanplant. Eigen-
lijk zitten er in de lijst van deze locatie verder geen opmerkelijke soorten, 
maar als je goed kijkt valt wel op dat het aandeel van de Levermossen 
op het totaal, vrij hoog is. Naast Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla), 
twee soorten buidelmos (Calypogeia muelleriana en C. fissa) en 
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) die je al snel ergens 
tegen komt, hebben we ook Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspi-
data) en Nerflevermos (Diplophyllum albicans) gevonden. De in de inlei-
ding genoemde lemige grond en de uitgestrektheid van het boscomplex 
zullen dit relatief hoge aandeel mogelijk maken. 

In een bredere bossloot met open expositie op het zuiden bleek ook nog 
Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) te groeien, langs de oever 
vergezeld van Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) 
 
Omdat de excursie in 1999 ons nog lang niet overal gebracht had, werd 
er een tweede excursie in het najaar van 2000 afgesproken. We zijn, 
weer na vertrek bij station Lochem, direct naar een iets westelijker 
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perceel (locatie 1) gegaan, waar een “sterrenbos” en wat meer water 
aanwezig zijn. Langs een grazig bospad met lichte open plekken 
stonden vele plukken met Kussentjesmos (Leucobryum glaucum). Daar-
tussen stond een opvallende gaffeltandmos die maar eens wat beter 
bekeken werd: het Groot gaffeltandmos (Dicranum majus) bleek op deze 
plek heel rijkelijk te groeien. Er is hier in het bos betrekkelijk veel dood 
hout aanwezig, een aantrekkelijke groeiplaats voor veel van de top-
kapselmossen die hier gevonden zijn. De kronkelsteeltjes en gaffeltand-
mossen zijn hier uitgebreid besproken en fraaie plukken Gerimpeld 
platmos (Plagiothecium undulatum) en Gewoon thujamos wisten ieder-
een te bekoren. 
 
Op het molme hout troffen we ook kapsels aan bij het Viertandmos 
(Tetraphis pellucida) wat voor de meesten de eerste keer was. Ook op 
zeer molm hout langs een sparrenbos werd een wat "slanke" gaffeltand-
mos gevonden die maar mee moest. Bij controle thuis bleek het te gaan 
om Eikengaffeltandmos (Dicranum fuscesens), een soort die westelijk 
van de IJssel op de Veluwe wel meer wordt gevonden maar hier aan de 
oostkant van de IJssel voor het eerst opduikt. 
 
Vanwege de lage temperatuur en het “vol raken van de opname capa-
citeit” bij enkelen werd de excursie vrij vroeg afgesloten. We kunnen 
terugkijken op een tweetal leerzame excursies. Op het landgoed Amp-
sen blijkt een redelijk volledige bosmosflora aanwezig te zijn. Ook 
moeten we constateren dat we van het gehele bosgebied nog maar een 
klein deel hebben geinventariseerd. De wens om er “alle” mossen te 
vinden lijkt nog lang niet vervuld. Op Ampsen hebben wij 55 mossoorten 
aangetroffen waaronder 8 levermossen. Geen van de soorten staat 
genoemd op de Rode Lijst. 
 
Tot besluit een woord van dank aan Jhr. Van Weede die ons welwillend 
toestond om op het landgoed Ampsen naar mossen te zoeken. Huub 
van Melick was zo vriendelijk de determinatie van Dicranum fuscescens 
te bevestigen. 
 
Locaties 
4 november 2000; deelnemers: Ineke Dankmeyer, Wil Seldam, Annemieke Sueters, 
Rudi Zielman 
1. Amersfoort coordinaten 225 / 465. Ampsen. Eikenbos met deels rabatten die 

leiden naar ondiepe bosvijver 
22 mei 1999; deelnemers: Gerrit Bax, Henk Schendstok, Rudi Zielman 
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2. Amersfoort coordinaten 226 / 465. Ampsen. Beukenlaan; vnl. bosstrook met 

bosgreppel, deels grenzend aan akker.  
3. Amersfoort coordinaten 226 / 466. Ampsen. Gemengd bos, ook kleine percelen 

puur Eik of Fijnspar. 
4. Amersfoort coordinaten 225,9 / 464,6. Tussen station Lochem en Twentekanaal, 

open opslagterrein met bestrating en veel kruidige opslag, via smalle boszoom 
overgaand in beschoeiing van het kanaal 

5. Amersfoort coordinaten 226 / 464. Station Lochem, smalle groenstrook tussen 
spoorlijn en straat, met duiker. 

 
Soortenlijst 
h: herbarium Zielman, inclusief microscopische (na-)determinatie; !: kapsels aan-
wezig 
 
Amblystegium serpens 4h! Atrichum undulatum 1! 2! 3 Aulacomnium 
androgynum 1 2 3 Barbula convoluta 4 5 Barbula unguiculata 4h 
Brachythecium albicans 4 Brachythecium rutabulum 1h! 2! 3h! 4 5 Bryum 
argenteum 4 5 Bryum barnesii 5 Bryum bicolor 4 5h Bryum caespiticium 5 
Bryum capillare 1h 3 4 Bryum rubens 1h Calypogeia fissa 1h 3h Calypogeia 
muelleriana 1h 3h Campylopus flexuosus 1h 3 Campylopus introflexus 1h 2 3 
Campylopus pyriformis 1h! 2 3 Cephalozia bicuspidata 3h Ceratodon 
purpureus 3! 4h! 5 Cratoneuron filicinum 4h Dicranella heteromalla 1! 2! 3! 4 5 
Dicranoweisia cirrata 1h! 2 3! Dicranum fuscescens 1h Dicranum majus 1h 
Dicranum montanum 1h 2h Dicranum scoparium 1h 2 3 Didymodon rigidulus 
1h Diplophyllum albicans 3h Eurhynchium praelongum 1 2 3 4 5 Eurhynchium 
striatum 1h Funaria hygrometrica 4! 5! Grimmia pulvinata 4 5 Herzogiella 
seligeri 3 Hygrohypnum luridum 4h Hypnum cupressiforme 1 2 3 4 5 Hypnum 
jutlandicum 1 2 3 Leptodictyum riparium 1h! Leucobryum glaucum 1h 2 3 
Lophocolea bidentata 1 Lophocolea heterophylla 1h 2 3 Marchantia 
polymorpha 4! Mnium hornum 1 2! 3! Orthodontium lineare 1h 2 Orthotrichum 
affine 2 Orthotrichum anomalum 1h! Orthotrichum diaphanum 1 Pellia 
epiphylla 3h Plagiomnium affine 2 Plagiothecium curvifolium 2h! 
Plagiothecium denticulatum 3h! Plagiothecium nemorale 1h 5h Plagiothecium 
undulatum 1h Pleurozium schreberi 1 2 3 Pohlia nutans 2 3 4 Polytrichum 
formosum 1 2! 3 Polytrichum piliferum 5 Pseudoscleropodium purum 1h 2 
Pseudotaxiphyllum elegans 1 2h 3 Rhynchostegium murale 1h Rhytidia-
delphus squarrosus 2 4 Riccia fluitans 3h Schistidium apocarpum 1h 5! 
Sphagnum denticulatum 3h Tetraphis pellucida 1h 3 Thuidium tamariscinum 
1h 3h Tortula muralis 1h! 4! 5! Ulota bruchii 2h! Warnstorfia fluitans 1h  
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De bryologische excursie naar Gran Canaria in 1996 
 
K.W. (Klaas) van Dort1 & J.A.W. (Jurgen) Nieuwkoop2 
1Leeuweriksweide 186, 6708 LN Wageningen; 2Vluchtheuvelstraat 6, 6621 BK 
Dreumel 
 
Summary: The bryological field trip to Gran Canaria in 1996 
In February 1996 a group of Dutch bryologists visited Gran Canaria to reach a better 
understanding of the bryoflora of the Canary Islands. Special attention was paid to 
the so far infrequently investigated coastal zones. Great effort was made to discover 
any new sites of Riella species. Due to the wet winter seasonal communities were 
well developed. Riccia-species and other thallose liverworts were especially 
common. Interesting finds are Riccia ciliifera, R. macrocarpa, Riella cossoniana, R. 
notarisii, Sphaerocarpos michelii, S. texanus, Andreaea heinemannii, Cheilothela 
chloropus, Gigaspermum mouretii, Homalia lusitanica, H. webbiana, Oedipodiella 
australis and Tortula israelis. A brief botanical comment of the sites visited and a 
preliminary species list comprising 194 species (including 55 liverworts) is given. 
 
Resumen 
Durante un inventoria sobre la flora briofitica de Gran Canaria en 1996 hemos 
encontrado 194 especies en total, incluido 55 hepaticas. Se presenta datos sobre la 
vegetation briofitica de las localidades visitados. Especies interesantes: Andreaea 
heinemannii, Cheilothela chloropus, Gigaspermum mouretii, Homalia lusitanica, H. 
webbiana, Oedipodiella australis y Tortula israelis. 
 
 
Inleiding 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bryologische en 
lichenologische werkgroep heeft Gerard Dirkse, in samenwerking met Ad 
Bouman en Margriet Vocks, van 18-2 tot 2-3-1996 een mossenkamp 
georganiseerd op Gran Canaria. Als hoofddoel gold het leveren van een 
bijdrage aan de kennis van mossen op de Canarische Eilanden en Gran 
Canaria in het bijzonder. Nevendoel was het in kaart brengen van de 
verspreiding van het bijzondere levermossengeslacht Riella. Dit verslag 
beperkt zich tot een korte botanische beschrijving van een aantal interes-
sante locaties. De soortenlijst is hoofdzakelijk gebaseerd op veld-
determinaties van de deelnemers en de uitgebreide collecties van de 
tweede auteur.  
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Algemeen 
Gran Canaria roept bij velen een associatie op met massatoerisme. En 
terecht. Vlak ten noorden van het toeristenoord Playa del Inglès begint 
echter al het voor natuurminnaars uiterst aantrekkelijke en dunbevolkte 
binnenland met halfwoestijnen vol struikvormige wolfsmelksoorten, hoge 
bergen met diepe kloven (‘barrancos’), dennenbossen en zelfs hier en 
daar nog een plukje nevelwoud. Gran Canaria is bijna geheel uit (poreus) 
vulkanisch materiaal opgebouwd. Vocht is op veel plaatsen de 
beperkende factor voor plantengroei, vooral langs de droge zuid- en 
oostkust van het eiland. Uitsluitend na regenval, die zich concentreert in 
de periode tussen oktober en maart, ontvouwt zich een kortstondig 
mosdek waarin acrocarpen en thalleuze levermossen een substantiële rol 
spelen. Gezien de vaak lang aanhoudende droogte is het niet 
verwonderlijk dat de begroeiing van Gran Canaria onder de vaatplanten 
een groot aantal succulenten en xerofyten telt (Bramwell & Bramwell 
1990; Kunkel 1987, Wetzels 1995). Ook onder de mossen bevinden zich 
veel soorten die zich aan droge omstandigheden hebben weten aan te 
passen, hetzij door een specifieke bouw, hetzij door een efemere 
levenswijze. Veel levermossen combineren een waterafstotende thallus-
bovenkant met het vermogen om water te transporteren via schubben 
en rizoïden aan de onderkant van het thallus (endohydrie). Daarom zijn 
soorten uit de orden Ricciales en Marchantiales sterk vertegenwoordigd. 
We hebben geluk gehad in 1996: als gevolg van een uitzonderlijk natte 
winter was het eiland ongekend groen en stroomde in vele dalen en 
kloven nog water. 
 
In de vegetatie is naar hoogte een duidelijke zonatie waarneembaar 
(Kunkel 1987, Sunding 1972). Voor mossen zijn vier zones te onder-
scheiden (Dirkse et al. 1985, Dirkse & Bouman 1995a, Koppe & Düll 
1986). De vondsten van de belangrijkste locaties worden in de volgende 
alinea’s per zone beschreven. 
 
Excursiegebieden 
 
1 Kuststrook met lage vulkanen (<400m) en barranco’s 
Bryologen plegen de schijnbaar oninteressante kuststreken van Gran 
Canaria te mijden: ruim driekwart van de kustblokken (van 5x5 km2) was 
nog niet nader onderzocht (Dirkse & Bouman 1995a). Om de 
verspreiding van mossen op Gran Canaria zo compleet mogelijk in beeld 
te brengen is veel aandacht besteed aan de bryoflora van locaties 
tussen 0 en 500 meter boven zeeniveau. De volgende soorten konden 
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vrijwel dagelijks worden genoteerd: Mannia androgyna, Plagiochasma 
rupestre, Reboulia hemisphaerica, Targionia hypophylla, Riccia 
gougetiana, R. lamellosa, R. nigrella, R. sorocarpa en R. trabutiana. Op 
vochtige plaatsen zijn uiterst kleine terrestrische acrocarpen te vinden, 
veelal Pottiaceae, Funariaceae en Bryaceae. Algemeen zijn: Aloina 
aloides, Bryum argenteum, B. radiculosum, Crossidium crassinerve, C. 
squamiferum, Didymodon australasiae, D. vinealis, Fissidens bryoides, 
Funaria hygrometrica, F. muhlenbergii, Pottia starckeana, Pseudo-
crossidium hornschuchianum, Tortula ampliretis, T. atrovirens, T. cunei-
folia, T. muralis, T. solmsii en Trichostomum brachydontium. Bebladerde 
levermossen en pleurocarpen zijn schaars in de lagere regionen en 
beperkt tot beschutte groeiplaatsen. 
 
Vanuit Playa del Inglès is via een tunneltje onder de snelweg door de 
Barranco de la Fuentes te belopen. Direct achter de hotels opent zich 
een ruig en verlaten landschap met steile kloofwanden. Een assortiment 
droogteresistente mossen is er aan te treffen. Erg talrijk zijn Bryum 
radiculosum, Fissidens bryoides en Pottia starckeana. Fissidens bryoides 
heeft hier korte stompe blaadjes. Deze vorm wordt mede op grond van 
een voor de bladtop eindigende zoom ook wel als aparte soort onder-
scheiden en dan F. limbatus (synoniem F. bambergeri) genoemd. Tortula 
atrovirens (synoniem Desmatodon convolutus) is een van de algemeenste 
soorten. Onder droge omstandigheden valt de verdikte nerf aan de 
ingedraaide blaadjes op. Overigens lijkt Tortula atrovirens in het veld als 
twee druppels water op Crossidium davidai, die ook in de Barranco de la 
Fuentes werd aangetroffen. Alleen onder een microscoop zijn de voor 
Crossidium kenmerkende celdraden op de nerf te zien. Crossidium 
davidai is zeldzaam op Gran Canaria, maar algemeen op Lanzarote en 
Fuerteventura (Dirkse & Bouman 1995b). Een tweede bijzonderheid van 
de Barranco de la Fuentes is Goniomitrium seroi. In dit klimaat is elk 
beetje schaduw of extra vocht meegenomen, dus de kans om de minus-
cule plantjes van deze gevoelige Funariaceae aan te treffen is het grootst 
op lemige plekjes aan de voet van rotsen of in de beschutting van 
vegetatie (Dirkse & Bouman 1995a). Goniomitrium seroi is in het veld 
moeilijk te vinden, maar herkenning vormt geen probleem dankzij het 
zittende kapsel met een groot, bleek en plikaat huikje. Een andere 
typische soort in dit droge milieu is Gigaspermum mouretii (Giga-
spermaceae; kenmerken van beide soorten met afbeeldingen in Dirkse & 
Bouman 1989). Dankzij de vochtige winter waren diverse Riccia’s 
overvloedig aanwezig, onder meer de grote lichtgroene Riccia gougetiana 
en R. trabutiana met donker gekleurde schubben (Jovet-Ast 1986). 
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De heuvels ten noordoosten van het dorp Arinaga zijn vrijwel volledig 
bedekt met kassen waarin tomaten worden gekweekt. De hellingen van de 
ongeveer 200 meter hoge Montaña de Arinaga, een van de vulkanen 
aan de zuidkust van Gran Canaria, zijn nog niet in cultuur genomen en 
vrijwel kaal. Hier en daar bloeiden vertegenwoordigers van het Launae-
etum arborescens (de laaglandassociatie van de endemische klasse 
Kleinio-Euphorbietea canariensis; Sunding 1972), te weten: Zygophyllum 
fontanesii, Cryophytum crystallinum, Polycarpea nivea, Frankenia laevis 
en de kenmerkende gestekelde composiet Launaea arborescens. 
Lichenen waren prominent aanwezig op rotsen. Bladmossen bleken daar-
entegen spaarzaam. Alleen op 'temporarily habitable soil between and 
below rocks' (sensu During 1981) was een aantal pioniers aanwezig: 
Aloina aloides, Crossidium crassinerve, Didymodon australasiae (een 
zwartgroene, onder droge omstandigheden kroezige Pottiaceae met 
verdikte bladrand en hyaliene bladbasis), D. vinealis, Pottia starckeana en 
Tortula atrovirens.  
Een paar kilometer ten noordwesten van Arinaga bevindt zich de 
Montaña de Agüimes. Deze ongeveer 350 meter hoge vulkaan is bedekt 
met 'tabaibal', een door struikwolfsmelksoorten gekarakteriseerd vege-
tatietype (Euphorbietum balsamiferae; Kleinio-Euphorbietea). Op laag-
gelegen hellingen overheersen de endemen Plocama pendula en 
Euphorbia obtusifolia spp. regis-jubae, met tussen deze struiken onder 
meer de succulente kruiskruidverwant Kleinia neriifolia. De mosvegetatie 
omvat behalve de voor de Montaña de Arinaga vermelde soorten ook 
Acaulon triquetrum, Riccia atromarginata en R. lamellosa.  
 
Ongeveer ten noorden van het stadje El Doctorial ligt El Roque, een 
geïsoleerde rots die 450 meter boven een vlakte met een wirwar van 
drooggevallen beddingen uittorent. Deze vlakte is, net als de Montaña de 
Agüimes, begroeid met een Euphorbietum balsamiferae met op open 
plekken Plantago afra, Calendula aegyptica, Beta procumbens en Aizoon 
canariense. De leem tussen rotsen en kiezels gaat bijna helemaal schuil 
onder een deken van Riccia-soorten; onder andere R. trabutiana, R. 
bicarinata (met tanden en ciliën), R. lamellosa (bleek thallus met witte 
schubben) en R. atromarginata. Tussen gewone acrocarpjes groeit hier 
‘Pottia tafellae’. Deze nog niet beschreven Pottia lijkt sterk op Pottia 
starckeana, maar onderscheidt zich door de stompe bladtoppen. Ook op 
El Roque is tussen de rotsblokken Gigaspermum mouretii ontdekt. 
 
De Barranco de la Data is een van de twee grote kloven die vanaf 
Maspalomas tot diep in het binnenland doordringen. Alleen in het vroege 
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voorjaar stroomt er wel eens water, zo ook op 19 februari 1996. Het gaf de 
deelnemers hoop op Riella cossoniana, een door slechts weinigen 
aanschouwd levermos dat op of iets beneden, het wateroppervlak van 
droogvallende stroompjes pleegt te groeien. Riella cossoniana is slechts 
bekend van Gran Canaria en enkele plekken in Spanje en Noord-Afrika. 
Vanaf Alto de la Gorra (omstreeks 150 meter boven zeeniveau) tot het 
Embalse de Ayagaures (329 meter) is naar deze zeldzame soort gezocht, 
echter tevergeefs. De kloofhellingen van de Barranco de la Data zijn 
begroeid met een struikwolfsmelkvegetatie waarin Athalamia spathysii een 
plekje had gevonden. 
 
