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Grimmia texicana H.C. Greven, een nieuwe soort voor de
Noord-Amerikaanse mosflora
Henk Greven
Inleiding
Er is nauwelijks iets zo spannend voor een
bryoloog dan het vinden van een nog niet
beschreven mos. In de afgelopen decennia is
mij dit meerdere malen overkomen, maar het
blijft steeds opwindend. Op 15 maart 2009
vertrok ik naar Fort Davis in Texas, met een
tweeledig doel.
Ten eerste was ik benieuwd naar groeiplaats
en voorkomen van Grimmia americana
Bartram. Dit mos was hier in 1926 ontdekt

door de Amerikaanse bryoloog R. C. Orcutt.
Omdat hij het niet op naam kon brengen zond
hij een deel van het het materiaal naar de
befaamde bryoloog E. B. Bartram (bekend
van Bartramia = Appelmos). Edwin Bartram,
die roem had vergaard met zijn mosflora’s
van Hawaii, Guatemala en de Filippijnen,
constateerde dat het hier een nog onbeschreven Grimmia betrof en in 1929
publiceerde hij in de Bryologist nr. 32
Grimmia americana Bartram sp. nov.

Figuur 1. a. Granietwanden bij Fort Davis; b. Grimmia arizonae; c. Picknickplaats bij Fort Davis; d.
Grimmia americana (foto’s: H.C. Greven)
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Figuur 2. a. Noordwand, 20 km van Fort Davis; b. Detail noordwand; c. Dripping Springs, New Mexico;
d. Grimmia texicana, habitus; e. Grimmia texicana onder de loupe (foto’s: Henk Greven)

Tot 1999 was de soort alleen bekend van zijn
groeiplaats bij Fort Davis. In de afgelopen
jaren zijn nog twee andere vindplaatsen
bekend geworden, o.a. in de Mojave desert,
tussen Las Vegas en Los Angeles (Stark et al.
2002).
Ten tweede hoopte ik op deze reis kennis te
kunnen maken met Grimmia arizonae Ren. &
Card., die naar mijn mening ook in deze
omgeving zou moeten voorkomen. Van beide

2

soorten had ik alleen maar herbariummateriaal gezien gedurende mijn revisie van
Noord Amerikaanse Grimmia’s, in het kader
van de mosflora van Noord Amerika
(Hastings & Greven 2007). Ik begon met het
bestuderen van de omgeving van Fort Davis
via Google Earth en zag dat het dorp aan de
noordzijde was omgeven door hoge rotswanden (Figuur 1a). Wellicht zou Grimmia
americana daar nog voorkomen.
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Texas
Ik vloog naar El Paso, op de grens van Texas
en Mexico, waar ik een auto huurde. De
volgende dag reed ik over een afstand van
250 km naar het zuidoosten, richting Fort
Davis. De eerste 200 km zag ik alleen maar
prairie met hier en daar bergen, maar dichter
bij Fort Davis ging de weg omhoog en kwam
er steeds meer struikgewas. Toen ik op zo’n
30 km ten noorden van Fort Davis tussen de
struiken rotsblokken zag liggen stopte ik en
vond tot mijn verrassing al snel mooie
vegetaties Grimmia arizonae (Figuur 1b). Bij
Fort Davis zag ik de zich oost-west
uitstrekkende rotswanden die ik op Google
Earth had waargenomen en op enkele
kilometers voor Fort Davis bevond zich langs
de weg een picknickplaats met bank tussen
enorme granietblokken (Figuur 1c). Hier
gestopt, begon ik mijn zoektocht naar
Grimmia americana, die ik binnen tien
minuten op een tweetal sterk beschaduwde
wanden aantrof, voorzien van jonge
sporenkapsels (Figuur 1d). In feite had ik,
geheel onvoorzien, binnen twee uur beide
doelen bereikt. In Fort Davis nam ik mijn
intrek in een motel en vergeleek een kaart van
de omgeving met prints van rotswanden rond
Fort Davis, die ik via Google Earth had
gemaakt. De volgende dag begon ik mijn
speurtocht naar meer locaties van Grimmia
americana en ontdekte dat in het droge
subtropische klimaat van Texas, mossen
slechts voorkomen op beschaduwde noordwanden. Ik vond nog meer Grimmia
arizonae, maar ook Grimmia laevigata
(Brid.) Brid., een algemene soort met een
mondiale verspreiding. In Nederland had ik
G. laevigata enkele malen gevonden op
daken van bunkers in de Hollandse
Waterlinie (Greven 1992).

Grimmia texicana
Op de derde dag van mijn verblijf in Fort
Davis reed ik over route 166 naar het westen,
op weg naar een mooie noordwand op 20 km
van Fort Davis. Ik had deze wand thuis
opgespoord en bestudeerd met behulp van
Google Earth (Figuur 2a). Het gesteente van
de wand bleek graniet, hij was ongeveer
dertig meter hoog, pal op het noorden en
beschaduwd door struiken. Hij lag op 200 m
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van de weg en al bij het uitstappen zag ik met
mijn verrekijker Grimmia kussens (Figuur
2b). Dichterbij gekomen ontdekte ik naast
Grimmia laevigata en G. arizonae, uitgebreide vegetaties Grimmia longirostris
Hook., maar ook een Grimmia die ik nog niet
eerder had gezien (Figuur 2d). Mijn hart
begon sneller te kloppen want na revisie van
zo’n 30.000 Grimmia herbariumexemplaren
mag je wel stellen dat een Grimmia die ik nog
niet eerder heb gezien een nieuwe soort moet
zijn. Ik maakte foto’s, verzamelde materiaal
en bleef maar met mijn loupe de mij
onbekende Grimmia bestuderen (Figuur 2e).
Ik zag verwantschap met Grimmia arizonae,
maar die groeide enige meters verder in
dezelfde habitat en er waren duidelijke
verschillen in groeivorm en habitus, zodat het
hier vrijwel zeker om een nieuwe soort moest
gaan. Twee dagen later vond ik het mos
opnieuw bij Dripping Springs in New Mexico
(Figuur 2c), in een vergelijkbare habitat.
Thuis gekomen bleken mijn veldnotities
correct, ik had opnieuw een onbeschreven
soort gevonden, die ik Grimmia texicana zou
gaan noemen. Ik begon aan een publicatie
voor The Bryologist, waarin ik zou aantonen
dat naast enkele overeenkomsten, significante
verschillen waren tussen Grimmia texicana
en Grimmia arizonae.
Literatuur
Hastings R.I. & H.C. Greven. 2007 in: Flora of
North America, north of Mexico. Vol. 27,
Bryophyta, part 1. Oxford University Press, New
York, Oxford.
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Auteursgegevens
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Abstract
Grimmia texicana H.C. Greven , a new species for
the moss flora of North-America
The author describes his discovery of the new
species Grimmia texicana while searching for
Grimmia americana and G. arizonae in Texas.
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Mossenverslag van het najaarskamp 2009 te Schinnen,
Zuid-Limburg
Rudi Zielman & Margriet Bekking
Hoewel Limburg en met name Zuid-Limburg
vaak bryologisch is onderzocht en bij
menigeen het gevoel geeft dat alles allemaal
wel zo ongeveer bekend zal zijn, geldt dit
vooral voor de vele kleine pareltjes. Grote
gebieden zijn verrassenderwijs slecht bekend.
Zo waren uit de uurhokken op de as Geleen –
Heerlen tot op heden minder dan 80
mossoorten bekend. Alle reden dus om deze
löss-gebieden eens nader onder de loupe te
nemen. Als uitgangspunt fungeerde de goed
geoutilleerde camping Hoeve Krekelberg.
Hier bleek de gemeenschapsruimte pc's te
hebben waarmee via Google Earth de
planning voor zaterdag uit te stippelen was.

Dal van de Geleenbeek
Km-hok 190/327; zaterdagochtend 12
september; deelnemers: Klaas van Dort,
Jurgen Nieuwkoop met dochter Jasmijn en
hond Puck, Jan Zwienenberg, Matthijs van
Hoorn, Joop Bruggert, Peter Hovenkamp en
Rudi Zielman.
Als eerste werd 's ochtends het dal van de
Geleenbeek, tussen de kom van Schinnen en
de Alfa-brouwerij bezocht. In de bosjes rond
de Thullervijver bleken de epiphyten redelijk
goed vertegenwoordigd. Uiteraard Frullania
dilatata (helmroestmos), Metzgeria furcata
(bleek boomvorkje) en Radula complanata
(gewoon schijfjesmos) maar ook Pylaisia
polyantha (boommos) groeide er. Een
slaapmosje met korte stevige blaadjes, zonder
kapsels, werd even voor vliermos gehouden
maar bleek Leskea polycarpa (uiterwaardmos) te zijn, onder de binoc duidelijk herkenbaar aan de paraphyllia op de stengeltjes en in
het veld vaak met een net wat steviger,
uitspringender nerf dan bij vliermos te zien is.
Tegenwoordig duikt de laatste overal in het
land op, hier werd ze toch niet gevonden. Het
uiterwaardmos benadrukt wel het fluviatiele
karakter van dit beekdal.
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De Geleenbeek zelf maakte op ons de indruk
van een ouderwetse wasmiddelgoot. Op een
enkel plekje langs de oever troffen we zaken
als Funaria hygrometrica (gewoon krulmos)
en Atrichum undulatum (groot rimpelmos).
Het feestje werd wel opgefleurd door een
IJsvogel.
Een tevoren op het luchtfotobeeld uitgezocht
terreindeel (ingeschat als vochtig grasland)
bleek een dichtgroeiende mijnstort te zijn
waarop vooral Pottiaceae groeiden, we
hebben even gekeken naar de Didymodon- en
Barbula-soorten (D. fallax, D. tophaceus, B.
convoluta) maar zijn ijlings verder gegaan tot
we aan het oude spoortalud Geleen-Heerlen
kwamen. Hier vonden we leuke soorten zoals
Isothecium myosuroides (knikkend palmpjesmos) en Homalia trichomanoides (spatelmos), de laatste groeide hier op beton van een
duiker in het geboomte. Ook op beton onder
de bomen bleek Brachythecium mildeanum
(kwelmoerasdikkopmos, det. H. Siebel) te
groeien!
Al met al leverde deze tocht 63 soorten op
binnen de grenzen van één kilometerhok.

Holle weg Diependaal
Km-hok 187/327; zaterdagmiddag.
Na een spelerswissel (Klaas van Dort maakte
plaats voor zus Margriet Bekking) togen we
naar een van de meer bekende holle wegen
van Zuid-Limburg. De Diependaalseweg
loopt van Hegge naar het zuiden, oostelijk
van Spaubeek, en is daar in de löss
ingesneden (fig. 1). Vanuit Hegge (ca. 75 m)
liepen we naar het zuiden omhoog door een
steeds dieper ingesneden weg. Uiteindelijk
hadden we op 130 meter hoogte uitzicht naar
het westen op de nieuwe grindgroeve van
Spaubeek. In het vlakke deel met akkers
onderaan de holleweg bij Hegge troffen we
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vooral ruderale Pottiaceae en Bryaceae,
Phascum cuspidatum (gewoon knopmos) en
Tortula truncata (gewoon kleimos), beide
met kapsels en Bryum barnesii (geelkorrel-

knikmos), B. gemmiferum (fijnkorrelknikmos) en B. klinggraeffii (scharlakenknikmos),
maar uiteraard ook Dicranella schreberiana
(hakig greppelmos).

Figuur 1. Holle weg Diependaal (foto:Rudi Zielman)

Hogerop werd langs een graft een minder
algemene soort gevonden: Cirriphyllum
piliferum (gewoon haarspitsmos). In de holle
weg zelf, omzoomd met zwaar loofhout
troffen we al scharrelend langs de hellingen
ook een groepje andere 'buitensporters' aan:
enkele 'faunabeheerders' waren met hond en
schiettuig op vossenjacht, met resultaat.
Ondertussen deden wij ons tegoed aan de vele
verschillende slaapmossen: Oxyrrhynchium
hians (kleisnavelmos) was in velerlei gedaan-
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ten aanwezig, Jurgen wist ook nog een plukje
Oxyrrhynchium pumilum (klein snavelmos) te
verschalken. Daarnaast bleek achteraf ook
Brachythecium velutinum (fluweelmos) vaker
gevonden dan gedacht.
Om het palet aan kleimossen nog duidelijker
neer te zetten vermelden we nog even dat ook
Fissidens bryoides (gezoomd vedermos) en
F. taxifolius (kleivedermos) zijn gevonden.
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De Spaubeker grindgroeve
Km-hok 187/326; zaterdagnamiddag
In de namiddag waren wij (en ook de
jagers...) aangeland in de al eerder vermelde
grindgroeve (fig. 2). Dat grind zit er
gebandeerd in de löss en op die löss groeien
leuke mossen, althans, er groeide wel veel
mos, maar de soortenrijkdom viel wat tegen.
Toch mochten we niet mopperen, we vonden
er Aneura pinguis (echt vetmos), Dicranella

varia
(kleigreppelmos)
met
kapsels,
Didymodon tophaceus (stomp dubbeltandmos), D. fallax (kleidubbeltandmos) en ook
Aloina aloides var. ambigua (gewoon
aloëmos) met rijpe kapsels.
Al pratend over het nu goed beschermde
sierpluimvee van Spaubeek zijn we door dat
dorpje terug gelopen naar de bij Hegge
gestalde auto's, tevreden met een oogst van
60 mossoorten deze middag.

Figuur 2. De Spaubeker grindgroeve (foto: Rudi Zielman)

Akker + natuurgebied Kunderberg
Km-hok 194/320 en 194/319; zondagochtend.
Het excursiedoel voor de zondag, 13
september, was de Kunderberg, met kalkgraslanden. Aanwezig: Paul Spreuwenberg
(excursieleider), Peter Hovenkamp, Matthijs
van Hoorn, Joop Bruggert, Jan Zwienenberg,
Margriet Bekking, Jurgen en Jasmijn Nieuwkoop en hond Puck.
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Geologisch bezien is dit een bijzonder
gebied: het zg. “Eiland van Ubachsberg”. In
dit gebied komt als enige de harde
kalkstenenlaag, de Kunraderkalksteen, aan de
oppervlakte, gevormd aan het einde van de
Krijttijd. Kundrader kalksteen werd gehakt,
terwijl de zachtere Maastrichtse kalksteen
gezaagd werd. De oudere huizen in Ubachsberg zijn met deze harde kalkstenen
gebouwd. Dit gebied is in vroeger tijden nooit
door de Maas overstroomd geweest waardoor
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er zich hier geen Maasgrindafzetting heeft
gevormd.
Allereerst werd een commerciële akker
bekeken, waarvan het graan reeds geoogst
was. Deze lag op het hoogste punt van de
Kunderberg. We werden verwelkomd door
een groep van ca. 100 Canadese ganzen die
net met hun koppen boven het grasland
uitstaken. Op de vele open stukjes klei
vonden we de kleine pioniermosjes, waarvan
Microbryum davallianum var. conicum
(gewoon wintermos), opvallend aanwezig
was. Eveneens veel Phascum cuspidatum
(gewoon knopmos), Tortula truncata
(gewoon kleimos) nog niet kapselend, en
Dicranella staphylina (knolletjesgreppelmos),
D. varia (kleigreppelmos) en Weissia’s nog
zonder kapsels. Bijzonder waren de vondsten
van Ephemerum recurvifolium (kalkeendagsmos) en Tortula lanceola (kalkkleimos).
Daarna bekeken we het natuurgebied
Kunderberg; een zuidhelling met kalkgrasland. Floristisch gezien is dit een
prachthelling met vele bijzondere en zeldzame planten. De begroeiing was vrij dicht,
waardoor er voor mossen weinig ruimte overbleef. De zuidelijke ligging zorgde ervoor dat
de grond gortdroog was. Het was speuren
tussen de begroeiing om nog iets van mos te
ontdekken. Dankzij de regen van de afgelopen nacht/ochtend konden we toch nog
wat mossen vinden. De soorten die gevonden
werden waren in Nederland zeldzame kalkminnende soorten; zoals Campyliadelphus
chrysophyllus (kalkgoudmos), Ctenidium
molluscum (kammos), Ditrichum flexicaule
(kalksmaltandmos), Fissidens dubius (kalkvedermos). Een mooie vondst bleek, na
microscopisch onderzoek Tortella inclinata
(viltig kronkelbladmos).

Hellingbos De Putberg
Km-hok 195/318; zondagmiddag
In de middag gingen we naar De Putberg
(gemeente Simpelveld); een hellingbos met
een bronnetje. Bij het bronnetje groeide
Cratoneuron filicinum (gewoon diknerfmos)
en Plagiomnium rostratum (gesnaveld boogsterrenmos). Op de stenen stond volop
Fissidens gracilifolius (kalksteenvedermos).
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De bosbodem was voor een groot deel bedekt
door klimop, maar aan de padranden was
voldoende licht voor een enkele bijzondere
soort zoals Oxyrrhynchium pumilum (klein
snavelmos) en Thamnobryum alopecurum
(struikmos). Epiphyten waren vrijwel
afwezig, zelfs op essen vonden we niets.

Tot slot
Uiteindelijk zijn er tijdens dit najaarsweekend
ruim 100 mossoorten aangetroffen. Uiteraard
heel veel kleisoorten die in Midden-Nederland ook wel te vinden zijn, maar met name
de zondag bracht ook enkele kalksoorten
waarvoor je toch echt naar Limburg moet.
Graag willen we de enthousiaste deelnemers
bedanken. De inzendingen kwamen van
Klaas van Dort, Jurgen Nieuwkoop, Paul
Spreuwenberg en Jan Zwienenberg, naast
onze eigen determinaties. Onze dank geldt
Henk Siebel die enkele slaapmossen van een
andere naam voorzag en de teller daarmee
ophoogde.
Lezers die belangstelling hebben voor een
volledige lijst (deze is reeds aan de deelnemers rondgestuurd) kunnen deze bij de
schrijvers per e-mail aanvragen. De vondsten
zijn waar mogelijk met iets meer detail bij de
landelijke databank aangeboden, de stippen
prijken on-line op de kaartjes.
Auteursgegevens
H.R. Zielman, Joke Smitlanden 63, 7542 VR
Enschede (rudi-zielman@wxs.nl)
M. Bekking-van Dort, Van Almondestraat 12, 5342
VS Oss (margrietbekking@home.nl)
Abstract
Mosses at the autumn meeting at Schinnen, S.
Limburg, 12 & 13 september 2009
The southern part of the province Limburg is
among Dutch bryologists well known for its
limestone bryophytes. Less knowledge was
available on bryoflora of the löss areas in the area
between the cities of Geleen and Heerlen. Some
100 species were observed during this meeting,
mostly species that are well known from the
Holocene part of the Netherlands. Remarkable
species are hightlighted in the text, new species for
the province were not recorded. A spreadsheet
containing the records at kilometer resolution can
be obtained from the authors.
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De knikmossen Bryum intermedium en B. knowltonii
omlijsten Zeeuws-Vlaanderen
Eddy Weeda
In augustus 2009 had ik een week lang een
dubbele klus in Zeeuws-Vlaanderen. De
ochtenden waren gewijd aan delen van het
Waterwingebied Sint Jansteen waar Het
Zeeuwse Landschap het beheer voert. ’s
Middags stond de kartering van binnendijkse
Natura 2000-terreinen langs de Westerschelde op het programma. Deze pendelbeweging tussen pleistoceen en holoceen
culmineerde in een paar vondsten van twee
knikmossen van de Rode Lijst: Bryum
knowltonii (Roodmondknikmos) en B.
intermedium (Middelst knikmos). Beide
werden zowel aan de zuid- als aan de
noordrand van de streek gevonden. Rienk-Jan
Bijlsma tekende voor de identificatie van de
twee knikmossen, die bij nadere kennismaking vrij karakteristieke kapsels blijken te
hebben, althans als ze in het goede stadium
zijn. Die van B. knowltonii, kort en
gewoonlijk maar half voorover buigend,
lijken op een pijpenkop. Bryum intermedium
valt op door zijn scheef gebekte kapsels.

Zoekbeeld en Zeeuwse waarnemingen van Bryum intermedium
De tweede editie van de Prodromus
(Abeleven 1893) geeft voor tal van mossen
een uitvoerige opsomming van standplaatsen,
zo ook voor Bryum intermedium: ‘In venen;
op moeras- en puingronden; op vochtige
klei-, zand-, kalk-, leem- en heidegronden;
langs dijken en slooten; op tufkrijt en
Lösswallen’. Een nadere uitwerking van deze
caleidoscoop geven Touw & Rubers (1989),
die onder meer de volgende standplaatskenmerken aanstippen: langdurig vochtig,
vaak op vers aangesneden of gemengde
grond, ook op stenige substraten, zowel in
kalkarm als in kalkrijk milieu. Al met al het
habitatbeeld van een gemiddeld knikmos, wat
mooi klopt met de naam Bryum intermedium
… maar wel een tamelijk zeldzame soort, die
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op de Rode Lijst als kwetsbaar wordt
aangemerkt (Siebel et al. 2006).
Hoewel Bryum intermedium in de sleutel van
de Bladmosflora (Touw & Rubers 1989) pas
als allerlaatste van 28 Bryum-soorten
tevoorschijn komt, geeft het minder aanleiding tot verwarring dan veel andere
knikmossen. De opsomming van ruim twintig
locaties in de Prodromus is integraal op de
verspreidingskaart in de Bladmosflora terug
te vinden; blijkbaar zijn bij de revisie geen
oude opgaven gesneuveld. Zo’n onmiskenbare soort verdient een informatievere
Nederlandse naam dan Middelst knikmos,
welke aanduiding naar alle overige knikmossen verwijst in plaats van naar deze ene
soort. Als alternatief wordt hier Scheefmondknikmos voorgesteld, een benaming geïnspireerd op de naam Roodmondknikmos voor B.
knowltonii.
Bij de revisie voor de Bladmosflora kwam
wel een onherkende oude vondst tevoorschijn: de ongedateerde, 19e-eeuwse collectie
van A. Walraven uit Staats-Vlaanderen (=
Zeeuws-Vlaanderen) die de Prodromus
vermeldt onder Bryum atro-purpureum (= B.
dichotomum), bleek tot B. intermedium te
behoren. Andere oude Zeeuwse vondsten van
deze soort hebben betrekking op ZuidBeveland, waar R.B. van den Bosch haar in
de jaren 1840-’46 vijfmaal verzamelde. Als
vindplaatsen noemt hij Driewegen, Oosterzwake en de Wilhelminapolder. Jammer
genoeg vinden we geen enkele aanwijzing
omtrent de standplaats.
De eerste 20e-eeuwse vondst in Zeeland staat
op naam van Dick Pegtel en betreft een
mengsel van Bryum pallescens met B.
intermedium, in 1965 verzameld op de
Middelplaten in het Veerse Meer. Daarna
werden nog een paar collecties van Bryum
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intermedium buitgemaakt op voormalige
schorren en zandplaten in afgesloten zeearmen: in 1968 in de Westgeul in de
Braakman (Hoffmann & Roorda van Eysinga
1999), in 1978 aan de westpunt van het
Veerse Meer (leg. R.J. Bijlsma) en in 1981 op
de Veermansplaat en de Hompelvoet in de
Grevelingen (Slim & Dirkse 1984). De
standplaats wordt omschreven als open of
grazig. Op de Veermansplaat kwam B.
intermedium samen voor met veel Pellia
endiviifolia en Didymodon tophaceus en
voorts Aneura pinguis en Riccardia
chamedryfolia (Slim & Dirkse 1984).

Opnamen van deze zandplaat met B.
intermedium als een hoofdbestanddeel van de
moslaag zijn gepubliceerd door Slim (1985).
Slechts één Zeeuwse collectie uit dezelfde
periode is van het oude land afkomstig: bij
het stadje Tholen, tussen wal en haven, op het
talud van een vrijwel droge sloot met brak
water (1980, leg. R.J. Bijlsma). Andere
soorten die op deze slootkanten werden aangetroffen, zijn Didymodon tophaceus, Hennediella heimii, Phascum cuspidatum, Dicranella varia, D. schreberiana en Aneura
pinguis (Dirkse & Freese 1983).

