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Muursterretjes en andere Steentjesmossen 
De bryoflora van het Rotterdamse stedelijk gebied 
 
J. (Hans) de Bruijn 
Nieuwe Binnenweg 123e, 3014 GJ Rotterdam 
 
Abstract: The bryoflora of the Rotterdam urban area 
An inventory of the mosses and liverworts of the urban area of Rotterdam, covering 
153 km squares and investigated during the period 2001-2004, as well as distribution 
maps of about sixty rare or otherwise remarkable species together with notes on 
their presence are presented. In total 165 species were recorded, i.e. about 30% of 
the Dutch bryoflora. The bryological richness of the km squares varies from 13 to 73 
species/km2, with an average of 39.1. This number, however, is heavily influenced 
by the only partly investigated squares situated on the municipal boundaries. A 
number of rare lithophytes and species of clay soils are well represented in 
Rotterdam. The abundance of a great number of rare or less common epiphytes is 
less easy to explain. Builded areas prove to harbour as much (and sometimes even 
more) valuable species as the green areas in their immediate neighbourhood. A plea 
is made for further investigation of urban areas, specially in such highly urbanised 
countries as the Netherlands. 
 
 
Hoe 
Het gebied is systematisch onderzocht in de periode 2001-2004. In deze 
periode is gemiddeld drie à vier dagen per week geïnventariseerd. Een 
enkele vondst uit de perioden onmiddellijk hieraan voorafgaand en erop 
volgend is in het onderzoek verwerkt. In de stad zijn veel terreinen niet 
of alleen na zeer veel moeite toegankelijk. Een groot aantal privétuinen 
en haven- en industrieterreinen kon daardoor niet worden onderzocht. 
De wel onderzochte gebieden geven naar mijn mening een betrouwbare 
indruk hoe het er achter de overige huizenfronten en fabriekshekken 
uitziet. 
De naamgeving volgt Dirkse et al. (1999) of de op het internet gepubli-
ceerde, bijgewerkte en aangevulde versie hiervan uit 2003 voor zover 
die van de eerste afwijkt. Wat betreft de hoogste systematiek heb ik de 
indeling gevolgd zoals die in de te verschijnen Beknopte mosflora van 
Nederland en België van Siebel & During gaat worden gehanteerd (met 
dank aan Henk Siebel!). Bryophyta (een zelfstandige afdeling binnen het 
rijk Plantae) zijn hier: bladmossen. De naam Schistidium apocarpum is 
in ruime zin gebruikt, dus inclusief Schistidium crassipilum. Toen het licht 
ging schijnen, was ik met mijn onderzoek al te ver gevorderd. Voor 
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verdere taxonomische details zie de `opmerkingen bij een aantal 
soorten'. 
Van bijna alle vondsten van enig belang bevindt zich materiaal in het 
mossenherbarium van het Natuurmuseum Rotterdam, in mijn privé-
herbarium of in beide. 
 
Wat 
Onderzocht is het stedelijk gedeelte van de gemeente Rotterdam dat 
zich bevindt ten oosten van de Oude Maas. De 153 onderzochte 
kilometerhokken vormen de eigenlijke stad Rotterdam inclusief de wijken 
Pernis en Hoogvliet. Laat u niet misleiden door het woord `havenstad': 
de stad Rotterdam ligt in het exacte geografische middelpunt van de 
provincie Zuid-Holland (zie figuur 1; de oostpunt bij Vianen is inmiddels 
bij de provincie Utrecht getrokken). De afstand tot zee bedraagt ruim 
dertig kilometer. De gemeente Rotterdam heeft een zeer grote haven 
binnen haar grenzen, maar rondvaartreders en Rotterdamverkopers ten 
spijt is de stad zelf allang niet méér dan een rivierhaven. Pakhuizen en 
loodsen zijn of worden gesloopt, haventerreinen liggen braak, luxe-
appartementen verrijzen op de plaats, havens worden gedempt of tot 
jachthaven omgebouwd, havensporen verdwijnen. Nauwelijks havens 
dus in mijn gebied. Wel veel kademuur, met hier en daar een trap naar 
het water. Gelukkig zijn de rivieren er nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Het onderzochte gebied. 
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Ik heb mij strikt gehouden aan de gemeentegrenzen. Niet onderzocht 
zijn: 
• Het raffinaderijengebied westelijk van Pernis, 
• Het landelijk gedeelte langs de noordwestrand van de stad, 
• De uiterste noordoostrand, die ten tijde van de inventarisatie in zijn 

geheel uit een dikke laag pas opgespoten zand bestond wegens 
aanleg van de wijk Nesselande, 

• Drie kilometerhokken ten zuiden van de Maashaven, waar ik niet 
méér vrees voor mijn veiligheid dan elders in Rotterdam, maar waar 
het werk wel een stuk onprettiger is. Veel mos verwacht ik er niet, 
maar je kunt niet weten: wie zich geroepen voelt, ga zijn of haar 
gang. In één van de drie hokken heb ik wat losse waarnemingen 
gedaan voor ik er de brui aan gaf. De niet-onderzochte kilometer-
hokken binnen de gemeentegrenzen zijn op de verspreidingskaartjes 
doorgekruist. 

De stad ligt in het laagveen- en fluviatiel district, maar is uiteraard in de 
eerste plaats `urbaan'. De linker Maasoever (`Rotterdam-Zuid') ligt op 
het eiland IJsselmonde. De bodem bestaat hier voor het grootste 
gedeelte uit jonge zeeklei. Op de rechter Maasoever vormt de bodem 
een lapjesdeken van klei, veen en mengsels daarvan. Min of meer 
zuiver veen is schaars: vrijwel alles is in de loop der eeuwen afgegraven 
of bedolven onder een dikke laag zand. Zand (meestal kalkrijk duinzand 
of ontzilt zeezand) is de overheersende bodemsoort geworden. Een 
aantal spoorlijnen en –emplacementen ligt op kalkarm zand. 
Rotterdam is vrij ruim van opzet, al vindt er de laatste jaren veel 
stadsverdichting plaats. De mate van verstening is, vergeleken met die 
van andere steden in de omgeving (Schiedam, Dordrecht), betrekkelijk 
gering, en daardoor is er relatief veel ruimte voor bodembewonende 
soorten. Vermoedelijk gaat het bij dit verschil om procenten of fracties 
daarvan, maar mossen zijn klein, en ieder stukje groen of enigszins 
gezonde bodem is meteen op de soortenlijst terug te vinden. Hoewel 
Rotterdam het imago heeft van een moderne stad, en hoewel veel 
naoorlogse bouw allang weer is gesloopt of vernieuwd, is een groot deel 
van het centrum inmiddels een halve eeuw of meer oud. Er is met 
andere woorden vrij veel verweerde steen te vinden waarop mossen 
zich kunnen vestigen. 
Rotterdam is geen groene stad als bijvoorbeeld Den Haag. Parken zijn 
schaars, vooral in het westelijk deel. Niettemin is in de naoorlogse tuin-
steden een aanzienlijke hoeveelheid groen te vinden met een redelijk 
aanbod aan bomen, deels van inmiddels respectabele leeftijd. 
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Het water van de twee grote rivieren in het gebied, Oude en Nieuwe 
Maas, is voedselrijk, kalkhoudend en zwak brak. De aangetroffen 
mosflora wijst erop dat het matig vervuild is met organisch materiaal (β-
mesosaproob). De watertemperatuur is de laatste decennia enkele 
graden gestegen door zowel klimaatsverandering als thermische 
vervuiling die wordt veroorzaakt door een groot aantal energiecentrales 
langs Rijn en Maas. 
De Oude Maas loopt langs de zuid- en westrand van Hoogvliet, waar zij 
de grens vormt met de gemeente Spijkenisse, en mondt iets ten 
noorden van Hoogvliet in de Nieuwe Maas. De Nieuwe Maas slingert 
van oost naar west met een paar grote bochten door de stad. `De' Maas 
betekent in Rotterdam: de Nieuwe Maas. Door steeds verdere 
verlegging westwaarts van de haven, door een gunstiger aansluiting op 
de hoofdverkeersas: de Waal, en vanwege de vele bochten in de 
Nieuwe Maas is de Oude Maas echter het drukst bevaren. Er liggen een 
aantal oude, gegraven havens in het gebied (Rijn-, Maas-, Waal- en 
Eemhaven zijn de grootste). Het is daar slecht mossenplukken, omdat 
het slib uit het Maaswater er ogenblikkelijk bezinkt, waardoor de (steile) 
taluds zowel spekglad als mosarm zijn. Oude en Nieuwe Maas en alle 
havens kennen een aanzienlijk tijverschil. 
Lucht en bodem zijn in stedelijke gebieden droger dan in hun niet-
stedelijke omgeving. De grondwaterstand is er laag, er vindt weinig 
verdamping door planten plaats, en vrijwel alle neerslag verdwijnt 
rechtstreeks in het riool, waar het voor het ecosysteem verloren gaat. De 
Rotterdamse lucht is met veel wind van zee, twee grote rivieren en een 
aantal havens, grachten, sloten, singels en plassen niettemin merkbaar 
vochtiger dan die van veel andere steden, ook wanneer er weinig of 
geen lucht uit het omringende poldergebied wordt aangezogen. 
Stadslucht is ook relatief warm. De temperatuur stijgt, naarmate de 
omvang van de stad toeneemt. De grootste gemeten verschillen tussen 
stad en omgeving bedroegen bijvoorbeeld tot 1975 voor Amsterdam 8,7 
0C, voor Utrecht 8,0 0C (referenties in Reumer 2000). Een soort als 
Bryum radiculosum is dit temperatuurverschil niet ontgaan. De mense-
lijke dynamiek is in de stad zeer groot. Op veel plaatsen heerst een 
permanente pioniersituatie. De van nature al zeer voedselrijke bodem 
wordt bemest door 20.000 geregistreerde en een onbekend aantal niet-
geregistreerde honden (naar mondelinge mededeling Saskia van 
Dongen, ROTEB). Ook de hoeveelheid organisch zwerfvuil is op veel 
plaatsen aanzienlijk. 
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Eerder onderzoek 
Enig systematisch mossenonderzoek heeft in Rotterdam bij mijn weten 
niet eerder plaatsgevonden. De KNNV-afdeling Rotterdam heeft in de 
jaren '70 de `NS-driehoek' geïnventariseerd, een klein stukje Heuvelrug 
door drie spoorlijnen omsloten midden in Rotterdam, maar gegevens zijn 
moeilijk te krijgen en waarschijnlijk ook niet volledig. De driehoek is 
inmiddels tot de laatste korrel zand afgegraven voor aanleg van de HSL. 
Dezelfde KNNV-afdeling heeft in de jaren '90 een gedeelte van het 
Kralingse Bos bekeken. Het mos dat hier het meest voorkomt, 
Eurhynchium hians, staat niet op de lijst van iets meer dan veertig 
soorten. 
 
Soortenrijkdom 
In het gebied zijn 165 mossen en levermossen aangetroffen. Dat is een 
kleine dertig procent van het totale aantal in Nederland voorkomende 
soorten. De soortenrijkdom per kilometerhok varieert van 73 aan de 
noordwestrand van het Kralingse Bos (met in hetzelfde hok een stuk 
spoorwegemplacement op kalkarm zand) tot 13 in enkele hokken bij 
Waal- en Eemhaven. Sommige hokken in de haven bestaan voor de 
helft of meer uit water. Hele stukken zijn verder moeilijk of helemaal niet 
toegankelijk, omdat het er levensgevaarlijk is, bijvoorbeeld door boven je 
hoofd vliegende containers. Het gemiddelde aantal soorten is 39,1. Dit 
aantal wordt echter stevig gedrukt door de onvolledige hokken langs de 
gemeentegrens. Het armste volledige en ook volledig geïnventariseerde 
kilometerhok (27 soorten) bevindt zich in de oude, zeer dicht bebouwde 
wijken Tussendijken-Nieuwe Westen (in het westen van de stad, zoals 
de naam zegt). In het centrum schommelen de aantallen tussen de 30 
en 40 soorten. In het zeer drukke centrumhok waarin zich Lijnbaan, 
Coolsingel en Hofplein bevinden, heb ik 37 soorten aangetroffen. Voor 
zover valt op te maken uit de weinige gegevens die er van Europese 
steden bekend zijn, steekt Rotterdam niet ongunstig af. In het stedelijk 
gebied van Brussel is de gemiddelde soortenrijkdom 24, in Brussel 
sensu lato 34,5. Rome telt in totaal ongeveer 70 soorten. Behalve veel 
oude steen schijnt zich in het centrum van die stad ook veel groen te 
bevinden, met het gevolg dat de soortenrijkdom hier van het centrum 
naar de rand van de stad juist afneemt, en wel van ongeveer 60 naar 
minder dan 20 soorten (referenties in Vanderpoorten 1997). Wel is de 
vraag hoe zich de mosflora van de onderzochte steden (ten gunste?) 
heeft ontwikkeld sinds de inventarisaties zijn afgesloten. Figuur 2 geeft 
de soortenrijkdom van de 153 onderzochte Rotterdamse kilometer-
hokken weer. 
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Figuur 2 (links). De soortenrijkdom per kilometerhok. Grootste stip: >70 soorten, 
kleinste stip: <30 soorten. De stipgrootte verandert per tien soorten. Kruisje: niet 
onderzocht. 
Figuur 3 (rechts). Aantallen rode lijstsoorten per kilometerhok. Vierkantje: 3 soorten, 
driehoekje: 2 soorten, stip: 1 soort. 
 
Er is een lichte toename van de soortenrijkdom van west naar oost. Dit 
is vooral te danken aan een toename van de hoeveelheid groen. De 
stad is echter zeer onregelmatig van vorm en zeer heterogeen van 
opbouw, en de cijfers worden zwaar beïnvloed door plaatselijke 
uitschieters. Hoe groot daarnaast de invloed is van luchtsamenstelling 
en -kwaliteit, kan ik niet beoordelen. Mossen vormen een uitgelezen 
groep bioindicatoren, maar de door mij bedreven `blinde floristiek' is niet 
de meest geëigende werkwijze voor diepgravend milieuonderzoek. Zo'n 
onderzoek gaat trouwens mijn competentie ver te boven. 
Dat stadsnatuur meer is dan het gecanoniseerde groen, blijkt onder 
andere uit tabel 1.  
 
Tabel 1. De soortenrijkdom van de twee grote Rotterdamse parken en hun omge-
ving. Voor toelichting zie de tekst. 
 Kralingse Bos Alles Zuiderpark Alles 
Aantal soorten 93 105 70 82 
Aantal z soorten 14 18 8 15 
Aantal zz soorten 4 5 3 3 
Rode lijstsoorten 1 2 1 2 

 
De tabel geeft de soortenrijkdom van de twee grootste Rotterdamse 
parken, en vervolgens de totale soortenrijkdom van de tweemaal zes 
kilometerhokken waarin zich deze parken bevinden, inclusief gebouwde 
omgeving. De hier en daar wat vage grenzen van het Zuiderpark heb ik 
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destijds zéér ruim genomen. Gefrustreerd door de armoede van het 
eigenlijke park, heb ik een aantal interessante randgebieden bij het park 
getrokken die eigenlijk al tot de omgeving horen, toen nog niet 
vermoedend dat ik die omgeving later nog eens afzonderlijk zou 
bekijken. In Van muurbloem tot straatmadelief (1994) schrijven Denters 
et al. over de verspreiding van vaatplanten in en om Amsterdam al: `Het 
lijkt haast de omgekeerde wereld. Niet Amstelland of Waterland 
springen eruit, zoals je wellicht zou verwachten, maar de bouw-, haven- 
en industrieterreinen, spoorwegemplacementen en de oude binnenstad.' 
Ook de meeste rode lijstsoorten onder de vaatplanten blijken midden in 
Amsterdam te groeien, en niet in Amstel- of Waterland. De Rotterdamse 
mossen volgen de voorkeuren en gewoonten van de Amsterdamse 
vaatplanten. Mijn motto luidt sinds jaren: beter echte stad dan 
namaaknatuur. 
Negen Rotterdamse mossen staan op de rode lijst (Siebel et al. 2000). 
Hun verspreiding is weergegeven in figuur 3. Opvallend is de 
afwezigheid van rode lijstsoorten langs vrijwel de hele noordrand van de 
stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Rode lijstsoorten en hun substraat 
 
 
Figuur 4 verklaart wel iets, maar niet alles. Kleisoorten gedijen hier niet 
omdat de klei te venig is, lithofyten hebben weinig kans omdat er in dit 
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zeer groene gedeelte van de stad betrekkelijk weinig steen is. Bomen 
zijn er veel, maar als ik mijn werk goed heb gedaan, groeien daar geen 
rode lijstepifyten op. Waarom niet? Toeval? 
 
Dat steenbewoners het in de stad over het algemeen goed zullen doen, 
ligt voor de hand. Dat kleisoorten op de Rotterdamse bodem aanslaan is 
ook niet vreemd. Maar ook het voorkomen van een groot aantal epifyten 
ligt in Rotterdam waarschijnlijk boven het landelijk gemiddelde. Waar-
schijnlijk, want de landelijke verspreidingsgegevens dateren uit 1999, en 
ongetwijfeld heeft zich ook elders in Nederland sindsdien verder 
epifyten-`herstel' voorgedaan, in een mate die mij niet bekend is. Op het 
eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat een stedelijk gebied meer 
epifyten zou herbergen dan het gemiddelde Nederlandse gebied. 
Aanzienlijke gedeelten van Nederland zijn echter bosloos en boomarm. 
Veel op de kaart aantrekkelijk ogend groen blijkt in werkelijkheid te 
bestaan uit monoculturen waar nauwelijks een epifyt groeit. Het 
Rotterdamse groen, hoewel niet van de allereerste klasse, steekt 
waarschijnlijk landelijk gezien niet ongunstig af. Rotterdam telt ruwweg 
143.000 bomen. Mijn gegevens zijn niet helemaal volledig, maar met 
ongeveer 15% Populier, 12% Es, 8% Wilg, 7% Esdoorn en 6% Iep 
bestaat het Rotterdamse bomenbestand waarschijnlijk voor ongeveer de 
helft uit mosvriendelijke boomsoorten (referenties in Reumer 2000). De 
luchtvochtigheid is gemiddeld betrekkelijk hoog, en dus gunstig 
vergeleken met die op veel andere plaatsen in (het binnenland van) 
Nederland. 
De variatie in biotopen en soorten in de stad heeft ook een keerzijde: er 
is van alles wat, maar juist daardoor is er ook van alles betrekkelijk 
weinig. Veel `landelijk algemene' soorten zijn in Rotterdam zeldzaam of 
zeer zeldzaam. 
 
