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De Nederlandse Racomitriums (bisschopsmutsen), deel II
Henk Greven
Inleiding
In de loop van 2012 zijn de collecties van
Racomitrium (Hedw.) Brid. van het Nationaal Herbarium in Leiden gereviseerd. Na
de Nederlandse Racomitriums deel I
(Greven 2012), volgt hier deel II, waarin
het Racomitrium canescens-complex wordt
behandeld. Op basis van de revisie en bestudering van relevante literatuur, is een
nieuwe sleutel opgesteld voor de in Nederland voorkomende Racomitrium-soorten.
In 1983 publiceerde de Noorse bryoloog
Arne Frisvoll een monografie van het Racomitrium canescens-complex. Hij onderscheidde hierin drie taxa: R. canescens
(Hedw.) Brid., R. ericoides (Brid.) Brid. en R.
elongatum Frisvoll sp. nov. Deze monografie kwam beschikbaar nadat de collecties door Wim Rubers waren gereviseerd
in het kader van flora van De Nederlandse
Bladmossen (Touw & Rubers, 1989). Bij
die revisie zijn de collecties van R. elonga-

tum en R. ericoides niet van elkaar onderscheiden. In de flora zijn de twee taxa
echter wel opgenomen, echter als variëteiten, wegens overgangen die aangetroffen
werden bij het opnieuw bestuderen van
een deel van het materiaal. Doordat slechts
een beperkt deel van het materiaal opnieuw beoordeeld is, waren verspreiding
en oecologie van de nieuw omgrensde taxa
in 1989 onvolledig bekend. Bij de bespreking van de variabiliteit binnen var. intermedium merkte Rubers op: ‘In Nederland
zijn net als in het buitenland een aantal
mengpopulaties aangetroffen waarin var.
canescens en var. intermedium door elkaar
groeien, zonder dat overgangen aanwezig
zijn’.

Het Racomitrium canescens-complex
Toen Rubers in 1980 begon met zijn revisie van het Racomitrium canescens-complex was dit opgedeeld in twee taxa: R.
canescens var. canescens (Hedw.) Brid. en

Figuur 1. Racomitrium canescens met sporenkapsels, Meyendel, Bierlap, leg. Ben Kruijsen, 22 februari,
1980 (foto: Henk Greven).
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Figuur 2. Racomitrium canescens, sterretjes, gevormd in herbariummateriaal, Bergen, De Verbrande
Pan, Ben Kruijsen, 21 maart 1991 (foto: Henk Greven).

R. canescens var. ericoides (Brid.) Brid. In
het voorjaar van 1990 zond ik een manuscript getiteld: ‘On the ecology of Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. and Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. in inland
sand dunes of the Netherlands’ naar de
redacteur van Lindbergia, Heinjo During. In
dit manuscript, dat ik had opgesteld in
samenwerking met mijn promotor Jan
Barkman en Bram Masselink, was Racomitrium elongatum, conform Touw & Rubers
(1989), opgevoerd als R. canescens var.
intermedium. Heinjo legde het manuscript,

dat door het overlijden van zowel Barkman
als Masselink niet werd gepubliceerd, voor
aan Arne Frisvoll, die antwoordde: ‘I treat
these taxa as three species, viz. R. canescens, R. elongatum and R. ericoides.’ Dit
standpunt wordt hier gevolgd.

Racomitrium canescens (Hedw.)
Brid., Fig. 1 - 3.
Tweehuizig. Stengels onregelmatig vertakt,
dan wel zwak geveerd vertakt. Bladen
eirond-lancetvormig met vrij brede, zwak

Figuur 3. Racomitrium canescens, bladbasis en bladtop (foto’s: Henk Greven).
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gootvormige top (Fig. 3), laminacellen met
papilleuze celwanden, papillen 1-2 keer zo
lang als breed. Nerf ½ - ¾ doorlopend naar
de bladtop, glashaar kort tot lang, over de
gehele lengte dicht papillaat en sterk getand, in droge toestand onregelmatig gedraaid of hakig afstaand. Randrij boven de
bladhoekcelgroep met rechthoekige cellen.
Pionier op kalkhoudend, maar niet al te
sterk stuivend zand. Hoofdzakelijk voorkomend in het duingebied, de binnenlandse groeiplaatsen zijn uiteenlopend van
karakter: meeroever, kalkgrasland, opgespoten zand, met zand bedekte stenen,
rivierduintjes en paden in zandafgravingen. Met een loep zijn de gedraaide, of hakig afstaande glasharen een goed kenmerk,
zij het dat dit type glasharen ook voorkomt
bij R. elongatum. Deze soort is echter geveerd vertakt, heeft een tot in de bladtop
doorlopende nerf en de randrij boven de
bladhoekcelgroep bestaat uit vierkante,
dikwandige cellen. In het Nationaal Herbarium bevinden zich 142 collecties Raco-

mitrium canescens var. canescens; het merendeel hiervan is verzameld in de duinen.
De ongeveer 25 binnenlandse collecties
komen van Breda, Bussum, De Bilt, Den
Bosch, Diepenveen, Groesbeek, Maastricht,
Mantingerzand, Rosmalen, Stroe, Zweelo
en Zwolle.
Sporenkapsels worden zo nu en aangetroffen (Fig.1). R. canescens is over het algemeen gemakkelijk te herkennen aan zijn
meestal vrij lange, over de gehele lengte
sterk papilleuze glasharen, die warrelig
afstaan, verder zijn de stengels weinig
vertakt, de bladen hebben een brede,
enigszins holle top, waarin de nerf niet
meer is waar te nemen. Herbariummateriaal toont soms sterretjes, gevormd door
platgedrukte, ovale topblaadjes (Fig. 2.).
De Nederlandse naam voor Racomitrium
canescens is ‘zandbisschopsmuts’. Omdat R.
elongatum en R. ericoides ook op zand
groeien, zou ‘duinbisschopmuts’ voor Nederland een betere naam zijn, daar de

Tabel 1. Het voorkomen in 1988 van Racomitrium elongatum en R. lanuginosum in
zandverstuivingen in dennenbossen in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. ++ = veel
aanwezig, + = aanwezig, _ = afwezig.

Terrein
Bornia
Bornia
Bornia
Bornia
De Zoom
Hazencasino
Kelderbosch
Korte Duinen
Korte Duinen
Langeveen
Koeheuvel
Tannenberg
De Pan
Driebergen
Zanderij
Berkenlaantje
Hazenwater
Veenplas
Biltse Duinen
St. Helenaheuvel
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Coördinaten
148.1/453.9
149.4/454.0
149.0/454.3
149.7/453.4
146.2/462.4
154.7/457.5
153.5/456.9
150.4/462.9
150.8/462.9
154.0/458.4
153.6/453.3
144.4/458.9
143.9/458.5
149.9/452.4
151.5/453.0
147.7/462.3
154.8/459.7
154.8/459.7
143.5/459.9
152.5/450.6

Dynamiek
matig
weinig
weinig
weinig
matig
matig
matig
matig
matig
matig
matig
matig
veel
veel
weinig
geen
geen
geen
zeer veel
zeer veel

R. elongatum
++
+
+
+
_
++
++
_
++
+
++
++
+
+
+
_
_
_
_
_

R. lanuginosum
++
̵̶_
_
_
++
++
++
++
+
+
+
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Figuur 4. Natuurgebied Koeheuvel te Maarn. Racomitrium elongatum komt hier al vele tientallen jaren
algemeen voor als zandbinder tussen ijl verspreid buntgras, 16 september 2012 (foto’s: Henk Greven).

hoofdverspreiding van R. canescens voor
Nederland in het duindistrict ligt.

Racomitrium elongatum Frisvoll,
Fig. 4 – 6.
Tweehuizig. Stengels geveerd vertakt. Bladen lancetvormig, bladcellen met papillen
0.5-1.0 keer zo lang als breed, bladtop diep
gootvormig. Nerf doorlopend tot in de
bladtop. Glashaar kort tot lang, over de
gehele lengte dicht papillaat, sterk getand,
in droge toestand onregelmatig gedraaid of
hakig afstaand. Randrij boven de hoekcelgroep met afgeronde vierkante cellen met
bochtige, verdikte celwanden (Fig.6).
Pionier op kalkarm niet al te sterk stuivend
zand. De belangrijkste verspreiding ligt in
beschutte, in dennenbossen gelegen zandverstuivingen op de Utrechtse Heuvelrug
en de Veluwe. In het Nationaal Herbarium

bevinden zich 160 collecties, o.a. uit Apeldoorn, Bergen, Denekamp, Diepenveen, De
Bilt, Driebergen, Harderwijk, Hoog Keppel,
Leersum, Loenen, Nijkerk, Nijmegen, Oud
Leusden, Soest, Venlo, Wittelte, Wageningen, Wassenaar, Zeist en Zwolle.
De Nederlandse bryologen kenden vroeger
alleen R. canescens var. canescens en R.
canescens var. ericoides. Al het materiaal
van R. elongatum was in het Nationaal Herbarium opgeborgen als R. canescens var.
ericoides. In 1985 heeft Rubers dit materiaal gereviseerd als Racomitrium canescens ssp. elongatum (Frisvoll) Rubers. Hij is
hier blijkbaar op teruggekomen want dit
taxon werd niet gepubliceerd en is evenmin terug te vinden in Touw & Rubers
(1989). Hierin is het vermeld als Racomitrium canescens var. intermedium Vent.
Over het voorkomen van R. elongatum

Figuur 5. Racomitrium elongatum. Links: vochtige planten. Rechts: droge, geveerde stengels. Utrecht,
Maarn, Koeheuvel, 16 sept. 2012 (foto’s: Henk Greven).
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Figuur 6. Racomitrium elongatum. Links: bladbasis met boven de opgeblazen cellen van de bladhoekcelgroep, langs de bladrand, de kenmerkende vierkante cellen met verdikte wanden. Rechts: glashaar, die in het geheel papilleus en getand is (foto’s: Henk Greven).

noteerde Rubers: ‘vroeger vrij algemeen in
G (vooral op de Utrechtse Heuvelrug) en
vrij zeldzaam in enkel andere districten. Is
de laatste decennia door onbekende oorzaken sterk achteruit gegaan’.
In 1988 inventariseerde ik zandverstuivingen op de Utrechtse Heuvelrug. Ik trof
daar R. elongatum regelmatig aan, vaak in
gezelschap van R. lanuginosum, zie Tabel 1.
R. elongatum is ook in 2012 nog steeds
aanwezig op het merendeel van de locaties
van 1988 (Fig. 4-5), zodat geconcludeerd
kan worden dat de soort hier redelijk
standhoudt.
Uit Tabel 1 valt af te leiden dat zowel R.
elongatum als R. lanuginosum baat heeft bij
enige betreding en verstuiving. Hazenwater en Veenplas liggen in afgesloten
natuurgebieden, de enige dynamiek wordt
daar gevormd door konijnen, echter niet
voldoende voor de twee Racomitriums om
zich permanent te vestigen. Wanneer de
dynamiek te groot wordt (Biltse Duinen en
St. Helenaheuvel) kunnen beide soorten
zich evenwel ook niet handhaven. Racomitrium elongatum heeft als Nederlandse
naam ‘hakige bisschopsmuts’. Omdat bij
zowel R. canescens als R. elongatum hakige
glasharen voorkomen, is deze naam verwarrend. ‘Geveerde bisschopsmuts’ zou
beter zijn, ware het niet dat deze naam al
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vergeven is aan de weinig tot niet geveerde
R. ericoides en daardoor niet meer bruikbaar is. Werk aan de winkel voor de naamgevingscommissie!

Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.,
Fig. 7 – 10.
Tweehuizig, stengels sterk tot weinig, onregelmatig vertakt, zijtakken kort tot lang,
vrijwel recht opstaand. Bladen eirondlancetvormig, celwanden bedekt met 0.51.0 keer zo lang als breed zijnde papillen,
bladtop diep gootvormig. Nerf doorlopend
tot in de top. Glashaar meestal kort (vaak
afwezig), alleen aan de basis papilleus, het
grotere bovendeel vrijwel glad, in droge
toestaand meer of minder recht afstaand.
Randcellen boven de hoekcelgroep met
rechthoekige, dunwandige cellen. Habitat:
heidevelden, oevers van veenplassen, kalkgraslanden en rivierduinen. In het Nationaal Herbarium bevinden zich 14 collecties
afkomstig van 9 locaties, Tabel 2.
Uit Tabel 2 zou kunnen worden afgeleid
dat R. ericoides vermoedelijk is verdwenen
uit ons land, de laatste vondst dateert van
1951. De collecties van Gevers Deijnoot,
Miquel en Van Heijningen stammen uit het
eind van de 19de eeuw. In Touw & Rubers
(1989) werd het taxon vermeld als Racomitrium canescens var. ericoides Brid.

5

Figuur 7. Racomitrium ericoides, Diepenveen, mei 1847, links habitus droog, rechts een bevochtigde
stengel (foto’s: Henk Greven).

Opvallend is dat Smith (2006) over R.
ericoides meldde: ‘The commonest species
of the R. canescens aggregate’. Hill et al.
(1992) noteerden bij R. ericoides: ‘The least
xerophilous of the three British members
of the Racomitrium canescens group’. Als
preferente habitat noemen zij: vochtige
zandgronden vanaf zeeniveau tot hoog in
de bergen; hoewel meer algemeen op niet
kalkhoudende substraten, soms voorkomend in kalkgraslanden of op met een
dunne laag zand bedekt kalksteenplateau.
Op hun verspreidingskaart valt echter af te
lezen dat R. ericoides hoofdzakelijk is verzameld in Wales, Ierland en Schotland. De
Nederlandse naam voor Racomitrium ericoides is ‘geveerde bisschopsmuts’. Daar R.

ericoides niet duidelijk geveerd is en wordt
gekenmerkt door korte glasharen of glashaarloze bladtoppen, zou ‘kortharige bisschopsmuts’ een betere naam zijn.
Bij de tekeningen van het Racomitrium
canescens-complex in Landwehr (1984)
ontbreekt Racomitrium elongatum. Van R.
ericoides zijn twee bladzijden met tekeningen geplaatst. Een afbeelding van het bijzondere celpatroon langs de bladrand,
direct boven de opgezwollen cellen van de
randhoekgroep, ontbreekt. Bij Racomitrium canescens is het kenmerkende, brede,
iets verdiepte bovendeel van het blad,
waarin de nerf zich oplost, niet weergegeven. De tweede bladzijde met een
habitattekening van R. ericoides voegt wei-

Tabel 2. Collecties Racomitrium ericoides Brid. (Brid.) in het Nationaal Herbarium
Locatie
De Bilt (3x)
De Bilt
De Bilt
Diepenveen (2x)
Vlieland
Denekamp
Plasmolen
Laren
Zweelo
Overijssel ?
Gronsveld
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Verzamelaar
Van der Sande Lacoste
Gevers Deijnoot
Gevers Deijnoot
?
Van der Sande Lacoste
Van der Sande Lacoste
Kern & Reichgelt
Jan Barkman
Miquel
Van Heijningen
Nannenga-Bremekamp

Datum
April 1840
?
?
Mei 1847
Juli 1858
August. 1879
April 1930
April 1941
?
?
Mei 1951

Naam bij de revisie in 1986
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. elongatum (Frisv.) Rubers
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R . canescens var. ericoides (Hedw.) Hampe
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
R. canescens ssp. subfasciculare Kindb.
geen naamlabel aanwezig
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Figuur 8. Racomitrium
ericoides. Links: bladbasis met
dunwandige, rechthoekige
cellen aan de bladrand boven
de hoekcelgroep. Rechts: een
voor het merendeel gladde
glashaar (foto’s: Henk Greven).

nig toe aan de eerste en kan bij een herdruk worden benut om Racomitrium elongatum af te beelden.
Op de verspreidingsatlas van de BLWG
staan bij Racomitrium canescens var. ericoides acht rode stippen. Dit betekent dat de
soort na 1980 acht keer zou zijn aangetroffen. Het merendeel van deze opgaven

betreft Racomitrium elongatum, op twee
na. Op 31 mei 1998 verzamelde Marleen
Smulders een kleine hoeveelheid R. ericoides in Noord-Brabant, Best, op een brok
asfalt, gelegen in een houtwal ten zuiden
van het Wilhelminakanaal en op 4 april
2005 verzamelde Adrie Gladdines R. ericoides in het beekdal van het Merkske, bij
Halbrug, op een afgeplagd weiland.

