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Summary: Bryophytes on the Dutch island of Vlieland
The bryophyte flora of Vlieland was investigated during a weekend of the Society in
2002 and by the authors in 2003. A total number of 98 mosses and 21 liverworts was
recorded. Most remarkable founds were Micromitrium tenerum, Acaulon muticum
and Pseudocalliergon lycopodioides. The present investigations are compared with
data from literature. Especially many rare species of calcareous dune slacks and
rare species of the phytosociological entity Nanocyperion flavescentis could not be
found any more on the island. On the other hand the number of species in the
woodlands is increasing. In total 168 bryophyte species are known from Vlieland. 43
of these are not found recently, among which 16 of the 30 Red Data List species
which are known of the island.

Alle waddeneilanden zijn de laatste jaren voor een tweede keer bezocht
door de werkgroep. Vlieland was hierbij als laatste aan de beurt. De
werkgroep was hier voor het laatst in 1973 geweest (Sollman & During,
1975). Gezien de voor velen lange reis naar het eiland was besloten om
het weekend al op donderdagavond te laten beginnen. Dat kon niet
verhinderen dat het aantal bryologen gering was. Wellicht waren
sommigen ook wel afgeschrikt door de vrij slechte weersvoorspelling.
Natuurlijk hadden de thuisblijvers ongelijk want de vrijdag en zondag
was het prima weer en op zaterdag werd de gestaag neerdalende regen
gecompenseerd door een bezoek aan wat thans wellicht wel één van de
bryologisch mooiste duinvalleien van Nederland is. De kampeerders
vonden onderdak op camping Lange Paal van Staatsbosbeheer. Het
was trouwens wel zo nat dat één van de tenten gedurende het weekend
verplaatst moest worden omdat er te veel water naar binnen kwam....
De vrijdag werd besteed aan het bezoeken van de oostkant van het
eiland, de zaterdagochtend was voor een meetnethok (135-690) in het
midden van het eiland, de zaterdagmiddag voor de Kroonspolders en de
oostzijde van de Vliehors. De zondag tenslotte werden o.a. Bomenland
en de bossen rond de eendenkooien bezocht. Veel steun werd ondervonden van Gerlof de Roos die ons voortvarend naar veel mooi
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begroeide plekken leidde. Gerlof was overigens de enige deelnemer die
ook in 1973 al present was. Een weekend van drie dagen is niet
voldoende om een volledig overzicht te krijgen van de mossen van het
eiland. Om een completer beeld te geven zijn aan dit verslag de
gegevens toegevoegd die verzameld zijn tijdens bezoeken aan het
eiland van de 1e en 3e auteur, beide in oktober 2003.
Duinvalleien
In het oosten en midden van het eiland zijn slechts weinig bryologisch
interessante vochtige delen aanwezig. Ten zuiden van de camping
Stortemelk waren enkele geplagde stukjes vochtige heide. Hier groeide
veel Fossombronia foveolata en Riccardia incurvata, alsmede o.a. ook
Gymnocolea inflata. Fossombronia foveolata werd ook aangetroffen
rond de ijsbaan. De soort groeide hier ook al in 1973. De ijsbaan was in
najaar 1994 geheel opgeschoond waarbij ook een deel van het
omringende bos was verwijderd. Het zag er voor mossen zeer
veelbelovend uit, vooral de hogere rand met ook bijv. Juncus anceps.
De oogst aan mossen viel echter tegen. Toch werd hier een zeer
opmerkelijke vondst gedaan. In 2003 vond Rienk-Jan namelijk aan de
noordoostzijde Micromitrium tenerum. Dit minuscule mosje is in Nederland inmiddels enkele malen aangetroffen, en kan vooral na warme en
droge zomers gevonden worden (During, 1989). Dat klopt in dit geval
precies want 2003 was extreem warm en droog. Het Speldenknopmos
werd 10-12 m uit de rand van de ijsbaan (grens met Kruipwilg) gevonden
op een dun, humeus laagje dat plaatselijk was afgezet op de
drooggevallen bodem (figuur 1). De bedekking van de kruidlaag was 510% met jonge Juncus articulatus, J. bulbosus en Gnaphalium uliginosum. Begeleidende mossen waren er niet, afgezien van juveniele Bryum
en jonge rozetjes van Fossombronia.
Najaar 1994 was ook het Kooispleklid geplagd. Deze omvangrijke vallei
zou voor bryologen ook heel wat op kunnen leveren, ook daar hier na
het plaggen o.a. veel Koprus aanwezig is. In 2002 stond er echter
enkele decimeters water, waarin vrijwel uitsluitend Drepanocladus aduncus aanwezig was. Op één plek langs de rand werd Nardia scalaris
gevonden. In 2003 daarentegen was het geplagde deel haast te droog
voor interessante mossen. De enige veelvuldig aanwezige soorten
waren enkele Bryums, vnl. Bryum bicolor, en Leptobryum pyriforme. In
de uiterste westpunt werd nog wel Aneura pinguis, Riccardia incurvata
en Fossombronia incurva gevonden.
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Figuur 1. Oostzijde (boven) en noordoostzijde (onder) van de vrijwel geheel
drooggevallen ijsbaan (18 oktober 2003). Vindplaats van Micromitrium tenerum.
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Het onbetwiste hoogtepunt van het weekend werd gevormd door een
bezoek aan een grote gemaaide vallei in het westen van de eerste
Kroonspolder. De vegetatie werd hier gedomineerd door Campylium
stellatum, Campyliadelphus elodes en Fissidens adianthoides. Verder
werd hier ook Pseudocalliergon lycopodioides gevonden. Opvallend was
de zure rand met Aulacomnium palustre en Sphagnum subnitens. Voor
een uitvoerige beschrijving van deze vallei wordt verwezen naar Bruin
(1996). Gerlof de Roos liet hier zien dat in een bij het maaien gespaard
deel massaal Knopbies groeit terwijl deze zich in de gemaaide delen
nauwelijks weet te handhaven. Niet onvermeld mag blijven dat het duin
aan de zuidzijde hoog genoeg was om, aan de voet zittend, toch enig
gevoel van veiligheid te bieden tijdens het onweer...
Na het bezoek aan deze vallei nam Gerlof ons mee naar de zgn.
Sturmiavallei in de Vliehors, een aan de rand van een kale zandvlakte
met roestende tanks gelegen jonge duinvallei. Hier kon iedereen zich
vergapen aan Moerckia, maar helaas bleek eenmaal thuisgekomen toch
dat het Aneura pinguis was geweest. Aan de randen van deze met
Parnassia en Groenknolorchis getooide vallei groeide o.a. veel Bryum.
In het veld werd al direct Bryum marratii herkend, later bleken ook
Bryum algovicum, B. imbricatum en B. warneum verzameld te zijn. Op
de terugweg werd nog een sintelpad afgelopen naar een ander deel van
de Kroonspolder. Dit bleek echter minder de moeite waard. Het sintelpad
zelf daarentegen was begroeid met slechts twee soorten, maar wat voor
soorten? Deze zware metalen soorten moesten toch op zijn minst
nieuwe soorten voor Nederland zijn. In zekere zin is het echter toch
maar gelukkig dat zulke enstige vervuiling niet altijd wordt beloond. Het
meest belangwekkende resultaat was Weissia cf. controversa. Door het
ontbreken van kapsels was de determinatie niet geheel zeker en blijft
vooralsnog onduidelijk of we hier een nieuwe soort voor de Nederlandse
waddeneilanden hebben gevonden (zie ook Overige milieus).
Bossen
De bossen op Vlieland zijn over het algemeen arm aan soorten. Ook de
bossen rond de eendenkooien hebben bryologisch weinig te bieden.
Toch waren er ook verrassingen. Meest opvallend was de vondst van
Lophocolea semiteres op enkele plaatsen in oostelijk delen van het bos
in de omgeving van het zwembad, waaronder één plek van bijna een
meter in doorsnede. De kolonisatie heeft hier dus al enkele jaren
geleden plaats gevonden. In de Ruige Plak beoosten het zwembad komt
vreemd genoeg Bosgierstgras voor. Meer naar het westen, in het bos
boven de Lange Baan werd in 2003 in een greppelkant een grote plek
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Leucobryum gevonden en op eik Hypnum andoi, een klauwtjesmos dat
recent ook in Nederland is afgesplitst van H. cupressiforme (Siebel &
Bijlsma, 2003). Ook in “Bomenland” werd tijdens het mossenweekend
een pol Leucobruym glaucum gevonden (ca. 25 cm doorsnede!).
Kussentjesmos is over het algemeen zeldzaam in de relatief jonge
bossen op de eilanden maar deze pol was hier duidelijk al vele jaren
aanwezig. Verder werd o.a. Rhytidiadelphus loreus gevonden, terwijl
onze gids Gerlof de Roos recent ook op één plaats R. triquetrus in het
bos had gevonden. Van eerstgenoemde soort werd in 2003 nog een
groeiplaats in het bos bij Oost-Vlieland gevonden, van R. triquetrus
kwamen er nog drie groeiplaatsen bij, alle in dit bos.
Epifyten
Vlieland is zeer arm aan vlieren en dat verklaart dat er tijdens het
weekend vrijwel geen haarmutsmossen zijn gevonden. Ook de bomen
rond de eendenkooien, vaak esdoorns, waren arm aan soorten. Er zijn
overigens ook nauwelijks oude opgaven van Orthotrichum-soorten
aanwezig van het eiland. Enkele vondsten van Frullania dilatata en
Metzgeria furcata waren de hoogtepunten. De iepen in het dorp werden
in het verslag van 1973 ‘armzalig begroeid’ genoemd. Wij noemden ze
nu overvloedig begroeid maar de aanwezige soorten waren tijdens beide
excursies min of meer dezelfde, vnl. Syntrichia laevipila, S. papillosa en
Zygodon viridissimus.
Droge duinen
Bryologisch zijn de droge duinen op Vlieland vrij arm. Er is een smalle
strook duinen langs het strand waar relatief kalkminnende soorten als
Syntrichia ruralis var. arenicola voorkomen. Al snel gaan de zure
vegetaties echter domineren. Op een enkele plek is langs het fietspad
Homalothecium lutescens te vinden. Racomitrium canescens werd
slechts op twee nabijgelegen locaties bij Oost Vlieland gevonden,
namelijk langs het fietspad vanaf het Westerveld naar de uitzichttoren
(hok 133-589) en op twee plaatsen langs het fietspad vanaf het
Westerveld naar de Kooisplek (hokken 133-589 en 132-589). Natuurlijk
zijn er regelmatig noordhellingen bekeken. Deze kunnen immers altijd
voor verrassingen zorgen. Helaas zijn de duinen over het algemeen zo
zuur dat ook op deze hellingen weinig te beleven viel. Enkele malen
werd een beetje Lophozia excisa gevonden, slechts één maal Tortula
subulata. Rhytidiadelphus triquetrus, die op de andere eilanden ook
regelmatig op noordhellingen te vinden is, is op Vlieland geheel beperkt
tot het bos. Ook Hylocomium splendens is ondanks intensief zoeken
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slechts op één plaats gevonden, langs een fietspad in het bos bij OostVlieland. Ook Ptilidium ciliare en Lophozia ventricosa werden in dit bos
op een noord-helling langs het fietspad aan de Lange Baan gevonden.
Overige milieus
Een bijzondere vondst werd door Rienk-Jan nog gedaan op de NOhelling van een kortgrazig dijkje langs de jachthaven. Hier werden
Fissidens taxifolius, Tortula acaulon, T. truncata en een Weissia met
onrijpe sporenkapsels gevonden. Er groeide ook Acaulon muticum, een
nieuwe soort voor de waddeneilanden. Onder de Havenweg ten westen
van het helikopterplatform werd door hem ook Tortula modica aangetroffen, massaal met o.a. Armeria en Plantago coronopus. Het materiaal heeft opvallend veel zwartbruine, onregelmatig gevormde tubers.
Vergelijking met eerdere inventarisaties
Ten opzichte van de eerdere gegevens blijken er sinds 1984 43 soorten
niet terug gevonden te zijn op Vlieland. Daarentegen zijn 24 soorten pas
na 1984 voor het eerst van Vlieland vermeld (Van Tooren & Bruin,
2004). In totaal zijn thans 168 soorten van Vlieland bekend. In dit
verslag zijn 119 soorten opgenomen, 98 bladmossen en 21 levermossen.
De sterkste achteruitgang is onmiskenbaar aanwezig in de basische
duinvalleien. Tot de niet meer gevonden soorten behoren Blasia pusilla,
Bryum intermedium, B. knowltonii, Drepanocladus sendtneri, Moerckia
hibernica, Riccardia multifida, Scorpidium cossonii en S. scorpioides.
Ook de in Nederland alleen van Vlieland bekende Amblyodon dealbatus
(De Vries & Margadant, 1944) is vermoedelijk niet meer aanwezig. Deze
soort werd ook in 1973 al niet meer gevonden ondanks intensief zoeken.
De 'verdwenen' soorten zijn zowel soorten van jongere als van oudere
valleien. Basische duinvalleien zijn thans alleen nog aanwezig in de
Kroonspolders en rond de Vliehors. Maar ook in zuurdere milieus is
achteruitgang te bespeuren. Zo zijn zowel Cladopodiella fluitans als C.
francisci vroeger op Vlieland gevonden, beide in de vochtige heide ten
zuiden van camping Stortemelk, maar lukte dat nu ondanks lang zoeken
niet. Ook soorten van open milieus als Scapania irrigua, Jungermannia
gracillima, Lophozia capitata en Archidium alternifolium zijn recent niet
meer gevonden. Inderdaad zijn mooie Nanocyperion vegetaties tijdens
het weekend niet gevonden. Archidium alternifolium was in 1973 op de
ijsbaan gevonden (Sollman & During, 1975).
Er is ook vooruitgang te bespeuren. Tot de soorten die recent (maar niet
tijdens het weekend) voor het eerst gevonden zijn op Vlieland behoren
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o.a. enkele epifyten, Orthotrichum pulchellum en Ulota phyllantha. Een
vooruitgang van de epifyten was gezien de toename van struweel en
bos te verwachten. Vlieland blijft in dit opzicht echter zeer arm ten
opzichte van de andere waddeneilanden (Van Tooren & Bruin, 2004).
Zoals te verwachten was, zijn ook enkele bossoorten pas de laatste
jaren voor het eerst gevonden op Vlieland: Lophocolea semiteres,
Leucobryum glaucum, Campylopus flexuosus en opvallend genoeg ook
Atrichum undulatum. Verder zijn onder de nieuwe soorten twee soorten
die in open water groeien (Riccia fluitans in de Kroonspolder en
Fontinalis antipyretica in een natte duinvallei) alsmede enkele soorten
die op dijken zijn gevonden. Van deze laatste groep is Acaulon muticum
de meest opvallende.
Al met al is er onmiskenbaar sprake van een achteruitgang van de
mossen op Vlieland. 16 van de recent niet meer waargenomen soorten
staan op de Rode Lijst, van de in totaal 30 Rode Lijst soorten die van
Vieland bekend zijn.
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Soortenlijst
Er zijn gecontroleerde opgaven ontvangen van R.J. Bijlsma, M. Smulders, H. Siebel
en B. van Tooren. In het onderstaande overzicht zijn alle in 2002 en 2003
aangetroffen soorten opgenomen. Indien een soort in drie of minder kilometerblokken is aangetroffen is ook het kilometerblok genoemd. Microscopisch
gecontroleerd materiaal (incl. herbariummateriaal) is onderstreept. Rode Lijst
soorten (Siebel et al., 2000) zijn vetgedrukt. ! = fertiel. 1= kilometerblok 125-584;
2=125-585; 3=126-585; 4=126-586; 5=127-586; 6=127-587; 7=128-587; 8=128-588;
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9=129-587; 10=129-588; 11=130-588; 12=130-589; 13=131-589; 14=131-590;
15=132-588; 16=132-589; 17=132-590; 18=133-589; 19=133-590; 20=134-589;
21=134-590; 22=135-590; 23=126-584
Bladmossen
Acaulon muticum 22!, Amblystegium serpens 1 11, A. varium 10, Atrichum
undulatum 21!, Aulacomnium androgynum 10 17 21, A. palustre 2 19, Barbula
convoluta, B. unguiculata, Brachythecium albicans, B. mildeanum 2, B. rutabulum,
Bryum algovicum 1! 23!, B. argenteum, B. bicolor, B. capillare, B. imbricatum 1!, B.
marratii 1, B. pseudotriquetrum 1! 2 10, B. rubens, B. tenuisetum 10 16, B.
warneum 1!, Calliergonella cuspidata, Campyliadelphus elodes 1 2, Campylium
stellatum 1 2, Campylopus flexuosus, C. introflexus, C. pyriformis 6 13 22,
Ceratodon purpureus, Dicranella cerviculata 6!, D. heteromalla, Dicranoweissia
cirrata, Dicranum scoparium, Didymodon luridus 20, D. vinealis 8 16 17,
Drepanocladus aduncus, D. polygamus, Eurhynchium praelongum, E. striatum,
Fissidens adianthoides 2!, F. taxifolius 22, Fontinalis antipyretica 4, Funaria
hygrometrica 19!, Grimmia pulvinata 18 21, Herzogiella seligeri 10 21!,
Homalothecium lutescens 10 12 14, Hylocomium splendens 17, Hypnum andoi 17,
Hypnum cupressiforme s.l., H. jutlandicum, Isothecium myosuroides 7 17 18 21,
Leptobryum pyriforme, Leptodictyum riparium 11 14, Leucobryum glaucum 6 17 19
21, Micromitrium tenerum 19!, Mnium hornum, Orthodontium lineare 6,
Orthotrichum affine 7 18 22, O. diaphanum 18 21 22, Plagiomnium affine 14,
Plagiomnium undulatum 19, Plagiothecium denticulatum 7 21, P. laetum 6 7 21, P.
nemorale 21, P. undulatum, Pleurozium schreberi, Pohlia bulbifera 6 11, P. nutans,
Polytrichum commune 6 13 22, P. formosum, P. juniperinum, P. piliferum,
Pseudocalliergon lycopodioides 2, Pseudocrossidium hornschuchianum 9,
Pseudoscleropodium purum, Racomitrium canescens var. canescens 16 18,
Rhynchostegium confertum 19 21 22, Rhytidiadelphus loreus 17 21, R. squarrosus,
R. triquetrus, Sanionia uncinata 21, Schistidium crassipilum 20 21, Sphagnum
denticulatum 19, S. fimbriatum 2, S. palustre 6, S. subnitens 2, Syntrichia calcicola
20, S. laevipila 18 20, S. papillosa 21, S. ruralis var. arenicola, Thuidium
tamariscinum, Tortula acaulon 11 22!, T. modica 21!, T. muralis, T. subulata 14, T.
truncata 22!, Ulota bruchii 10 11 21, Weissia spec. 2 22!, Zygodon viridissimus var.
viridissimus 18 21
Levermossen
Aneura pinguis, Calypogeia fissa 2, Cephalozia bicuspidata 11 21, Cephaloziella
divaricata, Fossombronia foveolata 19! 21!, F. incurva 13!, Frullania dilatata 6 7 18,
Gymnocolea inflata 13 21, Lophocolea bidentata, L. heterophylla, L. semiteres 21,
Lophozia excisa 12 14 16, L. ventricosa 17, Metzgeria furcata 7 21, Nardia scalaris
13, Pellia endivifolia 1 2, P. epiphylla 6, Ptilidium ciliare 6 11 16 17, Riccardia
chamedryfolia, R. incurvata 1 13 21, Riccia fluitans 4
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Ctenidium molluscum (Hedw.)Mitt. in het Fissidentietum taxifolii
P. (Piet) Bremer
Roelingsbeek 1, 8033 BM Zwolle (p.bremer@prv-overijssel.nl)
Abstract: Ctenidium molluscum (Hedw.)Mitt. in the Fissidentietum taxifolii
Ctenidium molluscum has been found at trench banks in two woodlands in the
Noordoostpolder and at an incursion near Steenwijk. Patches were always growing
on boulder clay except for one site on fine grained sand. There was no preference
for the exposition. Patches can be inundated for a short time. Ctenidum molluscum
established in the Fissidentietum taxifolii and was able to overgrow the species of
this syntaxon, forming patches with a diameter of more at maximum 2,8 meter.
Monitoring of plots showed that Ctenidium molluscum can be overgrown by
Pseudoscleropodium purum or Thuidium tamariscinum.