Ook ten zuidoosten van het Embalse de Ayagaures werd een kloof-
helling verkend. Tussen Ceropegia fusca, een endemische Asclepiada-
ceae met vrijwel onbebladerde, grijze cilindrische stengels, Asphodelus 
aestivus en Scilla haemorrhoidalis was er plaatselijk de minuscule 
addertong Ophioglossum azoricum te vinden. Vooral in de beschutting 
van rotsen en op lemige plekken zijn de gewone thalleuze levermossen 
aangetroffen. Pleurochaete squarrosa, Plagiochasma rupestre, Timmiella 
barbuloides, Riccia gougetiana en R. ciliata groeiden in rotsspleten. Het 
geslacht Tortula was met 5 soorten goed vertegenwoordigd. Een vochtige 
leemwand droeg een massavegetatie van Tortula solmsii, te herkennen 
aan de papilleuze laminacellen (de randcellen uitgezonderd) en een 
bleekgele zoom. Ook Tortula ampliretis heeft een gele zoom, maar 
onderscheidt zich door de stompere bladtop en de gedeeltelijk 
teruggeslagen bladrand. Tortula ampliretis lijkt veel op Tortula muralis. 
Normaal geeft de standplaats een aardige indicatie: Tortula ampliretis is 
terrestrische terwijl Tortula muralis gewoonlijk op steen wordt aan-
getroffen, op deze locatie bijvoorbeeld met Didymodon tophaceus op de 
betonnen rand van een irrigatiekanaal. Omdat Tortula muralis op Gran 
Canaria echter vaak terrestrisch groeit zijn beide soorten in het veld niet 
uit elkaar te houden. Bij Tortula atrovirens is het blad geleidelijk versmald 
en de bladrand omgerold. Een glashaar ontbreekt. De vijfde soort 
tenslotte, Tortula cuneifolia, onderscheidt zich door een vlakke bladrand 
en een glashaar. 
 
In de Barranco Berriel, halverwege Playa del Inglès en El Doctoral, 
stroomde op 22 februari 1996 nog water. In tegenstelling tot de Barranco 
de la Data groeide hier wel Riella cossoniana. In deze barranco bleek ook 
Gyroweisia reflexa voor te komen. Na een stevige klim bereikten we de 
top van Mont Tabaibas (409 m) waar Acaulon triquetrum is gevonden. 
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In het afgelegen westen van het eiland ligt de Barranco de la Palma. 
Withania aristata, een struik uit de nachtschadefamilie, en enkele zeer 
oude exemplaren van Euphorbia balsamifera markeren de ingang van een 
kloof boven de kustweg. Een beekje met Fissidens crassipes en 
Rhynchostegiella litorea stroomt onder de weg door langs druipwanden 
begroeid met Adiantum capillus-veneris, Didymodon tophaceus en hier en 
daar Eucladium verticillatum. Ongeveer 30 meter voordat het beekje in de 
oceaan uitmondt, stort het via een waterval in een poel. In een stroompje 
over de rotsen ontdekte Floor van Gelder tamelijk uitgestrekte matten van 
Riella cossoniana (“meer dan een pondje”, schatte ze zelf). Riella 
cossoniana bevond zich hier zelfs in gezelschap van een tweede Riella, te 
weten R. notarisii. Deze soort is kleiner en mist de lijsten die het 
sporenkapsel van R. cossoniana zo’n markante vorm geven. 
 
2 Berghellingen tussen 400 en 1000m en laurierbosrelicten 
Het binnenland van Gran Canaria is bergachtig. Hoewel droogteresistente 
soorten op zuidhellingen tot ver boven de 600 meter voorkomen, treedt 
vanaf 400 meter een eigen assortiment soorten op met Timmiella 
barbuloides, Asterella africana en Fossombronia angulosa. 
 
De Mont Topino (565m) ligt aan de oostkant van het eiland, ter hoogte 
van de luchthaven. Onder het assortiment droogteminnende soorten 
bevindt zich Didymodon australasiae, die ook wel tot het geslacht 
Trichostomopsis gerekend wordt. Deze donkere Didymodon heeft onder 
droge omstandigheden wel iets weg van de al even algemene Tortula 
atrovirens. De plantjes zijn echter onregelmatiger ingedraaid en doen 
denken aan miniatuurvogelnestjes. Ook werd op Mont Topino Funariella 
curviseta gevonden, een Funaria met een gekromde kapselsteel. Het 
opvallend grote sporenkapsel ligt als een soort komkommertje op het sub-
straat. 
 
De Caldera de Bandama (574m) is een spectaculair voorbeeld van een 
vulkaan met een symmetrische krater. De bijzondere flora is beschreven 
door Sunding (1972) en Kunkel (1987). De kraterwanden bestaan uit 
'picon', poreus materiaal dat aan 'gravel' doet denken en begroeid is met 
het Rumicetum lunariae, een endemisch gezelschap met onder andere 
Rumex lunaria (een struikvormige zuring), Tricholana teneriffae (een 
gras), Taeckolmia pinnata, Echium decaisnei en Convolvulus floridus (een 
metershoge struik!). Bryum argenteum, B. gemmilucens, B. canariense, 
Exomortheca pustulosa en Corsinia coriandrina omzoomden het pad naar 
de kraterbodem. Het bleekgroene thallusoppervlak van Corsinia 
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coriandrina ziet er door de grote gaten uit als miniatuur Emmenthaler-
kaas. Een grote verrassing was de vondst van Chenia rhizophylla 
(synoniem Phascum leptophyllum = Tortula rhizophylla). De driehoekige 
blaadjes van deze kleine pionier hebben een bruine top en breken 
gemakkelijk af. Chenia rhizophylla groeide op lemige plekken met onder 
meer Crossidium squamiferum en C. crassinerve. Tijdens microscopische 
controle in het hotel bleken zich tussen de van de kraterwand verzamelde 
Riccia-thalli enkele plantjes van de zeldzame Oedipodiella australis te 
bevinden. In het veld valt deze minuscule Gigaspermaceae niet op. Onder 
de microscoop zijn duidelijk gemmen zichtbaar. Geëxponeerde 
rotsblokken dragen een soortenarm mosdek met: Grimmia laevigata, G. 
trichophylla en volgens Henk Greven ook G. lisae. Dankzij de beschutte 
ligging aan de voet van de loodrechte zuidelijke kraterwand is de 
luchtvochtigheid in een klein palmenwoud hoger dan de omgeving, 
hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van het varentje Davallia canariensis op 
stammen van Phoenix canariensis en de endemische orchidee Habernia 
tridactylites op een rots. De beschaduwde rotsen leverden Frullania dilata-
ta, F. ericoides, Pterogonium gracile en Ptychomitrium nigrescens op. 
 
Diep in het binnenland, ongeveer halverwege de Barranco de Fataga, ligt 
Punton de Garito. Op de steile en sterk geërodeerde hellingen is het 
gevaar van vallend gesteente niet denkbeeldig. Dus stelden we ons 
tevreden met een vluchtige inventarisatie. Het leverde het gewone 
spectrum levermossen en acrocarpjes op. Op een meer begroeide, dus 
veiliger, westhelling stonden we langer stil. Op meerdere plaatsen groeide 
het behaarde varentje Notholaena vellea (synoniem Cheilanthes cata-
nensis), soms vergezeld van het famililelid Cheilanthes maderensis. Zoals 
gebruikelijk tussen 400 en 650 meter boven zeeniveau zijn de meeste 
mossen te vinden op vochtige leem en in de beschutting van rotsen, onder 
andere Oxymitra paleacea. Het geslacht Riccia is ter plaatse uitstekend 
vertegenwoordigd met behalve de bekende soorten ook de zeldzame 
Riccia trichocarpa en R. atromarginata. 
 
Op 26 februari 1996 hebben we de Amurga bij Fataga beklommen 
(1131m). Er groeit opvallend veel Crossidium geheebii, een Crossidium 
die opvalt door z’n geelbruine kleur. De vorm met glasharen lijkt in het veld 
veel op (vormen van) C. crassinerve. Nauwkeurige studie onder de 
microscoop is dan noodzaak om zekerheid te verkrijgen (Dirkse & 
Bouman 1995b). Verder troffen we hier een Tortula aan die in het veld een 
sterke gelijkenis vertoonde met T. muralis en T. ampliretis. Onder de 
miscroscoop bleken de blaadjes echter een opvallend dikke nerf te 
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hebben met sterk papilleuze cellen die doen denken aan de celdraden op 
de nerf van een Crossidium. Gerard Dirkse determineerde de plant 
uiteindelijk als Tortula baetica; een nieuwe soort voor Gran Canaria! Deze 
soort is uit Spanje beschreven als variëteit van Tortula muralis (Casas & 
Oliva 1982). Later is deze variëteit echter tot soort verheven: Tortula 
israelis (Guerra et al. 1992). 
 
Laurierbosrelicten 
 
Heel apart is de bryoflora van de laurierbosrelicten. Frullania ericoides, F. 
polysticta, Heteroscyphus denticulatus, Lejeunea canariensis, L. ecklo-
niana, Lophocolea fragrans, Marchesinia mackaii, Homalia webbiana, 
Rhynchostegiella trichophylla en Sematophyllum substrumulosum zijn tot 
laurierbosrestanten beperkt. Een van de weinige relicten van de oorspron-
kelijke laurierbossen van Gran Canaria is Los tilos de Moya. Een ander 
is te vinden in de luwte van de Lomo del Tablero, een bergrug ten 
noorden van Valsenderoin. Het door ons op 23 februari bezochte bosrelict 
ligt in de Barranco del Chorillo, ook wel Barranco Oscuro genoemd, niet 
ver van de monding van de Barranco de la Virgen. De boomlaag bestaat 
grotendeels uit Picconia excelsa. Helaas zijn ook hier de opdringerige 
exoten Agave en Opuntia al prominent aanwezig. Belangrijke relictsoorten 
in de ondergroei zijn Adianthum reniforme en Sonchus acaulon. Op 
beschutte plekken langs de wanden en op de bodem van de barranco 
groeit veel Scorpiurium circinatum. Van de echte laurierbossooorten zijn 
Radula lindenbergiana, Homalia lusitanica (met nerf tot omstreeks het 
bladmidden, in tegenstelling tot vrijwel nerfloze H. webbiana), Hetero-
scyphus denticulatus, Sematophyllum substrumulosum en Lejeunea 
eckloniana aangetroffen, in gezelschap van Lophocolea bidentata, 
Epipterygium tozeri (lijkt op Mnium maar met afwisselend groot en klein 
blad en nerf tot driekwart van de bladlengte) en Plagiochasma rupestre. 
Het oranje licheen Teloschistes chrysothalma is er niet zeldzaam op 
bomen. 
 
Onder leiding van C. Suarez, kenner van laurierbossen, daalden we op 23 
februari af in een mistig dal dat ontspringt op de noordflank van de Riscos 
de Tenteniguada. Ook hier bevinden zich op de kloofbodem nog enkele 
laurierbosrestanten. Het betrof niet meer dan een fragment, een boomlaag 
met Lauraceae ontbreekt. Alleen aan sommige struiken en kruiden was de 
potentieel natuurlijke bosvegetatie nog te herkennen: Carlina texedae, 
Crambe pritzelii, Echium callithyrsum en Hypericum coadnatum. Rots-
wanden waren begroeid met Greenovia aurea, Aeonium simsii, A. 
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spathulatum, Babcockia platylepis (= Sonchus platylepis), Monanthes 
brachycaulon en Sideritis dasygnaphala. Aan bijzondere vaatplanten dus 
geen gebrek, maar de oogst aan mossen viel tegen. Slechts Anoectan-
gium aestivum en Bartramia stricta werden uit enkele rotsspleten 
gepeuterd. 
 
De Barranco de Valle de Casares is een vochtige vallei westelijk van 
Telde. Duidelijk is hier te zien dat Brachymenium notarisii (endeem van 
Macaronesië; synoniem Haplodontium notarisii; glimmend bleekgroene 
Bryum-achtige met stengelvilt en met horizontaal sporenkapsel met col-
lum) zich beperkt tot vochtvoerende bodemlagen. Het vochtige karakter 
van deze locatie bleek ook uit de aanwezigheid van een aantal soorten die 
gewoonlijk in de hoger gelegen dennen- en laurierbossen voorkomen: 
Canarina canariensis, Hypericum reflexum, Echium callithyrsum en Teline 
microphylla bijvoorbeeld. Onder de terrestrische pioniermossen ontdekten 
we: Acaulon muticum, Chenia rhizophyllum en thalli van Exomortheca 
pustulosa, Riccia cilifera, Phaeoceros bulbiculosus, Anthoceros agrestis en 
Fossombronia caespitiformis.  
 
3 Berghellingen boven 1000m 
Boven de 1000 meter treedt in het binnenland van Gran Canaria 
regelmatig mist op. Bijzonder goed aangepast aan dit verschijnsel zijn de 
bossen van de endemische Pinus canariensis. Voor velen een hoogtepunt 
was een bezoek aan het Pinar de Ojeda (950-1400m), een uitgestrekt 
dennenbos in het moeilijk bereikbare en nauwelijks ontsloten Parque 
natural de Ojeda, Inagua y Pajonales. Dennenstammen dragen een 
begroeiing met Orthotrichum lyellii en plaatselijk O. rupestre (met lange 
haren op het huikje). 
 
De vlakke stukken tussen kale rotsen zijn begroeid met een ijle Nanocype-
rion-achtige vegetatie. Oberdorfer (1965) spreekt van de "Saisonweide der 
Canarischen Waldstufe", Rivas-Martinez (1993) vermeldt dit gezelschap 
als Hypochoeridi glabrae-Tuberarietum guttatae. Fraai is deze zeldzame 
vegetatie ontwikkeld als zoom langs droogvallende stroompjes in 
barranco's, maar ook in depressies waar fijnkorrelig materiaal accumu-
leert. Asterolinon linum-stellatum (Primulaceae), Romulea grandiscapa (= 
R. columnae) en Juncus capitatus zijn talrijk. Ze worden vergezeld van 'an 
inconspicious fern with two grasslike leaves', Ophioglossum lusitanicum, 
en van Tillaea muscosa, het mosbloempje. Praktisch alle montane soorten 
van het geslacht Riccia komen er voor: onder andere R. ciliifera, R. 
trichocarpa en de zeldzame R. macrocarpa. Ook andere levermossen zijn 
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talrijk: Exomortheca pustulosa, Oxymitra incrassata, Fossombronia 
caespitiformis, Corsinia coriandrina, Anthoceros agrestis, Phaeoceros 
bulbiculosus en Gongylanthus ericetorum. De acrocarpen Archidium 
alternifolium en Bryum gemmilucens bedekten hier en daar meerdere 
vierkante decimeters. Op droger substraat groeiden Pleurochaete 
squarrosa, Tortula ampliretis en T. cuneifolia, terwijl Encalypta vulgaris, 
Anacolia webbii (Bartramiaceae met een montane, west mediterrane 
verspreiding en een oppervlakkige gelijkenis met Homalothecium 
lutescens, maar met kort gesteelde sporenkapsels), Pterogonium gracile, 
Scleropodium touretii (een ‘katjesachtig’ bebladerde dubbelganger van 
Pseudoscleropodium purum), Timmiella barbuloides en Bartramia stricta 
de schaduw van rotsen en steile oeverwandjes hadden opgezocht. 
 
Op de Dejollada de Brujas, omstreeks 1500m, groeit oud dennenbos 
waarin, behalve Cistus monspeliensis ook C. symphytifolius (Macarone-
sisch endeem met roze bloemen) opvalt. Kruiden zijn er schaars. Alleen 
de bloempjes van Romulea grandiscapa steken door het dichte naalden-
dek. Ook hier ontstaat op schijnbaar kurkdroge, maar lemige, plekken een 
Nanocyperion-achtige vegetatie (met onder andere Ophioglossum 
azoricum), zij het minder soortenrijk dan in lager gelegen delen van het 
Pinar de Ojeda. 
 
Rond de top van de Montaña de Ojeda komt in rotsspleten een aantal 
mossen voor dat gewoonlijk epifytisch groeit: Radula lindenbergiana, 
Porella canariensis en Leptodon smithii. De mosbegroeiing op de rotsen 
zelf bestaat uit Grimmia decipiens, G. laevigata, G. pulvinata, G. tricho-
phylla, Orthotrichum rupestre, Schistidium flaccidum (hyaliene bladtoppen, 
geen peristoom) en Ptychomitrium nigrescens. 
 
De bossen van Montaña de Sandara en Montaña de las Yescas 
vertonen een sterke overeenkomst met het Pinar de Ojeda. Open lemige 
plekjes in het bos vormen een favoriete groeiplaats van Fissidens 
algarvicus en Acaulon muticum. Hedwigia stellata, H. ciliata en Antitrichia 
californica zijn te vinden op rotsen. Matjes van Fabronia pusilla bedekten 
het dak van een grot. 
 
Het Pinar de Tamadaba is een uitgestrekt dennenbosreservaat in het 
afgelegen en uiterst bergachtige noordwesten van Gran Canaria. De 
dennen zijn geplant, maar het bos maakt desalniettemin een natuurlijke 
indruk. Deze indruk wordt nog versterkt door de weelderige begroeiing 
van Usnea articulata en fel oranje Teloschistes op stammen en takken. 
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Het parkeerterrein naast het Casa Forestal de Tamadaba leverde al 
meteen bijzondere mossen op: Archidium alternifolium, Cheilothela 
chloropus, Exomortheca pustulosa, Oxymitra paleacea, Riccia macro-
carpa en R. trichocarpa. Op het pad naar een uitzichtpunt werden 
Bryoerythrophyllum inaequalifolium en Tortula bolanderi ontdekt. Een 
diepe barranco loopt van de Cueva de Zapato naar de oceaan in het 
westen. Ptychomitrium nigrescens en Trichostomum brachydontium 
vormen kleine kussens op de rotsen in de kloofbedding. In de rotsspleten 
en tussen de rotsen boven het water komt de zeldzame Cephaloziella 
turneri voor in gezelschap van Anacolia webbii, Bartramia stricta en 
Gongylanthus ericetorum. 
 
4 Toppen boven 1400m 
De allerhoogste toppen zijn het domein van epilitische soorten. 
Karakteristiek is Andreaea heinemannii. Soorten van lagere regionen, 
zoals Antitrichia californica en Timmiella barbuloides zijn op deze hoogte 
alleen te vinden op beschutte plekken, vooral in rotsspleten. 
 
Op de noordoostkant van de Pico de las Nieves, met 1949 meter de 
hoogste top van Gran Canaria, ontspringt de Riscos de Tenteniguada. 
Het is een fraaie kloof met vochtige wanden, grazige hellingen, 
leemplekken en rotsen. Noordelijk van de Caldeira de los Martelles 
(1500m) zijn de rotsen bedekt met Grimmia laevigata en G. trichophylla, 
soms vergezeld van Orthotrichum rupestre en op beschaduwde plekken 
Leucodon sciuroides, Anacolia webbii, Pterogonium gracile en Sclero-
podium touretii. Vochtige wanden waren begroeid met een pionierge-
zelschap waarin eerst Tortula bolanderi en vervolgens Didymodons en op 
vochtige plekken Brachymenium notarisii een rol spelen. In een later 
successiestadium vallen grote mosplakkaten van de wand, zodat opnieuw 
vestigingsmogelijkheden voor pioniers ontstaan. Aan de voet van vochtige 
wanden groeide Asterella africana, in gezelschap van Bryum donianum. 
Op een drogere plek werden de minuscule plantjes van Acaulon fontique-
rianum ontdekt, de tweede vondst op Gran Canaria! Het sporenkapsel 
bevindt zich tussen bolle blaadjes met een lange spits en duidelijk 
opgeblazen nerfcellen. Deze soort is behalve van Gran Canaria slechts 
van het uiterste zuiden van Spanje bekend. 
 