Figuur 9. Racomitrium ericoides met kenmerkende, rechtopstaande vertakkingen, bladen scherp
gekield, nerf doorlopend tot in de bladtop en niet-papilleuze, recht afstaande glasharen, alleen
aanwezig in het vertakte gedeelte. Zeeland, Biervliet, camping de Braakman, grinddak, leg. Marco
Knipping, 08-09-2012 (foto’s: Henk Greven).
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Op 10 september 2012 mailde Hans de
Bruijn mij dat Marco Knipping op een
grinddak, in een Zeeuwse camping te Biervliet, vierkante meters Racomitrium canescens c.f. ericoides had gevonden. Hans zond
mij materiaal dat inderdaad R. ericoides
was (Fig. 9). Bij bestudering bleek dat bij
meerdere stengels zich rizoïden in de
bladoksels hadden ontwikkeld (Fig. 10). In
de literatuur trof ik over deze vorm van
ongeslachtelijke voortplanting bij R. ericoides niets aan. Op grond hiervan acht ik
het mogelijk dat stukjes R. ericoides uit
Engeland zijn komen aanwaaien en zich
met behulp van rizoiden konden hechten
op het grinddak in Biervliet. Om dit te
testen heb ik op het platte dak van onze
keuken een bak met grind geplaatst waarover ik een wateroplossing met fijngesneden R. ericoides-stengels heb uitgestrooid
(Fig. 10).
Nu maar afwachten of de soort zich gaat
ontwikkelen. In ‘De Nederlandse Racomitriums, deel I’, meldde ik dat anno 2012 het
belangrijkste substraat voor Racomitrium
lanuginosum grinddaken betrof. Het is
mogelijk dat Racomitrium ericoides dit
voorbeeld heeft gevolgd en dat deze, voor
ons land uiterst zeldzame soort, nu moet
worden gezocht op platte daken, die zijn
afgedekt met grind.
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Abstract
The Dutch Racomitrium species, part 2
In this second part of a revision of the Dutch
Racomitrium species, the taxonomy and occurrence of the Racomitrium canescens-aggregate
are described and discussed. In 2012, H.C.
Greven revised 302 samples of the Racomitrium
canescens-aggregate L.
Following Frisvoll (1983), he recognized three
species: Racomitrium canescens, R. elongatum
and R. ericoides. These taxa occur in different
habitats and show macroscopic as well as micro-

Figuur 10. Racomitrium ericoides. Links: stengel met rizoïden in de bladoksels. Rechts: een poging om
uit fijngesneden stengels nieuwe planten te kweken (foto’s: Henk Greven).
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scopic differences.
Off al specimens, 142 appeared to be Racomitrium canescens, in Touw & Rubers (1989) presented as Racomitrium canescens var. canescens
(Hedw.) Brid. This species is most common in
calcareous dune valleys along the coast.
160 Specimens appeared to be Racomitrium
elongatum; this species is most common in noncalcareous inland sand-dunes, protected by Pine
forest, situated south of the city of Amersfoort.
Racomitrium ericoides, finally, with 14 samples
from 9 localities, is by far the rarest species of
the complex. Most records are from the 19th

century, the last one is from 1951. Revision of 8
recent new collections revealed that only two of
them had been identified correctly, one from
1998 and one from 2005. Just when this
manuscript was finished, a rich vegetation of R.
ericoides was discovered on a gravel-covered
roof in the small town of Biervliet in the province of Zeeland. It is possible that in the Netherlands, R. ericoides, just like R. lanuginosum, has
found a new habitat on gravel-covered roofs.
Based on the revision in 2012, a new key for the
Racomitrium specimens in The Netherlands is
presented.

Sleutel voor Racomitrium in Nederland
1. Tenminste een deel der blaadjes met een korte of lange glashaar ................................................... 2
- Geen der blaadjes met een glashaar ................................................................................................. 4
2. Kleurloos deel der bladtop grof getand, tenminste onderaan papillaat .............................................. 3
- Kleurloos deel der bladtop glad of zwak getand maar niet papillaat, R. heterostichum s.l. ............... 6
3. Laminacellen dicht bezet met hoge papillen ...................................................................................... 8
- Laminacellen vrijwel glad of met spaarzame, lage verdikkingen (hyaliene cellen van de
bladtop en glashaar wel met hoge papillen) .............................................................. R. lanuginosum
4. Blaadjes met breed afgeronde bladtop, aan de rand met enkele verspreide tanden ....... R. aciculare
- Blaadjes met smal afgeronde bladtop, aan de rand geen tanden ...................................................... 5
5. Planten met talrijke korte zijtakken; laminacellen in het bladmidden 4-10 maal zo lang
als breed; cellen van de bladtop 2,5-6 maal zo lang als breed .....................................R. fasciculare
- Planten met zijtakken van ongelijke lengte; laminacellen in het bladmidden 1,5-3 maal zo
lang als breed; cellen van de bladtop 1-2 maal zo lang als breed, R. heterostichum s.l. ................... 6
6. Nerf aan bovenzijde van het blad kanaalvormig (op doorsnede hol, ook naar de bladbasis),
nerf breed (4-8 cellen naast elkaar), nerfdoorsnede (in het midden van het blad) 2 cellen dik .......... 7
- Nerf niet kanaalvormig (op doorsnede van boven vlak, vooral naar de bladbasis), nerf minder
breed (3-4 cellen naast elkaar), nerfdoorsnede (in het midden van het blad) 3 cellen dik ..... R. affine
7. Bladen met smal afgeronde top, olijfgroen tot zwart, bladrand breed teruggeslagen,
vooral naar de top ............................................................................................................ R. obtusum
- Bladen met spitse top, grijsgroen, bladrand vlak of hoogstens in het midden
teruggeslagen ..........................................................................................................R. heterostichum
8. Bladen in het bovendeel zwak gekield; nerf tot ½-¾ doorlopend in de bladtop;
bladpapillen 1-2 keer zo lang als breed ......................................................................... R. canescens
- Bladen in het bovendeel sterk gekield; nerf tot vrijwel in de top doorlopend;
bladpapillen 0.5 -1.0 keer zo lang als breed ....................................................................................... 9
9. Randrij van de hoekcelgroep via een aantal dunwandige kort- tot langwerpig-rechthoekige
cellen overgaand in de laminacellen, glashaar meestal kort (vaak afwezig), in droge
toestand recht of onregelmatig gedraaid, bovendeel niet papilleus ................................. R. ericoides
- Randrij van de hoekcelgroep via een aantal vierkante cellen met verdikte en bochtige
wanden overgaand in de laminacellen, glashaar kort tot lang, in droge toestand hakig
afstaand, over de gehele lengte papilleus ..................................................................... R. elongatum
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Cladonia cariosa, Lecanora zosterae, Peltigera membranacea, P. neckeri en andere nieuw ontdekte korstmossen op
Rottumerplaat
Klaas van Dort, André Aptroot & Bas Kers
Inleiding
In het kader van vegetatiemonitoring verbleven de auteurs van 3 t/m 6 augustus
2012 op Rottumerplaat. Na het ‘verplichte’
werk aan de permanente proefvlakken van
Rijkswaterstaat bleef er voldoende tijd
over om de mossen en korstmossen van de
rest van het Waddeneiland te herinventariseren. Voor het eerst zijn hierbij ook de
jonge duinen bekeken op het Noordrif, een
nieuw afgescheiden zandplaat ten noorden
van de slufter. Bovendien werden ook,
veelal lastig te herkennen, steenbewonende soorten intensief onder de loep
genomen. Behalve de baksteenkribben
rond de oostpunt ondergingen ook de
muren en het dak van het vogelwachtersverblijf een nauwkeurige inspectie.

Mossen
Het is interessant om de ontwikkelingen in
de vegetatie op Rottumerplaat te volgen,
zeker nu het Waddeneiland volkomen aan
de grillen van de natuur is overgelaten.
Hennediella heimii (ziltmos), Bryum algovicum (netknikmos) en Bryum dichotomum
(grofkorrelknikmos) zijn bijzonder talrijk
rond de lage duintjes in de kwelder en op
het Noordrif. In de moszoden houdt zich
naar alle waarschijnlijkheid nog minstens
één ander knikmos schuil. De gedachte
gaat in eerste instantie uit naar Bryum
warneum (kwelderknikmos), maar ook B.
archangelicum (ongewimperd knikmos), B.
intermedium (middelst knikmos) en zelfs
de in Nederland nog niet gevonden B.
salinum behoren tot de mogelijkheden.
Deze soorten zijn vegetatief niet met
zekerheid van B. algovicum te onderscheiden, en vormen in de zomermaanden kennelijk geen sporenkapsels op Rottumerplaat. Een favoriet biotoop van Bryum
warneum, vochtige laagten en lage duintjes
met Centaurio-Saginetum (Associatie van
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Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia), is op Rottumerplaat volop aanwezig,
al ontbreken droogvallende oevers van
duinplassen (Weeda 2011). De definitieve
ontdekking van Bryum warneum en
consorten op Rottumerplaat laat echter
nog steeds op zich wachten.
Vondsten van Drepanocladus aduncus
(moerassikkelmos) en Riccardia chamedryfolia (gewoon moerasvorkje) in 2007 in
een jonge duinvallei met veel knopbies
suggereerden de ontwikkeling van een
veelbelovend mossenbiotoop. De ontdekking van andere soorten die als indicatief
te boek staan voor het Caricion davallianae
(Knopbies-verbond) bleven evenwel uit.
Ook andere duinvalleiachtige situaties,
onder invloed van toestromend vocht afkomstig uit de zoetwaterbel onder de
nabijgelegen stuifdijk, leverden geen
nieuwe vondsten op.
Het polletje Orthotrichum pulchellum
(gekroesde haarmuts) dat in 2007 werd
aangetroffen op een abeel (Van Dort et al.
2007) gaf hoop op het ontstaan van haarmuts- en levermosrijke epifytenvegetaties,
zoals bekend van de duinstruwelen op de
grotere Waddeneilanden. Orthotrichum
pulchellum werd in 2012 echter niet meer
gezien en de uitbreiding van epifyten als
gevolg van het op leeftijd raken van de
bosjes met vlier, abeel en esdoorn bleef op
Rottumerplaat vooralsnog uit.
Dankzij handig manoeuvreren met een
ladder op het dak van het vogelwachtersverblijf kon in 2012 een drietal aanwinsten
worden verwelkomd: Didymodon rigidulus
(broeddubbeltandmos), Rhynchostegium
murale (muursnavelmos) en Schistidium
crassipilum (muurachterlichtmos). Positief
nieuws is er ook over Hylocomium splendens (glanzend etagemos), de enige Rode
Lijstsoort onder de mossen op het eiland.
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Tabel 1. Korstmossen op Rottumerplaat in 2007-2012. Sub: E = op struiken, bomen (abeel, esdoorn en
vlier) en houten strandpalen, S = op steen, T = op de grond (zand), ms = op meeuwenschedel groeiend.
Zeld: a = algemeen, z = vrij zeldzaam, zz = zeldzaam, zzz = zeer zeldzaam (code volgens Basisrapport
voor de Rode Lijst Korstmossen; www.BLWG.nl). RL = Rode Lijst categorie (BE = bedreigd, GE =
gevoelig, KW =kwetsbaar; Aptroot et al. 2012).

Amandinea punctata
Bacidia adastra
Bacidia caligans
Bacidia chloroticula
Caloplaca britannica
Caloplaca citrina
Caloplaca decipiens
Caloplaca flavocitrina
Caloplaca flavovirescens
Caloplaca holocarpa
Caloplaca lithophila
Caloplaca maritima
Caloplaca ruderum
Caloplaca saxicola
Caloplaca teicholyta
Candelariella aurella
Candelariella reflexa
Candelariella vitellina
Cladonia cariosa
Cladonia fimbriata
Cladonia furcata
Cladonia humilis
Cladonia pocillum
Cladonia portentosa
Cladonia rangiformis
Cladonia scabriuscula
Cladonia subulata
Cliostomum griffithii
Collema crispum
Collema tenax
Diplotomma alboatrum
Hypogymnia physodes
Hypotrachyna afrorevoluta
Lecania cyrtella
Lecania erysibe
Lecania rabenhorstii
Lecania sylvestris
Lecanora albescens
Lecanora campestris
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora crenulata
Lecanora dispersa
Lecanora expallens
Lecanora hagenii
Lecanora helicopis
Lecanora muralis
Lecanora pulicaris
Lecanora semipallida
Lecanora symmicta
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Sub
E
E
S
ms
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
E
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
E
T
T
E
ET
E
S
S
S
ms
S
S
E
E
S
ES
E
E
S
S
E
S
E

Vliegenstrontjesmos
Fijne knoopjeskorst
Kalkknoopjeskorst
Gladde knoopjeskorst
Schubbige citroenkorst
Gewone citroenkorst
Stoffige citroenkorst
Valse citroenkorst
Betoncitroenkorst
Muurzonnetje
Kleine citroenkorst
Gewone zeecitroenkorst
Kerkcitroenkorst
Sinaasappelkorst
Witte citroenkorst
Kleine geelkorst
Poedergeelkorst
Grove geelkorst
Knobbelig heidestaartje
Kopjes-bekermos
Gevorkt heidestaartje
Frietzak-bekermos
Duinbekermos
Open rendiermos
Vals rendiermos
Ruw heidestaartje
Kronkelheidestaartje
Gespikkelde witkorst
Gewoon geleimos
Dik geleimos
Cementkorst
Gewoon schorsmos
Gebogen schildmos
Boomglimschoteltje
Stofglimschoteltje
Steenglimschoteltje
Kalkglimschoteltje
Kalkschotelkorst
Kastanjebruine schotelkorst
Melige schotelkorst
Witte schotelkorst
Rafelschotelkorst
Verborgen schotelkorst
Bleekgroene schotelkorst
Kleine schotelkorst
Zeeschotelkorst
Muurschotelkorst
Eikenschotelkorst
Kop-en-schotelkorst
Bolle schotelkorst

Zeld
a
a
a
zz
a
a
a
a
a
a
a
z
a
a
a
a
a
a
zzz
a
a
a
zz
a
z
z
a
a
z
zz
a
a
a
z
a
a
?
a
a
a
a
a
a
a
a
z
a
a
a
a

RL

KW

KW

GE

?
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Lecanora zosterae
Lecidella elaeochroma
Lecidella stigmatea
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Peltigera canina
Peltigera didactyla
Peltigera hymenina
Peltigera membranacea
Peltigera neckeri
Peltigera rufescens
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia caesia
Physcia tenella
Pleurosticta acetabulum
Psilolechia leprosa
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Ramalina subfarinacea
Rinodina oleae (R. gennarii)
Verrucaria bryoctona
Verrucaria erichsenii
Verrucaria maura
Verrucaria muralis
Verrucaria nigrescens
Verrucaria polysticta (V. glaucina)
Vezdaea aestivalis
Xanthoria calcicola
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa
Aantal soorten

Sub
E
E
S
E
T
T
T
T
T
T
T
E
E
S
ES
E
S
E
E
E
E
E
T
S
S
S
S
S
T
S
EST
E

‘Zilte schotelkorst’
Gewoon purperschaaltje
Steenpurperschaaltje
Gewoon schildmos
Groot schildmos
Groot leermos
Soredieus leermos
Kaal leermos
Gebobbeld leermos
Zwart leermos
Klein leermos
Rond schaduwmos
Kapjesvingermos
Stoeprandvingermos
Heksenvingermos
Olijf-schildmos
Kopermos
Gestippeld schildmos
Melig takmos
Trompettakmos
Melig kusttakmos
Donkerbruine schotelkorst
Zandstippelkorst
Gewone zeestippelkorst
Zwarte zeestippelkorst
Zwart-op-wit-korst
Gewone stippelkorst
Mozaïekstippelkorst
Duinzomerkorst
Oranje dooiermos
Groot dooiermos
Klein dooiermos

Zeld
?
a
a
a
a
zz
a
zz
zzz
zz
z
a
a
a
a
a
a
a
a
a
zzz
a
zz
zz
zz
a
a
a
?
a
a
a
82

RL
?