Inleiding
Kammos, Ctenidium molluscum, staat op de lijst van Bedreigde en
kwetsbare mossen in Nederland als bedreigd en is meer dan 50 %
achteruitgegaan gebaseerd op het voorkomen in de eerste helft van de
vorige eeuw (Siebel et al. 2000). De soort laat zich oecologisch typeren
als basifiele, vochtminnende soort, die binnen Nederland vooral bekend
is van Zuid-Limburg. Elders in ons land is het altijd zeer zeldzaam
geweest en bekend van verspreide groeiplaatsen, o.a. op de Veluwe
(19e eeuw) en in de duinen (Bruin 1989). De soort komt in ons land met
enige regelmaat voor in vier associaties; het Gentiano-Koelerietum,
Rubo-Origanetum, Orchio-Cornetum en Stellario-Carpinetum (subassociaties orchietosum, allietosum); alle gemeenschappen van de Limburgse kalkbodems (Schaminée et al. 1996, Stortelder et al. 1999) (tabel 1).
Zijlstra (1979) geeft een beeld van het voorkomen in de 19e eeuw. Uit
haar onderzoek aan herbariummateriaal bleek dat de soort voorkwam in
het Cirsio-Molinietum en soms in het Caricion davallianae (en
daarbinnen mogelijk in het Parnassio-Caricetum pulicaris). Zij vermeldt
ook een vondst van de soort in het Cirsio-Molinietum van 1977. In de
duinen is de soort lang niet bekend geweest. Vanaf 1975 is de soort op
drie locaties aangetroffen. Bruin (1989) vermeldt de soort van een
fragmentaire vorm van het Junco baltici-Schoenetum nigricans op Texel,
terwijl de andere vondsten betrekking hebben op noordhellingen
(Anthyllido-Silenetum) (Zijlstra 1979).
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Tabel 1. De presentie van Ctenidium moluscum in het opnamenmateriaal voor de
Vegetatie van Nederland, o.a. Stortelder et al. (1999) en Schaminée et al. (1996).
Syntaxon
Totaal aantal
Percentage opnamen met
opnamen
Ctenidium molluscum
138
29
Gentiano-Koelerietum
85
12
Rubo-Origanetum
35
29
Orchio-Cornetum
520
4
Stellario-Carpinetum
50
14
S - C. orchietosum
232
3
S - C. typicum
84
4
S - C. allietosum

Wat mosgemeenschappen betreft, is er een overzicht van syntaxa
samengesteld, waar de soort voor Nederland wordt genoemd van het
Tortello-Ctenidietum mollusci (Gams 1927)Stodiek 1937 (Siebel & Van
Dort 1999). In dit syntaxon komt Ctenidium molluscum voor met o.a.
Encalypta streptocarpa, Tortella tortuosa en Scapania aspera op kalksteen. Alle geciteerde auteurs vermelden Ctenidium molluscum niet van
het Fissidentietum taxifolii. Dit was de aanleiding om gegevens over
deze soort binnen dit syntaxon en corresponderende habitat te verzamelen en uit te werken. Ook wordt ingegaan op de verspreiding van
Ctenidium molluscum in Flevoland en aangrenzend gebied.
Verspreiding in Flevoland en aangrenzend gebied
Ctenidium molluscum werd in Flevoland voor het eerst gevonden in
1973, op keileem naast de ijsbaan van Urk, in een Arrhenatherionvegetatie. Op deze plek is de soort nadien nooit meer teruggevonden. In
1982 werd de soort gevonden in het Bremerbergbos in een Populus x
canadensis (cv. Robusta, Gelrica) opstand op een zavelige bodem
(opgave R.J. Bijlsma). In 1988 bleek Ctenidium molluscum op meerdere
plekken in het Voorsterbos te groeien in een opstand van Carpinus
betulus en Fraxinus excelsior. Tijdens de uitgebreide flora- en vegetatiekartering van het Voorsterbos in 1999/2000 werd de soort nog in twee
andere percelen gevonden (Bremer 2001). Klaas van der Veen vond de
soort in 1993 voor het eerst in het Kuinderbos. De in dit artikel ook
behandelde groeiplaats in de spoorinsnijding van Steenwijk is al langer
bekend. Hier werd de soort verzameld door R. van der Wijk in 1941
(Jager & Van der Veen 1997)
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Habitat
Ctenidium molluscum groeit in alle polderbossen steeds onder een
scherm van Fraxinus excelsior, Quercus robur of Carpinus betulus. Bij
Quercus robur en Carpinus betulus gaat het om percelen waar Fraxinus
excelsior bijgemengd is, waardoor de aanplanten relatief lichtrijk zijn.
Een uitzondering hierop vormt een groeiplaats onder Fagus sylvatica.
Alle plekken (patches) groeien op greppelkanten. Slechts op één locatie
hadden zich door satellietvorming enkele patches op de bosakker
gevestigd, op enkele decimeters van de greppelkant met Ctenidium
molluscum. Van de vindplaatsen komt 77,3 % van de groeiplaatsen voor
in noordwest/zuidoost lopende greppels (n = 17). Hier bestaat geen
voorkeur voor een noordoost of zuidwest expositie (X2 = 0,05 ns). Bij
Steenwijk groeit de soort op het naar het zuidwesten gerichte talud,
maar voorheen kwam ook een groeiplaats op het tegenoverliggende
talud voor (med. K. van der Veen). In Voorsterbos (n = 20) en bij
Steenwijk (n = 1) gaat het om keileem, in het Kuinderbos (n = 1) om een
groeiplaats op zeer fijn zand en in het Bremerbergbos om een zavelig
substraat. Wat zuurgraad betreft is, gezien de aanwezigheid van
schelpen en/of omringende mosvegetatie steeds sprake van neutrale
omstandigheden (pH H2O > 6). Patches op greppelkanten bedekken
vaak de hele kant en kunnen maximaal 2,8 m in doorsnede zijn. Dat
betekent dat in de winterperiode het onderste deel (1 - 2 dm) enige tijd
onder water kan staan.
Veranderingen in de tijd
Op een perceel in het Voorsterbos werden twee Ctenidium molluscum
patches gedurende 13 - 15 jaar gevolgd in proefvakken van 1 x 1 dm.
Figuur 1 laat zien wat er gebeurt als een Ctenidium molluscum plek
grenst aan Thuidium tamariscinum. Laatstgenoemde heeft een zijwaartse groei van gemiddeld 2 cm per jaar, wat ten koste is gegaan van
eerstgenoemde. Thuidium tamariscinum is in staat een hele Ctenidium
molluscum plek te overgroeien. Figuur 2 laat een Fissidentietum taxifolii
zien met vestiging van Ctenidium molluscum die zich aanvankelijk sterk
uitbreidt. Bij een bedekking van Ctenidium molluscum van 90 % neemt
Pseudoscleropodium purum sterk toe en raakt Ctenidium molluscum
uiteindelijk geheel overgroeid. Thuidium tamariscinum vestigde zich in
1994 en overgroeit vervolgens Pseudoscleropodium purum binnen acht
jaar. Gedurende de vijftien jaar dat deze veranderingen plaatsvonden
traden geen veranderingen op in de bedekking van boom-, kruid- en
moslaag. Bosbouwkundige ingrepen bleven op deze groeiplaats achterwege.
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Figuur 1. Veranderingen in bedekking (percentage bezette vakjes van 1 cm2) in een
proefvak van 1 x 1 dm op grens van Ctenidium molluscum (Ct) en Thuidium tamariscinum (Tt) plek.
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Figuur 2. Veranderingen in bedekking in proefvak van 1 x 1 dm met Fissidentietum
taxifolii op keileem in het Voorsterbos. (Ft = gezamenlijke bedekking van Fissidens
taxifolius, Lophocolea bidentata, Chiloscyphus polyanthos, Calliergonella cuspidata),
Ctenidium molluscum (Ct), Pseudoscleropodium purum (Psp) en Thuidium tamariscinum (Tt).
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Figuur 3 geeft de ontwikkelingen in beide pq`s (en enkele aanvullende
waarnemingen) samen.
Fissidentietum taxifolii
Eurhynchium striatum
?
Pseudoscleropodium purum
∧
Thuidium tamariscinum

>
>
>

Ctenidium molluscum

>

Fissidens taxifolius
Calliergonella cuspidata
Chiloscyphus polyanthos
Lophocolea bidentata
Eurhynchium hians ?

Figuur 3. De relatie van Ctenidium moluscum met concurrerende blad- en
levermossen in het Voorsterbos gebaseerd op proefvakonderzoek gedurende 15
jaar. ? : relatie niet duidelijk; > : dominant ten opzichte van.

Vegetatiekundige positie
Tabel 2 geeft informatie over de vegetaties waarin Ctenidium molluscum
voorkomt in de polderbossen en bij Steenwijk. In de tabel zijn zowel
opnamen geplaatst die gemaakt zijn in de patches als op de overgang
van een patch naar de omringende vegetatie. In patches domineert
Ctenidium molluscum en laat weinig ruimte voor andere soorten. Een
enkel exemplaar van Fissidens taxifolius of Calliergonella cuspidata
weet zich te handhaven. Alle opnamen die gemaakt zijn van kleine
patches of van het overgangsgbied van de patches naar de omringende
mosvegetatie wijzen op vestiging van Ctenidium molluscum binnen het
Fissidentietum taxifolii. Dit is een mosgemeenschap van reliëfrijke plekken (greppelkanten, wortelkluiten, insporingen e.d.) van de zavel, klei,
kalkhoudend zand en keileem, waarin Fissidens taxifolius vaak aspectbepalend is. Belangrijke begeleiders zijn o.a. Lophocolea bidentata,
Chiloscyphus polyanthos en Calliergonella cuspidata (Bremer, 1999).
Van de groeiplaats in het Bremerbergbos was geen opnamemateriaal
beschikbaar, maar volgens etiketgegevens kwam de soort hier voor met
Brachythecium rutabulum en B. salebrosum, dus niet in het Fissidentietum taxifolii (schrift. med. R.J. Bijlsma).
Tabel 2. Vegetatieopnamen met Ctenidium molluscum uit de periode 1999 - 2003.
Gebied: K = Kuinderbos, V = Voorsterbos, S.= spoorweginsnijding bij Steenwijk.
Positie: c = opname in Ctenidium molluscum plek, r = opname aan rand van plek. De
schaal betreft de decimale weergave van schaal van Braun-Blanquet. Ds: diagnostische soorten voor het Fissidentietum taxifolii zijn met Ft aangeduid.
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Ds Opnamenummer
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De vraag is gesteld of Ctenidium molluscum zich tegelijk met kenmerkende soorten van het Fissidentietum taxifolii vestigt of ook kan
vestigen in een gesloten Fissidentietum? Om hier achter te komen zijn
nabij groeiplaatsen van Ctenidium molluscum kale plekken gemaakt van
1 dm², 10 dm² en van 4 m² en deze zijn jarenlang gevolgd. Spontane
vestiging van Ctenidium molluscum werd slechts in één proefvak
vastgesteld met een oppervlak van 4 m². Hier vestigde de soort zich op
een kale bodem in een omgeving waar soorten van het Fissidentietum
zich vestigden en waar aan de rand van het proefvlak pleurocarpe
soorten bezig waren verloren gegaan oppervlak opnieuw te koloniseren.
Bij `uitzaai` van Ctenidium molluscum takjes op een geschraapte
greppelwand op keileem (voorheen bedekt met pleurocarpen als
Pseudoscleropodium purum en Eurhynchium praelongum) bleek de
soort goed aan te slaan. Beide waarnemingen wijzen erop dat Ctenidium
molluscum zich als pioniersoort gedraagt. Eenmaal gevestigd kan de
soort zich makkelijk uitbreiden ten koste van het Fissidentietum taxifolii.
Het overgroeit de kenmerkende soorten van dit syntaxon.
Het Fissidietietum taxifolii is een pioniersgemeenschap, dat zich lang
kan handhaven, maar dat onder stabiele omstandigheden gekoloniseerd
wordt door pleurocarpe mossen. In al de drie Flevolandse keileembossen is de afgelopen 15 jaar een achteruitgang van het Fissidentietum
taxifolii geconstateerd. De experimenten met afschrapen van greppelkanten tonen aan dat - tijdelijk - herstel mogelijk is. Een uitzondering op
het bovenstaande geldt voor het Fissidentietum taxifolii op kalkhoudend
fijn zand. Hier is bekend dat de gemeenschap zich al tientallen jaren
weet te handhaven, zonder dat pleurocarpen de kans krijgen te
overheersen. De reden hiervan lijkt te maken hebben met de vochthuishouding (constant vochtige omstandigheden). Waarschijnlijk handhaaft de gemeenschap zich goed op steile kanten, omdat pleurocarpen
zich hier minder makkelijk vestigen (ze wortelen niet en kunnen
makkelijk van plek verschuiven).
In al de drie gebieden met Ctenidium molluscum in het Fissidentietum
taxifolii vormt deze mosgemeenschap een onderdeel van een groter
geheel. Bij Steenwijk gaat het om een Pruno-Crataegetum, in beide
polderbossen om bosvegetaties die niet op associatie-niveau te
klassificeren zijn, maar behoren tot het Carpinion (keileem) of AlnoPadion (kalkhoudend fijn zand). Stortelder et al. (1999) vermelden de
binding met het Stellario-Carpinetum (tabel 1), maar meldingen van
Pruno-Crataegetum en/of Alno-Padion syntaxa ontbreken.
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Slotopmerkingen
During & Van Tooren (1988) vermelden dat het elkaar weg concurreren
van mossen moeilijk is aan te tonen in het veld. Het overgroeien gaat
langzaam volgens Van der Hoeven (1999) en heeft o.a. te maken met
het gegeven dat mosplanten die over andere mossen heen willen
groeien een grotere droogtestress ondervinden. Uit beide proefvakken
waarin aanvankelijk Ctenidium molluscum voorkwam blijkt evenwel dat
na verloop van jaren de ene soort de andere kan overgroeien en geheel
kan weg concurreren. Thuidium tamariscinum is daartoe goed in staat,
wat te maken heeft met de robuustere bouw en mogelijk hogere
groeisnelheid. Het verschil met de onderzoeksresultaten van Van der
Hoeven (1999) kan samenhangen met het habitat. Haar onderzoek vond
in graslanden plaats terwijl de hier genoemde proefvakken gelegen zijn
in loofbos, waar de luchtvochtigheid gemiddeld hoger is en groeiomstandigheden voor mossen gunstiger.
Ctenidium molluscum is in de literatuur niet eerder expliciet van het
Fissidentietum taxifolii vermeld. Dat laat zich niet verklaren uit het feit
dat deze gemeenschap nog maar recent wordt onderkend in Nederland.
De soort komt al vele jaren in deze gemeenschap voor bij Steenwijk en
de toename van het aantal groeiplaatsen heeft vooral te maken met het
feit dat in het Voorsterbos hetzelfde pH neutrale keileem voorkomt als bij
Steenwijk. Bruin (1989) merkt op dat op veel recente en 19e eeuwse
groeiplaatsen buiten Zuid-Limburg de soort vooral vergezeld ging van
Calliergonella cuspidata, Fissidens adianthoides en Campylium stellatum. De groeiplaatsen betreffende het Fissidentietum taxifolii sluiten
daar minder goed op aan. Hoewel Calliergonella cuspidata veel
samengroeit met Ctenidium molluscum, geldt dat niet voor Fissidens
adianthoides, terwijl Campylium stellatum geheel ontbreekt. Kolvoort
(1964) geeft een groeiplaats bij Angerlo aan (omgeving Doesburg). De
begeleidende mossoorten wijzen hier op een Fissidentietum taxifolii
binnen een Stellario-Carpinetum (schr.med. R.J.Bijlsma).
Tenslotte nog een opmerking over de toekomst van de groeiplaatsen.
Enkele jaren geleden bleek een deel van de groeiplaats bij Steenwijk
overgroeid met bramen. Dit lijkt geen gunstig teken. In het Voorsterbos
wordt het bosbeheer optimaal afgestemd op oecologische waarden in
mos- en kruidlaag. Er is hier geen kans op schade door robuuste
vormen van houtoogst. Wel is in een van de bospercelen recent een
achteruitgang geconstateerd, die vooral te wijten lijkt aan een natuurlijk
proces, zoals in dit artikel aan de orde is gekomen, waarbij de successie
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van Fissidentietum taxifolii naar Ctenidium molluscum patches wordt
gevolgd door dominantie van pleurocarpe mossoorten als Pseudoscleropodium purum en Thuidium tamariscinum. Deze successie kan
worden teruggezet door het grootschalig `plaggen` van greppelkanten,
ofwel het afschrapen van de kanten waarbij de pleurocarpe mossen
worden verwijderd.
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De eendagsexcursie naar het essenhakhout in het
Kromme Rijngebied te Utrecht op 29 maart 2003
H. C. (Henk) Greven
Koninginneweg 2, 3941 DP Doorn (hcgreven.doorn@wxs.nl)
Abstract: Bryophytes of an ash-cappoice in the Kromme Rijn area (prov.
Utrecht)
On the 29th of March 2003, 17 members of the Dutch Bryological and Lichenological Society inventoried the bryophyte flora in an ash-coppice stand in the
Kromme Rijn area in Utrecht. The stand had been inventoried earlier, in 1974 and
1988, so the results could be compared. In 1988, the number of epiphytic bryophyte
species had significantly increased, probably by the decrease of SO2 air-pollution
during this period. In 2003, again an increase could be established, especially in the
Dutch Red List species Anomodon viticulosus and Neckera complanata. Metgeria
furcata, absent in 1974, and present on a few stools in 1988, was found in extended
vegetations on tens of stools. A short visit to an adjacent young woodland with
broad-leaved trees revealed some uncommon to rare mosses like Cryphaea
heteromalla, Platygyrium repens and Cololejeunea minutissima.