De vaak mistige hellingen van Mont Moriscos zijn bedekt met bos van 
Pinus canariensis zonder ondergroei. De ijle struiklaag bestaat uit 
Adenocarpus foliolosus, Cytisus proliferus, Salvia canariensis en Teline 
microphylla. Erisymum virescens fleurt de bermen op. Er zijn natte richels 
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met Brachymenium notarisii en verspreide rotsen met Grimmia’s langs de 
bosweg naar de top. De top (1771m) ligt in de nevelzone. Na enig 
speurwerk vonden we er enkele plukjes van de zeldzame Andraea 
heinemannii, de soort waar het deze excursie allemaal om was te doen. 
 
Bij Cruz de Tejeda hebben Floor van Gelder en Jurgen Nieuwkoop fraai 
begroeide loofbomen aan een inspectie onderworpen. De schors was 
geheel aan het oog onttrokken door dikke paketten Orthotrichum lyellii, 
rijkelijk met sporenkapsels. In een bocht nabij Las Lagunetas bleek zich 
op oude notenbomen en cypressen een epifytenvegetatie te hebben 
ontwikkeld met onder andere Habrodon perpusilus, Leptodon smithii, 
Leucodon sciuroides, Orthotrichum tenellum, Tortula laevipila, T. papillosa 
en Porella obtusata. 
 
Langs de westflank van de Pico de las Nieves begint de Riscos de 
Chapin. Hier bevinden zich enkele grotten van de Guanche, de 
oorspronkelijke bewoners van Gran Canaria. Deze grotten (Cuevas del 
Caballero) liggen te midden van dennenbos met Pinus canariensis en P. 
radiata. Mos is vrijwel beperkt tot bermen van boswegen (Tortula 
bolanderi, T. ruralis, T. princeps, Riccia sorocarpa) en open plekken in het 
bos (Acaulon fontiquerianum en Tortula ampliretis). De dennenstammen 
bleken hier tot onze verbazing niet begroeid met Orthotrichum lyellii, 
normaal gesproken de meest algemene epifyt, maar met Orthotrichum 
rupestre die gewoonlijk op steen groeit. 
 
Rotsblokken en rotswanden droegen een ijle begroeiing met Grimmia ’s. 
Naast de gewone Grimmia laevigata and G. trichophylla zijn Schistidium 
flaccidum en de zeldzame Grimmia montana gevonden. Antitrichia 
californica bleek beperkt tot enkele rotsspleten. 
 
Al met al hebben de excursies op Gran Canaria 55 levermossen en 139 
bladmossen opgeleverd. Dit aantal zal zeker nog stijgen als het 
verzamelde materiaal van de overige deelnemers op naam is gebracht. 
 
Deelnemers 
Ad Bouman, Gerard Dirkse, Klaas van Dort, Floor van Gelder, Henk Greven en Shirley 
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Locaties 
De datum fungeert tevens als locatienummer. Excursies vonden plaats vanaf 11 
februari 1996 (11a) tot en met 2 maart 1996 (2). 
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DATUM LOCATIE UTM HOOGTE 

11a Barranco de la Fuentes 440-3070 < 100m 
12a Las Palmas de Gran Canaria, talud snelweg 455-3105 < 50m 
12b Montaña de la Costa 450-3110 100-200m 
12c Tussen Teror en Tamaraceite 450-3105 250m 
13a Barranco de Arguineguín  430-3070 50m 
13b ZW-hellingen van Mont Arguineguín 435-3070 200-250m 
14a Barranco del Toro 445-3070 50-100m 
14b Barranco westelijk van Aldea Blanca 450-3075 200-250m 
15a St Nicolás de Tolentino, Mont Carrizo 420-3095 300-400m 
15b Barranco Los Berros 425-3100 500-600m 
15c Barranco Guguy Grande, ZW van El Risco  425-3100 200-300m 
16a Montaña de los Perros 450-3080   
16b Montaña Masaciega 455-3080 200-277m 
17a Pajonales, Montaña Sandára 430-3090 1500-1583m 
17b Pajonales, Morro de la Negra 430-3090 1350-1450m 
18a Montaña de Arinaga 460-3080 150-190m 
18b Montaña de Agüimes 455-3085 275-357m 
18c Barranco de la Fuentes, N van Playa del Inglès 440-3070 50-100m 
19a Barranco de la Data 440-3076 140m 
19b Barranco de la Data en Embalse de Ayagaures 440-3081 300-350m 
19c Los Tiles de Moya  440-3105 500-600m 
19d Barranco de los Tilos, ZW van San Fernando 440-3105 500-600m 
20a Montaña de los Carboneros 450-3080 300-450m 
20b El Roque, ZW van Agüimes 450-3080 200-350m 
20c Mont Topino 455-3090 350-565m 
20d tussen Telde and Ingenio, hellingen Topino 455-3090 250-350m 
21a Barranco del Chorillo (Barranco Oscuro) 440-3100 650m 
21b Barranco del Risco boven El Risco 425-3100 150-200m 
21c Barranco Guguy pequeño bij El Risco 425-3100 120m 
22a Puntón del Garito, NO-helling slopes 440-3080 400-650m 
22b Barranco Berriel, W van Presa de Berriel 445-3075 50-100m 
22c Mont Tabaibas, NNW van Presa de Berriel 445-3075 400-409m 
23a Rincon: Roque Grande, Riscos de Tenteniguada 445-3095 1400-1500m 
23b Rincon: Roque Grande, Riscos de Tenteniguada 445-3095 1500-1600m 
23c Roque Nublo   
24 Caldera de Bandama 455-3100 216-400m 

25a Risco Blanco, NO van San Bartolomé de Tirajana 445-3090 1000-1350m 
25b Risco Blanco, NO van San Bartolomé de Tirajana 445-3090 1350-1450m 
25c Barranco de la Palma 430-3105 50-200m 
26a Lomo de Pajarcillo bij Fataga 445-3083 600-1083m 
26b Barranco de Valle de Casares, W van Telde 450-3095 500-600m 
27a Mont Moriscos 435-3095 1680-1771m 
27b Riscos de Chapin 435-3095 1650-1700m 
27c Barranco de Arguineguín 430-3075 100m 
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DATUM LOCATIE UTM HOOGTE 

27d Cruz de Tejeda, loofbomen langs de weg 440-3095  
27e Las Lagunetas, oude Juglans en Cupressus langs 

de weg 
440-3095  

28a Montaña de Sandara en Montaña de las Yescas 430-3090 1400-1450m 
28b Montaña de las Yescas  430-3090 1450-1500m 
28c Barranco langs bosweg, Pinar de Ojeda 425-3085 950-1000m 
28d Montaña de Ojeda, boven Casa Forestal de 

Inagua 
425-3090 1100-1366m 

29a Barranco del Andén bij Valsendero 440-3100 950-1000m 
29b Barranco del Andén 440-3100 1400m 
29c Mont Cruz de Saucillo, W en NW hellingen 445-3090 1750-1800m 

    
1a Pinar de Tamadaba, Cueva Gacha 430-3100 1000-1250m 
1b Pinar de Tamadaba, NO hellingen van Mont 

Tamadaba 
430-3100 1250m 

2 Monding van Barranco de la Palma  425-3105 5-10m 
 
 
Soortenlijst 
De onderstreepte locaties betreffen miscroscopisch gecontroleerde determinaties 
(opgaven J. Nieuwkoop en K. van Dort). Met 23a/b wordt bedoeld dat geen onder-
scheid is gemaakt tussen beide locaties. Nomenclatuur levermossen volgens Grolle 
& Long (2000) en bladmossen volgens Blockeel & Long (1998). 
 
Lever- en hauwmossen 
Anthoceros agrestis 19c 19d 23ab 26b 28c Asterella africana 17a 19d 23a 29a 29b 
Athalamia spathysii 14a 14b 19ab 20a 20c 20d 22a 25a 26a Cephaloziella divaricata 21a 
28ab Cephaloziella rubella 28ab Cephaloziella turneri 17a 28b 1a Cololejeunea 
minutissima 29a Corsinia coriandrina 12c 19c 20c 21a 23b 24 26b Exomortheca 
pustulosa 18c 22a 24 26b 28c 1a Fossombronia angulosa 21a 29a 29b Fossombronia 
caespitiformis 24 26a 28ab Frullania dilatata 12c 21a 23ab 24 27a 27b 27e 28a 28b 29b 
Frullania ericoides 19c 24 Frullania polysticta 19d 26b Frullania tamarisci 17a 21a 23b 
28b 29a 29b Gongylanthus ericetorum 17a 20c 21a 22a 23b 26a 28b 28c 28d 1a 
Heteroscyphus denticulatus 19c 21a Lejeunea eckloniana 19c 19d 21a 29a Lejeunea 
canariensis 19c 19d Lophocolea bidentata 21a 29a Lophocolea fragrans 19d 
Lophocolea heterophylla 19c 19d 21a 29a Lunularia cruciata 17a 21a 23a 23c 25a 26b 
27b 29b 29c Mannia androgyna 12c 14a 14b 17a 18c 19a 19b 20a 20b 21b 22a 22b 23b 
23c 24 25a 26a 28c 29b 29c Marchesinia mackaii 19c Metzgeria furcata 28a 28b 29c 
Oxymitra incrassata 22a 23b 23c 24 25a 26a 26b 28ab 28c 1a Phaeoceros bulbiculosus 
19c 19d 26b 28c 29a Plagiochasma rupestre 14a 14b 16a 18c 20b 20c 20d 21b 22a 22b 
24 25a 26a 26b 28c Porella canariensis 17a 19d 27a 28a 28b 28d 29b 29c Porella 
obtusata 23ab 27e 28ab Radula lindenbergiana 21a 23ab 27e 28b 28d 29b 29c Reboulia 
hemisphaerica 19d 21a 23a 27a 28b 29b 29c Riccardia chamaedryfolia 19d 21a Riccia 
atromarginata 12b 14b 16a 16b 18b 18c 20c 20d 22c Riccia bicarinata 13b 14a 14b 16a 
16b 18c 19a 20a 20b 20c 22b 22c Riccia cavernosa 13a 15c 22b 26b Riccia ciliata 12c 
19c 21a 23ab 24 26a 26b 28a 28c Riccia ciliifera 26b 28c Riccia crozalsii 17a 20d 23ab 
24 26a 26b 28a 28b 28c 28d Riccia gougetiana 14a 14b 17a 18c 19a 20a 20b 20c 22a 22b 
23b 23c 24 25a 26a 26b 28a 28b 28c 28d 29b Riccia lamellosa 12b 14b 16a 16b 18b 20b 
20c 20d 22c 23b 25b 26b 28ab 28c 29a Riccia macrocarpa 28c 28d 1a Riccia nigrella12c 
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13b 14b 15b 16a 17a 19a 19c 20a 20b 21a 22a 23b 23c 24 25a 25b 26a 26b 28c 28d 29a 
29b Riccia papillosa 19c 26b 28ab 28d 29a Riccia sorocarpa 12c 13b 14b 15c 17a 19ab 
20a 20b 20d 21a 22a 23a 23b 23c 24 25b 26a 26b 27a 28a 28c 28d 29a 29b 29c Riccia 
trabutiana 13b 14a 14b 16a 16b 18c 19a 20a 20c 22a 22b 26a Riccia trichocarpa 22a 23b 
25a 25b 28ab 28c 28d 1a Riella cossoniana 15b 15c 21b 21c 22b 25c 2 Riella notarisii 
25c 2 Saccogyna viticulosa 21a Scapania compacta 29c Sphaerocarpos michelii 20c 
Sphaerocarpos texanus 23ab 23c 28ab Targionia hypophylla 12b 13b 14b 15b 15c 16a 
18c 19a 19c 20b 20d 21b 22a 22b 23a 23c 25a 26a 26b 27a 28a 28d 29b 29c 
 
Bladmossen 
Acaulon fontiquerianum 23b 26a 27a 27b Acaulon muticum 17a 23ab 26a 26b 27a 28ab 
29c Acaulon triquetrum 14b 16a 16b 18b 18c 20a 20b 22c Aloina aloides 12b 12c 13b 
14b 16a 16b 18a 18b 19a 20a 20b 22a 22c 23b 24 25a 25b 26a Amblystegium riparium 
21a Amphidium curvipes 29a Anacolia webbii 17a 23ab 23c 25b 27b 28a 28b 29b 29c 1a 
Andreaea heinemannii 27a 29c Anisothecium varium 19d 21c 24 Anoectangium 
aestivum 29a 23ab 29b Anomobryum julaceum 23a 26b Antitrichia californica 23c 27a 
27b 28b 29c Archidium alternifolium 28c 28d 1a Barbula hornschuchiana 12a 12b 14b 
20d 22a 23a 23b 24 26a 28c 28d 29b Barbula unguiculata 12a 12b 14b 16b 20c 20d 
Bartramia stricta 17a 21a 22a 23b 23c 24 25a 26a 26b 28b 28d 29b 1a Brachymenium 
notarisii 23a 25a 26b 29b Brachythecium rutabulum 19c 29a Bryoerythrophyllum 
inaequalifolium 29b 1a Bryum alpinum 23c Bryum argenteum 12c 15c 20b 20c 22a 23c 
24 25a 26a 26b 27b 28a 28d Bryum barnesii 26a 27a Bryum bicolor 20c 21a 24 26a 22a 
25a 27a Bryum canariense 12c 15b 21a 22a 24 Bryum capillare 27a 28ab Bryum 
caespiticium 21a 24 Bryum donianum 23a 29a Bryum gemmilucens 24 25a 26a 27a 
28ab 28c 29c Bryum gemmiparum 22a 22b 23ab 23c 25c 26a Bryum radiculosum 12a 
18c 24 Bryum ruderale 19ab 26a Campylopus pilifer 21a 24 25a Ceratodon purpureus 
27a 28b 29c Cheilothela chloropus 28d 1a Chenia rhizophylla 12a 12c 21a 24 26b 29a 
Crossidium crassinerve 12b 14b 16a 16b 18a 18b 18c 19a 20a 20b 20c 20d 22a 22c 24 
26a Crossidium davidai 18c 22bc 26a Crossidium geheebii 25b 26a 28c 28d 
Crossidium squamiferum 12b 16a 20c 20d 22a 22bc 24 25a 26a Cryphaea heteromalla 
29a Dicranoweisia cirrata 17a 28a 28b 28d Didymodon acutus 12b 20c 20d Didymodon 
australasiae 12b 13b 14b 15b 16a 17a 18ab 20a 20b 20c 20d 22a 23a 23c 24 26a 26b 27a 
27b 27e 28a 28c 28d 29b 1a Didymodon tophaceus 12b 13a 15b 15c 19a 21b 21c 23a 
23b 25c 29a 2 Didymodon vinealis 12b 14b 15b 16a 16b 18a 20a 20c 20d 21a 21c 22a 
22b 24 25a 25b 26a 26b 27a 27b 27e 28a 28c 28d 29c Encalypta vulgaris 17a 21a 23a 
23b 23c 25b 27a 27b 28b 29c Epipterygium tozeri 19d 21a 29a 29c Eucladium 
verticillatum 15c 19b 21b 23ab 25a 25c Eurhynchium crassinervium 23a 23b 
Eurhynchium hians 21a Eurhynchium meridionale 19c 19d Eurhynchium praelongum 
29a Eurhynchium pumilum 19d 21a 29a Fabronia pusilla 28a 28b Fissidens algarvicus 
19c 21a 23ab 28ab 29a 29b Fissidens bryoides 12b 12c 13b 14a 14b 15a 15b 15c 16a 
16b 18b 18c 19a 19b 19c 19d 20a 20b 20d 21a 21b 21c 22b 22c 23b 24 26a 28a Fissidens 
crassipes 21a 25c Fissidens exilis 17a Fissidens incurvus 19ab Fissidens ovatifolius 
19c 19d 21a 29a Fissidens taxifolius 19c 19d 21a 29a Funaria convexa 23b 28ab 
Funaria hygrometrica 20d 21a 21b 23a 23c 24 26a 26b 27a 28c 29a 29c Funaria 
muhlenbergii 13b 14a 14b 15b 15c 16a 16b 18c 19b 20a 20b 20d 21c 22a 22b 23c 26a 
28b 29b Funaria pulchella 18c 19ab 26a 28ab Funariella curviseta 20d Gigaspermum 
mouretii 14b 18c 20b Goniomitrium seroi 14a 14b 16a 18b 18c 20a 22a 22b 26a Grimmia 
decipiens 17a 23b 28a 28b 28d 29c Grimmia laevigata 17a 20d 21a 23c 24 25a 25b 26a 
27a 27b 28b 28d 29c Grimmia montana 27a Grimmia ovalis 17a 23c 25b 27a 28a 28b 
29c Grimmia pulvinata 23a 23c 25b 27a 27b 28b 28c 28d Grimmia trichophylla 12c 15b 
17a 20c 21a 22a 23ab 24 25b 26a 26b 27a 27e 28a 28b 28d 29c Gymnostomum 
calcareum 19b 20a 20c 20d 23ab Gymnostomum viridulus 12b 16a 20d! 22c Gyroweisia 
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reflexa 12b 22b 23b 25c Habrodon perpusillus 27e 29a 29bHedwigia ciliata 23ab 28a 
28b 29b Hedwigia stellata 28a 29c Homalia lusitanica 21a Homalia webbiana 19d 
Homalothecium sericeum 19d 23ab 27a 27e 29b 29c Hypnum cupressiforme 29b 29c 
Isothecium algarvicum 19c 19d 29c Isothecium myosuroides 19d Leptodon smithii 23b 
27e 28b 28d 29a Leucodon sciuroides 23b 23c 25b 26b 27a 27b 27e 28a 29a 29b 29c 
Neckera cephalonica 29c Oedipodiella australis 12c 24 26a Orthotrichum affine 29a 
29b Orthotrichum diaphanum 21a 24 27e Orthotrichum lyellii 23a 23b 27a 27d 27e 28ab 
29b 29c Orthotrichum rupestre 17a 23b 23c 27a 27b 27e 28a 28d 29c Orthotrichum 
striatum 23ab Orthotrichum tenellum 27e Phascum cuspidatum 21a 21b 24 26b 
Plagiomnium undulatum 19d 21a Pleuridium acuminatum 28a 28b Pleurochaete 
squarrosa 12c 19b 19c 20c 23b 24 25a 25b 28b 28c 28d Pogonatum aloides 29a 
Polytrichum juniperinum 23a Polytrichum piliferum 27a 28b 29b 29c Pottia crinita 26a 
Pottia starckeana 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 18a 18b 18c 19b 20a 
20b 20d 21c 22a 22b 22c 24 25a 26a 27b 28d 1a Pottia ‘tafellae’ 20b Pottia truncata 21a 
24 26b 29a 29b Pterogonium gracile 17a 19c 21a 23ab 24 25b 26b 27a 28a 29c 
Ptychomitrium nigrescens 12c 19c 21a 24 25b 26b 28d 29a 1a Rhabdoweisia fugax 29a 
Rhynchostegiella bourgeana 21a Rhynchostegiella litorea 15c 19d 23ab 29a 
Rhynchostegiella teneriffae 21a 25c 29a Rhynchostegiella trichophylla 19c 19d 21a 
Rhynchostegium confertum 19d 29a Schistidium flaccidum 23c 25b 27a 27b 28b 28d 
29c Scleropodium touretii 19c 21a 23a 24 26b 27a 27b 27e 28d 29b 29c Scorpiurium 
circinatum 15b 20c 21a 26b Sematophyllum substrumulosum 19d 21a Thamnobryum 
alopecurum 29a Timmiella barbuloides 13b 14a 14b 17a 18c 19b 20b 20c 21a 21b 22a 
23a 24 26a 26b 28a 28b 28c 28d 29b Tortella flavovirens 16a 20c 21b 26a Tortella nitida 
19c 19d 20c 21a 24 Tortula ampliretis 16a 18b 19ab 20a 20b 22a 23ab 24 25a 25b 26a 
26b 27a 27b 28a 28c 28d Tortula atrovirens 12b 13b 14b 15a 15b 16a 16b 17a 18a 18b 
18c 19a 19b 20a 20b 20d 21b 22a 22c 23b 24 25b 26a 26b 27a 28b 28d 29c Tortula 
israelis 26a Tortula bolanderi 23a 27a 28b 29b 29c 1a Tortula cuneifolia 19b 20a 22a 
23ab 23c 24 25a 26a 26b 28b 28c 28d Tortula laevipila 21a 24 27e 29a 29b Tortula 
muralis 12a 12b 12c 14b 15b 16a 16b 18b 18c 19a 20a 20d 21a 21c 22a 22b 22c 23c 24 
25a 27a Tortula papillosa 27e Tortula princeps 23b 23c 25b 27a 27e 28ab Tortula 
ruralis 27a 27b 28a Tortula solmsii 19ab 19d 20d 21a 22a 22b 23a 24 26b 27a 28ab 29a 
Tortula subulata 23a 23b 23c 25b 27a 28b 29c Trichostomum brachydontium 12b 12c 
15b 15c 17a 18a 18b 18c 19a 20a 20b 21a 22a 24 25c 26a 27a 28a 28b 28c 1a 
Trichostomum crispulum 12b 13b 20d 24 Weissia controversa 12b 14a 16a 22a 23b 23c 
24 25a 26a 28a 28d Weissia longifolia 16a 20d 24 
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Spits dubbeltandmos (Didymodon acutus (Brid.) K. 
Saito) nog steeds in Nederland 
 
P.B.T.H. (Paul) Spreuwenberg1 & W. Simons 
1Aan de Slagboom 2, 6372 KW Landgraaf (pspreuwenberg@ncrvnet.nl) 
 
Summary: Didymodon acutus still occurs in the Netherlands 
Didymodon acutus was discovered on a shaded limestone boulder (Maastricht 
formation) in the Welterveld chalk grassland area (Voerendaal municipality, province 
of Limburg). The two earlier records of this species in the Netherlands date from 
1931 and 1949. 
 