KW

BE
BE
KW

GE

BE
BE

?
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Korstmossen

steenbewonende soorten, maar vooral een
waarnemerseffect. Een Staatsbosbeheerrapport uit 1999 vermeld 18 soorten
(Lutterop & Kasemir 1999), Van Dort et al.
(2007) kwamen terloops tot 35. De inventarisatie in 2012 leverde 82 soorten op
(tabel 1). Van de 19 vrij zeldzame tot zeer
zeldzame korstmossen die in de eenentwintigste eeuw op Rottumerplaat zijn
vastgesteld zijn er 10 opgenomen in het
Basisrapport voor de Rode Lijst Korstmossen 2011 (Aptroot et al. 2012). Van Lecania
sylvestris (kalkglimschoteltje), Lecanora
zosterae en Vezdaea aestivalis (duinzomerkorst) zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Het aantal korstmossen op Rottumerplaat
is in de loop der jaren sterk gestegen. De
toename, meer dan een verdubbeling, is te
danken aan intensief onderzoek naar

Wegens tijdgebrek was in voorgaande
jaren de aandacht voor korstmossen vrijwel beperkt tot de te monitoren proefvlak-

De populatie op de stuifdijk lijkt zich gestaag uit te breiden. Hetzelfde geldt voor
Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos).
Een overzicht van Kruijer et al. (2000)
maakt melding van 32 bladmossen en 2
levermossen. De teller bleef in 2012 staan
op 37 bladmossen en 3 levermossen. Resumerend kunnen we stellen dat het soortenaantal langzaam toeneemt, maar dat er in
de mosbegroeiing op Rottumerplaat geen
spectaculaire veranderingen zijn te bespeuren.
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Figuur 1. Lecanora zosterae op een wadpaal. Inzet: André Aptroot in actie (foto’s: Bas Kers).

ken en de stuifdijk, met name de onmiddellijke nabijheid van de gefrequenteerde
konijnenpaadjes. In 2012 is het hele eiland
intensief afgespeurd en kregen voor het
eerst steenbewonende korstmossen de nodige aandacht. Zo kon rond het vogelwachtershuis een dertigtal triviale epilieten
worden genoteerd van stoeptegels, bakstenen muren en golfplaten.
Hoewel de ter kustverdediging aangelegde
kribben op de oostpunt van het eiland niet
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veel meer voorstellen dan verspoelde lang
gerekte hopen beton en baksteen op de
vloedlijn, leverde deze toch enkele landelijk bezien schaarse zoutverdragende soorten op, onder meer de Rode Lijstsoorten
Verrucaria erichsenii en V. maura (gewone
resp. zwarte zeestippelkorst). Tabel 2
toont de samenstelling van de begroeiingen op de kribben. Het gaat om soortenarme zouttolerante gezelschappen die gerekend worden tot de Verrucarietea mau-
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Tabel 2: Korstmosvegetaties op stenen in de Waddenzee (Verrucarietea maurae)
Opp. proefvlak (dm2)
Bedekking moslaag (%)

12 3 2 3 12 3 3 3 12
50 75 25 65 10 35 10 75 30

Verrucarietea maurae
Caloplaca maritima
Caloplaca britannica
Lecanora helicopis
Verrucaria maura
Verrucaria erichsenii

3 4 2b 2b +
+
. + +
.
. + + 3
.
r 2a
. 1 2a
.
.
.
.
.

Begeleiders
Caloplaca saxicola
Lecanora hagenii (zosterae)
Lecanora dispersa
Lecania rabenhorstii
Lecanora albescens

r
+
+
1
r

.
.
.
.
+

.
1
.
.
.

rae, een tot nu toe uit Nederland nauwelijks beschreven epilitische korstmosklasse. In Noord-Duitsland worden twee associaties onderscheiden (Drehwald 1993).
Het Verrucarietum maurae is voornamelijk
uit zwarte korsten opgebouwd en komt bij
elke vloed onder water te staan. Aangrenzend, hoger in de zonering (Gilbert
2000), verschijnt het Caloplacetum marinae, een iets soortenrijker gezelschap dat
te herkennen is aan Lecanora helicopis
(zeeschotelkorst) en de oranjegele rozetten van Caloplaca britannica (schubbige
zeecitroenkorst) en C. maritima (gewone
zeecitroenkorst). De grens tussen beide
associaties is uitermate vaag en op basis
van het beperkte Nederlandse opnamemateriaal is nog geen zinvolle onderverdeling te maken.
De strandpalen werden systematisch
gecontroleerd op de aanwezigheid van
Ramalina subfarinacea (melig kusttakmos).
In 2007 was zij met een drietal plukjes
aanwezig (Van Dort et al. 2007), in 2012
werd hiervan niets teruggevonden.
Waarschijnlijk houdt Ramalina subfarinacea in Nederland nu alleen nog stand op
Terschelling. Wel constateerden we dat
strandpalen nog steeds een aanzienlijke
bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Er
groeien ongeveer evenveel epifyten op het
bewerkte hout als op alle bomen en
struiken op het eiland bij elkaar. Cliostomum griffithii (gespikkelde witkorst) en
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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
. 2a 2a
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
3
.
.
.
.
.

Gewone zeecitroenkorst
Schubbige citroenkorst
Zeeschotelkorst
Zwarte zeestippelkorst
Gewone zeestippelkorst
Sinaasappelkorst
Kleine (Zilte) schotelkorst
Verborgen schotelkorst
Steenglimschoteltje
Kalkschotelkorst

Pleurosticta acetabulum (olijf-schildmos)
zijn bijvoorbeeld alleen op palen gevonden.
Hetzelfde kan worden gezegd van Lecanora
zosterae, een zoutverdragende verwant
van L. hagenii, die op verschillende palen
op de kwelder en langs het strand is aangetroffen (fig. 1). Deze soort gedijt goed op
palen die periodiek worden omspoeld met
zeewater. Lecanora zosterae werd al eerder gemeld uit Nederland, maar het tot
dusverre verzamelde materiaal verschilde
morfologisch te weinig van L. hagenii en
andere leden van de L. dispersa-groep om
er een aparte soort in te zien. In het buitenland twijfelt men niet aan de soortstatus.
Lecanora zosterae is langs de Duitse
zeekust op strandpalen en op half vergane
zoutverdragende vaatplanten niet zeldzaam (Dolnik et al. 2008 en 2012). Behalve
aan de specifieke kustgebonden habitats is
Lecanora zosterae te herkennen aan de
donkerbruine, onberijpte, bijna gesteelde
apotheciën met een dunne, witte gegolfde
rand (Dobson 2011; Smith et al. 2009). L.
hagenii heeft kleine berijpte apotheciën
met een grijzige rand (Van Herk & Aptroot
2004) en verschilt bovendien in de vorm
van de sporen (Brodo et al. 2001).
Lecanora zosterae heeft nog geen Nederlandse naam. Gezien de zouttolerantie en
de binding aan zeekust ligt het voor de
hand om Lecanora zosterae ‘zilte schotelkorst’ te noemen.
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Figuur 2. Saginion-vegetatie op Rottumerplaat met Cladonia cariosa (knobbelig heidestaartje) en verder
o.m. strandduizendguldenkruid (foto: Bas Kers).

De stuifdijk is een absolute hotspot voor
korstmossen. Het geslacht Peltigera (leermos) is met zes soorten vertegenwoordigd.
Aan de in 2007 reeds bekende drie soorten
konden er in 2012 nog eens drie worden
toegevoegd: Peltigera hymenea (kaal leermos), P. membranacea (gebobbeld leermos) en P. neckeri (zwart leermos). Ze vormen forse plakkaten, vooral op de relatief
beschutte noordhelling van de stuifdijk en
voor de ingang van verlaten konijnenholen
waar het zand door intensieve betreding is
verdicht.
Plaatselijk zijn op de stuifdijk en in de
oudere duintjes weelderige begroeiingen
aanwezig van Cladonia humilis (frietzakbekermos), C. pocillum (duinbekermos), C.
rangiformis (vals rendiermos) en C. scabriuscula (ruw heidestaartje). Ook Hypogymnia physodes (gewoon schorsmos) en
Parmotrema perlatum (groot schildmos),
beide doorgaans schorsbewonend, groeien
er op het zand. Qua substraatindifferentie
maakt Xanthoria parietina (groot dooiermos) het nog gekker. Het is algemeen op
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steen, schors en hout, maar ook meermaals
aangetroffen op de grond, verteerde stengels van helm, konijnenbotjes en op meeuwenschedels.
In een korstmosrijk duinencomplex ten
noorden van de slufter werd een fraaie
populatie ontdekt van Cladonia cariosa
(knobbelig heidestaartje). Het bleek ook op
verschillende plekken aan de voet van de
stuifdijk voor te komen. Met de vondsten
op Rottumerplaat stijgt het aantal atlasblokken met Cladonia cariosa in Nederland
tot boven de twintig (www.blwg.nl). Standplaats en vegetatietype komen sterk overeen met die op de Boschplaat, waar
Cladonia cariosa voor ons land is ontdekt
(Masselink & Sipman 1985), en wijken
nogal af van de binnenlandse groeiplaatsen
zoals beschreven door Haveman & Van den
Berg (2007). Cladonia cariosa kiest op
Rottumerplaat onmiskenbaar positie op
het grensvlak van droog en nat, en van zoet
en zout aan de voet van de stuifdijk of
jonge duintjes. Een drietal opnamen toont
de vegetatiesamenstelling van het gezel-
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Tabel 3: Cladonia cariosa in het Zeevetmuur-verbond (Saginion maritimae)
2

Opp. proefvlak (dm )
Bedekking kruidlaag (%)
Bedekking moslaag (%)

25 100 100
85 55 35
10
5 50

Duinvoet (Saginetea maritimae)
Cladonia cariosa
Sagina maritima
Sagina nodosa
Cerastium diffusum
Plantago coronopus
Bryum algovicum
Centaurium littorale
Hennediella heimii

2m
1
1
+
2a
1
.
.

+
1
2m
r
.
.
.
.

2a

4

Zeeaster-klasse (Asteretea)
Armeria maritima

1
1
+
.
.
2a
1
1

. Engels gras

Overstromingsgrasland (Plantaginetea majoris)
Agrostis stolonifera
2m
+
Trifolium fragiferum
+
.
Carex distans
.
+
Droge graslanden (Koelerio-Corynephoretea)
Festuca rubra
2b
r
Leontodon saxatilis
2a
+
Cerastium fontanum
+
+
Elytrigia atherica
2m
.
Ammophila arenaria
+
.
Brachythecium albicans
+
.
Lotus corniculatus
.
+
Elytrigia juncea s. boreoatlantica
.
1
Cerastium semidecandrum
.
.
Sedum acre
.
.
Begeleiders
Linaria vulgaris
Phragmites australis
Trifolium repens
Bryum dichotomum
Bryum species
Ceratodon purpureus
Vezdaea aestivalis
Drepanocladus aduncus

+
+
1
2m
+
1
+
.

.
1
+
2m
.
.
.
1

schap (tabel 3). Hertshoornweegbree, sierlijke vetmuur, zeevetmuur en de zeldzame
scheve hoornbloem laten er weinig twijfel
over bestaan dat de begroeiing met
Cladonia cariosa moet worden gerekend
tot de Saginetea maritimae (Zeevetmuurklasse; Schaminée et al. 1998 en 2010). Of
sprake is van een Sagino maritimae-Cochlearietum danicae (Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad) of van een Centaurio-Saginetum is minder duidelijk. Kensoorten van beide associaties die de Zee-
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Knobbelig heidestaartje
Zeevetmuur
Sierlijke vetmuur
Scheve hoornbloem
Hertshoornweegbree
Netknikmos
Strandduizendguldenkruid
Ziltmos

. Fioringras
. Aardbeiklaver
. Zilte zegge
3
+
.
.
+
.
.
.
1
1

.
.
.
2a
+
2b
2m
.

Rood zwenkgras s.s.
Kleine leeuwentand
Gewone hoornbloem
Strandkweek
Helm
Bleek dikkopmos
Gewone rolklaver
Biestarwegras
Zandhoornbloem
Muurpeper
Vlasbekje
Riet
Witte klaver
Grofkorrelknikmos
Knikmos (G)
Gewoon purpersteeltje
Duinzomerkorst
Moerassikkelmos

vetmuur-klasse telt zijn aanwezig. Van de
soorten met een sterke binding aan droge
graslanden (Koelerio-Corynephoretea) is
vooral kleine leeuwentand abundant. Aardbeiklaver en fioringras, diagnostische vaatplanten van het Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae (Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras; Zilverschoon-verbond; Weegbree-klasse), wijzen op een milieu met wisselende waterstanden. Het
snufje zout komt van Engels gras (Zeeaster-klasse).
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Figuur 3. Cladonia cariosa (knobbelig heidestaartje) met hertshoornweegbree op Rottumerplaat (foto:
Bas Kers).

Dankwoord
Staatsbosbeheer wordt hartelijk bedankt
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Abstract
Cladonia cariosa, Lecanora zosterae, Peltigera
membranacea, P. neckeri and other newly discovered lichens on the isle of Rottumerplaat
During the mapping of vegetation on the
uninhabited Wadden Sea isle of Rottumerplaat
40 species of bryophytes and 82 lichen species
were noted. Among the new and noteworthy
finds of lichens were Peltigera hymenina, P.
membranacea and P. neckeri on a sandy dike.
Several populations of Cladonia cariosa were
detected in the young dunes. The species
composition of the surrounding Saginion
maritimae-vegetation is shown in three relevées.
The salt incrusted base of wooden poles on the
beach plains show well developed thalli of
Lecanora zosterae, an overlooked close relative
of L. hagenii from the L. dispersa group,
restricted to coastal habitats. Saxicolous lichens
on the isle were studied in detail for the first
time. Periodically flooded stones along the flood
line carry a species poor vegetation figuring
Caloplaca maritima, Verrucaria erichsehnii and
V. maura. The species composition of this
Verrucarietea maurae is documented in nine
relevées. Eleven Red List species were found, ten
of them lichens.

Figuur 4. André Aptroot en Klaas van Dort op zoek naar mossen en korstmossen op de kwelder van
Rottumerplaat (foto: Bas Kers).
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Steenbewonende mossen van Capelle aan den IJssel tot
Cadzand – Notities uit het veld
Hans de Bruijn
... waar een oude mossenplukker zijn eenvoudig handwerk verrichtte.
Marten Toonder

Inleidende opmerkingen en waarschuwingen
In een eerder stukje, gewijd aan 'kleibewonende mossen in het Poldergebied'
(Buxbaumiella 94), heb ik over het hoofd
gezien dat het Poldergebied sensu Sibelii et
Bijlsmae (2010) weliswaar ophoudt boven
Rotterdam, maar dat het daarna ter hoogte
van Alkmaar en Almere weer verdergaat.
Dat niemand mene dat Nederland een klein
land is! Het ging in dat stukje dus, en het
gaat nu weer, over het zuidwestelijk deel
van dat Poldergebied. Hoewel weinig lezers zullen hebben gemeend dat mijn verhaal ging over Snits of Anna Paulowna, had
de inperking ‘zuidwestelijk deel’ er wel bij
gemoeten. Alleen vraag ik mij af of er dan
nog iemand verder zou hebben gelezen
dan de kop. Ik heb het daarom nu anders
gedaan. Het gebied blijft hetzelfde, de twee
stukjes zijn elkaars pendant, de opzet is
dezelfde en dezelfde waarschuwingen zijn
van kracht.
Hoewel ze ook vaak op steen groeien,
vormen oeverbewoners een groep apart.
Voor zover ze uitsluitend op oevers zijn
aangetroffen, zijn ze niet opgenomen.