Tabel 1. Opnamen met Bryum knowltonii en/of B. intermedium uit Zeeland.
Opname 1 is gemaakt op 30 juli 1979; de overige opnamen dateren van 10-13 augustus 2009. Opname 5 heeft een Oexpositie en een inclinatie van 5º; de overige opnamen komen van vlakke terreinen/terreindelen. Opname 6 (zonder
genoemde Bryum-soorten) is toegevoegd ter vergelijking met opname 5. De ‘bodemkruidlaag’ (oftewel pseudomoslaag) in opname 6 wordt gevormd door Sagina procumbens. Bedekkingsschaal volgens Braun-Blanquet met
onderverdeelde 2 (2m = zeer talrijk maar bedekking < 5 %; 2a = 5-12 %; 2b = 12-25 %). Vaatplanten die in geringe
hoeveelheid (+ of r) en slechts in één opname voorkomen, zijn weggelaten. Gebieden: Vm = Veerse Meer, Ws =
binnendijks gebied langs Westerschelde, SJ = Waterwingebied Sint Jansteen. Terreinen: Gp = Goudplaat, Mp =
Margarethapolder, Hp = Inlaag Hoofdplaat, WL = Wilde Landen, VS = Vloeivelden bij de Schommeling.
Nummer opname
Gebied
Terrein
Kaartblad
Atlasblok
Grootte proefvlak (m²)
Bedekking dwergstruiklaag (%)
Bedekking kruidlaag (%)
Bedekking 'bodemkruidlaag' (%)
Bedekking moslaag (%)
Hoogte dwergstruiklaag (cm)
Hoogte kruidlaag (cm)
Maximale hoogte kruidlaag (cm)
Aantal soorten vaatplanten
Aantal mossoorten
TOPKAPSELMOSSEN
Bryum knowltonii
Bryum intermedium
Barbula convoluta
Ceratodon purpureus
Dicranella varia
Didymodon tophaceus
Bryum algovicum
Bryum dichotomum
Didymodon vinealis
Bryum pseudotriquetrum
Philonotis fontana
Bryum barnesii
Leptobryum pyriforme
SLAAPMOSSEN
Brachythecium rutabulum
Brachythecium albicans
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus aduncus
Kindbergia praelonga
THALLEUZE LEVERMOSSEN
Pellia endiviifolia
Marchantia polymorpha
Aneura pinguis
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1
Vm
Gp
48
24
1x1
65
30
5-20
17
5

2
Ws
Mp
54
17
6x6
15
15
3-8
25
38
10

3
Ws
Hp
48
53
3x3
20
2
10-20
30
19
5

4
SJ
WL
55
31
1x1
25
2
5
50
30
2

5
SJ
VS
55
31
4x2
15
30
7
50
5-15
40
32
6

6
SJ
VS
55
31
3x3
20
30
25
1
60
2-8
20
31
5

r
.
+
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
2a
2m
.
2m
2m
1
+
+
.
.
.
.

+
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.

1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2m
+
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.

.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
1
+

2b
2m
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
1
+
.

.
.
.
.
.

.
.
.
+
.

.
.
.
.
+

.
.
.

2a
+
+

.
.
1

.
.
+

.
.
2m

.
.
1

9

Nummer opname
1
2
KRUIDACHTIGE VAATPLANTEN
Pioniers (merendeels kortlevend)
3
.
Sagina nodosa
2a
.
Filago vulgaris
1
.
Veronica arvensis
r
2m
Centaurium pulchellum
1
1
Conyza canadensis
r
+
Plantago major * intermedia
+
+
Poa annua
.
2m
Crepis capillaris
.
2m
Vulpia myuros
.
1
Anagallis arvensis * arvensis
.
2m
Gnaphalium luteo-album
.
.
Juncus bufonius
.
.
Sagina procumbens
.
.
Isolepis setacea
.
.
Sonchus oleraceus
.
.
Veronica serpyllifolia
.
.
Centaurium erythraea
.
.
Oxalis fontana
.
.
Hypericum humifusum
Graslandplanten
2m
.
Sedum acre
1
.
Bellis perennis
+
+
Taraxacum sectie Ruderalia
r
1
Agrostis stolonifera
+
+
Trifolium repens
+
r
Cerastium fontanum * vulgare
2a
+
Poa pratensis
.
2a
Carex flacca
.
2m
Lolium perenne
.
1
Festuca arundinacea
.
1
Equisetum arvense
.
r
Jacobaea vulgaris * vulgaris
.
1
Ranunculus repens
.
+
Festuca rubra
.
.
Prunella vulgaris
.
.
Lotus pedunculatus
.
.
Carex hirta
.
.
Potentilla anserina
.
Holcus lanatus
.
Agrostis capillaris
Ruigteplanten
2a
1
Cirsium arvense
.
r
Pulicaria dysenterica
.
1
Calamagrostis epigejos
.
+
Cirsium vulgare
.
+
Epilobium parviflorum
.
+
Sonchus arvensis
.
Epilobium spp. div.
Moerasplanten
.
.
1
Samolus valerandi
.
2m
Phragmites australis
.
2m
Juncus articulatus
.
.
Eleocharis uniglumis
.
.
Myosotis laxa * cespitosa
.
.
Carex oederi s.l.
.
.
Mentha aquatica
.
.
Schoenoplectus tabernaemontani
.
.
Veronica catenata
.
.
Eleocharis palustris
.
.
Lythrum salicaria
.
.
Lycopus europaeus
HOUTGEWASSEN IN KRUID- EN/OF DWERGSTRUIKLAAG
.
.
Salix alba
.
.
Salix cinerea
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Vijf rode stippen in Zeeland op de verspreidingskaart van Van Tooren & Sparrius (2007)
hebben betrekking op vegetatieopnamen in
bermen. Deze zijn gemaakt in 1986-’88 door
Tim Pelsma en Louis de Nijs. Zonder
herbariummateriaal blijven dergelijke opgaven van een zeldzame vertegenwoordiger van
een ‘moeilijk’ geslacht als Bryum te onzeker
om volwaardig mee te tellen, ook al gaat het
om een relatief goed kenbare soort als B.
intermedium.

Eerdere Zeeuwse vondsten van
Bryum knowltonii
Vergeleken met Bryum intermedium is de
oogst aan waarnemingen van B. knowltonii in
Zeeland mager te noemen. De enige 19eeeuwse vondst komt van Walcheren, waar G.
van Hennekeler deze soort in 1858
verzamelde achter Koudekerke met als
standplaats ‘op de grond’. Zijn materiaal is
gedetermineerd als B. caespiticium. Achter
Koudekerke – vanuit Middelburg gezien,
vanzelfsprekend – komt de mossenzoeker al
gauw terecht op gronden die onder invloed
staan van kalkhoudend water uit de duinen.
Anderhalve eeuw geleden, toen de

egaliserende stoomwals van de ruilverkavelingen nog niet over Walcheren was geraasd,
reikte die invloed stellig verder dan nu.
Pas omstreeks 1980 volgden nieuwe Zeeuwse
vondsten. De eerste daarvan kwam pas
onlangs aan het licht toen Chris Buter één
exemplaar met rijp kapsel aantrof in een
opnamemonster van de Goudplaat in het
Veerse Meer van de auteur van dit artikel
(Tabel 1, opname 1). Op de Hompelvoet in de
Grevelingen vond Gerard Dirkse B.
knowltonii op grazige delen van het strand op
een locatie waar ook vrij veel B. intermedium
voorkwam; op deze plek kwamen geen
andere mossen voor (Slim & Dirkse 1984).
Ook in 2009 werden beide Bryum-soorten in
elkaars gezelschap aangetroffen, ditmaal
echter in pleistocene omgeving. Hier was B.
knowltonii reeds in 1980 gevonden door
Pieter Roorda van Eysinga op het talud van
een infiltratiekanaal bij Clinge, wat verder
noordoostwaarts dan de plekken anno 2009
maar in dezelfde randzone van de pleistocene
zandgronden langs de Belgisch-Nederlandse
grens.

Figuur 1. Margarethapolder bij Terneuzen (foto: Lucien Calle, Het Zeeuwse Landschap). De groeiplaats
van Bryum intermedium ligt in het zandige terrein achter het zijwegje.
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Bryum
intermedium
Margarethapolder

in

de

Aan de noordrand van Zeeuws-Vlaanderen
werd Bryum intermedium in 2009 gevonden
in de Margarethapolder aan de oostkant van
Terneuzen (fig. 1). Deze voormalige bouwpolder is toegevoegd aan het Natura 2000gebied Westerschelde en Saeftinghe en wordt
beheerd door Staatsbosbeheer. Bij de
inrichting tot natuurgebied is de kleilaag
afgegraven, globaal tot op het zand. Door het
terrein loopt de Grietse Kreek, waarlangs nog
enkele soorten zoutplanten voorkomen. In de
oevervegetatie neemt Aster tripolium een vrij
opvallende plaats in, terwijl Juncus gerardii
in beperkter aantal aanwezig is. Beide
behoren echter tot de zoutplanten die bij
ontzilting het langst standhouden. De hoger
gelegen terreindelen zijn, naar de plantengroei te oordelen, volledig verzoet. Hier
verschenen onder meer Poa compressa,
Dipsacus fullonum, Equisetum hyemale en
Filago vulgaris. De laatste, die veertig jaar
geleden op het punt leek te staan uit
Nederland te verdwijnen, vertoont dankzij
natuurontwikkeling en ander grondverzet een
opmerkelijke comeback (Hermans 2009), die
in Zeeland begon met een vondst op de
Goudplaat in het Veerse Meer in 1977 (zie
opname 1).
Vooral in een enigszins gewelfd en licht
golvend gedeelte in het noorden van de
polder komt een pionierbegroeiing voor zoals
ook beschreven is van drooggevallen zandplaten in het Veerse Meer en de Grevelingen
(Beeftink et al. 1971; Van Haperen & De
Kogel 1981; Slim & Dirkse 1984; Van
Haperen 2009, p. 234). In De vegetatie van
Nederland heeft dit vegetatietype de naam
Centaurio-Saginetum epilobietosum gekregen
(Schaminée et al. 1998). Het CentaurioSaginetum is meer bekend van achterduinse
strandvlakten en jonge duinvalleien, al heeft
elk standplaatstype zijn eigen soortengarnituur. Zo onderscheidt de strandvlaktevorm zich door een paar zoutplanten, terwijl
de duinvlaktevorm onder meer Pellia
endiviifolia en Samolus valerandi als onderscheidende soorten heeft. Spijtig genoeg voor
de Margarethapolder en voor Natura 2000karteerders erkent Natura 2000 alleen de
strandvlaktevorm van de associatie als
kwalificerend voor een habitattype en wel
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H1330B: ‘zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)’. Bovendien ontbreken net de vier
vaatplanten die plantensociologisch het
meeste gewicht in de schaal leggen:
Centaurium littorale, Sagina nodosa, Sagina
maritima en Plantago coronopus. Juist van
die twee Sagina-soorten wordt de aanwezigheid in dit type verlangd door het Europese
Natura 2000-handboek (European Commission 2007).
Intussen kan de mosminnaar zijn schatten
weer eens niet verzilveren … Natuurlijk gaat
het erom wat er wèl in de Margarethapolder
tevoorschijn is gekomen! De begroeiing is
zeer open: kruid- en moslaag bedekken elk
slechts zo’n 15 %, zodat er nog alle ruimte is
voor pioniers. Het grootste bedekkingsaandeel valt toe aan Bryum intermedium en
Pellia endiviifolia (opname 2). Tussen de
bladmoskussens en de levermosplakkaten
toont het zand een bont kleurenmozaïek
dankzij algen die zich in het dunne slibdekje
hebben genesteld. De moslaag bestaat uit drie
thalleuze levermossen en zeven topkapselmossen, waaronder drie Bryum-soorten en
drie Pottiaceae. Alleen al deze samenstelling
maakt duidelijk dat het om basenrijke grond
gaat. Van de zeven acrocarpen heeft Bryum
algovicum een duidelijk zwaartepunt in het
Centaurio-Saginetum, terwijl Didymodon
tophaceus binnen natuurgebieden een voorkeur voor deze associatie toont (maar ook op
allerlei ruderale plekken kan groeien).
Behalve deze twee zijn ook Didymodon
vinealis en Dicranella varia uitgesproken
basenindicatoren. Slaapmossen ontbreken,
wat onderstreept dat de begroeiing in een pril
stadium verkeert; alleen plukjes Marchantia
polymorpha kondigen de ontwikkeling tot een
meer belegen vegetatietype aan. De kruidlaag
bevat een reeks eenjarigen, waarvan
Gnaphalium
luteo-album,
Centaurium
pulchellum, Crepis capillaris en Vulpia
myuros het meest voorkomen. De eerste twee
hebben diagnostische betekenis voor het
Centaurio-Saginetum, hoewel ze allebei ook
in heel andere vegetatietypen kunnen optreden. Andere pioniers zijn Juncus
articulatus en Samolus valerandi, twee
soorten die in jonge duinvalleien vaak een
prominente plaats innemen. Een paar
matvormers kondigen echter vervolgstadia in
de vegetatieontwikkeling aan: Carex flacca
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met haar karakteristieke, concentrisch
uitdijende matten, en de onvermijdelijke
ruigtevormende grassen Phragmites australis
en Calamagrostis epigejos die zich vooreerst
niet uit het veld zullen laten slaan.
Wat is de prognose voor zo’n terrein? Eerste
reactie: een dergelijk pionierstadium is gauw
voorbij, wacht maar af hoe gauw de
vegetatieontwikkeling in riet- en duinrietstro
is gesmoord. Inderdaad heeft het weinig zin
dit Centaurio-Saginetum epilobietosum te
willen conserveren. Maar dat is geen reden
om het signaal te negeren dat deze
pionierbegroeiing geeft: net als in de
Grevelingen en het Veerse Meer liggen hier
kansen voor vervolgstadia met Epipactis
palustris, later wellicht ook voor Pyrola
rotundifolia zoals de Braakman heeft laten
zien (Hoffmann 1986; Van Haperen &
Weeda 2004). Reden genoeg voor een
weloverwogen vervolgbeheer, hetzij met de
maaimachine, hetzij met goed gedoseerde
beweiding of een combinatie van beide.
En wat Bryum intermedium betreft, die de
aanleiding tot dit verhaal vormt: zijn rol hoeft
voorlopig nog niet te zijn uitgespeeld. In
2007 lieten Niko Buiten en Jaco Diemeer me
kruipwilgstruwelen met Parnassia palustris
en orchideeën op het Kennemerstrand zien
waarvan het mosdek door Ceratodon
purpureus en Pellia endiviifolia werd beheerst. Daartussen stonden plukjes Bryum
intermedium. Deze begroeiing had zich
blijkbaar ontwikkeld uit een CentaurioSaginetum, te oordelen naar de aanwezigheid
van Centaurium littorale, Sagina nodosa en
andere soorten met een beperkte levensduur
die zich als successierelict tussen Salix repens
wisten te handhaven.

Bryum knowltonii in de Inlaag
Hoofdplaat
Ook de Inlaag Hoofdplaat maakt deel uit van
het Natura 2000-gebied Westerschelde en
Saeftinghe. Het terrein behoort tot de
pronkjuwelen van Het Zeeuwse Landschap en
is vooral befaamd als groeiplaats van Liparis
loeselii, het bescheiden orchideetje dat als een
van de weinige Nederlandse plantensoorten
wordt genoemd in de Habitatrichtlijn (Janssen
& Schaminée 2004). De terreindelen die als
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juweel te kwalificeren zijn – dat wil zeggen
als habitattype H2190 (‘vochtige duinvalleien’, in ruime zin op te vatten) – nemen
echter maar een klein percentage van de
totale oppervlakte in. Omdat er ruimte is om
meer kalkrijk moeras tot ontwikkeling te
laten komen, heeft Het Zeeuwse Landschap
in 2009 in de oostelijke helft delen van het
terrein afgegraven.
In het westelijk deel, dat de Liparis-populatie
herbergt, is ontgronding tot dusver beperkt
gebleven tot het graven van een ongeveer 1
meter diepe, komvormige put (fig. 2). Op de
flanken van deze, inmiddels vijf jaar oude put
zijn onder meer Epipactis palustris, Lotus
glaber, Carex flacca, Rhinanthus angustifolius, Equisetum hyemale en Orobanche
minor verschenen. Voor de bryoloog is hier
geen eer te behalen: de mosmat bestaat
volledig uit Calliergonella cuspidata. Heel
anders is het beeld op de bodem van de put,
wat kennelijk te danken is aan water dat hier
langdurig stagneert. De licht roodbruine kleur
van de bodem is vermoedelijk deels ijzer en
deels aan wieren te danken. De slechts enkele
procenten bedekkende moslaag bestaat uit
vijf soorten, waaronder Bryum knowltonii, B.
pseudotriquetrum en Aneura pinguis (opname
3). De vaatplanten worden voornamelijk
vertegenwoordigd door moerasplanten en
kortlevende pioniers. Veel van deze soorten,
onder meer Schoenoplectus tabernaemontani,
Eleocharis uniglumis, Carex oederi subsp.
oederi, Samolus valerandi, Gnaphalium
luteo-album en Centaurium pulchellum,
komen alleen op de bodem en niet op de
flanken van de put voor.
Afgezien van deze put, het drassige perceeltje
met Liparis loeselii (Weeda 2002) en een
naburig moerasje bestaat het westelijke deel
van de Inlaag Hoofdplaat grotendeels uit
soortenarm grasland. Naast de Rode
Lijstsoort (!) Cynosurus cristatus vallen
hierin vooral de grove pollen Festuca
arundinacea op, een combinatie die extensieve beweiding weerspiegelt. Deze ‘bijna
lege ruimte’ nodigt uit om van oost naar west
een reeks nieuwe putjes van uiteenlopende
diepte te graven, en wel gefaseerd zodat
verschillende
ontwikkelingsstadia
naast
elkaar voorkomen.
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Figuur 2. Poeltje in de Inlaag Hoofdplaat, na lenteregen geheel met water gevuld (foto: Fred Schenk,
Het Zeeuwse Landschap). Bryum knowltonii werd in de voorafgaande zomer gevonden op de
drooggevallen bodem van de poel.

Bryum
knowltonii
intermedium in het
gebied Sint Jansteen

en
B.
Waterwin-

Het Waterwingebied Sint Jansteen bevindt
zich in de pleistocene zandstreek die zich aan
de zuidrand van Zeeuws-Vlaanderen nog net
tot op Nederlands grondgebied uitstrekt. Hier
werd Bryum knowltonii samen met Aneura
pinguis aangetroffen op de zandige oeverstrook van een voorraadplas, op een open
plek in de oevervegetatie die in de omgeving
door Schoenoplectus tabernaemontani en
Phragmites australis werd beheerst (opname
4). De begroeiing bevatte diverse ‘dwergbiezen’ van het Nanocyperion flavescentis,
zoals Isolepis setacea en Juncus bufonius.
Door de aanwezigheid van soorten als
Samolus valerandi en Veronica catenata deed
zij sterk denken aan de pioniervegetatie langs
poeltjes en plassen in de duinen. Nog iets
lager op de oever heeft Riccia cavernosa een
groeiplaats, een soort die eveneens vrij
regelmatig op natte plekken in duinvalleien
wordt aangetroffen.
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Hoger in de zonering, op een smalle rug
tussen deze voorraadplas en een parallel
hieraan liggende plas, kwam nog een reeks
andere soorten voor die het beeld van een
natte duinvallei oproepen. Wat de moslaag
betreft, ging het om Pellia endiviifolia,
Bryum algovicum en Didymodon tophaceus;
hiertussen werden onder meer twee rozetten
van Parnassia palustris en een exemplaar van
Linum catharticum aangetroffen. Deze
soorten wijzen op aanvoer van basenrijk
water, hetzij door kwel, hetzij door inlaat.
Bijna 1 km naar het ONO liggen de
Vloeivelden Sint Jansteen aan de zuidkant
van een weg met de naam Schommeling. Hier
is een perceel bekeken dat enige jaren
geleden is afgeschraapt en dat tweemaal per
jaar gedurende enkele weken door schapen
wordt afgegraasd, met als motto ‘op = op’
(mededeling Alex Wieland, Het Zeeuwse
Landschap). Van tijd tot tijd staat het terrein
blank, met name ’s winters, maar dit is
afhankelijk van de neerslag en de noodzaak
om water te bergen.
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In dit terrein heeft zich een open pionierbegroeiing ontwikkeld met verspreide, ruim
een halve meter hoge wilgen – voornamelijk
Salix cinerea – als meest ‘robuuste’
gewassen. Kortlevende planten zoals Isolepis
setacea, Gnaphalium luteo-album, Hypericum humifusum, Centaurium erythraea,
Plantago major subsp. intermedia en Oxalis
fontana komen talrijk voor en wijzen op
bodemverdichting (slemp). Plaatselijk heeft
zich een ‘pseudomoslaag’ van Sagina
procumbens gevormd, die voor echte mossen
een sta-in-de-weg betekent (opname 6). De
weinige mossen die zich hier hebben
genesteld, behoren op Aneura pinguis na tot
de zeer algemene en min of meer ruderale
soorten. De begroeiing bestaat verder uit
verspreide exemplaren van graslandplanten
en enkele ruigteplanten, terwijl Lycopus
europaeus als enige kruidachtige vaatplant de
moerasbewoners vertegenwoordigt.
Het talud van het poeltje (opname 5) laat een
aantal interessante afwijkingen zien ten
opzichte van het algemene beeld van het
terrein. Naast de gewone moerasmossen
Aneura pinguis, Drepanocladus aduncus en
Philonotis fontana zijn hier drie knikmossoorten verschenen: Bryum knowltonii, B.
intermedium en de algemenere, maar eveneens baseminnende B. pseudotriquetrum. De
eerste was het meest talrijk. Ook het
vaatplantensortiment onderscheidt zich van
dat in vlak terrein door een aantal planten van
nat en basenrijk milieu, zoals Mentha
aquatica, Potentilla anserina, Centaurium
pulchellum en Schoenoplectus tabernaemontani. De laatste twee soorten hebben een
duidelijk zwaartepunt op het Holoceen,
terwijl opname 6 met Hypericum humifusum,
Agrostis capillaris en opslag van Betula spp.
meer ‘pleistoceen getint’ is.
Blijkbaar wordt op geringe diepte basenrijk
water aangeboord. Vermoedelijk is dit
afkomstig van kwel uit het Vlaamse achterland, al moet invloed van waterinlaat uit de
polders (boezemwater uit het Scheldegebied)
niet op voorhand worden uitgesloten.
Het terrein blijkt dus goede kansen te bieden
voor soortenrijke pionierbegroeiingen, terwijl
maar moet worden afgewacht hoeveel
verscheidenheid een meer gesloten vegetatie
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zal tonen. De ingestelde periodieke beweiding met schapen lijkt een redelijke optie om
te voorkomen dat het terrein teveel dichtgroeit. Om mossen van de Rode Lijst een
kans te geven is het wenselijk nu hier, dan
daar een (drink)putje te graven.

Overeenkomsten tussen locaties
Gemeenschappelijke kenmerken van de
diverse knikmosplekken zijn het zeer open
karakter van de vegetatie en de aanwezigheid
van moerasplanten en pioniers van basenrijk
milieu zoals Juncus articulatus, Phragmites
australis, Schoenoplectus tabernaemontani,
Samolus valerandi, Centaurium pulchellum
en Gnaphalium luteo-album. Verder gaat het
in Zeeuws-Vlaanderen steeds om pioniermilieus die bij recent graafwerk zijn ontstaan.
Op de plekken met Bryum knowltonii valt het
geringe aantal andere mossoorten op (1-5); in
Zeeuws-Vlaanderen is alleen Aneura pinguis
als vaste begeleider aan te merken. Dit
suggereert dat B. knowltonii er speciale,
‘excentrische’ standplaatseisen op na houdt,
althans
binnen
Zuidwest-Nederlandse
context. Welke die eisen zouden zijn, is
echter (nog) niet duidelijk.
In Groot-Brittannië was Bryum knowltonii
vroeger tamelijk wijdverspreid in de kustduinen, maar recent is zij van slechts enkele
locaties bekend. Op een oude groeiplaats in
Lincolnshire verscheen zij na ruim 60 jaar
opnieuw en wel aan een poeltje aangelegd
voor de Knoflookpad (Bufo calamita).
Andere recente groeiplaatsen liggen aan de
bovenrand van een schor en in een open
duinvallei met veel Riccia cavernosa.
Gewoonlijk wordt B. knowltonii op zijn
Britse groeiplaatsen vergezeld door andere
zeldzame Bryum-soorten van vochtig, kalkrijk zand, met name de relatief zouttolerante
B. warneum (Porley & Hodgetts 2005). De
parallellen met de waarnemingen in Zeeland
zijn opvallend. Terugkeer op oude locaties na
graafwerk wijst op aanwezigheid van een
sporenbank (During 1997; Vanderpoorten &
Goffinet 2009, p. 180-181). Wellicht is de
‘eenzaamheid’ van B. knowltonii op zijn
Zeeuwse locaties voor een deel toe te
schrijven aan een sporenbank die effectiever
functioneert dan bij andere mossen met
overeenkomstige standplaatseisen.
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During (1973) noemt Bryum knowltonii als
gemeenschappelijke soort van het CentaurioSaginetum en het Schoenetum. Beide zijn
plantengemeenschappen van vochtige tot
natte, kalkrijke duinvalleien en randen van
achterduinse strandvlakten. In ZeeuwsVlaanderen behoort spontane vorming van
zulte terreinen tot het verleden, maar de
groeiplaatsen van B. knowltonii herbergen
steeds een aantal soorten die ook of vooral in
duinvalleien groeien. Daarbij liggen ze in
uitgesproken natte delen van de terreinen, met
uitzondering van die op de Goudplaat. Hier
was het terrein echter gefreesd om de
groeiplaats van Filago vulgaris en andere
pioniers (opname 1) in stand te houden.
Vermoedelijk is het ene plukje B. knowltonii
dat hier werd buitgemaakt, na het frezen
gekiemd uit een omhoog geploegde spore,
afkomstig uit een sporenbank die uit een
nattere fase kan stammen. (De Goudplaat viel
in 1961 voorgoed droog door afdamming van
het Veerse Meer; de vondst van B. knowltonii
is 18 jaar daarna gedaan.)
Bryum intermedium voelt zich beter dan B.
knowltonii thuis op oppervlakkig gedraineerde grond, getuige het rijkelijk voorkomen in
de Margarethapolder. Voor deze soort moet
in het midden worden of zij uit een
sporenbank is gekiemd dan wel is aangewaaid en zich vervolgens snel heeft
verspreid.