De soorten 
De aangetroffen soorten staan vermeld in tabel 2. Rode lijststatus en -
categorie zijn naar Siebel et al. (2000). Kolom `aRd' geeft de algemeen-
heid van de soorten in het onderzoeksgebied Rotterdam. Voor het 
beoordelen zijn dezelfde percentages gehanteerd als in Dirkse et al. 
(1999). Hier zijn dus Nederlandse appels met Rotterdamse peren 
vergeleken, en dit dient te worden bedacht bij het interpreteren van de 
tabel. De `a'-groep heb ik opgesplitst in `a' (12,5-25%), `aa' (25-50%) en 
`aaa' (50-100%). De percentages zijn weergegeven in kolom `%KM'. 
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 f RL aRd %KM 
Aneura pinguis  f  z 5,9 
Calypogeia fissa    zz 1,3 
Cephalozia bicuspidata    zzz 0,7 
Chiloscyphus polyanthos    zzz 0,7 
Frullania dilatata  f  aa 25,5 
Jungermannia gracillima    zzz 0,7 
Lophocolea bidentata  f  a 13,1 
Lophocolea heterophylla  f  aa 39,2 
Lunularia cruciata    aa 28,1 
Marchantia polymorpha  f  aaa 65,4 
Metzgeria furcata    aa 25,5 
Pellia endiviifolia  f  aa 38,6 
Pellia epiphylla    zzz 0,7 
Radula complanata  f  z 5,9 
Riccardia chamedryfolia    zzz 0,7 
Riccia cavernosa  f  zz 2,6 
Riccia fluitans s.l.   zz 3,3 
Riccia sorocarpa  f  zz 3,3 
Aloina aloides var. ambigua  f  z 7,2 
Amblystegium fluviatile    zz 2,6 
Amblystegium serpens  f  aaa 93,5 
Amblystegium tenax    zz 3,3 
Amblystegium varium  f  z 7,2 
Atrichum undulatum  f  a 20,9 
Aulacomnium androgynum    a 17,0 
Aulacomnium palustre    zz 1,3 
Barbula convoluta  f  aaa 97,4 
Barbula unguiculata  f  aaa 98,7 
Brachythecium albicans  f  aaa 74,5 
Brachythecium rutabulum  f  aaa 100,0 
Brachythecium salebrosum  f  z 5,2 
Brachythecium velutinum  f  zzz 0,7 
Bryoerythrophyllum recurvirostre  f  zz 1,3 
Bryum algovicum  f  zzz 0,7 
Bryum argenteum  f  aaa 99,3 
Bryum barnesii  f  aaa 94,8 

 f RL aRd %KM 
Bryum bicolor  f  aaa 79,1 
Bryum caespiticium  f  z 8,5 
Bryum capillare  f  aaa 90,8 
Bryum gemmiferum  f  a 15,7 
Bryum imbricatum  f KW zzz 0,7 
Bryum pallens    zz 2,0 
Bryum pallescens  f  zz 1,3 
Bryum pseudotriquetrum    a 14,4 
Bryum radiculosum  f  a 20,3 
Bryum rubens    aaa 66,7 
Bryum ruderale    zz 1,3 
Bryum tenuisetum  f  z 6,5 
Calliergon cordifolium    zzz 0,7 
Calliergonella cuspidata    aaa 69,3 
Campylopus introflexus  f  aa 34,0 
Campylopus pyriformis    zz 1,3 
Ceratodon purpureus  f  aaa 99,3 
Cinclidotus danubicus    zz 1,3 
Cinclidotus fontinaloides    z 9,2 
Cinclidotus riparius    z 7,2 
Cirriphyllum crassinervium    zz 1,3 
Cirriphyllum piliferum    zz 1,3 
Climacium dendroides   KW zzz 0,7 
Cratoneuron filicinum    a 13,7 
Cryphaea heteromalla  f  z 11,1 
Dicranella cerviculata    zz 1,3 
Dicranella heteromalla  f  aa 33,3 
Dicranella schreberiana    z 5,2 
Dicranella staphylina    a 18,3 
Dicranella varia  f  aaa 76,5 
Dicranoweisia cirrata  f  aaa 87,6 
Dicranum scoparium    z 9,2 
Didymodon fallax  f  zz 3,3 
Didymodon luridus  f  a 22,9 
Didymodon rigidulus  f  z 11,8 
Didymodon sinuosus    z 3,9 
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 f RL aRd %KM 
Didymodon tophaceus  f  aa 28,1 
Didymodon vinealis  f  aa 26,8 
Drepanocladus aduncus    a 22,9 
Drepanocladus polygamus  f  zzz 0,7 
Eurhynchium hians  f  aaa 90,8 
Eurhynchium praelongum  f  aaa 93,5 
Eurhynchium speciosum  f  z 8,5 
Eurhynchium striatum    zz 1,3 
Fissidens bryoides  f  a 16,3 
Fissidens crassipes  f  z 8,5 
Fissidens gymnandrus  f  zz 2,0 
Fissidens incurvus  f  aa 30,7 
Fissidens taxifolius  f  aaa 64,7 
Fontinalis antipyretica    a 15,0 
Funaria hygrometrica  f  aaa 86,3 
Grimmia orbicularis    zz 1,3 
Grimmia pulvinata  f  aaa 98,0 
Gyroweisia tenuis    zz 1,3 
Homalia trichomanoides    zzz 0,7 
Homalothecium lutescens  f  zzz 0,7 
Homalothecium sericeum    a 16,3 
Hygrohypnum luridum    zzz 0,7 
Hypnum cupressiforme  f  aaa 92,2 
Isothecium alopecuroides   KW zzz 0,7 
Isothecium myosuroides    z 5,9 
Leptobarbula berica    zz 2,0 
Leptobryum pyriforme  f  a 22,2 
Leptodictyum riparium  f  aaa 95,4 
Leskea polycarpa  f  a 20,9 
Microbryum davallianum  f KW z 9,8 
Mnium hornum  f  a 13,1 
Mnium marginatum   KW zz 1,3 
Octodiceras fontanum    zz 1,3 
Orthotrichum affine  f  aaa 86,3 
Orthotrichum anomalum  f  aaa 59,5 
Orthotrichum cupulatum  f  z 6,5 
Orthotrichum diaphanum  f  aaa 97,4 
Orthotrichum lyellii    aa 30,1 

 f RL aRd %KM 
Orthotrichum pulchellum  f  z 7,8 
Orthotrichum speciosum  f  zz 3,3 
Orthotrichum striatum  f  a 14,4 
Orthotrichum tenellum  f  z 5,9 
Physcomitrella patens  f  zz 2,6 
Physcomitrium pyriforme  f  aa 37,3 
Plagiomnium affine    z 10,5 
Plagiomnium cuspidatum  f  zz 3,3 
Plagiomnium rostratum    z 5,2 
Plagiomnium undulatum  f  a 13,1 
Plagiothecium denticulatum s.s.   zzz 0,7 
Plagiothecium laetum  f  z 8,5 
Plagiothecium undulatum    zz 1,3 
Pohlia flexuosa    zzz 0,7 
Pohlia melanodon  f  aa 47,1 
Pohlia nutans  f  z 12,4 
Polytrichum commune    zz 2,6 
Polytrichum formosum    z 7,2 
Polytrichum juniperinum  f  z 7,8 
Polytrichum longisetum  f  z 5,2 
Polytrichum piliferum    zzz 0,7 
Pseudocrossidium hornschuchianum  f  aaa 76,5 
Pseudoscleropodium purum    a 13,7 
Pylaisia polyantha  f  zz 1,3 
Rhizomnium punctatum    zzz 0,7 
Rhynchostegium confertum  f  aaa 92,2 
Rhynchostegium megapolitanum  f  zz 2,0 
Rhynchostegium murale    a 18,3 
Rhynchostegium riparioides  f  a 21,6 
Rhynchostegium rotundifolium   GE zzz 0,7 
Rhytidiadelphus squarrosus    aa 48,4 
Schistidium apocarpum s.l. f  aaa 82,4 
Schistidium platyphyllum  f  zz 3,3 
Sphagnum fallax    zzz 0,7 
Sphagnum fimbriatum    zz 2,0 
Sphagnum palustre    zz 1,3 



12 Buxbaumiella 72 (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen bij Marchantiophyta, Levermossen 
Aneura pinguis. Op vochtig zand in bermen en op braaklanden, vooral dicht bij water. Op 

slecht gedraineerde spoorwegemplacementen. Op een met wat zand bedekte, houten 
kaderand. 

Calypogeia fissa. In een verlandend gedeelte van het veenriviertje de Rotte. Op een 
wortelkluit van Osmunda regalis langs een vijver in Arboretum Trompenburg. 

Cephalozia bicuspidata. Aan de voet van een els langs een sloot in het Kralingse Bos. 
Chiloscyphus polyanthos. Een forse populatie in het `broekbos'-gedeelte van de heemtuin in 

het Kralingse Bos. 
Frullania dilatata (Fig. 5). Op essen, esdoorns, iepen, populieren en wilgen overal in de stad, 

ook in het centrum en langs drukke wegen. Op de zijkant van een houten steiger in de 
Kralingse Plas. 

Jungermannia gracillima. In een afgeplagd veenweitje in het Ommoordse veld aan de 
noordrand van de stad, 's winters haast letterlijk in de schaduw van hoge flats. 

Lunularia cruciata (Fig. 6). Massaal langs de natuurlijke oevers van Oude en Nieuwe Maas. 
Overal waar tuinplanten in de buurt zijn. Vormt in enkele groene delen van Kralingen 
uitgebreide plakkaten op beklinkerde straten en stoepen. Op de binnenplaats van het 
stadhuis aan de Coolsingel, waar het door het hier heersende politiek onbenul en 
avonturisme blijkbaar niet wordt gehinderd.  

Metzgeria furcata (Fig. 7). Op eiken, essen, esdoorns, iepen, populieren en wilgen in de hele 
stad. Langs drukke wegen vaak verscholen tussen grote populaties Orthotrichum 
diaphanum.  

Pellia epiphylla. In een zuur gedeelte van het hoofdzakelijk basische Kralingse Bos. 
Vermoedelijk in een afgeplagd veenweitje in het Ommoordse Veld? De gangbare Pellia in 
de omgeving is P. endiviifolia. 

Radula complanata. Verspreid door de stad in de wat groener gedeelten. Op es, esdoorn, 
populier, vlier en wilg. De mooiste populatie op een wilg in het Zuiderpark, waar de soort 
samen groeit met een even fraaie populatie Metzgeria furcata. 

Riccardia chamedryfolia. In een veenmosrietland op het `Schapeneiland' in de Bergse 
Achterplas. 

Riccia cavernosa (Fig. 8). Tussen de klinkers van een vochtig plaatsje op een volkstuin-
complex. Tussen de trottoirtegels op een brugoprit (massaal). Op een tegelplaatsje rond 
een zandbak. Op verse slootbagger. 

 f RL aRd %KM 
Sphagnum squarrosum    zzz 0,7 
Syntrichia calcicola  f  aaa 51,0 
Syntrichia intermedia    a 15,7 
Syntrichia laevipila  f KW z 7,2 
Syntrichia latifolia    zz 2,6 
Syntrichia papillosa    z 7,2 
Syntrichia ruralis var. arenicola  f  aa 32,7 
Syntrichia virescens    zz 4,6 
Thamnobryum alopecurum    zz 1,3 
Tortula acaulon  f  aaa 77,8 
Tortula marginata   KW zz 1,3 
Tortula modica  f  zz 1,3 
Tortula muralis  f  aaa 98,7 
Tortula protobryoides  f BE zz 2,0 
Tortula truncata  f  z 5,9 
Ulota bruchii  f  aa 36,6 
Ulota crispa  f  a 13,1 
Ulota phyllantha    zz 3,9 
Zygodon viridissimus var. 
viridissimus 

  zz 4,6 
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Riccia fluitans. Langs de natuurlijke oevers van de Oude Maas. Op een wortelkluit in de 

Delftse Schie. In een sloot in Schiebroek (leg. Floris Brekelmans). In de Prins 
Alexanderpolder samen met een aantal planten van de polyploïde vorm die ook als Riccia 
rhenana Lorbeer bekend is. Heb ik de watervorkjes vanwege hun groeiplaats wel eens 
over het hoofd gezien? Floris Brekelmans, die voor bureau Stadsnatuur Rotterdam de 
sloten in Rotterdam en omgeving afspeurt, vindt ontmoedigend vaak watervorkjes zonder 
daar speciaal naar te zoeken. 

Riccia sorocarpa. Op klei in een verwaarloosd schooltuintje. Op zand tussen klinker-
bestratingen. Bijna altijd in zeer grote aantallen. 

 
Opmerkingen bij Bryophyta, Bladmossen 
Aloina aloides var. ambigua (Fig. 9). Op kalkrijke, lemige bodem, meestal flink verdicht. 

Karakteristieke groeiplaatsen in de stad: de jeu de boulesbaan op het Zuidplein (drukste 
punt van Rotterdam-Zuid?), de halfverharde paden in de binnentuinen van flats in 
naoorlogse tuinsteden. Tussen de klinkers op een parkeerplaats in IJsselmonde. Meestal 
op (zeer) sterk bezonde plaatsen, vaak in de nabijheid van grote wateroppervlakten. 
Waar de bodem enigszins geschikt is en het licht `pijn aan de ogen doet', is de soort te 
verwachten. Bijna altijd in zeer grote, rijk kapselende populaties. 

Amblystegium fluviatile en A. tenax (Fig. 10 en 11). Op de taluds van Oude en Nieuwe Maas 
in de getijdenzone en omstreeks de hoogwaterlijn. A. fluviatile op een regelmatig door 
rivierwater overspoelde wilgentak. A. tenax op een vochtig klinkerpad in de 
Cultuurhistorische Plantentuin Charlois. 

Atrichum undulatum. Zwaartepunt van de verspreiding ligt op de rechter Maasoever, waar 
de klei op de meeste plaatsen venig is en waar nog veenrestanten voorkomen. Op de 
linker Maasoever uitsluitend aan de voet van bomen met zure schors: berk, beuk, eik, els. 
Op voedselarm zand op een spoorwegemplacement. 

Aulacomnium palustre. In veenmosrietland (Hillegersberg). In een afgeplagde veenweide 
(Ommoord). 

Brachythecium albicans. Ontbreekt in bijna geen enkele berm. In Rotterdam vijf maal 
kapselend aangetroffen, telkens op kalkrijk duin- of zeezand en op sterk bezonde 
plaatsen. 

Bryoerythrophyllum recurvirostre. Vrijwel afwezig in Rotterdam of over het hoofd gezien? Op 
de rand van een zandbak, een zandig parkeerterreintje, een schelpenzandvlakte op het 
Eiland van Brienenoord. 

Bryum algovicum (Fig. 12). Massaal op ontzilt zeezand op een bedrijventerrein in Overschie. 
Bryum argenteum. Groeit op plaatsen met veel stikstofdepositie ook op bomen. 
Bryum bicolor-complex. De verschillen tussen B. barnesii en B. gemmiferum zijn nu en dan 

subtiel. De bedoeling van broedknoppen is dat ze groeien en afvallen. Afmetingen en 
aantallen per bladoksel zeggen dan ook niet altijd evenveel. In het veld zijn ook B. bicolor 
en B. barnesii niet altijd goed van elkaar te onderscheiden. Jonge planten van B. barnesii 
hebben vaak één broedknop per bladoksel, en jonge planten van beide soorten hebben 
soms helemaal geen broedknoppen. Hopelijk is de vorm van de bladprimordia wél een 
betrouwbaar kenmerk? 

Bryum caespiticium. De soort is veel algemener dan de tabel suggereert. Planten zonder 
rijpe en ongeschonden kapsels zijn niet met 100% zekerheid op naam te brengen en 
daarom niet meegeteld. Schatting: aanwezig in een op de drie à vier onderzochte 
hokken, meestal in forse aantallen. `Aa' dus. 

Bryum imbricatum (Fig. 13). Op een sterk bezonde kademuur aan de Wijnhaven, in het 
centrum van de stad. 

Bryum pallens (Fig. 14). In een afgeplagde veenweide (massaal). Langs enkele natuurlijke 
slootoevers. 
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Figuur 5 t/m 8. Frullania dilatata, Lunularia cruciata, Metzgeria furcata, Riccia cavernosa 
 
 
Bryum pallescens (Fig. 15). Op een beslibde plastic kabel langs de Nieuwe Maas. In een 

weiland op venige klei tegen een slootkant. 
Bryum radiculosum (Fig. 16). Stadsknikmos! Op Laurenskerk (centrum stad), Hille-

gondakerk, slotruïne Hillegersberg, de ophaalbrug in Delfshaven (vóór de schaamteloze 
restauratie): op alle wat oudere, maar ook op nog vrij nieuwe bakstenen muurtjes. Er is 
een gele baksteensoort waar het mos zich al op vestigt als de steen nog glimt van 
nieuwheid. Eenmaal aangetroffen op kalkhoudende steen (gronddepot Terbregge). 
Enkele malen met kapsels (zijn kapsels nog zeldzaam?). Komt aan de rand van de stad 
niet of nauwelijks voor en is daarbuiten zeldzaam. Wie zich een indruk wil vormen van het 
milieu waarin thermo-xerofyten gedijen, moet op een warme dag in juli eens over de 
grafstenen naar de slotruïne van Hillegersberg klimmen. 