"Het doel van deze dag is om twee kilometerblokken uit het meetnet te
inventariseren (Weerdesteyn 149-446 en Sterkenburg 147-447)" stond
in de convocatie. Beide kilometer-blokken zijn echter niet zo toegankelijk, er lopen weinig wegen doorheen en men mag nergens met een
groep buiten de paden. Daarom had de excursieleider besloten om 147447 buiten schot te laten en te beginnen in 149-447 aan de Weerdensteynselaan. Hierlangs loopt een langgerekt essenhakhout perceel,
behorende bij het landgoed Hindersteijn maar op de grens met Weerdesteyn. Het perceel is bijna één km lang en loopt door in blok 149-446.
De opstand was vijf jaar geleden afgezet waarna de mosflora zich
optimaal had kunnen ontwikkelen. Om 10.00 uur hadden zich 17
deelnemers verzameld bij station Driebergen-Zeist en met zeven auto's
reden wij naar de Langbroeker wetering, ingang Weerdesteyn. Al snel
aangekomen bij het essenhakhout werd een korte inleiding gehouden en
veldkenmerken getoond van vijf Brachythecium- en twee Isotheciumsoorten die, vaak vermengd, in het mostapijt op de oude stoven
voorkomen. Hierna moesten wij over een sloot en kropen we weldra als
mieren rond de mooie oude stoven. Binnen 5 minuten werd Neckera
complanata gevonden en vrijwel direct daarna vielen welluidende namen
van andere geslachten die eindigen op een a: Porella, Radula en
Metzgeria. Deze laatste soort heeft zich in de afgelopen jaren sterk
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uitgebreid en op tientallen stoven waren grote donkergroene plakkaten
te zien, waaronder hier en daar de uiterst kleine var. ulvula. Anomodon
viticulosus, kensoort van het op de stoven voorkomende Anomodonto–
Isothecietum, werd iets later gevonden maar daar-na, in soms rijke
vegetaties, op wel zes stoven, Neckera complanata werd zelfs op een
achttal stoven gevonden. Omdat dit perceel was geïnventariseerd in
1974 (Dirkse 1975), 1988 (Greven 1992) en 2003 (Greven 2003) kon
worden vergeleken wat er sindsdien was veranderd. Dankzij het goede
hakhoutbeheer van de eigenaar, dhr. Van Beuningen, kon worden
vastgesteld dat de mosflora sinds 1988 is verrijkt met de Rode Lijst
soorten Anomodon viticulosus en Neckera complanata, die beide flink
zijn toegenomen (Tabel 1). Met GPS werd vastgesteld dat op 149.436/
447.168 zelfs een stoof voorkomt met beide soorten, ieder aan één kant
van de stoof. Wat betreft de bodemmossen was het niet een ieder
bekend dat hier Eurhynchium striatum en Thuidium tamariscinum zo
algemeen zijn, Cirriphyllum piliferum, iets minder algemeen, werd ook op
tal van plaatsen gevonden. Al inventariserend kwamen we vanzelf in
blok 149-446 en konden vrijwel dezelfde soorten, met uitzondering van
Porella, opnieuw worden genoteerd. In de loop van de middag trokken
diverse deelnemers zich terug, rijkelijk voorzien van kleine plukjes van al
het moois dat zij hadden gezien. Een kleine groep bestaande uit Martin
Busstra, Peter Hovenkamp en zoon, Jurgen Nieuwkoop, Rudi Zielman
en de excursieleider ging door tot bijna het einde van het perceel en
besloot toen een naast het hakhout gelegen gemengd loofbos met o.a.
wilg, es en eik te onderzoeken. Dit bos was ongeveer 10 jaar geleden
aangeplant en de thans arm- en beendikke stammen waren voor het
merendeel bezet met kleine plukjes epiphyt. De namen Orthotrichum
diaphanum, O. affine, O. lyellii, O. pulchellum, Ulota bruchii, Leskea
polycarpa, Cryphaea heteromalla, Platygyrium repens, Syntrichia
papillosa, Frullania dilatata vielen vrijwel binnen 10 minuten met als klap
op de vuurpijl, op ooghoogte, een mooie vegetatie van Cololejeunea
minutissima, tot op heden alleen bekend van De Biesbosch. Toen
vonden ook wij het tijd om naar huis te gaan, bryologisch zeer tevreden.
Deelnemers:
Hetty Kole, Jouke van de Kamp, Wim Loode, Michel Zwarts, Gerrit Bax, Andrew
Spank, Klaas van Dort, Martin Busstra, Peter Hovenkamp en zoon, Arie Groeneveld,
Jurgen Nieuwkoop, Henk Greven, Rudi Zielman, Inez Gottenbos, Koos Gottenbos.
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Hinderstein, perceel langs de Weerdensteynselaan.
Ontwikkeling van de bryoflora op stoven in het essenhakhout van het Kromme Rijngebied over de jaren 1974, 1988 en 2003. Rode Lijst soorten vetgedrukt met tussen
haakjes het aantal stoven. Codering 1988 en 2003: a=1-3 vondsten, b=4-10
vondsten en c=meer dan 10 vondsten in de betreffende opstand.
Soort
Amblystegium serpens
Anomodon viticulosus
Brachythecium populeum
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachythecium velutinum
Bryum capillare
Dicranoweisia cirrata
Dicranum montanum
Dicranum scoparium
Eurhynchium praelongum
Eurhynchium striatum
Homalia trichomanoides
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Metzgeria furcata
Mnium hornum
Neckera complanata
Plagiomnium cuspidatum
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium latebricola
Plagiothecium nemorale
Polytrichum formsoum
Polytrichum longisetum
Porella platyphylla
Radula complanata
Rhizomnium punctatum
Thamnobryum alopecurum
Thuidium tamariscinum
Zygodon viridissimus
Totaal

1974
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1988
b
(1)
b
a
c
b
c
c
a
a
a
c
c
c
b
c
c
a
b
b
a
c
(2)
b
b
a
c
a
a

+
+

b
c

23

31

2003
b
(6)
b
c
c
c
c
c
a
a
b
c
c
c
c
c
c
b
b
b
c
c
(8)
b
a
a
c
a
(1)
a
a
c
c
a
34
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Soortenlijst
In het essenhakhout van de blokken 149-447 en 149-446 komen dezelfde soorten
voor m.u.v. Porella platyphylla die alleen werd aangetroffen in blok 149-447; soorten
aangetroffen in het loofbos (blok 149-446) zijn gemerkt met *.
Bladmossen Amblystegium riparium; Amblystegium serpens; Anomodon viticulosus; Atrichum
undulatum; Aulacomnium androgynum; Brachythecium populeum; Brachythecium reflexum;
Brachythecium rutabulum; Brachythecium salebrosum; Brachythecium velutinum; Bryum capillare;
Calliergonella cuspidata; Ceratodon purpureus; Cirriphyllum piliferum; Cryphaea heteromalla*;
Dicranella heteromalla; Dicranoweisia cirrata; Dicranum montanum; Dicranum scoparium;
Eurhynchium hians; Eurhynchium praelongum; Eurhynchium striatum; Fissidens taxifolius; Grimmia
pulvinata; Homalia trichomanoides; Homalothecium sericeum; Hypnum cupressiforme; Hypnum
jutlandicum; Isothecium alopecuroides; Isothecium myosuroides; Leskea polycarpa*; Neckera
complanata; Mnium hornum; Orthotrichum affine*; Orthotrichum diaphanum*; Orthotrichum lyellii*;
Orthotrichum pulchellum*; Plagiomnium cuspidatum; Plagiothecium denticulatum; Plagiothecium
latebricola; Plagiothecium nemorale; Platygyrium repens*; Polytrichum formosum; Rhizomnium
punctatum; Rhynchostegium confertum; Rhytidiadelphus squarrosus; Syntrichia papillosa*;
Thamnobryum alopecurum; Thuidium tamariscinum; Ulota bruchii*; Zygodon viridissimus
Levermossen Frullania dilatata *; Cololejeunea minutissima *; Lophocolea bidentata; Lophocolea
heterophylla; Metgeria furcata; Neckera complanata; Porella platyphylla; Radula complanata
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Lichenen in een rozenperk in Schothorst, Amersfoort, roepen vragen op
L. (Leo) Spier
Kon. Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort (leo.spier@zonnet.nl).
Abstract: Lichens in a bed of roses in Schothorst, Amersfoort, raise questions.
The unexpected combination -frequently found nowadays- of acidophytes and nitrophytes was again found, this time on rose-bushes in Schothorst, Amersfoort. Considering the fact that the rose-bushes appear to have a pH of 4.7 the nitrophytes seem to
be out of place here. How important is the pH of bark after all?

Onderweg naar enkele bomen op een parkeerplaats belandde ik ongewild
in een rozenperk. Het was druilerig, vochtig weer. Dit was misschien de
reden, waardoor de "opgeblazen" lichenen mij onmiddellijk opvielen en er
een soort "wauwgevoel" door me heen ging. Wie verwacht er op
rozenstruiken iets bijzonders? Ik had op dat moment mijn spullen niet bij
me, maar wat ik zag was voldoende me te doen besluiten, de volgende
dag terug te gaan. Ik was er al vroeg. De takken van vele laag-gesnoeide
struiken -maximaal 15 jaar oud- waren overdekt met korstmossen, natuurlijk, voornamelijk nitrofyten als Heksenvingermos (Physcia tenella) en
Klein dooiermos (Xanthoria polycarpa). Zo ook soorten waar je tegenwoordig bijna op kunt wachten als Groot schildmos (Parmelia perlata),
Gebogen schildmos (P. revoluta), Bosschildmos (P. caperata) en Vals
dooiermos (Candelaria concolor). Spectaculair echter waren de centimeters grote thalli acidofyten als Eikenmos (Evernia prunastri), Gewoon
schorsmos (Hypogymnia physodes) en Witkopschorsmos (H. tubulosa).
Echt klein spul was er ook, al moest ik er thuis op meegenomen takjes
goed naar zoeken, maar ik vond dan ook Kleine schotelkorst (Lecanora
hageni) en Vliegenstrontjesmos (Buellia punctata).
Wat me echter al langer bezighoudt is het feit dat lichenen die gezien de
pH-preferentie verschillende eisen aan het substraat zouden moeten stellen, in elkaars onmiddellijke nabijheid voorkomen: Grote thalli acidofyten
(zuurminnend, lage pH) te midden van een menigte nitrofyten (stikstofminnend, hogere pH). Onlangs op een polyester dak van niet veel meer dan 1
m2 te Utrecht ook een vergelijkbare situatie, waarbij weer opviel dat de
acidofyten beslist niet klein waren. Op met nitrofyten overdekte vlieren in
de duinen bij Haamstede, Zeeland, hangen grote toeven Evernia
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prunastri. Het is een combinatie die je niet onmiddellijk zou verwachten,
maar die steeds vaker voorkomt. Ik had al een poosje het vemoeden dat
er verschuivingen gaande waren, daar de realiteit niet meer aan de
verwachtingen voldeed. Opgemerkt moet worden dat naast de pH van het
substraat ook licht, waterhuishouding, expositie, aanwezigheid van mineralen, verijking en mogelijk nog andere factoren een rol spelen.
De geweldige toename van nitrofyten valt te verklaren door ammoniakbelasting als gevolg van uitstoot van de intensieve veehouderij, waardoor in
agrarische gebieden de pH van -zure (4.5)- boomschors (eik) tot 6.4 kan
oplopen (Van Herk 2001). Deze uitstoot is betrekkelijk recent trouwens
weer afgenomen (Van Herk & Siebel 2003). De vraag dringt zich op: Wat
is de zuurgraad van schors van een rozenstruik? Om daar achter te
komen, heb ik van diverse struiken monsters genomen en fijn schorsschraapsel in aquades gedaan. Na enige dagen regelmatig schudden heb
ik de pH gemeten zowel met een pH-meter als met -gevoelige- pHpapiertjes. Geheel tegen mijn verwachting in bleek de pH 4.7 te zijn, erg
zuur dus. Dit zou wel het voorkomen van de grote acidofyten verklaren,
maar niet de overvloed aan nitrofyten. Een andere vraag is: Welke pH
wordt er gegeven voor de acidofyten en nitrofyten die op de rozenstruiken
voorkomen?
Tabel 1. pH van nitrofyten en acidofyten (Wirth 1995). Duidelijk basofytisch wordt met
7+ aangegeven.
pH nitrofyten
pH acidofyten
3.4-5.6
Buellia punctata
4.9-7.0(7.5)
Candelariella reflexa
7+
Lecanora dispersa
4.9-8.5
Phaeophyscia orbicularis
4.9-8.5
Physcia adscendens
5.7-7+
Physcia caesia
4.9-8.5
Physcia tenella
4.1-7.0(7.5)
Ramalina farinacea
4.9-7.0(7.5)
Xanthoria candelaria
5.7-8.5
Xanthoria parietina
4.9-7.0(7.5)
Xanthoria polycarpa
3.4-5.6
Evernia prunastri
3.4-5.6
Hypogymnia physodes
3.4-5.6
Hypogymnia tubulosa

Opvallend is dat deze nitrofyten zich met uitzondering van L. dispersa in
het altijd nog behoorlijk zure traject thuis zouden moeten voelen en daar
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ook, zoals blijkt, daadwerkelijk voorkomen. Kunnen deze nitrofyten
beschouwd worden als eigenaardige acidofyten die in tegenstelling tot de
"echte" acidofyten onder bepaalde omstandigheden - een hogere belasting met ammoniak- toch nog gedijen? Waarom is de pH van deze
rozenstruiken zo laag, terwijl de hoeveelheid forse nitrofyten het tegendeel
doet vermoeden? Het lijkt onwaarschijnlijk dat verrijking met "stof",
stuifmeel, suikers en effluenten de belangrijkste reden zou zijn van het
voorkomen van zo veel nitrofyten op deze struiken. Dit wordt wel als
verklaring van hun voorkomen op dunne takjes van bomen en struiken
gegeven. De grote acidofyten groeien letterlijk te midden van vele
nitrofyten. De pH is op diverse plekken gemeten en overal erg laag. De
oudere, dikkere (2 cm) takken zitten vooral vol.
Dat er een relatie bestaat tussen ammoniak en nitrofyten lijkt me duidelijk.
Als ik in een betrekkelijk schoon stuk van Zuid-Frankrijk bij mijn geliefde
Vers (Cahors) loop, zie ik bij boerderijen nitrofyten die al snel verdwijnen
als ik verder weg ga. Een parallel met de Nederlandse situatie gedurende
de laatste decennia ligt voor de hand. Deze relatie is door Van Herk
(2001) ook aangetoond. In tegenstelling tot nitrofyten gedijen de "echte"
acidofyten bij een lagere pH. Als deze te hoog -minder zuur- wordt,
verdwijnen ze (Van Herk 2001).
Hoe belangrijk is de pH? Hale (1977) zegt letterlijk: "The most accurate
and complete data on bark pH can still not enable us to decide how acidity
affects lichen communities". Verreweg het grootste deel van het lichenologische leven op bomen, struiken en heesters speelt zich tussen een pH
van 4 en 7 af (Hale 1977) wat door Wirth (1995) wordt bevestigd. Dit betekent dat het overgrote deel in een min of meer zuur milieu thuis hoort. Dat
nitrofyten een voorkeur voor schors zouden hebben waarvan de pH door
invloed van de alkaliserende invloed van ammoniak –ongeveer- neutraal
geworden is (Van Herk 1993, 1997),valt te betwijfelen, tenzij een pH van
6.4 als neutraal wordt gezien. Dit geldt ook voor de meeste bovenstaande
nitrofyten! De schors wordt wel minder zuur.
Hoe belangrijk is de pH van schors? Bij Henssen & Jahns (1974) lezen
we: "Diese Arten (Lepraria, Calicium) sind völlig auf die Aufnahme von
Wasserdampf angewiesen" en ".. ist für alle(!) Flechten die Aufnahme von
Luftfeuchtigkeit besonders wichtig". Als dit in zijn algemeenheid klopt, hoe
belangrijk zal dan nog de pH van de schors c.q. het substraat zijn voor de
voedselvoorziening? Je zou je voor kunnen stellen dat voor korstvormige
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lichenen de pH belangrijker is dan voor blad- en struikvormige soorten,
maar klopt dit ook?
Concluderend kan men zeggen dat het voorkomen van de acidofyten op
deze struiken gezien een pH van 4.7, aan de verwachtingen voldoet. Een
verklaring geven voor het voorkomen van de nitrofyten is echter moeilijker,
hoewel een aantal van hen een vrij lage pH (3.1/4.1/4.9) schijnt te kunnen
verdragen. Dat zij een voorkeur voor een -ongeveer- neutraal schorsmilieu
zouden hebben , valt te betwijfelen. Waarom heeft de ammoniakbelasting
die er ongetwijfeld is, de schors van deze rozenstruiken niet gealkaliseerd
c.q. minder zuur gemaakt, wat je op grond van de nitrofyten zou
verwachten? Op grond van de huidige gegevens zou je denken dat
acidofyten en nitrofyten elkaar uitsluiten (Van Herk 1997), hoewel dit
proces natuurlijk niet van de ene op de andere dag plaats vindt. De
ervaring echter leert dat dit niet altijd het geval is. Je ziet hen in
toenemende mate in elkaars onmiddellijke nabijheid. Er is zeker een
verband tussen ammoniak en nitrofyten, maar de lage pH van deze
rozenstruiken en zeker ook persoonlijke waarnemingen de laatste jaren
doen vermoeden, dat de rol ervan minder belangrijk is dan verwacht en
dat er verschuivingen gaande zijn.
Mijn dank gaat uit naar Joost Buddingh, Centrum voor Natuur en Milieu te Amersfoort,
en Jos Spier, Aquasense te Amsterdam, die het me mogelijk maakten ph-metingen te
verrichten en te controleren en naar allen met wie ik over dit onderwerp van gedachten
gewisseld heb en die mij met hun opmerkingen behulpzaam waren.
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Soortenlijst lichenen
Bacidia neosquamulosa, Buellia punctata, Candelaria concolor, Candelariella reflexa,
Cladonia fimbriata, Evernia prunastri, Fellhanera viridisorediata, Hypogymnia
physodes, Hypogymnia tubulosa, Lecanora dispersa, Lecanora hageni, Lichenoconium
xanthoriae, Parmelia caperata, Parmelia perlata, Parmelia revoluta, Parmelia subaurifera, Parmelia subrudecta, Parmelia sulcata, Parmelia ulophylla, Phaeophyscia
orbicularis, Physcia adscendens, Physcia caesia, Physcia tenella, Placynthiella
icmalea, Ramalina farinacea, Scoliciosporum gallurae, Xanthoria candelaria, Xanthoria
parietina, Xanthoria polycarpa.
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Pohlia annotina met sporenkapsels
C.G. (Chris) Buter
Looiersveld 48, 5121 KE Rijen
Abstract: Fruiting Pohlia annotina
The Dutch moss flora includes a rather large number of species hardly or never
producing sporophytes. During the last decennium however a slight improvement in
this situation is observed. Now also Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. is a representative of this development. This common species was last found with sporophytes in
1909. Now in 2003 two small populations of this moss were discovered on two
different locations in the Province of Noord-Brabant. Since detailled drawings or
pictures of the sporophyt concerned are not available the Dutch Nationaal Herbarium
at Leiden decided to produce SEM photographs, partly presented here.