Moraal & vervolg
Vaatplanten liegen, mossen niet. Met deze
hyperbool wil ik tot besluit een paar
kwaliteiten van mossen memoreren:
•
mossen verschijnen gemiddeld sneller
dan vaatplanten als een geschikt milieu
geboden wordt,
•
mossen zijn voor hun voeding
aangewezen op rechtstreeks contact met
het vocht op en in het maaiveld, dus op
één stratum van geringe dikte,
•
daardoor en door hun beperkte capaciteit
om voedingsstoffen op te slaan
verdwijnen mossen gemiddeld sneller
dan vaatplanten als het milieu niet meer
geschikt is.
Bryum-soorten zoals B. knowltonii en B.
intermedium markeren feilloos de plekken
waar kalkrijk grondwater of bodemmateriaal
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aanwezig is met potenties voor andere
plantensoorten van vochtig, kalkrijk milieu.
Ze vormen dan ook bij uitstek een detector
om het succes van hersteloperaties aan af te
lezen. Deze pioniers voorspellen de kansen
voor andere kalkminnaars waarvan de
aanwezigheid – de bovengrondse aanwezigheid, wel te verstaan – een duurzamer
karakter heeft. Hoeveel tijd wij na een
ingreep aan de mossen moeten gunnen om het
beste rendement aan informatie uit een
inventarisatie te halen (één jaar? twee jaar?),
staat nog open voor onderzoek. Hetzelfde
geldt voor de vraag of herhaling van zo’n
inventarisatie nodig is. Een onvoorziene
storende factor kan worden gevormd door
perioden met een langdurig hoog waterpeil,
dat tot ver in de zomer aanhoudt.
Hoe de plotselinge verschijning van mossen
op geschikte plekken moet worden verklaard,
is een andere kwestie. Zijn ze komen
aanwaaien of lagen ze als spore in de grond te
wachten op het gunstige moment? Om dáár
zicht op te krijgen moeten wij afgegraven
terreinen vanaf het eerste jaar na de ingreep
grondig doorzoeken, om te zien wat uit de
ogenschijnlijk maagdelijke grond tevoorschijn komt en over welke oppervlakten. Als
een soort in zo’n eerste jaar op verscheidene
punten in één terrein opduikt, is de kans groot
dat het om een sporenbankier gaat.
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Abstract
Bryum intermedium en B. knowltonii framing
Zeeuws-Vlaanderen (SW Netherlands)
The rare Bryum knowltonii and the rather rare B.
intermedium were found in 2009 in some sites in
Zeeuws-Vlaanderen, the south-westernmost part of
The Netherlands. They occur both near the dyke of
the Wester Scheldt in the northern fringe of the
region, and in the Pleistocene southern fringe along
the Belgian border. Both Bryum species are
characteristic of open, base-rich sand. Bryum
knowltonii appears to prefer somewhat wetter sites
than B. intermedium, though they have been
observed growing together in some stations.
Among their frequent companions are Aneura
pinguis, Gnaphalium luteo-album, Centaurium
pulchellum, Samolus valerandi, Juncus articulatus,
Schoenoplectus tabernaemontani, Phragmites
australis and juvenile specimens of Salix spp. They
are all indicative of base-rich and wet or moist
conditions. In Bryum knowltonii sites the number of
bryophyte companions is limited (1-5), suggesting
a rather eccentric ecological position of this moss.
However, its specific demands are unclear as yet.
All sites in Zeeuws-Vlaanderen have been created
by digging activities, suggesting that the Bryum
species (at least B. knowltonii) have germinated
from a spore bank. An older observation of B.
knowltonii elsewhere in the province of Zeeland
refers to one specimen in a milled part of a sandflat. This appearance after tilling is suggestive of a
spore-bank too. The scanty accompaniment by
other bryophytes might also point towards a special
effectiveness of such a spore-bank in the case of B.
knowltonii.
Bryum species like B. knowltonii en B. intermedium
are valuable detection tools for lime-rich soil or
ground water. They are excellent biotic parameters
for evaluation of nature restoration projects. It is
suggested to test (1) the optimum time after
interventions like digging for ecologically focused
moss inventories (1 or 2 years?) and (2) the
minimal number of inventories needed for a
reliable judgment (1 or 2?).
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De Roetkorst, Reichlingia leopoldii, een korstmos
karakteristiek voor oude bossen, nieuw voor Nederland
gevonden in het bosreservaat Lieftinghsbroek
André Aptroot
Het Lieftinghsbroek in Zuid-Oost Groningen
is een klein maar mooi bosreservaat. Een deel
van het bos is minstens 400 jaar oud,
misschien wel veel ouder. De dominante
boomsoort is Zomereik, met plaatselijk veel
Hulst, maar er zijn ook wat vochtiger (en
luchtvochtiger) delen met veel Es en natte
delen met vooral Zwarte els. Het bos is
grotendeels niet al te dicht en er ligt en staat
veel dood hout, vooral sinds een storm in de
zeventiger jaren, waarbij ook een paar grote
open plekken zijn ontstaan, die volgegroeid
zijn met Adelaarsvaren.
Het Lieftinghsbroek is rijk aan mossen en
korstmossen, en de korstmossen zijn in elk
geval tweemaal onderzocht, in 1978 (waarvan
nooit een verslag verschenen is) en in 1999
(Aptroot e.a. 2000). De belangrijkste korstmossoorten van het bos zijn overal in
Nederland vrijwel beperkt tot oude bossen.
Het verspreidingspatroon van deze soorten
omvat Asserbos, Norgerholt, Noord-Veluwe
en een paar plekken in Overijssel en
Gelderland (Aptroot & van Herk 2004). De
vindplaatsen in het Lieftinghsbroek zijn
gewoonlijk de enige in de provincie
Groningen, soms samen met de nabijgelegen
Metbroeken. Het zijn de volgende Rode Lijstsoorten: Arthothelium ruanum (vrij veel op
Hazelaar), Chrysothrix candelaris (op één
oude eik), Cladonia digitata (op liggend dood
hout, ook in de Metbroeken), Cladonia
polydactylta (op liggend dood hout, ook in de
Metbroeken), Graphis scripta (vrij veel op
Hazelaar), Lecanactis abietina (veel op
oudere eiken), Normandina pulchella (op een
Hazelaar), Opegrapha vermicellifera (op één
oude eik), Pertusaria leioplaca (op Hazelaar)
en Thelotrema lepadinum (op Hazelaar).
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Tussen 1978 en 1999 was er niet veel
veranderd in de korstmossen: alleen
Normandina had zich kennelijk nieuw
gevestigd.
In maart 2010 maakte ik voor Natuurmonumenten, de eigenaar van het bos, een
bosstructuurkartering van het bos. Door de
bezoektijd buiten het groeiseizoen was het
bos goed begaanbaar en konden alle grote
bomen en rechtopstaand dood hout goed
bereikt worden. Het beleid om dood hout te
laten liggen en vooral te laten staan heeft
vruchten afgeworpen: Op twee bomen, een
dode rechtopstaande eik van meer dan een
meter doorsnede aan de rand van een
stormgat, en een deels nog levende eik aan de
rand van het bos, komt nu massaal de Rode
Lijst-soorten Chaenotheca chlorella voor.
Deze soort komt in de buurt verder alleen
voor op een dode boom in de Metbroeken.
De meest interessante vondst was in maart
2010 echter een flinke populatie van
Reichlingia leopoldii. Hij groeit op schors aan
de boomvoet van een oude eik midden in het
bos, op de grens van het droge en het nattere
gedeelte. Reichlingia is een vreemd korstmos,
want het bestaat uit een thallus met zwarte
poederachtige sporen die niet in apotheciën
gevormd worden. Als Nederlandse naam
wordt hier Roetkorst voorgesteld. Het was
eerst beschreven als een parasiet op een
onbekend korstmos (Diederich & Scheidegger 1996), maar omdat het thallus en de
sporen altijd samen voorkomen (en omdat er
meer van dergelijke soorten werden ontdekt)
werd voorgesteld om het als een korstmos te
beschouwen (Aptroot & Sipman 2001), wat
inmiddels wijd geaccepteerd wordt (Smith e.
a. 2009). Er zijn inmiddels ongeveer een
dozijn van zulke licheen-vormende hyfomyceten bekend.
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Figuur 1. Reichlingia leopoldii. Boven: overzicht 2 x 1 cm (met rechtsboven Lepraria). Onder: detail 1,5
x 2.5 mm (foto’s: André Aptroot).

Reichlingia leopoldii is een soort met een
(voor korstmossen) beperkt areaal. Binnen dit
areaal is de soort ook nogal zeldzaan, en
grotendeels beperkt tot oude bossen. De
dichtstbijzijnde vindplaats is over de grens in
Noord-Duitsland, waar de soort ook op één
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eik in een oud bos is gevonden (Urwald
Baumweg bij Emstek, Cloppenburg; De
Bruyn e.a. 2005). In het laagland komt de
soort alleen op oude eiken voor, in de Alpen
ook op andere boomsoorten. De enige vondst
uit Groot-Brittanië en de vondsten in België
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zijn van rotswanden. Momenteel is de soort
bekend van Groot-Brittanië (één vindplaats
op rots in oud parkbos in Oost-Schotland,
Smith e.a. 2009); in Duitsland behalve de
bovengenoemde plek in Niedersachsen ook
een plek in de Eifel (Nohn, Aptroot 2005) en
Württemberg (waarvandaar de soort oorspronkelijk beschreven is); Polen (Kukwa
2004); Litouwen (Motiejunaite & Andersson.
2003); Oostenrijk (Donauschlinge in het
laagland), Zwitserland en Luxemburg
(Diederich &Scheidegger 1996); één plek in
Frankrijk (Chateulin in Bretagne, Aptroot e.a.
2007) en de Belgische Ardennen (op verspreidingskaart op www.lichenology.lux).
Interessant aan de vondst in Bretagne is nog
dat dit juist buiten de oude bossen was, maar
wel op oude eiken, langs een kanaal. Op de
bomen langs dit kanaal vinden momenteel
allerlei soorten die 20 jaar geleden nog vooral
in de bossen voorkwamen een refugium,
terwijl de bossen, die nu als natuurreservaat
worden behandeld, dichtgroeien met struiken
en klimop en te donker worden voor veel
soorten.
Het is niet helemaal zeker of de vondst in het
Lieftinghsbroek een recente vestiging is, of
dat het kan wijzen op een ecologische
continuïteit. Het is wel zeker dat de
betreffende boom eerder op korstmossen is
onderzocht, omdat het ook de enige boom in
het bos lijkt te zijn met Opegrapha
vermicellifera, en die was er al in 1978
gevonden.
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Abstract
Reichlingia leopoldii, a lichen characteristic of old
forests, found new to the Netherlands in the forest
rserve Lieftinghsbroek
The lichenized hyphomycete Reichlingia leopoldii
is found new to the Netherlands in the forest
reserve Lieftinghsbroek. It is considered a lichen
characteristic of old forests, in lowland localities
restricted to bark of old oaks.The known world
distribution is enumerated, with references and
some details. As the ofrest was investigated for
lichens twice before, it is thought likely that it is a
new arrival in the forest, as is Chaenotheca
chlorella on old standing oak wood.
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De korstmossen van het voorjaarskamp 2010 in Bad
Bentheim
André Aptroot, Dries van den Broeck, Uwe de Bruyn, Laurens
Sparrius & Norbert Stapper

Inleiding
Het is alweer traditie dat de leden van de
BLWG af en toe een bezoek brengen aan het
gebied rond Bentheim. In 1976 was er een
voorjaarsexcursie (Brand & Loode 1979) en
in 1992 een najaarsexcursie (Spier 1992).
Veel van de bezochte locaties lagen toen op
Nederlands grondgebied. Nu werd enkel
Duits gebied geïnventariseerd. We kampeerden in 2010 op de Campingplatz Am Berg in
Bad Bentheim. Het volgende internationaal
lichenologisch gezelschap was aanwezig:
André Aptroot (Nederland), Uwe De Bruyn
(Duitsland), Dirk-Jan en Kirsten Dekker
(Nederland), Jacqueline Poeck (België),
Laurens Sparrius (Nederland), Norbert
Stapper (Duitsland), Henk Timmerman

(Nederland), Dries Van den Broeck en
Micheline Wegh (België), Han van Dobben
(Nederland) en Maaike Vervoort (Nederland).

De excursies
Op vrijdag bezochten we eerst de Isterberg.
In dit natuurgebied bekeken we zowel de
zandsteenrotsen als het bos eromheen. Aan
deze berg zijn oude legendes verbonden. Op
de rotsen zelf kun je eigenaardige sporen
terugvinden soms in de vorm van een hoef.
Wetenschappers denken dat het hier sporen
van wormen betreft. Op één van de rotsen
konden we een zeer mooi ontwikkelde
Lichenomphalia umbellifera aantreffen (fig.
1).

Figuur 1. Lichenomphalia umbellifera, een zeldzame soort in Nedersaksen (foto’s: Norbert Stapper).
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Figuur 2. Cladonia subcervicornis, teruggevonden in Duitsland (foto’s: Norbert Stapper).

Andere plaatselijk zeldzame soorten zijn
Normandina pulchella, Imshaugia aleurites
(enkele exemplaren op dennenwortels bij de
zandsteenrotsen), Chaenothecopsis savonica
(op staand dood hout) en Fuscidea cyathoides
(op zandsteen). De blaadjes van een
loodgrijze Cladonia konden we in het veld
niet met zekerheid thuisbrengen. De soort
komt op een paar van de zandsteenrotsen
voor, in ondiepe spleten. Achteraf bleek het
hier inderdaad om de grote zeldzaamheid te
gaan waar we in het veld op hoopten:
Cladonia subcervicornis (fig. 2). Deze soort
is slechts eenmaal eerder in Duitsland
gevonden, op de Wasigenstein in het Pfälzer
Wald in Rheinland-Pfalz, en staat te boek als
uitgestorven in Duitsland. Deze oude vondst
wordt zelfs betwijfeld door Ahti & Litterski
(2004), die een kaart van de wereldverspreiding geven. De soort komt voor van
Groenland tot de Canarische Eilanden,
oostelijk tot Italië en noordelijk tot Finland
(waar hij ook is uitgestorven), maar altijd in
de buurt van de kust, hooguit 200 km er van
af. Ook in Nederland is deze soort vroeger
eenmaal gevonden.
Hierna stond het Syenn-Venn, een hoogveen,
op het programma. André had deze winter
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tijdens inventarisaties in hoogvenen in
Nederland regelmatig Absconditella sphagnorum gevonden en wij wilden eens zien of
die in Duitsland ook regelmatig voorkomt.
Het duurde geen 10 minuten of Laurens en
André hadden zo goed als tegelijk de soort te
pakken. Kenmerkend is een donkergroene
algenplek bovenop levend veenmos. Als je
deze vervolgens met de loupe bekijkt, zie je
de schoteltjes.
Vervolgens trokken we naar de hunebedden
in Mehringen. Op deze ietwat beschaduwde
gesteenten troffen we voornamelijk bladvormige soorten aan.
Als afsluiter van de dag bekeken we de
bomen in het park van het befaamde
Kuuroord in Bad Bentheim en een deel van
het Bentheimer Wald dat hier begint.
Ondanks het feit dat we nu 97 soorten
gevonden hebben tegenover 31 in 1976 zijn
er 8 die we toch niet hebben kunnen
terugvinden. Hierbij ook enkele zeldzaamheden zoals Calicium adspersum, C.
salicinum en Chrysothrix candelaris, die door
De Bruyn (2005) nergens meer in het
Bentheimerwald zijn gevonden.
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Na een koude nacht stond zaterdag Uwe De
Bruyn ons op te wachten om ons naar een
ander deel van het Bentheimer Wald te
brengen onder andere op zoek naar Bacidia
phacodes die daar vroeger door hem op Acer
campestre was aangetroffen. Slechts op één
enkele boom konden we hiervan wat
materiaal aantreffen. Op een boomwortel
boven het water van de beek kon André nog

een andere Bacidia verzamelen die thuis
nagekeken B. inundata bleek te zijn. Nadien
bezochten we het Samerrott (fig. 3), een open
Zomereiken-Haagbeukenbos waar de plantengroei interessanter was dan de korstmossen.
Zo troffen we bloeiende Schedegeelster aan.
Aan het eind van de middag bezochten we
nog een oude zandsteengroeve. De steen is
vrij zacht en de licheenflora arm.

Figuur 3. Maaike Vervoort met lichtloep in het Samerrott (foto: Laurens Sparrius).

Op zondagochtend maakten Uwe, Maaike en
Laurens een rondje om het kasteel in het
centrum van Bad Bentheim. De zandstenen
muren zijn rijk aan karakteristieke korstmossen zoals Caloplaca flavescens en
Opegrapha calcarea. Het kasteel is gebouwd
op zandsteenrotsen die meest bemost zijn,
maar aan de noordkant zit een aantal
interessante korstmossen. De meest interessante is Opegrapha areniseda, die nieuw is
voor Duitsland en in Nederland alleen langs
de kust voorkomt. De soort groeide op iets
kalkhoudende zandsteenrotsen onder de
kasteelmuur en ging vergezeld van andere
schaduwminnende soorten Caloplaca chrysodeta, Opegrapha calcarea, Leptogium
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teretiusculum en Haematomma ochroleucum,
zowel var. poryhyricum als var. ochroleucum.
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Abstract
Lichens of the spring field meeting 2010 in Bad
Bentheim
In the vicinity of Bad Bentheim several interesting
lichens were found. Opegrapha areniseda, found
on the castle walls, is new to Germany. Cladonia
subcervicornis, found on natural sandstone
outcrops at the Isterberg, was only found once
before in Germany, and this record was even
doubted. It was regarded as extinct in Germany.
These and Chaenotheca savonica are new records
for Lower Saxony. Imshaugia aleuritis, Fuscidea
cyathoides and Normandina pulchella are
considered very rare in Lower Saxony.

Auteursgegevens
A. Aptroot, G.v.d.Veenstraat 107, 3762 XK Soest
(andreaptroot@gmail.com)
D. van den Broeck, Floridastraat 43 bis 1, B-2830
Willebroek, België
U. de Bruyn, Margaretenstrasse 46, D-26121
Oldenburg, Duitsland
L.B. Sparrius, Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda
N. Stapper, Verresbergerstrasse 55, D-40789
Monheim-am-Rhein, Duitsland

Locaties
30 april 2010, Niedersachsen, Grafschaft Bentheim
1
Isterberg, zandsteenrotsen in gemengd bos. 52°21'30.7" N - 7°08'59.8" E. MTB: 3608/2.
2
Syen-Venn, Hoogveenmoeras en moerasbos. 52°12'25.4" N - 7°06'51.9" E. MTB: 3608/2.
3
N of Bad Bentheim, Kurpark, park en oud Eiken-Haagbeukenbos. 52°19'12.9" N - 7°09'49.3" E. MTB:
3608/4.
1 mei 2010, Niedersachsen, Landkreis Emsland
4, 5
Mehringen, Mehringer Steine, hunebedden (4 = zuid, 5 = noord). 52°22'30.4" N - 7°19'16.2" E. MTB:
3609/2.
1 mei 2010, Niedersachsen, Grafschaft Bentheim
6
N of Bad Bentheim, ten westen van weg 403, oud Eiken-Haagbeukenbos met oude Acer campestre
langs beek (plot K in De Bruyn 2005). 52°19'24.6" N - 7°09'21.6" E. MTB: 3608/4.
7
Maxel, Samerrott, oud Eiken-Haagbeukenbos. 52°18'14.4" N - 7°15'53.1" E. MTB: 3609/4.
8
Bad Bentheim, rond jeugdherberg, zandsteenmuren en oude zandsteengroeve. 52°18'07.9" N 7°10'01.7" E. MTB: 3609/3.
2 mei 2010, Niedersachsen, Grafschaft Bentheim
9
Bad Bentheim, Burg, zandsteenrotsen en kasteelmuren van zandsteen. 52°18'09.1" N - 7°09'22.1" E.
MTB: 3608/4.
Substraten
A
Acer (Esdoorn, Spaanse aak)
B
Betula (Berk)
C
Carpinus (Haagbeuk)
co
beton
D
Pinus (Den)
e
(epifytisch)
E
Fraxinus (Es)
F
Fagus (Beuk)
hh
hardhout
hu
bodem
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I
O
P
Q
r
s
T
V
w
zs

Hedera (Klimop)
Sorbus (Lijsterbes)
Populus (Populier)
Quercus (Eik)
rieten dak
(rock)
Tilia (Linde)
Sambucus (Vlier)
rottend hout
zandsteen
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3Q
9s

Candelariella xanthostigma

Catillaria chalybeia
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Locaties
2 Sphagnum
4s, 5s, 6s, 8s
1D, 2B, 3Q, 5s, 6 afgevallen tak, 9s T
3E, 6A, 7A, 8s
6C, 7C
1Q, 3C, 7C
3C, 6C, 7Q
7C
8s, 9s
8s, 9s
1e
4s, 5s, 6s
1w
6A
6 boomwortels
1e, 6C
6A
3A, 6A
1zs
9s
3A
3Q
9s
9s
9s
3co, 8s, 9s
9s
9s
6s
3zs
9s
9s
9s
3co
1Q, 2Q, 4s, 5s, 6 afgevallen tak, 7V
8s, 9s
1e, 2B, 3C, 5s, 6F, 7Q
3s, 4s, 5s, 8s, 9s

Soort
Absconditella sphagnorum
Acarospora fuscata
Amandinea punctata
Anisomeridium polypori
Arthonia didyma
Arthonia radiata
Arthonia spadicea
Arthothelium ruanum
Aspicilia calcarea
Aspicilia contorta
Bacidina adastra
Bacidina caligans
Bacidina chloroticula
Bacidina delicata
Bacidina inundata
Bacidina neosquamulosa
Bacidina phacodes
Bacidina sulphurella
Baeomyces rufus
Botryolepraria lesdainii
Buellia griseovirens
Calicium viride
Caloplaca britannica
Caloplaca chlorina
Caloplaca chrysodeta
Caloplaca citrina
Caloplaca decipiens
Caloplaca flavescens
Caloplaca flavocitrina
Caloplaca flavovirescens
Caloplaca holocarpa
Caloplaca oasis
Caloplaca ruderum
Caloplaca saxicola
Candelaria concolor
Candelariella aurella
Candelariella reflexa
Candelariella vitellina

Soort
Catillaria nigroclavata
Chaenotheca chrysocephala
Chaenotheca ferruginea
Chaenotheca stemonea
Chaenotheca trichialis
Chaenothecopsis savonica
Cladonia caespiticia
Cladonia coccifera
Cladonia coniocraea
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia furcata subsp. furcata
Cladonia glauca
Cladonia humilis
Cladonia incrassata
Cladonia macilenta subsp. macilenta
Cladonia macilenta subsp. floerkeana
Cladonia polydactyla
Cladonia pyxidata subsp. chlorophaea
Cladonia pyxidata subsp. grayi
Cladonia ramulosa
Cladonia subcervicornis
Cladonia subulata
Coenogonium pineti
Collema crispum
Collema tenax
Diploicia canescens
Diplotomma alboatrum
Enterographa hutchinsiae
Evernia prunastri
Fellhanera bouteillei
Fellhanera subtilis
Fellhanera viridisorediata
Flavoparmelia caperata
Fuscidea cyathoides
Fuscidea pusilla
Graphis scripta
Haematomma ochroleucum
var. ochroleucum
Haematomma ochroleucum
var. porphyrium
Halecania viridescens

Soortenlijst
De namen in de soortenlijst zijn conform de Duitse namenlijst (Scholz 2000) en latere aanvullingen in Herzogia.