 
Op 14 maart 2002 bracht de eerste auteur een bezoek aan het Welter-
veld, een kalkgrasland annex loofbosje in de gemeente Voerendaal. Het 
Welterveld ligt op de steile hellingen van de Welterberg, die zijn 
gevormd door de Benzenrade breuk. Deze breuk maakt deel uit van het 
breukensysteem, dat van zuidoost naar noordwest door de provincie 
Limburg loopt. De Benzenrade breuk is een van de mooiste breuk-
trappen die in Zuid-Limburg in het landschap zichtbaar zijn. De breuk is 
herkenbaar aan een ongeveer acht meter hoge, bijna loodrechte helling, 
begroeid door een klein, op het oosten geëxponeerd loofbos. Het 
loofbos is bezaaid met brokken kalksteen. Deze kalksteen behoort tot de 
Formatie van Maastricht (Kunrader facies) en wordt Kalksteen van 
Schiepersberg genoemd (Felder & Bos 2000). Deze bestaat uit een 
afwisseling van harde en zachte lagen. De harde kalksteen, die zich 
door zijn lager silicaatgehalte van de zachte onderscheidt, werd in het 
verleden gebruikt voor de bouw van woningen en wordt Kunrader 
kalksteen genoemd. Omdat vooral de bomen bovenaan de helling 
minder houvast hebben, waaien ze bij storm wel eens om, waardoor de 
harde kalksteenbanden los raken en naar beneden vallen. 
 
Op één brok kalksteen, op de grens van bos en wei, groeide, behalve 
Tortula muralis en Pseudocrossidium revolutum, een onbekend mos 
zonder kapsels. Tijdens onze wekelijkse determineermiddag kwamen wij 
steeds weer uit op Didymodon acutus. De éénlagige bladrand, de 
gladde cellen en de door Landwehr (1984) zo treffend getekende 
bladtop wezen daarop. Volgens Touw & Rubers (1989) is Spits 
dubbeltandmos (oude naam: Mergel-dubbeltandmos) slechts twee keer 
in Nederland aangetroffen en wel in 1931 in Bemelen en in 1949 in 
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Schin op Geul. Bovendien is Didymodon acutus in de Rode Lijst 
opgenomen als “verdwenen” (Siebel et al. 2000). Dit bracht ons aan het 
twijfelen. Marleen Smulders en Huub van Melick waren zo vriendelijk 
zich over ons mos te buigen en bevestigden de determinatie. 
 
Dankwoord 
Wij bedanken Marleen Smulders en Huub van Melick voor het controleren van onze 
determinatie en laatstgenoemde bovendien voor het kritisch doornemen dit artikel. 
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De mossenexcursie naar de Nieuwe Zuider Lingedijk 
in 2000 
 
Th.B.M. (Dick) Kerkhof 
Buitenstad 67, 4132 AB Vianen (dkerkhof@xs4all.nl) 
 
Summary: Mosses of the Nieuwe Zuider Lingedijk near Leerdam 
The reserve Nieuwe Zuider Lingedijk, about three kilometers south of Leerdam, 
consists of reed-lands, woods (mainly alder and willow, with scattered oak, ash and 
elder near the fringes), osier-beds and a few floating fens. These marshy sites with 
peaty soils are situated along both sides of a heavy clay dike. A couple of concrete 
pill-boxes at the fringe of the woods and swamps testify to the former military 
function of the dike. In 2000 two square kilometers, containing a substantial part of 
the reserve and the dike, were investigated bryologically in behalf of the monitoring 
project of the Dutch Bryologicol and Lichenological Society. A small part of a third 
square kilometer was also investigated. A total of 107 mosses and 8 liverworts were 
found. Orthotrichum acuminatum was found for the second time in the Netherlands 
(Van der Pluijm 2001). Some other interesting finds are Tortella tortuosa and Pylaisia 
polyantha (on pill-boxes), Sphagnum flexuosum (in floating fens) and Fissidens 
adianthoides (in alder-wood). Again it appeared that epifytic mosses (such as 
Orthotrichum and Ulota spec.) are performing much better than a decade ago, 
probably due to a reduction of air-pollution. 
 
 
Inleiding 
Op 1 april 2000 stonden twee km-hokken uit het meetnet mossen 
(Siebel & Van der Valk, 1999) op het programma van een goed 
bezochte eendagsexcursie. Wegens de grote opkomst werd het gezel-
schap gesplitst in twee groepen, die elk een meetnethok onderzochten. 
De twee km-hokken 133/430 en 134/430 omvatten een deel van de 
Nieuwe Zuider Lingedijk bezuiden Heukelum, plus de aangrenzende 
delen van het Staatsnatuurmonument ‘Nieuwe Zuider Lingedijk’, dat 
beheerd wordt door Staatsbosbeheer. De groep die 133/430 voor haar 
rekening nam heeft ook nog naar mossen gezocht in een klein deel van 
het aangrenzende km-hok 132/430, dat niet in het meetnet zit. In de loop 
van 2000 heeft schrijver dezes de twee meetnethokken nog verschil-
lende malen bezocht, wat enkele extra soorten opleverde. 
 
Landschap en bodem 
De Nieuwe Zuider Lingedijk – een onderdeel van de Diefdijklinie, die 
Holland moet beschermen tegen Betuws overstromingswater – begint in 
Asperen, waar hij vastzit aan de vlak langs de Linge gelegen Oude 
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Zuider Lingedijk. Daarvandaan loopt hij bijna kaarsrecht door de polders 
bezuiden de Linge, om te eindigen ten zuidwesten van Heukelum, waar 
hij weer contact maakt met de kronkelende Oude Zuider Lingedijk. De 
Nieuwe Zuider Lingedijk is aangelegd in het begin van de 19de eeuw en 
dus inderdaad nog betrekkelijk nieuw. Waarschijnlijk gaat hij over een 
paar jaar weer op de schop, want de hoogte is weliswaar voldoende, 
maar de stabiliteit is ondermaats; enkele jaren geleden is een deel van 
de dijk nog pardoes afgeschoven. 
 
Oorspronkelijk bestond de bodem ter plekke van de dijk uit kalkloze klei- 
en klei-op-veengronden. De benodigde klei is grotendeels aan weers-
zijden van de te bouwen dijk gewonnen, waardoor deze na gereed-
koming geflankeerd werd door 100 tot 200 meter brede stroken moeras. 
Volgens de bodemkaart liggen in de afgegraven delen vlierveengronden 
en gorsvaaggronden; de eerste bestaan uit rietzeggeveen of mesotroof 
broekveen, de laatste uit ongerijpte zware zavel en klei, met zand 
ondieper dan 80 cm. Hier en daar zijn kraggen ontstaan in sloten en 
putjes. Deze moerasbodems zijn thans begroeid met grote-zeggen-
vegetaties, rietland, natte ruigten, griend (deels doorgeschoten) en 
elzenbroek. Onderaan de dijk, dus langs en in de rand van het 
moeras(bos), staan verspreide Wilgen, Gewone essen, Zomereiken en 
Gewone vlieren, en bovendien enkele betonnen bunkers die daar net 
voor de Tweede Wereldoorlog zijn neergezet ter versterking van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
 
Een excursie houden in dit gebied bleek heel eenvoudig: we volgden 
gewoon de gevarieerde bos- en moerasrand met de bunkers en de 
Vlieren onderaan de dijk, inspecteerden onderwijl het dijktalud, en 
maakten af en toe uitstapjes naar het inwendige van het belendende 
moeras(bos). De groep die 133/430 onderzocht was het beste af, want 
in dat hok liggen vrijwel alle kraggen en ook de beste bunkers. 
 
Resultaten 
Het aantal gevonden levermossen is, zoals meestal in holoceen 
Nederland, laag: slechts acht soorten. Daar staat tegenover dat het 
aantal bladmossen hoog is en dat het moeras vijf veenmossen 
opleverde; dat laatste verwacht je niet in de buurt van Leerdam. De 
soortenlijst telt in totaal 115 soorten; de meetnethokken 133/430 en 
134/430 bleken goed voor 100 respectievelijk 81 soorten. Tabel 1 
vermeldt de mossen die voorkomen op de oude (voorlopige) Rode Lijst 
(Siebel et al. 1992) en/of op de binnenkort vast te stellen officiële Rode 
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Lijst (Siebel et al. 2000). Zoals deze tabel laat zien, ondervonden we ook 
langs de Nieuwe Zuider Lingedijk dat het weer goed gaat met allerlei 
epifyten die rond 1990 nog als (zeer) kwetsbaar werden beschouwd. De 
belangrijkste biotopen worden hieronder in het kort besproken. 
 
Tabel 1. Aangetroffen rode-lijstsoorten naar Siebel et al. (1992) en Siebel et al. 
(2000). Categorieën: RL2000 (KW: kwetsbaar); RL1992 (2: zeer kwetsbaar; 3: 
kwetsbaar). 
soort RL 

2000 
RL 

1992 
soort RL 

2000 
RL 

1992 
Climacium dendroides KW  Pylaisia polyantha  2 
Fissidens adianthoides KW 3 Radula complanata  3 
Frullania dilatata  3 Syntrichia laevipila KW 3 
Homalia trichomanoides  3 Syntrichia papillosa  3 
Metzgeria furcata  3 Ulota bruchii  3 
Orthotrichum stramineum  3 Ulota crispa  2 
Orthotrichum striatum  2 Weissia controversa KW  
Orthotrichum tenellum  2    
 
 
Dijktaluds 
De steile en hoge Nieuwe Zuider Lingedijk is begroeid met vrij soorten-
rijk hooiland, dat te rekenen is tot de Glanshaver-associatie. Op kale 
plekjes is Wit hongerbloempje te vinden, een in april bloeiend plantje 
waarmee veel excursiegangers voor het eerst kennismaakten. De goed 
ontwikkelde moslaag is grotendeels opgebouwd uit triviale pleurocarpen. 
IJverig zoeken naar open plekjes werd beloond met redelijk wat 
topkapselmossen, waaronder Weissia controversa, W. longifolia en 
Fissidens incurvus, hetgeen Flip Sollman herhaaldelijk deed uitroepen 
dat het een “mooi dijkie” was. Op een verharde afrit wist Flip de hand te 
leggen op kapselende Pseudocrossidium hornschuchianum. Op de dijk 
werd ook de kalkmijdende B. tenuisetum aangetroffen, een soort die 
volgens Touw & Rubers (1989) beperkt is tot streken met kalkarme 
zand- of leembodems. Het Oranjeknolknikmos komt blijkens talrijke 
vondsten door schrijver dezes ook vrij algemeen voor op kaal 
(afgeplagd), slibhoudend bosveen in de Krimpenerwaard en lijkt ook niet 
zeldzaam op kalkloze of kalkarme klei in de waarden in het oosten van 
Zuid-Holland. 
 
Bunkers 
Vooral de bunkers die in de halfschaduw van de bosrand staan, zijn rijk 
begroeid met mossen. We vonden onder meer Syntrichia intermedia, 
Tortella tortuosa, Zygodon viridissimus en Metzgeria furcata. De twee 
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laatstgenoemde stonden tevens op aanpalende vlierstruiken. Opmerke-
lijk was ook Pylaisia polyantha, die zijn Nederlandse naam Boommos 
geen eer aandeed en op het beton van een bunker groeide. We hoopten 
natuurlijk op zeldzame Grimmia’s, aangezien Henk Greven die eerder 
op bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangetroffen had 
(Greven 1992), maar vonden alleen G. pulvinata. Henk, die wel van de 
partij was, had de pech in het meetnethok met de minder goede bunkers 
te belanden. 
 
Het rietland 
Het rietland bevat veel Dotterbloem en plaatselijk staan interessante 
planten als Grote boterbloem, Blaaszegge, Addertong en Moeras-
kruiskruid. Op de kraggen is Koekoeksbloemrietland te vinden met o.a. 
Echte koekoeksbloem, Vleeskleurige orchis, Rietorchis en op één plek 
ook Kleine valeriaan. In de moslaag van de kraggen domineren veen-
mossen, waaronder de zeldzame Sphagnum flexuosum, die op meer-
dere plekken bleek te groeien. Van de nauw verwante S. fallax, die 
doorgaans in zuurder milieu staat, is slechts één groeiplaats ontdekt. 
Tijdens de excursie werd Climacium dendroides alleen gevonden op een 
hoop oud riet aan de voet van de dijk. Later in het jaar werd Boompjes-
mos ook aangetroffen op een mooie kragge met Koekoeksbloem-
rietland.  
 
Bomen, struiken & bos 
In de ondergroei van de natte bossen en (doorgeschoten) grienden 
domineert Oeverzegge, verder staan hier planten als Pluimzegge, 
Elzenzegge en Gele lis. De wat hogere delen zijn begroeid met een iets 
minder nat bostype, dat onder meer Groot springzaad, Reuzenzwenk-
gras en Groot heksenkruid bevat. In het moerasbos bleek veel 
Plagiomnium cuspidatum te staan en kwamen we geregeld Rhizomnium 
punctatum tegen. Fissidens adianthoides werd gevonden op een af en 
toe overspoelde boomvoet vlak langs een greppel. In de drogere bos-
rand werd o.m. Fissidens exilis aangetroffen. De excursie leverde een 
flink aantal epifyten op. In het moerasbos ging het vooral om pleuro-
carpen, waaronder Brachythecium reflexum. De interessantste top-
kapselmossen stonden op min of meer vrijstaande bomen en vlier-
struiken aan de voet van de dijk. De meest gedenkwaardige ontdekking 
werd, zoals zo vaak, pas achteraf gedaan. Chris Buter had op een 
Zomereik laag op een afrit van de dijk een Orthotrichum verzameld, die 
hij zelfs met behulp van microscoop en flora niet goed kon thuisbrengen. 
Arno van der Pluijm herkende hierin Orthotrichum acuminatum, een 
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nieuwe soort voor Nederland, die hij zelf in 1992 al in de Biesbosch had 
verzameld (Van der Pluijm 2001). Op andere bomen en vlieren werden 
onder meer Orthotrichum pulchellum, O. tenellum, O. stramineum, O. 
striatum, Syntrichia laevipila, S. latifolia en S. papillosa gevonden. De 
ploeg die 134/430 onderzocht, ontdekte enkele zeldzame pleurocarpen: 
Homalia trichomanoides en Scleropodium cespitans. 
 
Vraagtekens 
Hoewel de excursie goed bezocht was – zelfs zo goed dat het niet 
gelukt is de namen van alle deelnemers te noteren, reden waarom een 
deelnemerslijst ontbreekt – hebben slechts weinigen de moeite geno-
men microscopische determinaties in te sturen. Problematische opgaven 
zijn onder andere die van steriele Polytrichum formosum en die van 
Plagiothecium undulatum. Laatstgenoemde soort is weliswaar goed in 
het veld te herkennen, maar lijkt vrijwel beperkt tot het pleistoceen en de 
duinen (zie Touw & Rubers 1989). Een opgave ervan voor de omgeving 
van Leerdam zou heel goed betrekking kunnen hebben op Plagio-
thecium denticulatum var. undulatum (roep- dan wel luisterfoutje) of zelfs 
op Plagiomnium undulatum (streepfoutje). Daarom bij deze de oproep, 
meer microscopische determinaties in te sturen van lastig herkenbare 
soorten en van soorten die buiten hun bekende verspreidingsgebied 
worden aangetroffen. 
 
Soortenlijst 
Kilometerhokken: 1 = 132-430 (IVON 38.47.53); 2 = 133-430 (IVON 38.47.54); 3 = 
134-430 (IVON 38.47.55). Determinaties werden ontvangen van Chris Buter (CB), 
Dick Kerkhof (DK), Henry Kreeftenberg (HK) en Flip Sollman (FS). Ad Bouman (AB) 
controleerde de veenmossen. 
 