De Nederlandse mosflora kent een fors aantal soorten die te boek staan
(zeer) zelden of nooit sporenkapsels te vormen. Hierin lijkt zich een
kentering te ontwikkelen want tijdens het laatste decennium werden in
toenemende mate soorten uit deze 'groep' aangetroffen met kapsels.
Aan deze 'groep' kan nu ook Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. worden
toegevoegd. P. annotina is een algemeen voorkomende, eenjarige
pionier op open, min of meer permanent vochtig, humusarm zand, lemig
zand en leem. Standplaatsen zijn vooral akkerranden, kale oevers van
sloten en afwateringsgreppels, schaars begroeide poeloevers, bospadbermen e.d. Deze soort vormt gewoonlijk kleine, weinig opvallende, vrij
losse populaties met één tot ca. twee centimeter hoge planten.
Kenmerkend zijn de vrijwel altijd aanwezige broedknoppen die in de
bladoksels staan. Volgroeid zijn deze broedknoppen tot 0.6 mm lang, vrij
slank en aan de top voorzien van duidelijke en spitse bladachtige
primordiën ('vingertjes'). P. annotina is een tweehuizig topkapselmos
waarvan in Nederland, voor zover kon worden achterhaald, voor het
laatst in 1909 sporenkapsels werden aangetroffen. Literatuuronderzoek
leerde dat ook in het omringende buitenland sporenkapsels bij deze
soort zeldzaam tot zelfs onbekend zijn.
Het was dan ook een aangename verrassing tijdens het veldwerk voor
de mosseninventarisatie van de Strijbeeksche Heide een tweetal kleine,
vrij dicht bij elkaar staande, sporulerende populaties van deze soort aan
te treffen. Betreffende vondst werd gedaan op 4 juni 2003 in km-hok
114-392. De standplaats betrof een richel bestaande uit baggermateriaal
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(detritusrijk lemig zand) uit een afwateringsgreppel, die terplekke de
afscheiding vormde tussen een maïsakker en een bosperceel. Een
tweede vondst werd gedaan op 24 juli 2003 bij de mosseninventarisatie
van de Loonsche en Drunensche Duinen, deelgebied De Maaijen, kmvak 139-408. De standplaats betrof ook hier een afwateringsgreppel nu
tussen een bosperceel en een verkeersweg.
Hoewel acrocarp was er binnen betreffende populaties soms sprake van
schijnbaar pleurocarpe planten, dit vanwege het feit dat sommige
innovaties duidelijk groter waren dan de kapseldragende gametofyten.
Een nadere beschouwing leerde voorts dat de afmetingen van de
sporenkapsels ietwat buiten proportioneel waren t.o.v. de gametofyt. De
sporofyt met seta van ruim 3 cm versus een gametofyt van ca. 1 cm en
die bovendien als tenger beschreven kunnen worden. Het theca is
duidelijk peervormig, meet ca. 3 mm. Huikjes werden niet meer aangetroffen, wel nog enige gesloten kapsels. Het operculum is kegelvormig
met als top een klein mamil-achtig puntje. De rijpe kapsels tonen een
dubbel peristoom. Het exostoom bezit tanden die ca. 0.4 mm lang en ca.
0.05 mm breed zijn, is cremekleurig en aan de binnenzijde duidelijk
gestreept. Het endostoom is vrijwel gelijkvormig maar bleker en iets
kleiner. Tussen de endostoomtanden bevinden zich ciliën die duidelijk
knopig zijn. Opvallend is verder dat het theca in rijpe toestand onder de
opening een duidelijke insnoering bezit. Met betrekking tot de gehele
populatie dient nog opgemerkt te worden dat naast de sporenkapseldragende planten ook planten aanwezig waren met broedkorrels.In
beide gevallen evenwel bezaten deze planten duidelijk minder broedkorrels dan in 'normale gevallen'.
De betreffende vondsten, waarvan materiaal ter beschikking werd
gesteld van het Nationaal Herbarium te Leiden, was voor dat instituut
aanleiding om met name de microscopische kenmerken van de betreffende sporenkapsels fotografisch vast te leggen. Deze onderneming is
zeker zinvol, temeer daar in vrijwel alle ter beschikking staande bryologische naslagwerken gedetailleerde afbeeldingen, laat staan foto's,
ontbreken. De hierbij gaande SEM-foto's (Scanning Electron Microscope) werden vervaardigd door de heer C. (Cris) Hesse verbonden aan
het Nationaal Herbarium te Leiden. Betrokken opnamen vertegenwoordigen naast de wetenschappelijke waarde, hoogst waarschijnlijk
ook een wereldprimeur. Een soortgelijke waardering is ook toe te
kennen aan de habitusfoto's vervaardigd door de heer B. (Bart) Horvers
te Tilburg.
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Mossen zoeken in Rotterdam: Mag ik ook vragen
wat u aan het doen bent?
J. (Hans) de Bruijn

Nieuwe Binnenweg 123e, 3014 GJ Rotterdam
Abstract: Mussels? Here? Looking for bryophytes in a Dutch city
In 2001 I started investigating the bryophyte flora of Rotterdam. I strictly confined
myself to the urban area, i.e. the part east of the river Oude Maas. This area does
not include the main port, which constitutes an investigation field apart. So far, 161
mosses and liverworts were recorded, among which rare species like
Rhynchostegium rotundifolium, Grimmia orbicularis, Tortula marginata or Pohlia
flexuosa. Eight of them are (Dutch) red list species. Bryophyte florae of urban areas
are rarely investigated, but prove to be be highly interesting. Diversity is their main
characteristic.