Mossen op steen
De steenbewonende mossen zijn minder
sterk dan hun kleibewonende broeders en
zusters gebonden aan het besproken
gebied. Klei is er alleen in de kleigebieden,
steen is overal, zij het in verschillende
hoeveelheden. De kleibewoners zijn karakteristiek voor het gebied, de steenbewoners zijn dat veel minder. Hooguit over het
(zachte en vochtige) klimaat vertellen ze
iets. De afgrenzing van het gebied is ditmaal dus betrekkelijk willekeurig.
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Dat ik een en ander kwijt wil over al die
steentjesmossen, heeft twee redenen. De
eerste is dat het hele gebied (afgezien van
de kuststrook) nog altijd matig tot slecht
onderzocht is en dus wat extra aandacht
wel gebruiken kan. De tweede is dat in heel
Nederland vrijwel alle steen net zo slecht
onderzocht is. In witte hokken, maar ook in
betrekkelijk goed onderzochte gebieden
met honderd en meer soorten, blijken steevast de meeste waarnemingen van steenbewoners, inclusief de meest algemene,
'nieuw' te zijn. Buiten de gecanoniseerde
natuurgebieden wordt nog altijd zelden
gekeken, en op de Veluwe ligt nu eenmaal
niet veel steen. Daarbij zijn stenen vrijwel
de enige Nederlandse rotsen, en we zouden
ze ten minste zo nu en dan eens een blik
waardig kunnen keuren. Zo niet, dan blijft
ook de prettige, maar helaas valse indruk
bestaan van Nederland als één groot
natuurparadijs waar van verstedelijking
nauwelijks sprake is.
Tijdens een BLWG-weekend in ZeeuwsVlaanderen werd in het Bos van ErasmusDe Knokkert bij Nieuwvliet op een losliggende baksteen de behoorlijk zeldzame
Rhynchostegiella tenella (slank snavelmos)
gevonden. Dat was niet het mos waarnaar
men in de eerste plaats op zoek was. Een
groot aantal bryologen, vallend binnen de
categorie 'natuurliefhebbers', zou zo'n
steen in het gunstigste geval een achteloze
schop hebben gegeven.
De indeling volgens Siebel & Bijlsma
(2010) maakt onderscheid tussen afgedamde zeearmen en zoutwatergetijdengebied. Voor de mosvegetatie lijkt die indeling mij weinig betekenis te hebben. Langs
en in het afgedamde, zoete Haringvliet
groeien ruwweg dezelfde mossen als langs
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de rivieren in het Rivierengebied. Langs
het eveneens afgedamde, maar zoute Veerse Meer en Grevelingenmeer groeien wel
wat halotolerante korstmossen, maar
verder is er vooral zeewier te vinden. De
mosflora onderscheidt er zich in niets van
die langs de niet-afgesloten Ooster- en
Westerschelde, dat wil zeggen dat zij
vrijwel afwezig is. Direct langs zout water
groeit zelden méér dan wat Hennediella
heimii (ziltmos) en een incidentele Didymodon tophaceus (stomp dubbeltandmos)
of Phascum cuspidatum (gewoon knopmos). De hoger op de dijken groeiende
mossen hebben tot het al of niet afgesloten
water geen directe relatie.
De meeste steen is uiteraard te vinden in
steden en dorpen. Hoe ouder die zijn en
hoe meer historische bouwwerken er zijn
te vinden (monumentengids!) hoe beter.
Na aankomst begeef ik mij doorgaans recht
naar het kerkplein. Meestal bestaat ten
minste een deel van de kerk uit oude
(bak)steen. Vooral op de voet van de
noordmuur kunnen zeldzaamheden groeien: Gyroweisia tenuis (voegenmos), Leptobarbula berica (steentjesmos), een enkele
keer Tortula marginata (gerand muursterretje). Wat hoger op de muur ontbreekt
Bryum radiculosum (muurknikmos) zelden.
Rond historische (kerk)gebouwen is
meestal méér oude steen te vinden: de
paden zijn vaak van oude ijsselsteentjes,
soms is er een (restant van) een kerkhof
met zerken van meestal kalkhoudende
steen. Voorts waterpompen, gedenktekens
en niet te vergeten het bakstenen muurtje
rondom. Niet alles is even zeldzaam, maar
bijna alles is, in combinatie met varentjes
en andere vaatplanten, wel even mooi. Een
greep: Didymodon luridus (breed dubbeltandmos), D. vinealis (muurdubbeltandmos), Homalothecium sericeum (gewoon
zijdemos), Orthotrichum anomalum (gesteelde haarmuts: ontbreekt op de lijst in
veel overigens goed onderzochte hokken!),
Rhynchostegium confertum (boomsnavelmos) en R. murale (muursnavelmos), Pseudocrossidium hornschuchianum (spits smaragdsteeltje) en P. revolutum (opgerold
smaragdsteeltje). Zowel tussen de struiken
als op het klinkerpad zijn vaak grote
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hoeveelheden Lunularia cruciata (halvemaantjesmos) te vinden. Na de kerk
volgen, als ze er zijn, bij mij andere oude
gebouwen en straatjes in de binnenstad of
de dorpskern. Van vestingen moeten
vooral muren in de onmiddellijke nabijheid
van water goed worden geïnspecteerd.
(Pseudocrossidium revolutum lijkt er een
voorkeur voor te hebben). Meestal buiten
de kern liggen kastelen, op het land landhuizen met hun bijgebouwen, op Open
Monumentendag vaak ook zonder vergunning toegankelijk.
De begraafplaatsen in het gebied zijn
belangrijk voor klei-, maar ook voor steenbewoners. Het aantal verschillende (bak)
steensoorten dat is verwerkt in grafzerken
en -monumenten, werkschuurtjes en andere bouwsels, borderranden en verharde
paden is soms aanzienlijk. Steenbewonende rouwmossen die de moeite waard
zijn, zijn onder meer Bryum radiculosum,
Didymodon luridus, Homalothecium sericeum, Orthotrichum anomalum, O. cupulatum (bekerhaarmuts), Rhynchostegium
murale. Minder algemeen, maar op oude
baksteen altijd te verwachten, zijn onder
meer het duo Gyroweisa-Leptobarbula en
Tortula marginata.
Helaas wordt voor grafstenen steeds meer
harde, gladde steen toegepast die makkelijk en goedkoop is in het 'onderhoud' en
waarop niets groeit. (Geen mossen en
korstmossen meer die binnen enkele uren
een hele begraafplaats kunnen verwoesten
en met de grond gelijk maken!) Plexiglas
rukt steeds verder op. Paden en laantjes,
en daarmee borderranden en andere
stenen afscheidingen, verdwijnen steeds
vaker om plaats te maken voor goedkoop
te onderhouden, machinaal te maaien
gazons. Een aantal van deze zaken, vrolijk
of minder vrolijk stemmend, wordt behandeld door Gilbert (1989), die in de eerste
plaats de situatie in Engeland beschrijft,
maar ook Nederlandse lezers veel te leren
heeft. Voorlopig horen veel begraafplaatsen voor bryologen nog tot de interessantere biotopen, met een hoge concentratie
van soorten. Hyperactieve gif- en hogedrukspuiters kan men proberen op andere
gedachten te brengen met de brochure
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Algen, mossen en korstmossen van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (2008), als pdfbestand ook te vinden op de BLWGwebsite. En verder pleit ik voor het opnieuw in productie nemen van de BLWGbalpen. Ik weet uit eigen ervaring dat door
zo'n hebbedingetje veel mensen de BLWGsite opzoeken van wie de hele mosgeleerdheid zich tot dan toe beperkte tot een
aantal klassieke misvattingen.
Direct langs de zoute (en dat zijn de meeste) deltawateren komen mossen nauwelijks voor. Wat de steenbewoners betreft, is
het met een of twee kussentjes Grimmia
pulvinata (gewoon muisjesmos) gewoonlijk bekeken. Hoger op de dijk kan de
stenen beschoeiing dicht begroeid zijn met
mos. Aardige te verwachten soorten zijn
onder meer Bryoerythrophyllum recurvirostre (oranjesteeltje), Didymodon vinealis
(muurdubbeltandmos), Homalothecium sericeum (gewoon zijdemos), Rhynchostegiella tenella (slank snavelmos). Tot nu tot niet
gevonden in de westelijke provincies, maar
al wel op de Brabantse oever van de
Schelde-Rijnverbinding is Hedwigia ciliata
(recht granietmos). Het is misschien de
moeite waard, nog even krom en scheef te
blijven lopen.
Aan de dijken wordt voortdurend gewerkt,
grote delen zijn daardoor inmiddels mosloos, en dat zullen zij voorlopig nog wel
even blijven. Nollen, pieren, havenhoofden
en andere uitsteeksels in zee blijven
meestal buiten schot. Daar zijn naast beton
ook nog andere steensoorten te vinden:
basalt, graniet en allerlei kalksteen.
Het gebied heeft door zijn strategische
ligging een roerige geschiedenis. Er is altijd
veel en met animo gevochten. Overblijfselen van de laatste oorlog zijn de vele
bunkers die ooit deel uitmaakten van de
Atlantikwall. Vooral op door bomen
beschutte noordwanden kunnen soms
onverwachte en spectaculaire vondsten
worden gedaan. Zie de notitie over Anomodon viticulosus. Bunkers staan de laatste
tijd weer erg in de belangstelling. Het is te
hopen dat al die belangstellenden in hun
pogingen, de aandacht op de bouwsels te
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vestigen, het omringende groen zullen sparen.

De notities
Amblystegium tenax
(waterpluisdraadmos)
Dit mos groeit vooral langs stromend of
spattend zoet water. Eigenaardig is daarom
een vondst op de natuurstenen noordmuur
van de NH kerk in Brouwershaven. Het
dichtstbijzijnde water (Grevelingenmeer)
is vrij ver weg en bovendien zout: op en
rond de waterlijn groeit alleen darmwier.
Het duurde even voor ik dit 'vreemde
slaapmos met zeer smalle bladen' op een
kerkmuur associeerde met Amblystegium.
Nog vreemder is dat op dezelfde muur ook
Rhynchostegiella curviseta (dwergsnavelmos) groeide, ook al in de eerste plaats een
oeversoort. Zijn de twee soorten samen
aangevoerd en zo ja hoe en van waar?
Vondsten op oevers zijn op het kaartje niet
weergegeven.

Anomodon viticulosus
(groot touwtjesmos)
is in Nederland vooral bekend van de voet
van oude bomen, maar groeit onder meer
ook op beschaduwde bunkers. Zo in het
park Toorenvliedt in Middelburg, waar het
werd aangetroffen in gezelschap van onder
meer Brachythecium velutinum (fluweelmos), Bryoerythrophyllum recurvirostre,
Cirriphyllum crassinervium (bossig spitsmos), Didymodon rigidulus (broeddubbeltandmos) en D. sinuosus (bros dubbeltandmos), Metzgeria furcata (bleek boomvorkje), Plasteurhynchium striatulum (geplooid
palmpjesmos), Syntrichia latifolia (riviersterretje), Syntrichia montana (vioolsterretje) en Zygodon viridissimus var. viridissimus (echt iepenmos).
Waarnemingen op boomvoeten zijn op het
kaartje niet weergegeven.

Bryum radiculosum (muurknikmos)
Algemeen op baksteen, en die komt het
meest voor in steden en dorpen. Op monumentale gebouwen, waterputten, bruggen
en dergelijke bijna altijd te vinden, maar
ook op bakstenen tuinmuurtjes in door-
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Afb. 1. Bryum murale of Muur-Knikvrucht (vruchtjes rijpen: Junij) in Flora Batava (1881). Tekenaar
onbekend. (Synoniem: Bryum radiculosum.)

snee-vervelingswijken. Een enkele maal in
specievoegen tussen natuur- of fantasiesteen. In 11 van de 261 kilometerhokken
(een klein aantal hiervan buiten het gebied) waarin Bryum radiculosum werd aangetroffen, kwamen kapselende planten
voor.
Het mos vormt opvallend compacte en
gladde, grauwbruine of -groene kussentjes,
waardoor meestal wat kapsels steken van
Tortula muralis (gewoon muursterretje).
Meestal zijn de forse en bijna altijd talrijke
tubers al met een loep te zien, soms moet
het materiaal mee naar huis. Zeer compact
groeiende exemplaren van B. capillare (gedraaid knikmos) kunnen er op de muur
veel op lijken, maar meestal zijn de kussens van B. capillare groter, minder glad
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(meer individuele plantjes te zien) en zuiverder groen.

Cirriphyllum crassinervium
(bossig spitsmos)
komt in Nederland vooral voor op stenen
oeverbeschoeiingen.
In
het
park
Toorenvliedt in Middelburg (zie Anomodon
viticulosus) aangetroffen op de door bomen
beschaduwde noordwand van een bunker
die hier als kalkrots fungeert. Op een
beschaduwd tegelplaatsje in een tuin in
Rotterdam-Zuid houdt het mos al meer dan
tien jaar stand. Ook hier groeit het in
gezelschap van Didymodon rigidulus.
Vondsten langs oevers en op niet-stenige
substraten (1x epifytisch, 1x terrestrisch)
zijn op het kaartje niet weergegeven.
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Figuur 1. Amblystegium tenax

Figuur 2. Anomodon viticulosus

Figuur 3. Bryum radiculosum

Figuur 4. Cirriphyllum crassinervium

Figuur 5. Didymodon luridus

Figuur 6. Didymodon rigidulus
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Figuur 7. Fissidens gracilifolius

Figuur 8. Grimmia orbicularis

Figuur 9. Gyroweisia tenuis

Figuur 10. Leptobarbula berica

Figuur 11. Leucodon sciuroides

Figuur 12. Orthotrichum cupulatum
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Figuur 13. Plasteurhynchium striatulum

Figuur 14. Pseudocrossidium revolutum

Figuur 15. Racomitrium ericoides

Figuur 16. Racomitrium lanuginosum

Figuur 17. Rhynchostegiella curviseta

Figuur 18. Rhynchostegiella tenella
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Figuur 19. Rhynchostegium rotundifolium

Figuur 20. Syntrichia latifolia

Figuur 21. Syntrichia montana

Figuur 22. Thamnobryum alopecurum

Figuur 23. Tortula marginata

Figuur 24. Tortula subulata var. subulata
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Didymodon luridus
(breed dubbeltandmos)
Vrijwel geen kilometerhok in stad of dorp
zonder Didymodon luridus. Waar het mos
voorkomt, is dit bijna altijd in grote
hoeveelheden, en dit vaak over een
aanzienlijke oppervlakte. Groeit er veel bij
de kerk, dan duikt het bijna altijd ook op in
de omringende straten en op de begraafplaats. Beschaduwde, oude klinkerpaden
en -plaatsjes zijn erg in trek. Het is hier een
vaste begeleider van Leptobarbula berica
(zie daar). Verder op trottoirbanden en tegels en ook wel daartussen, op duikers,
deksels en alles wat uit beton bestaat. Ontbreekt zelden op de begraafplaats, waar
het groeit op grafstenen, stenen borderranden, muurtjes, plaatsjes en verharde
paden. Bij het inventariseren van witte
hokken behoort Didymodon luridus samen
met een aantal andere steenbewoners
niettemin steevast tot de 'nieuwe' soorten.

Didymodon rigidulus
(broeddubbeltandmos)
Het algemene mos gold als min of meer
afwezig op de Zeeuwse eilanden. Dit is
inmiddels wat veranderd, maar het blijft
hier een tamelijk schaars goed. Bijna altijd
gaat het om vondsten op beschaduwde
trottoirtegels. Verder op een betonnen
bruggetje, een betonnen borderrand, een
betonnen trap, de noordwand van een
bunker, zonder één uitzondering beschaduwd. Kapsels werden binnen het gebied
alleen aangetroffen in Rotterdam.

Fissidens gracilifolius
(steenvedermos)
In februari 2010 kapselend aangetroffen
op de noordmuur van de NH kerk in IJzendijke op zeer stoffige, oude baksteen. De
lange, smalle blaadjes van het overigens
zeer kleine mosje doen bijna denken aan
die van Octodiceras fontanum (watervedermos).
Uit het gebied is één eerdere waarneming
bekend (Haamstede, 1994).