1O

9s

1O, Q
3Q, 6Q, 7Q
1B, 2hh, 3Q, 6Q, 7Q
3Q, 6Q, 7Q
1B, 2hh, 3A, 6Q
1w, 7Q
1zs, 6w, 7Q
1zs, 2soil
1e, 3w, 6w, 9s
1D, 8s
3w, 4s, 6s, 9s
2soil
2B, 3r
9s
1zs
3r, 6w
2B
1e, 3r, 6s, 9s
1e, 6w
1zs, 2B, 3r
1zs, 2hh, 5s, 6w
1zs
2B, 6w
1e, 3A, 6C, 7Q
9s
9s
3A
9s
3C, 6C
2hh, 3Q, 6 afgevallen tak
1w
3s, 5s
1e, 5s, 6F
1e, 3A
6s
3A, 6F
3C, 6F, 7C

Locaties
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Physconia grisea
Placynthiella dasaea
Placynthiella icmalea
Placynthiella uliginosa
Polysporina simplex
Porina aenea .
Porina chlorotica

1e, 3Q, 5s, 6A, 8s, 9s
1zs, 6s, 8s, 9s
1zs, 5s, 6s
6Q
1zs, 8s, 9s
9s
1zs

Lepraria lobificans
Lepraria membranacea
Lepraria neglecta
Lepraria rigidula
Lepraria vouauxii
Leptogium teretiusculum
Lichenomphalia umbellifera
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Soort
Melanelixia fuliginosa
Melanelixia subaurifera
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperatula
Micarea denigrata
Micarea erratica
Micarea lignaria
Micarea micrococca
Micarea misella
Micarea peliocarpa
Micarea prasina
Micarea viridileprosa
Naetrocymbe punctiformis
Normandina pulchella
Opegrapha areniseda
Opegrapha atra
Opegrapha calcarea.
Opegrapha niveoatra
Opegrapha ochrocheila
Opegrapha varia
Opegrapha vermicellifera
Opegrapha viridis
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Pertusaria albescens
Pertusaria coccodes
Pertusaria hymenea
Pertusaria leioplaca
Pertusaria pertusa
Phaeophyscia orbicularis
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia dubia
Physcia tenella

Locaties
1e, 2hh, 3w, 6Q
2hh, 3Q, 6 afgevallen tak
3Q
1Q, 3C, 5s
1F, 3C
1B
3C, 5s, 7F, 8s
3Q, 6Q, 7Q
6V, 7V
6s, 9s
9s
1O, 6V
3zs, 8s, 9s
6s, 8s, 9s
3C, 6C
1O
8s, 9s
2hh, 3Q, 9s
6s
2hh, 3Q, 6w
9s
3s, 7V, 8s, 9s
2hh, 3A, 6s, 7Q, 9T
1Q, 3F
9s
9s
3s, 4s, 9s
3A
9s
8s, 9s
4s, 8s, 9s
1Q, 3Q, 6C
3s, 6s, 8s, 9s
8s, 9s
1e, 2B, 3C, 4s, 5s, 6F, 7Q, 8s, 9s, T
6w

Soort
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypotrachyna afrorevoluta
Hypotrachyna revoluta
Imshaugia aleurites
Jamesiella anastomosans
Lecanactis abietina
Lecania cyrtella
Lecania erysibe
Lecania inundata
Lecania naegelii
Lecania rabenhorstii
Lecanora albescens
Lecanora argentata
Lecanora barkmaniana
Lecanora campestris
Lecanora chlarotera
Lecanora conferta
Lecanora conizaeoides.
Lecanora crenulata
Lecanora dispersa
Lecanora expallens
Lecanora hagenii
Lecanora horiza
Lecanora muralis
Lecanora polytropa
Lecanora saligna
Lecanora semipallida
Lecidea fuscoatra
Lecidea grisella
Lecidella elaeochroma
Lecidella scabra
Lecidella stigmatea
Lepraria incana
Lepraria jackii
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Locaties
3A, 5s, 6F, 7C
1e, 2hh, 3C, 4s, 5s, 9T
3A, 5s
1Q, 3Q, 5s, 6afgevallen tak
2hh, 6s
2s
1zs, 5s, 6s, 8s
1Q, 7Q
1w, 2w, 6w
3F
1s, 3Q, 6w
1D, 6w
1Q
1e, 6C, 7C
9zs
3C
9s
6C
3A, 6I
6A
3A, 6C
6C
1zs, 3A, 4s, 5s, 6 afgevallen tak, 8s
1e, 2hh, 3A, 5s, 6 afgevallen tak
4s
3Q
3Q
3C, 6C, 7C
3C, 6C, 7C
3Q
3Q, 7V, 9s T
3A
1e, 3A, 4s, 6 afgevallen tak
1zs, 3D, 9s
3A
1e, 2hh, 3C, 4s, 5s, 6 afgevallen tak, 9s
T
3A
1zs
1e, 2hh, 5s, 6s
2soil
5s
1F, 3C, 6C, 7C
6s, 8s, 9s
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Soort
Porina leptalea
Porpidia crustulata
Porpidia soredizodes
Porpidia tuberculosa
Protoblastenia rupestris
Protoparmelia hypotremella
Psilolechia leprosa
Psilolechia lucida
Punctelia borreri
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Pyrenula nitida
Pyrenula nitidella
Pyrrhospora quernea
Ramalina farinacea
Rhizocarpon reductum
Rinodina oleae
Rinodina teichophila
Ropalospora viridis
Schismatomma decolorans
Scoliciosporum umbrinum
Stigmidium microspilum

Locaties
3C, 6F, 7C
3s
1zs, 3s, 6s, 8s, 9s
1zs, 6s, 8s, 9s
3co
3Q
6s
1zs, 2hh, 5s, 6 boomwortels, 8s, 9s
3Q
1e, 3C, 4Q
1w, 2Q, 3C, 4s, 5s
3C, 6C
3C
3Q, 7Q
3A
8s, 9s
9s
9s
6C
3A
1zs, 4s, 5s, 8s, 9s
3Graphis scripta, 6 Graphis scripta, 7
Graphis scripta

Soort
Strangospora pinicola
Thelotrema lepadinum
Trapelia coarctata
Trapelia glebulosa
Trapelia obtegens
Trapelia placodioides
Trapeliopsis flexuosa
Trapeliopsis granulosa
Trapeliopsis pseudogranulosa
Verrucaria aquatilis
Verrucaria hydrela
Verrucaria macrostoma
Verrucaria muralis.
Verrucaria nigrescens
Verrucaria ochrostoma
Verrucaria viridula
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoria calcicola
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

Locaties
3A
3C, 6Q, 7Q
2s, 6s, 8s, 9s
1zs, 5s, 6s
2s, 5s
1zs, 3s, 5s, 6s, 8s, 9s
1D, 2B
1e, 2hh, 3w
6w
6s
6s
8s, 9s
3s, 6s, 8s, 9s
3zs, 8s, 9s
9s
9s
4s, 5s
9s
3A, 7Q, 9T
1B, 2B, 5s, 6 afgevallen tak, 8s, 9s T
1Q, 2hh, 3C, 5s, 6P
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Aangevoerde epifytische korstmossen: het Amberlaantje in
Dronten
Henk Timmerman

Inleiding
Er is nog weinig bekend over de overlevingskans van met stenen en bomen aangevoerde
korstmossen in Nederland. Vroeger werd
vaak aangenomen dat die overlevingskans
laag zou zijn, vooral omdat standplaats (zoals
de oriëntatie op de zon) en (micro)klimaat op
de nieuwe groeiplek te veel verschillen van
de oorspronkelijke locatie. Een negatieve
factor is vaak ook de wijze van transport. Als
boomstammen in doek worden verpakt of
granieten stenen bedekt raken met kalkrijk
stof, is dat voor veel korstmossen dodelijk.
Diverse recente vondsten in Nederland laten
zien dat veel aangevoerde soorten inderdaad
al snel afsterven, maar ook dat sommige
soorten zeker in staat zijn om langdurig te
overleven op de nieuwe locatie. Zo wist een
aangevoerde, voor Nederland niet inheemse
soort als Collema auriforme zeker 14 jaar
stand te houden op een uit Frankrijk aangevoerde kalksteen op een begraafplaats in
Blaricum (Spier 2006). André Aptroot toonde
onlangs aan dat sommige aangevoerde
soorten op stenen van monumenten in Soest
en bij Arnhem zich niet alleen wisten te
handhaven, maar zich ook al lokaal hebben
verspreid (Aptroot 2009, 2010). Op jonge
esdoorns in Blankenberge (Vlaanderen)
werden in 2006 ondermeer Parmelina
quercina, Physcia aipolia en Buellia
disciformis gevonden. (Van Den Broeck et al.
2006). Ook daar werd het sterke vermoeden
uitgesproken dat er sprake was van aangevoerde soorten, vooral omdat de kans dat
drie lokaal zeer zeldzame soorten op één
jonge boom voorkomen wel bijzonder klein
is. De trend om steeds meer bomen te
importeren, waaronder soms grote, volwassen
exemplaren (en steeds vaker ook exotische,
zoals oude olijfbomen) zorgt voor een
toename van adventieve vondsten. Zo werd
onlangs een groot plakkaat van Lecania
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cyrtella gevonden op een uit Frankrijk
geïmporteerde moerbeiboom op landgoed
Gooilust in ’s-Graveland (pers. mededeling
A. Aptroot). Ook in Amsterdam werden
onlangs duidelijk aangevoerde soorten
aangetroffen: onder andere Caloplaca
cerinelloides op iepen aan de Nieuwe
Keizersgracht (import uit Avignon, ZuidFrankrijk), en de voor de binnenstad
onbekende soorten Parmelina tiliacea en
Pleurosticta acetabulum op honingbomen in
de Falckstraat (eigen waarneming). De vondst
van een twintigtal zeer rijk met adventieven
begroeide
amberbomen
(Liquidambar
styraciflua) in Dronten (provincie Flevoland)
past geheel binnen deze trend.

Het Amberlaantje in Dronten
De amberbomen langs de Educalaan in
Dronten zijn nog relatief jong (stamomtrek
max. 70 cm, hoogte ca. 7 meter). Ze zijn in
1992 of 1993 aan de westrand van de stad
geplant, langs een weg tussen sportvelden
(atlasblok 20-58) (fig. 1 en 2). De bomen
staan niet in gras of heestervakken, maar in
een halfverharding (Gravier d’or, gemalen
dolomietsteen), die zorgt voor een relatief
warme omgeving. Naast deze twintig bomen
staan er nog een aantal in heestervakken
geplant, waarbij het zeer opvallend is dat
deze arm aan korstmossen zijn en het
adventieve karakter geheel missen (voornamelijk Lecidella elaeochroma en Xanthoria
parietina). De amberbomen staan relatief ver
uit elkaar en worden alleen in het noordelijke
deel enigszins beschaduwd (waar de bomen
dan ook meteen een stuk soortenarmer zijn).
De naar de straat en het zuidoosten gerichte
helft van de bomen heeft duidelijk een
sterkere lichenen-bedekking dan de andere
zijde. Door het specifieke substraat waarin de
bomen staan, is de bestoffingsgraad van de
stamvoet hoog te noemen. Er is niet of
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nauwelijks sprake van extra ammoniakbelasting in de vorm van uitstoot van nabije
agrarische bedrijven of hondenurine.
De herkomst van de amberbomen is niet met
zekerheid vast te stellen. De dienst groenbeheer van de gemeente Dronten kon hierover geen informatie verschaffen. Op grond
van de soortensamenstelling komt Centraal-

of Zuid Frankrijk het meest in aanmerking,
ook al omdat boomkwekers in Nederland
regelmatig amberbomen uit deze regio
importeren. De sterke dominantie van
Ramalina fastigiata, gecombineerd met de
vele Physcia-soorten, deed me sterk herinneren aan wat ik in Centraal-Frankrijk op
laanbomen heb waargenomen.

Figuur 1. De amberbomen aan de Educalaan (Dronten) in herfsttooi (foto: Henk Timmerman)

De op de amberbomen aangetroffen soorten
moeten wel grotendeels geïntroduceerd zijn,
want op in Nederland gekweekte amberbomen worden juist opvallend weinig soorten
gevonden. Bovendien komen veel van de
gevonden soorten in deze regio niet of
zeldzaam voor. Amberbomen groeien vrij
traag, maar vijftien jaar geleden moeten de
hier aangeplante bomen hooguit twee meter
hoog zijn geweest. De schors van
Liquidambar-bomen is in het begin vrij glad,
maar wordt bij het ouder worden behoorlijk
ruw en vrij zacht. Van nature zal deze eerder
basisch dan zuur zijn. De soortensamenstelling wijst ook sterk in die richting.
Het aandeel nitrofiele soorten daarin is
namelijk erg hoog, terwijl zuurminnende
soorten ver in de minderheid zijn. Zo zijn de
Physcia’s erg goed vertegenwoordigd, maar
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ontbreekt Hypogymnia geheel. De aangetroffen soorten geven de indruk dat we hier
te maken hebben met een versie van de
associatie Physcietum adscendentis, een
soortenrijke gemeenschap van subnitrofiele
tot indifferente soorten op vrijstaande loofbomen. Prominent aanwezig binnen deze
associatie zijn gele soorten (Xanthoria’s,
Candelariella’s en Candelaria concolor) en
een bont assortiment Parmelia’s en
Physcia’s, Evernia prunastri, Ramalinasoorten en twee Ochrolechia’s. De laatste zijn
hier echter afwezig. Zeer dominant is op veel
bomen in Dronten Ramalina fastigiata
aanwezig (het merendeel fertiel), en verder
veel Physcia adscendens, Physcia aipolia,
Punctelia borreri, Punctelia subrudecta (fig.
3) en Xanthoria parietina.
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Tabel 1. Soortenlijst Educalaan Dronten. Lokaal aanwezig: Dronten en directe omgeving. Regionaal
aanwezig: Oost-Flevoland
Soort

Abundantie

Amandinea punctata
Anaptychia ciliaris
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Candelariella xanthostigma
Diploicia canescens
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoparmelia soredians
Hyperphyscia adglutinata
Hypotrachyna revoluta
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora compallens
Lecidella elaeochroma
Melanelia subaurifera
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Parmotrema reticulatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia clementei
Physcia leptalea
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
Physconia grisea
Pleurosticta acetabulum
Punctelia borreri
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

5
1
3
5
2
1
4
3
5
5
2
5
5
3
5
3
3
3
1
3
6
3
3
3
1
6
1
3
3
4
4
4
3
4
3
5
3

Sommige aangetroffen soorten zijn in
Nederland zeldzaam, zoals Anaptychia
ciliaris, Physcia leptalea en Parmotrema
reticulatum. Van deze soorten zijn overigens
maar één of enkele exemplaren gevonden.
Een tiental soorten zijn voor de ruime
omgeving vreemde eenden in de bijt: ze
komen er niet of nauwelijks voor. Alle
aangetroffen soorten zijn overigens wel
inheems voor Nederland.
De locatie is zeker soortenrijk te noemen met
37 zeker gedetermineerde soorten. Dit
verschilt overigens niet van de gebruikelijke
soortenrijkdom van bijvoorbeeld locaties met
Zomereik in stadswijken van Lelystad. De
soortensamenstelling van de amberbomen is
uitgesproken nitrofiel. Dit zal vooral
gerelateerd zijn aan de schors, die bij
amberbomen waarschijnlijk nogal gebufferd
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Lokaal
aanwezig
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Regionaal
aanwezig
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aangevoerd?
?
JA
?
?
JA
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
JA
?
?
JA
JA
JA
?
?
JA
?
JA
?
?
?
?
?
?
?
?

is. De overlevingskansen van zo’n gezelschap
nitrofiele korstmossoorten zouden in dit
gebied op zich groot moeten zijn.

Toekomstperspectief
Het feit dat deze adventieve korstmossen het
al zeker 17 jaar in Dronten volhouden, lijkt
mij reeds voldoende bewijs voor de stelling
dat met bomen geïntroduceerde zuidelijke
lichenen zich langere tijd in Nederland
kunnen handhaven en waarschijnlijk zelfs
(lokaal) verspreiden. Er zijn meerdere voorbeelden
bekend
van
geïntroduceerde
epifytische lichenen die ver buiten hun
oorspronkelijke verspreidingsgebied wisten in
te burgeren. Zo slaagde Lecidella elaeochroma erin om op hout vanuit Noorwegen
naar het Antarctische eiland South Georgia te
verhuizen en zich daar in de loop van een
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Van enkele soorten van het amberlaantje kan
betwijfeld worden of ze op de langere termijn
hier zullen overleven omdat hun specifieke
eisen te veel verschillen van de in Dronten
geboden groeiomstandigheden (bijvoorbeeld
Physcia leptalea, Anaptychia ciliaris; fig. 4
en 5). Toch is het opvallend dat van sommige
aangevoerde soorten ook jonge thalli werden
aangetroffen, bijvoorbeeld van Physcia
clementei, Physcia aipolia en Pleurosticta
acetabulum. Mocht in de toekomst blijken dat
soorten zich hier toch blijvend vestigen en
verder verspreiden, dan opent dit interessante
mogelijkheden voor herintroductie van sterk
afgenomen of verdwenen epifyten. Denk
bijvoorbeeld aan de zeldzame, vaak aan iep
gebonden soorten die vroeger algemeen in
onze steden voorkwamen, maar daar geheel
of vrijwel zijn verdwenen en zich op andere
plaatsen nauwelijks uitbreiden (bijvoorbeeld
Ramalina fraxinea en Physconia distorta).
Soorten die op eigen kracht niet lijken te
kunnen terugkeren, maar misschien wel met
wat hulp van lichenologen?
Aangevoerde soorten die nu ook verder in de
omgeving van nature voorkomen, zullen
waarschijnlijk niet verdwijnen (bijvoorbeeld
Punctelia
borreri
en
Hyperphyscia
adglutinata). Het is zelfs mogelijk dat de
Amberlaan als extra diasporenbron de verspreiding van sommige soorten nog eens
versnelt.

Figuur 2. Veel bomen zijn vrijwel geheel
begroeid
met
lichenen
(foto:
Henk
Timmerman)

eeuw volop te verspreiden (Lindsay 1973:
172). Andere adventieve lichenen weten zich
weliswaar erg lang, maar slechts op de
oorspronkelijke introductieplek te handhaven,
zoals Parmelia sulcata op een scheepswrak
op hetzelfde South Georgia. (Lindsay 1973:
171). Op de Faeroër-eilanden en IJsland zijn
epifytische lichenen geïntroduceerd via uit
het buitenland geïmporteerde bomen en van
de Verenigde Staten is bekend dat
bijvoorbeeld Physcia clementei wellicht daar
is geïntroduceerd met Juglans regia uit
Europa (Lindsay 1973: 171).
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Wat de toekomst brengt, is ongewis, en
helaas ziet de gemeente Dronten geen ruimte
voor het toekennen van een beschermde
status aan het amberlaantje. Voorlopig is de
gemeente overigens niet van plan om deze
bomen te vervangen of het gebied drastisch
her in te richten, dus we kunnen in ieder
geval nog vele jaren genieten van dit stukje
Frankrijk in het nieuwe polderland.

Invloed van luchtvervuiling
andere factoren

en

De boomkwekerij waar de toen nog jonge
amberbomen hebben gestaan, moet in een
regio met geringe luchtvervuiling hebben
gelegen. Een gevoelige soort als Anaptychia
ciliaris wijst daarop. Uit onderzoek is
meerdere keren gebleken dat bij transplantatie
van gevoelige epifyten naar een locatie met
grotere luchtvervuiling vermindering van
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vitaliteit of afsterven optreedt. Vervuiling
door SO2 is in heel West-Europa geen factor
meer in de verspreiding van korstmossen,
maar de stikstof- en ammoniakbelasting des
te meer. De ammoniakbelasting zal op de
lichenen van deze amberbomen weinig
invloed hebben uitgeoefend omdat het hier
toch al vrijwel uitsluitend nitrofiele soorten
betreft. Mogelijk zijn de eerst aanwezige
zuurminnende soorten op de bomen wel door
de ammoniakbelasting verdwenen. Een
grotere factor in de overleving van de soorten

op deze bomen lijken mij belichting, neerslag
en oriëntatie van de bomen. Dit blijkt ook wel
uit het feit dat de meer beschaduwde bomen
nu veel soortenarmer zijn dan de volop in de
zon liggende exemplaren. De slechte
belichting heeft het afsterven hier duidelijk
versneld. Overigens is de vitaliteit van de
meeste soorten goed, maar het is wel opvallend dat veel exemplaren van Flavoparmelia
soredians en ook redelijk wat van
Pleurosticta acetabulum er niet gezond
uitzagen.

Figuur 3. Op steeds meer plekken in Nederland groeien Punctelia subrudecta (links) en Punctelia
borreri (rechts) gebroederlijk samen (foto: Henk Timmerman).

Discussie: is er bewijs
aanvoer in het verleden?

voor

Net als planten en mossen zijn korstmossen
door de geschiedenis heen regelmatig door
mensenhand buiten hun oorspronkelijke leefgebied verspreid. Daarbij moet in Nederland
vooral gedacht worden aan houten schepen,
geïmporteerd hout, natuursteen voor gebouwen, dijken, monumenten en aankleding van
tuinen e.d., en ook geïmporteerd boommateriaal. Van het Haagse Bos is bekend dat
daar al in de 15e eeuw van elders aangevoerde bomen werden aangeplant, bijvoor-
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beeld linden uit Brugge en beuken uit het
Gooierbos (een oud, nu verdwenen bos nabij
Hilversum) (Buis 1985: 681). Op deze wijze
kunnen bepaalde soorten zijn geïntroduceerd
op nieuwe locaties. Dergelijke boomintroducties in het verleden zouden weleens
bepaalde huidige verspreidingspatronen van
epifyten in Nederland kunnen verklaren.
Neem bijvoorbeeld de Beukenknikker
(Pyrenula nitida), een zeer zeldzame soort die
tegenwoordig in ons land vrijwel uitsluitend
is te vinden op sommige zeer oude
beukenhagen in landgoederen. Oorspronkelijk zou het een van de typische soorten van
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beuken in oude bossen zijn, zowel
malebossen op de Veluwe als bossen aan de
binnenduinrand. Begin 19e eeuw waren als
vindplaatsen ondermeer bekend het Speulderbos, het Haarlemmerhout en de omgeving van
Bloemendaal en Velsen. De huidige vindplaatsen in landgoederen als de Fraeylemaborg bij Slochteren en het Baarnse Bos
worden door sommige auteurs gezien als
relictpopulaties van die oud bos-locaties
(Aptroot et al. 1998: 40). Deze twee gebieden

liggen echter niet op een plek waar zich voor
de aanplant oud bos bevond. Het is uiteraard
mogelijk dat de Beukenknikker nu teruggedrongen is tot dit specifieke habitat (oude
beukenhagen), maar er is ook een andere
mogelijkheid: de soort is met de aanplant van
de beukenhagen aangevoerd, waarna hij zich
door de bijzondere omstandigheden (zoals het
zorgvuldige beheer van de hagen) hier wist te
handhaven (en elders niet).