De verschrikkingen...
`Hoe de wind ook waait, steeds wordt het Kruiteiland gehuld in een
veelkleurige, stinkende walm, afkomstig uit het schoorstenenwoud
rondom. Het rivierwater, dat een deel van het eiland dagelijks
overspoelt, bevat zoveel stookolie en andere afvalproducten, dat de
hele oeverzone bij ons bezoek bedekt was met een taaie, zwarte laag.
De oeverbegroeiing wordt bovendien mechanisch kort gehouden door
grote hoeveelheden drijfhout. Het lijdt geen twijfel of niemand van ons
had ooit eerder een dusdanig troosteloos en afschrikwekkend excursieterrein bezocht. Wij snakten er dan ook naar, dit afschuwelijke schiereiland, waar men haast niet durft te ademen vanwege de stank, zo
spoedig mogelijk te verlaten. Het griend aan de oostkant [...] bleek nu
voor driekwart kaal en vermoedelijk dood te zijn. [...] Weliswaar vonden
we regelmatig dode plukjes mos, maar levende planten waren
bijzonder schaars. [...] Ook grote Hollandse iepen demonstreerden dat
we ons hier in een epifytenwoestijn bevonden, want hun stammen
waren mosvrij en droegen slechts een vettige aanslag. [...] Letterlijk en
figuurlijk opgelucht verlieten wij dit lugubere excursieterrein.’
Dat schrijven J.G. Postel, A. Touw en J. Mennema in 1964 over dit
eiland aan de monding van de Oude in de Nieuwe Maas, iets noordelijk
van de Rotterdamse woonwijk Hoogvliet. Ze keken ook rond in het
Ruigeplaatbos. `Jammer genoeg konden we ons geen goede indruk
vormen van de mosflora van een brakwatergebied, aangezien de
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watervervuiling ook hier zeer sterk bleek te zijn. [...] Blijkbaar waren de
stammen vroeger vrij sterk begroeid, maar evenals op het Kruiteiland
was het mos goeddeels dood.’ En het gezelschap besluit om maar `zo
snel mogelijk door te reizen naar Voorne.’ Niet alleen hier in Rotterdam,
tussen de schoorstenen van Pernis, was het met de mossen slecht
gesteld. `In het buitenland worden steeds geringe aantallen mossoorten vermeld binnen de directe invloedssfeer van grote steden,
zelden wordt meer dan een tiental soorten genoemd,’ schrijft H.C.
Greven nog in 1987. In Rotterdam inventariseert hij de Algemene
begraafplaats Crooswijk, waar hij 48 soorten aantreft. Dat is voor die
tijd al heel erg veel. Maar hoe staat het met de aantallen individuen?
Het is inmiddels onvoorstelbaar dat (zelfs voor Greven) in dit hele
Crooswijkse rotslandschap van ongeveer 20 ha welgeteld één
exemplaar van Grimmia pulvinata te vinden was! De epifyt Hypnum
cupressiforme komt er `verspreid voor’, wat voor Greven reden is om
bij het artikel een foto te plaatsen van de treurwilg waarop dit wonder
groeide `dankzij de afhangende takken’.
... niet zo heel veel later
Het Kruiteiland is niet meer: het lag te veel in de weg. Het Ruigeplaatbos bestaat nog steeds. Ik heb het in het najaar van 2002
onderzocht. Het is tamelijk arm aan soorten en individuen, maar onder
die soorten bevinden zich Fissidens gymnandrus, Plagiomnium
rostratum en Zygodon viridissimus var. viridissimus. En juist het
gedeelte langs de `lugubere’ Oude Maas is het rijkst. Recht boven het
vrachtverkeer dat door de Botlektunnel (Postel, Touw en Mennema
zullen griezelen bij het woord) dendert, groeien grote hoeveelheden
Syntrichia calcicola. Op de Crooswijkse begraafplaats is het soortenaantal licht toegenomen. Onder de nieuwe soorten zijn Bryum ruderale,
Didymodon luridus, Frullania dilatata, Metzgeria furcata en Orthotrichum striatum (in Grevens tijd niet één Orthotrichum!). Een klein
aantal soorten uit 1986 kon ik in 2003 niet terugvinden, maar bijna alle
andere zijn inmiddels algemeen tot zeer algemeen geworden. Van
Grimmia pulvinata en Hypnum cupressiforme zal in 2004 niemand
meer wakker liggen.
Mossenonderzoek in de stad
In het voorjaar van 2001 ben ik begonnen met het inventariseren van
mossen in het stedelijk gebied van Rotterdam. Hoofdzakelijk uit
praktische overwegingen: ik woon nu eenmaal in die stad. Ik heb een
hok van het Landelijk meetnet mossen geadopteerd, een hok waarvan
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het gezicht vooral bepaald wordt door het Kleinpolderplein, een
verkeersplein dat berucht is om zijn lange files. Ik zou er 55 soorten
vinden. Daar waren geen echte zeldzaamheden bij, maar wel vondsten
die ik in een stad (toen) niet verwachtte. Kleisoorten (Tortula modica),
veensoorten (Polytrichum longisetum), soorten van kalkrijk (Syntrichia
calcicola en S. ruralis var. arenicola) en kalkarm (Dicranella heteromalla) zand, oevermossen (Rhynchostegium riparioides), lithofyten
(Bryum radiculosum), epifyten (Metzgeria furcata en Ulota bruchii): het
groeide er allemaal broederlijk bijeen, om niet te zeggen chaotisch door
elkaar. Niet eens gemakkelijk voor iemand met nog niet zo veel
ervaring, aangezien de groeiplaats hier weinig houvast biedt bij het
determineren.
Langzaam aan kreeg ik plezier in het zoeken naar mossen op plaatsen
waar ze tegen de verdrukking in lijken te groeien, en waar iedereen aan
ze voorbij loopt. Op het Eiland van Brienenoord (in de Nieuwe Maas en
onder de gelijknamige brug) bleken ongeveer zeventig soorten voor te
komen, waaronder zeldzame als Bryum pallescens, Mnium marginatum, Plagiomnium rostratum en Thamnobryum alopecurum. In het
`natuurgebied’ De Esch op de andere Maasoever (een stuk zeer sterk
vervuilde grond waarvoor geen lucratiever bestemming meer te
bedenken was), zag ik voor het eerst in Rotterdam de minder
algemene Orthitrichum-soorten, Cryphaea heteromalla, Ulota phyllantha, U. crispa en Syntrichia laevipila. Fissidens incurvus bleek al
meteen alles behalve zeldzaam, en toen ik ongeveer een jaar bezig
was in Rotterdam, telde ik tot mijn verbazing meer dan honderd
soorten. Op dat moment deed de sport zijn intree, en besloot ik van
`Rotterdam’ een project te maken.
Van de mosflora van Nederlandse steden bestaan vrijwel geen gegevens. S. Groenhuijzen heeft De Mosflora van Groot-Amsterdam
onderzocht (Groenhuijzen 1981). Zijn artikel is vooral een historisch
overzicht. Zijn eigen onderzoek strekt zich uit over een periode van
veertig jaar (1941-1981), en hij heeft bovendien alle Amsterdamse
soorten van de Prodromus Florae Batavae uit 1893 opgenomen. Van
de soorten uit de Prodromus heeft hij er in de jaren van zijn eigen
onderzoek 37 niet teruggevonden. Zeker in een deels stedelijk gebied,
waar een vindplaats vaak al is verdwenen of veranderd vóór je met je
mos thuis bent gearriveerd, lijkt mij een dergelijk, langdurig onderzoek
uit praktisch oogpunt minder zinvol. Dit Groot-Amsterdam is bovendien
wel héél erg groot. Het omvat niet alleen het stedelijk gebied van
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Amsterdam, maar ook een groot stuk landelijk gebied dat zich uitstrekt
over een aantal gemeenten, waarvan Amsterdam er slechts één is. De
eenheid lijkt er vooral in te bestaan, dat alle plaatsen op één dag per
fiets vanuit Amsterdam bereikbaar moesten zijn. Groenhuijzen en zijn
groep komen zo uit op een totaal van 180 soorten. Ook over de
mosflora van buitenlandse steden is weinig bekend. Gegevens zijn er
van o.a. Berlijn(-West) (1986), Rome (1989) en Brussel (1997). Ook in
Brussel is trouwens een flink stuk omgeving meegenomen: de onderzochte oppervlakte is groter dan die van het Hoofdstedelijk Gewest
Brussel zelf. Zo is er een flink stuk Zoniënwoud de stad binnen
gesmokkeld. Voor wie in getallen is geïnteresseerd: in Berlijn zijn 250
soorten aangetroffen, in Rome (geen stad die een bryologenhart sneller
doet kloppen) 75, in Brussel 225.
Bij mijn eigen onderzoek houd ik mij strikt aan de gemeentegrenzen.
De gemeente Rotterdam loopt overigens door tot in zee, en ik heb me
daarom bovendien beperkt tot het deel ten oosten van de Oude Maas.
Wat overblijft, is vrijwel uitsluitend stedelijk gebied. Rotterdam is hier
bijna tot aan de gemeentegrenzen volgebouwd. Alleen aan de uiterste
noordwestrand van de stad (Overschie, Schiebroek) ligt voorbij de
rafelrand een smalle strook (nog) onbebouwd gebied, waar ik alleen
een aantal steekproeven heb genomen of nog denk te nemen. In het
onderzoeksgebied liggen enkele grote havens (Eemhaven, Waalhaven), maar het eigenlijke havengebied van Rotterdam ligt tegenwoordig veel verder westelijk. Het onderzoeksgebied is ongeveer 150
km2 groot en beslaat één uurhok geheel en twaalf gedeeltelijk.
Een steenrijk gebied
Afwisseling is het belangrijkste kenmerk van de stadsflora: bodem,
microklimaat, aard en hoeveelheid groen en braakland, gebruikte
steensoorten: het verandert bij iedere stap. Allereerst is er in de stad
natuurlijk veel steen in alle maten, soorten en graden van vochtigheid.
Een van de eerste mossoorten die mij in Rotterdam opviel, was Bryum
radiculosum. Op allerlei bakstenen muurtjes en vooral bruggetjes kwam
ik het tegen. Al snel vond ik ook de eerste kapselende planten (op de
historische Hillegondakerk en de ruïne van slot Hillegersberg). Twee
jaar later bleken de planten bij een restauratie van de kerk verdwenen,
maar op de ruïne groeiden ze verder: mét kapsels. Ook op de
Laurenskerk, hartje centrum Rotterdam, heb ik de plant kapselend
aangetroffen. Een tijd lang leek Bryum radiculosum `het’ Rotterdamse
stadsmos te worden, maar Syntrichia intermedia blijkt nog veel
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algemener. Op trottoirbanden, boomspiegels, duikers, elektriciteitshuisjes, viaducten en oeverbeschoeiingen: overal kom je het tegen, vaak in
kussens van meer dan tien centimeter doorsnede. Tortula marginata
(2x) en Gyroweisia tenuis (3x) trof ik beide op beschaduwde baksteen
in een aantal oude tuinen. De meest opmerkelijke vondst deed ik in een
zeldzaam treurig stukje Rotterdam, op een met beton verstevigd
grasdijkje aan de rand van een al dichtgetimmerde en -gemetselde
sloopbuurt: daar groeide Rhynchostegium rotundifolium.
Zand en nog eens zand
Hoewel de Rotterdamse bodem van nature uit klei en voor een kleiner
gedeelte uit veen bestaat, is de meest voorkomende grondsoort
opgebracht zand van diverse herkomst en samenstelling. Toen ik in
2001 op het Eiland van Brienenoord voor het eerst in de stad enorme
velden Syntrichia ruralis var. arenicola zag, was ik verbaasd, maar de
soort blijkt in één op de twee of drie Rotterdamse kilometerhokken voor
te komen (soms met kapsels), vaak samen met S. calcicola, dat
terrestrisch in Rotterdam minder voorkomt, maar doordat het ook op
bomen en vooral op steen groeit uiteindelijk algemener is. Aloina
aloides var. ambigua vond ik vijf maal, waarvan vier maal op kalkrijk
zand.
Op braaklanden, dikwijls opgehoogd met ontzilt zeezand, kun je leuke
vondsten doen als Bryum algovicum en Drepanocladus polygamus.
Vaak vind je er Aneura pinguis of Bryum tenuisetum, een soort die in
Rotterdam vrij algemeen is, maar op de Europese rode lijst staat. In
zeer dicht bebouwde gebieden (negentiende-eeuwse wijken!) levert
braakland soms het merendeel van de soorten. Braaklanden verschijnen en verdwijnen, maar doordat het percentage braak in de stad
ongeveer constant blijft, verandert de mosflora als geheel daardoor
nauwelijks. Ook onder en tussen de straatstenen ligt zand, en ook op
straat en op de stoep moet je op je hoede zijn: er kan Aneura pinguis of
Riccia sorocarpa tussen de tegels staan, maar evengoed R. cavernosa.
De meest voorkomende soort op zandgrond is Brachythecium albicans.
Onafzienbare aspergeplantages verraden waar Gemeentewerken aan
het graven, spitten en ophogen is geweest. Op vier plaatsen in de stad
heb ik de soort met kapsels aangetroffen. Pseudocrossidium hornschuchianum is bijna even algemeen als de beide andere Smaragdsteeltjes Barbula convoluta en B. unguiculata, en komt ook met kapsels
voor. Op twee verschillende verkeerspleinen en één maal op een
zandig braakland in de haven, trof ik Rhynchostegium megapolitanum.
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Er lopen een aantal oude havensporen door Rotterdam, die in hoog
tempo verdwijnen. Jammer, want zo’n landschap met Polytrichum
juniperinum en soms andere Polytrichum- soorten in de stad is een onRotterdams gezicht. Merkwaardig genoeg vond ik in deze ‘s zomer
zinderende steenwoestijnen tot twee maal toe Polytrichum commune.
De plantjes (en hun laminacellen) leken sterk op wat in Landwehr
(1984) de `droogtevorm’ wordt genoemd. Ik vind het moeilijk voor te
stellen dat de dwergjes uit deze woestijn dezelfde planten zouden zijn
als de lange slierten die in moerassen groeien. Of het verschil in
lamina-randcellen constant is, is mij uit eigen ervaring niet bekend,
maar bij de door mij gevonden plantjes weken die randcellen duidelijk
af van die van de moerasplanten. Nu al geven de Haarmossen in
Rotterdam hier en daar de plaats aan waar ooit een havenspoor heeft
gelopen, en binnenkort zal zelfs dat voorbij zijn. Tussen de rails vond ik
verder nog Homalothecium lutescens en het bizarre mosje Pohlia
flexuosa, overdekt met zowel broedknoppen (die meer op tubers lijken)
als broeddraden, die bij thuiskomst al bleken afgevallen.
Voeten in de klei
Klei is de overheersende grondsoort op de natuurlijker plaatsen in
Rotterdam. De soort die het meest opvalt, is Fissidens incurvus. Bijna
geen plantsoentje of het groeit er. De mooiste en grootste populatie
vond ik in een kleibosje in het hart van het verder uit zand bestaande
Terbregseplein, waar het verkeer aan alle kanten om en over ze heen
raast. De in Nederland algemener F. bryoides is in Rotterdam veel
zeldzamer. Leuke kleisoorten zijn verder Tortula truncata, T. modica en
Microbryum davallianum (niet altijd te determineren tot op variëteitniveau). Verder is de mosflora (vooral in bossen) op klei beperkt tot een
vrij klein aantal triviale soorten. Eurhynchium hians is het meest
algemene bodemmos in Rotterdam.
De laatste veenresten
Op een beperkt aantal plaatsen langs de noordrand van de stad
bevinden zich restantjes veengebied. Ze liggen allemaal in de buurt
van het riviertje de Rotte. Ik heb er behalve vier Sphagnum-soorten (S.
fallax, S. fimbriatum, S. palustre en S. squarrosum) o.a. Aulacomnium
palustre, Calypogeia fissa, Jungermannia gracillima, Campylopus
pyriformis, Dicranella cerviculata en Riccardia chamedryfolia gevonden.
Stuk voor stuk voor Nederland geen zeldzame soorten, maar in een
stad op hoofdzakelijk klei en kalkrijk zand aangename verrassingen. In
de Cultuurhistorische Plantentuin Charlois bleken Sphagnum
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fimbriatum, S. palustre en Plagiothecium undulatum te groeien op een
in 1979 uit de Prins Alexanderpolder opgegraven en overgebrachte
veenlaag die inmiddels sterk aan het eutrofiëren is.
Taluds, vloedbossen en zandstranden
Er lopen twee grote rivieren (Oude en Nieuwe Maas) door en langs
Rotterdam. De Nieuwe Maas is het belangrijkst, en het drukst bevaren.
Op de meeste plaatsen langs de rivier bevinden zich kademuren. Voor
zover dat van boven af te zien is, groeien er (door intensief gebruik en
onderhoud?) maar weinig verschillende mossoorten. Hetzelfde geldt
voor een aantal grachten in het centrum van de stad, die op het gebied
van vaatplanten (varens!) een zekere faam genieten. Door toeval kon ik
vanaf de kant een plukje Bryum imbricatum bemachtigen. Sommige
kademuren zijn dicht begroeid met mos, maar in de meeste gevallen
blijken dit de trivialer soorten te zijn. Vooral in het oosten, waar de
Nieuwe Maas de stad binnen komt, bevindt zich veel versterkt talud.
Daar vond ik o.a. Amblystegium tenax en A. fluviatile, Hygrohypnum
luridum, Cinclidotus danubicus, C. fontinaloides, C. riparius, Didymodon sinuosus, Octodiceras fontanum en Syntrichia latifolia. Hoger
op het talud groeien, naast de algemener soorten, o.a. Orthotrichum
cupulatum, Schistidium platyphyllum en Syntrichia intermedia. Erg blij
was ik met de vondst van Grimmia orbicularis. Leskea polycarpa zou ik
bij de riviermossen moeten noemen, als dit `Uiterwaardmos’ niet zo’n
eigenaardige voorkeur aan de dag zou leggen voor vrijstaande bomen
op de vreemdste plaatsen (spoorwegemplacementen, verkeerspleinen)
en vooral voor geasfalteerde fietspaden.
Natuurlijke oever is er niet veel meer langs de Nieuwe Maas. Op het
Eiland van Brienenoord bevindt zich een restant vloedbos. Daar trof ik
o.a. Mnium marginatum aan. Lunularia cruciata en Plagiomnium
rostratum zijn langs alle natuurlijke oevers algemeen, zowel langs de
Oude als de Nieuwe Maas. Langs de Oude Maas bevindt zich op
enkele plaatsen griendbos. De mosvegetatie wijkt daar weinig af van
die langs de natuurlijker gedeelten van de Nieuwe Maas. Soorten die ik
alleen aan de Oude Maas heb gevonden, zijn Fissidens gymnandrus
en Homalia trichomanoides.
Op het vroegere quarantaineterrein bij de Heijplaat, tegenover
Schiedam, bevindt zich een fors zandstrand met hier en daar brokken
steen en beton. Hier deed ik voor het eerst de bizarre vondst van
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Fontinalis antipyretica samen met Fucus vesiculosus (Blaasjeswier,
det. B. Otten) op één steen, waarover straks meer.
Het groen
De belangrijkste parken in Rotterdam zijn het Kralingse Bos (rechter
Maasoever) en het Zuiderpark (linker Maasoever). Verder liggen er
verspreid over de stad wat kleinere parken: hiervan zijn alleen het
Schiebroekse Park, Het Park (`bij de Euromast’), Park Schoonoord,
Drechterweide en de Semiramistuin bryologisch interessant. Van het
Lage Bergsche Bos ligt helaas maar een klein puntje binnen de
gemeentegrenzen. Al deze parken liggen grotendeels op klei, en
behalve de al genoemde Fissidens incurvus vind je er op de bodem
weinig interessants. Wel is er afwisseling tussen basifyten en de
acidofyten die aan de voet van oude bomen met een zure schors
groeien. Rond de voet van oude beuken, maar ook elzen, berken en
soms eiken bevinden zich vaak zure eilandjes met Dicranella
heteromalla, Pohlia nutans, Atrichum undulatum en Mnium hornum,
soms aangevuld met Polytrichum formosum en Plagiothecium laetum.
Hoe groot hierin de rol is van de boom(schors) zelf, van zure regen die
langs de stam stroomt of van (verdere) verzuring van dit regenwater
door op de stam groeiende cryptogamen, is moeilijk te zeggen. Verder
moet je het in kleibossen hoofdzakelijk van epifyten hebben, al
bevinden er zich soms ook de zonderlingste bouwsels met daarop idem
mossen.
Verreweg het grootste park (190 ha) is het Kralingse Bos, opgezet als
werkverschaffingsproject in de jaren voor de tweede wereldoorlog. Ik
heb het uitvoerig onderzocht en ben met een lijst van 94 soorten
geëindigd. Dat lijkt niet onaardig voor een stadspark, maar het grootste
deel van dit `bos’ is dóórloopwerk. De recreatiedruk is er enorm, om het
maar netjes uit te drukken. Bijna alle interessante vondsten heb ik
gedaan in een beperkt aantal (door bezoekers en hun honden)
vergeten hoekjes. Van de terrestrische soorten waren dat o.a.
Rhizomnium punctatum en Chiloscyphus polyanthos, van de epifyten
Radula complanata, acht Orthotrichum- en drie Ulota-soorten, Isothecium alopecuroides, Cirriphyllum crassinervium en Syntrichia papillosa.
Opvallend is het grote aantal vondsten van Orthotrichum lyellii. Nog
algemener zijn Frullania dilatata en Metzgeria furcata. Als je door het
Kralingse Bos loopt, kun je je niet voorstellen dat veel van deze soorten
ooit bijna uit Nederland waren verdwenen. Dicranum scoparium groeit
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er veel op Berk, maar ook op een groot aantal andere bomen, niet
allemaal met een (van huis uit) zure schors.
Veel minder interessant is het Zuiderpark. Bijna alle aardige vondsten
heb ik er gedaan aan de rand van het eigenlijke park: bij het landhuis
De Oliphant, in de al genoemde Cultuurhistorische Plantentuin Charlois
en op de volks- en schooltuintjes. Amblystegium tenax vond ik op een
wat ongebruikelijke plaats: een vochtig klinkerpad waar geen oever te
bekennen viel. Gyroweisia tenuis groeide op hetzelfde klinkerpad en op
een klinkerplaatsje aan een waterpartij. Microbryum davallianum var.
davallianum vond ik hier tussen de struiken in een volkstuintje. Het
kleine Park Schoonoord, in het centrum van de stad, is (ook voor
mossen) een juweel. Ik vond er o.a. Tortula marginata en Gyroweisia
tenuis. Verder Bryum ruderale en Cryphaea heteromalla. Het landgoed
De Tempel, aan de rand van Overschie, herbergt een grote en (in het
voorjaar van 2002) massaal kapselende populatie Plagiomnium
undulatum. Door de in bundels groeiende kapsels (polysetie) een
opvallende verschijning. Het Rotterdamse puntje van het Lage
Bergsche Bos is klein, maar er liggen aardige veenrestjes met o.a.
Dicranella cerviculata en drie Plagiothecium-soorten. Een wonderlijk,
aan zijn lot overgelaten en totaal versnipperd gebiedje vormt het park
Drechterweide aan de zuidrand van de wijk Pendrecht. Je vindt er
Cryphaea heteromalla, Metzgeria furcata, Frullania dilatata en
Syntrichia papillosa samen op één boom, en aan de rand van het park
Pylaisia polyantha. De overige openbare parken zijn wat mossen
betreft weinig interessant, al doe je overal wel eens een leuke vondst.
Het is er te open, te druk, te geplaveid met hondenpoep in alle
denkbare kleuren en consistenties, er staan te veel verkeerde (vaak
exotische) bomen.
Hoogst interessante natuurgebieden vormen de begraafplaatsen. Het is
er bovendien uiterst prettig en hondvrij werken. Interessant zijn vooral
de Algemene begraafplaats Crooswijk, die Greven al in 1986 bezocht,
en de kleine begraafplaats Oud Kralingen (veel Orthotrichum cupulatum, verder O. striatum en Cryphaea heteromalla). Op de Hervormde
begraafplaats Hillegersberg bevindt zich de al eerder genoemde
slotruïne, maar voor de rest wordt hier te aanhoudend en te grondig
gestoft en gepoetst.
Van de diergaarde Blijdorp heb ik het oude deel (oostelijk van de bocht
in de spoorlijn naar Utrecht) bekeken. Het is natuurlijk dolle pret om in
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de kooi tussen de Aziatische goudkatten en in de olifantengracht naar
mossen te zoeken, maar het resultaat was teleurstellend. De ammoniakdamp die je hier soms de adem afsnijdt, spreekt boekdelen, en een
zichtbare, zeer begrijpelijke hygiëne houdt waarschijnlijk de rest van de
mossen op afstand. Wat ik hier vond, was triviaal.
Waarschijnlijk het grootste deel van het Rotterdamse groen bevindt
zich achter de huizen en gebouwen. Wie een natuurgebied inventariseert, zorgt voor een vergunning van de eigenaar, waarna hij maanden
of jaren vooruit kan. In de stad is het onmogelijk om je van de
toestemming van alle duizenden verschillende eigenaars en huurders
te verzekeren. Er zijn mossoorten waarvan je bijna zeker weet dat ze
ergens in al die tuintjes achter de huizen groeien, maar waar je niet bij
kunt. In sommige hokken is vanaf de straat geen boom en geen stukje
groen te bekennen, terwijl het achter de huizen één groot en
aaneengesloten groengebied is. Nu en dan nodigt een geïnteresseerde
bewoner je uit, zijn tuintje te bekijken, maar moeite doe ik daar meestal
niet meer voor: zo’n liefhebber kost zeeën van tijd. De streeplijst ziet er
dan aan het eind wel wat treurig uit, maar ik vlei me met de hoop dat
wat in die achtertuinen groeit ook wel ergens anders in de stad zal
opduiken. De inventarisatie van een afzonderlijk hok zal vaak
onvolledig moeten blijven, voor de stad als geheel zal het vermoedelijk
weinig uitmaken.
En de conclusies?
Van de ongeveer 150 km-hokken van `Klein-Rotterdam’ heb ik er in de
afgelopen drie jaar ongeveer 85 geheel of gedeeltelijk geïnventariseerd. Hoewel de resultaten regelmatig bijstelling van de plannen nodig
maken, hoop ik uiteindelijk ongeveer 66% van alle hokken (iets meer
dan honderd) geheel of gedeeltelijk te onderzoeken, en mij daarna tot
een aantal steekproeven en gerichte zoekacties (waar blijft nu dat
Rietdakmos?) te beperken. Verrassingen blijven in elk hok mogelijk
(ook Rhynchostegium rotundifolium vond ik in een van die vele
troosteloze hokken waar ik me afvroeg waar ik mee bezig was), maar
alles onderzoeken is weinig effectief. In sommige zeer dicht bebouwde,
drukke gebieden, is de samenstelling van de mosflora grotendeels
voorspelbaar. De tijd die je hieraan besteedt, onttrek je aan belangrijker
gebieden. Mijn tijd is beperkt, het aantal bryologen is dat ook. IJs en
weder dienende hoop ik het veldwerk in de loop van 2004 af te ronden
en mij vervolgens aan het ordenen van de gegevens te wijden.
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Begint er zich al wat af te tekenen na drie jaar? Ja, maar nog heel
voorzichtig. Allereerst slepen veel, vooral ervarener, bryologen nog de
beelden uit de jaren zestig tot tachtig met zich mee, uit de diepste
dalen van de verzwaveling. Zie boven! Zij geloven hun oren niet,
wanneer je ze vertelt wat er in de stad groeit. Ik heb geen reden om
aan te nemen dat Rotterdam een uitzondering vormt. Het lijkt mij dan
ook goed, de stad wat vaker in, en niet alleen uit te lopen, wanneer er
mossen gekeken moeten worden. Hoewel ik nog midden in het
veldwerk zit en aan evaluatie nog bijna geen tijd heb besteed, heb ik de
indruk dat het inventariseren van stedelijk gebied veel nieuwe
gegevens kan opleveren.
Wat Rotterdam betreft, lijkt zich in het algemeen een afname van het
aantal soorten en individuen van oost naar west af te tekenen. De
schoorstenen! ben je meteen geneigd te roepen. Die zullen een rol
spelen, maar belangrijk is ook het ontbreken van geschikte biotopen
voor met name epifyten in het westelijk deel van de stad, waar
nauwelijks openbaar groen te vinden is. Alleen dáár komen een enkele
keer zelfs hokken voor zonder Hypnum cupressiforme, en met slechts
mondjesmaat Dicranoweisia cirrata. In het Oudelandse Park in Hoogvliet, van Shell Pernis gescheiden door een zesbaans autoweg, groeien
Metzgeria’s, Frullania’s, Ulota’s en Orthotrichums op de bomen. Maar
die bomen moeten er dan wel staan! Voor het laatste woord hierover is
veel en serieus onderzoek nodig.
Wat betreft de halotolerantie van een aantal mossen blijken mijn
bevindingen niet altijd te kloppen met het in de literatuur vermelde.
Fontinalis antipyretica bijvoorbeeld komt in het hele Rotterdamse
gedeelte van de Oude en Nieuwe Maas voor. Vanaf de kademuren is
het, ook bij laag water, moeilijk op te sporen, maar op elk talud is het in
grote hoeveelheden te vinden, vaak in gezelschap van Blaasjeswier
(Fucus vesiculosus), Darmwier (Enteromorfa spec.) of Zeepokken
(Balanus spec.). Het rivierwater is dan ook tot voorbij Rotterdam (zwak)
brak, en bevat aan de westrand van het onderzochte gebied tot ca. 3,0
kg/m3 chloride. Fontinalis antipyretica blijkt sterk halotolerant te zijn, en
een tijdelijke teruggang van de soort in het zuidwesten van Nederland
in de jaren vijftig en zestig kan zeker niet in alle gevallen aan de
watersnoodramp van 1953 worden geweten, zoals wel wordt gedaan.
Er groeien nog veel méér mossen in en langs dit water die tegen al dat
zout blijkbaar geen bezwaar hebben (waaronder de drie Cinclidotus-
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soorten, Octodiceras fontanum, Fissidens gymnandrus en Riccia
fluitans), maar aan conclusies wil ik mij hier nog niet wagen.
Een veel voorkomend verschijnsel in de stad is, wat in zekere kringen
de `Boomgrimmia’ wordt genoemd. In de buurt van autowegen en
schoorstenen bevolken lithofyten en terrestrische soorten: Grimmia
pulvinata, Tortula muralis, Bryum argenteum, Orthotrichum anomalum
en Ceratodon purpureus (vrijwel zonder uitzondering de `kortbladige
vorm’) massaal de boomstammen. Meestal wordt dit geweten aan
depositie van (stik)stof als gevolg van verbrandingsprocessen, en
hoewel ik hiernaar geen onderzoek heb gedaan, lijkt mij die conclusie,
gezien de absolute voorspelbaarheid van het fenomeen, niet bij
voorbaat onjuist. Bomen overdekt met een grijs waas van Orthotrichum
diaphanum vormen meestal de opmaat. Weldra volgen de Boomgrimmia’s. In zijn meest extreme vorm heb ik het verschijnsel
waargenomen op een aantal esdoorns in Pernis, dicht bij de zuidelijke
ingang van de Beneluxtunnel: veel en zwaar verkeer, zware industrie.
Langs de A20 (Ring-Noord) vond ik alle bovengenoemde soorten
samen op één enkele boom!
Wat verder begint op te vallen, is de klontering van km-hokken waarin
een bepaalde soort voorkomt. Telkens weer blijken soorten die elders
in de stad niet of nauwelijks vóórkomen in een aantal aaneengesloten
hokken te groeien. Daar zijn soorten bij die in Nederland zelden of nooit
kapsels vormen en die evenmin speciale organen voor vegetatieve
voortplanting hebben, zodat het onwaarschijnlijk is dat de verspreiding
vanuit één punt binnen het gebied heeft plaatsgevonden. Behalve hun
geografische ligging hebben de vindplaatsen hoegenaamd niets met
elkaar gemeen. De hokken blijken opvallend vaak op een rechte lijn te
liggen, ongeveer oost-west. Wie in een willekeurige stad een wandeling
van een uur in rechte lijn maakt, zal merken dat er van enige eenheid
geen sprake is. In natuurlijker gebieden, die zowel homogener als
mosrijker zijn, zal zo’n klontering, als er sprake van is, waarschijnlijk
niet meteen in het oog springen, maar in de stad is het een opvallend
verschijnsel. Ik zie met nieuwsgierigheid uit naar de definitieve verspreidingskaartjes.
Op het moment dat ik dit schrijf (22 januari 2004) telt mijn lijst 161
soorten. Zelfs als ik geen nieuwe soorten meer zou vinden, betekent
dit, dat een kleine 30% van de Nederlandse mossoorten in het stedelijk
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gebied van Rotterdam voorkomt. Er zijn heel wat natuurgebieden die
dit aantal niet halen.
Als belangwekkende nieuwigheden kan ik ten slotte nog melden dat
Bryum pseudotriquetrum gedijt in verloren autospatborden (veenvorming), en dat Dicranoweisia cirrata behalve op de bekender bomen
ook groeit op Weymouthden (Pinus strobus), Amberboom (Liquidambar
styraciflua), Metasequoia glyptostroboides, Hemelboom (Ailanthus
altissima) en Gouden regen (Laburnum anagyroides).
Dank!
Op mijn tochten word ik soms vergezeld door Cor Ruinard, die dan meestal de
mossen boven 1,65 m voor zijn rekening neemt. Verder ben ik in het veld enkele
malen bijgestaan door Remko Andeweg (bureau Stadsnatuur Rotterdam), die ook
op eigen houtje een aantal mossen heeft aangedragen, en door Inez en Koos
Gottenbos (KNNV IJssel en Lek). Chris Buter en Cor Ruinard plus een aantal
specialisten-BLWG’ers hebben mij geholpen, en helpen mij nog steeds, met (het
verifiëren van) problematische determinaties. Als ik na beëindiging van het
onderzoek wat meer schrijfruimte tot mijn beschikking heb, hoop ik ze allemaal
persoonlijk en uitvoerig te bedanken.
Rode-lijstsoorten
Volgens Siebel et al. (2000). De cijfers geven het aantal km-hokken aan waarin de
soort is aangetroffen: Bryum imbricatum (KW/1), Climacium dendroides (KW/1),
Isothecium alopecuroides (KW/1), Microbryum davallianum (KW/3), Mnium
marginatum (KW/2), Rhynchostegium rotundifolium (GE/1, ook Europese rode lijst),
Syntrichia laevipila (KW/6), Tortula marginata (KW/2). Bryum tenuisetum (in
minstens 10 km-hokken) komt niet voor op de Nederlandse rode lijst, maar wel op
de Europese (categorie is `insufficiently known’).
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Abstract: Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E.Bigelow en O.ericetorum
(Fr.: Fr.) Lange on dead wood in the Netherlands
Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow and O. ericetorum (Fr.: Fr.) Lange
have been found growing together on a huge ancient snag of Pedunculate oak near
the village of Wolfheze. Both lichens are extremely rare in The Netherlands. They
were accompanied by Cladonia incrassata, C. digitata and liverworts characteristic of
turf but also occurring on dead wood in the later phases of decay. Moreover, in
november 2003, the fruiting body of Omphalina hudsoniana appeared for the first
time in the country. These records stress the importance of dead wood for
biodiversity in Dutch forests.