Bryum ruderale (Fig. 17). Op een gravelpad, een grindpad, een tegelplaatsje. De voor-
schriften ten spijt drie maal op een beschaduwde plaats. 
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Bryum tenuisetum (Fig. 18). Op zandige braak en in zandige bermen. Op zeer open 

plaatsen, vooral op grote verkeerspleinen en in het havengebied. Tussen de tegels van 
fietspaden en trottoirs. Eénmaal kapselend aangetroffen (Terbregseplein). 

Calliergon cordifolium. Massaal in een afgeplagd veenweitje, maar verder in de stad niet 
aangetroffen. 

Campylopus introflexus. Karakteristieke groeiplaatsen in de stad: stootbalken, meerpalen, 
stootblokken op verlaten spoorwegterreinen, overstorten in sloten. Massaal op al of niet 
rieten daken en vaak op de grond ernaast beland. Verder op bijna elk denkbaar 
substraat. In tegenstelling tot wat sommige boeken vermelden, vormt de plant wel 
degelijk broedblaadjes, en wel in soms zeer grote aantallen. 

Campylopus pyriformis. Op een stortplaats voor tuinafval op een volkstuincomplex. Massaal 
in een afgeplagde veenweide. 

Cinclidotus danubicus (Fig.19). In Rotterdam een stuk zeldzamer dan de twee andere 
Cinclidotus-soorten. In de getijdenzone van Oude en Nieuwe Maas, beide populaties vrij 
fors, de planten vooral in de breedte uitgegroeid. 

Cinclidotus fontinaloides (Fig. 19). Meest algemene en in Rotterdam meest forse Cinclidotus 
van de drie. Op een betonblok in de Nieuwe Maas (Feijenoord) een populatie met 
opvallend grof getande bladrand. 

Cinclidotus riparius (Fig. 19). Planten meestal aanzienlijker kleiner dan die van C. fontina-
loides, vooral in de breedte uitgegroeid. 

Cirriphyllum crassinervium (Fig. 20). Op een beschaduwd tegelplaatsje in een tuin in Zuid-
wijk. Op de stam van een min of meer vrijstaande boom (Acer spec.?) in het Kralingse 
Bos. 

Climacium dendroides (Fig. 21). In een zandige berm langs de Sluisjesdijk in het 
havengebied. 

Cratoneuron filicinum. Heet een kalkindicator te zijn, maar de weelderigste populatie vond ik 
in het zuurste gedeelte van het Kralingse Bos, in gezelschap van Atrichum undulatum, 
Dicranella heteromalla, Mnium hornum, Plagiothecium laetum en Polytrichum formosum. 
In een beukenbos(!) in het Zuiderpark. Op houten en stenen oeverbeschoeiingen en 
natuurlijke oevers. In borders, op borderranden en paden in tuinen en parken. In gazons 
langs waterpartijen. Op dood hout. Mooi!!! 

Cryphaea heteromalla (Fig. 22). Dit symboolmos groeit ook in de stad op essen, esdoorns, 
iepen, populieren en wilgen, maar niet op vlier (te voedselrijk?). Het meeste materiaal is 
behoorlijk volgroeid, bijna altijd zijn kapsels te vinden. 

Dicranella cerviculata. Op uit een sloot opgebaggerd veen in het Rotterdamse puntje van het 
Lage Bergsche Bos. Idem in een drassige veenweide aan de rand van Schiebroek. 

Dicranella heteromalla. In Rotterdam beperkt tot de voet van bomen met zure schors. 
Zwaartepunt van de verspreiding ligt, als bij de andere acidofyten, op de rechter 
Maasoever. 

Dicranum scoparium. Uitsluitend epifytisch (vooral op bomen met van huis uit zure schors: 
berk, beuk, eik, els, paardenkastanje, maar ook esdoorn, iep, populier en wilg) en op 
dood hout. 

Didymodon fallax. In Rotterdam de minst voorkomende Didymodon-soort. Uitsluitend op de 
rechter Maasoever. Op met grind of puin verharde klei (voormalige filterbassins 
drinkwaterleidingbedrijf, halfverharde paden), op ruderale terreinen. 

Didymodon luridus (Fig. 23). Op beton, bak- en natuursteen, asfalt. Op een houten paaltje 
langs de Kralingse Plas. Tweemaal, waarvan eenmaal kapselend, op een kale slootkant 
(Ommoord, Hoogvliet). Op halfverharde paden en wegen, tussen trottoirtegels. In 
Rotterdam algemeen. 

Didymodon rigidulus. Op beschaduwd beton. Op een rij bakstenen schuurtjes. In Rotterdam 
vrij zeldzaam, hoewel hier aan beton geen gebrek is. Een reden kan ik niet bedenken. 
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Didymodon sinuosus (Fig. 24). In Rotterdam vrij schaars. Op beslibde boomvoeten, steen en 

beton, levend en dood hout langs de oevers van Oude en Nieuwe Maas. Ook wat verder 
van de rivieren af, en daar zelden of nooit overspoeld. Op een tegelplaatsje in een tuin in 
Zuidwijk. 

Drepanocladus polygamus (Fig. 25). Op een vochtig, met ontzilt zeezand opgehoogd 
braakterrein in Overschie, in gezelschap van veel Bryum algovicum. 

Eurhynchium speciosum. Langs beschaduwde oevers op hout, steen en plantenresten. Op 
drie plaatsen kapselend aangetroffen. 

Eurhynchium striatum. In twee bosjes met veel onderbegroeiing en dood hout (Natuurpark 
De Esch, Zevenhuizerplas). 

Fissidens bryoides en F. incurvus (Fig. 26). De soorten groeien beide in kleibossen, vaak 
samen. F. incurvus komt op beide Maasoevers voor, F. bryoides bijna uitsluitend op de 
wat venige klei van de rechter Maasoever. F. bryoides is daardoor in Rotterdam 
beduidend minder algemeen dan F. incurvus. De geraadpleegde literatuur is niet een-
duidig, maar mijn ervaring in Rotterdam leert, dat F. incurvus vrij tolerant is, en dat F. 
bryoides het snel laat afweten wanneer de bodem wat sterker basisch wordt. F. bryoides 
in Arboretum Trompenburg aangetroffen tussen naaldenstrooisel in het pinetum. 

Fissidens crassipes. Langs de oevers van Oude en Nieuwe Maas en zijhavens op (vooral 
bak)steen, molmend hout, Enkadoek. Alleen bij laagwater te bereiken en op te sporen, 
waardoor waarschijnlijk vaak gemist. 

Fissidens gymnandrus (Fig. 27). Op molmend hout aan de natuurlijke oevers van de Oude 
Maas. Twee van de drie populaties met kapsels. 

Fontinalis antipyretica (Fig. 28). Langs de oevers van Oude en Nieuwe Maas, vastgehecht 
aan steen en hout. Vooral op grotere diepte, waardoor bij hoog en gemiddeld water niet 
zichtbaar. In het (zwak) brakke Rotterdamse water regelmatig aangetroffen in gezelschap 
van Blaaswier, Darmwier en zeepokken. Door Nebel/Philippi (2001) `ook in brakwater 
aangetroffen', volgens Dierßen (2001) mesohalotolerant. Dit stemt met mijn Rotterdamse 
ervaringen overeen. 

Grimmia orbicularis (Fig. 29). Op de betonnen oeverbeschoeiing (hoogste zone) van de 
Nieuwe Maas in Kralingen. Op een niet meer in gebruik zijnd, verweerd betonnen viaduct 
op het knooppunt Benelux (Vondelingenweg). 

Grimmia pulvinata. Op plaatsen met veel stikstofdepositie (verkeer, industrie) ook op bomen, 
en daar vaak samen met Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Orthotrichum 
anomalum en Tortula muralis. 

Gyroweisia tenuis (Fig. 30). Op een beschutte, bakstenen borderrand in Arboretum 
Trompenburg. Op een klinkerplaatsje langs een waterpartij aan de Kromme Zandweg. 
Aanvankelijk was de collectie rijker: drie van de vijf Gyroweisia's bleken bij nadere studie 
echter Leptobarbula berica. Ook in de omgeving. Zoeken in steden en dorpen loont! 

Homalia trichomanoides (Fig. 31). Twee exemplaren in een griendbos langs de Oude Maas, 
nog juist voor de grens met de gemeente Albrandswaard. Dat valt tegen, want wat verder 
stroomopwaarts komt de soort in grote hoeveelheden voor, bijna tot vervelens toe. 

Homalothecium lutescens (Fig. 32). Bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie op de 
oude lijn naar Den Haag, die is aangelegd op duinzand. 

Hygrohypnum luridum (Fig. 33). Op de natuurstenen beschoeiing van de kop van het Eiland 
van Brienenoord. Dat is vrijwel tegenover de monding van de Hollandsche IJssel, waar 
de soort in groten getale voorkomt. 

Isothecium alopecuroides (Fig. 34). Op de voet van een Spaanse aak in het Kralingse Bos. 
Een forse populatie, maar in Rotterdam bij mijn weten de enige. 

Isothecium myosuroides. Vrij zeldzaam op berk (voet), beuk, eik, es, iep, populier, wilg. De 
meeste populaties bevinden zich in het oostelijk deel van het Kralingse Bos. 
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Figuur 9 t/m 14. Aloina aloides var. ambigua, Amblystegium fluviatile, Amblystegium tenax, 
Bryum algovicum, Bryum imbricatum, Bryum pallens. 
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Leptobarbula berica (Fig. 35). Op een vochtig klinkerpad in de Cultuurhistorische Plantentuin 

Charlois. Op een beschutte, bakstenen borderrand in Park Schoonoord. Een schitterende 
populatie bevond zich op een bakstenen fundering op een volkstuincomplex in 
IJsselmonde, voordat het hele complex onder de slopershamer ging vanwege de bouw 
van een ziekenhuis. 

Leskea polycarpa (Fig. 36). Op het verspreidingskaartje is duidelijk te zien in welke 
Rotterdamse wijken zich de uiterwaarden bevinden. Enigszins bizar, maar beslist niet 
zeldzaam, is het voorkomen van flinke, kapselende populaties op geasfalteerde 
fietspaden. Verder op vrijwel ieder denkbaar substraat, nat of droog. 

Microbryum davallianum (Fig. 37). Beide variëteiten, conicum en davallianum komen voor, 
davallianum iets vaker dan conicum, maar vaak (en zeker zonder rijpe kapsels) is de 
variëteit niet vast te stellen. In Rotterdam-Zuid is de soort vrij algemeen, elders op het 
eiland IJsselmonde komt zij nog veel meer voor. Is dit mos werkelijk zo KWetsbaar, of 
wordt er op klei liever niet gezocht? In Hoogvliet op de met aarde bedekte resten van 
sloopwoningen. De nieuwe Nederlandse naam Wintermos ten spijt, is het mos vrijwel het 
hele jaar in determinabele toestand aan te treffen. In mijn aantekeningen vind ik: 9-2, 12-
3, 13-3, 25-3, 29-3, 26-6, 7-7, 24-7, 27-7, 29-7, 1-8, 8-8, 11-8, 13-10, 30-11. 

Mnium hornum. Als de meeste acidofyten vooral op de rechter Maasoever, verder aan de 
voet van bomen met zure schors. Opmerkelijke Rotterdamse vindplaatsen: de voet van 
een Moerascypres (Algemene Begraafplaats Crooswijk), een buitendijks rietland in de 
Rotte, een partij Franse kalksteenblokken (allang ontkalkt?) die na de herbouw van de 
Laurenskerk in de jaren na de oorlog zijn overgeschoten, en nu in het Kralingse Bos 
dienst doen als kinderspeelplaats. 

Mnium marginatum (Fig. 38). Langs de zuid- en noordoever (Zuiddiepje en Nieuwe Maas) 
van het Eiland van Brienenoord. Langs de Oude Maas een algemene soort, maar langs 
het Rotterdamse deel niet gesignaleerd. 

Octodiceras fontanum (Fig. 39). Tussen de stenen van het talud van de Waalhaven. Op een 
molmende plank langs de Oude Maas. Groeit vrij ver onder de laagwaterlijn, en is 
daardoor zo goed als zeker veel algemener dan wordt aangenomen. Met laarzen aan en 
een getijdentabel op zak kun je het mos vaak wel vinden. Echter, in Rotterdam is mij dit 
slechts tweemaal gelukt. 

Orthotrichum anomalum. Op alle soorten (bak)steen. Op beton en asfalt. Hier en daar op 
boomvoeten. Sinds de ROTEB, de Rotterdamse gemeentereiniging, is begonnen, de 
sierbetonnen afvalcocons te verwijderen en te vervangen door ondergrondse containers 
waarvan alleen een metalen deel boven de grond uit steekt, is het aantal Orthotrichum 
anomalums in Rotterdam drastisch afgenomen. Gedeelten waarin de soort niet of 
nauwelijks is aangetroffen, blijken achteraf exact samen te vallen met wijken waar men al 
vroeg met de vervanging is begonnen. (Naar mondelinge mededeling Saskia van 
Dongen, ROTEB.) 

Orthotrichum cupulatum (Fig. 40). Op natuurstenen en betonnen oeverbeschoeiingen. Op 
grafstenen en borderranden (RK Begraafplaats Crooswijk, Begraafplaats Oud Kralingen). 
Op een sierbetonnen tegelplaats tussen garageboxen in Hillegersberg. 

Orthotrichum diaphanum. Stikstofindicator die vooral langs wegen en in de buurt van 
industrieën alles met een grijs waas kan overtrekken. Nog niet zo lang geleden in het 
noorden van Duitsland hoofdzakelijk op de rand van betonnen mestputten. Conclusie 
(Frahm 1998): we leven tegenwoordig in een enorme mestput. 

Orthotrichum lyellii (Fig. 41). Op min of meer vrijstaande bomen: eik, es, esdoorn, iep, 
okkernoot, wilg langs (vaak drukke) wegen en straten en in de onooglijkste plantsoentjes. 
Op de afgezaagde stam van een naaldboom (Moerascypres?). Op een houten 
aanlegsteiger in de Kralingse Plas. 
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Figuur 15 t/m 20. Bryum pallescens, Bryum radiculosum, Bryum ruderale, Bryum 
tenuisetum, Cinclidotus danubicus (cirkel), C. fontinaloides (liggende driehoek) en C. riparius 
(staande driehoek), Cirriphyllum crassinervium. 
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Figuur 21 t/m 26. Climacium dendroides, Cryphaea heteromalla, Didymodon luridus, 
Didymodon sinuosus, Drepanocladus polygamus, Fissidens bryoides (liggende driehoek) en 
F. incurvus (staande driehoek) 
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Figuur 27 t/m 32. Fissidens gymnandrus, Fontinalis antipyretica, Grimmia orbicularis, 
Gyroweisia tenuis, Homalia trichomanoides, Homalothecium lutescens 
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Figuur 33 t/m 38. Hygrohypnum luridum, Isothecium alopecuroides, Leptobarbula berica, 
Leskea polycarpa, Microbryum davallianum, Mnium marginatum 
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Figuur 39 t/m 44. Octodiceras fontanum, Orthotrichum cupulatum, Orthotrichum lyellii, 
Orthotrichum pulchellum, Orthotrichum speciosum, Orthotrichum striatum 
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Figuur 45 t/m 50. Orthotrichum tenellum, Plagiomnium rostratum, Pohlia flexuosa, Pylaisia 
polyantha, Rhizomnium punctatum, Rhynchostegium megapolitanum 
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Orthotrichum pulchellum (Fig. 42). Een ontroerend plantje dat zijn wetenschappelijke naam 

eer aandoet. Op esdoorn, populier, prunus, wilg. Vaak in de omgeving van water (sloten, 
plasjes, rivieren). Op een esdoorn tegen de geluidswal van de A15 bij Hoogvliet, recht 
tegenover Shell Pernis. In een populierenbosje op het verkeersknooppunt Benelux. 

Orthotrichum speciosum (Fig. 43). Zeldzaam op populieren en wilgen in parken. Op de voet 
van een wilg langs de Poortugaalse Haven in Hoogvliet. 

Orthotrichum striatum (Fig. 44). Op es, esdoorn, iep, populier, prunus, wilg en een niet 
geïdentificeerde exoot. Eénmaal op de knoestige voet van een zeer oude plataan(!). 
Hoeveel striatums niet als zodanig herkend zijn omdat ze geen kapsels droegen, blijft een 
vraag. 

Orthotrichum tenellum (Fig. 45). In Het Park aan de rand van het centrum, en verder alleen 
in het noordoostelijk deel van de stad. Schonere lucht? Volgens Dierßen (2001) `gevoelig 
voor luchtvervuiling'. Vervuiling waarmee?! Op appel(?) en wilg. 

Physcomitrium pyriforme. Zo goed als zeker in alle kilometerhokken, maar door de korte 
levensduur dikwijls gemist. Aangetroffen tot medio juli. Op 26 juli 2004 zowel afstervende, 
oude planten als jonge planten met nog onrijpe kapsels. Zelfs voor dit mos is de 
Rotterdamse bodem vermoedelijk op veel plaatsen ál te voedselrijk? Langs stadssingels 
is de soort bijna verdwenen. Hondenpoep? 

Plagiomnium rostratum (Fig. 46). Zeer algemeen langs de natuurlijke oevers van Oude en 
Nieuwe Maas. Komt elders in de stad niet voor. 

Plagiomnium undulatum. Op het landgoed De Tempel (Overschie) bevindt zich een 
populatie die in mei 2002 uitbundig kapselde (polysetie!). 

Plagiothecium denticulatum. Op een venige slootkant in een elzen-berkenperceeltje in het 
Lage Bergsche Bos, op de grens met de gemeente Bergschenhoek. 

Plagiothecium laetum. In Rotterdam alleen aan de voet van bomen met zure schors: behalve 
de bekende soorten ook Judasboom (Cercis siliquastrum, Arboretum Trompenburg). In 
het Kralingse Bos veel voorkomend, verder incidenteel in parken, tuinen en plantsoenen. 

Plagiothecium undulatum. In een elzen-berkenbosje in het Lage Bergsche Bos, samen met 
P. laetum en P. denticulatum var. denticulatum. In een veenweide in de Cultuurhisto-
rische Plantentuin Charlois op in 1979 uit de Prins Alexanderpolder overgebracht veen. 