Grimmia orbicularis
(bolrond muisjesmos)
Vijf vondsten, alle in en rond Rotterdam:
hoog op het steentalud van de Nieuwe
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Maas ter hoogte van Kralingen, op een
zwaar verweerde betonpilaar onder een
niet meer in gebruik zijnd viaduct op het
Beneluxplein, op de betonnen tunnelbak
van de (eerste) Heinenoordtunnel en tweemaal op een bunker (Dordrecht, Goudswaard).
Min of meer regelmatig gaan er verdachte
Grimmia's mee naar huis. Bijna altijd draait
dit toch weer uit op G. pulvinata. Van
Goeree-Overflakkee en uit Zeeland zijn
geen waarnemingen van de soort bekend,
hoewel het vooral in Zeeland aan bunkers
niet ontbreekt.

Gyroweisia tenuis (voegenmos) en
Leptobarbula berica (steentjesmos)
In het gebied komen beide mossen vooral
voor op en rond bakstenen monumenten:
kerken, kloosters, kapellen, kastelen en
hun ruïnes, maar ook woonhuisjes inclusief
stoep. Ze zijn dan ook meestal te vinden
met de monumentengids in de hand:
ongebruikelijk, maar bijna altijd effectief.
Verschil in ecologische voorkeur tussen de
beide mossen is in de (Zuidwest-Nederlandse) praktijk niet vast te stellen. Beide
groeien vooral (maar niet uitsluitend) op
beschaduwde plaatsen, meestal op het
noorden. Vooral ijsselsteentjes zijn in trek.
De steen moet tenminste enigszins verweerd zijn. Een wat boterige substantie
waarop een plamuurmes geen geluid meer
geeft, is ideaal. Bij Sluis troffen we een
forse hoeveelheid Gyroweisia op de vochtige noordmuur van een uit 1909 daterend
klooster: in de ogen van een Gyroweisia
niet oud. Vermoedelijk is de verwering hier
door langdurige leegstand en verwaarlozing extra snel gegaan. Beide soorten zijn
een enkele maal ook gevonden in tuinen en
parken op beschutte stenen border- en
vijverranden. De klassieke Leptobarbulagroeiplaats: losse bakstenen in uiterwaarden, komt in het gebied niet voor.
Doordat we in Nederland bij zowel
Gyroweisia als Leptobarbula bijna uitsluitend met kiemplantjes te maken hebben,
zijn de stengeltjes zeer kort, bijna afwezig,
waardoor de langwerpige, aanliggende
blaadjes in rozetjes lijken te staan, als
minibromelia's. Een baksteen met Leptobarbula of Gyroweisia ziet er onder de loep

27

uit alsof er honderden van die rozetjes uit
de losse hand over zijn uitgestrooid.
Gyroweisia heeft breed afgeronde toppen,
de toppen van Leptobarbula lopen langzaam toe en zijn wat smaller. Door zowel
krullen van de bladranden als perspectivische vertekening valt dit in het veld niet
goed te beoordelen: de zaak moet mee
naar huis. Daar geven de topcellen van de
lamina uitsluitsel: bij Gyroweisia zijn die
glad, bij Leptobarbula zwaar papillaat.
Tenminste in het ideale geval. Gladde
topcellen komen ook bij Leptobarbula voor,
maar bij dóórzoeken zijn aan hetzelfde
plantje bijna altijd ook papillate bladtoppen te vinden. Of dit een kwestie van
leeftijd is? Het komt trouwens voor dat
beide soorten samen groeien. Ook blijken
ze elkaar wel eens op te volgen. Jurgen
Nieuwkoop (schriftelijke mededeling)
kwam langs een hem bekende groeiplaats
van Gyroweisia (het fort Sint Andries),
wilde eens kijken of die er na zes jaar nog
stond... en trof er Leptobarbula aan.
Beide mossen komen vrijwel altijd voor in
gezelschap van (grote hoeveelheden)
Didymodon luridus (breed dubbeltandmos). Heel erg onvolgroeide plantjes van
deze soort kunnen wat op Gyroweisia en
Leptobarbula lijken, vooral in kleur (van
enige afstand zeer donker vuilgroen, bijna
zwart), maar bladvorm (korter en breder)
en vooral habitus (duidelijker een stengel
met blaadjes, geen 'bromelia's') zijn anders.
Hoewel Gyroweisia en Leptobarbula beide
'zz' zijn, lijkt Leptobarbula verreweg de
algemeenste van de twee. Wat mijn eigen
waarnemingen betreft (niet allemaal binnen het gebied), is de stand 70-24 voor
Leptobarbula.
De atlas van Landwehr (1984) dateert van
vóór de ontdekking van Leptobarbula in
Nederland. Beide soorten staan als
Gyroweisia (afbeelding 136) vrolijk door
elkaar afgebeeld. Zoek de Leptobarbula!
Tot slot twee krasse voorbeelden uit de
praktijk: aan de drukke Broersvest in het
centrum van Schiedam was in augustus
2009 de ruïne van het Huis te Riviere van
onder tot boven begroeid met Leptobarbula. In Vrouwenpolder (Walcheren)
groeide in 2012 Leptobarbula op een piep-
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kleine ruïne recht tegenover de (forse)
plaatselijke supermarkt, midden tussen het
winkelende en ijsjes etende publiek.

Leucodon sciuroides
(eekhoorntjesmos)
werd in Wolphaartsdijk aangetroffen op
een bakstenen zijmuur van een (inmiddels
met aarde volgestorte) dijkcoupure. De
coupure dateert uit 1916, de baksteen lijkt
de originele. Het mos groeit op de kruin
van de muur, die het talud van de dijk
volgt, en lijkt op twee verschillende
plaatsen bovendien te aarzelen of het langs
de zijkant van de muur omlaag zal
klimmen. Dit is in overeenstemming met
het vermoeden van Henk Siebel
(schriftelijke mededeling) dat het mos ook
als steenbewoner een voorkeur heeft voor
niet-horizontale vlakken.
De soort leek (BLWG 2007) in aantal
achteruit te gaan op bomen, maar toe te
nemen op steen. Zet deze tendens zich nog
steeds voort, nu door de verbeterde luchtkwaliteit zelfs 'typische' steenbewoners
weer bomen gaan koloniseren? Het mos is
in het gebied eerder aangetroffen op stenig
substraat in Dishoek (1989), Haamstede
(1989) en De Heen (2008). Voor zover is
na te gaan, stammen de (schaarse) andere
waarnemingen hier van bomen.

Orthotrichum cupulatum
(bekerhaarmuts)
groeit meestal (massaal) langs rivieroevers, maar is ook ver van het water aan
te treffen, bijvoorbeeld op begraafplaatsen
(grafzerken, stenen borderranden). Zo in
Axel (begraafplaats Westsingel), Hulst (begraafplaats Glacisweg), Rotterdam (begraafplaatsen Crooswijk en Oud-Kralingen)
en Zuiddorpe. Ook elders op beton ver van
het water: een betonnen trap (Rotterdam),
betonnen boomspiegels (Rotterdam). In
het zuidelijk deel van het gebied, waar
stromend zoet water niet voorkomt, is het
voorkomen van het mos tot dit soort
groeiplaatsen beperkt.
De oeverbewoners zijn op het kaartje niet
weergegeven.
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voortbestaan van het mos onzeker. Natuur
en cultuur schijnen nu eenmaal steevast te
moeten worden gescheiden en als elkaars
vijanden gezien.
Uit het gebied is één eerdere waarneming
bekend (Haamstede, 1994)

Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.
(kortharige bisschopsmuts)

Afb. 2. Plasteurhynchium striatulum van een bunker in Middelburg. 'Het materiaal uit Nederland is
vaak niet duidelijk uitgegroeid als een palmpjesmos en kan daardoor gemakkelijk over het hoofd
worden gezien' (foto: Hans de Bruijn).

Plasteurhynchium striatulum
(geplooid palmpjesmos)
Eén pluk op een bunker in het Middelburgse park Toorenvliedt. (Voor meer
mossen op deze opmerkelijke bunker zie
Anomodon viticulosus.) Voor de determinatie moest ik de hulp inroepen van Henk
Siebel. In mijn hoogmoed was ik wat te ver
achter in de flora begonnen en daardoor
ernstig verdwaald. Tot mijn verontschuldiging kan ik aanvoeren dat het materiaal
weliswaar in de bladhoeken de donkergroene Isothecium-cellen vertoont, maar
dat het verder niet erg duidelijk is
uitgegroeid, wat bij méér Nederlandse
vondsten (vijf in getal) het geval blijkt
(BLWG 2007). Afgezien van het Middelburgse mos ontbreekt de soort in het
zuidwesten van Nederland.

Pseudocrossidium revolutum
(opgerold smaragdsteeltje)
Dit aardige mosje is binnen het gebied
aangetroffen op een vestingmuur in Den
Briel, op de restanten van een rond 1700
gesloopte kerk in Goedereede-Dorp, op de
ruïnes van de dorpskerk in Oud-Sabbinge
(gemeente Goes) en die van kasteel
Hellenburg bij Baarland, in alle gevallen op
baksteen. Bij restauratie van de vesting
Den Briel is op de vindplaats alle begroeiing inclusief mossen verdwenen. Ook op de
restanten van kasteel Hellenburg is het
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In 2011 vond Marco Knipping op een
grinddak bij Biervliet een grote hoeveelheid Racomitrium die voorlopig als R.
canescens var. intermedium Venturi & Bott.
(hakige bisschopsmuts) werd gedetermineerd. Op 7 september 2012 heb ik het dak
samen met Marco beklommen en de
populatie van vele vierkante meters
bewonderd. Het dak lag in september voor
een deel in de schaduw van een bomenrij.
Als ik het juist schat, ligt het 's zomers
bijna in zijn geheel in de zon, 's winters
grotendeels of geheel in open schaduw.
Door de droogte waren tijdens ons bezoek
veel mossen in de omgeving zonder
kunstgrepen moeilijk te herkennen, maar
op het dak stond alles er opvallend fris bij.
Vermoedelijk is het dak gemiddeld vrij nat
en staat het bij stevige onweersbuien
regelmatig blank.
Bij controle thuis leek het door mij
geoogste materiaal tot de variëteit
ericoides ([Brid.] Hampe) te behoren. Aangezien deze variëteit 'zeer zeldzaam' is,
heb ik materiaal opgestuurd naar Henk
Greven, die de juistheid van mijn determinatie per omgaande bevestigde. Hij had
juist de revisie afgerond van 521 monsters
Racomitrium canescens s.l. uit de collectie
van NCB Naturalis, en daarin slechts
veertien maal de variëteit ericoides (SYN
Racomitrium ericoides) aangetroffen. De
recentste vondst in het herbarium dateert
uit 1951, ook daarna zijn slechts zeer
incidenteel
waarnemingen
van
de
(onder)soort gedaan.
Ik heb de in Grevens artikel elders in dit
nummer voorgestelde taxonomie gevolgd
(tussenkop en illustratiebijschriften), die
ook in overeenstemming is met de meeste
door mij geraadpleegde buitenlandse
literatuur. Ook de door hem voorgestelde
Nederlandse naam heb ik overgenomen.
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Afb. 3. Racomitrium ericoides op een grinddak bij Biervliet (foto: Luciën Calle).

Racomitrium lanuginosum
(wollige bisschopsmuts)
In een nieuwbouwwijk in Dordrecht
waaide een flinke pluk van dit mos,
afkomstig van het grinddak van een rijtje
woonhuizen, tot vlak voor mijn voeten.
Zulke groeiplaatsen zijn ten minste sinds
Koopman & Meijer (1993) beroemd. Ze
troffen het mos op een groot aantal grinddaken en op grindbedden op begraafplaatsen in Friesland. Bij mijn eigen,
schaarse dakbeklimmingen heb ik helaas
nooit meer aangetroffen dan geweldige
hoeveelheden Campylopus introflexus (grijs
kronkelsteeltje). In 2011 heeft Marco
Knipping een grinddak vol Racomitrium
lanuginosum ontdekt op een camping bij de
Braakman, westelijk van Terneuzen. In
september 2012 heb ik mij daar, na een
gevaarvolle beklimming, ook van kunnen
overtuigen. Het dak is vele tientallen
vierkante meters groot en voor bijna 100%
bedekt met Racomitrium lanuginosum. Het
mos heeft zich ook met enige aarzeling
gevestigd op een ander grinddak op
dezelfde camping, waar het samen groeit
met een aanzienlijke hoeveelheid Racomi-
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trium ericoides (zie onder die soort). Het
lanuginosum-dak ligt, in tegenstelling tot
het ericoides-dak (vrijwel) permanent in
volle zon.
Uit het gebied is verder één vondst bekend
(Sint Philipsland, 2001).

Rhynchostegiella curviseta
(dwergsnavelmos)
Samen met Amblystegium tenax (waterpluisdraadmos, zie onder die soort) op de
noordmuur van de NH kerk in Brouwershaven.
Het mos is in het gebied éénmaal eerder
aangetroffen (Haamstede, eveneens op
Schouwen, 1994).

Rhynchostegiella tenella
(slank snavelmos)
Het elegante slaapmosje is in het gebied
viermaal aangetroffen. Op het talud van de
Hollandsche IJssel bij Capelle, op een
baksteen ingeklemd tussen basaltblokken.
Op een beschaduwd, bakstenen tuinmuurtje bij Rijsoord. Op een betonplaat op de
Grevelingendijk tussen Brouwershaven en
Den Osse. Op enkele blokken natuursteen
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langs de Schelde-Rijnverbinding bij Oud
Vossemeer. In alle vier gevallen droeg het
mos kapsels.
Uit het gebied is één eerdere vondst
bekend (Nieuwvliet, 2006).

Rhynchostegium rotundifolium
(rondbladig snavelmos)
Eénmaal aangetroffen in Rotterdam-West
op grasbeton tegen een dijkje. Het dijkje
vormde destijds (2003) de scheiding
tussen het oude havengebied inclusief
spoorwegemplacement en een woonwijk.
De situatie ter plaatse is sindsdien sterk
veranderd, en het mos is daar zo goed als
zeker verdwenen. Om elders weer op te
duiken?
De beschrijving in de voorlopige verspreidingsatlas en www.verspreidingsatlas.nl is
plastisch, zelf zoek ik systematisch op de
genoemde betonnen bouwsels, maar helaas zonder ooit nog een tweede Rhynchostegium rotundifolium te hebben gevonden.
Er zijn uit het gebied geen andere vondsten
bekend.

Syntrichia latifolia (riviersterretje)
Hoe sterk is het riviersterretje aan rivieren
gebonden? Ik heb het diverse malen
gevonden op boomvoeten waar geen water
valt te bekennen noch te verwachten (Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht), en éénmaal zelfs twee meter hoog
in een esdoorn achter station RotterdamNoord. Verder op beschaduwde asfaltpaden (Rotterdam), en in Middelburg op
de inmiddels bekende bunker (zie Anomodon viticulosus). Volgens Porley en
Hodgetts (2005) was Syntrichia latifolia
'locally abundant on damp crumbling tarmac paths in a park. The colonisation of
this habitat by S. latifolia, formerly considered a plant of silt-incrusted riverside
trees, is apparently a recent phenomenon.'
Op het kaartje zijn alleen vondsten vermeld van steen die niet onder directe
invloed staat van rivierwater.

Syntrichia montana (vioolsterretje)
is algemeen op kalkhoudende steen, maar
groeit vaak, en naar mijn idee steeds vaker,
ook op bomen. Meestal op de voet, maar
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ook hoger op de stam. Een algemene
tendens, gevolg van de ontzuring die het
ook andere steenbewoners mogelijk
maakt, bomen te koloniseren? Aangetroffen op eik (alleen voet), es, meidoorn,
Prunus sp., populier, wilg. In de 181 kilometerhokken waarin de soort werd aangetroffen, kwamen zeven maal kapselende
planten voor.
Waarom heet uitgerekend dit minst
'vioolvormige' van de drie 'vioolvormige'
sterretjes vioolsterretje? Drie? De tekening
van Syntrichia ruralis var. calcicola (klein
duinsterretje) in Landwehr (1984, onder
de naam Tortula calcicola), die ook is
overgenomen in Siebel & During (2006)
laat duidelijk dezelfde vorm zien. Een
vergissing? Een dergelijke viool zou
uiteraard volmaakt onbespeelbaar zijn.
Heeft de naamgevers vaag een gitaarachtig
instrument voor ogen gezweefd? De naam
vioolsterretje was al gereserveerd voor
Sarah Chang en wijlen Sir Yehudi Menuhin
in hun jonge jaren.