Figuur 4. Physcia leptalea is in Nederland een
uiterst zeldzame soort, maar komt in Frankrijk
algemeen voor. Dit exemplaar van de
Educalaan is erg klein en moet dus jong zijn
(foto: Henk Timmerman)

Figuur 5. Anaptychia ciliaris is een in
Nederland bedreigde soort die zich
hooguit standhoudt op oude groeiplaatsen. De kans op verdere verspreiding van dit enkele, kleine exemplaar in
Dronten is dan ook uiterst gering (foto:
Henk Timmerman)

Een deel van het Nederlandse herbariummateriaal uit de 19e eeuw van hier nu erg
zeldzame of verdwenen soorten wekt het
vermoeden dat het gaat om via deze wijze
‘aangevoerde’ exemplaren. Zij werden
namelijk gevonden buiten hun normale
verspreidingsgebied, op een voor de soort
ongebruikelijk substraat of in een 'vreemde'
omgeving, en werden nadien nooit meer
binnen onze grenzen aangetroffen. Uiteraard
was de Nederlandse korstmosflora in de 19e
eeuw veel rijker dan thans, maar van lang niet
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alle voor Nederland beschreven soorten kan
mijns inziens worden aangenomen dat ze hier
op eigen kracht zijn gekomen. Een heel
duidelijk voorbeeld daarvan is de vondst in
1849 van Cladonia botrytes op een houten
schutting langs het Ververspad in wat toen de
zuidelijke, suburbane rand van Amsterdam
was. Deze kleine Cladonia-soort is een echte
doodhout-bewoner met een grote voorkeur
voor rottend hout van coniferen. Hij
verschijnt bijvoorbeeld na vier tot tien jaar op
de stompen van afgezaagde bomen en dan
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vooral Pinus. Het is een vrij boreale, nogal
efemere soort waarvan het onwaarschijnlijk is
dat hij tot onze inheemse flora heeft behoord,
en al helemaal niet in het habitat waar hij hier
is aangetroffen. Veel plausibeler is dat deze
Cladonia is aangevoerd met geïmporteerd
onbewerkt grenenhout uit Scandinavië, dat
toen veel werd gebruikt voor palen en
schuttingen. Destijds was ca. 70% van al het
aangevoerde hout in Amsterdam afkomstig
uit Noorwegen, en daar kwam ook een groot
deel van het grenenhout vandaan. Ook
sommige steen- en boombewonende soorten
uit het 19e eeuwse materiaal roepen vragen
op. Zo zal Ophioparma ventosa (een
montaan-boreale soort) op gneiss van de
vestingwerken van Groningen waarschijnlijk
met die steen zijn meegelift uit Scandinavië,
en zijn de grote, gezonde exemplaren van
Ochrolechia szatalaensis op linden van het
kerkhof in het Groningse Middelbert toch op
zijn minst curieus te noemen. Dat deze drie
genoemde soorten nadien nooit meer in
Nederland zijn vastgesteld, doet nog meer
vermoeden dat het hier adventieven betrof die
het maar een tijdje in ons land wisten te
redden en zich niet verder hebben verspreid.
Interessant in dit opzicht is de theorie dat het
voorkomen van bepaalde soorten in
Nederland op dijken is terug te voeren op
aanvoeren met de steen zelf. Zo noemt
Aptroot (2010) het zeer aannemelijk dat de
bijzondere soorten op de in 1939 aangelegde
leidam in de Ramspol zijn aangevoerd met de
basaltstenen en daar sindsdien hebben
standgehouden. De vraag of een soort in het
verleden is aangevoerd dan wel op eigen
kracht Nederland heeft bereikt, is uiteraard
vaak niet met zekerheid te beantwoorden. Feit
is dat lichenen tegenwoordig regelmatig met
allerlei materiaal worden aangevoerd, zelfs
soorten van ver buiten Europa, en zich niet
alleen lijken te handhaven, maar ook te
verspreiden. Er is geen reden om aan te
nemen dat iets dergelijks ook niet in het
verleden met regelmaat moet hebben
plaatsgevonden.
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Abstract
Epiphytic lichens introduced with American
Sweetgum-trees (Liquidambar styraciflua) in
Dronten, the Netherlands.
American Sweetgum-trees introduced into the
Netherlands over 15 years ago from probably
France were found to support several species
unknown for the region or otherwise rare within the
Netherlands. It is assumed that many of these were
introduced with the trees themselves. Anaptychia
ciliaris, Physconia distorta, Physcia leptalea and
Physcia clementei can be safely regarded as
introductions to this new location, and many more
may also not have established themselves here on
their own. Young thalli of some introduced species
indicate local spreading, but no proof for dispersal
outside these trees was found. Species diversity
was found to be high for the region, with
nitrophytic lichens very dominant and acidophytes
almost absent. On many trees, abundantly fertile
Ramalina fastigiata covered large parts of the bark.
The fact that these ‘alien’ species have survived for
so many years may indicate that changes for
survival of introduced lichens are greater than
many authors have assumed. This opens up
possibilities for re-introduction of endangered
epiphytes in the Netherlands. Former introductions
of lichens into the Netherlands are discussed and
questions raised about the status of some
introduced species in the past.
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Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden
als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten
Henk Siebel & Rienk-Jan Bijlsma
Waarom een nieuwe indeling?
Geografische eenheden (districten, regio’s)
worden veel gebruikt als kaartondergrond of
bij de karakterisering van de verspreiding van
mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal
gebruik gemaakt van floradistricten die voor
vaatplanten zijn opgesteld. In de voorlopige
verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen (BLWG 2007) zijn de floradistricten van
Weeda (1989, 1990) gebruikt. Ook op de
verspreidingskaartjes op de website van de
BLWG is dit het geval. In de beknopte
mosflora (Siebel & During 2006) is deze
indeling voor Nederland in iets gewijzigde
vorm overgenomen. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het
onderscheiden van sommige districten weinig
zinvol is en de ligging van een aantal
districten niet goed correspondeert met de
verspreidingspatronen van veel mossoorten.
Recent onderzoek (Schouten 2007; Schouten
et al. 2010) naar geografische patronen in de
biodiversiteit van mossen, libellen, zweefvliegen, sprinkhanen en krekels, amfibieën en
reptielen bevestigt de beperkte bruikbaarheid
van een aantal floradistricten voor deze
taxonomische groepen en voor de groepen
gezamenlijk. Daarom is er gezocht naar een
alternatieve simpele indeling, die verschillen
in de verspreiding van (korst)mossen beter
verklaart.

2)

3)

4)

Uitgangspunten
Bij het zoeken naar een andere indeling zijn
de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1) Er is gekozen voor een indeling die niet
primair is gebaseerd op de verspreiding
van soorten, zoals bij floradistricten,
maar op voor de verspreiding belangrijke abiotische factoren, zoals weergegeven
met
fysisch-geografische
regio’s of ecodistricten. Het gebruik van
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5)

de verspreiding van soorten als primaire
definitie van districten heeft te veel het
gevaar van een cirkelredenering in zich,
waarbij het vóórkomen van soorten hun
eigen voorkomen verklaart. Het is
zuiverder en informatiever om direct
abiotische factoren te nemen als
criterium. Dit heeft ook als voordeel dat
gebieden waar weinig soorten van
bekend zijn goed geplaatst kunnen
worden.
Er is aangesloten op bestaande indelingen, waarbij zoveel mogelijk rekening
is gehouden met de actuele abiotische
situatie van Nederland, zoals het verdwijnen van dunne veenbodems in
agrarische gebieden en de gevolgen van
de afsluiting van zeearmen.
Er is gekozen voor een ruimtelijke
resolutie die verspreidingspatronen op
de schaal van atlasblokken (5x5 km)
ondersteunt en die op kleine kaartjes en
beeldschermen nog een duidelijk kaartbeeld laat zien. Dit betekent dat kleine
eenheden (zoals kleine zandgebiedjes
buiten de hogere zandgronden) niet
opgenomen zijn omdat ze wegvallen als
Nederland klein wordt afgebeeld.
Gebieden zijn niet verder gesplitst als
dat vooral fijnschaliger patronen zou
opleveren. De nieuwe basiskaart kan dus
slechts beperkt worden gebruikt bij de
analyse van puntgegevens.
Elk atlasblok met potentiële mosgroeiplaatsen moet kunnen worden toegekend
aan tenminste één geografische eenheid,
bijvoorbeeld ook blokken waarin alleen
de Afsluitdijk als mosbiotoop voorkomt.
Alleen die deelgebieden en deelgebiedsgrenzen zijn opgenomen die daadwerkelijk in landelijke verspreidingspatronen van mossen zijn terug te
vinden. Hiervoor is de indeling vergeleken met actuele verspreidingsbeelden
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van mossen (BLWG-website) en is ook
rekening gehouden met de verspreiding
van korstmossen, bijvoorbeeld op
(voormalige) zeedijken.

De nieuwe basiskaart
Een indeling gebaseerd op fysisch-geografische regio’s (FGR; Bal et al. 2001) bleek
met geringe aanpassingen een simpele en
goede verklaring voor de landelijke verspreiding van mossoorten (fig. 1). We
spreken op de nieuwe basiskaart van fysischgeografische gebieden (FGG). Deze worden
omschreven in tabel 1.

De fysisch-geografische gebieden vormen
eenheden wat betreft landschap en dominerende abiotische condities die worden
weerspiegeld door duidelijke verschillen in
voorkomen van veel soorten. Deze condities
betreffen vooral bodem en hydrologie. Een
verdere splitsing is niet gemaakt daar waar
slechts sprake is van geringe verschillen in
talrijkheid of kleinschalige verschillen in
voorkomen van weinig soorten (uitgangspunt
5). De hier gehanteerde indeling wijkt
daarmee af van eerdere indelingen in fysischgeografische regio’s of floradistricten. Op de
belangrijkste afwijkingen wordt hieronder
nader ingegaan.

Tabel 1. De op de nieuwe basiskaart onderscheiden fysisch-geografische gebieden (vergelijk fig. 1).
Kleur
Bleekblauw

Fysisch-geografisch
gebied (FGG)
Getijdengebied (zout)

Geel

Duingebied

Blauwgroen
Lichtblauw

Poldergebied
Afgedamde zeearmen

Paars

Laagveengebied

Lichtgroen

Rivierengebied

Lichtbruin

Zandgebied

Donkerroze

Heuvelland

Omschrijving

Code

De getijdenwateren met slikken inclusief de hieraan grenzende
kwelders/schorren en steenglooiingen
De kustduinen inclusief strandwalzone, stranden en
strandvlakten
De binnendijkse gebieden met oude zeeafzettingen
De afgedamde zeearmen inclusief de hieraan grenzende
steenglooiingen en oeverzones
De kustvlakte waar nog een veenpakket aan het oppervlak ligt
inclusief de hierin gelegen plassen en droogmakerijen
De grote rivieren zelf en het (voormalig) stroomgebied van de
grote rivieren waar jonge en oude rivierkleiafzettingen aan het
oppervlak liggen inclusief de hierin gelegen rivierduinen en
zandige opduikingen
De aan het oppervlak liggende Pleistocene en Tertiaire
zandgronden inclusief de hierin gelegen beekdalen, venen en
oude leemgronden
Het heuvelland van Zuid-Limburg met löss en krijt aan het
oppervlak inclusief de hierin gelegen andere geologische
formaties

Ge

Duingebied
De zandige vlakke zeeafzettingen in polders
achter de duinen in de kop van NoordHolland en op de Waddeneilanden hebben
wij in tegenstelling tot Bal et al. (2001) tot
het Poldergebied gerekend. Deze grotendeels
uit meestal intensief beheerde bollenvelden,
akkers, graslanden en/of bollenbosjes bestaande gebieden wijken qua soortensamenstelling af van de kustduinen en sluiten veel
meer aan op de polders met kleiige zeeafzettingen, waar lokaal veelal ook zeezand
aanwezig is door aanleg van wegen en
woonwijken.
Bij Katwijk aan de Rijn is het duingebied in
afwijking van Bal et al. (2001) direct aangesloten op het Rivierengebied.

36

Du
Po
Af
La
Ri

Za
He

Ten opzichte van de floradistricten is er geen
verdere verdeling gemaakt tussen een kalkrijker Renodunaal district en een kalkarm
Waddendistrict omdat kalkarme duinen ook
zuidelijker en kalkrijkere duinen ook wel
noordelijker voorkomen. Er is geen duidelijke
kalkgrens te trekken waar veel mossoorten
een gezamenlijke verspreidingsgrens hebben.
Door Van Haperen (2009) is vastgesteld dat
de betrekkelijk kalkarme duinen vanaf
Goeree tot in Vlaanderen een andere geologische oorsprong hebben dan het kalkrijkere duingebied van Goeree tot Bergen. In
plaats van een driedeling zoals bij Siebel &
During (2006) kiezen wij voor een
samenvoeging tot één Duingebied.
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Figuur 1. De nieuwe basiskaart met fysisch-geografische gebieden.

Getijdengebied (zout)
Net als bij de fysisch-geografische regio’s
worden hier de zoute getijdenwateren apart
onderscheiden. Dit Getijdengebied bevat de
zoute wateren waar ook slikkige bodems
voorkomen inclusief de buitendijkse schor-
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ren, kwelders en steenglooiingen voor zover
onder invloed van het zoute getij of
spatwater. Bij de mossen zijn er weinig
soorten van zilte standplaatsen (bijvoorbeeld
Schistidium maritimum en Hennediella
heimii), maar bij andere soortgroepen zoals
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korstmossen van zeedijken en vaatplanten
wel, wat het apart onderscheiden van het
Getijdengebied ten opzichte van het binnendijkse poldergebied rechtvaardigt. Een
Getijdengebied wordt niet apart onderscheiden in de indeling in floradistricten door
Weeda (1989). Door Van der Meijden (2005)
wordt een strookvormig Maritiem district
onderscheiden voor de oeverzones van alle
zoute en zilte wateren. Wij wijken hiervan af
door de stranden tot het Duingebied te
rekenen en ook de oevers van afgesloten
zeearmen zoals het Veerse Meer en de
Grevelingen uit te sluiten (zie Afgedamde
zeearmen), wat ook voor andere soortgroepen
dan mossen een betere ondergrond voor
verspreidingspatronen vormt. Het aan de
Noordzeestranden grenzende zoute water
wordt tot de Noordzee gerekend. Dit gebied
is niet apart op kaart gezet, omdat het voor
mossen en korstmossen geen soorten bevat.
Om praktische redenen worden de door
duinenrijen ingesloten slufters en kwelders
niet apart onderscheiden van het Duingebied
op de kaart.

Afgedamde zeearmen
Na de afsluiting van de Zuiderzee en het
Haringvliet zijn typische rivieromstandigheden opgeschoven en soorten van het
rivierengebied hier opgerukt. Het Haringvliet
en IJsselmeer inclusief oevers wijken echter
nog steeds in soortensamenstelling af van het
Rivierengebied, maar ook van het Poldergebied en daarom onderscheiden wij ze apart
zoals ook bij de fysisch-geografische regio’s
is gedaan. Net als bij het Getijdengebied
rekenen wij dus de oeverzone van de
steenglooiingen en buitendijkse oeverlanden
tot een grotendeels uit water bestaand gebied
omdat de invloed van dit water in de
randzone groot is en de soortensamenstelling
hier afwijkt van het poldergebied. Bij de
indeling in floradistricten werd een dergelijk
district niet onderscheiden. De door Van der
Meijden (2005) wel apart onderscheiden
IJsselmeerpolders rekenen wij tot het Poldergebied. De grens ligt op de kruin van de
dijken. Ook de Grevelingen en het Veerse
Meer, Markiezaatsmeer, Amstelmeer en
Lauwersmeer rekenen wij tot de Afgedamde
zeearmen.
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Poldergebied
Omdat hier ook kleine oppervlakten zandige
afzettingen bijhoren (zie Duingebied),
spreken wij niet van Zeekleigebied maar van
Poldergebied. Dit sluit aan op het poldergebied in België. Ten opzichte van de
floradistricten is er geen verdere onderverdeling gemaakt omdat verschillen in
klimaat en abiotische omstandigheden te
gering zijn.
De IJsselmeerpolders worden door ons tot het
Poldergebied gerekend. Dit blijkt ook uit de
verspreidingsbeelden van mossoorten, zoals
te zien is op verspreidingskaartjes op de
BLWG-website waar ten opzichte van de
Voorlopige verspreidingsatlas (BLWG 2007)
meer volledige inventarisaties uit deze
gebieden in verwerkt zijn. De in de IJsselmeerpolders lokaal voorkomende zandgronden worden met uitzondering van het
voormalige eiland Urk niet apart onderscheiden (uitgangspunt 3). Hier kunnen met
name in aangeplante naaldbossen en op vers
vergraven bodem af en toe soorten van
zuurdere zandgrond voorkomen.
Evenals Weeda (1989, 1990), maar in
tegenstelling tot Bal et al. (2001), rekenen wij
het zoetwatergetijdengebied tot het Rivierengebied (zie aldaar).
De polders tussen Den Haag en Schiedam/Rotterdam worden tot de FGR Zeekleigebied gerekend maar door ons tot het
Laagveengebied vanwege het voorkomen van
enkele veengebiedjes aldaar.

Laagveengebied
Ten opzichte van de indeling in fysischgeografisch regio’s (Bal et al. 2001) waar de
veengebieden fijnschalig zijn begrensd maar
enkele kleinere veengebieden in het westen
niet zijn meegenomen, is hier gekozen voor
een grove schaal waarbij de in de veengebieden liggende meren en droogmakerijen
zijn opgenomen in het Laagveengebied. Het
omvat nu alle laagveengebieden voor zover er
nog actueel dikkere veenpakketten voorkomen. Dit weerspiegelt zich onder meer in
het voorkomen van een aantal veenmossen.
Ten opzichte van de floradistricten zijn op
basis van het niet-actueel voorkomen van
veenpakketten Voorne, Putten, Hoekse
Waard en IJsselmonde niet tot het
Laagveengebied gerekend maar tot het
Poldergebied, wat ook door soortversprei-
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dingen ondersteund wordt. Om dezelfde
reden is een deel van de fysisch-geografische
regio Laagveengebied in Noord-Drenthe en

aangrenzend zuidwestelijk Groningen niet als
zodanig onderscheiden, maar tot het Poldergebied of Zandgebied gerekend.
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Figuur 2. Verdeling van atlasblokken over fysisch-geografische gebieden (FGG; voor codes: zie tabel
1). Nblok is het aantal atlasblokken waarin de FGG voorkomt. Nblokmax is het aantal atlasblokken
waarin de betreffende FGG het grootste oppervlakteaandeel heeft. Af1 en Ge1 betreffen het aantal
atlasblokken waarin Afgedamde zeearmen resp. Getijdengebied als enige FGG voorkomt, wat een
indicatie geeft van het aantal slechts uit water bestaande atlasblokken. Een atlasblok is 5 x 5 km groot.

Rivierengebied

Zandgebied

In afwijking van de indeling in fysischgeografische regio’s (Bal et al. 2001) wordt
de Biesbosch hier tot het rivierengebied
gerekend, wat door de verspreiding van veel
mossoorten wordt ondersteund. De Biesbosch
bestaat, in tegenstelling tot wat geologische
kaarten doorgaans aangeven, niet uit zeeklei
maar uit rivierklei die onder invloed van
getijden is afgezet (Zonneveld 2009). Verder
worden ook de Nieuwe Maas stroomafwaarts
tot ongeveer de Brienenoordbrug en de Oude
Maas tot het Rivierengebied gerekend.
In tegenstelling tot andere indelingen rekenen
we het dal van de Overijsselse Vecht niet tot
het Rivierengebied omdat hier vanuit bodem,
hydrologie en soortverspreiding meer overeenkomst is met beekdalen in het Zandgebied
dan met het Rivierengebied.

In tegenstelling tot de floradistricten voor
vaatplanten, is er geen verdere opsplitsing in
deeldistricten. Binnen de zandgronden lijken
vooral verschil in beekdalen (kwelgevoed) en
hogere zandgronden (regenwatergevoed) van
belang voor de verspreiding van soorten,
maar deze elementen komen in een te
fijnschalig patroon voor om op landelijke
schaal verder op te splitsen (zie hiervoor de
Ecologische bodemkaart: Kemmers & De
Waal 1999). De geringe verschillen in
talrijkheid tussen deelgebieden lijken bij
mossen met de toegenomen volledigheid van
inventarisaties alleen maar af te nemen.
De Pleistocene opduikingen in de IJsselmeerpolders zijn alleen opgenomen als onderdeel
van het Zandgebied in het geval van
voormalige eilanden van voldoende omvang
(zie ook Poldergebied).
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Steden
De indeling in fysisch-geografische regio’s
(Bal et al. 2001) houdt een aantal grote steden
buiten de indeling. De meest recente versie
van floradistricten (Van der Meijden 2005)
voorziet in ‘Urbane gebieden’. Stedelijke
gebieden zijn echter veelal te klein om op de
hier gekozen schaal te worden weergegeven.
In de landelijke verspreidingspatronen van
mossen zijn steden ook niet zichtbaar op de
schaal van atlasblokken. Het argument dat
steden bestaan uit aparte substraten en eigen
microklimaten hebben, geldt ook voor een
aantal andere ecosysteemtypen zoals bossen
van vergelijkbare schaal, die nooit als apart
district worden onderscheiden. We zien dan
ook geen aanleiding stedelijke gebieden apart
te onderscheiden.

Tot slot
De verdeling van atlasblokken met tenminste
één FGG over FGGs blijkt uit fig. 2. Met
uitzondering van het Heuvelland komen de
onderscheiden fysisch-geografische gebieden
elk in meer dan 100 atlasblokken voor. Voor
talrijkheidschattingen van landplanten op
atlasblokniveau zijn voor de Afgedamde
zeearmen en het Getijdengebied de alleen uit
water bestaande atlasblokken niet mee te
rekenen. Er blijven dan respectievelijk 120 en
103 atlasblokken over.
De hier voorgestelde indeling in fysischgeografische gebieden geeft alleen eenheden
die duidelijke verschillen te zien geven in
veel verspreidingskaarten van mossen en
korstmossen. De weergave op kaart is iets
meer gegeneraliseerd dan die van de fysischgeografische regio’s (Bal et al. 2001). De
nieuwe indeling maakt naar verwachting
goede analyses op het schaalniveau van atlasblokken mogelijk en vormt een voldoende
gedetailleerde ondergrond voor het weergeven van verspreidingsbeelden. De nieuwe
indeling zal gebruikt worden op de BLWGwebsite en in de verspreidingsatlas mossen,
waaraan de komende jaren gewerkt wordt.
Wij danken Eddy Weeda voor zijn commentaar op
het manuscript.
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Abstract
An adjusted classification of physical-geographic
areas of the Netherlands as a base map for species
distribution data
The classification of physical-geographic regions
of the Netherlands by Bal et al. (2001) has been
slightly generalized and adapted to serve as a new
and better base map for distribution data of
bryophytes and lichens presented for 5 x 5 km
squares.
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Mossen in het Robbenoord- en Dijkgatbos (Wieringermeer)
Hans Wondergem
Inleiding
Het Robbenoordbos en Dijkgatbos liggen in
de Wieringermeer in de kop van NoordHolland. Het gebied wordt sinds 1931
beheerd door Staatsbosbeheer en is circa 670
ha groot. Het min of meer aaneengesloten
Robbenoordbos omvat 449 ha, het Dijkgatbos
(Sluitgatbos) 128 ha. Tussen beide bossen ligt
het Aalscholverbos en de Dijkgatweide (93
ha). Daarnaast worden ook de Dijkwielen (18
ha) ten oosten van het Dijkgatbos door
Staatsbosbeheer beheerd (zie kaart 1 voor de
toponiemen).
Op het gebied rust een meervoudige doelstelling, waarbij ruimte is voor recreatie,
natuur en houtproductie. Ofschoon de bossen
het grootste oppervlakte aandeel hebben,
omvat het gebied ook grazige korte vegetaties
die verschillende doelstellingen hebben.
Naast recreatieweiden en kampeerterreinen
omvat het ook percelen met botanische
doelstellingen.
Ten behoeve van het Meetnetmossen zijn in
2004 verschillende bezoeken aan het Robbenoordbos en Dijkgatbos gemaakt. Aangezien
het bosgebied aanzienlijk groter is dan de
kilometerhokken, zijn in de periode daarna
nog meerdere bezoeken aan het gebied
gemaakt om meer inzicht te krijgen in de
mosflora. Bovendien zijn er verslagen van
een BLWG excursie uit 1979 (Hovenkamp &
Kruijsen, 1981) en een BLWG excursie uit
1982 (Bijlsma & Dirkse, 1984) waardoor het
mogelijk is een vergelijking te maken met
eerdere waarnemingen.

Historie
De Wieringermeer was de eerste polder die in
het kader van de Zuiderzeewet werd
drooggelegd. Nadat de polder droogviel in
1930 werden in de jaren 1931 t/m 1934
proefbeplantingen uitgevoerd. De aanleg van
het Robbenoordbos is begonnen in 1934 en
kwam gereed in 1941, in totaal werd 415 ha
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bebost. Aanleg vond plaats binnen het kader
van de Werkverschaffing. De initiële gronden
werden 0,5 meter diep gespit, op veenachtige
locaties zelfs 2 m diep. Daarnaast is een
intensieve begreppeling aangebracht met een
onderlinge afstand van 11 tot 45 meter. Op 17
april 1945 ging dit bos nagenoeg geheel
verloren toen de terugtrekkende Duitsers de
dijk op twee plaatsen opbliezen en de polder
onder water liep. Nadat in hetzelfde jaar de
polder weer droogviel, werd in de jaren 1946
t/m 1953 het gebied opnieuw bebost zonder
grondbewerking toe te passen. Op de plaatsen
waar de dijk was opgeblazen zijn dijkwielen
ontstaan. De overslaggronden die achter de
gaten in de dijk zijn gedeponeerd zijn
eveneens bebost, dit is het Dijkgatbos.
Aanvankelijk hadden beide bossen een
primaire houtproductiefunctie. In de loop van
de jaren zestig is de functievervulling van het
gebied meer gedifferentieerd. En werd er
meer ruimte geboden voor recreatie en
natuur.
In de jaren zestig en begin jaren zeventig ging
het zeer slecht met de Aalscholver, en dreigde
deze soort uit Nederland te verdwijnen. Toen
is het idee opgevat om in een deel van het
Robbenoordbos ten zuiden van de Sluitgatweg een Aalscholverkolonie te vestigen. Hier
dankt dit bosdeel zijn huidige naam aan: het
Aalscholverbos. De poging om eind jaren
zeventig met gelijwiekte vogels een kolonie
te stichten is mislukt. Het bos fungeert echter
door deze functie al langer als rustgebied en
heeft vanaf die tijd geen productiefunctie
meer.
In 2008 is de inrichting van het gebied
Dijkgatweide gerealiseerd. Hiermee is een
verbindingszone ontstaan tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos. Het grootste deel
van dit gebied bestaat vooralsnog uit open
terrein. Plaatselijk is een deel van de
bouwvoor verwijderd en is een kreekpatroon
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gereconstrueerd. De interne drainage is
uitgeschakeld met als doel de aanwezige
brakke kwel in de bewortelbare zone te
krijgen. Ongeveer eenderde van het gebied

wordt begraasd, de rest wordt gemaaid met
een wetlandtrack vanwege de geringe
draagkracht als gevolg van de verzadiging
van de bodem met grondwater.

Kaart 1. Het onderzoeksgebied en toponiemen.
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Bodem
De bodem bestaat voor het grootste deel uit
Vlakvaaggronden. Dit zijn zandgronden
zonder een minerale eerdlaag. Een groot deel
van deze gronden heeft een kleidek, daarnaast
is er variatie in kalkrijkdom. De westzijde
van het Robbenoordbos bestaat uit
Veldpodzolen. Zeer lokaal komen depressies
voor waar een zwaarder kleidek is afgezet en
de bodem bestaat uit Drechtvaaggronden en
Poldervaaggronden. Dit is o.a. ook het geval
in Aalscholverbos, dat bodemkundig zeer
complex is. Zoals eerder is aangegeven, ligt
het Dijkgatbos op overslaggronden. Dit
deelgebied ligt ten opzichte van de omgeving
wat hoger door de afzetting van de
overslaggrond (Vrielink & Kleijer, 1983).