Pohlia flexuosa (Fig. 47). In de schaduw van een loods op het spoorwegemplacement 
Rotterdam-Noord, op kalkarm zand en vandaar over spoorbielzen en stukken textielafval 
groeiend. In Oost-Brabant wordt de soort regelmatig gesignaleerd op grond die vervuild is 
met sintels van de zinkfabriek in Budel-Dorplein (schriftelijke mededeling Marleen 
Smulders). Ook op of in de directe omgeving van de Rotterdamse vindplaats hebben zich 
op- en overslagbedrijven van oude metalen bevonden (Roeloffzen 2002). 

Pohlia nutans. In Rotterdam minder algemeen dan P. melanodon. Alleen op zure plaatsen: 
op veen en venige klei en aan de voet van bomen met zure schors. Komt als de andere 
acidofiele soorten vooral op de rechter Maasoever voor. 

Polytrichum commune. In een afgeplagde veenweide (Ommoord). In veenmosrietland 
(Bergsche Achterplas, Hillegersberg). Op twee spoorwegemplacementen (Vierhaven-
straat, Marconistraat). De spoorwegemplacementen zijn waarschijnlijk slecht gedrai-
neerd, maar kunnen langdurig stofdroog zijn. De hier aangetroffen planten komen 
volmaakt overeen met de door Landwehr (1984) getekende `droogtevorm', met scheve, 
matig ingedeukte laminarandcellen. 

Polytrichum formosum. Op veen (Plantentuin Charlois), venige klei (Ommoord) en verder 
aan de voet van bomen met zure schors. Vrijwel uitsluitend op de rechter Maasoever. 
Een zeer grote populatie bevindt zich in het pinetum van Arboretum Trompenburg. 

Polytrichum juniperinum. Algemeen op bijna alle spoorwegemplacementen. Op een laagje 
zand op een los gestapelde muur (Feijenoord). Op een strekdam in de Nieuwe Maas 
(Kortenoordse Haven). 
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Figuur 51 t/m 56. Rhynchostegium rotundifolium, Schistidium platyphyllum, Syntrichia 
intermedia, Syntrichia laevipila, Syntrichia latifolia, Syntrichia papillosa 
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Polytrichum longisetum. Op veen (Ommoord), op molmend hout, op opgebrachte turf in een 

plantsoen (Duifhuisweg), tegen het talud van een rijksweg (A20, Overschie), op de 
wortels van een beuk (Drechterweide). 

Polytrichum piliferum. De soort is door Remko Andeweg geoogst in de berm van de Laan op 
Zuid, naast het spoorwegemplacement Rotterdam-Zuid. Deze enige waarneming in 
Rotterdam zal waarschijnlijk tevens de laatste zijn, want op de plaats is een park gepland. 

Pseudocrossidium hornschuchianum. Fertiele plantjes van dit aardige, zeer algemene mos 
komen in Rotterdam regelmatig voor, maar waarschijnlijk minder dan in de min of meer 
directe omgeving van de stad? 

Pylaisia polyantha (Fig. 48). Op een esdoorn aan de rand van het park Drechterweide 
(Pendrecht). Op een (vrijwel?) dode iep tegen het talud van de A20 (Ommoord). 

Rhizomnium punctatum (Fig. 49). Op molmend hout op een natuurlijke slootoever in het 
Kralingse Bos. 

Rhynchostegium megapolitanum (Fig. 50). De Rotterdamse duinen bevinden zich op het 
Terbregseplein en het IJsselmondseplein (drukke verkeerspleinen) en aan de Keilestraat 
(zandige braak in het havengebied). 

Rhynchostegium rotundifolium (Fig. 51). Op een betonnen tegel tegen een grasdijkje in een 
sloopwijk (Bospolder). 

Schistidium platyphyllum (Fig. 52). Zeldzaam langs het oostelijk gedeelte van de Nieuwe 
Maas en niet aangetroffen langs het Rotterdamse gedeelte van de Oude Maas. 

Sphagnum fallax. In een veenmosrietland in Hillegersberg. 
Sphagnum fimbriatum. In veenmosrietland (Hillegersberg), in een veenweide in de 

Cultuurhistorische Plantentuin Charlois, in een veenweide (verschralingsbeheer) in 
Ommoord. 

Sphagnum palustre. In de Cultuurhistorische Plantentuin Charlois en in een veenmosrietland 
in Hillegersberg. 

Sphagnum squarrosum. In het Hillegersbergse veenmosrietland. 
Syntrichia calcicola. Op zand (maar daar minder algemeen dan S. ruralis var. arenicola). Op 

beton. Op vrijwel alle in de stad voorkomende boomsoorten. Op een walvisskelet op het 
balkon van het natuurmuseum. 

Syntrichia intermedia (Fig. 53). Op betonnen taluds, boomspiegels, trottoirbanden, duikers, 
afvalcocons, de voet van een sculptuur (Pernis). Op asfalt. Epifytisch op een niet 
geïdentificeerde exoot. 

Syntrichia laevipila (Fig. 54). Op bomen (eik, populier, wilg) en op beton. De mooiste 
populaties groeien op de onvolprezen betonnen `telefoonhuisjes' die door KPN 
`pankasten' worden genoemd. Daar komen ook de meeste kapselende planten voor. Op 
een brok asfalt (gronddepot Terbregge, met kapsels). De geheimzinnige, verwante 
Tortula pagorum (Milde) De Not. bleek zich niet onder mijn materiaal te bevinden, maar 
vooral in steden is het misschien toch opletten geblazen? Vanderpoorten (1997) meldt de 
soort van wegbomen in Brussel. Beschrijvingen bevinden zich o.a. in Crum & Anderson 
(1981, met tekeningen) en Nebel/Philippi (Bd. 1, 2000). 

Syntrichia latifolia (Fig. 55). Langs de Nieuwe Maas op het Eiland van Brienenoord 
(natuursteen) en op De Esch (aangespoeld hout). Langs de Oude Maas ter hoogte van 
Zalmplaat (natuursteen). In Zuidwijk op een beschaduwd asfaltpad samen met veel 
Bryum capillare. Het is niet waarschijnlijk, en ook niet te hopen dat deze plaats ooit 
geïnundeerd raakt. Ten tijde van ons bezoek was het er gortdroog. (In het Roomse Duin 
in Hoek van Holland heb ik het mos onder exact dezelfde omstandigheden en met 
dezelfde begeleiders aangetroffen: there must be some system in its madness. In een 
park in Zwijndrecht vond ik het mos in een groot plakkaat hoog op een boomvoet waar 
evenmin hoogwater te verwachten valt.) 



28 Buxbaumiella 72 (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 57 t/m 62. Syntrichia virescens, Thamnobryum alopecurum, Tortula marginata, 
Tortula protobryoides, Ulota crispa, Ulota phyllantha 
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Syntrichia papillosa (Fig. 56). Op eik, iep, populier en wilg. Ook op de eerder genoemde (zie 

Syntrichia laevipila) pankasten. De soort is volgens Dierßen (2001) gevoelig voor 
`luchtvervuiling', maar groeit in Rotterdam tot in het centrum van de stad (Spoorsingel op 
vijftig meter van het Centraal Station; Schiekade: een klassiek verkeersriool). 

Syntrichia virescens (Fig. 57). Op pankasten (Nieuwe Binnenweg, Langegeer). Op een hard-
stenen muurtje (Noordereiland: waterkering?). Op een pannendak (Prinsenland). Op de 
kruin van een met specie besmeerde bakstenen muur (Feijenoord) over een lengte van 
zeker tien meter. Epifytisch op es en populier. 

Thamnobryum alopecurum (Fig. 58). Een iel plantje op het Eiland van Brienenoord en een 
flinke populatie in het natuurgebied De Esch aan de andere kant van de rivier. 

Tortula marginata (Fig. 59). Op beschaduwde, vochtige baksteen in Park Schoonoord. Op 
een beschaduwde, bakstenen borderrand in de Botanische Tuin Cederstraat. 

Tortula modica. Op een grasdijkje langs de Delfshavense Schie. In een verwaarloosd 
schooltuintje in Charlois. In Rotterdam nog wat zeldzamer dan de verwante Tortula 
truncata, die om redenen die ik niet kan doorgronden ook al hoofdzakelijk door haar 
afwezigheid opvalt. 

Tortula protobryoides (Fig. 60). In drie kilometerhokken langs de zuidrand van de stad. Waar 
dit cleistocarpe mos groeit, vormt het enorme populaties. Op het aangrenzende deel van 
het eiland IJsselmonde en in de Hoeksche Waard komen zulke populaties algemeen 
voor. BEdreigd? Zeldzaam? Of heeft dit mos alleen maar de vervelende gewoonte, op 
klei te groeien? 

Ulota crispa (Fig. 61). Op eik, es, esdoorn, iep, populier, toverhazelaar (Arboretum 
Trompenburg), wilg. Ook langs drukke verkeerswegen (A13 Overschie, A15 Pendrecht). 

Ulota phyllantha (Fig. 62). In Rotterdam zeldzaam. Komt vooral in het oostelijk gedeelte van 
de stad voor. Op een treurwilg op vijftig meter van het Centraal Station. Op een 
vrijstaande iep langs de drukke Groeninx van Zoelenlaan (IJsselmonde). In bijna alle 
gevallen in de directe omgeving van water. 

Zygodon viridissimus var. viridissimus (Fig. 63). De Ontzettend Vreselijk Groene heb ik in 
Rotterdam aangetroffen op esdoorn, populier en wilg. De verspreiding is beperkt tot het 
Kralingse Bos, de griendbossen langs de Oude Maas en het beboste eiland bij de 
Zuiderbegraafplaats. Op al deze plaatsen bevindt zich (veel en kalkhoudend) water in de 
onmiddellijke omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 63. Zygodon viridissimus var. viridissimus 
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Vreemde en verdachte vondsten 
Bericht in Trouw (december 2003, enkele dagen voor Kerstmis): Staats-
bosbeheer draagt in Drenthe twee mannen met veertig(!) vuilniszakken 
mos over aan de politie wegens stroperij. Wie de moeite neemt, veertig 
vuilniszakken met mos te verzamelen, is er ook zeker van dat hij 
hiervoor een afzet vindt. Een kleine selectie uit mossen van duistere 
herkomst: 
• Antitrichia curtipendula (te koop tuincentrum Rhoon, aangetroffen 

door Cor Ruinard) 
• Bazzania trilobata (te koop tuincentrum Krimpen a.d. IJssel, aan-

getroffen door Inez Gottenbos) 
• Ctenidium molluscum (rouwstukjes Begraafplaats Oud Kralingen en 

RK Begraafplaats Crooswijk) 
• Leucodon sciuroides (rouwstukje Algemene Begraafplaats Croos-

wijk). 
• Dendroligotrichum dendroides en Hedwigia ciliata (Antwerpen, 

mondelinge mededeling Jules Slembrouck). 
Wie probeert achter de herkomst van het moois te komen, wordt 
argwanend bekeken en met vaagheden afgescheept, als er al iemand is 
die antwoord weet. Mijn indruk is, dat het mossengetrut in bloem-, kerst-, 
rouw- en trouwstukjes hand over hand toeneemt. De mossen dragen de 
krankzinnigste fantasienamen, geen van de handelaren heeft ook maar 
het flauwste benul wat hij in huis of dwars op het trottoir voor zijn deur 
heeft staan. 
In een sedummat op het dak van een parkeergarage in het centrum 
prijken onder meer: 
• Entodon concinnus (massaal; al een paar jaar volg ik de strijd die dit 

mos voert met Calliergonella, en die tot nu toe onbeslist is) 
• Thuidium abietinum 
• Tortella flavovirens var. flavovirens. 
Ook hiervan bleek de herkomst uiteindelijk niet te achterhalen. 
 
Meer zorgen 
In kringen van natuurliefhebbers wordt Nederland te vaak gelijkgesteld 
met een beperkt aantal populaire natuurgebieden, ongeveer: Nederland 
= Biesbosch + Mastbos + Ameland. Vaak wordt `mossen' gezegd waar 
in werkelijkheid bedoeld wordt: doorkijkjes en fluitende vogeltjes - een 
aangenaam decor om een hobby tegen te beoefenen. Natuurgebieden 
zijn in de stadstaat Nederland niet de regel, maar pijnlijk duidelijk de 
uitzondering. Het almaar inventariseren van `natuurgebieden' geeft een 
volkomen vertekend beeld van wat en hoeveel er leeft in Nederland en 
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daarmee van wat er in dit land aan natuur, lees: leven beschermd dient 
te worden. Het is een overbekend grapje dat verspreidingskaartjes niet 
de verspreiding van de soorten laten zien, maar van de waarnemers. 
Liever nog zou ik zeggen: ze laten zien waar die waarnemers het liefst 
hun vrije tijd doorbrengen. Het zijn toeristische kaarten van Nederland. 
Antitrichia curtipendula is een fraaie soort, die ik graag eens zelf zou 
willen vinden. Maar het is mossenplukken in de marge. Ondertussen 
heeft niemand enig idee hoeveel Gyroweisia tenuis, Pseudocrossidium 
revolutum, Tortula marginata, Rhynchostegium rotundifolium of Grimmia 
orbicularis er in de Nederlandse steden en dorpen groeit. Zie ook mijn 
onder Microbryum davallianum en Tortula protobryoides geuite klachten, 
want ook op klei worden geen mossen geacht te groeien. Den Haag is 
vrijwel onbekend gebied. Van de hoofdstad Amsterdam en wijde omtrek 
is zo goed als niets bekend. Laat u zo nodig inspireren door Denters of 
Reumer (zie de literatuurlijst), zoek op de kaart een afwisselend uitziend 
gedeelte uit en streep! Neem de dorpskerk plus omgeving onder de 
loep. Misschien zit er een lekke regenpijp tegen de muur van het 
stadhuis. Sommige oude begraafplaatsen zijn ware natuurreservaten. 
Op het ogenblik dat ik dit schrijf is het zomer: bijna overal in de Neder-
landse natuur word je platgelopen en -geblaft. Alleen in de stad is het 
stil, voor zover het er niet Kalverstraat of Coolsingel heet. Er wordt in het 
groen veel geschamperd over zekere `bejaarde wandelverenigingen'. 
Laat het die kant niet op gaan! 
 
Dankwoord 
De waarde van boeken in het algemeen wordt sterk overschat, maar bij een zo 
visueel onderwerp als bryologie schieten taal en taalvermogen wel heel snel tekort. 
Wie aan mossen wil beginnen zonder de hulp van een ervarene in het veld, kan zijn 
heil dan ook beter bij vogels zoeken. Dat ik nog altijd zo weinig van vogels weet, is 
vooral te danken aan Chris Buter. Cor Ruinard heeft menige Orthotrichum uit het 
harde Rotterdamse mossenleven voor me op naam kunnen brengen en heeft mij 
een groot aantal malen vergezeld in het veld. Vaak volgde na afloop een eenvoudige 
doch voedzame maaltijd. Remko Andeweg en Floris Brekelmans van bureau 
Stadsnatuur Rotterdam hebben beiden een aantal mosvondsten op hun naam staan, 
waaronder de eerste en vermoedelijk laatste Rotterdamse Polytrichum piliferum. 
Inez en Koos Gottenbos hebben mij in het Kralingse Bos op een aantal zeer koude 
winterdagen ondersteund met zeer hete koffie. Ad Bouman heeft al mijn veen-
mossen bekeken. Jurgen Nieuwkoop kon me de `eerste' Rotterdamse Syntrichia 
virescens melden. Marleen Smulders kon van mijn vermeende Plagiomnium ellipti-
cum niet meer maken dan rostratum. Rienk-Jan Bijlsma moest van mijn Bryum 
violaceum toch weer ruderale maken. Henk Siebel heeft een nieuwe soort aan mijn 
lijst toegevoegd zonder dat ik daarvoor het veld in hoefde: drie van mijn vijf Gyro-
weisia's bleken, zoals wel ongeveer verwacht, Leptobarbula berica. Cris Hesse heeft 
een Rhynchostegium megapolitanum uit de Delfshavense duinen voor me bekeken, 
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een atypische vorm van dit toch al weinig typische mos. Ben Otten heeft de Fucus 
vesiculosus die zich in grote hoeveelheden op de oevers van Oude en Nieuwe Maas 
bevindt, op naam gebracht. Geen mos, maar (Blaas)wier. Anton Roeloffzen (Afdeling 
Milieubeleid Gemeente Rotterdam, inmiddels DCMR) kent de geschiedenis van 
iedere Rotterdamse korrel grond, en is zo vriendelijk geweest, me een exemplaar 
van zijn lijvige rapport te sturen. Zie de literatuurlijst. Zijn `kunstmatige geologie van 
Rotterdam' is onmisbaar voor wie zich in deze stad met planten bezighoudt. 
Bovendien is het een voor niet-insiders zoals ik curieus stuk werk, waarin je met 
verbazing blijft lezen. Saskia van Dongen, die al een leven lang haar neus al of niet 
beroepshalve in allerlei Rotterdamse aangelegenheden steekt, kon me helpen aan 
een groot aantal gegevens over de stad. Peter Frigge (RAVON) is de maker van het 
programma Stipt, waarmee de verspreidingskaartjes zijn gemaakt. Dank ook aan 
alle eigenaren, huurders, pachters en beheerders van bedrijfsterreinen, parken, 
tuinen en tuintjes die mij gevraagd of ongevraagd toegang hebben verleend tot hun 
gebieden en gebiedjes, en niet zelden ook nog rondgeleid. Vaak werden het 
stadsbryologische hoogtepunten. Zonder hun aller hulp en bereidwilligheid... 
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Iepenzonnetje, Caloplaca luteoalba, stapt over op 
populier 
 
L.B. (Laurens) Sparrius 
Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda (sparrius@blwg.nl) 
 
Abstract: Orange-fruited elm-lichen, Caloplaca luteoalba, switches to poplar 
Recent findings of the endangered lichen Caloplaca luteoalba are on poplar instead 
of elm, the tree species it has been mostly confined to in the Netherlands and 
surrounding countries. 
 