Bladmossen 
Amblystegium serpens 1! 2! (DK) 3! Atrichum undulatum 2! (DK) 3! 
Aulacomnium androgynum 2 (CB) 3 A. palustre 2 (DK) Barbula convoluta 1 2! 
(HK) B. unguiculata 1 2! (DK) 3 Brachythecium albicans 1 2 B. populeum 2! 3 B. 
reflexum 2! (CB) 3! B. rutabulum 1 2 (DK) 3! (DK) B. salebrosum 1! 2! (DK) 3! B. 
velutinum 2! (DK) 3! Bryoerythrophyllum recurvirostre 1 2! (CB DK HK) 3! B. 
argenteum 1 2 3 B. barnesii 2 (DK) 3 B. bicolor 2 (DK) 3 (DK) B. cf. caespiticium 
2 (DK) 3 (DK) B. capillare 1 2! (DK) 3 B. rubens 1 2 (DK) 3 (DK) B. tenuisetum 2 
(DK) 3 (DK) B. violaceum 2 (DK) Calliergon cordifolium 2 (DK) 3 Calliergonella 
cuspidata 2 (DK) 3 Campylopus introflexus 2 (CB) C. pyriformis 2 Ceratodon 
purpureus 1 2! (DK) 3! Cirriphyllum piliferum 1 2 (CB DK) 3 (DK) Climacium 
dendroides 2 (HK) Dicranella heteromalla 2! 3 D. staphylina 2 (DK) D. varia 2 
(DK) Dicranoweisia cirrata 2! 3! Dicranum montanum 3 D. scoparium 3 
Didymodon rigidulus 2 (FS) Drepanocladus aduncus 2 3 (DK) Eurhynchium 
hians 1 2 (DK) 3 E. praelongum 1 2 (DK) 3! (DK) E. speciosum 2 (DK) 3 (DK) 
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Fissidens adianthoides 3! (DK) F. bryoides 2! 3 F. exilis 2! F. incurvus 2! (DK) 3! 
F. taxifolius 1 2! (DK) 3! (DK) Funaria hygrometrica 1! 2! 3! Grimmia pulvinata 1 
2! (DK) 3! Homalia trichomanoides 3! Homalothecium sericeum 1 2 3 Hypnum 
cupressiforme 1 2 (DK) 3! (DK) H. jutlandicum 3 Isothecium myosuroides 3 
Leptobryum pyriforme 2 (DK) 3 (DK) Leptodictyum riparium 2 3 (DK) Leskea 
polycarpa 2! Mnium hornum 1 2! 3! (DK) Orthotrichum acuminatum 2! (CB AP) 
O. affine 1! 2! (DK) 3! O. anomalum 2! (CB DK) 3! O. cupulatum 2! 3! O. 
diaphanum 2! (DK) 3! O. pulchellum 2! (HK) O. stramineum 2! (DK) 3! O. 
striatum 2! (CB) O. tenellum 2! (CB) Physcomitrella patens 2! (DK) 
Physcomitrium pyriforme 1! 2! 3! (DK) Plagiomnium affine 1 2 (DK) 3! (DK) P. 
cuspidatum 2! (CB DK HK) 3! (DK) P. undulatum 2 (DK) 3 Plagiothecium 
denticulatum 3! P. denticulatum var. denticulatum 3 (DK) P. denticulatum var. 
undulatum 2 (DK) 3 (DK) P. laetum 3 P. nemorale 2 3 P. undulatum 3 
Polytrichum commune 2 (DK) P. formosum 3 P. longisetum 2 (DK) 
Pseudocrossidium hornschuchianum 1! (FS) Pseudoscleropodium purum 1 2 3 
Pylaisia polyantha 2! (DK) Rhizomnium punctatum 1 2 (DK) 3 (DK) 
Rhynchostegium confertum 2! 3! R. murale 2! Rhytidiadelphus squarrosus 1 2 
(DK) 3 (DK) Schistidium apocarpum s.l. 1! 2! (DK) 3! Scleropodium cespitans 3 
Sphagnum fallax 2 (AB DK) S. fimbriatum 2 (AB DK) 3 (DK) S. flexuosum 2 (AB 
DK) S. palustre 2 (AB DK) S. squarrosum 2 (AB DK) 3 (DK) Syntrichia calcicola 
2! (CB DK HK) 3 S. intermedia 2 (FS) S. laevipila 1! 2! (CB HK FS) S. latifolia 1 
(CB) S. papillosa 2 S. ruralis 2 3 Thuidium tamariscinum 2 Tortella tortuosa 2! 
Tortula acaulon 2! (DK) 3! T. muralis 1 2! 3! T. truncata var. truncata 2! 3! (DK) 
Ulota bruchii 2! (DK) 3! U. crispa 2! (CB) 3! Weissia controversa 2! (DK) 3! (DK) 
W. longifolia 2! (DK) 3! (DK) Zygodon viridissimus 3 Z. viridissimus var. 
viridissimus 1 (CB) 2 (CB DK) 
Levermossen 
Chiloscyphus polyanthos 2! (DK) Frullania dilatata 2 (DK) Lophocolea 
bidentata 2 (DK) 3 (DK) L. heterophylla 2! (DK) 3! Marchantia polymorpha 2 (DK) 
Metzgeria furcata 2 (CB DK) Pellia epiphylla 3 Radula complanata 1 (CB)  
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Mossenexcursie naar het Labbegat 2 bij Sprang-
Capelle 
 
Chr. (Chris) Buter 
Looiersveld 48, 5121 KE Rijen 
 
Summary: A bryological excursion to nature reserve Labbegat 2 near Sprang-
Capelle (province of North-Brabant) 
Labbegat 2, part of a typical Dutch rural landscape shaped in the past by (cattle) 
farmers, consists of narrow and long sections of grasslands, bounded by straight 
ditches. The terrain is at or just below sealevel and is periodically inundated. During 
the early nineties Labbegat 2 became a nature reserve. Between 1995 and 1997 the 
top layer of the soil was removed, resulting in bare ground (sand, peat and clay), 
expecting (hoping for) the re-establishment of the former rich flora (from before 
1950). Compared to the list of mosses found in 1997/98, several interesting species 
were refound in 2002 (e.g. Warnstorfia exannulata, Lophozia capitata, Riccardia 
incurvata) and some new species could be added (e.g. Dicranum spurium, 
Sphagnum capillifolium, S. teres). 
 
 
De Brabantse Langstraat, globaal een gebied gelegen tussen Waalwijk 
en Waspik kan beschouwd worden als overgangszone tussen het 
pleistocene dekzandgebied en (fluviatiele) kleiafzettingen. Door de lage 
ligging (laagste punt -0.5 m NAP) is het gebied van nature nat tot zeer 
nat, met als gevolg meerdere natuurlijke (veen)moerassen, elzenbroek-
bossen en schrale blauwgraslanden. Door de tijden heen heeft men 
echter getracht het gebied economisch bruikbaar te maken met als 
gevolg dat het gehele gebied vervormd werd tot slagenlandschap. 
Lange zeer smalle graslandstroken, van elkaar gescheiden door 
evenzovele sloten. Het gebied oorspronkelijk rijk aan vele natuur-
waarden werd, vooral na de 50er jaren van de vorige eeuw, steeds 
armer, dit vooral tengevolge van vermesting. Om niet geheel te vervallen 
in een cultuurhistorische verhandeling: aan de negatieve ontwikkeling 
kwam een eind nadat het SBB grote delen van het gebied in haar bezit 
kreeg. Een van die gebieden betreft het Labbegat, waarvan de 
herinrichting en het nemen van beschermende ingrepen omstreeks 1995 
ter hand genomen werd. Het Labbegat werd daartoe opgesplitst in 4 
projectdelen waarvan het Labbegat 2 het eerst 'op de schop' ging. De 
meest in het oog springende ingreep hierbij betreft de rigoureuze 
verwijdering van de cultuurlaag (vegetatiemat) van een groot aantal 
percelen. Resultaat hiervan was dus dat de 'kale' onderlaag ter 
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beschikking kwam voor een 'nieuwe' natuurontwikkeling. Deze 
'onderlaag' nu bestaat deels uit schraal zand, klei, veen en/of mengsels 
daarvan. Kortom: een 'lappendeken'. Het geheel is nat tot zeer nat (met 
perioden van inundatie) en kent bovendien meerdere plaatsen met kwel 
van kalkhoudend water. Het effect daarvan blijkt vrij duidelijk uit de 
momenteel reeds aanwezige flora, zowel vaatplanten als bryofyten, (zie 
lijst aangetroffen mossoorten). Tussen de overwegend acidofiele soor-
ten een aantal meer calcifiele soorten. 
 
Van primair belang was uiteraard de kennismaking met het betreffende 
gebied. Aangezien echter de mosflora van o.a. het Labbegat 2 in de 
loop van 1997/98 geïnventariseerd werd, kon de onderhavige excursie 
tevens goed dienen om tot enige voorzichtige vergelijkingen te komen 
inzake de ontwikkelingen. Van een betrouwbare vergelijking kan geen 
sprake zijn omdat één opname daartoe uiteraard niet toereikend is. 
Voorts ook omdat het betrokken terrein eerst kortelings voor de excursie 
gemaaid werd en de mosflora zich derhalve nog niet geheel optimaal 
(duidelijk) had kunnen ontwikkelen. Bovendien omdat niet het gehele 
object onderzocht kon worden; door tijdgebrek moesten een aantal 
percelen worden overgeslagen. 
 
De 'schoning' van de percelen binnen het Labbegat 2 werd aan-
gevangen in 1995 (oostelijk deel) en afgesloten in 1997 (westelijk deel), 
hetgeen uiteraard een verschil in dichtheid van begroeiing tot gevolg 
heeft. De kolonisatie nu lijkt hier een niet al te snel verlopend proces te 
zijn. De oudst geschoonde percelen zijn momenteel voor gemiddeld ca. 
60% begroeid; hetgeen goed zichtbaar was zo kort na het maaien. Bij 
een plantendek in volle wasdom zal die indruk uiteraard anders zijn. Bij 
de jongst geschoonde percelen was de bezettingsgraad minder, ca. 
45%. Voorts bestaat de indruk dat ook het proces van 'verzuring' zich 
binnen de perken beweegt. Hiervoor als indicator o.a. de Sphagnum-
populaties gebruikende moet gesteld worden dat deze zich slechts 
weinig hebben uitgebreid t.o.v. de eerdere opnamen. Een duidelijke 
uitzondering hierop vormt evenwel de soort S. subnitens die momenteel 
nadrukkelijk present is. Een tweetal 'nieuwe' vestigingen betreft S. teres 
en S. capillifolium. Indrukwekkend was de duidelijk toegenomen presen-
tie van Pogonatum urnigerum met populaties van enige vierkante meters 
en op meerdere percelen. De show werd evenwel gestolen door Petra 
van de Wiel, die aan de rand van een met veel Molinia caerulea en 
minder Erica tetralix begroeide verhoging een Dicranum-soort aantrof, 
die in het veld voor mogelijk D. affine werd gehouden, maar bij de 
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controle Dicranum spurium bleek te zijn. (Petra is primair geïnteresseerd 
in de hogere planten, maar mag nu vaker mee gaan!). 
 
Een vergelijking van de soortenlijst van de inventarisatie '97/'98 en de 
huidige is niet erg zinvol. De inventarisatie betrof toen immers negen 
opnamedagen verspreid over alle seizoenen. Wel blijkt hieruit echter dat 
een aantal minder algemene soorten hier toch wel standvastig zijn, zoals 
bijvoorbeeld: Warnstorfia exannulata, Lophozia capitata, Riccardia 
incurvata, enz. Als conclusie kan gesteld worden dat het Labbegat een 
bijzonder waardevol natuurgebied betreft waar toekomstig zeker 
opmerkelijke vestigingen, zowel van mossen als hogere planten, ver-
wacht mogen worden. Terzijde en in dit kader opgemerkt: zeer recent 
werden in het Labbegat 1 en 3 o.a. Preissia quadrata, Weissia contro-
versa, Riccia canaliculata en Ricciocarpos natans aangetroffen. 
 
Deelnemers aan de excursie op 26 oktober 2002 
Henk Backx (HB), Hans de Bruijn (HdB), Klaas van Dort, Adri Gladdines (AG), Leo 
van Herbruggen, Cees van Kessel (CK),  Henry Kreeftenberg (HK), Jo van Meurs, 
Arno van der Pluijm (AP), Juul Slembrouck (JS), Marleen Smulders (MS), Ad 
Wagemakers, Petra van de Wiel (PW) en Chris Buter (CB). 
 
Soortenlijst 
Naamgeving volgens de Standaardlijst (Dirkse et al. 1999), m.u.v. Polytrichum 
commune var. minus en P. uliginosum; f. = planten met sporenkapsels aangetroffen; 
h. = materiaal van betreffende soort opgenomen in herbarium van betreffende 
persoon; det. = materiaal werd microscopisch gecontroleerd. Voor betekenis initialen 
zie deelnemerslijst. 
 
Amblystegium serpens \ Atrichum tenellum \ A. undulatum f \ Aulacomnium 
androgynum \ A. palustre h det CK \ Brachythecium albicans \ B. mildeanum h det 
MS/HK \ B. rutabulum f \ B. velutinum f det HB \ Bryum argenteum \ B. barnesii \ B. 
capillare \ B. pallens h det MS \ B. pseudotriquetrum \ B. rubens \ B. tenuisetum det 
HdB \ Calliergon cordifolium \ Calliergonella cuspidata \ Campylopus introflexus f det 
JS \ C. pyriformis det HB/JS \ Ceratodon purpureus \ Dicranella cerviculata f det MS \ 
D. heteromalla f \ D. staphylina \ Dicranoweisia cirrata f \ Dicranum spurium h leg 
PW det CB \ Drepanocladus aduncus det HK \ D. polygamus det HdB \ Eurhynchium 
hians det HB \ E. praelongum \ E. striatum h det JS \ Hypnum cupressiformesl \ H. 
cupressiforme var resupinatum det JS \ Leptobryum pyriforme \ Leptodictyum 
riparium f \ Leucobryum glaucum h \ Mnium hornum \ Orthodontium lineare f \ 
Orthotrichum affine f \ O. diaphanum f \ Philonotis fontana h det AP \ Physcomitrium 
pyriforme f \ Plagiothecium denticulatum var denticulatum \ P. laetum f \ P. nemorale 
\ Pogonatum urnigerum h det CB \ Pohlia annotina \ P. bulbifera \ Polytrichum 
commune ss h det HB \ P. commune var minus h det CB \ P. formosum f \ P. 
juniperinum f det JS \ P. piliferum h \ P. uliginosum h det HB \ Pseudoscleropodium 
purum \ Rhynchostegium confertum f det HB \ Rhytidiadelphus squarrosus \ 
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Sphagnum capillifoium leg et det JS \ S. denticulatum h \ S. fimbriatum det JS \ S. 
palustre h det MS/JS \ S. squarrosum h det MS \ S. subnitens h det AP/JS \ S. teres 
h leg et det MS \ Warnstorfia exannulata h det MS \ W. fluitans h det HB \ Aneura 
pinguis det JS \ Calypogeia fissa h det JS \ C. muelleriana \ Cephalozia bicuspidata 
det JS \ Chiloscyphus polyanthos \ Fossombronia foveolata fh det MS \ 
Jungermannia gracillima \ Lophocolea bidentata \ L. heterophylla det JS \ Lophozia 
capitata h det MS \ Marchantia polymorpha f \ Pellia endiviifolia det MS \ P. epiphylla 
\ Riccardia chamedryfolia h det MS/JS \ R. incurvata h det MS/JS \ Riccia fluitans \ 
 
Nabeschouwing 
Na het doel van de excursie te hebben voorgesteld toog het lichtelijk gemêleerde 
gezelschap richting Labbegat 2 (Amersfoort coördinaten: 129-410). Een bezoek aan 
het project Den Dulver leek niet raadzaam. (Niet gemaaid, derhalve te woest.) Na 
aankomst ter plekke kon men al snel groepjes schuifelende en vooral vaak 
bukkende personen zien. Het 'trage' tempo werd mede in de hand gewerkt door Ad 
Wagemakers, die niet afliet uitleg te geven over de vele zeldzame vaatplanten, 
vooral zegge-soorten, die het gebied rijk is. Ad, die het gebied kent als geen ander, 
overigens (nog) geen lid van de BLWG, was desalniettemin spontaan bereid ons als 
gids op te treden, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
Een ander aspect waardoor de 'diepgang' van de excursie werd verhoogd betrof de 
vondst van een klein groepje, zeer opvallende paddenstoelen door Leo van 
Herbruggen. Deze konden in het veld prompt benoemd worden door Jo van Meurs, 
die over een rijke mycologische kennis beschikt, als Mycena adonis, een voor 
Brabant zeldzame soort die bovendien als bedreigd op de Rode Lijst staat. Dit 
bespaarde ons uiteraard een gang naar externe deskundigen. Ook Jo moest in het 
vervolg maar steeds van de partij zijn; men kan immers niet weten! 
Dezerzijds genieten vertegenwoordigers van de Polytrichaceae een meer dan 
gemiddelde belangstelling. Dit veroorzaakt veelal verzamelen van materiaal en het 
maken van de nodige 'coupjes'. Voor dit laatste nu hebben wij, in het 'Bredase', 
Henk Backx. Henk, als oud werktuigkundige, heeft een soort microtoom in elkaar 
geknutseld, die lokaal bekend staat als de 'backxotoom'. Blijken van het feit dat dit 
apparaat inderdaad werkt, komen tot uiting in de bijgaande soortenlijst onder 
verwijzing naar o.a. het werk van Van der Velde (2000). 
Vervolgens, meerdere deelnemers hebben meegenomen materiaal microscopisch 
gecontroleerd en de gegevens daarvan ter beschikking gesteld, waarmee ze 
wezenlijk hebben bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. 
Tenslotte: de excursie, die zich kenmerkte als bijzonder gezellig, werd afgesloten 
met wat 'bijpraten' bij een kop koffie in een lokale kroeg. Dit laatste, vinden wij (met 
een knipoog naar Dr. Ben van Zanten), zou voortaan als traditioneel moeten worden 
ingevoerd. 
 
Literatuur 
Buter, Chr. 1998. De mosflora van de natuurgebieden in de Langstraat. Labbegat I, 

II, III en IV. De Dullaard, Natuurreservaat Het Eendennest en Den Dulver. 
Mossenwerkgroep KNNV Afd. Tilburg. p/a Veldhovenring 27, 5041 BA Tilburg. 

Velde, Marco van der. 2000. Genetic structure of the moss genus Polytrichum. 
Proefschrift R.U.G. ISBN 90.367.1271.8. 



40 Buxbaumiella 64 (2003) 
 

Peltigera polydactylon komt niet voor in Nederland 
 
J.L.(Leo) Spier  
Kon. Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort 
 
Summary: Peltigera polydactylon (Peltigera polydactyla) does not occur in the 
Netherlands. 
There is no evidence that Peltigera polydactylon (P. polydactyla) ever occurred in the 
Netherlands. Three from the four collections Peltigera polydactylon (P. polydactyla) 
which Vitikainen (1994) mentions from the Netherlands appear to be P. neckeri, the 
fourth one being P. hymenina. Eleven collections -once identified as P. polydactyla- 
were revised by Vitikainen and appeared to be P. hymenina. Additional study of 76 
other collections did not reveal any P. polydactylon. 
 
In "Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomyceta) in Europe" 
(1994) geeft Vitikainen met vier "dots" in een kaartje aan dat er vier 
exemplaren Peltigera polydactylon in Nederland voorkomen of voor-
gekomen zouden zijn. Ze zijn door hem in 1982 gerevideerd. Bij navraag 
bleek het te gaan om 2 vondsten van Sipman (Terschelling en Buren), 1 
van Van Steenis (Wijk aan Zee) en 1 van Stafleu (Rhijnauwen). De 
collecties bevinden zich in het herbarium van Utrecht. Bij nadere bestude-
ring (TLC, M. Brand, 1993) bleek het in drie gevallen te gaan om Peltigera 
neckeri. De vierde collectie (Stafleu) behoort tot P. hymenina. Verder 
bevinden zich in Utrecht 11 collecties (nrs.19038 tm 19046, 19389 en 
19390) die ooit als P. polydactyla gedetermineerd zijn. Deze zijn in 1982 
door Vitikainen als P. hymenina gerevideerd, wat met TLC (Spier) beves-
tigd kon worden. 
 
Er bevinden zich in het herbarium van de Universiteit van Amsterdam 2 
collecties t.w. van Brakman (nr. 15728.03) en Hugo de Vries (duin Sche-
veningen). Beide collecties zijn in zeer slechte staat en ooit als P. 
polydactyla gedetermineerd, wat zeker niet klopt. Vermoedelijk hebben we 
ook hier te doen met P. hymenina. In Leiden bevinden zich zeven 
collecties (nrs. 351006 tm. 351008 en 494520 tm 494523), waarvan er zes 
terecht als P. hymenina gedetermineerd zijn en één als P. cf. neckeri wat 
vrijwel zeker P. neckeri moet zijn. 
 