Het reservaat Wolfheze-Laag bestaat grotendeels uit een half natuurlijk
Eiken-Beukenbos op voedselarme zandgrond (Fago-Quercetum).
Natuurmonumenten, de beheerder, stimuleert de natuurlijke bosontwikkeling en laat dood hout zoveel mogelijk liggen. Het bos wordt
doorsneden door enkele in het verleden gegraven ‘sprengen’ die de
nabijgelegen (papier)molens van water moesten voorzien. Langs één
van deze sprengen staat een rijtje schilderachtige eiken met een
geschatte leeftijd van ruim 450 jaar, de ‘Wodanseiken’. Eén zeer fors
exemplaar is al tientallen jaren geleden gestorven. Dankzij de tolerante
houding van de beheerders ten opzichte van dode bomen bleef deze eik
het lot van verwijdering bespaard. Tijdens een mosseninventarisatie
werden op het afgestorven, maar nog overeind staande, stamdeel fraai
bleekgroene schubjes met een helderwitte opstaande rand opgemerkt.
Het vermoeden rees al snel dat we te maken hadden met een soort van
het geslacht Omphalina. Vergelijking van het materiaal met beschrijvingen en vooral de afbeeldingen wezen al direct op Omphalina
hudsoniana. In Wirth (1995; deel 2, pagina 619) staat de soort voortreffelijk afgebeeld. De thalli groeiden met tientallen exemplaren bijeen,
zowel bovenop als langs de hellende zijkant van de eik. Navraag leerde
dat de thalli al enkele jaren niet meer waren gezien, maar dat deze
groeiplaats bij Wolfheze wel bekend was (mondelinge mededeling
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Aptroot). Zo heeft Ab Masselink Omphalina hudsoniana in de zeventiger
jaren vastgesteld. Het lijkt er op dat genoemde vindplaats exact dezelfde
boom betreft. De soort is in een veel verder verleden in ons land
bovendien op turf gevonden, vermoedelijk in Drenthe omstreeks 1900.
De schubjes zijn dus uiterst zeldzaam, de vruchtlichamen van Omphalina hudsoniana zijn in Nederland zelfs nog nooit gevonden. Tot voor
kort dan, want op 29 november 2003 werd tussen de schubjes een
minuscuul paddestoeltje ontdekt.

Verreweg de meeste schimmels in korstmossen horen tot de
zakjeszwammen (Ascomyceten). Bij wijze van uitzondering leeft de alg
(Coccomyxa) in Omphalina hudsoniana echter samen met een plaatjeszwam (Basidiomyceet). Aan de hand van door Bart Heyne gemaakte
foto's concludeerde Thom Kuyper, die de soort beschreef voor de Flora
Agaricina Neerlandica (Arnolds et al. 1996), dat zowel steeltint als
hoedkleur geen twijfel lieten bestaan over de identiteit van het
paddestoeltje. Microscopische controle door Jaap Wisman verschafte
definitieve zekerheid: de eerste vondst van een vruchtlichaam van
Omphalina hudsoniana in Nederland was een feit! Het paddestoeltje
staat bij mycologen bekend onder de naam Paarssteelveentrechtertje
(Arnolds & Van Ommering 1996). Over de wetenschappelijke naam valt
te twisten. De nomenclatuur van gelicheniseerde trechtertjes is nog
verre van helder. Een veel gebruikt synoniem is Phytoconis viridis, maar
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vermoedelijk luidt de correcte naam tegenwoordig Lichenomphalia
hudsoniana. Wij sluiten ons hier aan bij de Checklist van de Nederlandse lichenen en lichenicole fungi (Aptroot et al. 1999) en gebruiken
dus de naam Omphalina hudsoniana (H.S.Jenn.) H.E.Bigelow.
Omphalina hudsoniana is over het algemeen in het buitenland niet
zeldzaam. De soort wordt gemeld van hoogveen, rottende planten, dood
hout en vochtige turf in Groot-Brittannië, Europa en Noord-Amerika
(Purvis et al. 1992; Brodo et al. 2001) en van veen en bemoste rotsen in
zowel de Duitse middelgebergten als in het noordduitse laagland (Wirth
1995). Een koele standplaats geniet kennelijk de voorkeur. Wat dat
betreft mag niet onvermeld blijven dat de Nederlandse groeiplaats zich
gedeeltelijk boven water bevindt van een praktisch continu stromende
koele spreng (gegraven beek) en bovendien in een tamelijk diep oost –
west verlopend, sterk beschaduwd dal. Niet bij de soort zelf, maar wel bij
het geslacht Omphalina wordt in Wirth (1995) dood hout als substraat
vermeld. In Wolfheze zijn de thalli aangetroffen in met plantaardig
materiaal en humus gevulde groeven en spleten. Het ruwe, nog steeds
tamelijk harde, eikenhout zelf wordt vermeden. Het substraat houdt
eigenlijk het midden tussen dood hout en veen. Dat blijkt ook uit het
spectrum van de begeleidende soorten. Omphalina hudsoniana groeide
in gezelschap van o.a. Omphalina ericetorum, Leucobryum glaucum,
Cephalozia connivens, Lepidozia reptans, Cladonia digitata en C.
incrassata, een combinatie van dood hout specialisten en soorten met
een voorkeur voor humeuze tot venige groeiplaatsen. Een indruk van de
begroeiing geeft de volgende ‘bryosociologische’ opname (schattingsschaal volgens Braun-Blanquet):
Opp. proefvlak (m²): 1.0; Bedekking kruidlaag (%): 1; Bedekking moslaag (%): 75.
Omphalina hudsoniana 1; Omphalina ericetorum 1; Cladonia digitata 3; Leucobryum
glaucum 2b; Cephalozia connivens 2a; Campylopus flexuosus 2m; Lepidozia reptans
1; Cladonia floerkeana 1; Cladonia incrassata 1; Trapeliopsis pseudogranulosa 1;
Vaccinium myrtillus +; Molinia caerulea r

Volgens A. Aptroot (mede n.a.v. gegevens van A. Masselink) zou in het
verleden een tweede Omphalina, te weten Omphalina ericetorum (Fr.:
Fr.) M. Lange (synoniem Phytoconis ericetorum; Gewoon veentrechtertje) op dezelfde boom zijn vastgesteld. Bij controle bleken inderdaad de
voor deze soort karakteristieke geclusterde algengroepjes aanwezig.
Helaas werden van O. ericetorum geen vruchtlichamen aangetroffen.
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Omphalina hudsoniana en O. ericetorum ontbreken in het Basisrapport
met voorstel voor de Rode Lijst (Aptroot et al. 1998b) en in de Toelichting (Aptroot et al. 1998a). Beide soorten zijn echter wel opgenomen in
de Checklist (Aptroot et al. 1999) en staan als zzz ‘gevoelig’ resp. zz
‘bedreigd’ geclassificeerd. In de Rode Lijst Paddestoelen (Arnolds 1989;
Arnolds & Van Ommering 1996) staat Omphalina hudsoniana vermeld
als Phytoconis viridis en is als GE geclassificeerd. Omphalina ericetorum
wordt vermeld als Phytoconis ericetorum en bedreigd (BE). Wat
Omphalina hudsoniana heeft bewogen om in 2003 na jarenlange afwezigheid weer tevoorschijn te komen blijft waarschijnlijk een onopgelost raadsel. Wellicht is er een verband met de extreem warme zomer
van 2003? Die ene dode Wodanseik lijkt de enige plaats waar dit
bijzondere organisme in Nederland nog wil groeien. Omphalina ericetorum is minder zeldzaam en komt zowel terrestrisch voor als op dood
hout. Het belang van dood hout voor de biodiversiteit is met deze
vondsten nog eens aangetoond en het is daarom te hopen dat in de
toekomst nog meer dode bomen van grote afmetingen hun laatste jaren
van trage afbraak in het bos mogen slijten.
Met dank aan André Aptroot, Kim Arends, Nico de Bruin, Bart Heyne, Joop
Kortselius, Thom Kuyper en Jaap Wisman voor het verstrekken van (beeld)informatie en het verzamelen van (literatuur)gegevens.
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Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het
Wekeromse Zand (II): een vergelijking tussen 1994
en 2004
Rita Ketner-Oostra
Algemeer 42, 6721 GD Bennekom (rita.ketner-oostra@wur.nl)
Abstract: Changes in the lichen vegetation of the Wekeromse Zand: a
comparison between 1994 and 2004.
In the previous review (period 1984-1994) the subject of discussion was a decrease of
the quantity of lichens in the nature reserve of 190 ha inland sand-dune landscape in
the Veluwe region of Gelderland, while the species diversity remained high. In 19921993 management measures in this reserve, such as the cutting and removing of 35
ha pine-trees and sod-cutting, were implemented in order to regain an open inland
sand-dune landscape. In 2003 it became apparent that too much erosion had harmed
the lichen-steppe in the northern part, which had changed into a pioneer vegetation
with the moss Polytrichum piliferum. In the southern part with fewer dynamics, the
influence was visible of the aerial nitrogen deposition, which was in spite of the gradual
reduction still as high as approx. 30 kg N.ha-1.y-1. Large areas were grass encroached
and / or affected by encroachment with the neophytic moss Campylopus introflexus.
Only where cover sand with a higher buffer-capacity had an outcrop over the acid drift
sand, the lichen vegetation flourished and was extending. For the reserve as a whole
the lichen diversity remained high, but since 1994 the quantity has decreased even
more.