 
Het Iepenzonnetje is een al jarenlang ernstig bedreigde soort in Neder-
land en omliggende landen, vooral omdat de soort gebonden is aan 
bastwonden van oude iepen. 
 
Caloplaca luteoalba is te herkennen door het gladde, witte thallus met 
kleine donker oranje apotheciën, die kratervormig beginnen en uiteinde-
lijk een platte schijf met een dunne rand vormen. Een afbeelding staat in 
Van Herk & Aptroot (2004). 
 
In Nederland was de soort recent alleen nog bekend van iepen nabij 
Sexbierum, maar ook van een populier op Walcheren (vondsten van 
Maarten Brand). In de eerste helft van de twintigste eeuw waren er veel 
meer vindplaatsen op iepen in de binnenduinrand. Deze plaatsen zijn 
stuk voor stuk verdwenen door de iepziekte. 
 
In 2000 ontdekte ik Caloplaca luteoalba op een populier in bosje in het 
duingebied achter Kraantje Lek en in 2005 zelfs op een populier op het 
duin naast de uitspanning zelf: allebei in kilometerhok 100-488 (zie 
kaart). Populieren en lindes op deze plekken zijn al diverse malen goed 
onderzocht (o.a. Weeda 1990). Het gaat dus duidelijk om nieuwe 
vestigingen. Op de locatie die in 2000 werd ontdekt, een populier vlak 
langs een fietspad, komt de soort nog steeds met ruim 5 dm2 voor, zo 
kon worden vastgesteld tijdens een zoektocht op 28 maart 2005 (met 
Maaike Vervoort, Olivier Daillant en de auteur). De nieuwe vondst uit 
2005 betreft twee scheve populieren op een duintop, temidden van kaal 
duinzand. De epifytenbegroeiing bestond vooral uit Xanthoria parietina 
(Groot dooiermos), Candelariella vitellina (Grove geelkorst), Phaeo-
physcia orbicularis (Rond schaduwmos) en het levermos Metzgeria 
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furcata (Boomvorkje), geen echte bijzonderheden dus. De soort is op 
beide bomen niet beperkt tot hout van bastwonden, maar groeit ook in 
grote hoeveelheden op schors. Beide bomen worden veel beklommen 
door spelende kinderen. Op lindes op dezelfde plek groeien nog steeds 
veel zeldzame korstmossen, waaronder Bacidia rubella (Iepenknoopjes-
korst), Pertusaria coccodes (Bleek speldenkussentje) en Physconia 
perisidiosa (Duinrijpmos). Op populier komt in de omgeving plaatselijk 
ook Normandina acroglypta (Parasietkorst) voor, die eveneens vooral 
aan oude iepen gebonden is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overstap van Iepenzonnetje naar een minder bedreigde boomsoort 
zou wel eens de redding voor het voorkomen in Nederland kunnen 
betekenen. Omdat er nog veel scheve populieren in het duin staan, lijkt 
de soort zich in Overveen en omgeving goed te kunnen handhaven. 
Voor lichenologen betekent deze vondst dat we goed moeten opletten of 
we de soort ook elders in de duinen op oude populieren en abelen 
kunnen vinden. 
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Korstmossen in Gerolstein (Eifel) 
 
A. (André) Aptroot 
G.v.d.Veenstraat 107, 3762 XK Soest (andreaptroot@wanadoo.nl) 
 
Abstract: Lichens in Gerolstein (Eifel, Germany) 
A three-day excursion to the Gerolstein area in the Eifel was attended by a large 
international group of lichenologists. In total, about 375 lichens were observed. The 
species Belonia nidarosiensis and Cladonia cyathomorpha are here reported for the 
first time from Germany, 37 further species are reported for the first time from 
Rheinland-Pfalz, 10 species (e.g. Nephroma parile) were found although they were 
thought to be extinct and several others (e.g. Peltigera degenii, Sphaerophorus 
globosus and Usnea ceratina) were only known from one locality each in the Eifel, or 
were never reported from the Eifel at all, like Parmelia submontana. 
 
 
Het gebied rond Gerolstein in de Eifel is vooral bekend om zijn rijke 
kalkflora en fossielen. Door de afwisseling van kalk (Gerolsteiner 
Kalkmulde) en lava (Vulkaneifel), en door de relatief schone lucht (het is 
een Luftkurort) is ook de korstmosflora gevarieerd (John 1990). Al 
eerder werd een excursie naar het gebied georganiseerd (Sipman 
1982), maar inmiddels is onze kennis van de taxonomie behoorlijk 
voortgeschreden. Een paar jaar geleden werd een tweedaagse 
voorexcursie gehouden, waarop al een groot aantal nieuwe soorten voor 
de deelstaat werden gevonden. Een verslag van een van de toen 
bezochte locaties, waar ook de in Midden-Duitsland als uitgestorven te 
boek staande Lobaria amplissima werd gevonden, is inmiddels 
verschenen (Aptroot & Zielman 2004). 
 
Hoewel er vorig jaar van deze ene vindplaats al veel extra soorten voor 
Rheinland-Pfalz (RP, voornamelijk in vergelijking met John 1990) 
werden opgegeven, werden nu nog weer 39 extra soorten gevonden 
voor deze deelstaat. Hieronder zijn soorten die toentertijd nog niet 
werden onderscheiden, maar ook enkele soorten die toen misschien nog 
niet in het gebied voorkwamen. Twee van deze soorten zijn nog niet 
eerder opgegeven van Duitsland. Het zijn Belonia nidarosiensis, een 
onopvallende steriele korst die op de kalkrots van de Auburg staat en 
ongetwijfeld veel over het hoofd wordt gezien of voor algen versleten, en 
Cladonia cyathomorpha, die op de Wöllersberg werd aangetroffen 
tussen de erop lijkende soorten C. humilis en C. pocillum. Beide soorten 
zijn bijvoorbeeld wel bekend van aangrenzend Luxemburg of Frankrijk. 
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Ook werden 10 soorten gevonden die als uitgestorven te boek stonden 
in Rheinland-Pfalz, en 3 grote macrolichenen die in de Eifel als vrijwel 
uitgestorven te boek stonden (Schlechter 1994). 
 
De deelnemers aan de excursie waren afkomstig uit Nederland, België 
en Noord-Duitsland: André, Mariëtte, Harold en Marjoleine Aptroot, 
Margriet Bekking, Rienk-Jan Bijlsma, Steffen Boch, Fred en Fieke Bos, 
Huub Bouten, Dries van den Broeck, Uwe de Bruyn, Niko Buiten, Dirk-
Jan en Kirsten Dekker, Han van Dobben, Klaas van Dort, Mirja Dösing, 
Birgit Drees, Heinjo During, Eberhard Fischer, Jan Peter Frahm, Joke 
Gutter, Thilo Hasse, Henk Hillegers, Peter en Pieter Hovenkamp, Dirk 
Jordaens, Dorothee Killmann, Sylvia van Leeuwen, Jo van Meurs, 
Jurgen Nieuwkoop, Greetje Notenboom, Bernhard Oertel, Volker Otte, 
Jacqueline Poeck, Stephan Rätzel, Ton Rosenmuller, Henk Siebel, 
Emmanuel Sérusiaux, Birgit Sieg, Harrie Sipman, Marleen Smulders, 
Laurens Sparrius, Leo en Marianne Spier, Norbert Stapper, Bart van 
Tooren, Maaike Vervoort en Rudi, Hanneke, Johan en Frederike 
Zielman. Van Harrie, Laurens, Leo, Thilo en Uwe werden determinatie-
opgaven ontvangen. 
 
De excursie begon op de Auburg, een kleine dolomietrots met een 
gevarieerde begroeiing, omdat het deels beschut, deels geëxponeerd is 
en ook nog deels beklommen, zodat er ook wat nitrofyten groeien. 
Interessante soorten zijn o.a. Belonia nidarosiensis (nieuw voor 
Duitsland), Dirina stenhammarii (nieuw voor RP) en Lecanora horiza, die 
veel verwisseld worden met andere soorten en hier op de verticale 
rotsen groeien. Bovenop, waar veel geklommen wordt en ook vaak 
vogels zitten, groeien o.a. Rinodina calcarea (nieuw voor RP) en zowel 
Lecanora flotowiana als L. xanthostoma (beide nieuw voor RP). Solorina 
saccata groeit tussen de mossen en Solenopsora candicans zit op 
allerlei plaatsen. Op de hellingen van de Auburg groeien grote 
exemplaren van Usnea florida en U. filipendula op de sleedoorntwijgjes. 
Hierop groeit ook Lecanora subcarpinea (nieuw voor RP). Ook het 
aangrenzende terrein van de camping Feriendorf Felsenhof werd 
onderzocht. Op grauwe elzen staan hier o.a. Lecanora subcarpinea en 
L. varia. Hier staat ook al jaren een exemplaar van Parmelia 
submontana op. Deze soort is nog nooit eerder van de Eifel opgegeven, 
en lijkt zich ook niet uit te breiden. Op een hekpaal werd nog massaal 
Chaenotheca xyloxena (nieuw voor RP) gevonden. Dat er wel 
veranderingen zijn, is te merken aan het zeer recent verdwijnen van 
vooral grondbewonende soorten uit de steeds dichter wordende 
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kalkgraslanden. Zo zijn Cetraria islandica, Fulgensia fulgens en 
Squamarina cartilaginea niet meer gevonden op de plekken waar ze al 
tientallen jaren stonden, tot voor een paar jaar geleden (1998 of 2000). 
Hoewel Anaptychia ciliaris in Nederland alleen nog maar voorkomt op 
oude vindplaatsen, werd hij op de camping gevonden op een jonge 
Populier, samen met soorten als Caloplaca obscurella en Halecania 
viridescens, die overigens allebei nieuw zijn voor Rheinland-Pfalz, maar 
ook allebei op andere plekken gevonden werden, zelfs allebei met 
apotheciën, wat suggereert dat ze toch echt toenemen. Op de 
lavablokken op de camping staan massaal twee soorten Stereocaulon 
mooi naast elkaar, waarvan S. nanodes als uitgestorven te boek stond. 
Deze werd echter ook op de volgende twee locaties gevonden, en 
massaal langs de spoorlijn tussen de eerste twee locaties. Ook tussenin 
werd op en populier langs de beek in Lissingen Xanthoria ulophyllodes 
(nieuw voor RP) gevonden. 
 
De Wöllersberg is een heuvel van vulkanisch as, waarvan de 
buitenwanden steil tot overhangend zijn. Binnenin zijn groeves, al dan 
niet in bedrijf. Het nogal poreuze, basische substraat is vrijwel geheel 
begroeid met korstmossen. Opvallend is dat daaronder veel soorten 
zitten die gewoonlijk op basische schors worden gevonden, zoals 
Anaptychia ciliaris, Gyalecta ulmi (let op de naam: naar Ulmus 
genoemd), Lobaria amplissima, Melanelia subargentifera en Parmelina 
tiliacea. Iedereen kon zich (met de publicatie in de hand) in de volle zon 
vergapen aan deze zeer soortenrijke vindplaats, waar vorig jaar al 127 
soorten werden gevonden. Behalve de vorig jaar al opgegeven 
zeldzaamheden werden nog diverse andere gevonden, waaronder 
Cladonia cyathomorpha (nieuw voor Duitsland) en Gyalecta geoica 
(nieuw voor RP). Op de grond werden deze keer nog meer soorten 
Peltigera gevonden, in totaal 11, waaronder P. extenuata (nieuw voor 
RP). Ook op de sleedoornstruikjes werden interessante soorten 
gevonden, zoals Fuscidea lightfootii (nieuw voor RP, net als vorig jaar 
enkele zeldzame baardmossen). 
 
De tweede dag begonnen we op de Dietzenley, een grotendeels met 
sparrenbos beplante bazaltkegel. De kleine uitstekende rotsen zijn mooi 
begroeid met bijvoorbeeld diverse Pertusaria soorten, en Peltigera 
degenii, die maar van één plek in de Eifel bekend was. In het gebied 
komt ook Buntsandstein aan de oppervlakte, wat zeer zuur is en snel 
verweert. Daarop komen hier veel Cladonia soorten voor. Opvallend 
waren de parasieten Arthrorhaphis aeruginosa (op Cladonia), A. grisea 
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(op Baeomyces) en Clypeococcum hypocenomycis (op Hypocenomyce). 
Overigens worden de parasieten niet in de lijst vermeld, omdat er geen 
systematische aandacht aan is besteed. De loofbomen in het gebied zijn 
meest niet oud (al het bos in de Eifel is gekapt geweest voor de 
ijzerovens), maar er zijn er toch met Graphis elegans (nieuw voor RP) 
en Pertusaria pupillaris. Er werd een thallus (jong; een duidelijke nieuwe 
vestiging) gevonden van Nephroma parile, die allang als uitgestorven te 
boek staat, ook in de wijde omtrek. Speciale aandacht werd besteed aan 
de soredieuze korsten, ook tijdens de rest van het weekend, en dit 
resulteerde in een hele rij nieuwe Bacidia soorten voor Rheinland-Pfalz. 
 
De lunch werd gebruikt in Wallenborn, waar na een kwartier een echte 
geiser spoot, tot grote verrassing van de alle deelnemers: dat je voor 
een spuitende geiser niet naar IJsland of het Yellowstone Park hoeft te 
reizen is tamelijk onbekend. Er werden hier wel een aantal korstmossen 
gevonden, bijvoorbeeld weer Caloplaca obscurella, Fellhanera viridi-
sorediata en Bacidia chloroticula, maar geen echte aanvullingen en er is 
geen lijst van gemaakt. 
 
De Eishöhlen zijn in de bazalt uitgegraven gangen waar molenstenen 
zijn uitgehakt. Omdat de gangen naar beneden lopen komt er in de 
winter koude lucht binnenstromen (want die is relatief zwaar), die er in 
de zomer niet meer uitgaat (want het blijft zwaarder). Daardoor is in de 
loop van de jaren de temperatuur binnenin de grotten afgekoeld tot 
beneden het vriespunt, en ontstonden er ijspegels doordat er water naar 
binnen sijpelt. De laatste jaren is het effect echter verstoord door het 
toenemende toerisme. Een leuk gebied, maar voor de korstmossen 
moet je de bomen hebben. Hier werden allerlei oude-bossoorten soorten 
gevonden, waaronder een boom vol Chaenotheca chlorella (nieuw voor 
RP) en hier en daar een boom met Porina leptalea (ook nieuw voor RP). 
 
De laatste locatie van deze tweede dag was een rij wegbomen, waar ik 
al eerder Lecanora hybocarpa nieuw voor Duitsland had gevonden. De 
soort stond er nog, samen met veel andere soorten, waaronder de in de 
Eifel nog steeds zeldzame Parmotrema perlatum en de maar door 
weinigen herkende Lecidella flavosorediata. 
 
De laatste dag werd (deels in de stromende regen) grotendeels besteed 
in en bij de Felssturz, een blokstroom van graniet die bijna helemaal met 
korstmossen is begroeid. Een opvallend macrolicheen tussen de vele 
korsten is Parmelia discordans (nieuw voor RP). Op de vertikale rotsen 
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staan (net als langs de Warche bijvoorbeeld) o.a. Lecanographa 
dilleniana (nieuw voor RP), een mozaiek van twee Fuscidea soorten en 
Mycoblastus sanguinarius. Bovenop de blokken staan hier en daar 
prachtige kussens Echt Rendiermos, maar ook toefjes van de in de Eifel 
bijna uitgestorven Sphaerophorus globosus. Midden in de blokstroom 
staan een aantal oude eiken, met o.a. de bijna uitgestorven Usnea 
ceratina. De aanwezigheid van zulke onbekende macrolichenen 
suggereert dat deze plaats nooit eerder op korstmossen onderzocht is. 
Op de weg ernaartoe door het sparrenbos werd speciale aandacht 
besteed aan de groene korsten op de naalden en twijgen, en dit 
resulteerde in een hele rij nieuwe Fellhanera soorten voor Rheinland-
Pfalz. 
 
De laatste plek die bezocht werd, terwijl de regen allengs minder werd, 
was de waterval van Nohn. Hier is in een bronbeekje gedurende de 
afgelopen eeuw een kalkrots van travertijn van tientallen kubieke meters 
afgezet door mossen, vooral Cratoneuron commutatum. Dit proces is 
wel vaker te zien, maar meestal niet op grote schaal, en dan nooit zo 
imposant vertikaal, meer horizontale vloeivelden. Afijn, er zaten wel wat 
korstmossen op de oude stukken travertijn en op de verder kalkrotsen, 
maar de epifyten waren toch wel veel interessanter. Op de vlieren vlak 
naast de waterval groeiden bijvoorbeeld (door elkaar!) Bacidia friesiana 
en Lecania cytellina, die beide als uitgestorven te boek stonden. Op de 
zonnige eiken aan de overkant stonden veel Caliciales, maar ook 
Cliostomum griffithii en Schismatomma decolorans (beide nieuw voor 
RP), allebei atlantische soorten die hier de zuid-oostgrens van zhun 
areaal bereiken, en mooie populaties van Reichlingia leopoldii (nieuw 
voor RP), een zelden gevonden gelicheniseerde hyfomyceet: een mooie 
uitsmijter van de excursie 
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Locaties  
Gedurende de excursie werden 7 gebieden min of meer nauwkeurig onderzocht. In 
de meeste gebieden werden zowel korstmossen op bomen (en struiken) als op 
steen (en grond) bekeken. Deze zijn in de lijsten apart gehouden. De steensoort op 
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locatie 1 is dolomiet en lava, op 2 lava, op 3-5 bazalt, op 6 graniet en op 7 dolomiet. 
In de lijst staan verder wat extra vondsten vermeld van soorten die op andere dan de 
goed onderzochte plekken werden gevonden. In de kolom taxon is achter de 
soortsnaam aangegeven of de soortsopvatting in wijdere zin (s.l.) is gebruikt, of een 
soort nieuw is voor Duitsland (***) of Rheinland-Pfalz (**), of dat een soort als 
uitgestorven te boek stond (*). Alle locaties: Duitsland, Rheinland-Pfalz, Eifel, Kreis 
Daun. G/K Duitse lokale grid; UTM Universale grid (WGS84 ellipsoid); MTB 
Messtischblatt. x = in 2003/2005 en ! = in 1998/2000. 
 