Tot slot leverde onderzoek (TLC) aan 69 exemplaren van P. hymenina en 
P. neckeri uit privé collecties geen P. polydactylon op. 
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Discussie 
 
Het is niet duidelijk waarom in Brand et al. (1988) P. polydactyla niet is 
opgenomen. Immers, in 1982 zijn vier collecties door Vitikainen als P. 
polydactyla gerevideerd, wat in 1994 door hem werd gepubliceerd. De 
auteurs moeten echter op de hoogte geweest zijn, gezien het feit dat P. 
polydactyla wel bij de synoniemen wordt vermeld, waarbij wordt aange-
geven dat hij tot P.neckeri of P. lactucifolia (P. hymenina) gerekend moet 
worden. Door Maarten Brand werd echter pas in 1993 vastgesteld dat het 
om deze twee soorten ging. In Aptroot et al. (1999) wordt P. polydactylon 
(P. polydactyla) -nu terecht- niet opgenomen, maar wordt onder 
excludenda nog wel vermeld, dat het P. hymenina en P. neckeri betreft.  
 
Op grond van de huidige kennis mogen we echter aannemen dat P. 
polydactyla werkelijk nooit in Nederland is gevonden. 
 
Met dank aan de Heer Vitikainen en de de curators van U, L en AMD voor 
hun vriendelijke medewerking en aan Maarten Brand, Kok van Herk, 
André Aptroot en Laurens Sparrius voor het ter beschikking stellen van 
gegevens en materiaal. 
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Ontwikkelingen in de terrestrische korstmos-
vegetatie van de Loonse en Drunense Duinen (N. 
Br.) in de periode 1994-2001 
 
Rita Ketner-Oostra1 & Henriette van der Loo2 

1Algemeer 42, 6721 GD Bennekom; 2Klootsemastraat 65, 7009 CE Doetinchem 
 
Summary: Developments in the terrestrial lichen vegetation of the Loonse & 
Drunense Duinen (province of Noord Brabant, NL) in the 1990s. 
In the 1994-1996 period an investigation of the terrestrial lichen vegetation took 
place in an inland sand dune area of pleistocene origin, both with sand dune 
landscape, heathland and former coppice oak wood. The demolition of the sand 
dunes by military practice until the 1990s, was followed by intense recreation, 
including horse riding. This resulted in a very large area of bare sand with no 
undergrowth in the surrounding edges of the Pinus sylvestris wood. Only in the 
centrally located remnants of the coppice wood, were there found  significant 
diversity and quantity of lichens. Probably connected with a fire prior to the 1980’s, 
lichens thrived in a wood reserve in the western part of this National Park. In 2001 
these observations were confirmed. In addition, recent management practices in the 
western heathlands, such as, temporary grazing by sheep, sod cutting and removing 
self-sown trees, proved to be very successful for lichen establishment. In the young 
Calluna vulgaris-vegetation the reindeer lichen Cladina portentosa increased 
considerably, together with several Cladonia-species. This might indicate a reduced 
effect of N-deposition in this western location, where ammonium production is 
somewhat lower in comparison to that in the eastern part of this province. 
 
 
1 Inleiding 
Korstmossen en mossen hebben een signaalfunctie in het stuifzand-
landschap omdat door hun aan- of afwezigheid kan worden aangetoond 
of er te weinig of te veel dynamiek plaats vindt. Bij te weinig dynamiek 
zal een terrein vermossen, bij te veel dynamiek zal door erosie veel 
verstuiving optreden. Ook de mate van invloed van stikstofdepositie in 
een gebied is een factor, die met de korstmossenflora beoordeeld kan 
worden. In 1996 is daarom een uitvoerig rapport verschenen over op de 
grond groeiende (terrestrische) korstmossen van de Loonse en Drunen-
se Duinen (Ketner-Oostra, 1996). Veldonderzoek uit de periode 1994-
1996 lag daaraan ten grondslag, waarbij gedocumenteerd werd op 
welke locaties binnen het door grote dynamiek gekenmerkte stuifzand-
gebied nog interessante (korst)mosvegetatie voorkwam. In 2001 vond 
een herhalings onderzoek plaats om veranderingen in de korstmos-
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samenstelling te signaleren en ter evaluatie van beheersingrepen, die in 
de tussentijd plaats hadden gevonden (Ketner-Oostra, 2001). 
 
1.1 Het gebied (zie kaart) 
Het sinds mei 2002 tot Nationaal Park verklaarde natuurgebied ‘De 
Loonse en Drunense Duinen’ bestaat uit een centraal zandverstuivings-
gebied met actieve stuifduinen en uitgestoven laagten: het geheel 
omgeven door aangeplant dennenbos. Met een geringe bosrandstrook 
erbij is het terrein van de zandverstuiving ca 800 ha groot (Peltzer, 
1995). Dit dynamische gebied is onder menselijke invloeden ontstaan op 
een Pleistocene dekzandrug ten zuiden van de rivier de Maas. Land-
schapsecologisch is het gebied uniek door de grote niveauverschillen 
als gevolg van winderosie. Het stuifzandgebied is in het verleden zeer 
dynamisch geweest, waardoor als gevolg van de overheersende 
westelijke winden in het westelijk en centrale deel uitgestoven laagten 
zijn aan te treffen en in het oosten vooral stuifduinen. Min of meer 
centraal in het open terrein ligt van noord naar zuid een hoger gelegen 
gordel, het zgn Steegerf (zie kaart). Dit restant van een oud eigendoms-
perceel wordt gekenmerkt door eiken en berken, waarbij deze 
begroeiing aangeeft waar vroeger, voor de verstuiving, het vegetatie-
oppervlak was. De overige strubben (volgens Van Dale: kreupelhout, 
hakhout) liggen vooral op de hogere stuifduinen in het oosten en geven 
aan waar vroeger het hakhoutgebied lag. De afwisseling van stuifduinen 
(kaal of met grassen, eikenstrubben of vliegdennen), open stuifzand en 
laagten met Struikhei (Calluna vulgaris), russen en Pijpestrootje (Molinia 
caerulea) geven het gebied een zeer gedifferentiëerde vegetatiestructuur. 
Door Peltzer is deze gekarteerd en zijn alle gegevens met ATLAS/GIS 
gedigitaliseerd (Peltzer, 1995). 
 
Dit korstmossen-onderzoek is een vegetatiekundige documentatie van 
de aanwezige korstmos- en mossoorten binnen de stuifzand-, heide- en 
eiken/berkenstrubben-vegetatie. Na een vooronderzoek in 1994 en 1995 
volgde een opdracht van ‘Natuurmonumenten’ voor een rapportage, 
waarna in 2001 een herhalingsonderzoek volgde. Het was reeds bekend 
dat de kwetsbare cryptogamen-vegetaties sterk te lijden hebben gehad 
van het intensief gebruik van het gebied als militair oefenterrein en het 
teveel aan betreding van paarden en mensen. 
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1.2 Invloed van militair gebruik 
Tot augustus 1993 is het gehele terrein intensief voor militaire 
oefeningen gebruikt, waarbij door het hele stuifzand en strubbengebied 
met voertuigen is gereden, wat zichtbaar is aan de brede stuivende 
zandbanen. Verder is er tijdens de oefeningen veel gegraven, met name 
voor schuttersputjes en kuilen waarboven tenten werden opgezet. Er is 
duidelijk ook het een en andere aan brandjes geweest. Uit mondelinge 
mededelingen van ex-militairen (deels dienstplichtigen) blijkt dat er in het 
omringende bosgebied meerdere bivakken zijn geweest, niet alleen in 
het zuidelijke terrein zoals eerst aangenomen werd, maar ook wel in het 
oostelijke gedeelte. In het westelijk bosgebied is kennelijk als gevolg van 
de militaire activiteiten in 1964 een terreingedeelte afgebrand, waarna 
daar een fraaie heidevegetatie rijk aan korstmossen is ontstaan. Dit 
werd door de toenmalige opzichter van Natuurmonumenten onderkend - 
en in 1983 is dit terreindeel met materiaal van Natuurmonumenten door 
soldaten omheind. Op dit nog steeds niet toegankelijke zgn. Rustgebied 
(zie kaart) in het westelijke terrein zal uitvoerig teruggekomen worden. 
Het open stuifzand was jarenlang oefengebied, voornamelijk met lopende 
troepenverplaatsingen en autoverkeer, maar niet met tanks (volgens 
Adjudant Dhont, Vught). 
 
1.3 Invloed van recreatie 
Een belangrijk aspect van de recreatie-invloed komt door de toeganke-
lijkheid van het gebied voor dagjesmensen vanuit nabijgelegen grote 
steden als Tilburg, Den Bosch en Waalwijk via vier rondom gelegen 
hoofdingangen met horeca-faciliteiten. Dit is in tegenstelling tot bv het 
Kootwijkerzand (Gelderland) waar de parkeerplaatsen aan een kant (de 
westzijde) zijn geconcentreerd (Ketner-Oostra, 1994). Bovendien is daar 
bij een geringere bevolkingsdichtheid een groter oppervlak ‘natuur’ 
beschikbaar. Om de grote toeloop van recreanten (in totaal ca.1 miljoen 
per jaar) te stabiliseren en zo mogelijk enigszins terug te dringen, wordt 
een ruimtelijke zônering ingevoerd, oa door de afstand van de parkeer-
plaatsen naar het stuifzand te vergroten (Ploeger, 1995). Verder is het 
centrale kale stuifzand vrij toegankelijk voor ruiters - en gezien de zes in 
de omgeving liggende manege's - zijn dat er heel wat. Sporen buiten het 
open zand wijzen op ongeoorloofd gedrag van sommige ruiters. 
 
1.4 Invloed van stikstofdepositie 
Het westelijke gebiedsdeel (de Loonse Duinen; uurhok 44.47) heeft een 
wat lagere stikstof-depositie dan het oostelijke (de Drunense Duinen, 
uurhok 44.48). In 1987 was namelijk de ammoniak-depositie resp. 44 
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kg/ha/jr en 50 kg/ha/jr, welke waarden beide relatief laag bleken in 
vergelijking met die van St. Anthonis in de Peel (107 kg/ha/jr). Voor het 
Kootwijkerzand was dat toen 68 kg/ha (Asman & Maas, 1987; in: Quené-
Boterenbrood, 1988). Bleeker & Erisman (1996) geven voor 1994 de 
totale N-depositie per gemeente. Voor het westelijk gelegen Loon-op-
Zand was deze 40 kg/ha/jr, voor het noordelijk gelegen Waalwijk 38 
kg/ha/jr en voor het oostelijk gelegen St. Anthonis 59 kg/ha.jr. Hoewel de 
stikstof-depositie in de 1990’er jaren dus een dalende trend vertoonde, 
moet er gerekend worden met een na-ijlingseffect (Wamelink et al., 
1997).  
 
 
2 Methode 
 
2.1 De onderzochte locaties 
In augustus 1994, oktober 1995 en juni 1996 zijn vegetatie-opnamen 
gemaakt in drie hoofdonderdelen van het gebied: 
• de westelijke heideterreinen in de uitgestoven laagten 
• het open stuifzand met overgangen naar heidevegetatie in het centrale 

deel en op een oude stuifbaan in het door bos ingesloten Rustgebied 
• de eiken-berkenstrubben in het oostelijk gedeelte en die in het centrale 

deel, op het Steegerf. 
 
2.2 De vegetatieopname en de nomenclatuur 
Volgens James et al. (1977) wordt de op de grond groeiende korstmos-
vegetatie het meest doeltreffend samen met de hogere planten 
beschreven. Alle opnamen zijn dan ook van het zgn graslandformaat van 
4 m2 en zijn gemaakt in homogene vegetatie volgens de methode Braun 
Blanquet in de aangepaste versie van Barkman, Doing en Segal 
(Barkman et al., 1964). De nomenclatuur van de hogere planten is 
volgens Van der Meijden (1996), de mossen volgens Touw & Rubers 
(1989) en de korstmossen volgens Aptroot et al. (1999). 
 
 
 
Pagina 48 en 49: 
Tabel 1. Overzicht van de kortsmosrijke vegetatietypen in de Loonse en Drunense 
Duinen in 1996 
Betekenis van de bedekkingscode volgens Barkman, Doing & Segal (Barkman et al., 
1964): 1p, < 1% bedekking; 1a, 1-2%; 1b, 3-5%; 2a, 6-15%; 2b, 16-25%; 3a, 26-
37%; 3b, 38-50%; 4a, 51-62%; 4b, 63-75% 5a, 76-87%; 5b, 88-100%. 
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+-----------------------------+----------------------------------- 
| Opnamenummer                |  1 2 3 4 5 6  7 8 910111213141516  
| Aantal soorten              |  9 9 9 710 5  2 31314171619171718  
| Bedekking totaal (%)        | 981098991040  5159899101010959599  
| Bedekking boomlaag (%)      |  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
| Bedekking struiklaag (%)    |  0151580 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
| Bedekking kruidlaag (%)     | 452530 14545  515 1 82010 4 4 8 1  
| Bedekking moslaag (%)       |  280901065 0  0 0909550 43595 590  
| Bedekking licheenlaag (%)   |  0 2 0 8 1 0  0 0 8 5504075 86045  
| Bedekking strooisellaag (%) | 4020 020 0 5  0 0 8 0 030 5 215 1  
+-----------------------------+ ---------------------------------- 
HOGERE PLANTEN                  Type 1        Type 2               
| Quercus robur               |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Betula pendula              |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Pinus sylvestris            |  . . . . . .  . . .+p . .+p . . .  
| Calluna vulgaris            |  .2b2b5a1b .  . . . . . . . . . .  
| Molinia caerulea            | 1b1a2a+p2b2a  . . . . . . . . . .  
| Molinia caerulea (dood)     | 2b2a2b1p2b2a  . . . . . . . . . .  
| Juncus squarrosus           | 2b .1b .+p .  . . . . . . . . . .  
| Juncus squarrosus (dood)    | 2b . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Deschampsia flexuosa        |  . . . . . .  . .1p .1p1a1p1p1p .  
| Agrostis vinealis           | 1a1p1b . .1a  . .1p .2b2a1b1a1a+p  
| Agrostis vinealis (dood)    | 1a2a1b . . .  . . . . . . . . . .  
| Corynephorus canescens      |  . . . . .1b1 a2a1p1b . .1p1b .1p  
| Corynephorus can. (dood)    |  . .1a . .2a  .2a .1a . . . . . .  
| Spergula morisonii          |  . . . . . .  .1p1p+p+p+p+p+p1a+p  
| Carex arenaria              |  . . . .+p . 1b . . .+p1a . .1a .  
| Hypochaeris radicata        |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Aira praecox                |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Rumex acetosella            |  . . . . . .  . . . . . . . .1a .  
MOSSEN 
| Polytrichum piliferum       | 1a5a5b .1b .  . .3a4a3b1p2b4a1b5b  
| Polytrichum pil. (dood)     |  . . .2a4a .  . .4a3b . .2a3a .1a  
| Polytrichum juniperinum     | 1b . . . . .  . . . . .1b . . . .  
| Pohlia nutans               |  . .1p . . .  . . . .1p1p . . .1b  
| Campylopus introflexus      |  . . . . . .  . .1p1b1p .1b1a1p1p  
| Ceratodon purpureus         |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Hypnum cupressiforme        |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Dicranum scoparium          |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Lophocolea heterophylla     |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Cephaloziella divaricata    |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
KORSTMOSSEN 
| Cladonia coccifera          |  .1a .2a . .  . .1p1a2b2a2a1b2a2b  
| Cladonia macilenta          |  .1p . .1p .  . . .1b1b1p1b1p2a1p  
| Cladonia chlorophaea s.l    |  . . .1p1p .  . . .1p1p1p1a1p2b2a  
| Cladonia glauca             |  . . . . . .  . .1p1p2b1p3a1b .2b  
| Cladonia subulata           |  . . . . . .  . .1p1p1p . . .1b1b  
| Cladonia gracilis           |  . . . . . .  . .1p .1p2a1a1p2a1p  
| Cladonia polydactyla        |  . . . . . .  . . .1p . . . . . .  
| Cladina portentosa          |  . . . . . .  . . . .1a1p . .1p .  
| Cetraria aculeata           |  . . . . . .  . . . .1p1p1a1a1p1a  
| Cladonia ramulosa           |  . . . . . .  . . . .1p . . .1a2a  
| Cladonia zopfii             |  . . . . . .  . . . . .2b1p . . .  
| Cladina arbuscula s.l.      |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Cladonia verticillata       |  . . . . . .  . .2a . . .1a1p .1a  
| Cladonia crispata           |  . . . . . .  . . . . . . . . .1p  
| Cladonia floerkeana         |  . . . . . .  . . . . . .1p1p . .  
| Cladonia uncialis           |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
| Placynthiella uliginosa     |  . . . . . .  . . . . . . . .1p .  
| Placynthiella icmalea       |  . . . . . .  . . . . . . . . . .  
WIEREN 
| Wierflap                    | 3b . .2b4a .  . . . . . . . . . .  
| Zygogonium ericetorum       |  .4a . . . .  . . . . . . . . . .  
| Gloeocystis polydermatica   |  . . . . . .  . .4a4a2b3b2a3a3a3a  
+-----------------------------+-----------------------------------+ 
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----------------------- +-----------------------------+ 
1718192021222324252627  |                             | 
191814 9 8121810101711  |                             | 
1010101010101010101010  |                             | 
 5 510 0101010 0108080  |                             | 
 0 4 0 0 0 0 0 0 0 015  |                             | 
 430102525 8 31015 1 5  |                             | 
 8 8 48590803060101095  |                             | 
502580 0 015402060 5 1  |                             | 
5025201520 05010502010  |                             | 
------------------------+-----------------------------| 
Type 3 
+b+b . . . .2a .2a5a5a  | Zomereik                    | 
 .+b2a .2a2a . . . . .  | Ruwe berk                   | 
 . . .2a . . . . . . .  | Grove den                   | 
 .1b . . . . . . . . .  | Struikhei                   | 
 . . . . . . . . .+p .  | Pijpestrootje               | 
 . . . . . . . . . . .  | Pijpestrootje (dood)        | 
 . . . . . . . . . . .  | Trekrus                     | 
 . . . . . . . . . . .  | Trekrus (dood)              | 
1p .1b1p . .1p1b1b .1p  | Bochtige smele              | 
1a1a2a2a2a2a1a1b1b1p .  | Zandstruisgras              | 
 .3a . .2a . . . . . .  | Zandstruisgras (dood)       | 
 . . .1a1a . . . .+p1b  | Buntgras                    | 
 .1b . .2a . . . . . .  | Buntgras (dood)             | 
+p+p .+p . . . . .+p .  | Heidespurrie                | 
1a+p . . . .1a .1a . .  | Zandzegge                   | 
 . . .+a . . . . . . .  | Gewoon biggekruid           | 
 . . .+p . . . . . . .  | Vroege haver                | 
 . . . . . . . . . . .  | Schapezuring                | 
 
1b2a .1p3a2b1a . .1a5b  | Ruig haarmos                | 
 . . . . .4a . . . . .  | Ruig haarmos (dood)         | 
 . . . . . .1b . . . .  | Zand-haarmos                | 
1p . . . . .2a . . . .  | Gewoon peermos              | 
1b . . .1a . .3a .2b .  | Grijs kronkelsteeltje       | 
 . . .5a4a . . . . .1p  | Purpersteeltje              | 
 . . .1b . . . .1a . .  | Gewoon klauwtjesmos         | 
 . .1b . . .2a2b2a5a .  | Gewoon gaffeltandmos        | 
 . . . . . . . .1a . .  | Gedrongen kantmos           | 
 . . . . . . . . . .1p  | Gewoon draadmos             | 
 
1a1p2a . .2a1b1b .1p1p  | Rood bekermos               | 
1p1p2b . .1a1p1a . .1p  | Dove heidelucifer           | 
1p1p3a . . .1p1p .1p1p  | Bruin bekermos              | 
1p1p1p . .1b1a1p .1p .  | Bruin heidestaartje         | 
 . .1b . . .1p . .1p1p  | Kronkelheidestaartje        | 
1p1p1a . . .1a .1p . .  | Girafje                     | 
 . . . . . . . . . . .  | Sterheidestaartje           | 
3a2b . . .1a3a2a4a1b .  | Open (Gewoon) rendiermos    | 
1p . . . .1p1p . .1p .  | Gewooon kraakloof           | 
 . .1a . . .1p . . . .  | Rafelig bekermos            | 
 . . . . . . . . . . .  | Ezelspootje                 | 
2a .1p . .1a . . . . .  | Gebogen rendiermos          | 
 . . . . . . . . . . .  | Gewoon stapelbekertje       | 
1p . . . . . . . .1p .  | Open heidestaartje          | 
1p1p1a . . .1p . .1p .  | Rode heidelucifer           | 
 .1p . . . . . . . . .  | Varkenspootje               | 
 . . . . . . . . . . .  | Slijmige veenkorst          | 
 . .1b . . . . . . . .  | Bruine veenkorst            | 
 
 . . . . .4a .1a . . .  | -                           | 
 . . . . . . . . . . .  | Paars heideviltwier         | 
4a2b . . .4a . .2a1a2a  | -                           | 
------------------------+-----------------------------+ 
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2.3 De vegetatie-tabel 
De vegetatie-opnamen zijn ingevoerd in het programma voor invoer, 
verwerking en presentatie van vegetatiekundige gegevens TURBO(VEG), 
waarmee ook de tabel is vervaardigd (Hennekens, 1995). De vegetatie-
typologie kwam tot stand door de dominantie van soorten in de boomlaag, 
dwergstruiklaag en kruidlaag als criterium te gebruiken. Vervolgens werd 
deze gerelateerd aan de presentie van mossen en korstmossen. 
 