Inleiding over het gebied en het onderzoek in de periode 1984-1994
In een vorig artikel (Ketner-Oostra & Masselink 1999) werd het voorkomen van lichenen in het zandverstuivingslandschap van het
Wekeromse Zand in 1984 en 1994 met elkaar vergeleken. Dit 480 ha
grote natuurgebied ligt tussen Lunteren en Otterlo en is eigendom is van
de Stichting Het Geldersch Landschap. Hier had Masselink vegetatiekundig onderzoek gedaan in de periode 1984-1985 en Ketner-Oostra
(K.-O.) in de periode 1993-1994. K.-O. & Masselink (1999) concludeerden dat in het centrale stuifzandlandschap (ca. 190 ha volgens
Fliervoet et al. 1992) Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) sterk was
afgenomen en de neofyt Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus)
daarentegen sterk toegenomen. De hoge bedekking van algenslijm
(Gloeocystis polydermatica) op de moslagen werd in verband gebracht
met de extreem hoge ammoniak-depositie die hier toen nog meer dan
50 kg N ha-1 jr-1 bedroeg. Van de korstmossen waren in 1994 de meeste
soorten uit 1984 nog aanwezig, maar de kwantiteit was sterk gedaald. Het
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zwaartepunt lag in 1994 op de humicole soorten die op gehumificeerde
moslagen in de bosranden voorkwamen. Dit deel van de vegetatie
beschouwde Masselink (1994) als de typische variant (1.) binnen de
Cladonia-rijke sub-associatie van de Heidespurrie-Buntgras-gemeenschap (Spergulo-Corynephoretum). Bovendien kwamen daarvan de
overige drie varianten voor:
2
de variant met Ezelspootje (Cladonia zopfii) en Kraakloof
(Cetraria aculeata),
3
variant met Hamerblaadje (Cladonia strepsilis) en
4
die met rendiermossen, namelijk Open rendiermos (Cladina
portentosa) en Gebogen rendiermos (Cladina mitis; thans C.
arbuscula ssp. mitis).
Van deze varianten kwamen in in 1994 in totaal nog vier Rode Lijst soorten (Aptroot et al. 1998) voor, namelijk Ezelspootje, Hamerblaadje,
Gebogen rendiermos en Open heidestaartje (Cladonia crispata), die
echter sterk in bedekking waren afgenomen in vergelijking met 1984. De
Rode Lijst-soort Stuifzandkorrelloof (Stereocaulon condensatum) kwam
in 1994 nog wel voor, maar ook veel minder dan in 1984.
Onderzoek in de periode 1994-2004
In de periode 1994-2004 herhaalde K.-O. haar onderzoek over
ontwikkelingen in vegetatie en bodem in het kader van een Monitorprogramma na intensief beheer. In dit terrein hadden namelijk in 19921993 Effect Gerichte Maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring (EGM)
plaats gevonden waarbij 35 ha Vliegdennen en spontaan bos verwijderd
was. Bovendien waren in gedeelten van het terrein de stobben en
weggehaald en was er geplagd. Het doel daarvan was om de bestaande
stuifbanen in meer actieve verstuiving te krijgen en om de korstmosrijke
Buntgras-vegetaties (lichenensteppen) voor de toekomst te behouden
(Fliervoet et al. 1992).
Methode
Het Monitor-programma 1994-2004 bestond uit een basis-onderzoek
naar de vegetatie waarna acht Permanente kwadraten (PQ's) van
minimaal 2 x 2 m werden uitgepaald (K.-O. 1995). Er lagen drie PQ's in
open zand waarvan er twee door het beheer kaal waren gemaakt (één
vlak, één op een zuidwesthelling). Eén PQ met Buntgras en Ruig
haarmos lag vlakbij de stuifbaan, drie PQ's hadden korstmosrijke
vegetatie en één lag op oude mosondergroei van het gekapte bos en had
veel houtresten. In 1996, 1999, 2001 en 2003 werd de vegetatie
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gemonitored, waarna in 2003 de evaluatie volgde (K.-O. 2003). De
vegetatie-opnamen zijn gemaakt volgens de abundantie- en bedekkingsschaal van Barkman, Doing & Segal (1964), maar in de eind-evaluatie zijn
alle bedekkingen uitgedrukt in procenten. In 2003 zijn er bovendien drie
series opnamen gemaakt, één in het open stuifzand-terrein en twee in de
lichenensteppen zoals die op de vegetatiekaart van Fliervoet et al. (1992)
aangegeven waren. Aan de rand van de PQ's vond in 1994, 1999 en
2003 bodemonderzoek plaats, waarover elders gepubliceerd zal worden.
De nomenclatuur van de korstmossen is volgens Van Herk & Aptroot
(2004). De nomenclatuur van de mossen is volgens Touw & Rubers
(1989) en die van de hogere planten volgens Van der Meijden (1990).
Resultaten en Discussie
Invloed van het klimaat in de periode 1994-2004
Uit het monitoringsonderzoek komt duidelijk naar voren dat het klimaat
een zeer verschillend effect op het stuifzand had. Na het einde van de
ingrepen in de periode 1993-1994 is door enkele droge winters met vorst
en droge zomers een sterke verstuiving ontstaan. Deze niet te voorziene
factor heeft het effect van de ingrepen in hoge mate versterkt. Het effect
van het droge voorjaar, de warme droge zomer en herfst van 2003 is
vooral gelegen in de toegenomen verstuifbaarheid van het zand en de
verintensievering van de mineralisatieprocessen in de (korst)moslagen.
Daarbij kwam, in samenhang met de mooie zomers, een sedert 2000
toegenomen en in 2003 langdurige recreatie-invloed.
Dynamiek in het stuifzandgebied
Als resultaat van de beheerswerkzaamheden bleek de dynamiek vooral in
het noordelijk deel van het stuifzandgebied nog steeds aanzienlijk te zijn.
Deze variëerde tussen 1993 en 2003 nogal, afhankelijk van natte koude
of droge warme zomers, maar de PQ's met open zand waren nog steeds
kaal en vertoonden een hoge mate van zandtransport. Het PQ met
Buntgras en Ruig haarmos bleef al die jaren dat vegetatie-type houden,
wat wijst op continu instuivend zand. Dit vegetatietype is ook elders veel
waargenomen, oa. in de noordwestelijke stuifbaan en aan de rand van de
noordoostelijke stuifbaan waar in 1992 nog lichenensteppen werden
gekarteerd. Dit alles wees op toegenomen zandtransport in de noordelijke
terreindelen.
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Veranderingen in de lichenensteppen
Doordat deze in 1992 gekarteerd waren (Fliervoet et al. 1992), kon met
behulp van een GPS de toestand in 2003 onderzocht worden. De twee
series van extra opnamen in 2003 geven een tweeledig beeld. Vooral in
de noordelijke terreindelen is door sterke overstuiving de (korst)moslaag
geërodeerd en gemineraliseerd. In plaats daarvan nam het pioniermos
Ruig haarmos toe, met uitzondering van het meest noordwestelijke in de
bosrand gelegen deel. Daar waren in 1995 op een voormalig ruiterpad
zeer fraaie lichenen aangetroffen. In de opnamen uit 2003 blijken hier nog
wel veel licheensoorten voor te komen, maar Grijs kronkelsteeltje is ook
binnen gedrongen en heeft zich op kale plekken vlakdekkend gevestigd
(opname 03.We.23 en 24, zie Appendix 1). In de noordoostelijke inhammen van het bos had Masselink vóór 1984 nog Rendiermostapijten
aangetroffen, die echter in 1994 al bijna verdwenen waren. Nu overheerste daar Buntgras-vegetatie met Ruig haarmos, soms gemengd met
Grijs kronkelsteeltje. Vooral in de zuidelijke terreindelen was na de
beheersingropen sprake van toename van grassen, met name van
Zandstruisgras (Agrostis vinealis) en Bochtige smele (Deschampsia
flexuosa), maar ook van mossen. Op locaties zonder invloed van
instuivend zand en aan de bosranden was dat het Grijs kronkelsteeltje.
Het binnendringen van dit neofytische mos in een lichenenrijke Buntgrasvegetatie kan als een gevolg van vegetatie-successie opgevat worden,
waarbij het echter een bedreiging voor de korstmos-bedekking kan gaan
vormen (Biermann & Daniels 1997, Ketner-Oostra 2002). Het PQ in de
luwte van de oostelijke bosrand (PQ.F, zie Appendix 1) heeft in 2003 nog
steeds 14 soorten lichenen, waaronder twee Stapelbekertjes-soorten, met
een totale bedekking van 15%. Grijs kronkelsteeltje nam daar echter
tussen 1996 en 2003 toe van 2% naar 30%.
Nieuwe ontwikkelingen
De omwoeling van de mos- en korstmoslaag door vogels zou voor de
ontwikkeling van een korstmosrijke vegetatie een negatieve factor zijn.
Het PQ in Buntgras-vegetatie met Grijs kronkelsteeltje, dichtbij een hoge
actieve stuifrug, werd september 1999 totaal omwoeld door vogels (zie
PQ.E in Appendix 1). In 2001 hadden zich weer meerdere korstmossoorten gevestigd, met als eerste Rood bekermos (Cladonia coccifera),
Ezelspootje (C. zopfii), Rafelig bekermos (C. ramulosa), Bruin heidestaartje (C. glauca), Melige heidelucifer (C. macilenta) en Bruin bekermos
(C. merochlorphaea). In 2003 waren daar Kraakloof (Cetraria aculeata),
Varkenspootje (C. uncialis), Gebogen rendiermos (Cladina arbuscula s.l.)
bijgekomen, met Cladonia monomorpha als klapstuk (det. Aptroot). Dat
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hier deze ontwikkeling plaats vond en niet elders, kan samenhangen met
de regelmatige lichte overstuiving van het mosdek, zonder dat er sprake
was van erosie. Ook kan een rol hebben gespeeld dat vóór het PQ
omwoeld werd er een korstmosbedekking van 25% was met 10 soorten.
Masselink meende indertijd (mond. meded.) dat korstmossen langs
mosbrokken omhoog kunnen groeien, maar volgens mij vestigen de
soorten zich duidelijk van buitenaf.
Lichenen op geërodeerd dekzand
Op de grens van het zuidelijke stuifzandterrein met het heidelandschap
ligt een duinrichel waarvan in 1993 de Vliegdennen zijn verwijderd. Een
plek met rendiermossen is daar toen gespaard gebleven waarna er een
PQ is aangelegd (PQ.D in Appendix 1). Er werd hier regelmatig door
konijnen gegraven en/of gekrabd door hoefdieren. Daardoor kwam het
onder een humeuze toplaag liggende dekzandmateriaal aan de
oppervlakte. Dit heeft duidelijk effect op de uitbreiding van de rendiermossen gehad, maar ook op de toename van andere soorten
korstmossen: tot in totaal 14 soorten. In 2003 kwamen hier de bovengenoemde varianten van het Heidespurrie-Buntgras-gezelschap voor:
variant 2. met Ezelspootje en Kraakloof, variant 3. met Hamerblaadje en
variant 4. met rendiermossen, namelijk Open rendiermos en Gebogen
rendiermos. Daarbij zijn Ezelspootje, Hamerblaadje en Gebogen
rendiermos Rode Lijst-soorten evenals het nog niet genoemde Open
heidestaartje (C. crispata). Slank heidestaartje (C. gracilis), Stapelbekertje (C. cervicornis) en enkele algemene humicole soorten
completeerden dit PQ.D van 4 x 4 m in 2003. In de loop van de onderzoeksperiode bleken zich van hieruit rendiermossen in de omgeving
gevestigd te hebben.
Veranderingen sinds 1994 in relatie tot omgevingsfactoren
De lichenensteppen zoals die in 1992 gekarteerd werden door Fliervoet et
al. (1992) zijn grotendeels verdwenen. In het noordelijke deel van het
stuifzandgebied is dit het gevolg van toegenomen dynamiek door te veel
instuivend zand. Dit heeft daar de ontwikkeling van Ruig haarmos
bevorderd. In de zuidelijke terreindelen is na de beheersingrepen vooral
sprake van vergrassing en vermossing. Alleen in het uiterste noordwesten
en aan de oostelijke bosranden zijn nog restanten van de lichenensteppen te vinden, evenals plaatselijk op de zuidelijke dekzandrug. Het
één en ander hangt waarschijnlijk samen met de nog steeds hoge
stikstof-depositie vanuit de Gelderse Vallei, die welliswaar de laatste tien
jaar is afgenomen en tegenwoordig alleen af en toe nog pieken van ca.
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30 kg N.ha-1.jr-1 vertoont (Van Herk 2003). Deze onderzoeker van op
bomen groeiende korstmossen (epifyten) relateerde hun af- of toename
aan de meetgegevens van het TNO-net voor ammoniak-metingen
(Bleeker et al. 2003). Dat in het terrein van het Wekeromse Zand de
nitrofyten Xanthoria parietina en Candelariella reflexa zeer algemeen
voorkomen op bomen en op hout duidt op een grote invloed van
ammoniak (meded. Sparrius). Deze nog steeds te hoge stikstof-depositie
heeft op de stuifzandvegetatie een eutrofiërende en verzurende invloed.
Er kunnen zich alleen korstmossen vestigen waar de buffercapaciteit van
de bodem wat hoger is door matig instuivend zand òf doordat zand vanuit
een onderliggende dekzandlaag aan de oppervlakte komt.
Conclusie
K.-O. & Masselink (1999) lieten een forse achteruitgang zien in de
abundantie (kwantiteit) aan korstmossen tussen 1984 en 1994. Aan de
hand van de kartering uit 1992 kon worden vastgesteld dat die trend zich
in de periode 1994-2004 heeft voortgezet. De korstmossteppen in het
noordelijke terreindeel zijn grotendeels verdwenen en in het zuidelijke
terreindeel vond verdere vergrassing en vermossing plaats. In de soortenrijkdom van stuifzandlandschap van het Wekeromse Zand als zodanig is
niet veel veranderd (Appendix 1 en 2), waaruit blijkt dat deze op zichzelf
niet veel zegt.
Dank aan André Aptroot voor de verificaties van de lichenen en aan Klaas van Dort
voor die van de mossen tijdens de hele onderzoeksperiode. Laurens Sparrius gaf
enkele tekstuele aanvullingen en Marius Boelsma corrigeerde de Summary. Grote
waardering gaat uit naar Ton Roozen van Het Geldersch Landschap voor het initiatief
tot dit 'korstmossen'-project in 1994.
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Appendix 1. Opnamegegevens
PQ.D. In het zuidwestelijk terreindeel waar geërodeerd dekzand dagzoomt.
Opname-code 03.We.07; datum 21.07.03; coördinaten 174,78 - 456,96; expositie N,
inclinatie 5o. De afmetingen van de opname zijn 2 x 2 m, waarin echter de
korstmossen zijn gaan overheersen. Daarom is ivm. de homogeniteit een opname
van 4 x 4 m toegevoegd*. Alle bedekkingen zijn uitgedrukt in procenten van het
betreffende oppervlak.Er waren enkele verse graafsporen van konijnen en/of ander
wild en enkele keutels. Hoogte hogere planten (h.pl.) 08 (max. 20) cm; mossen 2 cm;
korstmossen 3 (max. 5) cm. Bedekking totaal 100%; bedekking h.pl. 2% (2%*);
moslaag 20% (35%); licheenlaag 80% (60%); wierlaag 2% (5%). Soorten
(bedekkingen in %) h.pl.: Agrostis vinealis 1 (idem*); Festuca ovina 1 (<1);
Corynephorus canescens 0 (<1). Mossen: Polytricum piliferum 5 levend + 5 dood (10
levend en 5 dood); Campylopus introflexus 2 (16); Dicranum scoparium 8 (4).
Korstmossen: Cladina portentosa 75 (50); C. arbuscula ssp. mitis 1p (1p); Cladonia
uncialis 1b (idem); C. crispata 1p (1p); C. gracilis) 1 (<1); C. zopfii <1 (idem); C. cervicornis <1 (1); C. coccifera <1 (1); C. floerkeana <1p (idem); C. grayi <1 (idem);
Cetraria aculeata <1p (idem); C. glauca <1 (idem). Alleen in het 4 x 4 oppervlak: C.
strepsilis <1 (verificatie André Aptroot); C. macilenta <1. Wieren: Gloeocystis
polydermatica op dood Polytricum piliferum 5 (20).
PQ. E. Centraal in het terrein gelegen, waar Vliegdennen zijn gekapt. Op 30 m
afstand van een grote stuifrug.
Opname-code 03.We.03; datum 14.07.03; heropname korstmossen 26.09.03; coördinaten 175.60 – 457.08; expositie W, inclinatie 6o. Opgenomen is oppervlak van 4 x 4
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m vanwege gering verschil met 2 x 2 m. In september 1999 bleek 95% van het PQ
door kraaien open gewoeld te zijn. Alle bedekkingen zijn uitgedrukt in procenten van
het betreffende oppervlak. Hoogte 12 (23 cm voor de bloeiaren) cm; mosbrokken 3
cm. Bedekking totaal 99%; h.pl. 20%; moslaag 95%. Van de omwoeling is niets meer
te zien: het is weer één mat en maar 2% omgekeerd; kaal zand tussen brokken 1%;
korstmossen 0,5%; wieren op de humuskant van de omgekeerde mosbrokken ca. 510% (in droge vorm moeilijk te schatten). Soorten h.pl.: Corynephorus canescens 15
fl. en fr. zeer vitaal en maar 5 verdroogd; Agrostis vinealis <1 (weinig).; Spergula
morisonii <1 (weinig). Mossen: Polytricum piliferum <1; Campylopus introflexus 95
waarvan nog 2 omwoeld. Korstmossen: Cladonia coccifera, C. zopfii) (4x op het mos);
C. ramulosa; C. glauca; C. macilenta, C. grayi, Cetraria aculeata alle 1p. Nieuw tijdens
heropname in september: Cladonia uncialis, C. monomorpha en Cladina arbuscula s.l.
na verificatie door André Aptroot. In totaal 10 soorten korstmossen. Wieren:
Gloeocystis polydermatica 10.
PQ. F., gelegen op 30 afstand van de zuidoostelijke bosrand.
Opname-code 03.We.05; datum 14.07.03; coördinaten 175.65 – 456.77. Exposite ZO,
inclinatie 5o. Opgenomen is oppervlak van 4 x 4 m (sedert 1999) omdat er geen
verschil met 2 x 2 m is. Alle bedekkingen zijn uitgedrukt in procenten van het totale
oppervlak. Hoogte h.pl. gem. 10 (20)cm; mos-licheenlaag 2 cm. Bedekking totaal
100%; bedekking h.pl. 12%; moslaag 95% waarvan 50% levend en 45% dood, met
wier bedekt; korstmoslaag 15%; wierlaag 30%. Soorten h.pl.: Corynephorus
canescens 10 en 5 dood; Festuca ovina <1; Spergula morisonii <1; Grove den (kpl)
<1. Mossen: Polytrichum piliferum 20 levend en 50 dood (deels in verdroogd en/of
bedekt met korstmossen; Campylopus introflexus 30 (deels grotere plekken van 60 x
60 cm en veel kleine plekjes). Korstmossen: Cladonia coccifera 5; C. ramulosa 4; C.
glauca 3; C. grayi 1; C. macilenta <1; C. floerkeana <1; Cladonia crispata) <1; twee
soorten Stapelbekertje C. cervicornis en C. verticillata, beide det. André Aptroot) 1p;
C. subulata) <1; C. zopfii <1 (op minstens 3 plekken). Nieuw: Cladina portentosa <1;
Trapeliosis granulosa <1. Wieren: Gloeocystis polydermatica 30 (als droge, deels
verpulverde korsten).
Opname 03.We.23 en 24: lichenensteppe in het noordwestelijke terrein
(coördinaten 175,36 - 457,68)
03.We.23: Corynephorus canescens 7%, Spergula morisonii < 1%; Polytrichum
piliferum 25% levend en 75% dood. Cladonia coccifera, C. grayi, C. ramulosa en C.
glauca alle 2%; C. subulata, C. floerkeana en C. fimbriata < 1% (det. A. Aptroot).
03.We.24: Corynephorus canescens 4%; Polytrichum piliferum 5%, Campylopus
introflexus 90%. Cetraria aculeata < 1%.
Appendix 2. Aanvulling met soorten uit 2003 en 2004 die niet zijn vermeld in de
PQ's van K.-O. (2003)
a. André Aptroot (10.04.2004; coördinaten 175,868-457,323): Stereocaulon condensatum op meerdere erosieplekken in Polytrichum piliferum-tapijt.
b. Laurens Sparrius (23.11.2003; coördinaten 175,7-456,9): Op stuifzand: Baeomyces
rufus * , Cladonia borealis * en C. pulvinata (= C. rappii ).
(* zijn de enige soorten die niet in K.-O. & Masselink (1999) zijn vermeld).
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Calypogeia neesiana en Cephalozia catenulata:
nieuwe levermosjes op dood hout
R.J. (Rienk-Jan) Bijlsma
Talingstraat 42, 6921 WE Duiven (rj.bijlsma@planet.nl)
Abstract: Calypogeia neesiana and Cephalozia catenulata: new liverworts on
dead wood
Calypogeia neesiana and Cephalozia catenulata are recorded for the first time in the
Netherlands, on dead wood of (most probably) Pinus and Picea, respectively. Both
species were found on the densely wooded southeast Veluwe (prov. Gelderland).