Thamnobryum alopecurum
(struikmos)
Van de 21 in het gebied waargenomen
struikmossen groeiden er twee op steen:
op en in twee beschaduwde bunkers op
ongeveer honderd meter afstand van
elkaar in de Zeepeduinen bij Haamstede.
Deels stond het materiaal hier op extreem
donkere plaatsen.
Op het kaartje zijn de overige (terrestrische) waarnemingen niet weergegeven.

Tortula marginata
(gerand muursterretje)
Op (zeer) oude baksteen op dezelfde
monumentale plaatsen als Gyroweisia
tenuis en Leptobarbula berica, waarmee het
soms samen groeit: noordmuren van
kerken, beschaduwde klinkerbestrating,
beschutte vijver- en borderranden in
tuinen en op begraafplaatsen. De soort is
iets zeldzamer dan Gyroweisia en een stuk
zeldzamer dan Leptobarbula, maar gedijt in
het gebied nu ook weer niet héél slecht.
Waarschijnlijk heeft het mediterraanatlantische mos het in dit zachte, vochtige
klimaat naar zijn zin?
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Regelmatig verdwijnt onvolgroeid materiaal van Tortula muralis (Tortula aestiva
[Brid.] P. Beauv.?) zonder kapsels en met
nauwelijks een glashaar thuis in de prullenmand. Kapsels werden éénmaal aangetroffen: op de bakstenen 'ruïne' in de
heemtuin in Schiedam.

Tortula subulata var. subulata
(langkapselsterretje)
Eénmaal op een caisson (beton) in Den
Inkel bij Kruiningen, waar het overigens
ook op zanddijken groeit. Ook de meeste
andere waarnemingen binnen het gebied
lijken te zijn gedaan op zand. In 1986 is het
mos door de Zeeuwse mossenpionier Henk
Mosterdijk gevonden in Park Toorenvliedt
in Middelburg. Het waarschijnlijkst lijkt mij
dat het mos groeide op een van de bunkers
die zich daar bevinden. Op mijn bunker?

Dank
Luciën Calle, de razende reporter uit
Terneuzen, heeft weer een foto ter beschikking gesteld. Verder opnieuw dank
aan allen die mij in het veld terzijde
hebben gestaan. Hun namen zijn vermeld
in het vorige artikel (Buxbaumiella 94).
Marco Knipping toonde mij zijn trofeeën,
waaronder twee verschillende Racomitriums, op een opmerkelijke camping iets
westelijk van Terneuzen.
De soortenspecialisten van de BLWG
hebben mij weer uit diverse branden
geholpen en mijn herbarium niet onaanzienlijk uitgebreid. Andermaal dank aan
alle instanties en privépersonen die mijn
aanwezigheid in hun terreinen en terreintjes hebben geduld.
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Abstract
Stone-dwelling bryophytes in south-west Holland
Another stroll through the polder area. Both the
area itself, with its clay-soil, and stone-dwellers
in general are neglected by many bryologists.
After a number of introductory remarks on
stone-dwelling bryophytes and where to find
them, a number of rare or characteristic species
are discussed.
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Scorpidium revolvens (Swartz ex An.) Rubers (purper
schorpioenmos) na 61 jaar teruggevonden in Nederland
Kees Bruin
Inleiding: vondst en herkenning
van het mos.
Tijdens een bezoek aan een van de natte
duinvalleien van het Mokslootgebied op
Texel viel mijn oog in mei 2012 op enkele
bijna zwarte mosstengeltjes, die nauwelijks afstaken tegen de eveneens donkere
ondergrond van organisch materiaal en
algen waar ze overheen kropen. Onder de
loep zag het mos er echter direct al veel
spannender uit: een sikkelmos met een
forse nerf en heel sterk gekromde bladeren. Vanwege die krachtige nerf en de sikkelvormige bladeren, gingen mijn gedachten in eerste instantie in de richting van
Drepanocladus sendtneri (gekruld sikkelmos), een soort die op Texel nog in enkele
valleien aanwezig is. Maar de kleur klopte
niet met het beeld dat ik van deze soort
had; de planten waren in de lage delen véél
te donker. Alleen de toppen van de stengels
waren min of meer groen.
Thuis gekomen heb ik het materiaal direct
onder de microscoop gelegd. Enkele stengeldoorsnedes toonden een duidelijke
hyalodermis, zodat iedere verdere gedachte aan Drepanocladus sendtneri vergeten
kon worden. Ook bleek de bladhoekcelgroep veel kleiner te zijn dan bij D.
sendtneri het geval is, en was de stengeldiameter in verhouding tot de breedte van
de basis van de stengelbladen duidelijk
geringer dan bij D. sendtneri.
Het was derhalve duidelijk dat het hier om
hetzij Scorpidium revolvens, hetzij S. cossonii (groen schorpioenmos) moest gaan.
Deze twee taxa zijn heel lang met elkaar
verward en dikwijls als één soort opgevat.
Vaak ook is S. cossonii als een ondersoort
van S. revolvens gezien. In 1989 maakte
Lars Hedenäs met een publicatie over het
geslacht Scorpidium een einde aan deze
onduidelijkheid door aan te tonen dat het
wel degelijk om twee verschillende soorten
gaat.
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Goede foto’s van beide soorten zijn te vinden in de Field Guide die op de internetsite
van de BSBI geraadpleegd kan worden.
Voor details over het onderscheid tussen
beide soorten wordt verwezen naar dat
artikel (Hedenäs 1989), hier stip ik alleen
het volgende aan. S. revolvens is eenhuizig,

Figuur 1. Bladcellen uit het midden van stengelbladen van (a) S. revolvens en (b) S. cossonii.
Schaalstreepje = 50 micron. Uit: Blockeel 2000.

S. cossonii tweehuizig. Om van dit kenmerk
gebruik te kunnen maken, is uiteraard
materiaal met voortplantingsorganen vereist. Helaas was het Texelse materiaal volledig steriel. In dat geval blijven met name
de afmetingen van de cellen in het midden
van de stengelbladen als goed onderscheidend kenmerk over. Deze meten bij S.
cossonii 14-95 x 3,5-7 micron, bij S. revol-
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Afb. 1. Het Dulenvlak, gezien vanuit het westen. Op de voorgrond galigaan, daarachter, op het water,
drijfblad van duizendknoopfonteinkruid. Links op de achtergrond de oever met S. revolvens.

vens 61-140 x 5-9 micron. Bij de eerste
soort zijn deze cellen dus duidelijk korter
en relatief breder. Bovendien zijn de celuiteinden bij S. revolvens aanzienlijk spitser
dan bij S. cossonii, zie fig. 1, ontleend aan
Blockeel (2000).
Het Texelse materiaal kwam wat deze
celkenmerken betreft goed overeen met S.
revolvens. Ook de habitus en kleur van de
planten, en de lange bladtoppen pasten
goed bij deze soort, maar deze kenmerken
zijn variabel en niet in 100% van de gevallen betrouwbaar.
Al determinerend kwam ik dus tot S. revolvens, wat mij erg verbaasde. Ten eerste
was deze soort in Nederland alleen in het
oosten van het land gevonden en nooit in
de duinen (BLWG 2007). Ten tweede gold
dit mos al lange tijd als uitgestorven in
Nederland. Ten derde zou de verwante S.
cossonii, als een soort die op diverse
plaatsen in de duinstreek, zij het ook
zelden, gevonden was, in een duinvallei
véél meer voor de hand hebben gelegen.
Nog ietwat beduusd van deze merkwaardige mosvondst, stuurde ik een collectie
naar Dr. Henk Siebel, die voor de BLWG als
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reviseur van dit mos optreedt. Henk kon
mijn determinatie van het mos bevestigen
en wist ook te melden dat het Texelse
materiaal in alle opzichten goed overeenkwam met dat van de overige Nederlandse
vindplaatsen. De ogenschijnlijk nogal afwijkende standplaats had dus kennelijk geen
gevolgen voor het uiterlijk van het mos.
De vindplaats
Het mos is gevonden in één van de twee
zgn. ‘Dulenvlakkies’ in het Mokslootgebied.
Ter verklaring van deze veldnaam eerst het
volgende. Op Texel is ‘dulen’ de volksnaam
voor galigaan. Dat is merkwaardig, omdat
de naam ‘dulen’ ook in het nauw met het
Texels verwante Wieringse dialect voorkomt, waarin er beide lisdoddesoorten
mee worden aangeduid. Ook in Noordwest-Overijssel staan lisdodden als ‘dulen’
bekend. Op Texel worden lisdodden echter
‘rietsigaren’ genoemd. Het is merkwaardig
dat hetzelfde woord, in dit geval ‘dulen’,
voor twee nogal sterk verschillende planten gebruikt wordt in verschillende delen
van het land. Hoe dit ook zij, het Dulenvlak
is dus vernoemd naar de galigaan die er
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Afb. 2. Overzicht van de groeiplaats van S. revolvens. Links galigaan in vrucht en riet, rechts daarvan
zone met kleine zeggen en purper schorpioenmos, rechts daarvan de valleirand met heide.

groeit, niet naar lisdodden, die er überhaupt niet staan.
Beide Dulenvlakkies waren tot 1993 dicht
begroeid met galigaan, verder vooral met
kruipwilg en ijl riet. In ’93 werd in het
duingebied in deze omgeving het Mokslootproject uitgevoerd (Bruin 2001),
waarbij verspreid over een zestiental plekken in totaal ca. 35 ha valleibodem werd
afgeplagd. Tijdens dat project is ook de
zuidelijkste van de twee Dulenvlakkies
afgeplagd. Omdat galigaan een tamelijk
zeldzame plant is, die ook op de Rode Lijst
staat, ligt het afplaggen van een vallei vol
Cladium misschien niet direct voor de
hand. Maar in de lokale Texelse situatie,
waarin galigaan in tal van valleien voorkomt, was dit minder bezwaarlijk. Bovendien kwamen aan de rand van de destijds
erg ruig begroeide, want niet actief beheerde vallei plekken paddenrus en knopbies
voor. Ervaringen met het in beheer nemen
van een iets minder natte, maar wel vergelijkbare vallei in de naaste omgeving, het
Kammosvlakkie, waar o.a. galigaan, knopbies en vlozegge groeiden, waren zeer
positief (Bruin 1989), zodat het afplaggen
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van één van beide Dulenvlakkies wel gerechtvaardigd leek. In het Kammosvlakkie
ging het overigens om het in maaibeheer
nemen van een verruigde vegetatie, niet
om afplaggen. In aansluiting op het plaggen
is vrijwel het gehele Mokslootgebied in
1995 in beweiding genomen met grootvee.
Er lopen jaarrond Schotse Hooglanders en
Exmoor ponies, in lage dichtheden. Enkele
valleien zijn echter van deze beweiding
uitgesloten, omwille van hun bijzondere
vegetatie en ook om differentiatie in het
beheer te behouden. Dit zijn onder meer
het Kammosvlakkie en het Zuidelijke
Dulenvlak. Hier wordt jaarlijks gemaaid,
waarna het gewas wordt afgevoerd.
Vanwege de kwetsbaarheid van het terrein
wordt hier met een éénassige trekker met
messenbalk gemaaid en wordt het gewas
met de hand bij elkaar geharkt. In natte
jaren kan het laagste deel van de vallei niet
gemaaid worden, zodat daar nogal eens
noodgedwongen een jaar wordt overgeslagen.
Tenslotte iets over ouderdom en ontstaan
van de vallei. De Dulenvlakkies zijn beide
duidelijk secundaire, dus door uitstuiving
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ontstane duinvalleien. Het zand dat hier is
weggeblazen, heeft bijgedragen aan de
vorming van één van de hoogste duincomplexen van Texel, rond het Loodsmansduin.
Wanneer dit uitstuivingsproces precies
heeft plaats gevonden, is niet goed bekend,
maar vermoedelijk zijn deze valleien al in
de late middeleeuwen uitgestoven. In die
tijd vormden de duinen juist westelijk van
deze valleien de zeereep.

De vegetatie in het Zuidelijke
Dulenvlakkie
De begroeiing van het Dulenvlakkie kan in
grote lijnen als volgt geschetst worden. In
het laagste gedeelte, waar een groot deel
van het jaar, vaak zelfs jaarrond, water
staat, vinden we open water. Hierin
groeien massaal het kranswier Chara
aspera (ruw kransblad) en duizendknoopfonteinkruid. Op één plek staat ook ongelijkbladig fonteinkruid. Aanvankelijk, dus
kort na het afplaggen, stonden er meer
kranswiersoorten, onder meer Chara
hispida (stekelharig kransblad), en bovendien tientallen plekken weegbreefonteinkruid (Bruin 1997). Deze twee soorten zijn
in de loop der jaren afgenomen en ‘vanzelf’
verdwenen. Dat wil zeggen: de oorzaak van
hun verdwijning is niet bekend, maar kan
in ieder geval niet aan de gebruikelijke
oorzaken van verdwijning van waterplantensoorten, zoals dichtgroeien, eutrofiëring
of verdroging toegeschreven worden, want
daarvan is hier geen sprake.
Deels al gemengd met de genoemde waterplanten, deels iets hoger in de zonering,
groeien (ijl) riet en galigaan (afb. 1). Beide
waren vóór het plaggen al aanwezig en zijn
naderhand uit achtergebleven wortels
weer uitgelopen. Bovendien kunnen ze zich
ook nog uit zaad opnieuw gevestigd hebben, zoals inmiddels in diverse afgeplagde
valleien in de omgeving is gebeurd.
Paddenrus en knopbies zijn volop gekiemd
in de vallei, de laatste staat hier voor haar
doen ook heel nat, natter dan op veruit de
meeste van haar Texelse groeiplaatsen. Op
open plekken, waar riet en galigaan hun
bovengrens bereiken, is veel dwergzegge/geelgroene zegge aanwezig, samen met
o.a. armbloemige waterbies, drienervige
zegge en egelboterbloem, soms ook teer
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guichelheil en waterpunge. Dit is de zone
die in het winterhalfjaar in principe voor
enige tijd onder water staat.
Net boven het gemiddelde winterse inundatiepeil bevindt zich meestal, zo ook hier,
de ondergrens van dophei. Daar wordt het
milieu niet alleen droger, maar ook
duidelijk zuurder. Hier vinden we de
omlijsting van de vochtige vallei, die
behalve dophei, vooral veel struikhei en in
mindere mate kraaihei en tormentil bevat,
zie afb. 2.
De hier geschetste zonering, dus een natte
vallei met een duinplasje, daarboven een
natte randzone, waarin basenminnende
moerasplanten voorkomen, en vervolgens
een omlijsting van heide, vinden we in tal
van valleien in deze omgeving, en ook wel
elders op Texel en in andere delen van het
Waddendistrict. De oorzaak hiervan is dat
het duinzand vaak al geheel ontkalkt is,
maar dat op natte plaatsen het grondwater
nog wel kalkrijk is. Dit water is vaak kwelwater, dat aangerijkt wordt met opgeloste
kalk uit diepere zandlagen. In het Landje
van Klaas Kok, een andere secundaire vallei in de naaste omgeving, komt de overgang tussen kalkrijk nat en kalkarm vochtig tot droog milieu nog sterker tot uiting
dan in het Dulenvlakkie. Hier vinden we in
het natste valleideel massaal de kalkminnaars weegbreefonteinkruid en stekelharig
kransblad, terwijl de heide langs de bovenrand van deze vallei behalve Erica en Calluna ook vier Sphagnum-soorten, sterzegge
en enkele koningsvarens bevat (Bruin
2001), soorten die in het Dulenvlakkie (tot
dusver) ontbreken.
In het Dulenvlakkie bevindt zich juist waar
de helofytenvegetatie overgaat in het
milieu van armbloemige waterbies en egelboterbloem een smalle gordel waarin het
purper schorpioenmos voorkomt. Afhankelijk van de hellingshoek, is die zone
ongeveer een halve meter breed. Lokaal,
waar de juiste vochttoestand net samenvalt met een min of meer vlakke bodem,
zoals in opn. 3 van tabel 1, komt de soort
over wat grotere oppervlakten voor.
Een bijzonder aspect van de meeste plekken waarop Scorpidium revolvens in deze
vallei voorkomt, is de overlapping in verspreiding van duizendknoopfonteinkruid
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Ter illustratie van de vegetatie op de
groeiplaats van Purper schorpioenmos zijn
een drietal vegetatieopnamen gemaakt, zie
tabel 1. Deze begroeiing kan globaal aangeduid worden als een kleine-zeggenvegetatie. Verder valt op dat de bedekking
van de kruiden tamelijk laag is, terwijl ook
de mossen met zo’n 30 tot 40 % een vrij
bescheiden bedekking hebben. Algen
vormen een vrij belangrijke bedekker,
samen met een zeer dun laagje organisch
materiaal. De vegetatie vertoont een duidelijk pionierkarakter, dat door het maaibeheer, in combinatie met een lichte winterse overspoeling, in stand gehouden lijkt
te worden.

en armbloemige waterbies. Deze twee
soorten komen weliswaar in diverse
Texelse duinvalleien in één en dezelfde vallei voor, maar dan wel gezoneerd, waarbij
beslist geen overlapping plaats vindt. In
het Dulenvlakkie ligt het optimum van
duizendknoopfonteinkruid weliswaar ook
duidelijk lager in de vallei dan dat van
armbloemige waterbies, maar er is
niettemin sprake van een onmiskenbare
overlappingszone. Hier blijven de planten
van duizendknoopfonteinkruid zeer klein
en dikwijls steriel. Deze overlappingszone
blijkt precies de smalle gordel in de
valleirand te zijn waarin ook Scorpidium
revolvens voorkomt.