 
3 Resultaten en discussie (zie Vegetatie-tabel: Tabel 1) 
 
3.1 Type 1 van de heideterreinen in de uitgestoven laagten 
De uitgestoven laagten waren bij uitstek de plaatsen waar zich een -
heide-vegetatie van Struikhei heeft kunnen ontwikkelen, met zowel 
levend als afgestorven dominante Pijpestrootje. Op open plekken 
kunnen zich korstmossen vestigen (Ketner-Oostra & Masselink, 1999). 
Bij een hoge bedekking van Struikhei en weinig Pijpestrootje kwam 
vooral Rood bekermos (Cladonia coccifera; opname 4) voor, namelijk op 
een korst van dood Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) die bedekt was 
met een wierlaag. Slijmige veenkorst (Placynthiella uliginosa) en Bruine 
veenkorst (P. icmalea) zijn in de laagten niet waargenomen, mogelijk 
door het geringe aantal opnamen. In oudere heide gaan deze soorten op 
heidestrooisel en op dood hout een grote rol spelen (Placynthiella 
uliginosa s.l. synusium; Daniels et al., 1993). In vegetatie-type 2 en 3 
zijn deze soorten wèl waargenomen 
 
3.2 Type 2 van het open stuifzand en overgangen naar hei  
Bij de afwezigheid van Pijpestrootje, de aanwezigheid van Heidespurrie 
(Spergula morisonii) en een toegenomen bedekking van Buntgras 
(Corynephorus canescnes) was er sprake van de Heidespurrie-Buntgras-
plantengemeenschap (Spergulo-Corynephoretum). Op plekken met veel 
los, recent ingestoven zand kon Zandzegge (Carex arenaria) het aspect 
bepalen, evenwel zonder mossen of korstmossen (opname 7). 
Zandstruisgras (Agrostis vinealis) bleek een begeleidende soort, vaak 
met een hogere bedekking dan Buntgras. Ook, maar met een geringe 
bedekking van <1% was vaak Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
aanwezig. 
 
Voordat een korstmos-begroeiing zich manifesteerde, heeft het 
pioniermos Ruig haarmos een begin gemaakt met het vastleggen van het 
zand, waarbij echter Buntgras de vastlegging heeft geïnitieerd. Ruig 
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haarmos vertoonde na verloop van tijd afstervingsverschijnselen (Ketner-
Oostra 1994; 1996) en op de moslaag bevond zich dan meestal het wier 
Gloeocystis polydermatica (opname 9 t/m 18). Onder vochtig 
weersomstandigheden gaf dit samen met de moslaag een opgezwollen 
spekgladde laag. Bij droogte vormde zich een harde korst die in 
brokstukken uiteen kon vallen. In het Ruig haarmos-tapijt waren nog 
enkele andere mossen aanwezig, oa Grijs kronkelsteeltje (Campylopus 
introflexus), maar deze overheerste nergens. Over deze mozaïek van 
wisselenden hoeveelheden levend en afgestorven Ruig haarmos kunnen 
korstmossen gaan groeien. Gewoon kraakloof (Cetraria aculeata) is in 
principe een echte pionier van open zand, maar dan wèl op door 
Buntgras-pollen minder dynamisch gemaakt oppervlak, waarbij het zich 
met de kris-kras staande uitsteeksels aan humusresten in het zand kan 
hechten. In opname 14 en 16 leek het er echter op, of deze soort als 
‘secondaire pionier’ optrad in de dichte, deels afgestorven Ruig haarmos-
mat, waar het op en tussen was gehecht. Òf het om opnieuw uitgegroeide 
oude podetiën gaat (de mening van Ab Masselink), òf om nieuwe 
vestigingen op dit extreem droge oppervlak: daar waren de meningen 
over verdeeld (Ketner-Oostra & Masselink, 1999). 
 
Het Stapelbekertje (Cladonia verticillata) is ook meestal een pionier van 
stuifzand, te beginnen met een grondthallus. In de korstmosrijke opname 
13 in het Rustgebied is deze soort aangetroffen met bekers in drie etages 
(det. volgens Van Herk & Aptroot, 2003), evenals op een duin boven op 
het Steegerf met Ruig haarmos en veel instuivend zand (opname 9). 
Over het algemeen is Rood bekermos de eerst waargenomen soort op de 
deels dode moslaag - beginnend met enkele grondthallusschubben, 
vervolgens met bekerontwikkeling en apotheciën-vorming, om toe te 
nemen tot een bedekking van 20% (opname 16). Deze en de volgende 
soorten hebben een voorkeur voor humus in het substraat en zijn zgn. 
humicole soorten. De Dove heidelucifer (Cladonia macilenta) vertoonde 
hetzelfde groeibeeld met eerst thallusschubben en vervolgens 
staafvormige podetiën (tot 10% bedekking), terwijl de Rode heidelucifer 
(C. floerkeana) slechts in geringe bedekking aangetroffen is. Bruine 
heidestaartje (Cladonia glauca) bleek tot 30% te kunnen toenemen. Bruin 
bekermos (Cladonia chlorophaea s.l.) bedekte tot 20% en bestond 
waarschijnlijk grotendeels C. merochlorophaea met mogelijk inclusief C. 
pyxidata. De humicole soort Kronkelheidestaartje (C. subulata) bedekte in 
twee opnamen 4%. Daar was een verrijking van de bodem als gevolg van 
een brand debet aan, waarbij in opname 16 in de bodemlaag van 0-3 cm 
diepte ook werkelijk houtskool aangetroffen is. Rafelig bekermos (C. 
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ramulosa) kwam algemeen voor, eenmaal met bedekking van 10% op het 
Steegerf, waar as in de bodem werd aangetroffen. Sterheidestaartje (C. 
polydactyla) met rode apotheciën op onregelmatig spruitende bekers is 
een van de zeldzamere Rode-lijstsoorten (categorie ‘bedreigd’ in: Aptroot 
et al., 1998) die slechts eenmaal in een Buntgras-vegetatie in het Rust-
gebied aangetroffen werd (opname 10; verificatie door André Aptroot). 
 
In de eindfase van de korstmosontwikkeling kunnen zich zich soorten 
uitbreiden als Girafje (Cladonia gracilis), die in kleine toefjes in de 
Buntgras-vegetatie voorkwam, maar ook kon uitbreiden tot 10% bedek-
king (opname 12 en 15). De rode-lijstsoort Open heidestaartje (C. 
crispata) is slechts met een geringe bedekking van < 1% waargenomen. 
De ook als ‘kwetsbaar’ aangegeven rode-lijstsoort Ezelspootje (C. zopfii) 
is in het afgeschermde Rustgebied in een opmerkelijk dichte vegetatie 
met een oppervlak van meerdere m2 aangetroffen. Dit was oorspronkelijk 
een oude stuifzandbaan, uitlopend in de hei met toenemende opslag van 
Grove den (Pinus sylvestris) en invloed van de reeds genoemde brand 
(opname 12). Varkenspootje (C. uncialis) is alleen in een opname op het 
Steegerf aangetroffen, tussen Struikhei en rendiermossen (opname 18). 
Gewoon rendiermos (Cladina portentosa) is met geringe bedekking in de 
soortenrijke opname 11 binnen het Rustgebied aangetroffen. Binnen de 
beschutting van een ongestoorde eiken-berkenstrubbe waar sprake is 
van 'open schaduw’ (Siebel, 1993) kon deze soort een hoge bedekking 
krijgen (zie verder 3.3).  
 
3.3 Type 3 van de eiken-berkenstrubben 
De op duintoppen gelegen strubben zijn een relict van een vroeger 
struweel dat tot de plantengemeenschap Berken-Eikenbos (Betulo-
Quercetum roboris) gerekend wordt (Hommel et al., 1999). De hoogte 
van de strubben boven het stuifzand kan aanzienlijk zijn. Ook de 
berkenopslag op duinen in het noordelijke stuifzandgebied (ten 
zuidwesten van Fellenoord) zijn onder dit type te rangschikken. Met de 
Ruwe berk (Betula pendula) of Zomereik (Quercus robur) in de boomlaag 
was er soms nog een geringe dwergstruiklaag met Struikhei. De grassen 
van de vorige typen kwamen voor, met in mindere mate Pijpestrootje. De 
ondergroei van de strubben in de omgeving van de grote pu-
blieksingangen was bijna geheel verdwenen. Er resteerde kaal bewegend 
zand, wat op den duur bij het blootkomen van de beworteling voor de 
strubben zeer schadelijk kan zijn. Op meer afgelegen plaatsen was er 
sprake van een interessante bodembedekkende mos- en korstmos-
begroeiing. Daarbij was er een grotere variatie in mossoorten dan in de 
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vorige typen: de Haarmossoorten gaven dynamiek aan en Purpersteeltje 
(Ceratodon purpureus) dat er recent brand was geweest. Gewoon 
gaffeltandmos (Dicranum scoparium) was typerend voor de moslaag 
binnen de eikenstrubben, vaak gecombineerd met andere mos- en lever-
mossoorten. Opname 25 was zo’n voorbeeld van een goed ontwikkeld 
(korst)mosdek bestaande uit Gewoon gaffeltandmos, Gewoon klauw-
tjesmos (Hypnum cupressiforme), Gedrongen kantmos (Lophocolea 
heterophylla) en een hoge rendiermos- bedekking van 60%. 
 
In de fraai ontwikkelde strubben op het zuidelijke Steegerf zijn veel 
Cladonia-soorten en twee rendiermossoorten aangetroffen. In opname 17 
hadden zich bij totaal 50% dood gras, eiken- en berkenblad 30% Gewoon 
rendiermos (Cladina portentosa), 10% Gebogen rendiermos (Cladina 
arbuscula s.l.) en een achttal ander soorten korstmossen gevestigd. Dat 
het om een redelijk oude plek ging, bewees het profiel: onder het 
halfvergane strooisel 7 cm donkerbruin tot zwart humusrijk zand (Ah, 
beginnende podzolisering) met daaronder instuivingsbandjes. Op een 
steile strubbenhelling (ZZO-expositie) met overhangende eikentakken is 
behalve Bruin bekermos (Cladonia merochlorophaea) en de normale 
soorten met rode apothecien het Greppelblaadje (C. caespiticia) aan-
getroffen (niet in de tabel). Deze soort is vrij algemeen bekend van 
steilkantjes in Drente en het Gooi (schrift. meded. André Aptroot). In een 
inham van het noordelijke bosgebied ten zuidwesten van Fellenoord lag 
een als oud heideterrein aangeduid gebiedje. Er was veel berkenopslag 
en van de heide was niet veel meer te zien. Om deze Ruwe berken, 
vooral aan de oostzijde ervan, zijn zeer fraaie korstmosbegroeiingen op 
20% dood blad en gras aangetroffen. Alle in Type 2 genoemde soorten 
waren met hoge bedekkingen aanwezig (opname 19 en 23). Een meer 
gemiddeld soort opname was nr. 22 met 20% Ruig haarmos en 15% 
korstmossen, waaronder beide rendiermossoorten. Helaas was er over 
deze vegetatie veel verstikkende wiergroei (Gloeocystis polydermatica), 
mogelijk in samenhang met de invang van stikstof-depositie aan deze 
bosrand (Ketner-Oostra, 1994). De bovengenoemde korstmosrijke 
vegetatie valt onder het Betulo-Quercetum roboris subassociatie clado-
nietosum (Hommel et al., 1999). 
 
 
4 Herhalingsonderzoek in 2001 met beheersadviezen 
In 2001 zijn de westelijke heideterreinen (type 1), de overgangen van 
stuifzand naar heide in het Rustgebied (type 2) en de strubben in het 
centrale en oostelijke deel (type 3) opnieuw onderzocht. 
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4.1 Type 1 van de heideterreinen in de uitgestoven laagten 
Op verzoek van de beheerders zijn de westerlijke heideterreinen 
bezocht om de effecten van hun beheer te evalueren. De ingreep op de 
Kraanvense heide van plaggen inclusief opslag verwijdering was het 
langst geleden, namelijk van januari-maart 1997. Als resultaat had zich 
daar tussen de fraaie jonge heideplanten Ruig haarmos gevestigd, 
waarop en tussen Cladonia’s groeiden, terwijl er weinig van het 
snelgroeiende Grijs kronkelsteeltje te zien was. Deze toekomstige 
mozaïek van Struikhei met (korst)mossen belooft een gunstig milieu 
voor insecten te worden. Door vrijwilligers was het meest zuidwestelijke 
heideterrein in het najaar van 2001 van opslag ontdaan, waarbij echter 
de gehakselde restanten op de paden waren gedeponeerd. Dat werd 
door ons afgeraden, omdat juist overgangen naar kaal zand de 
instuiving bevordert en de kans op soortsdiversiteit vergroot. Lichte 
begrazing door schapen (6 weken in de nazomer van 2001) leek een 
positief effect op de openheid van de heide te veroorzaken, waardoor tot 
op de bodem invallend licht wordt bevorderd, wat gunstig is voor de 
vestiging en groei van korstmossen. In dit noordwestelijk deel van de 
laagten troffen we in de hei opvallend veel plukken rendiermos aan, die 
door ons daar in de periode 1994-96 niet gesignaleerd waren. 
 
4.2 Type 2 van het open stuifzand en overgangen naar hei 
In de bovengenoemde heideterreinen waren stuifzandkopjes aanwezig, 
die relatief rijk aan korstmossen waren. Op de noordhelling van zo’n 
kopje (opname van 1.5 x 1.5m) was de korstmosbedekking 70%, groten-
deels met Kronkelheidestaartje en Rood bekermos, maar niet met de 
zeldzame soorten die Aptroot & Van Herk (2001) beschrijven van 
dergelijke stuifzandkopjes in hei elders in Nederland. In het Rustgebied 
waren in de oude stuifbaan die uitliep in de hei nog steeds de zeer 
korstmosrijke overgangen aanwezig, maar nu met een toegenomen 
bedekking aan rendiermossen. De pioniersoorten zoals Kraakloof en 
Stapelbekertje ontbraken, wat kan samenhangen met de voortgaande 
successie. We adviseerden deze overgangen zo kaal mogelijk te 
houden en hier niet de gekapte opslag uit het heideterrein te deponeren, 
zoals tot onze schrik was gebeurd. Maar in het overige stuifzandgebied 
troffen we ook nauwelijks pioniersoorten aan. 
 
4.3 Type 3 van de eiken-berkenstrubben. 
In de oostelijke bosranden was de (korst)mosondergroei bijna geheel 
verdwenen, wat zou kunnen wijzen op nog meer dynamiek door 
instuivend zand dan voorheen. In de ondergroei van de strubben op het 
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Steegerf was meer Bochtige smele aanwezig (10-20% in vier opnamen) 
dan in 1996 (< 5%). Dit wijst mogelijk op een voor de grassen hogere 
beschikbaarheid van nitraat, in samenhang met het voortgaande nitrifi-
catieproces in de bodem. De Cladonia-rijke ondergemeenschap van het 
Berken-Eikenbos (subass. cladonietosum van het Betulo-Quercetum 
roboris) is bezig geleidelijk over te gaan in die met Bochtige smele 
(subass. deschampsietosum; Hommel et al., 1999). De rendiermossen, 
het Girafje en andere Cladonia-soorten waren nog steeds aanwezig, 
maar de pioniersoorten Kraakloof en Ezelspootje vonden we alleen ten 
westen van deze hoogten op een Ruig haarmos-tapijt. Uitdunnen van de 
strubben zou alleen op plekken zonder korstmossen gedaan moeten 
worden, zodat zich op een jongere bodem de eerste successiestadia 
kunnen ontwikkelen.  
 
 
5 Conclusies 
Met een onderzoek aan de terrestrische korstmosvegetatie kon in de 
periode 1994-1996 een beeld gegeven worden van de afbraakfase 
waarin het landschap van de Loonse en Drunense Duinen verkeerde. 
De diversiteit aan korstmossen was aanzienlijk, maar de mate van 
voorkomen (de kwantiteit) was voor zo’n groot gebied gering. Door het 
herhalingsonderzoek na 5 jaar kon voor het overgrote deel van het 
gebied dit beeld van te grote dynamiek in het stuifzand worden 
bevestigd. De (bijna) afwezigheid van korstmos-pioniersoorten was 
opvallend. Vergeleken met de Veluwe (Ketner-Oostra, 1994) was hier 
echter nauwelijks sprake van een invasie door het mos Grijs kronkel-
steeltje, waarschijnlijk als gevolg van de grote zandverplaatsingen. 
Behalve de centrale gedeelten van het stuifzand waren ook de bos-
randen en de oostelijke eikenstrubben zeer kaal als gevolg van de grote 
recreatiedruk. De korstmos-vegetatie was het fraaist ontwikkeld in een 
oud heideterrein ten zuidwesten van Fellenoord, in het westelijke bos 
gelegen Rustgebied en in de eiken/berkenstrubben op het zuidelijke 
Steegerf. De positieve effecten van specifiek heidebeheer in de meest 
westelijke heideterreinen (plaggen, opslag verwijderen en tijdelijke 
begrazing met schapen) werd aan de hand van de zich ontwikkelende 
korstmosvegetatie gesignaleerd. Hierbij speelt de ligging van deze 
terreinen die deels omgeven waren door bos mogelijk een rol, met 
daarbij een stikstof-depositie die in het westen relatief wat lager en 
geleidelijk aan het afnemen is. 