Bosontwikkeling
Het Robbenoord en Dijkgatbos kan worden
beschouwd als een zeer jonge bosgroeiplaats.
Het aanwezige bos van circa 60 jaar oud
verkeert vrijwel geheel in de boomfase en kan
worden beschouwd als “bos in opbouw”. Op
basis van de vegetatiekartering (Molenaar en
Jansen, 2000) zou men kunnen constateren
dat het een tamelijk algemeen en weinig
bijzonder bostype is. Het betreft hier een
relatief jong bos (gemiddeld 59 jaar) dat is
aangelegd op initiële grond. Gezien deze
achtergrond dient men zich te realiseren wat
er is ontwikkeld in een ecologisch gezien
korte periode.
De huidige variatie en de beleving van het
bos zijn uniek en geeft een totaal ander beeld
dan de wat oudere polderbossen waarbij als
hoofdboomsoort Populier of Wilg is gebruikt.
Laat staan de dennenbossen van vergelijkbare
ouderdom in de Duinen of het Pleistoceen. In
het Robbenoordbos is bij de aanleg al
hardhout (Zomereik, Beuk, Gewone es en
Gewone esdoorn) ingebracht en dit geeft al
direct een geheel ander bosbeeld en beleving.
De struiklaag is daarnaast al in grote delen
goed ontwikkeld en er vindt op substantiële
schaal natuurlijke verjonging plaats. Het bos
ontwikkelt zich naar een steeds volwaardiger
gemeenschap. Door de geïsoleerde ligging en
mogelijk het ontbreken van een specifieke
bodemfauna gaat de ontwikkeling misschien
wel langzaam, maar er is al heel wat gebeurd.
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Grote delen van het bos vormen een overgang
van de Klasse der Eiken- en Beukenbossen op
voedselarme grond naar de Klasse der Eikenen Beukenbossen op voedselrijke grond. Dit
betreft o.a. het Kwelbos aan de oostzijde,
waar de kruidlaag voornamelijk wordt
gedomineerd door Duinriet en Riet. Daarnaast bestaat het bos uit vegetaties die vallen
binnen de Klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond. Het betreft
vrijwel allemaal rompgemeenschappen die
soms zijn te plaatsen binnen het Verbond van
Els en Vogelkers (Alno-Padion). Op een klein
oppervlak van deelgebied Robbenoord West
komen vegetaties voor die kunnen worden
beschouwd als matig ontwikkeld AbelenIepenbos (Violo odoratae-Ulmetum). Op
kleine schaal komen nog rompgemeenschappen voor uit de Klasse der Naaldbossen
en de Klasse der Elzenbroekbossen. De
verzadiging van de gemeenschappen is
beperkt, maar ook eigen omdat de ene soort
het gebied wel koloniseert en de andere weer
niet. Het gebied ontwikkelt hierdoor een
eigen signatuur binnen de genoemde gemeenschappen van de vegetatie van Nederland
(Stortelder et al. 1999).
Sporenplanten zoals varens en mossen
vormen hierbinnen een van de meer spontane
elementen. De vestiging van varens in het
Robbenoordbos vertoont een vergelijkbaar
patroon met de bossen in de Flevopolders
(Bremer 1998). Zo komen Brede en Smalle
stekelvaren algemeen voor evenals Mannetjesvaren en Gewone eikvaren. Lokaal is
Wijfjesvaren abundant aanwezig. Zeer
verspreid treft men incidenteel Koningsvaren,
Dubbelloof en Tongvaren aan. In het rietland
van de Dijkwielen groeit Addertong.

Mosflora
Door de geïsoleerde en excentrisch ligging
vormt de Wieringermeer en de hier
aanwezige bossen een weinig geliefde
excursielocatie voor bryologen. Desalniettemin zijn er in het recente verleden twee
voorjaarsexcursies georganiseerd door de
BLWG. De gegevens van beide excursies die
vrij dicht na elkaar waren, zijn vergeleken
met de resultaten van de recente waarnemingen door de auteur. In tabel 1 is een
overzicht gegeven van de aangetroffen
soorten. In 1979 zijn er in totaal 48 soorten
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waargenomen, hiervan kwamen er 42 soorten
voor in het Robbenoordbos en 25 in het
Dijkgatbos en de Dijkwielen samen. In 1982
zijn er 43 soorten waargenomen, waarvan 19
nieuwe soorten. In het Robbenoordbos zijn
toen 13 soorten genoteerd, terwijl in het
Dijkgatbos 15 soorten zijn aangetroffen, het
grootste aantal soorten werd in de Dijkwielen
aangetroffen dit waren er 20.

In de afgelopen zes jaar zijn 89 soorten
waargenomen, waarvan 40 nieuwe soorten. In
het Robbenoordbos zijn 74 soorten genoteerd,
in het Dijkgatbos zijn 36 soorten waargenomen. In het nieuw ingerichte deel de
Dijkgatweide zijn 15 soorten genoteerd
waarvan 9 soorten nieuw waren. Door Siebel
(2005) zijn indicatiewaarden voor mossen
beschreven, hiervan is het voorkeursbiotoop
gebruikt om de veranderingen in de mosflora
te groeperen en inzichtelijk te maken.

Tabel 1. Overzicht van de in het Robbenoord- en Dijkgatbos gevonden mossoorten. A: Aalscholverbos;
D: Dijkgatbos; dw: dijkwielen; R: Robenoordbos; W: Dijkgatweide (nieuw ingericht 2008).
Wetenschappelijke naam
Amblystegium serpens
Amblystegium varium
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Barbula convoluta
Barbula unguiculata
Brachythecium albicans
Brachythecium mildeanum
Brachythecium oedipodium
Brachytechium populeum
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachythecium velutinum
Bryum argenteum
Bryum barnesii
Bryum capillare
Bryum dichotomum
Bryum gemmiferum
Bryum rubens s.l.
Calliergonella cuspidata
Calypogeia fissa
Calypogeia muelleriana
Campylopus flexuosus
Campylopus introflexus
Campylopus pyriformis
Cephalozia bicuspidata
Ceratodon purpureus
Cryphaea heteromalla
Dicranella cerviculata
Dicranella heteromalla
Dicranella varia
Dicranoweisia cirrata
Dicranum majus
Dicranum scoparium
Didymodon vinealis
Didymodon tophaceus
Drepanocladus aduncus
Eurhynchium striatum
Fissidens bryoides
Fissidens exilis
Fissidens incurvus
Fissidens taxifolius
Frullania dilatata
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata
Hennediella heimii
Herzogiella seligeri
Homalothecium lutescens
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1979
R,D

1982
dw

R
R

D
D

r
R,D
R,D

dw
dw

2004/10
R
D,R,W
A,D,R
A,D,R
D
W
R,W
W

D
R
R,D
R,D
D
R,D
R
R,D
R

dw
R

R
R,D

dw

R
R,D
R
R
R,D

dw

R
R

D

R,D
R,D

R
A,D,R,W
R

dw

D,W
R
A,R
W
W
R
A,D
A,R
R
A,R
A,D,R
A
A
R
R
A,D,R
W
A,D,R
A
A,D,R
R,W

R
D

D
R

R

W
A,D,R
D,R
D,R
D
D,R
R
W

dw
D,R

W
A,D,R
dijk

Nederlandse naam
Gewoon pluisdraadmos
Oeverpluisdraadmos
Groot rimpelmos
Gewoon knopjesmos
Roodviltmos
Gewoon smaragdsteeltje
Kleismaragdsteeltje
Bleek dikkopmos
Moerasdikkopmos
Ijl dikkopmos
Penseel dikkopmos
Gekromd dikkopmos
Gewoon dikkopmos
Glad dikkopmos
Fluweelmos
Zilvermos
Geelkorrelknikmos
Gedraaid knikmos
Grofkorrelknikmos
Fijnkorrelknikmos
Roodknolknikmos
Gewoon puntmos
Moerasbuidelmos
Gaaf buidelmos
Boskronkelsteeltje
Grijs kronkelsteeltje
Breekblaadje
Gewoon maanmos
Gewoon purpersteeltje
Vliermos
Kroppluisjesmos
Gewoon pluisjesmos
Kleigreppelmos
Gewoon sikkelsterretje
Groot gaffeltandmos
Gewoon gaffeltandmos
Muurdubbeltandmos
Stomp dubbeltandmos
Moerassikkelmos
Geplooid snavelmos
Gezoomd vedermos
Dwergvedermos
Gekromd vedermos
Kleivedermos
Helmroestmos
Gewoon krulmos
Gewoon pluisjesmos
Ziltmos
Geklauwd pronkmos
Smaragdmos

Buxbaumiella 87 (2010)

Wetenschappelijke naam
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Jungermannia gracillima
Kindbergia praelonga
Lepidozia reptans
Leptobryum pyriforme
Leptodictyum riparium
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Marchantia polymorpha
Metzgeria furcata
Mnium hornum
Orthodontium lineare
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum lyellii
Oxyrrhynchium hians
Oxyrrhynchium speciosum
Pallavicinia lyellii
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla
Pellia neesiana
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium denticulatum var. denticulatum
Plagiothecium laetum
Plagiothecium nemorale
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Pohlia nutans
Polytrichum alpinum
Polytrichum commune var. commune
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperinum
Polytrichum longisetum
Pseudocrossidum hornschuchianum
Pseudoscleropodium purum
Pseudotaxiphyllum elegans
Radula complanata
Rhynchostegium confertum
Rhynchostegium murale
Rhynchostegium riparioides
Rhytidiadelphus loreus
Rhytidiadelphus squarrosus
Syntrichia laevipila
Syntrichia montana
Syntrichia ruralis var. arenicola
Thamnobryum alopecurum
Thuidium tamariscinum
Tortula muralis
Tortula truncata
Ulota bruchii
Ulota crispa
Ulota phyllantha
Zygodon viridissimus var. viridissimus

Verdwenen soorten
Van de soorten uit 1979 zijn Brachtythecium
albicans (Bleek dikkopmos), Dicranella
cerviculata (Kroppluisjesmos), Jungermannia
gracillima (Lichtrandmos), Leptobruym pyriforme (Slankmos), Pellia neesiana (Moerasplakkaatmos), Polytrichum alpinum (Berg-
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1979

1982
dw
dw
D

R
R,D

2004/10
R
A,D,R
A,D
R
A,R

dw

A,D,R
A

R
R,D

D,dw
D
D,R

R,D
R

D

R
A,R
A,D,R
W
A,R
A,D,R
R
A,D,R
D,R
R
R,W
R
R
D,R
R

R

R,dw

D
D
R,D
R
R
R
R
R
D

D
D
R
D,R
R
D
R
R
R

R,D
R

dw
dw
dw

R,D

dw
dw
dw

R
D
R

R
D,R
A,D,R
A,D,R
A,D,R
R

dw

A
A,D,R
R
A,D,R
R
R
A,D,R
R
A,D,R
dijk
dijk
R
A,D,R
dijk
A,D,R
A,R
A,D
R

Nederlandse naam
Gewoon zijdemos
Gesnaveld klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Recht palmpjesmos
Knikkend palmpjesmos
Lichtrandmos
Fijn laddermos
Neptunusmos
Slankmos
Beekmos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Parapluutjesmos
Bleek boomvorkje
Gewoon sterrenmos
Geelsteeltje
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Broedhaarmuts
Kleisnavelmos
Moerassnavelmos
Elzenmos
Gekroesd plakkaatmos
Gewoon plakkaatmos
Moerasplakkaatmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Glanzend platmos
Krom platmos
Groot platmos
Gerimpeld platmos
Bronsmos
Gewoon peermos
Berghaarmos
Gewoon haarmos
Fraai haarmos
Zandhaarmos
Gerand haarmos
Spits smaragdsteeltje
Groot laddermos
Gewoon pronkmos
Gewoon schijfjesmos
Boomsnavelmos
Muursnavelmos
Watervalmos
Riempjesmos
Gewoon haakmos
Boomsterretje
Vioolsterretje
Groot duinsterretje
Struikmos
Gewoon thujamos
Gewoon muursterretje
Gewoon kleimos
Knotskroesmos
Trompetkroesmos
Broedkroesmos
Echt Iepenmos

haarmos) en Tortula truncata (Gewoon
kleimos) sindsdien niet meer waargenomen.
Brachytechium populeum (Penseel dikkopmos) en B. oedipodium (IJl dikkopmos),
Didymodon tophaceus (Stomp dubbeltandmos), Grimmia pulvinata (Gewoon pluisjesmos), Pseudocrossidium hornschuchianum
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(Spits smaragdsteeltje), Rhynchostegium
murale (Muursnavelmos), R. riparioides
(Watervalmos) en Syntrichia leavipila
(Boomsterretje) zijn alleen in 1982 waargenomen. Brachytechium velutinum (Fluweelmos), Pohlia nutans (Gewoon peermos)
en Polytrichum juniperinum (Zandhaarmos)
zijn in de 21ste eeuw niet meer waargenomen. Voor een deel van de soorten geldt
een waarnemerseffect waardoor deze over het
hoofd worden gezien.
Een nadere beschouwing op basis van het
voorkeursbiotoop van deze soorten laat zien
dat vier soorten zouden zijn gebonden aan
bos en bomen, deze hadden zich
redelijkerwijs kunnen handhaven. Polytrichum alpinum en Brachytechium oedipodium
hebben een voorkeur voor de bosbodem.
Brachythecium velutinum en Syntrichia
laevipila zijn echte epifyten. De andere
soorten hebben een voorkeursbiotoop dat
uiteenloopt van basisch gesteente, moeras,
droge graslanden, heide en stuifzanden,
kortstondige pioniermilieus tot minerale
matig vochtige bodems. Het verdwijnen van
deze soorten kan mogelijk worden verklaard
door vegetatiesuccessie waardoor de groeiplaats minder geschikt is geworden en deze
soorten zijn verdwenen. Vermoedelijk zal een
deel van deze soorten zich weer vestigen of
reeds hebben gevestigd in de pioniervegetaties binnen het natuurontwikkelingsgebied Dijkgatweide.

Nieuwe soorten
Van de soorten die tot de bosbodemmossen
worden gerekend hebben zich Dicranum
majus (Groot gaffeltandmos), Oxyrrhynchium
hians (Kleisnavelmos), Plagiomnium undulatum (Gerimpeld boogsterrenmos), Rhytidiadelphus loreus (Riempjesmos), Thamnobryum alopecurum (Struikmos) en Thuidium
tamariscinum (Gewoon thujamos) gevestigd.
Nieuwe soorten die kenmerkend zijn voor
beschaduwde steilkanten zijn Calypogeia
muelleriana (Gaaf buidelmos), Fissidens
exilis (Dwergvedermos), F. incurvus (Gekromd vedermos) en F. taxifolius (Kleivedermos), Pellia epihylla (Gewoon plakkaatmos) en Pseudotaxiphyllum elegans
(Gewoon pronkmos).
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De typische epifyten Brachytechium reflexum
(Gekromd dikkopmos), Cryphaea hetermalla
(Vliermos), Frullania dilatata (Helmroestmos), Isothecium alopecuroides (Recht
palmpjesmos), Meztgeria furcata (Bleek
boomvorkje), Orthotrichum affine (Gewone
haarmuts), O. lyellii (Broedhaarmuts), Radula
complanata (Schijfjesmos), Ulota bruchii
(Knotskroesmos), U. crispa (Trompetkroesmos), U. phyllantha (Broedkroesmos) en
Zygodon viridissimus var. viridissimus
(Gewoon iepenmos) hebben zich gevestigd.
Voor Lepidozia reptans (Neptunusmos)
gelden bomen ook als voorkeursbiotioop
maar met als voorkeurssubstraat hout i.p.v.
schors.
Brachtytechium mildeanum (Moerasdikkopmos) en Drepanocladus aduncus (Moerassikkelmos) worden genoemd voor basenrijke
moerassen en natte graslanden. Oxyrrhynchium speciosum (Moerassnavelmos) wordt
beschouwd als kenmerkend voor basisch
gesteente. Didymodon vinealis (Muurdubbeltandmos) en Homalothecium lutescens
(Smaragdmos) worden genoemd als soorten
van droge graslanden. Hypnum jutlandicum
(Heide klauwtjesmos) wordt genoemd als
soort van heide en stuifzanden. Aulacomnium
palustre (Roodviltmos), Pallavicinia lyellii
(Elzenmos) en Polytrichum commune var.
commune (Gewoon haarmos) worden genoemd als soorten van hoogveen (incl.
vennen en moerasheide). Bryum gemmiferum
(Fijnkorrelknikmos) wordt genoemd voor
kortstondige pioniermilieus. En Dicranella
varia (Kleigreppelmos) en Hennediella
heimii (Ziltmos) voor minerale, matig
vochtige open bodem.
Marchantia polymorpha (Parapluutjesmos),
Calypogeia
fissa
(Moerasbuidelmos),
Amblystegium varium (Oeverpluisdraadmos)
en Plagiothecium denticulatum (Glanzend
platmos) worden genoemd als soorten zonder
duidelijke voorkeur.
De door Siebel aangegeven biotopen geven
een voorkeur, de soorten kunnen ook in
andere biotopen of op andere substraten
voorkomen. Binnen het onderzoeksgebied
komt het genoemde voorkeursbiotoop
meestal overeen met de standplaats. Echter op
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de verspreiding en standplaats van een aantal
soorten wordt hieronder nader ingegaan.

Dicranum majus
De vindplaats van deze zeldzame soort ligt in
het Aalscholverbos in een half open bosrand
die langs een brede vaart ligt. Hij groeit hier
samen met o.a. kapselende Dicranum
scoparium
(Gewoon
gaffeltandmos).
Mogelijk betreft het een vestiging op een
locatie waar voorheen bagger uit de
aangrenzende vaart is gestort, het maaiveld
ligt namelijk hoger dan de omgeving. De
boomlaag ter plekke bestaat uit Zomereik en
Gewone Esdoorn, de struiklaag wordt
gedomineerd door Amerikaanse vogelkers.
De groeiplaats is min of meer in de
halfschaduw noord-west geëxposeerd.
Dicranum majus is een open-schaduwsoort
die zowel in half open bossen als op noordhellingen in de duinen kan worden
aangetroffen (Bijlsma et al., 2009). Door
strooiselaccumulatie heeft deze soort sterk te
lijden gehad en is op de hogere zandgronden
sterk achteruitgegaan, maar ook kroonsluiting
van de boomlaag van half open bossen heeft
de soort geen goed gedaan. Hij wordt nu
vooral op noord geëxponeerde hellingen,
randwallen en greppels aangetroffen en in de
steile hellingbossen van de binnenduinrand.
Daarnaast wordt hij ook gevonden op zwaar
liggend dood hout, wat vaak als tijdelijk
substraat fungeert. In de polderbossen is
Dicranum majus nog niet veel aangetroffen.
In hoeverre de vestiging duurzaam is zal
moeten blijken.

Thamnobryum alopecurum
Deze soort is in 2009 in één opstand
gevonden in het westelijk deel van het
Robbenoordbos. Het betrof een gemengde
opstand van Gewone es met Gewone esdoorn
met bijmenging van Corsicaanse den.
Thamnobryum groeide epifytisch op de
stamvoet van een Gewone es samen met o.a.
Radula complanata, Brachytechium salebrosum en B. rutabulum. Het betrof een
bescheiden, vermoedelijk jonge groeiplaats.
Terrestisch is de soort nog niet aangetroffen.
Thamnobryum staat bekend als soort van de
rijkere bossen van het rivierengebied en
kalkrijke gronden in Zuid Limburg. Al langer
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is de soort bekend in de Noordoostpolder,
recent zijn er ook waarnemingen van de soort
in jonge bossen o.a. in het bosreservaat
Hollandse Hout in de oostelijke Flevopolder
(Bijlsma & Verkaik, 2008) en het Bieslandse
Bosch bij Pijnacker (Van der Vaart, 2010).
Thamnobryum lijkt zich landelijk uit te
breiden. In Noord-Holland is deze soort
zeldzaam en kwam vrijwel alleen voor in oud
essenhakhout rond eendenkooien en oude
boslocaties
(Bijlsma
et
al.,
2009;
Wondergem, 2009). Recent zijn er echter ook
waarnemingen in uurhokken langs de IJsselmeerkust zoals blijkt uit de Verspeidingsatlas
Mossen online (BLWG, 2007). Thamnobruym wordt ook steeds regelmatiger fertiel
aangetroffen, waardoor het aannemelijk is dat
door dispersie via sporen steeds meer
geschikte groeiplaatsen worden gekoloniseerd. Dit kan met zekerheid worden gesteld
voor de jongere bossen op rijkere groeiplaatsen.

Rhytidiadelphus loreus
Deze soort is in 2004 in één opstand
gevonden in het oostelijk deel van het
Robbenoordbos wat bekend staat als het
Kwelbos (zie kaart 1). Het betreft een
gemengde opstand van Sitkaspar, Gewone
esdoorn en Gewone es. Ofschoon er een
flinke kruid- en struiklaag aanwezig is betreft
het een terrestische vestiging, liggend dood
hout is hier niet aangetroffen. In de moslaag
kwamen ook Kindbergia praelonga (Fijn
laddermos), Dicranum scoparium, Eurhynchium striatum (Geplooid snavelmos),
Brachytechium rutabulum (Gewoon dikkopmos), Hypnum cuppressiforme (Gesnaveld
klauwtjesmos) en Lophocolea heterophylla
(Gedrongen klauwtjesmos) voor. De locatie
lag midden op een perceel en niet in een
greppel of aan de rand van een greppel. De
boomlaag is wel vrij open en er is sprake van
half open schaduw. Ofschoon Riet behoorlijk
domineert, handhaaft de soort zich goed.
Deze soort wordt landelijk aangeduid als vrij
zeldzaam en is in Noord-Holland zeer
zeldzaam. In de nieuwe bossen in de
Flevopolders is de soort ook gevonden, met
name in de Noordoostpolder en de
Randmeerbossen van Oostelijk flevoland.
Hier bleek de soort vooral een voorkeur te
hebben voor de vestiging op greppelkanten,
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met een noordelijke expositie (Bremer, 2001).
Het is één van de kensoorten van
subatlantische boreaal-gematigde bossen en
kan in Nederland worden beschouwd als een
positieve indicator voor de bosontwikkeling.
Opvallend is dat de soort in Nederland sinds

1950 vrijwel niet meer kapselend is
aangetroffen (Bijlsma et al. 2009) maar zich
toch in nieuwe bossen weet te vestigen. In
Groot Brittannië wordt de soort echter
regelmatig kapselend aangetroffen (Atherton
et al., 2010).

Foto 1. Pallavicinia lyellii (Elzenmos)(foto: Hans Wondergem)

Pseudotaxiphyllum elegans
De vindplaatsen van deze soort liggen
allemaal aan de westzijde van het westelijke
deel van het Robbenoordbos. De groeiplaats
betreft de walkant van de greppels die
voornamelijk bestaat uit een organische
humuslaag waar ruw strooisel van afspoelt.
De bodems zijn hier geclassificeerd als
veldpodzolen. Begeleidende soorten zijn o.a.
Calypogeia muelleriana, Pellia epiphylla,
Dicranella heteromalla, Mnium hornum,
Plagiothecium nemorale en P. undulatum.
Pseudotaxiphyllum elegans is een algemene
verschijning op de hogere zandgronden,
echter in west Nederland ontbreekt deze soort
met uitzondering van de Binnenduinrand.
Deze acidofytische soort heeft zich tot nu toe
vrijwel niet gevestigd in de jonge polderbossen. In Flevoland is deze soort zeer
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zeldzaam en ook niet aangetroffen in de
verzuurde delen met keileem en Urkzand
(Bremer, 1999). Kapselvorming van deze
soort is in Nederland nog nooit waargenomen, in Groot Brittannië is dit zeer
zeldzaam. De soort verspreid zich voornamelijk via de zeer overvloedige broedlichamen. Het Robbenoordbos vormt een zeer
geïsoleerde vestiging, het behoort samen met
de bossen van de Noordoostpolder tot de
oudste polderbossen en de bodemontwikkeling en verzuring van de strooisellaag is
hier blijkbaar vergenoeg gevorderd. De vraag
blijft hoe de vestiging tot stand is gekomen,
via broedlichaam of sporen?

Plagiothecium nemorale
Deze soort reeds in 1982 is aangetroffen in
het Robbenoordbos. Sinds 1982 heeft hij

Buxbaumiella 87 (2010)

zich uitgebreid tot alle deelbossen van het
onderzoeksgebied. De standplaats betreft
vrijwel overal terrestisch: op greppelwanden
en steilkantjes samen met o.a. Atrichum
undulatum, Dicranella heteromalla, Mnium
hornum, Pellia epiphylla, Plagiothecium
denticulatum, P. undulatum en Pseudotaxiphyllum elegans. Deze soort is zeldzaam
in Noord-Holland en beperkt tot de oudere
bosgroeiplaatsen in de binnenduinrand. In de
polderbossen van de Noordoostpolder en
Flevoland was deze soort tot voorkort ook
zeldzaam. Door Bremer wordt Plagiothecium
nemorale niet met name genoemd als zeldzame soort in het artikel over mosgemeenschappen, maar de soort wordt slechts
voor één opname genoemd binnen de
synoptische tabel (Bremer, 1999) voor de
Dicranella
heteromalla
gemeenschap.
Plagiothecium nemorale vormt zelden
kapsels in Nederland (Touw en Ruber,
1989). In Groot-Brittannië vormt de soort af
en toe kapsels (Atherton et al. 2010). De
uitbreiding van deze soort dient als een
positieve ontwikkeling te worden beschouwd.