1. Gerolstein, Auburg met Feriendorf Felsenhof. alt. c. 450 m. G/K: 2545.6-5565.5. 

MTB: 5705/4. UTM: 32ULA315662. 5-5-2005. 1a op steen (dolomiet of lava) of 
op de grond; 1b op schors 

2. Gerolstein, Lissingen, Wöllersberg. alt. c. 450 m. G/K: 2544.6-5565.3. MTB: 
5705/4. UTM: 32ULA305660. 5-5-2005. 2a op steen (lava) of op de grond; 2b op 
schors 

3. Gerolstein, Büscheich, Dietzenley. alt. c. 600 m. G/K: 2548.6-5563.2. MTB: 
5706/3. UTM: 32ULA344638. 6-5-2005. 3a op steen (bazalt) of op de grond; 3b 
op schors 

4. W van Birresborn, NSG Eishöhlen. alt. c. 450 m. G/K: 2543.0-5560.3. MTB: 
5805/2. UTM: 32ULA287611. 6-5-2005. 4b op schors 

5. Weg tussen Prüm en Büdesheim, N van Fleringen. alt. c. 500 m. G/K: 2537.0-
5565.1. MTB: 5705/3. UTM: 32ULA229661. 6-5-2005. 5b op schors 

6. NW van Müllenborn, Felssturz. alt. c. 500 m. G/K: 2543.0-5567.7. MTB: 5705/4. 
UTM: 32ULA290685. 7-5-2005. 6a op steen (graniet) of op de grond; 6b op 
schors 

7. Nohn, Wasserfall. alt. c. 450 m. G/K: 2554.8-5576.8. MTB: 5606/4. UTM: 
32ULA411771. 7-5-2005. 7a op steen (dolomiet) of op de grond; 7b op schors 
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 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
taxon             
Acarospora complanata**   x          
Acarospora fuscata x  x  x    x    
Acarospora smaragdula s.l.   x      x    
Acarospora umbilicata   x          
Acarospora veronensis x  x  x        
Agonimia tristicula   x          
Amandinea punctata  x  x x x x x  x  x 
Anaptychia ciliaris  x x x         
Anisomeridium polypori  x  x  x x x  x  x 
Arthonia didyma            x 
Arthonia lapidicola     x        
Arthonia punctiformis        x  x   
Arthonia radiata    x  x x     x 
Arthonia spadicea      x x     x 
Arthonia vinosa       x     x 
Arthopyrenia lapponina  x  x      x   
Arthopyrenia punctiformis  x  x    x  x  x 
Arthothelium ruanum            x 
Aspicilia caesiocinerea x  x  x    x    
Aspicilia calcarea x  x  x        
Aspicilia contorta x  x  x      x  
Bacidia adastra**      x x x  x   
Bacidia arceutina            x 
Bacidia arnoldiana  x    x    x  x 
Bacidia chloroticula**        x     
Bacidia friesiana*            x 
Bacidia neosquamulosa**      x x   x   
Bacidia trachona   x          

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Baeomyces rufus x    x    x    
Belonia nidarosiensis*** x            
Bilimbia sabuletorum   x x x      x  
Buellia aethalea   x  x    x    
Buellia griseovirens  x    x x x  x  x 
Calicium glaucellum       x   x  x 
Calicium salicinum            x 
Caloplaca arenaria s.l.   x          
Caloplaca aurantia x          x  
Caloplaca chlorina x            
Caloplaca cirrochroa x  x        x  
Caloplaca citrina x x x  x   x   x  
Caloplaca crenulatella x  x          
Caloplaca decipiens x            
Caloplaca dolomiticola x  x          
Caloplaca flavescens x  x        x  
Caloplaca flavocitrina x x x    x    x  
Caloplaca flavovirescens   x          
Caloplaca holocarpa s.l.  x  x         
Caloplaca lactea   x        x  
Caloplaca obscurella**  x      x     
Caloplaca pyracea  x           
Caloplaca saxicola x  x          
Candelariella aurella x x x  x        
Candelariella medians x            
Candelariella reflexa  x  x  x x x  x  x 
Candelariella vitellina s.l. x x x  x   x x    
Catillaria chalybeia x  x  x    x    
Catillaria lenticularis x            
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 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Catillaria nigroclavata  x        x  x 
Cetraria aculeata   x          
Cetraria islandica !            
Chaenotheca brunneola       x   x   
Chaenotheca chlorella**          x   
Chaenotheca chrysocephala       x   x  x 
Chaenotheca ferruginea  x  x  x x   x  x 
Chaenotheca furfuracea      x      x 
Chaenotheca stemonea            x 
Chaenotheca trichialis       x   x  x 
Chaenotheca xyloxena**  x        x   
Chrysothrix candelaris            x 
Chrysothrix chlorina         x    
Cladonia arbuscula s.l.   x      x    
Cladonia caespiticia     x x x  x x   
Cladonia cariosa x  x          
Cladonia chlorophaea    x  x x   x   
Cladonia ciliata   x      x    
Cladonia coccifera s.l.     x    x    
Cladonia coniocraea  x  x  x x x  x  x 
Cladonia cyathomorpha***   x          
Cladonia digitata      x    x   
Cladonia fimbriata  x  x x x  x    x 
Cladonia floerkeana     x x   x    
Cladonia furcata x  x  x    x  x  
Cladonia gracilis     x    x    
Cladonia grayi s.l. x x x x x x x x x x x x 
Cladonia humilis s.l. x  x      x  x  
Cladonia macilenta   x x x x   x x   

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Cladonia parasitica      x       
Cladonia pocillum x  x        x  
Cladonia polydactyla      x    x   
Cladonia portentosa         x    
Cladonia pyxidata   x  x        
Cladonia ramulosa x  x x x x   x x   
Cladonia rangiferina         x    
Cladonia rangiformis x  x        x  
Cladonia rei   x          
Cladonia scabriuscula     x        
Cladonia squamosa   x  x    x x   
Cladonia subulata x  x  x x   x x   
Cladonia symphycarpa x  x          
Cladonia uncialis         x    
Clauzadea metzleri x            
Clauzadea monticola x    x      x  
Cliostomum griffithii**       x   x  x 
Collema crispum x  x          
Collema fuscovirens   x          
Collema tenax x  x          
Dimerella pineti  x  x  x x   x   
Diploicia canescens x  x          
Diploschistes muscorum   x          
Diploschistes scruposus x  x  x    x    
Diplotomma alboatrum s.l. x  x          
Dirina stenhammarii** x            
Endocarpon pusillum   x          
Evernia prunastri  x  x  x x x  x  x 
Fellhanera bouteillei      x    x   
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 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Fellhanera subtilis**         x x   
Fellhanera viridisorediata**  x    x    x   
Fellhaneropsis myrtillicola**          x   
Flavoparmelia caperata  x  x      x  x 
Fulgensia fulgens !              
Fuscidea cyathoides      x   x    
Fuscidea lightfootii**    x         
Fuscidea praeruptorum         x    
Fuscopannaria leucophaea   x          
Geisleria sychnogonoides**         x    
Graphis elegans**      x       
Graphis scripta    x  x x     x 
Gyalecta geoica**   x          
Gyalecta jenensis x          x  
Gyalecta ulmi   x          
Gyalideopsis anastomosans          x   
Haematomma ochroleucum   x  x    x    
Halecania viridescens**  x    x      x 
Hypocenomyce caradocensis          x   
Hypocenomyce scalaris  x    x x  x x   
Hypogymnia physodes  x x x  x x  x x  x 
Hypogymnia tubulosa  x  x  x x   x   
Hypotrachyna revoluta      x    x  x 
Involucropyrenium waltheri x            
Lecania cyrtella  x        x  x 
Lecania cyrtellina*            x 
Lecania erysibe x  x  x      x  
Lecania fuscella    x        x 
Lecania inundata x            

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Lecania naegelii    x  x      x 
Lecania rabenhorstii x  x  x        
Lecanographa dilleniana**         x    
Lecanora aitema  x           
Lecanora albescens x  x  x      x  
Lecanora argentata  x  x  x x   x  x 
Lecanora campestris x  x  x    x    
Lecanora carpinea  x  x  x x x  x  x 
Lecanora chlarotera  x  x  x x x  x  x 
Lecanora conferta   x          
Lecanora conizaeoides  x  x  x x   x  x 
Lecanora crenulata x  x  x      x  
Lecanora dispersa x x x x x x  x   x  
Lecanora expallens  x  x  x x x  x  x 
Lecanora flotowiana** x            
Lecanora gangaleoides   x          
Lecanora hagenii s.l.  x  x  x  x    x 
Lecanora horiza x x x     x     
Lecanora hybocarpa        x     
Lecanora intricata         x    
Lecanora intumescens       x     x 
Lecanora muralis x  x  x        
Lecanora orosthea   x      x    
Lecanora pannonica   x          
Lecanora polytropa x  x  x    x    
Lecanora pulicaris  x  x  x x x  x  x 
Lecanora rugosella**            x 
Lecanora rupicola   x  x        
Lecanora saligna  x  x         
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 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Lecanora subcarnea         x    
Lecanora subcarpinea**  x    x  x     
Lecanora sulphurea     x        
Lecanora symmicta  x  x  x    x  x 
Lecanora varia  x           
Lecanora xanthostoma** x            
Lecidea fuscoatra         x    
Lecidea grisella x  x  x    x    
Lecidella carpathica x  x  x    x    
Lecidella elaeochroma s.l.  x  x  x x x  x  x 
Lecidella scabra x  x  x        
Lecidella flavosorediata  x      x     
Lecidella stigmatea x  x  x        
Lepraria caesioalba   x  x    x    
Lepraria crassissima   x  x        
Lepraria incana x x x x x x x x x x x x 
Lepraria lesdainii   x  x      x  
Lepraria lobificans x x x x x x x  x x x x 
Lepraria nivalis**           x  
Lepraria rigidula  x    x x   x  x 
Leprocaulon microscopicum   x          
Leproloma membranaceum         x x   
Leproloma vouauxii   x  x      x  
Leproplaca chrysodeta x  x        x x 
Leproplaca xantholyta x  x        x  
Leptogium palmatum   x          
Leptogium gelatinosum   x  x      x  
Leptogium teretiusculum   x          
Leptogium turgidum   x          

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Leptorhaphis atomaria**  x           
Lobaria amplissima   x          
Lobothallia radiosa x  x  x        
Megaspora verrucosa   x          
Melanelia disjuncta         x    
Melanelia exasperatula  x  x  x x x     
Melanelia fuliginosa  x x x  x x x x x  x 
Melanelia laciniatula        x     
Melanelia subargentifera   x          
Melanelia subaurifera  x  x  x x     x 
Micarea adnata          x   
Micarea denigrata  x           
Micarea leprosula     x x   x    
Micarea lignaria   x  x    x    
Micarea micrococca**      x x   x   
Micarea sylvicola     x        
Moelleropsis nebulosa   x          
Mycoblastus fucatus  x  x  x x   x   
Mycoblastus sanguinarius         x    
Mycocalicium subtile*          x   
Mycoporum hippocastani**          x   
Mycoporum quercus**  x    x       
Neofuscelia delisei         x    
Neofuscelia loxodes   x  x    x    
Neofuscelia verruculifera x  x          
Nephroma parile*      x       
Ochrolechia androgyna   x  x x x  x x  x 
Ochrolechia microstictoides      x x   x   
Ochrolechia parella   x          
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 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Ochrolechia subviridis      x  x     
Ochrolechia tartarea   x          
Opegrapha atra       x     x 
Opegrapha calcarea           x  
Opegrapha devulgata       x      
Opegrapha rufescens    x        x 
Opegrapha vermicellifera       x     x 
Opegrapha viridis       x      
Opegrapha zonata     x        
Parmelia discordans**         x    
Parmelia saxatilis s.l. x x x x x x x x x x  x 
Parmelia submontana  x           
Parmelia sulcata  x x x  x x x  x  x 
Parmelina tiliacea   x x    x     
Parmotrema perlatum        x     
Parmeliopsis ambigua  x  x  x x   x  x 
Peltigera canina   x  x        
Peltigera degenii     x        
Peltigera didactyla   x  x        
Peltigera extenuata**   x          
Peltigera horizontalis     x  x      
Peltigera hymenina   x          
Peltigera lepidophora   x          
Peltigera leucophlebia   x          
Peltigera malacea   x          
Peltigera membranacea   x          
Peltigera neckeri   x          
Peltigera praetextata x x x  x  x  x x x x 
Peltigera rufescens x  x          

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Pertusaria albescens  x  x   x x    x 
Pertusaria amara  x  x  x x x  x  x 
Pertusaria coccodes    x   x      
Pertusaria corallina     x        
Pertusaria hemisphaerica       x      
Pertusaria lactea   x  x    x    
Pertusaria leioplaca      x x     x 
Pertusaria leucosora     x    x    
Pertusaria pertusa    x  x x     x 
Pertusaria pseudocorallina   x          
Pertusaria pupillaris      x       
Phaeocalicium compressulum**            x 
Phaeophyscia nigricans   x          
Phaeophyscia orbicularis x x x x x x x x    x 
Phlyctis argena  x x x  x x x x x  x 
Physcia adscendens x x x x x x x x   x x 
Physcia aipolia  x  x        x 
Physcia caesia x  x          
Physcia dimidiata   x          
Physcia dubia   x          
Physcia tenella x x x x x x x x    x 
Physconia distorta  x x          
Physconia enteroxantha  x x x    x     
Physconia grisea  x x x  x  x     
Physconia perisidiosa  x x x    x     
Placidium squamulosum x            
Placynthiella dasaea**  x   x x    x   
Placynthiella icmalea    x x x    x   
Placynthiella oligotropha     x        
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 a b a b a b b b a b a b 
Placynthiella uliginosa     x     x   
Placynthium nigrum x  x          
Platismatia glauca  x  x  x x x x x  x 
Pleurosticta acetabulum  x x x  x  x     
Polychidium muscicola   x          
Polysporina simplex x            
Porina aenea  x  x  x x   x  x 
Porina chlorotica     x        
Porina leptalea**       x      
Porpidia crustulata x  x  x    x    
Porpidia macrocarpa   x      x    
Porpidia soredizodes x  x  x    x    
Porpidia tuberculosa   x  x    x    
Protoblastenia incrustans*           x  
Protoblastenia rupestris x  x        x  
Protoparmelia atriseda*         x    
Pseudevernia furfuracea  x  x  x x x  x  x 
Psilolechia lucida x  x  x    x    
Psorotichia schaereri*   x          
Punctelia borreri    x         
Punctelia subrudecta  x  x  x  x     
Punctelia ulophylla  x  x  x x     x 
Pyrrhospora quernea            x 
Ramalina farinacea  x x x  x x x  x   
Ramalina fastigiata        x    x 
Ramalina pollinaria  x x x         
Reichlingia leopoldii**            x 
Rhizocarpon geographicum s.l.   x  x    x    
Rhizocarpon lecanorinum         x    

 1 2 3 4 5 6 7 
 a b a b a b b b a b a b 
Rhizocarpon reductum x    x    x    
Rhizocarpon simillimum   x          
Rinodina calcarea* x            
Rinodina conradii*   x          
Rinodina gennarii x  x  x   x     
Ropalospora viridis  x  x  x x   x  x 
Sarcogyne regularis x          x  
Schismatomma decolorans**            x 
Scoliciosporum chlorococcum  x  x         
Scoliciosporum umbrinum x  x  x    x    
Solenopsora candicans x            
Solorina saccata x            
Sphaerophorus globosus         x    
Squamarina cartilaginea !          x  
Staurothela rugulosa   x          
Stenocybe pullatula  x        x  x 
Stereocaulon nanodes* x  x  x        
Stereocaulon pileatum x            
Stereocaulon vesuvianum*     x        
Tephromela atra   x      x    
Thelidium minutulum**           x  
Thelocarpon intermediellum**          x   
Toninia aromatica   x          
Toninia sedifolia !  x          
Trapelia coarctata x  x  x    x    
Trapelia involuta     x    x    
Trapelia obtegens     x    x    
Trapelia placodioides x  x  x    x    
Trapeliopsis flexuosa  x  x  x   x x  x 
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 a b a b a b b b a b a b 
Trapeliopsis granulosa  x  x  x   x x  x 
Trapeliopsis percrenata      x      x 
Trapeliopsis pseudogranulosa     x x x  x x   
Tuckermannopsis chlorophylla      x       
Umbilicaria polyphylla         x    
Usnea ceratina          x   
Usnea filipendula  x  x      x   
Usnea florida  x  x         
Usnea glabrata    x         
Usnea subfloridana  x  x  x      x 
Verrucaria aquatilis           x  
Verrucaria calciseda x          x  
Verrucaria dolosa           x  
Verrucaria hydrela           x  
Verrucaria macrostoma x  x        x  
Verrucaria muralis x  x  x      x  
Verrucaria nigrescens x  x  x      x  
Verrucaria pinguicula   x  x    x    
Verrucaria polysticta x  x        x  
Verrucaria rheithrophila           x  
Xanthoparmelia conspersa         x    
Xanthoria calcicola x            
Xanthoria candelaria  x x x    x     
Xanthoria parietina x x x x x x x x  x  x 
Xanthoria polycarpa  x  x  x  x    x 

 
 
 
 

Extra soorten: 
Acarospora nitrophila 5a 
Lecidea variegatula 5a 
Xanthoria ulophyllodes** in Lissingen 

 
 



48 Buxbaumiella 72 (2005) 
 

De lichenenrijke stuifzandvegetatie met IJslands 
mos aan de voet van de Lemelerberg (Ov.) in de 
periode 1965-2005 
 
R. (Rita) Ketner-Oostra1, L. (Loekie) van Tweel-Groot2 & L.B. (Laurens) 
Sparrius3 
1Algemeer 42, 6721 GD Bennekom (rita.ketner-oostra@wur.nl); 2Landschap Over-
ijssel, Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen; 3Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda 
 
 
Abstract: Lichen-rich inland sand dune vegetation with Cetraria islandica at 
the Lemelerberg in the period 1965-2005. 
A nature reserve at the base of the Lemelerberg (province of Overijssel, NL) with 
inland sand dunes is known for its lichen-richness. The area is one of the last 
strongholds of Cetraria islandica in the Netherlands. In 2004 a survey was under-
taken in order to give recommendations for management practices. Vegetation 
relevés with lichens from this survey were compared with those from a survey in the 
1960s, a time when nitrogen deposition was still low. Since then aerial deposition of 
ammonia has increased greatly as a direct result of bio-industry. Natural succession 
has taken place, probably accelerated by this nitrogen deposition, but also the 
neophytic moss species Campylopus introflexus has invaded these sand dunes. The 
area where C. islandica was found in 1966 has decreased considerably since then. 
In 2005 the species was only found on degrading moss carpets with blown-over 
sand. This implies that the restoration of an open sand dune landscape with much 
blowing sand could safeguard the lichen-richness of the reserve in general and 
probably of C. islandica too. 
 