Tabel 1. Vegetatieopnamen met Scorpidium revolvens op Texel.
Opname nr.
Opp. (m2)
Bed. kruidlaag (%)
Bed. moslaag (%)
Tot. bedekking (%) incl.
algen en o.m.
Vegetatiehoogte (cm)
Expositie/inclinatie (°)
vaatplanten
Potamogeton polygonifolius
Hydrocotyle vulgaris
Carex oederi ssp. oedocarpa
Carex trinervis
Eleocharis quinqueflora
Mentha aquatica
Ranunculus flammula
Salix repens
Cladium mariscus
Schoenus nigricans
Phragmites australis
Juncus articulatus
Juncus alpinoarticulatus
Eleocharis palustris
Lotus pedunculatus
Galium palustre
Carex arenaria
Leontodon saxatilis
Juncus subnodulosus
Schoenoplectus tabernaem.
Carex flacca
Samolus valerandi
mossen
Scorpidium revolvens
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus polygamus
Riccardia chamedryfolia
Riccardia incurvata
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1
2,5×0,6
20
30
100

2
1×0,5
20
30-40
100

3
2×2
35
40
90

10(40)
ZZW/3

10(50)
Z/3-5

20(60)
-/-

+.vg
2a.vg
2a.fr
2m.fr
2m.fr
+.vg
+.kn
1.vg
+.vg
+.fr
+.vg
1.vg
1.fl
+.fr
+.vg
+.fl
+.fr
+.vg
.
.
.
.

2a.fr
1.vg
1.fr
2m.fr
+.fr
+.vg
+.vg
+.vg
+.vg
+.fr
+.vg
.
.

2b.fr
2a.fl
2m.fr
2m.fr
2m.fr
1.vg
1.fl
+.vg
+.vg
+.fr
.
+.fr
1.fl

.
.
.
.

1.fl
+.fl
+.vg
(+.fl)

Duizendknoopfonteinkruid
Gewone waternavel
Geelgroene zegge
Drienervige zegge
Armbloemige waterbies
Watermunt
Egelboterbloem
Kruipwilg
Galigaan
Knopbies
Riet
Zomprus
Rechte rus
Gewone waterbies
Moerasrolklaver
Moeraswalstro
Zandzegge
Kleine leeuwentand
Paddenrus
Ruwe bies
Zeegroene zegge
Waterpunge

2b.vg
2a.vg
.
1.vg
(herfst)

2b.vg
1.vg
1.sp
.
(herfst)

1.vg
2b.vg
1.vg
.
.

Purper schorpioenmos
Gewoon puntmos
Goudsikkelmos
Gewoon moerasvorkje
Hol moerasvorkje
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Afb. 4. Scorpidium revolvens in het Zuidelijke Dulenvlakkie op Texel (foto: Marc Plomp, Vogelinformatiecentrum, Texel).

De overige mossen in het
Dulenvlakkie
Wie zou denken dat er in deze vallei,
vanwege de aanwezigheid van het purper
schorpioenmos, nog wel meer zeldzame
mossen te vinden zouden zijn, komt ietwat
bedrogen uit. Althans, wanneer men een
vergelijking maakt met fameuze valleien
als de Buitenmuy op Texel, de Eerste
Kroonspolder op Vlieland (Bruin 1996) of
het Kapenglop op Schiermonnikoog,
waarin een hele reeks bijzondere duinvalleisoorten voorkomt.
Veruit het meest algemene mos in de vallei
is Calliergonella cuspidata (gewoon puntmos), een uitgesproken ubiquist van niet al
te zure duinvalleien. Minder algemeen,
maar op diverse plaatsen aanwezig, zijn de
levermossen Pellia endiviifolia (gekroesd
plakkaatmos) en Riccardia chamedryfolia
(gewoon moerasvorkje) en de bladmossen
Bryum pseudotriquetrum (veenknikmos)
en Drepanocladus polygamus (goudsikkelmos). In de nazomer en herfst bleek ook
Riccardia incurvata (hol moerasvorkje) tamelijk algemeen te zijn op diverse plekken
in de zone waar S. revolvens voorkwam,
maar door het vroege tijdstip van de opna-
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men is deze soort niet met een bedekking
in de opnamen vertegenwoordigd. In de
noordwesthoek van de vallei is één dikke
plek Campylium stellatum (sterrengoudmos) aanwezig, op een andere plaats een
heel klein plekje Fissidens adianthoides
(groot vedermos), een recente vestiging in
de vallei. Van de genoemde soorten staan
Pellia, Bryum, Fissidens en Campylium alle
wat hoger in de zonering dan het purper
schorpioenmos.
Tenslotte moet nog Drepanocladus aduncus
(moerassikkelmos) genoemd worden,
dikwijls algemeen in natte valleien, maar
hier merkwaardigerwijs beperkt tot één
forse populatie in de oostpunt van de
vallei. Deze soort groeit hier beduidend
natter dan het schorpioenmos. Die plek
met moerassikkelmos is in meerdere opzichten merkwaardig. Zo is het ook precies
de enige plaats waar in deze vallei pinksterbloem en moerasbasterdwederik te
vinden zijn. Vermoedelijk is deze plaats
juist wat voedselrijker dan de rest van de
vallei. Dit geval illustreert overigens ook
fraai dat er in een natte duinvallei niet per
definitie sprake is van een min of meer
‘vaste’ reeks van vegetatiegordels van laag
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naar hoog, maar dat er ook de nodige
lokale verschillen, c.q. afwijkingen van het
algemene stramien kunnen voorkomen.
Ongetwijfeld moeten die toegeschreven
worden aan lokale verschillen in de samenstelling van de bodem en/of het grondwater. In het geval van S. revolvens zien we,
althans op dit moment, een vergelijkbaar
verschijnsel: de soort komt alleen langs de
noordrand van de vallei voor en ontbreekt
elders op hetzelfde hoogtepeil in de vallei.
Dit kan een kwestie van het nog niet volledig koloniseren van de geschikte biotoop
zijn, maar het is ook goed denkbaar dat
langs de bewuste valleirand juist het goede
type kwelwater aanwezig is en elders in de
vallei niet.

Enkele nadere gegevens over het
milieu van het Dulenvlakkie
In het voorgaande werden, op grond van
de vegetatie, al enkele algemene conclusies
over het milieu van het Dulenvlakkie getrokken. Omdat in het verleden enig
ecologisch onderzoek in deze vallei is uitgevoerd, kan nog wat nadere informatie
gegeven worden.
In het eerste jaar na het afplaggen is in het
Mokslootgebied door Berg & Sagel (1995)

onderzoek gedaan in een negental geplagde pq’s van 10×10 m, waarvan er één in het
Zuidelijke Dulenvlakkie lag. Hierbij bleek
dat de pH van de bodem in het laagste deel
van het pq tussen 6 en 7 lag, maar in het
grootste, hoger gelegen, gedeelte rond de 5
schommelde. In het hoogste deel bleek de
pH zelfs nog lager uit te vallen, nl. tussen
4,5 en 5. Hieruit blijkt dat in de wat drogere valleiranden inderdaad een tamelijk
zuur milieu aanwezig is.
De overige beschikbare gegevens hebben
alleen betrekking op het oppervlaktewater
in de vallei. Tijdens het onderzoek aan
weegbreefonteinkruid werd op 2 juni 1995
gemonsterd in deze vallei, uiteraard op
groeiplaatsen van de genoemde soort.
Hierbij bleek dat het water zoet en basisch
was, een EGV-waarde tussen 423 en 435
microSiemens/cm had, en, op dat moment
althans, uitgesproken arm was aan ammonia, stikstof en fosfaat.
Tien jaar later, in 2005, werden enkele waterplantenvegetaties in de vallei onderzocht in het kader van het Staatsbosbeheerproject Terreincondities (Arts &
Smolders 2008). Daarbij ging het om de
Associatie van Ruw kransblad (Charetum
asperae) en de Rompgemeenschap van

Afb. 5. Close-up van Texelse Scorpidium revolvens (foto: Marc Plomp, Vogelinformatiecentrum, Texel).
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Duizendknoopfonteinkruid (RG Potamogeton polygonifolius). Bij dit onderzoek werd
zowel naar het oppervlaktewater als het
grondwater (poriewater) gekeken, middels
één bemonstering in de zomer en één in de
winter. De gemeten pH waarden voor
beide watertypen en seizoenen gecombineerd liepen uiteen van 6,6 tot 8,1 en ook
nu was het water vrij kalkrijk en voedselarm.
Uit het voorgaande blijkt dus dat de al op
grond van de vegetatiezonering veronderstelde milieugradiënt ook door de beschikbare chemische data wordt ondersteund.
Echter, van het overgangsmilieu tussen
zuur/droog en nat/basisch waarin nu juist
het purper schorpioenmos voorkomt, zijn
precies
géén
chemische
gegevens
beschikbaar! Hier kan alleen door nader
onderzoek meer over bekend worden. Ook
zou hydrologisch onderzoek in deze vallei,
waarin helaas geen enkele grondwaterbuis
aanwezig is, nodig zijn om de oecologie van
de standplaats van het mos beter te
kunnen bestuderen. Naast het verkrijgen
van een goed beeld van het fluctuatietraject van grond- en oppervlaktewater,
zou dan ook een betere indruk van de
invloed van kwelwater in de zone met S.
revolvens verkregen kunnen worden.

De andere groeiplaatsen van S.
revolvens in Nederland
In het verleden is purper schorpioenmos
vijf keer in Nederland aangetroffen (BLWG
2007). Steeds in de oostelijke helft van het
land, in pleistocene streken. Van Henk
Siebel ontving ik het volgende lijstje:
Paterswolde 1830
Wisselse Veen (bij Epe) 1854-1932.
Brunssummerheide 1947
Hogt bij Waalre 1949
Mosbeek 1944-1951
Volgens Siebel lijkt het erop dat alle vondsten in bron- of kwelmilieus in een rijke
heideomgeving gedaan zijn.
De eerste keer dat de soort herkend werd,
was naar aanleiding van de vondst door
Victor Westhoff in 1944 in het brongebied
van de Mosbeek. Westhoff (1950) heeft een
uitgebreide beschrijving van de vindplaats
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gegeven in het Nederlands Kruidkundig
Archief. De groeiplaats in het brongebied
van de Mosbeek in Twente is door hem
omschreven als Nederlands enige ‘stroomhoogveen’, een omschrijving die mijns
inziens als een ‘misnomer’ moet worden
getypeerd; met een hoogveen had dit
milieu niets van doen. Het ging hier om een
bronveen in een vochtige heide. Op de natste plekken kwamen slenken met o.a.
Scorpidium scorpioides (rood schorpioenmos), Aneura pinguis (echt vetmos), klein
blaasjeskruid en armbloemige waterbies
voor. Iets hoger in de zonering bevond zich
een vegetatie met o.a. vetblad, lidrus,
vlozegge, parnassia en rood schorpioenmos, begeleid door Campylium stellatum,
Scapania nemorosa (bosschoffelmos), Straminergon stramineum (sliertmos) en
Warnstorfia exannulata (geveerd sikkelmos). Nog iets hoger in de zonering kreeg
de vegetatie het karakter van soortenrijke
natte heide, met beenbreek, welriekende
nachtorchis, gevlekte orchis, een drietal
Sphagnum-soorten, Dicranum bonjeani
(moerasgaffeltandmos) en Aulacomnium
palustre (roodviltmos).
In 1947 werd de tweede ‘bewuste’ vondst
in Nederland gedaan, door Wim Meijer, die
de soort in de Brunssummerheide aantrof.
Informatie over deze groeiplaats is te
vinden in het al genoemde artikel van
Westhoff. Ook hier stond het mos in een
bronveen in reliëfrijk terrein, waar in het
laagste deel Scorpidium scorpioides en
Aneura groeiden. Naast Scorpidium revolvens werden ook Straminergon stramineum
en Polytrichum commune (gewoon haarmos) genoteerd. De omlijsting leek hier
nog wat zuurder te zijn dan in de Mosbeek,
met zes Sphagnum-soorten en kleine veenbes.
Recent deed Eddy Weeda onderzoek aan
herbariummateriaal van slijkzegge, waar
dikwijls mossen als ‘aanhangsel’ bij mee
verzameld bleken te zijn. Deze zijn gedetermineerd door Henk Siebel. Hierbij
kwam onder meer aan het licht dat S. revolvens tot zeker 1932 nog in het Wisselse
Veen bij Epe aanwezig was (Weeda &
Siebel 2012). Aan hetzelfde herbarium-

Buxbaumiella 95 (2013)

Afb. 6. Scorpidium revolvens, Schwarzwald. Op deze foto is het contrast tussen de geelgroene stengeltoppen en de vrijwel zwarte lagere delen goed zichtbaar (foto: Michael Lüth).

materiaal hing behalve S. revolvens ook
gewoon puntmos.
Van de precieze context waarin het mos
hier voorkwam is helaas niets naders bekend. Andere mossen die in het Wisselse
Veen verzameld werden zijn Scorpidium
scorpioides en Campylium stellatum, maar
of die gemengd met, of dicht bij S. revolvens
voorkwamen, is onbekend. Intrigerend is
dat de bekende 19de-eeuwse bryoloog Van
der Sande Lacoste in de venen bij Epe
naast S. revolvens nog diverse bijzondere
mossen buitmaakte, zoals Bryum uliginosum (rozetknikmos) en Scorpidium scorpioides, maar daar nooit slijkzegge heeft
verzameld. In de 19de eeuw waren er diverse venen aanwezig rond Epe, en het is niet
ondenkbaar dat Van der Sande zijn collecties van purper schorpioenmos niet in het
Wisselse Veen, maar in een van die andere
venen heeft gemaakt. In dat geval zouden
er dus twee verschillende groeiplaatsen
van dit mos bij Epe geweest moeten zijn.
Ook het Wisselse Veen was een kwelgebied, waar grondwater uit hoger gelegen
heuvelachtig terrein te voorschijn trad,
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maar het geheel, dus zowel het betrokken
heuvelland, in dit geval het Veluwemassief,
als het kwelgebied van het Wisselse Veen
zelf waren duidelijk grootschaliger dan de
biotoop die in de Brunssummerheide en de
Mosbeek aanwezig was.