Calypogeia neesiana (Bergbuidelmos)
Bergbuidelmos is een boreaal-montane soort van dood hout en venen,
groeiend over Sphagnum of geërodeerd veen, maar ook van steilkanten
en beschutte zandsteenrotsen (Damsholt 2002). Ik vond deze soort
januari 2003 op verterend hout (waarschijnlijk van Grove den) in de
noordhelling van de randwal van het Ugchelse bos (SBB boswachterij
Ugchelen-Hoenderlo) onder een scherm van Grove den met een tweede
boomlaag van Zomer- en Wintereik en een kruidlaag van Blauwe
bosbes (km-hok 188-463; herb. Bijlsma en herb. Van Melick). Begeleidende soorten waren Cephalozia connivens en Tetraphis. De expositie
van de vindplaats op het noorden wordt nog versterkt door de ligging
aan de zuidkant van een grote open plek die door het SBB is gemaakt in
het kader van omvormingsbeheer. In dezelfde helling vond ik ook een
mooie populatie Hypnum imponens op een dood liggend eikenstammmetje.
In het veld lijkt Calypogeia neesiana meer op C. muelleriana dan op de
taxonomisch verwante C. integristipula. De laatste soort valt op door zijn
bladen die meestal duidelijk langer zijn dan breed, vandaar Langbladig
buidelmos. Pas onder de binoculair vallen bij C. neesiana de sterk glimmende randen van de bladen en onderbladen op. Deze zomen worden
gevormd door langgerekte, aaneengesloten cellen. Bij C. integristipula
zijn deze randcellen veel minder ontwikkeld en vormen een onderbroken
zoom. Andere duidelijke kenmerken van C. neesiana zijn de afwezigheid
van olielichamen in de stengelepidermiscellen en de aflopende
onderbladen (Paton 1999). Bij C. integristipula zijn dergelijke olielichamen ruimschoots aanwezig en lopen de onderbladen nauwelijks af.
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Beide soorten verschillen van C. muelleriana door de afgeronde, licht
ingebochte vorm van de onderbladen waarin olielichamen vrijwel ontbreken.
Dood hout wordt als standplaats voor Calypogeia integristipula niet
vermeld door Gradstein & Van Melick (1996) en Paton (1999) en slechts
in de marge door Dierssen (2001; “occasionally saprolignicolous”) en
Damsholt (2002; “finally also known from decaying logs”). Toch is hier
niet sprake van een betrouwbaar verschil met C. neesiana. Van de ruim
150 collecties Calypogeia die ik op de ZO-Veluwe vanaf 2001 heb
verzameld, behoren er 11 tot C. integristipula en hiervan betreft slechts
één vondst een terrestrische standplaats (Hoog Buurlo, lemige weginsnijding). De overige vindplaatsen komen van kleine areaaltjes in het
Onzalige bos en Loenense bos en op de Imbos. Hier komt Langbladig
buidelmos voor op liggend dood hout en zaagvlakken van Grove den,
rottende eikenstobben en rond stamvoeten van eik op beschutte
plaatsen, vergelijkbaar met de standplaats van C. neesiana in het
Ugchelse bos. In het bosreservaat Noordhout op de Utrechtse heuvelrug
bij Driebergen is C. integristipula opvallend aanwezig op verterend hout
van dode liggende dennenstammen.
Cephalozia catenulata (Donker maanmos)
Donker maanmos is een subatlantisch-montane soort van beschut
liggend dood hout van (naald)bomen en ook wel van steile, beschaduwde (zandsteen)rotsen (Hill et al. 1991; Damsholt 2002). Henk Siebel
en ik vonden dit levermosje tijdens een winterse excursie, eind
december 2003, op Hagenau bij Dieren op een dood, liggend sparrenstammetje in een sparrenbos met verspreide Beuk (km-hok 201-451;
herb. Bijlsma en herb. Van Melick). Begeleidende soorten waren Calypogeia muelleriana, Cephalozia bicuspidata, Dicranum montanum,
Herzogiella, Hypnum cupressiforme, Lepidozia en Tetraphis.
Donker maanmos is een fijn, bruinig-groen levermosje dat verschilt van
de andere in Nederland bekende maanmossen met scheef tot horizontaal ingeplante blaadjes door de kleine, dikwandige blad- en stengelepidermiscellen, 16-24 μm resp. 16-28 μm breed ten opzichte van 20-34
μm resp. 24-38 μm bij Cephalozia connivens, C. lunulifolia, C. macrostachya en C. pleniceps (Paton 1999). De blaadjes zijn tot halverwege
ingesneden en lopen dorsaal niet af. C. lunulifolia lijkt microscopisch het
meest op C. catenulata maar heeft duidelijk aflopende blaadjes en
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bredere cellen. Het materiaal van Hagenau heeft volop perianthen. Deze
zijn van bovenaf gezien driekantig en hebben een gewimperde rand.
Van mijn ruim 120 vondsten van Cephalozia op de ZO-Veluwe vanaf
2001 behoren er ca. 100 tot C. bicuspidata, waarvan 75 van dood hout
en de overige van (humeuze) bodem, en ca. 20 tot C. connivens, alle
van dood hout van voornamelijk Grove den. De zeer zeldzame
Cephalozia. lunulifolia vond ik drie keer op dood hout (2x den, 1x berk),
alle in het Nationaal Park Veluwezoom. Voor deze laatste soort is dood
hout een meer gebruikelijke standplaats (Dierssen 2001) dan “humeuze
zand- en leemgrond” waarop Echt maanmos eerder in Nederland is
gevonden (Gradstein & Van Melick 1996).
Slotopmerkingen
Dat dood hout een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit van
bossen is wel bekend. Voor mossen vormt dood hout echter zelden een
obligate standplaats. Diverse soorten komen voor op zowel humeuze
bodem, stamvoeten, dood hout en zure rotsen. Vaak ook nog in venen,
groeiend over levende of dode Sphagnum. Door de langdurige afwezigheid van dood hout van enige omvang in het Nederlandse bos is van
deze groep mossen een vertekend beeld van de standplaats ontstaan.
De bovengenoemde “merkwaardige” vondsten van Calypogeia integristipula, Cephalozia lunulifolia en Hypnum imponens op dood hout zijn
hiervan voorbeelden. De uitbreiding van de standplaats humeuze
bodem/boomvoeten met dood hout lijkt met betrekking tot dood hout
boomsoortafhankelijk, met een belangrijke rol voor Grove den. Het is
geen toeval dat deze ontwikkeling en de incidentele vestiging van
nieuwe soorten op dood hout zich opvallend voordoen op de ZOVeluwe. De aanwezigheid van oude boskernen en betrekkelijk oude
dennenbossen, een relatief lange historie van niets-doenbeheer en een
hoog neerslagoverschot zijn belangrijke oorzaken. Deze aspecten zullen
elders nader worden toegelicht (Bijlsma & Ten Hoedt in prep.)
Literatuur
Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. Nord.Bryol.
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Dierssen, K. 2001. Distribution, ecological amplitude and phytosociological
characterization of European bryophytes. J. Cramer, Berlin.
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Vondsten van zeldzame en bedreigde mossen 1
Abstract: Records of rare and threatened bryophytes 1.
Annual survey of verified records of rare or threatened bryophytes found in the
Netherlands.

Dit is de eerste aflevering van een jaarlijks in Buxbaumiella te verschijnen rubriek met een overzicht van gecontroleerde vondsten van zeer
zeldzame en sterk afgenomen blad- en levermossen. De betreffende
soorten en hun reviseurs staan vermeld in Buxbaumiella 65 (Inventarisatiehandleiding, Tabel 2) en op www.blwg.nl. Voor opneming komen
alle vindplaatsen in aanmerking die nog niet eerder zijn gereviseerd
(bladmossen: Touw & Rubers; levermossen: Gradstein & Van Melick;
veenmossen: Bouman). Gedocumenteerd herbariummateriaal kan hiertoe voor controle worden opgestuurd naar de betreffende reviseur.
Antitrichia curtipendula (Weerhaakmos)
Gem. Vianen, polder Bolgarijen, knotwilg, ca. 50cm boven sloot,
omringd door grienden, km-hok 135-441, 30-04-2002 (Dick Kerkhof);
Geldrop, dal Kleine Dommel stam van wilg, km-hok 168-380, 14-122003 (Riek van den Bosch); Milschot, gemeente Gemert, stam ratelpopulier op voormalige vuilstort, km-hok 177-393, 21-03-2004 (Jan
Kersten); Gemert, dode larixtakken, km-hok 180-396, 24-05-2004 (Jan
Kersten); Broekhuizerbroek, elzen/berkenbroekbos, km-hok 206-388,
4-04-1999 (Marleen Smulders)
Calliergon giganteum (Reuzenpuntmos)
Lochem, in ondiep onder water staand deel van Beekvliet, km-hok
229-459, 21-05-2002 (Kasper Reinink)
Encalypta vulgaris (Klein klokhoedje)
Duin- en Kruidberg, km-hok 24.28.15, 3-01-2001 (Niko Buiten); Duinen Kruidberg, km-hok 24.18.55, 14-02-2002 (Niko Buiten)
Eucladium verticillatum (Tufmos)
Pietersberg, langs de Jeker, km-hok 175-315, 13-03-2004 (Riek van
den Bosch)
Habrodon perpusillus (Duizendpootmos)
Ameland, Buurderduinen, op vlier in struweel, km-hok 183-608, 8-032000 (Rienk-Jan Bijlsma); Kraantje Lek, op populier in schorsspleet,
groeiplaats enkele cm2 groot, km-hok 25.31.21, 25-07-2003 (Niko
Buiten). Op deze locatie is Duizenpootmos nieuw voor Nederland
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ontdekt in 1947 op een oude kurkiep (Ned.Kruidk.Arch. 57:297),
inmiddels op Grauwe abeel (Buxbaumiella 40:33) en populier.
Hedwigia ciliata (Recht granietmos)
Helmond, mestfabriek, asfalt, km-hok 176-384, 20-10-2002 (Jan
Kersten); Zutphen, Hobbemakade, stam van Es, laanbeplanting, kmhok 211-462, 3-11-2003 (Kasper Reinink)
Hedwigia stellata (Stergranietmos)
Eindhoven, heempark, stam van wilg, km-hok 160-381, 14-01-1999
(Cor Broekman); Arnhem, Schelmseweg, asfaltgoot, km-hok 192-447,
30-12-1997 (Kasper Reinink; in Buxbaumiella 53:17/18 abusievelijk
als H. ciliata opgegeven)
Hypnum lindbergii (Leemklauwtjesmos)
Hoog Soerense Bossen, langs en over stronk in oever van Ruitersgat,
km-hok 188-472, 13-09-2003 (Rienk-Jan Bijlsma; in Buxbaumiella
4:22 is deze vindplaats foutief opgenomen als km-hok 188-471); Op
half verhard pad langs de Epenerbaan in het Holsetterbos bij Vijlen,
km-hok 196-308, 3-05-2003 (Henk Siebel); Millingerwaard bij Kekerdom, op verschillende licht beslibde stenen bovenaan de steenglooiing langs de Waal bij het Colenbrandersbos, km-hok 197-432,
13-09-2003 en 3-04-2004 (Henk Siebel). Deze sterk achteruit gegane
soort was vroeger vooral van leemkuilen bekend maar wordt ook op
lemig-stenige bodem (of op beslibde stenen) gevonden. Goed zoeken
op halfverharde bospaden met Juncus tenuis, waar deze soort in het
buitenland (b.v. Ardennen) kenmerkend voor is, kan nieuwe vindplaatsen opleveren.
Hypnum imponens (Goudklauwtjesmos)
Ugchelse bos, op verterende liggende eikentak in bos, km-hok 188463, 3-01-2003 (Rienk-Jan Bijlsma). Deze in vochtige heide sterk
achteruitgegane soort heeft door de toename van dood hout nieuwe
kansen gekregen.
Leptodon smithii (Slakkenhuismos)
Nuenen, Refelingse Heide, stam van wilg, km-hok 167-385, 29-052004 (Jan Kersten)
Leucodon sciuroides (Eekhoorntjesmos)
Bergeyk, stam van vogelkers, km-hok 153-368, 4-06-2001 (Huub van
Melick); Eindhoven, O. wijk Vaartbroek, stam van wilg, km-hok 163388, 21-12-2003 (Marleen Smulders); Heeze, stam van populier, kmhok 167-379, 23-11-2003 (Riek van den Bosch)
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Neckera pumila (Klein kringmos)
Geldrop, dal Kleine Dommel, tak van wilg, km-hok 168-380, 14-122003 (Cor Broekman); Vlierden, Gem. Deurne, stam zomereik, kmhok 181-383, 27-01-2004 (Jan Kersten)
Plagiomnium elatum (Geel boogsterrenmos)
Eindhoven, Bokt, elzen/essenbroekbos, km-hok 163-389, 17-04-2004
(Marleen Smulders); Eindhoven, Rietmussen, elzen/berkenbroekbos,
km-hok 164-388, 22-03-2004 (Marleen Smulders)
Plagiomnium medium (Bergboogsterrenmos)
Strijbeeksche Heide, elzenbroekbos, km-hok 114-389, 3-12-2002
(Chris Buter). Tweede vondst in Nederland en rijkelijk kapselend!
Pleurochaete squarrosa (Hakig kronkelbladmos)
AW Duinen, km-hok 24.47.45, 5-11-2001 (Niko Buiten); Kraansvlak,
km-hok 25.31.21, 23-12-2002 (Niko Buiten); Middenduin Overveen,
km-hok 100-489, 06-08-2002 (Hans de Bruijn)
Polytrichum alpinum (Berghaarmos)
Hoogeloon, droge greppel, km-hok 148-378, 26-04-1997 (Cor Broekman; herb. H.van Melick)
Rhynchostegium rotundifolium (Rondbladig snavelmos)
Rotterdam-Bospolder, op beton ter versteviging van grasdijkje in afbraakwijk tussen slooppanden, km-hok 89-435, 10-07-2003 (Hans de
Bruijn). Deze soort heeft een duidelijke voorkeur voor verwaarloosde
door de mens gemaakte bouwwerken en zou ook in andere steden
gevonden kunnen worden.
Rhytidium rugosum (Buizerdmos)
In duinen bij Noordwijk, km-hok 94-481, 2003 (Niko Buiten). Deze
soort is in het centrum van het renodunaal district niet zeldzaam.
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Rapporten van inventarisaties van mossen en
korstmossen in Nederland1
Jager, H.J. & K. van der Veen, 1997. De blad- en levermossen van
Noordwest-Overijssel. 161 pp. Uitgave in eigen beheer.
Er zijn waarnemingen gedaan in ruim 350 km-hokken. Toelichtingen en
verspreidingskaartjes per soort. Ook bespreking van biotopen en milieu-indicaties.

Hoogervorst, P. & C. Hesse, 1999. De mossen en korstmossen op de
Vlietlanden en in de eendenkooi het Aalkeet-Buiten. 83 pp. Uitgave
Bryologische en lichenologische werkgroep KNNV afd. WaterwegNoord.
Soortenlijst plus toelichtingen per biotoop/landschapselement.

Bax, G.M., C.F. van de Bund, C.C. van Rijswijk, G.M. Sanders & R.J.
Schaafsma. 2000. Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999.
Uitgave KNNV afd. Wageningen
Bevat een hoofdstuk “Mossen van het Renkumse beekdal” door K.W. van Dort
met abundantiecodes voor mossen per biotoop.

Buter, Chr., 2001. De mosflora van de Sliedrechtse Biesbosch. 135 pp
plus kaart. Uitgave mossenwerkgroep KNNV afd. Breda.
Er zijn 31 (delen van) km-hokken onderzocht. Het rapport bevat soortenlijsten per
km-hok en toelichtingen op biotopen en verspreiding en ecologie e.d. van alle
aangetroffen soorten.

Bax, G., K. van Dort & J. Vrielink, 2002. Mossen van het Landgoed
Kolland. 6 pp. Uitgave mossenwerkgroep KNNV-afd. Wageningen.
Soortenlijst plus toelichting op de bijzondere vondsten.

Buter, Chr., 2002. De mosflora van het natuurreservaat De Berk en haar
randgebieden. 101 pp. Uitgave mossenwerkgroep KNNV afd. Breda.
Er zijn 12 (delen van) km-hokken onderzocht. Het rapport bevat soortenlijsten per
km-hok en toelichtingen op biotopen en verspreiding en ecologie e.d. van alle
aangetroffen soorten.

Buter, Chr., 2002. De mosflora van het natuurgebied De Brand. 115 pp.
Uitgave KNNV afd. Tilburg.
Er zijn (delen van) 19 km-hokken onderzocht. Het rapport bevat soortenlijsten per
km-hok en toelichtingen op biotopen en verspreiding en ecologie e.d. van alle
aangetroffen soorten.

Bax, G.M., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk, G.M. Sanders & R.J.
Schaafsma, 2003. Inventarisatie van het zuidelijk deel van het
1

Eerste aflevering van een jaarlijks te verschijnen rubriek met rapporten die geheel of gedeeltelijk
inventarisaties van mossen en/of korstmossen betreffen. Samengesteld door Dick Kerkhof (adres zie
binnenzijde omslag).
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Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002.
226 pp. Uitgave KNNV-afd. Wageningen.
Dit rapport bevat een hoofdstuk (15 pp.) over mossen, samengesteld door G.M.
Bax, K.W. van Dort en J.G. Vrielink van de mossenwerkgroep van de KNNV-afd.
Wageningen. Het bevat o.a. een tabel (met soorten, locaties en abundanties) en
toelichtingen op de biotopen en de bijzondere vondsten.

Buiten, N., L. Mabescoone & C. van Breen, 2003. De mossen van het
Kopje van Aerdenhout en het mr. Enschedepark. Aanvulling bij het
rapport ‘Project Ererprijs’. 4 pp.
Soortenlijst met abundantiecodes en korte toelichting.

Greven, H.C., 2003. Ontwikkeling van de bryoflora op stoven in het
essenhakhout van het Kromme Rijngebied over de jaren 1974, 1988
en 2003. RER-bericht nr 50. Uitgegeven door de Provincie Utrecht,
Dienst Ruimte en Groen. 27 pp.
Overzicht van mosinventarisaties in 9 essenhakhoutcomplexen, vergeleken over
een periode van bijna 30 jaar. Met algemene informatie over de terreinen en
discussie en aanbevelingen voor het beheer per terrein.

Kreeftenberg, H.G. & Ph. Sollman, 2003. De mosflora van het
Bergherbos en directe omgeving (De mossen van Montferland in de
Liemers). 186 pp plus een kaart. Uitgegeven door Vereniging Natuurmonumenten.
Er zijn 32 km-hokken onderzocht. Van elk km-hok wordt de soortenlijst apart
gegeven. Toelichting per soort op verspreiding, ecologie e.d.

Haver. W, (red.), 2004. Natuurontwikkeling Droevendaal – Wageningen.
Inventarisatie van planten en mossen in 2003. 16 pp plus bijlagen.
Uitgave gemeente Wageningen.
Bevat een mossenlijst plus toelichting daarop. Gegevens verzameld door G. Bax ,
K. van Dort, J. Vrielink en mossenwerkgroep KNNV afd. Wageningen.

Kerkhof, D., 2004. Mossen rond het MEC. De bryoflora van Park
Oudegein en een deel van het IJsselbos te Nieuwegein. 27 pp plus
kaartje. Uitgave KNNV-afdeling Utrecht.
Er zijn delen van drie km-hokken onderzocht. Tabel met alle soorten, abundantiecodes (Tansley), km-hokaanduidingen. Per soort korte toelichting op ecologie en
verspreiding.
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