 
Aan de voet van de Lemelerberg ligt een zandverstuiving, een 
natuurreservaat dat beheerd wordt door Landschap Overijssel. In 2004 
vond hier een vooronderzoek plaats om herstelmaatregelen te onder-
bouwen die tot doel hebben hier het stuifzandlandschap en de daarbij 
behorende biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen (Van den 
Ancker e.a., 2004). De lichenenrijkdom van dit gebied is al sedert 1965 
bekend - met veel zeldzame en bedreigde licheensoorten waaronder 
een van de laatste vindplaatsen van IJslands mos (Cetraria islandica) in 
Nederland (Aptroot e.a., 1998). Thans ligt in dit terrein een meetpunt van 
het Landelijk Meetnet Korstmossen (Sparrius e.a., 2000). In genoemd 
vooronderzoek was literatuuronderzoek over de ontwikkeling van die 
lichenenrijkdom sedert 1965 een onderdeel van het vegetatie-onderzoek 
- en wordt hierbij gepresenteerd. 
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Tabel 1. Lichenenrijke opnamen uit de Tabel bij het verslag van Lammerée en 
Pauwels* (1966) over het onderzoek op de Archemer- en Lemelerberg. Opname 
grootte 3 x 3 m; alle opnamen zijn vlak. ** De Code van Braun-Blanquet is omgezet 
in percentages. 
Nummer 1 2 3 4 
Nummer in de Tabel L&P 1966* 30L 26E 26L 36E 
Totale bedekking in % 90 80 100 98 
Bedekking struiklaag in % < 1 5 10 10 
Bedekking kruidlaag in % 23 2 60 75 
Bedekking (korst)moslaag in % 90 75 95 80 
Hoogte struiklaag in cm  7 15 25 20 
Hoogte kruidlaag in cm 20 20 20 20 
Soortensamenstelling     
Vaatplanten     

Buntgras (Corynephorus canescens) < 5%** - - - 
Heidespurrie (Spergula morisonii) < 5 - - - 
Zandstruisgras (Agrostis vinealis) < 5 < 5 5 10 
Struikhei (Calluna vulgaris) < 5 < 5 5 10 
Schapengras (Festuca ovina) < 5 - 37 37 
Grove den (kpl.) (Pinus sylvestris) - < 5 - - 
Berk (Betula sp.) - - < 5 - 
Eik (Quercus robur) - - < 5 - 
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) - - < 5 - 
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) - - < 5 < 5 
Tandjesgras (Sieglingia decumbens) - - - < 5 

Mossen     
Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) 62 < 5 - - 
Gewoon haarmos (P. commune) < 5 - - - 
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) - < 5 37 < 5 
Draadmos sp. (Cephaloziella sp.) - < 5 - < 5 
Gewoon peermos (Pohlia nutans) - < 5 - < 5 
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) - - < 5 10 
Gewoon franjemos (Ptilidium ciliare) - - < 5 - 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) - - - < 5 
Broedkelkje (Gymnocolea inflata)  - - - < 5 
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) - - - < 5 

Lichenen     
Open rendiermos (Cladina portentosa) 62 62 < 5 < 5 
Girafje (Cladonia gracilis) < 5 < 5 < 5 < 5 
Bruin bekermos (C. grayi s.l.) < 5 < 5 < 5 < 5 
Gewoon kraakloof (Cetraria aculeata) < 5 < 5 - - 
Gebogen rendiermos (C. arbuscula s.l.) < 5 < 5 - - 
Rode heidelucifer  (C. floerkeana) < 5 - < 5 - 
Dove heidelucifer (C. macilenta) < 5 - - - 
Rood bekermos ( C. coccifera) < 5 - - - 
Stapelbekertje (C. cervicornis s.l.) < 5 - - - 
Varkenspootje (C. uncialis) < 5 - - - 
Doornig heidestaartje (C. squamosa) < 5 - - - 
IJslands mos (Cetraria islandica) - 10 10 37 
Eikenmos (Evernia prunastri) - - < 5 - 
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Figuur 1. Gecombineerde kaart uit Lammerée & Pauwels (1966), Knigge (1975) en 
met recente vondsten. 
 
 
Locatie 
De zandverstuiving (coördinaten 222.5-223.5/496-497) ligt op de west-
flank van de stuwwal die als de Lemeler- en Archemerberg in het 
landschap zichtbaar is. Aan de westzijde ligt bouwland en het stuifzand 
is daarvan gescheiden door een smalle strook bos. Aan de oostzijde 
wordt het begrensd door heidevelden met verspreide struiken van 
Jeneverbes (Juniperus communis) en Jeneverbesstruweel. Aan de 
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noordzijde ligt ook een Jeneverbesstruweel en bos van de hogere 
hellingen van de Lemelerberg. Aan de zuidzijde ligt een woning, 'De 
Zonnebloem', met een omgeving van grasland en opgaand geboomte 
(Van den Ancker e.a., 2004). In 2004 werd in het meest noordelijke 
stuifzandgedeelte nog 0,7 ha actief stuivend zand aangetroffen, wat een 
klein deel is van de 10 ha uit ca. 1850 (Wolters Noordhoff Atlasrepro-
ducties, 1990).  
 
Historisch vegetatie-onderzoek 
Lammerée & Pauwels (1966) hebben in het kader van hun doctoraal-
studie Vegetatiekunde een gedetailleerd onderzoek naar de vegetatie 
van de Lemelerberg en Archemerberg gedaan. Uit hun vegetatietabel is 
op te maken dat in het stuifzandterrein de grootste korstmossenrijkdom 
voorkwam in een kortgrazige vegetatie van Buntgras (Corynephorus 
canescens), Schapengras (Festuca ovina s.l.) en Zandstruisgras 
(Agrostis vinealis). Een voorbeeld is opname 1 in Tabel 1 waar in een 
vegetatie-opname van 3 x 3 m 8% Buntgras en 60% Ruig haarmos 
(Polytrichum piliferum), evenveel Open rendiermos (Cladina portentosa) 
groeide, samen met Kraakloof (Cetraria aculeata) en Gebogen rendier-
mos (Cladina arbuscula s.l.) en toen algemene Cladonia-soorten. Dit 
blijken ongeveer dezelfde soorten te zijn als er anno 2004 groeiden (zie 
Tabel 2), maar toen inclusief Doornig heidestaartje (Cladonia 
squamosa). Dit was in de tijd vóór de invasie met Grijs kronkelsteeltje 
(Campylopus introflexus); zie van der Meulen e.a. (1987). 
 
Volgens de vegetatiekaart in het rapport van Lammerée & Pauwels 
(1966) waren er toen veel vindplaatsen van IJslands mos in het stuif-
zandterrein, met name in het landschap met kopjesduinen ten noorden 
van het huis 'De Zonnebloem' (Figuur 1). In hun vegetatietabel zijn drie 
vegetatie-opnamen met IJslands mos opgenomen (zie Tabel 1). Deze 
opnamen zijn gemaakt in een kortgrazige mozaïekvegetatie van Scha-
pengras, Zandstruisgras en Struikhei (Calluna vulgaris, < 5-10%). In de 
totale (korst)moslaag van 80% groeiden Gewoon gaffeltandmos (Dicra-
num scoparium) en Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
samen met Open rendiermos. IJslands mos bedekte 20-40 % van het 
oppervlak van 3 x 3 m met sociabiliteit 2, namelijk in de vorm van 
polletjes. In één opname (opname 4 in Tabel 1) groeide op de grond ook 
het gewoonlijk op bomen groeiend Gewoon geweimos (of Eikenmos, 
Evernia prunastri).  
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In 1975 is een fraaie vegetatiekaart vervaardigd in verband met een 
beheersplan. Hierbij was een kartering van zeldzame soorten waaronder 
IJslands mos (Knigge, 1975). Opvallend daarbij is dat op de Archemer-
berg (ten noorden van de Lemelerberg) ook verscheidene vindplaatsen 
zijn aangetroffen. Die op de Lemelerberg waren in 1975 vooral ten 
oosten van de kopjesduinen en in het noordelijk meer open stuifzand-
gedeelte langs het zuid-noord verlopende zandpad (Figuur 1). 
 
Recent onderzoek 
In 2000 vond een vegetatie- en soortkartering in het totale stuifzand- en 
heideterrein plaats (Landschap Overijssel). In het totaal van 600 
aandachtsoorten zijn o.a. Buntgras, Struikhei en Jeneverbes apart 
gekarteerd. In het kader van Programma Beheer zijn ook Open 
rendiermos, Rood bekermos (Cladonia coccifera), de heidelucifers (C. 
macilenta en C. floerkeana) en Bronsmos (Pleurozium schreberi) gekar-
teerd. Belangrijk is dat de vindplaatsen van IJslands mos weer zijn 
aangegeven. Daarbij is het opvallend dat IJslands mos in 2000 niet 
meer op de Archemerberg is teruggevonden, maar slechts op een 
tweetal plekken op de Lemelerberg - en wel op plaatsen waar de soort 
ook in 1975 gevonden is.  
 
Tijdens de BLWG-excursies van 2000 (Aptroot e.a., 2000) en 2001 zijn 
deze plekken (zie Figuur 1) opnieuw bezocht en de locaties in een 
monitoringprogramma opgenomen, het Landelijk Meetnet Korstmossen 
(Sparrius e.a., 2000), dit als onderdeel van een steekproef van alle 
heide- en stuifzandbewonende korstmossen van de Rode Lijst van 
Nederland (Aptroot e.a., 1998). Het voorkomen van IJslands mos was 
daarvoor een argument. In 2000 werden nog enkele zeldzame 
Cladonia’s aangetroffen die hier nog niet vermeld zijn: Plomp bekermos 
(C. borealis), Gewoon stapelbekertje (C. cervicornis), Slank stapel-
bekertje (C. pulvinata) en Zomersneeuw (C. foliacea). In de heide- en 
stuifzandvegetatie kwamen op het zand of op wel/of niet dood planten-
materiaal de volgende korstvormige soorten voor: Bruine veenkorst 
(Placynthiella  icmalea), Heideveenkorst (P. oligotropha), Slijmige veen-
korst (P. uliginosa), Lichte veenkorst (Trapeliosis granulosa), het 
zeldzame Mosoogje (Micarea leprosula) en Duindaalder (Diploschistes 
muscorum); naar Aptroot e.a.(2000); Sparrius e.a. (2000).  
 
Bij de monitoring in 2005 bleek slechts één van beide groeiplaatsen van 
IJslands mos nog te bestaan (in het deel van het terrein met het meeste 
stuivende zand), en ook daar is de populatie sterk achteruitgegaan. 
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Waar in 2000 nog ronde polletjes IJslands mos groeiden, werden nu nog 
slechts losse blaadjes gevonden. De plek waar de soort verdween is 
een kleine stuifplek in naaldbos die nu bijna geheel dichtgegroeid is met 
Bochtige smele. Hier houden alleen nog twee Rendiermossen en Girafje 
(Cladonia gracilis) goed stand. Op de plek waar de soort nu nog 
voorkomt, is ogenschijnlijk niets aan de vegetatie veranderd. Ook de 
stuifzandgebonden Hamerblaadje (Cladonia strepsilis) en Wrattig 
bekermos (C. monomorpha) komen hier nog voor. Wel verdween Duin-
daalder, maar die soort vormt in de binnenlandse stuifzanden nergens 
stabiele populaties. 
 
De snelle vastlegging van het stuifzand  
In de laatste jaren leek er in het noordelijke nog open stuifzandgedeelte 
een mogelijk versnelde vastlegging van het open stuifzand te hebben 
plaatsgevonden, wat blijkt uit de buntgraskartering als onderdeel van 
boven genoemde soortskartering uit 2000. De ijle buntgrasvegetaties 
vertoonden in 2004 uitgestrekte tapijten van Ruig haarmos, waarbinnen 
afstervingsverschijnselen sterk de aandacht trokken (Van den Ancker 
e.a., 2004). Deze werden waarschijnlijk door het paddestoelmycelium 
van de facultatief parasitaire soort Psilocybe montana veroorzaakt 
(Noordeloos, 1999) waarvan de paddstoeltjes vaak in een kring op het 
afgestorven mostapijt groeiden. Ook het algenslijm van Gloeocystis 
polydermatica is op deze vlakke dode mostapijten aangetroffen, maar 
vooral op noordhellingen van vastgelegde stuifduinen (bij NO-, N- en 
NW-expositie). De korstmosrijke stadia waren echter nog nauwelijks 
aanwezig, wat op recente vastlegging wees (tussen 2 en 10 jaar) en op 
de mogelijk nog voortdurende overstuiving van deze Ruig haarmos-
tapijten. In een PQ op het Wekeromse Zand, waarbij een mat van Ruig 
haarmos 10 jaar onder invloed van stuivend zand stond, bleek dit mos 
zich continue te verjongen maar vestigden zich nauwelijks korstmossen 
(Ketner-Oostra, 2004).  
 
De gevolgen van de invasie van Grijs kronkelsteeltje sinds 1970 
De grote veranderingen in het successiepatroon zoals zich dat vóór 
1970 voordeed op alle Nederlandse duin- en stuifzandgebieden, is 
veroorzaakt door de invasieve soort Grijs kronkelsteeltje (Van der 
Meulen e.a., 1987). De korstmosrijke successiestadia kwamen vroeger 
tussen de grassen op het min of meer kale zand voor, maar zonder erg 
veel mossen zoals in opname 2 en 4 in Tabel 1, met  weinig Ruig 
haarmos en Gewoon gaffeltandmos in opname 2 en 10% Gewoon 
klauwtjesmos in opname 4. 
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Tabel 2. Enkele recente lichenenrijke opnamen van het stuifzand op de  Lemelerberg. Opname 1-6 door Ketner-Oostra op 1 mei 
2004; opname 7-8 door van Tweel & Van Herk (BLWG excursie 2000) op 2 april 2000. De bedekkingschaal van Barkman, Doing & 
Segal (opname 1-6) en van Londo (opname 7-8) is omgezet in percentages. Latijnse plantennamen zijn toegevoegd voor zover 
deze nog niet in Tabel 1 gebruikt zijn. *: zwart door aantasting met fungus; **: er staat Agrostis capillaris; mogelijk is dit toch A. 
vinealis. 
Nummer  1 2 3 4 5 6 7 8 
Locatie nummer Lem.07 Lem.06 Lem.04 Lem.05 Lem.03 Lem.02 270051 270052 
coordinaten 222 966 222 966 223 069 223 137 222 958 222 958 223.180 223.330 

 496 640 496 640 496 789 496 842 496 379 496 379 496.880 496.430 
Plaats op helling stuifzand-

vlakte 
stuifzand-

vlakte 
randwal randwal terrein 

Zonnebloem 
terrein 

Zonnebloem 
randwal open stuk bij 

bosrand 
Expositie/Inclinatie vlak NO / 5o NNW / 15o ZW / 5o vlak vlak ZW / 7o vlak 
Afmeting in m 2 x 2 2 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 1 2 x 2 5 x 5 3 x 1.50 
Totale bedekking in % 100 95 100 100 100 100 95 90 
Bedekking struik/kruidlaag % - / < 1 - / 1 - / 12 - / 10 - / 15 3 / 15 - / 25 - 
Bedekking moslaag % 100 95 100  80 15 20 35 7 
Bedekking licheenlaag % - < 1 < 1 18 70 40 20 80 
Bedekking algenlaag % - +/- 40 75 - - - 30 30 
Strooisel (d.gras; eik) % - - - 5 gras 40 gras 30gras+2 eik - - 
Hoogte struik/kruidlaag in cm - / 5 - / 8 - / 10 - / 6 - / 10 15 / 12 - / 10 - 
Hoogte moslaag in cm 1.5 1.5 2 1 1 4 3 4 
Hoogte licheenlaag in cm - < 1 1.5 1.5 4 6 2 4 
Vaatplanten         

Buntgras < 1  < 1 + 1 dood 6 < 1 + 3 dood 1 - 12 4 
Bochtige smele - - 6 < 1 - 12 - - 
Zandstruisgras - - < 1 < 1 - 2 1** 2** 
Schapengras - - - - 14 1 8 2 talrijk 
Heidespurrie < 1 1; 20 stuks  < 1 1; 20 stuks < 1 < 1 4 veel 1 
Schapenzuring - - < 1 5; veel < 1 < 1 - 1 
Struikhei - - - - - 3 - - 
Grove den (kiemplant) - - - - - - - < 1 
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Nummer  1 2 3 4 5 6 7 8 
Locatie nummer Lem.07 Lem.06 Lem.04 Lem.05 Lem.03 Lem.02 270051 270052 
Mossen         

Ruig haarmos 50+ 50*kwijnt  10+ 85*dood - - - < 1 1 - 
Grijs kronkelsteeltje - < 1 100; ¾+ wier 80 niet vitaal 15 15 35 2 zeer talrijk 
Gewoon klauwtjesmos - - - - - 2 -  
Gewoon gaffeltandmos - - - < 1 - 2 - 5 zeer talrijk 