56 Buxbaumiella 64 (2003) 
 
Dankwoord 
Al in de herfst van 1994 heeft de opzichter T. van den Berkmortel ons door zijn 
gedegen kennis van het gebied op het goede spoor van korstmossenrijke vegetaties 
gezet. In 2001 waren de medewerkers van Natuurmonumenten Rademaekers, Van 
de Burg en Van der Wal bizonder geinteresseerd in de effecten van hun 
heidebeheer op de korstmossen. Dank aan André Aptroot en Klaas van Dort voor de 
verificatie van resp. enkele korstmossen en mossen. Helen Teese maakte goed 
engels van de Summary en Marjan Ketner verzorgde de overzichtskaart van het 
gebied.  
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Recente waarnemingen van Atrichum angustatum 
(Rood rimpelmos) 
 
H.A.M. (Marleen) Smulders 
Looierstraat 40, 5684 ZN Best (j.v.meurs@hccnet.nl) 
 
Summary: Recent records of Atrichum angustatum in the Netherlands 
In 2002 and 2003 Atrichum angustatum was found at three localities, two times in 
the south of the Netherlands (Zuid-Limburg, province of Limburg) and once in the 
centre (Veluwe area, province of Gelderland). Formerly it was found near Zeddam in 
1856 and in Oost-Flevoland in 1984. Two of the recent records concern more or less 
shaded, loamy uprootings of trees, the third refers to several small populations in a 
south facing chalk grassland with ant hills. 
 
 
Tijdens een mossen-excursie van de Plantensociologische Kring Neder-
land in Zuid-Limburg onder leiding van Henk Hillegers in het voorjaar 
2002, verzamelde ik op een mierenbult op de Bemelerberg een vreemd 
uitziende Atrichum, die mij in eerste instantie een beetje deed denken 
aan Oligotrichum hercynicum. Thuis determineerde ik het materiaal als 
Atrichum angustatum, hetgeen door Huub van Melick na controle be-
vestigd werd. Bij een tweede bezoek aan genoemde locatie door Huub 
van Melick, bleek dat de soort in een grote populatie op de helling van 
de Bemelerberg aanwezig was. Vervolgens is in het voorjaar van 2003 
A. angustatum nog twee keer gevonden (fig. 1). 
 
In het veld is Atrichum angustatum te herkennen aan de opvallend grote 
lamellen. Een belangrijk microscopisch kenmerk is de grootte van de 
cellen. Die zijn maximaal 20 μm breed, terwijl deze bij A. tenellum en A. 
undulatum 20 – 35 μm breed zijn (Touw & Rubers 1989). 
 
De vondst in Zuid-Limburg is de derde waarneming van Atrichum 
angustatum in Nederland. In het basisrapport met voorstel Rode Lijst 
(Siebel et al. 2000) is Rood rimpelmos opgenomen in de categorie 
‘gevoelig’. De soort is in Nederland voor het eerst waargenomen in 1856 
bij Zeddam op zandgrond (Touw & Rubers 1989). De tweede vondst is 
van 1984 in de boswachterij Bremerberg in Oost-Flevoland. Het betrof 
hier een basenrijke (kwel) en mogelijk ook enigszins kalkhoudende 
(schelpfragmenten) standplaats, goed gedraineerd en dus snel verzu-
rend. De soort groeide op de steilkant van een natte, ondiepe 
kwelgreppel door een populierenbos met struiklaag, op humeus 
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kalkhoudend zand, beschaduwd door Fagus en Alnus. Atrichum 
angustatum groeide tussen de zone met A. undulatum (bovenkant 
greppel) en de zone met Rhizomnium punctatum, Pellia endiviifolia en 
Eurynchium praelongum (onderkant greppel). Begeleidende soorten 
waren Cephalozia bicuspidata, Lophocolea heterophylla en Brachy-
thecium rutabulum. Verderop in dezelfde greppel groeiden o.a. Hookeria 
lucens, Preissia quadrata, Bryum amblyodon, B. pallescens en 
Fissidens bryoides (schrift.med. R.J. Bijlsma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Verspreidingskaart van Atrichum angustatum in Nederland (alle vondsten) 
 
 
Op de Bemelerberg is Atrichum angustatum op drie plaatsen gevonden. 
De helling van de Bemelerberg is op het zuiden geëxponeerd en de 
vindplaatsen zijn steeds wat hoger op de helling, waar de bovenlaag 
minder basisch is dan de lagere delen van de helling. Mijn waarneming 
betreft een kleine populatie van minder dan 10 cm aan de zijkant 
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(oostzijde) van een grote mierenbult. In de nabijheid groeiden A. 
undulatum en Dicranella heteromalla. Huub van Melick vond een 
homogene populatie van wel 50 cm in diameter op een deel van de 
helling met een overwegend grazige vegetatie met o.a. Brachypodium 
pinnatum (Gevinde kortsteel). De begeleidende mossen waren Dicra-
nella heteromalla, Atrichum undulatum, een beetje Brachythecium 
rutabulum en wat Ceratodon purpureus. De bodem was luchtig en 
enigszins kruimelig. Het was een min of meer open plek, waar kort 
geleden de wat hogere struiken verwijderd waren in het kader van 
beheer. Mogelijk dat de populatie geprofiteerd heeft van de (half)scha-
duw in de zomer omdat deze planten niet bestand zijn tegen langdurige 
blootstelling aan de zon. De derde plek was een kleine populatie van 20 
cm in diameter, maar minder homogeen. De bodem leek hier wel enigs-
zins basisch of wellicht neutraal. Hier stond o.a. Weissia brachycarpa, 
W. controversa, Tortula truncata en een beetje Campylium stellatum. De 
soort groeide hier op een steilkantje onder iets overhangende gras-
pollen, dus toch wat beschermd (schrift.med. H.M.H. van Melick). 
 
In maart 2003 heeft Rienk-Jan Bijlsma Atrichum angustatum in de 
gemeente Rheden gevonden op een lemige wortelkluit van een lariks in 
een vrij open lariksbos in de helling van een voormalige zandgroeve. 
Begeleidende soorten waren Dicranella heteromalla, Atrichum undula-
tum en Polytrichum formosum. De meest recente waarneming is gedaan 
door Henk Siebel tijdens het voorjaarskamp 2003 in Zuid-Limburg in een 
bos bij Eperheide. De groeiplaats was eveneens een lemige wortelkluit 
op een open plek in een bos. Behalve A. angustatum werden op de kluit 
ook nog Pogonatum aloides, Dicranella heteromalla, Polytrichum longi-
setum en, als bijkomende bijzonderheid, Ditrichum pallidum aangetrof-
fen. 
 
Gezien het aantal recente vondsten, lijkt Atrichum angustatum een soort 
die zich uitbreidt, of in het verleden misschien over het hoofd is gezien. 
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Licheenzuren in Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke in 
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Summary: Secondary substances in Cladonia floerkeana in the Netherlands 
Eighty-nine specimens of Cladonia floerkeana were analyzed by TLC. Four chemical 
strains were found: Barbatic acid (12,4%), barbatic acid with 4-0-demethylbarbatic 
(83,1%), barbatic with squamatic acid (3,4%) and barbatic with thamnolic acid (1,1%). 
The squamatic strain has been previously recognized at species level as C. berghsonii. 
However, as no correlation with morphology, distribution or ecology was observed, it is 
not accepted as a species. 
 
 
Introductie 
Licheenstoffen zijn constante kenmerken in veel soorten korstmossen, 
maar er is soms sprake van morfologisch identieke taxa met verschillende 
inhoudstoffen. De meeste Nederlandse Cladonia soorten zijn zeer 
constant qua licheen zuren, maar er zijn een aantal uitzonderingen, die in 
het verleden aanleiding hebben gegeven tot het accepteren van 
chemische 'soorten'. In de laatste checklist zijn bijna al deze soorten 
vervallen, nadat we er in de praktijk al geen gebruik meer van maakten. 
Een uitzondering is nog C. berghsonii Asperges, die beschreven is uit 
België als een dubbelsoort met squamaatzuur van C. floerkeana.  
 
Huovinen et al. (1989) geven voor Cladonia foerkeana uit drie landen 
(België, Noorwegen, Finland) de volgende licheenzuren op: Barbaatzuur, 
thamnolzuur, decarboxythamnolzuur, 4-0-demethylbarbaatzuur en hypo-
thamnolzuur. Andere, deels kennelijk onbetrouwbare opgaven, betreffen 
nog didyminezuur, condidyminezuur, usninezuur (zeker fout) and squa-
maatzuur. Dit riep de vraag op welke licheenzuren er in de Nederlandse 
Cladonia floerkeana te vinden zouden zijn. 
 
Materiaal en methode 
Negenentachtig exemplaren van Cladonia floerkeana zijn onderzocht met 
dunnelaagchromatografie (thin layer chromatography TLC), uitgevoerd 
met loopvloeistof A (TDA, toluene/dioxan/acetic acid) op "Merck silica gel 
60F254precoated TLC" platen. 
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Resultaat en discussie 
Er werden vier chemische varianten gevonden: 
 
variant percentage (n=89) 
alleen barbaatzuur 12,4 
barbaatzuur met 4-0-demethylbarbaatzuur 83,1 
barbaatzuur met squamaatzuur 3,4 
barbaatzuur met thamnolzuur 1,1 

 
Zoals Huovinen et al. (1989) al aangeeft, is barbaatzuur ook het belang-
rijkste licheenzuur in de Nederlandse Cladonia floerkeana. De chemische 
variant met barbaatzuur en 4-0-demethylbarbaatzuur komt echter in het 
Nederlandse materiaal het meest voor. 
 
Het materiaal met barbaatzuur en squamaatzuur zou behoren tot Cladonia 
berghsonii, waarvan we ook het type (Malmedy, Tros Marets, 1978, 
Asperges 2951, isotype in herb. Utrecht) hebben bekeken. Hoewel we 
maar enkele exemplaren met deze chemie tot onze beschikking hadden, 
konden we geen correlatie vinden met enig morfologisch of ecologisch 
kenmerk. Daarom stellen we voor C. berghsonii, net als alle andere che-
mische rassen van Cladonia soorten, niet op soortsniveau te accepteren. 
De exemplaren met deze chemie zijn overigens ook eenvoudig zonder 
TLC te herkennen: ze zijn door het squamaatzuur immers UV+ wit. 
Cladonia berghsonii was in ons land tot dusverre alleen bekend uit het 
zuiden. Recent is er echter één gevonden op het Caitwickerzand. 
Asperges gaf al een exemplaar uit Noord-Brabant op; onze exemplaren 
komen uit Budel (46.55.55, 1998, Aptroot 42425), van de Bergerheide 
(57.36.55, 1996, Aptroot 39104) en van het Caitwickerzand (33.21.22, 
2002, Spier 11458). 
 
De onderzochte exemplaren bevinden zich in de herbaria van de auteurs 
en van Kok van Herk en Laurens Sparrius, die zo vriendelijk waren hun 
materiaal ons ter beschikking te stellen, waarvoor onze oprechte dank.  
 
Literatuur 
Huovinen, K., Ahti, T. & Stenroos, S. 1989: The composition and contents of aromatic 

lichen substances in Cladonia, section Cocciferae. Ann. Bot. Fennici 26: 133-148. 



Buxbaumiella 64 (2003) 63 
 

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m 3 juni 2003 
 
Nieuwe leden 
Bottu, M. (Marie-Claire), Zoutleeuwsesteenweg 105, B-3803 Sint-Truiden, België, 

0032 11680301, marieclaire.bottu@skynet.be 
Diemeer, J.C. (Jacob), Landschap Noord-Holland, Bloemendaalseweg 125B, 2061 

CH Bloemendaal 
Goffinet, B. (Bernard), Dep. of Ecology and Evolutionary Biology, University of 

Connecticut, U-3043 75 North Eagleville Road, Storrs CT 06269-3943, USA, 
goffinet@uconnvm.uconn.edu 

Groot, H. de (Henk), Schoolweg 8, 7108 BM Winterswijk/Woold, 0543-564491, 
info@rookshuus.nl 

Houben, M.G.J. (Marc), Jos Klijnenlaan 242, 6164 AX Geleen, 046-4523597, 
marc.houben@home.nl 

Hutten, F.G. (Franca), St. Maartenserf 29, 7391AG Twello, hutten.f@hetnet.nl 
Kroft, P. van der, Baron van Heemstrastraat 7, 3525 VT Utrecht, 06-53756491, 

info@io-graph.nl 
Ludwig-Meijers, H. (Henrie), Beukweg 15, 7556 DC Hengelo, 0742 439550 
Mes, G.F. (Ger), Spieghellaan 17, 1985 GK Driehuis, 0255-516573, 

germes@planet.nl 
Mesman, A. (Agaat), Dopheidestraat 38, 2165 VP Lisserbroek, 0252-410130, 

agaat@xs4all.nl 
Mulié, E.C., Baron van Heemstrastraat 7, 3525 VT Utrecht, 06-23368718, info@io-

graph.nl 
Poot, R.J. (Ron), Het Oude Loo 26, 7608 NB Almelo, 0546-866086, 

pootcanisius@introweb.nl 
Remijn, H. (Henk), Poolsterstraat 14, 4356 BT Oostkapelle, remijn@zeelandnet.nl 
Schrijvers, M. (Marcel), Willem de Zwijgerweg 31, 4191 WB Geldermalsen, 0345-

582762, m.schrijver@dlg.agro.nl 
Wiel, P. van der (Petra), Lupineberg 48, 4708 LV Roosendaal, 0165-533059 
 
Wijzigingen gegevens 
Apol, M.E.F. (Emile), Briljantstraat 1, 9743 NA Groningen, 050-5772429, 

m.e.f.apol@biol.rug.nl 
Boom, B.W. van den (Björn), Slagsteeg 20, 6721 NR Bennekom, 06-1363786, 

b.boom@sbb.agro.nl 
Nieuwkoop, J.A.W. (Jurgen), Vluchtheuvelstraat 6, 6621 BK Dreumel, 0487-57 22 

54, nieuwkoop@tiscali.nl 
Poeck, J. (Jacquelilne), Pol de Montstraat 10A, B-2020 Antwerpen, België, 0032 3 

2371971, jacqueline.poeck@belgacom.net 
Pistoor S.J. (Sjef), Casa Quintão, Apt. 285, 8365 Armação de Pêra, Algarve, 

Portugal, spistoor@castel.nl 
Spink, A.J., Roghorst 132, 6707 KR Wageningen, 0317-419209, a.spink@noldus.nl 
Veen, W. de (Wim), Aldenhof 32-07, 6537 AK Nijmegen 
Vereijken, R.A. (Rob), Pironstraat 7, 5041 GJ Tilburg, 013-543 88 41 



64 Buxbaumiella 64 (2003) 
 
 
Opzeggingen 
Berg, A. van den (Annemieke), Assen; Groot, W.G. de (Wim), Valkenswaard; 
Morseld, G.L.A.B., Haarlem; Verstraeten, J., As (België) 
 



Bryologische en Lichenologische Werkgroep 
van de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 

info: www.blwg.nl 
 
 
 
Voorzitter 

Bart van Tooren, Venuslaan 2, 3721 VG Bilthoven 
030-2210613; tooren.leeuwen@hetnet.nl 

 
Secretaris 

Dick Kerkhof, Buitenstad 67, 4132 AB Vianen 
0347-374023; dkerkhof @xs4all.nl 

 
Penningmeester 

Marleen Smulders, Looierstraat 40, 5684 ZN Best 
0499-390298; j.v.meurs@hccnet.nl 

 
Excursieregelaar en coördinator meetnet mossen 

Henk Siebel, Ericastraat 22, 1214 EL Hilversum 
035-6400469; h.siebel@natuurmonumenten.nl 

 
Redacteur website en beheerder database 

Laurens Sparrius, Kongsbergstraat 1, 2804 XV Gouda 
0182-532611; sparrius@dds.nl 

 
Redacteur Lindbergia 

Heinjo During, Vijverlaan 14, 3971 HK Driebergen 
0343-520013; h.j.during@bio.uu.nl 

 
Redacteur Buxbaumiella 

Rienk-Jan Bijlsma, Talingstraat 42, 6921 WE Duiven 
0316-264755; rj.bijlsma@planet.nl 

 



 
Lidmaatschap en uitgaven van de BLWG 

 
 
Lidmaatschap 

Leden KNNV in Nederland € 15,-- 
Leden in het buitenland en niet-leden KNNV € 20,-- 

 
Nieuw 

Ad Bouman: De Nederlandse Veenmossen € 17,-- 
 

Sterk afgeprijsd: 
Passie voor mossen € 5,--  
 
Jaarboek natuur 97 € 4,--  
 
Losse nrs Buxbaumia € 1,-- (niet-leden € 2,--) 
 
Losse nrs Buxbaumiella € 2,-- (niet-leden € 4,--) 
 
Buxbaumiella 50.1 (Checklist lichenen) € 2,-- (niet-leden € 4,--) 
 
Buxbaumiella 50.2 (Standaardlijst mossen) € 2,-- (niet-leden € 4,--) 
 
Buxbaumiella 54 (Rode Lijst mossen) € 2,-- (niet-leden € 4,--) 
 
Index Buxbaumia € 2,--  
 
Index Buxbaumiella 1-25 € 2,--  
 
Bij aankoop van meerdere jaargangen Buxbaumiella (m.u.v. laatste 2 
jaargangen): per nummer € 1,--; maximaal bedrag voor alle jaargangen € 
50,-- (nr. 1 t/m 7 + 10 zijn uitverkocht en verder zo lang de voorraad 
strekt). 

 
Nog steeds te koop: 
 

Rob Gradstein en Huub van Melick: De Nederlandse Levermossen en 
Hauwmossen € 26,10 

 
 
Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten. 
 
 
U kunt bestellen bij de penningmeester 

Marleen Smulders, Looierstraat 40, 5684 ZN Best 
tel 0499-390298; e-mail: j.v.meurs@hccnet.nl. 

Betalen kunt u per accept-giro, die u samen met de bestelling ontvangt. 
 



 
Inhoud 

 
 
 
Het geslacht Fellhanera in Nederland...............................................................2 

J.L. Spier, A. Aptroot, C.M. van Herk & L. Sparrius 
 
Mossen bij Lochem, met name op landgoed Ampsen ......................................7 

H.R. Zielman 
 
De bryologische excursie naar Gran Canaria in 1996.....................................11 

K.W. van Dort & J.A.W. Nieuwkoop 
 
Spits dubbeltandmos (Didymodon acutus (Brid.) K. Saito) nog steeds in 
Nederland .......................................................................................................28 

P.B.T.H. Spreuwenberg & W. Simons 
 
De mossenexcursie naar de Nieuwe Zuider Lingedijk in 2000 .......................30 

Th.B.M. Kerkhof 
 
Mossenexcursie naar het Labbegat 2 bij Sprang-Capelle...............................36 

Chr. Buter 
 
Peltigera polydactylon komt niet voor in Nederland ........................................40 

J.L. Spier 
 
Ontwikkelingen in de terrestrische korstmosvegetatie van de Loonse en 
Drunense Duinen (N. Br.) in de periode 1994-2001........................................42 

R. Ketner-Oostra & H. van der Loo 
 
Recente waarnemingen van Atrichum angustatum (Rood rimpelmos) ...........58 

H.A.M. Smulders 
 
Licheenzuren in Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke in Nederland......................61 

J.L. Spier & A. Aptroot 
 
Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m 3 juni 2003...................................................63 


	B64
	B64kaft binnen
	B64 kaft achter