Pallavicinia lyellii
De standplaats van deze soort in het
onderzoeksgebied wijkt af van het door
Siebel aangeduide voorkeursbiotoop hoogveen. Pallavicinia is alleen gevonden op een
tweetal locaties aan de westzijde van het
westelijke deel van het Robbenoordbos. De
groeiplaats komt overeen met die van
Pseudotaxiphyllum elegans: steile humeuze
greppelwanden (foto 1). Naast de soorten die
zijn genoemd bij Pseudotaxiphyllum komen
ook Calypogeia fissa, Plagiothecium laetum
s.l. (Krom platmos) voor. Pallavicinia is een
kensoort van het veenmosrietland, daarnaast
komt het in Elzenbroekbos voor. Landelijk
gezien is Pallavicinia een vrij zeldzame soort
die haar zwaartepunt heeft in het holocene
deel van Nederland. In Noord-Holland komt
de soort veel voor in de Veenmosrietlanden in
het laagveen. In het verleden is de soort ook
op Texel in een greppel aangetroffen in het
bos. Opvallend is dat deze soort tot nu toe
niet in de polderbossen van de Noordoostpolder en Flevoland is aangetroffen terwijl de
begeleidende soorten hier wel algemeen
voorkomen (Dicranella heteromalla-gemeenschap Bremer, 1999). Op de hogere
zandgronden is de soort door de auteur ook
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aangetroffen op een sterk ontwikkelde amorfe
humuslaag in het donkere door Hulst
gedomineerde Beuken-Eikenbos van het
Mantingerbos in Drenthe.

Isothecium alopecuroides
Deze epifyt is samen met o.a. Rhynchostegium confertum in het westelijk deel van het
Robbenoordbos gevonden op de onderstam
een zware Gewone es. De groeiplaats bevond
zich onder een ingescheurde gaffel met een
bastwond waar sap uitsijpelde.
In Noord-Holland is deze soort zeldzaam en
komt vrijwel alleen voor in de rijkere bossen
van de binnenduinrand en in essenhakhout
rond eendenkooien en oude boslocaties. De
vestiging in het Robbenoordbos komt overeen
met de ontwikkeling binnen de polderbossen
waar deze soort zich ook langzaam uitbreidt,
maar vaak maar mondjesmaat voorkomt
(Bijlsma et al. 2009). De soort kapselt zelden
in Nederland, in Groot-Brittannië komt
kapselvorming meer voor (Atherton et al.
2010).

Lepidozia reptans
Neptunusmos is gevonden in het Aalscholverbos op een stobbe van Sitkaspar.
Lepidozia is een karakteristieke soort voor
dood hout en wordt tevens beschouwd als een
kenmerkende soort voor oude boslocaties op
de Veluwe (Bijlsma, 2002). Binnen NoordHolland komt deze soort ook maar op een
paar plaatsen voor.
Lepidozia is slechts op één plek gevonden in
Flevoland binnen de door Bremer onderscheiden terrestische Dicranella heteromallagemeenschap op greppelwanden (Bremer,
1999). Deze gemeenschap komt vrij
algemeen voor in Flevoland en de
Noordoostpolder. Perianthen worden regelmatig aangetroffen, maar sporophyten zijn
relatief zeldzaam, wat mogelijk de geringe
kolonisatie verklaart (Atherton et al. 2010).

Overige mossen op dood hout
In het gebied zijn acht van de 23 soorten
aangetroffen die door Bijlsma (2005) worden
genoemd als soorten met een duidelijke
voorkeur voor dood hout. Dit zijn naast
Lepidozia: Aulacomnium androgynum (Gewoon knopjesmos), Brachytechium sale-
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brosum (Glad dikkopmos), Calypogeia
muelleriana (Gaaf buidelmos), Cephalozia
bicuspidata (Gewoon maanmos), Herzogiella
seligeri (Geklauwd pronkmos), Leptodictium
riparium (Beekmos) en Lophocolea heterophylla (Gedrongen kantmos). Hiervan zijn
Aulacomnium androgynum, Brachtytechium
salebrosum, Herzogiella seligeri, Lepidozia
reptans en Lophocolea heterophylla op dood
hout gevonden. Daarnaast zijn Brachythecium
rutabulum, Calypogeia fissa, Campylopus
flexuosus (Boskronkelsteeltje), C. introflexus
(Grijs kronkelsteeltje), Dicranella heteromalla (Gewoon pluisjesmos), Eurhynchium
striatum, Hypnum cuppressiforme, Kindbergia praelonga, Lophocolea bidentata
(Gewoon kantmos), Mnium hornum, Orthodontium lineare (Geelsteeltje), Plagiothecium
laetum s.l., Pseudoscleropodium purum
(Groot laddermos) en Thuidium tamariscinum
op dood hout aangetroffen

Hennedellia heimii
Deze soort is gevonden in het natuurontwikkellingsgebied Dijkgatweide (zie kaart
1) samen met Brachytechium mildeanum,
Barbula unguiculata, Funaria hygrometica,
Amblystegium varium, Didymodon vinealis,
Oxyrrhynchium hians en Bryum gemmiferum.
In hetzeldde gebied groeide ook Marchantia
polymorpha. Daarnaast stonden er nog verschillende Bryum’s die niet goed op naam
konden worden gebracht vanwege het
ontbreken van kapsels.
Hennediella is een soort met een
uitgesproken voorkeur voor zilte tot brakke,
kleiïge standplaatsen. In het gebied komt
zoute kwel voor dit blijkt ook uit de
begeleidende vegetatie met soorten als Zulte,
Zilte rus, Zilte zegge, Zilte greppelrus, Zilte
schijnspurrie en Hertshoornweegbree. Er is
nog nadrukkelijk gezocht naar andere soorten
met een hoge zouttolerantie zoals Bryum
marrati (Zilt knikmos), B. warneum
(Kwelderknikmos) en B. calophyllum (Holbladig knikmos), maar deze zijn niet
gevonden. Hennediellia is landelijk een vrij
zeldzame soort met een karakteristieke
verspreiding langs de kust. In Noord-Holland
is deze soort binnendijks, net als in het
voormalige Zuiderzeegebied, vrijwel verdwenen.

50

Discussie
Het onderzoeksgebied omvat samen met de
bossen uit de Noordoostpolder tot de oudste
polderbebossingen. Uit de vestiging van veel
bijzondere mossen in de oudere polderbossen
blijkt dat deze soorten zich over grote afstand
kunnen vestigen, waaronder soorten die ook
in het buitenland zelden sporenkapsels
vormen. In het Preadvies Mossen en Korstmossen wordt aangegeven dat de oudere
polderbossen bryologisch gezien over hun
voorlopige hoogtepunt heen zijn qua
soortenrijkdom (Bijlsma et al., 2009). Ofschoon de bodems en de landschapsecologische positie van het Robbenoord- en
Dijkgatbos niet helemaal vergelijkbaar is, zo
ontbreekt basenrijke kwel, heeft deze ontwikkeling hier vermoedelijk ook plaatsgevonden,
oude waarnemingen ontbreken echter.
Feit is dat op basis van de beschikbare
gegevens de bryologische ontwikkeling van
het onderzoeksgebied alleen maar is toegenomen en de afname beperkt is gebleven
sinds de jaren 80 van de vorige eeuw.
De belangrijkste waarden liggen op het vlak
van de ontwikkeling van de boslevensgemeenschap. Er heeft een uitbreiding
plaatsgevonden van het aantal terrestische
bosbodemmossen, waaronder de meer specifiekere soorten Dicranum majus, Pseudotaxiphyllum elegans en Pallavicinia lyellii.
Andere soorten hebben zich sterk uitgebreid
zoals Plagiothecium nemorale.
Verder hebben zich ook kenmerkende
epifyten uitgebreid zoals Isothecium alopecuroides en Thamnobryum alopecurum.
Tot nu toe is de mosflora op dood hout in
kleibossen uiterst beperkt tot meer algemenere soorten waaronder Herzogiella seligeri
die reeds sinds 1982 aanwezig is in het
onderzoeksgebied. De ontwikkeling in het
Aalscholverbos waar Lepidozia reptans zich
heeft gevestigd is nieuw en biedt mogelijk
toch perspectief ondanks het sombere beeld
over de vestiging van specifiek epixylische
soorten in polderbossen wat in het Preadvies
Mossen en Korstmossen wordt geschetst. Het
aandeel dood hout in het onderzoeksgebied is
fors toegenomen, zowel liggend als staand, in
totaal van 7 m3 per ha in 1997 naar 19 m3 per
ha in 2009 (Wondergem, 2010). Ofschoon
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dikker dood hout (dbh >40 cm) vrijwel
ontbreekt, blijkt het aanwezige volume reeds
een specifieke rol voor de kolonisatie van
kenmerkende dood-hout soorten te vormen.
Op termijn zal er in het onderzoeksgebied in
de opstanden met Beuk, Gewone es en
Zomereik bij een juist beheer, zwaarder
liggend dood hout ontstaan.
Recent blijken ook kenmerkende epifyten van
oudere bossen zoals Neckera crispa (Groot
kringmos), N. complanata (Gladkringmos),
N. pumila (Klein kringmos) en Anomodon
viticulosus (Groot touwtjesmos) zich te
vestigen in polderbossen (Bijlsma et al.
2009). In hoeverre dit ook zal plaatsvinden in
het onderzoeksgebied zal de toekomst moeten
uitwijzen, de klimatologische omstandigheden wijken af van de polder, zo zijn de
gemiddelde windsnelheid en zonuren aan de
kust hoger, waardoor de verdamping ook
hoger is (KNMI, 2010). Echter de omvang
van het gebied zou het klimaat op
microschaal meer kunnen temperen en
gunstiger omstandigheden kunnen realiseren.
De natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het deelgebied Dijkgatweide
heeft reeds een aantal bijzondere mossen
opgeleverd. De ontwikkeling in dit gebied
dient te worden gevolgd.

Conclusies
Sinds de jaren tachtig heeft de mosflora van
het Robbenoord- en Dijkgatbos zich positief
ontwikkeld. Dit blijkt uit de toename van het
totaal aantal soorten. Een aantal soorten is
verdwenen, naast het waarnemerseffect, zal
dit voor een deel ook zijn te wijten aan
vegetatiesuccessie.
De bosmosflora ontwikkelt zich positief, dit
blijkt uit de vestiging of uitbreiding van
karakteristieke soorten als Dicranum majus,
Pseudotaxiphyllum elegans, Rhytidiadelphus
loreus, Plagiothecium nemorale, Thamnobryum alopecurum, Isothecium alopecuroides
en Pallavicinia lyellii.
Als specifiek element van de bosmosflora
kunnen de soorten van dood hout worden
genoemd. Bijzonder is de vestiging van
Lepidozia reptans in een geïsoleerd bos. De
prognose ten aanzien van de beperkte
vestiging van specifiek epixylische soorten in
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polderbossen uit het Preadvies Mossen en
Korstmossen lijkt te somber.
Het Robbenoord- en Dijkgatbos ontwikkelen
zich steeds meer naar een levensgemeenschap
met een eigen signatuur, de mosflora vormt
hierbinnen een specifiek element.
Een deel van pioniermossen op zilte en
vochtige basenrijkere gronden heeft zich
gevestigd na natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond in het gebied.
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Abstract
Bryophytes in the Robbenoordbos en Dijkgatbos
(Wieringermeer)
The forests Robbenoordbos and Dijkgatbos (670
ha) lie in the Wieringermeer, a polder in the north
of the province Noord-Holland. The area is
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managed by Staatsbosbeheer (Dutch Forestry
commission). The forests were one of the first
afforestations on the former seafloor of the
Zuiderzee in the 1930’s. After inundation in the
Second World War the area was reafforestated. The
soil is sandy with a clay layer of variable thickness.
The forest is young (60 years), and the canopy is
mostly closed and in the aggradation phase. Despite
the young age, the variation and appearance of the
forest is impressive due to the species that have
been planted initially, such as Ash (Fraxinus
excelsior), Sycamore (Acer pseudoplatanus), Beech
(Fagus sylvatica) and Pendunculate oak (Quercus
robur) instead of the more commonly used species
in polders like Poplar (Populus) and Willow
(Salix).
The vegetation develops its own signature with
elements of both Quercetea robori petraeae and
Querco-Fagetea woodland communities.
Colonisation of the forests, because of their
isolation, is difficult for true forest species.
Cryptogamic species like ferns and mosses are one
of the more spontaneous elements of the
vegetation. By comparing the moss species lists of
two inventories (1979 and 1982) with recent
recordings of the author, the development of the
moss flora is described (table 1). To interpret the
changes habitat preferences as indicated by Siebel
(2005) are used.
The dispersion and habitat of some species are
discussed in detail, namely Dicranum majus,
Thamnobryum
alopecurum,
Rhytidiadelphus
loreus, Pseudotaxiphyllum elegans, Plagiothecium
nemorale,
Pallavicinia
lyellii,
Isothecium
alopecuroides, Lepidozia reptans and Hennediella
heimii.
From a bryological perspective comparable forests
of the Noordoostpolder and Flevoland on the same
former seafloor are considered as being over their
highest diversity since the last quarter of the 20th
century (Bijlsma et al., 2009) Probably the same
development has taken place in the study area, but
records are lacking to confirm this. Nevertheless
new investigation showed a further development of
specific forest species with as most characteristic
species Dicranum majus, Pseudotaxiphyllum
elegans, Rhytidiadelphus loreus, Plagiothecium
nemorale, Thamnobryum alopecurum, Isothecium
alopecuroides en Pallavicinia lyellii.
Also the recording of Lepidozia reptans on coarse
woody debris (CWD) in the area is remarkable and
shows perspective for further colonization of
epixylic species. In the future CWD will develop
from the standing volume of hardwood species.
In the nature development project Dijkgatweide, on
former agricultural ground, species of brackish and
humid conditions have been recorded, with as most
characteristics Brachythecium mildeanum and
Hennedellia heimii.
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Besprekingen:
bestimmen

Fotogids

Mossen

en

Moose

einfach

Klaas van Dort, Chris Buter & Bart Horvers. 2010. Fotogids Mossen. KNNV Uitgeverij, Zeist.
ISBN 978 90 5011 3120. Ca. €50.
Ruprecht Düll & B. Düll-Wunder. 2008. Moose einfach und sicher bestimmen. Ein illustrierter
Exkursionsflora zu den Arten Deutschlands und angrenzender Länder. Quelle & Meyer,
Wiebelsheim. ISBN 978 3 494 01427 2. Ca. €25.
Eerder dit jaar is tijdens een feestelijke bijeenkomst in
Tilburg de Fotogids Mossen gepresenteerd. Aan Chris
Buter, één van de auteurs, is toen de door de BLWG
ingestelde J.J. Barkmanprijs toegekend (zie Nieuws
op BLWG-website). De drie auteurs van de Fotogids
hebben in 1998 de ook bij de KNNV Uitgeverij
verschenen Veldgids Mossen uitgebracht. Uit het
voorwoord in de Fotogids blijkt dat de sleutels in deze
veldgids “meer als struikelblok dan als steun” werden
ervaren. In de Fotogids zijn geen sleutels opgenomen
omdat door plaatjes kijken “het verlangen om zelf
mossen te herkennen het beste wordt vervuld”. De
Fotogids is hiermee een verzameling foto’s. Fraaie,
groot afgebeelde foto’s van 600 soorten. De mooiste
verzameling foto’s van mossen die ik ooit heb gezien.
En dit is direct de belangrijkste kwaliteit van het boek.
Eindelijk een foto van het perfecte zoekbeeld van
Dicranum flagellare, een soort die vaak voorkomt
(vrijwel) zonder de doorgaans in detail gefotografeerde flagellen. De ontplofte verschijningsvorm van
Bryum marratii is ook treffend vastgelegd. Dit soort
foto’s vormen een hoge meerwaarde ten opzichte van
bestaande flora’s. De korte tekstjes onder de foto’s geven summiere veldkenmerken en
standplaatsgegevens. De zeldzaamheid in Nederland en België wordt in een kleurenbalkje
weergegeven.
Dat het nu mogelijk is om “in één oogopslag de overgrote meerderheid van de mossen in
Nederland en België op naam te brengen” lijkt me een beetje overdreven. Want hoe gaat
dat plaatjes kijken in zijn werk? De soorten zijn alfabetisch gerangschikt binnen soortgroepen per groeiplaats, zoals “Mossen aan de waterkant” en “Pioniers op leemhoudende
bodems”. Uit de begeleidende tekst blijkt dat het bijzonder lastig is om soorten aan één
groep toe te kennen, maar toch is dit gedaan. Hoe vind ik als mossenleek tijdens een
wandeling door de open duinen de naam van de bodemmossen Dicranum scoparium,
Pseudoscleropodium purum of Bryoerythrophyllum recurvirostre? Niet onder “Grasland en
duin”, maar onder “Mossen zonder duidelijke voorkeur”, “Bosbodembewoners” resp.
“Mossen op steen en gruis”. Van een gids (hulp bij het zoeken) is in feite geen sprake. Met
een Vlindergids weet ik me al plaatjes kijkend te redden omdat blauwtjes, erebia’s etc. als
groepen bij elkaar staan en soorten op standaardwijze en in verhouding staan afgebeeld. Zo
niet de Fotogids. Een mossenleek kan niet anders concluderen dan dat de naast elkaar
afgebeelde Dicranella heteromalla en Dicranum majus sterk op elkaar lijken, terwijl ze in
feite onvergelijkbaar verschillen in grootte. Dit valt dan wel weer op te maken uit de tekstjes
onder de foto’s maar daar heb ik als plaatjeskijker geen boodschap aan. Het achterwege
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laten van maatbalkjes (of een andere standaardaanduiding voor grootte1) bij de foto’s is een
betreurenswaardige omissie. Je kunt alleen efficiënt plaatjes kijken als je een referentie hebt
voor de grootte van het mos.
Het is erg spijtig dat een groot aantal foto’s voorzien is van een verkeerde naam. Zie de
BLWG-website voor een lijst met errata, voor die gevallen waar het op de foto duidelijk te
zien is, dat het een andere soort betreft. Dit geldt niet alleen voor tal van zeldzaamheden,
maar ook voor triviale soorten zoals Dicranella schreberiana (=Leptobryum) en
Rhynchostegium murale (=R. confertum). Pseudephemerum nitidum staat 3 keer afgebeeld,
namelijk ook onder de namen Micromitrium tenerum en Weissia rostellata. Een perfect
zoekbeeld van Eurhynchium angustirete is opgenomen onder de naam Plasteurhynchium
striatulum. Etc. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een raadsel. Ook uit de tabel met
kenmerken van Orthotrichums en Ulota’s (p. 275), die op verschillende plekken niet klopt, de
toekenning van de RL EU-status in de Index en het op een aantal plaatsen verkeerd gebruik
van Nederlandse namen blijkt dat er onvoldoende kwaliteitscontrole heeft plaatsgevonden.
De Fotogids is een heel persoonlijk boek. De wens van de auteurs om zoveel mogelijk
soorten op te nemen, ook soorten die zelfs microscopisch nauwelijks van elkaar zijn te
onderscheiden, is niet in het belang van de plaatjeskijker en leidt tot afhaakgedrag of tot
velddeterminaties die vrijwel zeker niet kloppen (b.v. Cephaloziella, Schistidium). De
opgenomen taxa wijken op een aantal plaatsen af van de in Nederland en België
gehanteerde standaardlijsten. Het waarom van de opname van door Siebel & During (ook
een KNNV-uitgave!) niet-erkende soorten zoals Sphagnum inundatum, Plagiothecium
curvifolium (maar geen P. succulentum?!), Syntrichia pagorum en 5 variëteiten van Hypnum
cupressiforme wordt niet toegelicht en geeft alleen maar onrust. Ik vind het erg jammer dat
de verwarring rond de algemene maar miskende koppels Hypnum andoi/cupressiforme en
Polytrichum commune/perigoniale nog verder wordt aangewakkerd doordat een fraai
zoekbeeld van Hypnum andoi is opgenomen onder de in geen enkele recente flora
gebruikte naam H. cupressiforme var. filiforme (geen synoniem van H. andoi!) en doordat
van Polytrichum commune 2 variëteiten en een forma zijn opgenomen zonder taxonomische
betekenis. Wat bedoeld wordt met “Polytrichum commune” (foto 113) is overigens niet
duidelijk: is dit var. commune of de verzamelsoort (s.l.) en dus mogelijk var. perigoniale die
ook apart staat afgebeeld? Deze bijkomende verwarring geldt ook voor Leucobryum
glaucum en Hypnum cupressiforme waarvan, evenals bij Polytrichum commune, de
gebruikte Nederlandse namen betrekking hebben op de
verzamelsoort (s.l.) terwijl waarschijnlijk de soorten in strikte zin
worden bedoeld. Voor deze laatste categorie bestaan echter,
om verwarring te voorkomen, aparte Nederlandse namen (zie
Buxbaumiella 61).
Een groter contrast dan tussen de Fotogids Mossen en het
boekje Moose einfach und sicher bestimmen is nauwelijks
denkbaar. Het laatste is van de hand van de bekende Duitse
bryoloog Ruprecht Düll en beoogt een veldgids te zijn voor de
belangrijkste 500 blad- en levermossen in Duitsland “und
angrenzender Länder”! Het is half zo groot als de Fotogids
(18x11 cm ten opzichte van 25x17 voor de Fotogids) en bevat
uitgebreide sleutels naar veldkenmerken. De foto’s in Moose
zijn klein afgebeeld (5x4 cm ten opzichte van 12x9 in de
Fotogids) en hebben overwegend een erbarmelijke kwaliteit.
Toch vind ik Moose een sympathieke en waardevolle veldgids.
Van elke soort wordt de naam verklaard en vermeld door wie
1

Zoals het lieveheersbeestje bij foto’s in Porleys “Arable bryophytes” (2008)
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en waar hij is beschreven. Zo is Dicranoweisia cirrata beschreven “Durch Dillenius in seiner
Flora von Gießen (1718). 1741 nannte er die Art Bryum cirratum et stellatum, tenuioribus
foliis, die Vorlage für den heutigen Artnamen, den dann sowohl Linné 1753, Mnium cirratum,
wie auch Hedwig 1801, Weisia cirrata, übernommen haben”. In een veldgids! De korte
beschrijvingen (onder het kopje Bau) zijn to the point en bevatten expliciet kenmerken die
verwarring met verwante soorten moet uitsluiten. Onder Verbreitung wordt voor alle soorten
ook hoogteinformatie opgenomen. Dit is uniek. Nogmaals Dicranoweisia cirrata: “Ebene bis
untere Bergstufe (selten bis 700 m, meist aber unter 600 m. Außerhalb Mitteleuropas auch
höher, so auf Kreta bis 1300 m, auf Teneriffa bis 1500 m und im Kashmir bis 3700 m)”. Het
kopje Ökologie geeft uitgebreide standplaatsbeschrijvingen incl. Ellenberg-getallen (die Düll
zelf heeft opgesteld voor de bekende publicatie “Zeigerwerte von Planzen in Mitteleuropa”,
Ellenberg et al., 1991). Onder Ähnliche Arten worden verschillen met verwante en/of
zeldzamere (niet expliciet behandelde) soorten vermeld. Sommige soorten hebben het geluk
van een kopje Besonderes. Bijv. Leucobryum glaucum waar wordt beschreven hoe deze
soort als “Schwiegermutter-Moos” wordt gebruikt?! In het algemene gedeelte wordt o.a. een
overzicht gegeven van de belangrijkste mosbiotopen en de hiervoor karakteristieke
mossoorten.
Ook Moose is een persoonlijk boek, o.m. met een beschrijving van de bryologische carrière
van de eerste auteur, leerling van de befaamde Theodor Herzog. De belerende, soms ook
verbitterde toon in de inleidende hoofdstukken en de soms nogal ouderwets overkomende
aanbevelingen dragen verder bij aan het persoonlijke karakter.
Beide boeken mogen niet ontbreken in de boekenkast van een mossenliefhebber. Hopelijk
verschijnt er zowel van de Fotogids als Moose een tweede druk waarin tenminste de
technische problemen (verkeerde namen bij foto’s resp. slechte foto’s) worden opgelost.
Inmiddels neemt de beschikbaarheid van goede foto’s van mossen sterk toe (zie bv. ook
Buxbaumiella 86 voor een bespreking van de Britse en Ierse Field Guide). Vreemd genoeg
ontbreekt het nog vaak aan foto’s van kenmerken die alleen door foto’s kunnen worden
overgebracht. Lastige groepen zijn het meest gediend met onderling vergelijkbare foto’s van
relevante veldkenmerken, soms zijn dit details, soms habitusbeelden. Detailfoto’s in
vochtige en droge toestand van kopjes van roodkleurende veenmossen uit de Actutifoliagroep bijvoorbeeld. Aangevuld met tekeningen van de stambladen en voilà: velddeterminaties worden een makkie! Een foto van een mengsel van Hypnum andoi en H.
cupressiforme waaruit het verschil tussen beide soorten goed blijkt, kan werken als een eyeopener. Weinig bryologen weten dat je in het veld Polytrichum commune s.l. en P.
formosum in vegetatieve (vochtige) toestand in één oogopslag kunt onderscheiden. Ook hier
zou een foto van een mengsel wonderen doen. Andere lastige soortkoppels of -groepen zijn
juist gediend met karakteristieke habitusfoto’s. Zoals bij Hedwigia en Schistidum. De
Fotogids geeft heel bijzondere foto’s van kapselende Cinclidotus-soorten maar deze foto’s
laten opvallende verschillen in habitus niet zien. Hiervoor zijn onderling vergelijkbare foto’s
nodig van mosplukken in vochtige en droge toestand. Het opvallende habituele onderscheid
tussen Brachythecium oedipodium en B. rutabulum kan alleen door specifiek hiertoe
gemaakte foto’s worden overgebracht. Ook binnen Bryum zijn veel meer veldkenmerken
beschikbaar dan gedacht. Kortom: het wachten is op een flora waarin al het goede van
tekst, tekeningen en foto’s samenkomt. De Zweedse mossenboeken in de reeks
Nationalnyckeln gaan al een heel eind die kant op (zie Buxbaumiella 82).
Rienk-Jan Bijlsma
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Verenigingsnieuws
Ambassadeurssoorten
De BLWG werkt samen met partners in de Coalitie
Biodiversiteit aan het project Gemeentelijke Ambassadeurssoorten. Gemeenten kunnen de communicatie
over hun natuur- en milieubeleid naar burgers
versterken door dit te illustreren met een aansprekende soort of soortgroep. Mossen en
korstmossen zijn bij uitstek indicatoren voor schone
lucht. Beleid om luchtvervuiling zoals fijnstof en
stikstofverbindingen tegen te gaan, maar ook een goed
bomenbeleid, heeft daarom ook positieve gevolgen
voor deze soorten. Daarnaast gaan veel mossen en
korstmossen in de stad vooruit: een positieve
boodschap die de BLWG graag met meer mensen wil
delen. Meer informatie: www.ambassadeurssoorten.nl.