Lichenen         
Rood bekermos - < 1 < 1 1 12 < 1 2 2 
Bruin bekermos - < 1 - 1 10 - 1 talrijk 1 
Open rendiermos - - < 1 12 2 25 1 35 
Rode heidelucifer - - < 1 - 5 -  - 
Dove heidelucifer -  < 1 - 5 - 1 talrijk - 
Gewoon stapelbekertje - - < 1 -  - 1 - 
Varkenspootje - - - 2 10 14 1 1 
Gebogen rendiermos - - - < 1 1 1 1 35 
Rafelig bekermos - - - < 1 10 - 1 talrijk 1 
Ezelspootje - - - 1 - - 1 - 
IJslands mos - - - 1 - - 1 talrijk 1 weinig talrijk 
Gevorkt heidestaartje - - - - 10 - 1 talrijk  
Open heidestaartje - - - - 5 - < 1 - 
Gewoon kraakloof - - - - 2 -  1 
Zomersneeuw  - - - - - - < 1 - 
Bruin heidestaartje - - - - - - 1 - 
Girafje - - - - - - 1 1 
Bruine veenkorst - - - - - - 1 - 
Heideveenkorst  - - - - - - 1 - 

Wier: Algenslijm - 40 75 - - - - - 
Bodem stuifzand stuifzand stuifzand stuifzand stuifzand op 

dekzand 
stuifzand op 

dekzand 
stuifwal stuifzand op 

dekzand 
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Deze fase is ook beschreven van de Bergerheide (Cleef & Kers, 1968; 
Ketner-Oostra e.a., 2005). De lichenen konden gaan domineren zoals 
IJslands mos met 35% in opname 4 (Tabel 1). Uit stuifzandonderzoek 
sinds de jaren 1990 bleek op het Wekeromse Zand en het Koot-
wijkerzand een duidelijke fase van afstervend Ruig haarmos aanwezig 
te zijn die zich niet herstelde vanuit de wortelstokken, maar waar zich 
tussen de oude mosplantjes Grijs kronkelsteeltje vestigde (Ketner-
Oostra, 1992).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2004 was dit op het vlakke stuifzandgedeelte van de Lemelerberg 
zichtbaar, maar er had zich vooral veel Grijs kronkelsteeltje gevestigd op 
de noordoostelijke randwal. Als gevolg van matig instuivend zand was 
de moslaag daar echter minder vitaal geworden en er bevond zich een 
aanzienlijke hoeveelheid afgestorven gras. Er hadden zich daar veel 
Cladonia-soorten gevestigd (Tabel 2). Het waren vooral de meer 
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algemene op humus groeiende soorten, zoals Rood bekermos, Bruin 
bekermos (Cladonia grayi), Rode heidelucifer (C. floerkeana), Dove 
heidelucifer (C. macilenta), Bruin heidestaartje (C. glauca), Girafje en 
Rafelig bekermos (C. ramulosa), maar ook de zeldzamere soorten als 
Varkenspootje (C. uncialis), Ezelspootje (C. zopfii), Stuifzandstapel-
bekertje (C. verticillata), Open heidestaartje (C. crispata) en Kraakloof 
zijn hier waargenomen. De soort van wat voedselrijker zand Gevorkt 
heidestaartje (C. furcata) domineerde plaatselijk waar het mineraalrijkere 
dekzand dicht aan de oppervlakte kwam of in verstuiving was. 
 
In 2004 bleek het biotoop voor luchtvochtigheidminnende soorten, zoals 
Open en Gebogen rendiermos, met name optimaal aanwezig te zijn op 
het grasachtige terrein van het huis 'De Zonnebloem', ten zuiden van het 
stuifzand. Een mozaïekvegetatie van Schapengras en Bochtige smele 
(Deschampsia flexuosa) met Struikhei gaf matten van rendiermossen te 
zien (opname 5 en 6 in Tabel 2). De bodem bestond daar uit een dunne 
laag stuifzand over dekzand. Mogelijk is daar in het verleden geplagd 
met daarna weinig verstoring. 
 
Discussie over de veranderingen in het biotoop van IJslands mos 
sinds 1965  
De vestigingen van IJslands mos hebben zich steeds verplaatst naar 
terreingedeelten waar nog verstuivend zand was. Dit blijkt o.a. uit 
vergelijkend onderzoek van de tabellen en kaarten van Lammerée & 
Pauwels (1966), de kaart van Knigge (1975), de vindplaatsen volgens 
Aptroot e.a. (2000) en de recente veldwaarnemingen van L. van Tweel. 
De meeste van de tientallen vindplaatsen uit 1966 (kaart soortkartering 
in Lammerée & Pauwels, 1966) lagen in het gebied meteen ten noorden 
van het terrein van 'De Zonnebloem', een kopjesduingebied met stuif-
zandvegetatie en pleksgewijs Struikhei en verspreide Jeneverbes-
struiken. In 1975 lagen er nog zeven vindplaatsen van dit korstmos ten 
oosten van dit kopjesduingebied en zeven in het noordoosten van de 
noordelijke stuifzandgedeelte (kaart soortkartering van Knigge uit 1975). 
In 2000 zijn er in dit gebied nog een aantal vindplaatsen aangetroffen 
door leden van de BLWG (Aptroot e.a., 2000) en zijn er enkele 
aangetroffen in het noordoosten van het noordelijke stuifzandgedeelte, 
op de genoemde randwal. Ook liggen er nog twee ten oosten van het 
veel betreden en verstuivend wandelpad dat daar ligt (opname 7 en 8 in 
Tabel 2). Dit zijn mogelijk restanten van de locaties die Knigge (1975) 
aangaf (zie Figuur 1).  
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De noordoostelijke randwal en het daar gelegen oude-wegtransect 
hebben nu juist de hoogste korstmossendiversiteit met onder andere 
diverse recente vestigingen van het voor Nederland uiterst zeldzame 
IJslands mos dat zich juist op en tussen degraderend Grijs kronkel-
steeltje bevindt (opname 4 in Tabel 2). Daar bedekten zes plekjes van 
dit korstmos samen 1% (10 x 10 cm). In de opnamen uit 2000 (opname 
7 en 8 in Tabel 2) was de bedekking aan IJslands mos in gras- en 
rendiermosrijke vegetatie < 1% en bestond uit een gering aantal 
individuen (Sparrius e.a., 2000). De opname in het kader van het 
Landelijk Meetnet Korstmossen in 2005 lag rond het genoemde 
verstuivende wandelpad, zowel oostelijk als westelijk ervan. Dit plekje 
met nog een tiental individuen (vergelijkbaar met opname 7 in Tabel 2 
uit 2000), is momenteel de gehele populatie op de Lemelerberg.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de zandverstuiving is in de periode 1965-2005 het open, verstuivende 
oppervlakte sterk afgenomen door voortgaande successie, mogelijk 
sinds 1970 versneld door vermestende en verzurende invloed van 
ammoniakdepositie zoals ook elders in Nederland is waargenomen 
(Ketner-Oostra e.a., 2005). De Struikhei- en Jeneverbes-vegetaties zijn 
uitgebreid ten koste van de mozaïekvegetatie van stuifzand met hei, dat 
het biotoop voor IJslands mos was.  
 
De vermossing van de vegetatie ten koste van de korstmosvegetatie 
komt voor rekening van Grijs kronkelsteeltje. Er is echter ook recent een 
snelle dichtgroei met Ruig haarmos waargenomen op tot voor kort nog 
open zand. De vermossing hangt mogelijk samen met de hoge 
atmosferische stikstof-depositie (Londo, 2002). De slijmalg Gloeocystis 
polydermatica die plaatselijk het dode mostapijt bedekt, profiteert 
mogelijk ook van de vermestende stikstof vanuit de atmosfeer. 
 
Door toekomstig beheer - bijvoorbeeld plaggen tot op het minerale zand 
- is er kans op vestiging van korstmossoorten die een wat mineraalrijker 
milieu prefereren, met name waar het dekzand dagzoomt of zal gaan 
dagzomen. Dat zijn vooral Gevorkt heidestaartje, de rendiermossoorten 
en Varkenspootje. Dit kan echter een langdurig proces zijn en hangt 
mede samen met welke grassoorten er gaan groeien en of er zich 
Struikhei zal gaan vestigen. Juist het ontstaan van dergelijke mozaïek-
vegetaties zijn voor de totale biodiversiteit van het gebied van groot 
belang. 
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Waar nog verstuiving langs zandpaden optreedt, is de lichenendiversiteit 
nog hoog. Humificerend mos, of het Ruig haarmos of Grijs kronkel-
steeltje is, blijkt een goed substraat. De zeldzame Rode Lijst-soorten als 
IJslands mos, Ezelspootje en Open heidestaartje bleken tot in 2005 juist 
dit biotoop van degraderend mos te prefereren. Beheer dat verstuiving 
bevordert zal daarom voor de toekomst van dit terrein een voorwaarde 
zijn (van den Ancker e.a., 2004). 
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Warnstorfia exannulata XXL 
 
C. (Chris) Buter 
Looiersveld 48, 5121 KE Rijen 
 
Abstract: Warnstorfia exannulata XXL 
Plants of Warnstorfia exannulata, almost 1.2 meter in length, were found in a 
recently cleaned pond. This extraordinary length probably resulted from growth 
keeping pace with a slowly rising water level after the management measure. 
 
 
Het aantreffen van deze vrij zeldzame soort in een betrekkelijk kleine 
amfibieënpoel, gelegen binnen de Chaamsche Bosschen, tijdens het 
veldwerk voor de mosseninventarisatie van dit gebied, was op zichzelf al 
een aangename verrassing. Een grotere verrassing was toen bleek dat 
dit mos, dat vrijwel de gehele oeverrand bezet had, ook submers (niet 
vrij zwevend) groeide en daarbij zeer veel, toch wel extreem lange 
stengels had gevormd die meer dan één meter lang waren, (ca. 1.2 
meter, gemeten volgens 'n 'timmermansmethode'). Voorts bleek ook nog 
dat de poel vrijwel dichtgegroeid was met dit mos; daarbij letterlijk een 
dichte, warrige mat vormende. Deze toch wel zeldzame groeivorm is 
vrijwel zeker het positieve gevolg van 'beheersingrepen' m.b.t. deze 
poel, uitgevoerd door het Staatsbosbeheer. Het betreft een oude poel, 
die enige jaren geleden geheel opgeschoond werd waarbij overigens 
ook aan de 'vormgeving' de nodige aandacht werd geschonken, met als 
gevolg ook 'landschappelijk' een fraai resultaat. 
 
Aannemelijk nu is dat de betreffende poel na de 'oplevering' en op het 
moment van vestiging van de betrokken mossoort weinig of nauwelijks 
water voerde. Aangezien de poel voornamelijk een zogenaamde regen-
waterpoel is, werd het mos wel gedwongen de daarna rijzende water-
spiegel te volgen, e.e.a. onder het motto: ik worstel en kom boven. 
Voorts kan ook aangenomen worden dat aan dit proces vooralsnog 
geen einde is gekomen. De betreffende poel is momenteel ca. 1.5 meter 
diep, maar de waterspiegel kan zonder probleem nog 'n tweetal meters 
stijgen. Het voornemen bestaat de gang van zaken hier toekomstig te 
blijven volgen. 
 
Een soortgelijke gang van zaken werd enige jaren geleden ook 
vastgesteld, toen met betrekking tot de soort Warnstorfia fluitans. 
Destijds betrof het een nieuw gegraven poel binnen het terrein van de 
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Tilburgse Waterleiding Mij. Aanvankelijk was de bodem van die poel 
gedurende bijna één jaar slechts vochtig. Een en ander vormde ken-
nelijk een ideaal biotoop voor o.a. het Vensikkelmos dat vervolgens 
eveneens gedwongen werd de daarna rijzende waterspiegel te volgen.  
Op een gegeven moment was deze situatie voor Cees van Kessel 
(Boxtel) aanleiding een flinke sliert van dit mos mee naar huis te nemen, 
dit vervolgens in de badkuip te ontwarren om vast te stellen dat de 
afzonderlijke stengels tot 65 cm lang waren. Momenteel is in de betref-
fende poel de situatie zo dat het waterniveau zich als het ware 
gestabiliseerd heeft, het Vensikkelmos grotendeels verdwenen is maar 
dat 'restanten' daarvan zich gevestigd hebben op riet- en lisdodde-
stengels als waren ze 'klimplanten'. 
 
Zeker, het leven is goed in het Brabantse land, ook op bryologisch 
gebied, maar desondanks is het niet aannemelijk dat het hiervoor 
beschreven fenomeen zich tot het Brabantse beperkt. Ook elders in 
Nederland zijn de laatste jaren vele poelen aangelegd en dat zowel 
binnen natuurgebieden als in meer agrarische omgeving. Nader 
onderzoek kan mogelijk uitwijzen dat deze extreem lange groeivorm 
vaker voorkomt dan tot dusver is gebleken. 
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Mosflora van Baden-Württemberg gereed! 
 
Besproken boek: M. Nebel & G. Philippi (Hrsg.), 2005. Die Moose Baden-Württem-
bergs. Band 3: Spezieller Teil (Bryophyta: Sphagnopsida, Marchantiophyta, 
Anthocerotophyta). Eugen Ulmer, Stuttgart. ISBN 3-8001-3278-8. € 49,90. 
 
In het voorwoord bij het derde en laatste deel van de mosflora van 
Baden-Württemberg wensen de redacteurs het werk een brede versprei-
ding toe en spreken de hoop uit dat het de bryologie nieuwe vrienden 
brengt. Beide opgaven zijn wat Nederland betreft inmiddels gereali-
seerd: de drie delen nemen een prominente plaats in op menige 
mossenplank en fungeren niet alleen als determinatie- en naslagwerk 
maar ook als bedlectuur. 
 
De behandeling van de veenmossen door A. Hölzer komt vrijwel 
overeen met die van de Nederlandse soorten door Ad Bouman. Sphag-
num denticulatum uit 1826 wordt zonder commentaar als synoniem 
opgenomen onder S. auriculatum uit 1857. Waarom S. inundatum als 
soort is opgenomen ondanks “recht viele Probleme” wordt evenmin 
toegelicht. Het zijn slechts kleine verschillen van inzicht. Uniek binnen 
de serie is dat alle soorten veenmos met een uitzonderlijk fraaie foto van 
K. & H. Rasbach staan afgebeeld, soms zelfs meerdere keren of in 
mengsels (b.v. S. palustre samen met S. centrale). In grote lijnen komt 
de mate van zeldzaamheid van de diverse soorten overeen met die in 
Nederland. Montane soorten als S. girgensohnii en S. quinquefarium zijn 
er uiteraard algemener dan bij ons. Een opvallend verschil betreft S. 
fimbriatum die heel verspreid voorkomt en in het Zwarte Woud opvallend 
schaars is. Onder Ökologie zijn o.a. gegevens of referenties opgenomen 
over de waterkwaliteit (pH, geleidingsvermogen, basenverzadiging). 
 
Deel 3 is een belangrijke aanvulling op de Nederlandse levermosflora. 
Het aantal extra soorten is aanzienlijk maar toch nog overzichtelijk in 
vergelijking met de levermosflora’s van de Britse Eilanden (Paton) of 
Skandinavië (Damsholt). Diverse van de extra soorten zijn bovendien al 
te vinden in de naburige Ardennen en Eifel. Evenals in de eerder 
verschenen delen zijn van een selectie van soorten kleurenfoto’s 
opgenomen waarbij niet alleen de wat grotere staan afgebeeld (b.v. 
zowel mannelijke als vrouwelijke Pellia endiviifolia en P. neesiana) maar 
ook ragfijne soorten als Anastrophyllum minutum, Kurzia trichoclados en 
Microlejeunea ulicina. 
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Van alle soorten is een verspreidingskaartje opgenomen op basis van 
het raster van kaartbladen 1:25,000 (Messtischblätter; gridcellen ca. 12 
x 11 km groot) op een topografische ondergrond met de belangrijkste 
rivieren en beken en met hoogtearceringen vanaf 500 en 1000 m. Een 
kleine frustratie is dat er nauwelijks geologische en klimatologische 
basisgegevens beschikbaar worden gesteld die de interpretatie van de 
vaak opvallende verspreidingspatronen kunnen vergemakkelijken. De 
enige handreiking vormt het 10 pagina’s tellende, goeddeels beschrij-
vende “Das Untersuchungsgebiet” in deel 1. Hieruit zijn de grote kalk-
gebieden zoals de Schwäbische Alb nog wel te destilleren, maar 
waarom Barbilophozia barbata hier als enige van de zes tandmossen 
toch voorkomt en wat het Mittlerer Schwarzwald o.a. voor dood-hout-
mossen zo anders maakt dan het Nord- en Südschwarzwald en het 
Alpenvorland zo verschillend van het Zwarte Woud, blijven intrigerende 
vragen. Een apart te publiceren analyse van de verspreidingspatronen 
(incl. hoogteverdeling) zou een aanzienlijke meerwaarde hebben. De 
kaartjes geven heel soms aanleiding ook de Nederlandse situatie te 
waarderen, niet alleen ten aanzien van atlantische soorten als 
Fossombronia incurva, Pallavicinia lyellii en Sphagnum molle die in 
Baden-Württemberg ontbreken, maar ook van enkele noordelijk-
montane soorten als Barbilophozia kunzeana met één recente vondst in 
deze deelstaat. 
 
Ongekend uitvoerig zijn de standplaatsbeschrijvingen incl. referenties 
naar literatuur met betrouwbare vegetatieopnamen. Dit maakt de flora 
alleen al tot een rode-oortjesboek. Waar elders vind je een halve pagina 
ecologische info over Pellia neesiana?! Gegevens over de fertiliteit zijn 
helaas wat weggestopt onder het kopje Morphologie en niet altijd 
opgenomen. Literatuurverwijzingen in de delen 1-3 worden in dit laatste 
deel gedocumenteerd in een 35 pagina’s tellende literatuurlijst met veel 
artikelen die ook voor Nederland relevant zijn maar hier nog onvol-
doende bekend zijn. 
 
“Die Moose Baden-Württembergs” is een in vele opzichten bijzondere 
reeks. Het is erg onverstandig deze 3-delige mosflora niet aan te 
schaffen. 
 
Rienk-Jan Bijlsma 
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