Nationale Databank Flora en Fauna en Het Natuurloket
De BLWG werkt samen met andere PGO’s, zoals Floron en de Vlinderstichting, mee in de
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Inmiddels zijn we hiermee zover dat op 16
september de samenwerkingsovereenkomst met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt
getekend. De GaN wordt tegelijk verzelfstandigd en maakt vanaf dat moment geen
onderdeel meer uit van het ministerie van LNV. In samenwerking met de PGO’s zorgt de
GaN voor het uitvoeren van contractonderzoek, waaronder de meetnetten voor korstmossen
en Geel schorpioenmos, de ontwikkeling van de NDFF en de verkoop van natuurgegevens
aan bedrijven en overheden via Het Natuurloket. Het voordeel voor de BLWG is dat het
bedrijfsleven en diverse lokale overheden meebetalen aan de inwinning van natuurgegevens, terwijl de gegevens zelf meer gebruikt gaan worden voor natuurbescherming.
Een ander voordeel is dat met de NDFF de BLWG toegang krijgt tot gegevens van andere
organisaties, zoals Natuurmonumenten. Waarnemers krijgen in de komende jaren toegang
tot hun eigen waarnemingen via websites zoals telmee.nl en waarneming.nl. Ook
universiteiten kunnen gebruik gaan maken van natuurgegevens. Meer informatie:
www.gegevensautoriteitnatuur.nl.

Witte gebieden van mossen inventariseren
We zijn er bijna! De lijst van slecht geïnventariseerde uurhokken is de afgelopen twee jaar
sterk geslonken. Alleen in de provincies Drenthe en Flevoland zijn voor de mossen nog
relatief veel gebieden waarin weinig waarnemingen zijn gedaan. Met het oog op het maken
van nieuwe verspreidingsatlas voor mossen, is het gewenst om in het komende seizoen alle
witte gebieden een keer te bezoeken. De BLWG biedt een reiskostenvergoeding voor
waarnemers die een dag veldwerk besteden in zo’n hok, en daarna minimaal 40 soorten
vinden in drie kilometerhokken. De lijst van uurhokken en de voorwaarden voor deelname
zijn te vinden op de website www.blwg.nl (rubriek waarnemers). Door in te loggen op de
website kunt u een uurhok claimen en bekijken welke soorten al uit het uurhok bekend zijn.
Voor korstmossen is de lijst witte gebieden wat langer. De witte gebieden liggen vooral in
Noord-Brabant, Noord-Limburg, de Kop van Noord-Holland en Friesland. Inmiddels zijn vier
lichenologen begonnen met het gericht bezoeken van witte gebieden. In het afgelopen jaar
zijn daardoor drie maal zoveel witte gebieden bezocht als gemiddeld over de jaren 20022008. Met name de verspreidingskaarten van steenbewonende korstmossen worden
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hierdoor veel completer. Het claimen van hokken voor korstmossen werkt op dezelfde
manier als voor mossen. Kennis van de steenbewonende soorten is wel noodzakelijk om
mee te kunnen doen met dit project. Meer informatie: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl,
0182-538761)

Nog niet geclaimde witte gebieden van mossen (links) en korstmossen (rechts) op 20
augustus 2010.

J.J. Barkmanprijs voor bryoloog Chris Buter
Op zaterdag 12 juni is in
Natuurmuseum Brabant in
Tilburg de eerste J.J.
Barkmanprijs voor veldbryologie uitgereikt aan
Chris Buter uit handen
van
BLWG-voorzitter
Henk Siebel. De BLWG
heeft de J.J. Barkmanprijs
in het leven geroepen om
verenigingsleden te prijzen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt met het
inventariseren van (korst)
mossen en kennisoverdracht naar beginnende
mossenliefhebbers.
De
prijs is genoemd naar prof. J.J. Barkman die in de periode 1950-1970 veldonderzoek deed
naar het voorkomen van mossen en korstmossen in Nederland en België. Door hem werd in
de jaren 1970 de term “epifytenwoestijnen” geïntroduceerd voor gebieden waar door de zure
regen geen mossen en korstmossen op bomen voorkwamen. Hij promoveerde op
onderzoek aan de samenhang in het voorkomen van soorten op bomen in relatie tot
omgevingsfactoren. Barkman was een enthousiast docent die zijn kennis met vele
studenten heeft gedeeld. Chris Buter (75) is de man achter de Veldgids Mossen en de
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recent verschenen Fotogids Mossen. Door zijn inspanning zijn deze boeken
totstandgekomen, waardoor een breed publiek kennis kan maken met de boeiende wereld
van de mossen. Chris is ook al lange tijd actief als veldonderzoeker. In westelijk Brabant
heeft hij in talloze natuurgebieden de mosflora in kaart gebracht, waarbij elk project werd
afgerond met een rapport aan de beheerder, zodat bijzondere soorten beschermd konden
worden. Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Chris zich ook ingespannen om zijn
mossenkennis in het veld over te dragen aan een groot aantal mensen, met name uit
Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en ook net over de grens in Vlaanderen. De uitreiking van
de prijs vond plaats tijdens de feestelijke presentatie van de Fotogids Mossen waarbij
zo'n 40 mensen aanwezig waren.

Kijk ook eens naar ‘hogere’ planten
Veel ‘mossenmensen’ hebben een ‘plantenverleden’ (waarmee we dan gemakshalve maar
even de interesse in hogere planten aanduiden). De overlap in actieve waarnemers tussen
BLWG en FLORON lijkt desondanks maar beperkt. Je richt je waarnemingsactiviteiten toch
meestal maar op één soortgroep tegelijk.
Voor wie graag ‘jaarrond graast’ is een combinatie van zowel (korst)mossen als hogere
planten ter inventarisatie toch zo gek nog niet. Waar de mosseninventarisaties zich vooral in
het winterhalfjaar afspelen, is het zomerhalfjaar (april-september) juist de tijd voor planteninventarisaties. Met de komst van portals voor natuurdata (telmee.nl en waarneming.nl) en
een Nationale Database Flora en Fauna wordt het doorgeven en raadplegen van data van
verschillende soortgroepen ook steeds eenvoudiger.
Daar komt bij dat soort- en biotoopgerichte inventarisaties steeds belangrijker worden ten
opzichte van totale streeplijsten per kilometerhok. Voor het uitkammen van kilometerhokken
op alle aanwezige plantensoorten heb je een uitgebreide soortkennis nodig, maar met
goede kennis van een beperkt aantal aandachtsoorten kun je dus ook al prima aan
FLORON-projecten deelnemen.
Zo zijn losse meldingen van Rode-Lijstsoorten bijzonder welkom. Er kijken weliswaar meer
mensen naar vaatplanten dan naar (korst)mossen, maar nog lang niet alles bekend. Vooral
detailcoördinaten van de vindplaats zijn vaak een belangrijke aanvulling op bestaande
gegevens. Al speurend naar (korst)mossen komen er vast regelmatig bijzondere planten op
je pad die het doorgeven waard zijn.
Wie in voorjaar of zomer meer tijd te besteden heeft, kan meedoen aan het verspreidingsonderzoek. Daarbij gaan we gericht oude vindplaatsen van bijzondere soorten opnieuw
bezoeken en leggen ook informatie over de populatieomvang en exacte groeiplaats vast.
Voor wie de smaak echt (weer) te pakken krijgt is er ook altijd nog het echte ‘strepen’,
waarbij een kilometerhok volledig wordt uitgekamd. Dat levert in botanisch rijke gebieden al
gauw zo’n 300 soorten per hok op. Kom daar met mossen maar eens om!
Kijk voor meer informatie op www.floron.nl onder ‘tellen’ of neem contact op met FLORON
(071-5273531) / floron@floron.nl. Waarnemingen zijn altijd welkom.

Excursies
Donderdagavond 9 t/m zondag 12 september - Internationale (korst)mossendriedaagse
Ardennen
Van 10 t/m 12 september (aankomst donderdagavond) organiseert de Vlaamse Werkgroep
Bryologie en Lichenologie weer een mossen en korstmossendriedaagse, ditmaal in de vallei
van de Ourthe te Nadrin, een deelgemeente van Houffalize. Het Parc naturel des 2 Ourthes
is erg gevarieerd. Op het programma staan onder meer silicaatrotsen en bosfragmenten met
oude loofbossen. In 2009 werd door E. Sérusiaux in de rivier Collema dichtomum herontdekt. Ook voor mossen is de streek erg interessant. Diverse overnachtingsmogelijkheden
zijn voorzien. Er is de keuze tussen een verblijf op de camping La Belle-Meuse te Nadrin of
een beperkt aantal plaatsen in een gîte. De leiding is in handen van Dirk De Beer (mossen),
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Damien Ertz en Dries Van den Broeck (lichenen). Als u in een gîte wilt verblijven, moet u
voor 14 mei inschrijven in verband met het beperkt aantal plaatsen. Bij voldoende
belangstelling kunnen wij een groepskorting krijgen op de camping. Inschrijven bij Dries Van
den Broeck: dries.vandenbroeck@telenet.be. Ook wie maar een dag komt moet zich
inschrijven.
Zaterdag 11 september - KNNV Mossenexcursie Strijbeekse Heide
Mossenexcursie van KNNV afdeling IJssel en Lek. De vennen bij de Strijbeekse Heide zijn
recent goed onder handen genomen door een lokale werkgroep. Onder leiding van Chris
Buter, bekend van de nieuwe KNNV Fotogids Mossen, bezoeken we dit gebied opnieuw. Hij
tracht ons een aantal bryologische bijzonderheden te tonen. Start: 8:30 uur, bij metrostation
Capelse Brug in Capelle a/d IJssel.Voor aanmelding (verplicht) zie de website van KNNV
IJssel en Lek.
Zondag 12 september - KNNV Mossenexcursie Liesbos Breda
Beginnersexcursie mossen in het Liesbos door Henk Backx van de mossenwerkgroep
Breda. Start: 9:00 uur op de parkeerplaats in de Willemstraat tegenover de VVV in Breda.
Meer informatie op de website van KNNV afd. Breda.
Donderdagavond 16 t/m zondag 19 september - BLWG Najaarsweekend Schiermonnikoog
Het Waddeneiland Schiermonnikoog is al een behoorlijk aantal jaren niet door de BLWG
bezocht. We verblijven op kampeerboerderij De Kooiplaats, vlak bij de eendenkooi, ten
oosten van het dorp. Hier kunt u kamperen. Andere accomodatie dient u zelf te regelen
(huisjes op de Kooiplaats zijn helaas niet meer beschikbaar). Denk eraan dat u uw auto op
het vasteland dient achter te laten! Vervoer van bagage van veerboot naar kampeerboerderij kan geregeld worden: dit svp melden bij uw opgave. Fiets huren kan vanaf
aankomstplek veerboot. (Korst)mossenexcursies onder deskundige leiding zijn op vrijdag,
zaterdag en zondag en starten om 9:00 uur vanaf de kampeerboerderij. Zie voor verslagen
en soortenlijsten van vroegere excursies ons tijdschrift Buxbaumiella nrs.43, 47 en 48.
Zaterdag 9 oktober - Mossenexcursie Rheden
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar de begraafplaats Heiderust te
Rheden, een waar levermossen-eldorado. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats voor de
begraafplaats, Lentsesteeg, zijweg van de Arnhemsestraatweg, aan de westkant van
Rheden. Eventueel afhalen van NS-station Rheden in overleg.
Woensdag 13 oktober - KNNV Korstmossencursus Amersfoort
KNNV afd. Amersfoort organiseert een korstmossencursus voor beginners (op
woensdagavond 13 oktober en wandeling op zaterdagochtend 23 oktober) in Centrum voor
Natuur en Milieu De Schothorst in Amersfoort. Docent: Leo Spier. Aanmelden bij: Arie van
den Bremer (a.vandenbremer@tiscali.nl). Kosten: 8 euro (4 euro voor KNNV-leden).
Zaterdag 23 oktober - Mossenexcursie bij Heerde (Overijssel)
Mosseninventarisatie in een bosgebied in de omgeving van Heerde met Mariet van Gelder
en leden van de plantenwerkgroep KNNV Epe-Heerde en Zwolle. Start: 10:00 uur op de
parkeerplaats bij Het Erf van Daendels, Nieuwe Zuidweg te Heerde (km-hok 195-491).
Zaterdag 30 oktober - Korstmossenexcursie Amsterdam
Korstmossenexcursie in Amsterdam-Centrum onder leiding van Henk Timmerman. Steeds
meer soorten keren terug in de hoofdstad, aangevuld met nieuwkomers: vaak zuidelijke
soorten, al dan niet door mensenhand aangevoerd. Een kans om allerlei bijzondere soorten
te leren kennen, waaronder Witkopvingermos en de uit Frankrijk aangevoerde Caloplaca
cerinella en Caloplaca cerinelloides. Start: 12.00 uur hoek Prinsengracht/Amstelveld
tegenover de Amstelkerk.
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Donderdag 4 november - NHGL Lezing over mossen in Maastricht
Het Natuurhistorische Genootschap Limburg (Kring Maastricht) organiseert een lezing over
mossen door Jan Kersten. Start: 20:00 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.
Aanmelden niet nodig.
Zaterdag 6 november - Korstmossenexcursie Schiedam
Korstmossenexcursie in het Prinses Beatrixpark in Schiedam onder leiding van Laurens
Sparrius. Hier leert u de algemene korstmossen op bomen en steen kennen. Start: 10.00
uur bij de parkeerplaats aan de Parkweg.
Woensdag 10 november - KNNV Mossencursus Amersfoort
De KNNV afd. Amersfoort organiseert een mossencursus voor beginners (op
woensdagavond 10 november en wandeling op zaterdagochtend 20 november) in Centrum
voor Natuur en Milieu De Schothorst in Amersfoort. Docent: Jan Pellicaan. Aanmelden bij:
Arie van den Bremer (a.vandenbremer@tiscali.nl). Kosten: 8 euro (4 euro voor KNNVleden).
Zondag 14 november - NHGL Veenmossenexcursie Brussummerheide
Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg organiseert een veenmossenexcursie door de
Brunssummerheide met Lisa Op den Kamp. Vertrek: 10.00 uur van de manege Rode Beek,
Ouverbergstraat te Brunssum.
Zaterdag 20 november - Mossenexcursie Kaapse Bossen
Deze excursie stond oorspronkelijk gepland voor deze datum, maar is verplaatst naar
zaterdag 22 januari 2011.
Zaterdag 11 december - Mossenexcursie Zuid-Flevoland
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Horsterwold of het Hulkesteinse
Bos nabij Zeewolde (Zuid-Flevoland). De bossen van de Flevopolders leveren altijd wel
verrassingen op en dat zal nu vast niet anders zijn. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats van
de Algemene Begraafplaats aan de Dasselaarweg 26 te Zeewolde.
Zaterdag 22 januari 2011 - Mossenexcursie Kaapse Bossen
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar de Kaapse Bossen bij Doorn
(Utrechtse Heuvelrug). Vooral interessant vanwege zijn vele doodhoutsoorten. Start: 10.00
uur op de parkeerplaats van de Kaapse Bossen, hoek Leersumse Straatweg (N225) en
Maarsbergseweg. Eventueel afhalen van NS-station Driebergen-Zeist in overleg.
Zaterdag 5 februari - BLWG Mossenwerkdag Amersfoort
BLWG Werkdag in Amersfoort. Tijdens deze dag kunt u onder deskundige leiding mossen
en korstmossen zoeken en determineren.
Zaterdag 26 februari - BLWG Lezingendag Tilburg
Jaarlijkse lezingendag van de BLWG in Natuurmuseum Brabant in Tilburg.
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Vragen aan… Hans Colpa
In deze rubriek komt telkens een interview met een betrokken bryoloog of lichenoloog aan
bod. Dit keer vertelt Hans Colpa over zijn eerste kennismaking met de bryologie.

Er was eens…
“Ver hier vandaan in een uitgestrekt groen woud bevond zich een open plek. Deze plek was
omgeven door lage heuvels waarop statige oude woudreuzen stonden. In het midden, waar
het lager was, bevond zich een weide met mooie bloemen in allerlei vormen en kleuren.
Daartussen stroomde een smal beekje. Het kristalheldere water bespatte hier en daar de
nat geworden keien. De beide oevers en ook de heuvels onder de bomen kleurden groen
van het overdadige mos. In de eerste zonnestralen dwarrelden prachtige vlinders en een
enkele vogel zong uit volle borst. Dauwdruppels hingen als parels aan de grassprietjes. Het
was er stil en vredig. Als je heel goed luisterde kon je af en toe een zacht stemmetje of wat
geritsel horen. Dat waren de elfjes en de kaboutertjes die er woonden. Het liefst sliepen ze
op het zachte mos…”
Waarom ben je eigenlijk geïnteresseerd in die (onooglijke) mossen?
Het is zo’n beetje de meest gestelde vraag die mij de afgelopen jaren gesteld is. Meestal
gaan er bij de vragensteller dan de wenkbrauwen in de golfstand. En ja, dan ga je
nadenken: “Waar ligt de oorsprong eigenlijk van mijn interesse in deze nietige plantjes?” Als
een heuse Freudiaan keer ik terug naar mijn kindertijd. En op een dag schoot ineens het
bovengenoemde sprookje te binnen. Ik moet een jaar of 5 geweest zijn toen mijn juf het

Buxbaumiella 87 (2010)

61

sprookje vertelde. Op één of andere manier maakte het verhaal diepe indruk op me. De
essentie van het verhaal ben ik allang vergeten. Maar ik weet nog precies hoe die plek eruit
zag. En vooral dat de plek overdadig bedekt was met mos en de sprookjesfiguren die daar
graag op sliepen een belangrijk onderdeel ervan uitmaakte. Zo stelde ik mij de
sprookjeswereld voor: een paradijselijk oord met op zijn minst de aanwezigheid van
mossen.
Dertig jaar later
Mijn hele leven was ik al geïnteresseerd in de natuur. Jaren had ik vogels en vleermuizen
geïnventariseerd en deed pogingen om vlinders, sporen van zoogdieren, weekdieren,
libellen, planten en paddenstoelen te herkennen. Tot ik op een gegeven moment in de
bibliotheek de Nieuwe Atlas van de Nederlandse Bladmossen van Landwehr op de plank
zag staan. Ik nam het boek mee naar huis en begon ijverig enkele mossen in mijn tuin te
determineren. Helaas zonder succes… Al die tekeningen leken teveel op elkaar… Van het
bestaan van de mossenflora van Touw & Rubers wist ik niets af en bovendien hadden ze
deze niet in de bibliotheek. Hoewel de mossen me uitermate boeide, legde ik het boek en
daarmee mijn potentiële mossenhobby, als ‘te moeilijk’ aan de kant.
Weer enige jaren later kreeg ik te horen dat er in het Biologisch Instituut in Haren een
beginnerscursus over mossen zou worden gegeven. Ik was getipt door Pauline Arends, die
boswachter was/is bij Staatsbosbeheer. Samen gingen we destijds regelmatig op pad om
soorten te leren herkennen. Ze vertelde dat zij een mossencursus wilde doen en dat ze van
plan was om daarvoor een microscoop te kopen. Mij trok de cursus ook en we besloten toen
om samen bij een bedrijf in Arnhem microscopen aan te schaffen. De cursus werd gegeven
door Ben van Zanten. Op enthousiaste wijze leerde hij ons de eerste beginselen van het
determineren. Hij werd hierbij geassisteerd door enkele werkgroepleden. IJverig probeerden
we de verschillende begrippen van de verschillende onderdelen van een mos te onthouden
en te herkennen onder de microscoop. Vanaf het begin leerde Ben ons om systematisch de
determinatietabellen te gebruiken en niet te gaan gokken om welke soort het nu ging.
Geduldig beantwoordde hij de vele vragen die we hadden. Het bleek overigens dat het
mossenvak niet voor iedereen was weggelegd. Een deel viel direct na de cursus af. Enkelen
gingen door, waaronder ik zelf. Om de week was er een determinatieavond in Haren.
Drents Groningse Mossenwerkgroep
Op mijn werk regelde ik het zo, dat ik mee kon met de mossenexcursies die altijd
doordeweeks werden georganiseerd. Zo leerde ik de groeiplaatsen van de verschillende
mossen kennen en verzamelde ik mossen om thuis en op de avonden in Haren te
determineren. Heel langzaam leerde ik zo de meest voorkomende mossen herkennen. Wat
me nog de meeste moeite koste waren de Latijnse soortnamen. Door een vorm dyslexie die
ik heb, kan ik dergelijke woorden alleen leren met veel geduld en inspanning. Wat me
geholpen heeft is het invoeren van gegevens voor de Drents-Groningse Mossenwerkgroep.
Na het invoeren van duizenden mossen ga je de namen ervan herkennen en onthouden.
Mossen op hunebedden
De Drents-Groningse Mossenwerkgroep werkt vaak in projecten. Eén van die projecten was
het inventariseren van mossen op hunebedden. Dit project sprak mij erg aan. Niet alleen
omdat ik geïnteresseerd ben in de Drentse archeologie, maar ook vanwege de exotische
mossen die erop voorkomen. Speciaal voor dit project heb ik een zomervakantie gewijd aan
het zoeken naar ‘hunebed-’mossen in Noorwegen. Daar groeien Hedwigia, Andreaea en
Racomitrium immers volop.
Het toeval wilde dat ik enige jaren voorafgaande aan het project bij Stichting Het Drentse
Landschap was komen werken. Deze natuurorganisatie beheert de helft van de
hunebedden. Mijn ervaringen zou ik kunnen gebruiken bij beheeradviezen. Eén van de
vruchten is een rapport dat Laurens Sparrius en ik samen hebben geschreven, waarin we
heel concrete beheeradviezen per hunebed geven. Het heeft even geduurd, maar inmiddels
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heb ik toestemming om snoei- en kapwerkzaamheden bij ‘onze’ hunebedden te laten
verrichten.
Meer uren in een dag
Het determineren van mossen beschouw ik als een soort puzzel. Ik kan heerlijk ontspannen
achter een microscoop zitten en proberen te achterhalen welke soort ik nu weer onder het
oculair heb. Ik vergeet dan de dagelijkse beslommeringen en geniet volop van de
wonderlijke miniatuurwereld.
Het kost alleen wel veel tijd. En dat niet alleen. Ook het werk en het huis vragen natuurlijk
hun aandacht. Om maar niet te spreken over enkele andere interesses van me, zoals het
hiërogliefenschrift van het oude Egypte, het weer, oude zeilschepen en het Theravada
boeddhisme. Af en toe verzucht ik wel eens: “Ik wou dat er meer uren in een dag èn meer
dagen in de week, etc. waren.”
Wie is de volgende persoon in deze rubriek?
Dit keer geef ik graag de pen door aan een echtpaar: Jan Kersten en Riek van den Bosch
uit Asten.
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