Purper schorpioenmos in enkele
buurlanden
Vergelijking met vindplaatsen in ons
omringende landen wordt sterk bemoeilijkt doordat het, vanwege de langdurige
verwarring rond de identiteit van purper
en groen schorpioenmos, van veel vindplaatsen niet bekend is om welke van beide
soorten het nu feitelijk ging. Dit probleem
doet zich niet alleen in mosflora’s of
verspreidingsatlassen voor, maar zo mogelijk nog sterker in plantensociologische
literatuur. Hierdoor blijft ook in veel vegetatieopnamen en synoptische tabellen onduidelijk of het purper of groen schorpioenmos betreft.
Op basis van wat inmiddels over de
ecologie van beide soorten bekend is, kan
in een deel van de gevallen achteraf nog
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wel een redelijke inschatting gemaakt
worden om welke soort het ging, met name
in gebieden waar de ruimtelijke context
vrij eenvormig is. In uitgesproken kalkrijke
streken, waarin dus zowel de droge als
natte milieus kalkrijk zijn, kan S. revolvens
in principe wel uitgesloten worden.
Hedenäs (1989) geeft een verspreidingskaartje van Zuid-Zweden, waaruit blijkt dat
S. revolvens bijvoorbeeld geheel ontbreekt
op de kalkrijke ‘Alvar-eilanden’ Gotland en
Öland, waar S. cossonii wel veel voorkomt.
Omgekeerd is op tamelijk kalkarme, maar
wel min of meer basenrijke groeiplaatsen
eerder S. revolvens dan S. cossonii te verwachten. Niettemin trof Hedenäs bij herbariumonderzoek diverse mengcollecties van
S. revolvens en S. cossonii aan, waaruit blijkt
dat er wel degelijk een zekere oecologische
overlappingszone tussen beide soorten
bestaat (Hedenäs 1989).
Literatuur met betrouwbare vermeldingen
van S. revolvens waarin zowel chemische
data van grond- of oppervlaktewater als
vegetatieopnamen of vermelding van begeleidende soorten voorkomen, heb ik niet
kunnen vinden. Daardoor zijn we aangewezen op enerzijds enkele Mosatlassen en
artikelen waarin het onderscheid tussen
beide Scorpidium-soorten al wel goed is
verwerkt, en anderzijds oecologisch onderzoek aan S. revolvens. Dat levert het volgende beeld op.
Voor het Verenigd Koninkrijk voerde
Blockeel, nadat duidelijk was geworden dat
S. revolvens en S. cossonii twee duidelijk
van elkaar gescheiden soorten zijn, een
revisie van materiaal van S. revolvens en S.
cossonii uit, om de verspreiding per ‘vicecounty’ correct te kunnen weergeven
(Blockeel 2000). Aan dit artikel kan ontleend worden dat S. revolvens in het VK
vooral voorkomt ‘in mires, in flushes, on
wet peaty banks, on irrigated rocks, and on
wet gravelly ground’. S. cossonii daarentegen wordt vermeld voor ‘base-rich mires
and fens, including dune slacks’.
Bij slechts enkele locaties in dit overzicht
worden begeleidende soorten genoemd.
Voor S. revolvens zijn dit: Sphagnum-soorten, waaronder S. teres (sparrig veenmos),
en geveerd sikkelmos. Als begeleiders van
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S. cossonii worden vermeld: Campylium
stellatum, Preissia quadrata (vierkantsmos), Philonotis calcarea (groot staartjesmos), Palustriella commutata (geveerd
diknerfmos), Cratoneuron filicinum (gewoon diknerfmos), Ctenidium molluscum
(kammos), Drepanocladus sendtneri en Calliergonella cuspidata. In één geval ook
Rhizomnium pseudopunctatum (kwelviltsterrenmos) en Tomentypnum nitens (viltnerfmos), wat op een weliswaar ietwat
basisch, maar minder kalkrijk milieu lijkt
te wijzen. Geen uitgebreide lijst, maar
voldoende om de indruk te geven dat S.
revolvens de voorkeur geeft aan minder
kalkrijke plaatsen dan S. cossonii.
Meer concrete informatie geeft die Moose
Baden-Württembergs, band 2 (Nebel &
Phillipi 2001). In deze Duitse deelstaat is S.
revolvens heel zeldzaam, en beperkt tot
enkele hooggelegen plekken (890-1300
m.) in het Zwarte Woud. Hier groeit ze op
basenrijke, maar kalkarme kwelplekken,
samen met o.a. Warnstorfia exannulata,
Scorpidium scorpioides, Sphagnum contortum (trilveenveenmos) en Calliergon giganteum (reuzenpuntmos). In BadenWürttemberg is S. cossonii relatief algemeen, en totaal niet aan grote hoogten
gebonden, hoewel ze op de Feldberg 1300
m bereikt.
Deze verspreiding naar hoogteligging
stemt goed overeen met het algemene
beeld in het Verenigd Koninkrijk (Blockeel
2000). Hoe verder zuidelijk in het areaal,
des te meer is S. revolvens gebonden aan
hooggelegen streken. Op onze breedte is de
soort al heel zeldzaam in het laagland. In
Denemarken zijn slechts twee recente
groeiplaatsen bekend, in het Duitse laagland niet één!
Opmerkelijk is in dit verband de observatie
van Mönkemeyer (1931), die van Drepanocladus revolvens s.l. zegt: ‘In der Ebene
zweihäusig (D. intermedius), in höheren
Gebirgslagen einhäusig’. In deze mededeling ligt de ervaring besloten dat de eenhuizige S. revolvens in Midden-Europa
doorgaans op grotere hoogten voorkomt
dan tweehuizige S. cossonii. Merkwaardig is
dat daaraan, en aan het verschil in huizigheid tussen beide mossen, door de
auteur hoegenaamd geen betekenis werd
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toegekend. In diens optiek lijkt het welhaast alsof de ‘soort’ Drepanocladus revolvens s.l. naar believen, afhankelijk van de
hoogteligging van de groeiplaats, kon
‘kiezen’ voor één- of tweehuizigheid.
In Zweden is door Kooijman en Hedenäs
(1991) in uiteenlopende delen van het land
ecologisch onderzoek naar S. revolvens en
S. cossonii gedaan, waarbij ook S. scorpioides betrokken was. Jammer genoeg
wordt in dit onderzoek geen enkele
begeleidende soort van deze Scorpidiums
genoemd. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat S. revolvens in minder goed

Interessant was ook, dat als pH en EGV
voor de locaties met S. revolvens en S.
cossonii tezamen in één grafiek gezet
werden, er een – theoretische – overlappingszone tussen beide soorten optrad. Dat
deze overlappingszone ook daadwerkelijk,
zij het vermoedelijk zelden, in het veld
aanwezig kan zijn, blijkt uit het bestaan
van de al genoemde mengcollecties van
beide soorten die Hedenäs (1989) aantrof
in herbariummateriaal.
Uit het bovenstaande blijkt dat de
Nederlandse vindplaatsen in de Mosbeek
en de Brunssummerheide qua ecologische

Afb. 7. Karakteristiek beeld van Scorpidium revolvens: kruipende, zwarte ‘slangetjes’, waarvan alleen de
kopjes geel tot groen zijn. In het Dulenvlakkie waren ze in mei het zwartst, vermoedelijk door het vele
licht; in de herfst werden de planten veel groener. Deze foto is gemaakt in het Schwarzwald (foto:
Michael Lüth).

gebufferde milieus, bij gemiddelde lagere
pH en EGV-waarden optrad dan S. cossonii.
Ook waren de Ca- en Mg-waarden voor
deze soort duidelijk lager. In vergelijking
met S. cossonii en S. scorpioides vertoonde
S. revolvens bovendien een opmerkelijk
smalle range voor pH, EGV en andere
chemische parameters.
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context en vegetatie goed aansluiten bij
een deel van de buitenlandse groeiplaatsen
op kwelplekken in heuvelachtig terrein.
Wanneer we de Texelse groeiplaats van S.
revolvens vervolgens vergelijken met de
andere Nederlandse groeiplaatsen en die
op vergelijkbare kwelplekken in het
buitenland, valt het verschil direct op. Niet
alleen de meer ‘duintypische’ flora, maar
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ook het vegetatietype, dat met soorten als
dwergzegge/geelgroene zegge, watermunt
en gewone waternavel op een sterker
wisselende waterstand wijst, loopt direct
in het oog. Helaas heb ik geen opnamen of
soortenlijsten van buitenlandse groeiplaatsen van S. revolvens op oevers van
meren gezien, maar het valt redelijkerwijs
te verwachten dat de Texelse groeiplaats
hier ecologisch en vegetatiekundig beter
bij zal aansluiten.

Purper schorpioenmos ook in
buitenlandse duingebieden?
Een logische vraag naar aanleiding van de
Texelse vondst van S. revolvens is, of deze
soort misschien ook in ons omringende
landen in de duinen is aangetroffen.
Volgens mededeling van Henk Siebel is
purper schorpioenmos niet uit Duitse,
Belgische of Franse duingebieden bekend.
Omdat de Belgische en Franse duingebieden niet alleen overwegend (zeer)
kalkrijk zijn, maar ook nóg verder zuidelijk
dan Nederland liggen, is het voorkomen
van S. revolvens hier ook nauwelijks te verwachten. Voor de Duitse en Deense Waddeneilanden ligt dit anders, aangezien ze
noordelijker liggen en bovendien een aanzienlijke variatie in kalkrijkdom tonen. Tot
dusver is de soort er echter niet gevonden,
maar verrassingen zijn nooit uit te sluiten.
Zo is Helodium blandowii (schansmos) in
de 19de eeuw op twee Duitse Waddeneilanden in een duinvallei gevonden! Deze
soort ligt al evenmin voor de hand in een
duinvallei als S. revolvens.
In Groot-Brittannië liggen veel, vaak heel
interessante duingebieden, die doorgaans
grenzen aan heuvel- of bergland, van waaruit kwelwater van uiteenlopende basenstatus naar de lager gelegen duingebieden
toestroomt. Het ligt voor de hand om te
veronderstellen dat, zo ergens, dan toch
wel hier purper schorpioenmos een plaatsje in de duinen heeft moeten kunnen
vinden. Helaas is in de literatuur geen
enkele ondubbelzinnige, door herbariummateriaal gesteunde, vermelding van S.
revolvens in een Brits duingebied te vinden.
Navraag bij een aantal Britse bryologen
(zie het dankwoord) leverde het volgende
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op. Blockeel noemt één collectie uit 1956
bij Heysham (Marsh behind Heysham
Harbour), een kustplaatsje in Lancashire,
waar duinen voorkomen, die intussen
deels door bouwactiviteiten zijn vernield.
Deze vondst zou dus op een duinmilieu
betrekking kunnen hebben gehad. Verder
blijkt er één collectie van D.G. Long van
Berneray te zijn, die echter nog geverifieerd moet worden.
Een bijkomend probleem in het geval van
Britse meldingen van S. revolvens en S.
cossonii uit kustgebieden is, dat in sommige streken, met name aan de westkust,
zeer kalkrijk zand (shell-sand) over zure
heuvels heen gestoven is. In dergelijke
situaties met abrupte overgangen in kalkrijkdom kunnen volgens de Schotse bryoloog Gordon Rothero (in litt.) S. revolvens
en S. cossonii pal naast elkaar, maar in net
iets ander milieu voorkomen. In ieder geval kan een dergelijk milieu niet als een
duinvallei in de strikte zin van het woord
gezien worden.
Hoewel het mij nog steeds onwaarschijnlijk lijkt dat S. revolvens op Texel wel, en in
het Verenigd Koninkrijk niet in een duingebied zou kunnen voorkomen, is me
inmiddels toch wel duidelijk geworden dat
zo’n voorkomen ook daar een grote zeldzaamheid inhoudt. Dit zet de zeldzaamheid
van de Texelse vondst in een bredere context.

Hoe en wanneer kan het mos op
Texel terecht gekomen zijn?
Omdat purper schorpioenmos uit Nederland verdwenen was, moet de vestiging
wel over grote afstand via aanvoer van
sporen door de lucht plaats gevonden hebben. Sporenvorming bij S. revolvens schijnt,
ongetwijfeld vanwege de eenhuizigheid
van de soort, vrij vaak voor te komen, in
ieder geval vaker dan bij haar tweehuizige
verwant S. cossonii.
De kortste afstand vanaf recente groeiplaatsen van S. revolvens in Denemarken,
Duitsland en Groot-Brittannië tot Texel
bedraagt respectievelijk 400, 550 en 240
km. Online verspreidingskaarten zijn te
vinden op www.fugleognatur.dk, www.
moose-deutschland.de, http://data.nbn.
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org.uk. Daarbij spreekt voor zich dat de
sporen niet per se van de dichtstbijzijnde
populaties afkomstig hoeven te zijn, en
goed van nog (aanzienlijk) grotere afstand
kunnen zijn aangevoerd. In Groot-Brittannië is de soort vooral in het noorden en
westen wijd verbreid aanwezig. Hier zijn
kapsels, volgens Blockeel (2000) ‘not uncommon’. Vanwege de overheersende westelijke winden, het grote aantal populaties
en de relatief geringste afstand, heeft het
Verenigd Koninkrijk vermoedelijk van de
drie genoemde landen de beste papieren
als mogelijke bron van herkomst van de
spore waaruit de Texelse populatie is
voortgekomen.
De vraag wanneer S. revolvens zich in het
Dulenvlakkie heeft gevestigd is moeilijk te
beantwoorden. In 2012 bleek bij nader
onderzoek, dat de soort verspreid over een
lengte van ca. 60 meter langs de valleirand
op diverse plaatsten voorkomt. Dat is een
aanwijzing dat het mos er minimaal al een
aantal jaren gestaan moet hebben. Of het in
de voorgaande jaren hier al eens sporen
heeft gevormd of niet, valt niet te zeggen.
Aannemelijk is echter dat de uitbreiding
vooral door verspreiding van losse stengels of stengeldelen, dus vegetatief, is
verlopen. De meest voor de hand liggende
oorzaak daarvan zijn de veldmedewerkers
van Staatsbosbeheer, die hier jaarlijks na
het maaien het gewas bij elkaar harken.
(Opm. dit gebeurde tot 2011, inmiddels is
een maaimachine in gebruik genomen die
het gewas meteen zelf afvoert. Het harken
is nu dus verleden tijd.) Zoals gebruikelijk,
wordt het gewas eerst op ‘walen’ (wiersen)
geharkt, die in de lengterichting van de
vallei, en in dit geval evenwijdig met de
gordel met purper schorpioenmos, lopen.
Vervolgens worden die walen op ‘roken’
(oppers) gezet en afgevoerd. De tanden
van de harken gaan daarbij meer of minder
dicht over de bodem en trekken geregeld
stukjes mos los, die al dan niet meters
verderop weer op de bodem vallen. Of, als
het tegenzit, met het hooi worden afgevoerd naar een zandig pad in de omgeving,
waar het strooisel op paden gebruikt
wordt, om verstuiving van het pad tegen te
gaan.
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Samenvattend: een vermoedelijk Britse,
sporulerende populatie van S. revolvens, de
wind, een geschikte biotoop en de maaiers/harkers hebben gezamenlijk voor een
leuke populatie van een zeldzaam mos in
een Texelse duinvallei gezorgd!

Slotbeschouwing: het
verspreidingsvermogen van
mossen.
Uit het voorgaande blijkt andermaal hoe
goed mossen in staat zijn zich via sporen
over aanzienlijke afstanden te verplaatsen
naar nieuw beschikbaar gekomen terrein.
Daarvan zijn voorbeelden uit allerlei ecologische niches te noemen, maar ik beperk
me hier even tot de mossen van venen. Dan
blijkt dat deze nieuwe vondst van S.
revolvens in Nederland heel goed past in
een reeks van vestigingen van min of meer
zeldzame moerasmossen die de afgelopen
decennia te zien is geweest in allerlei
nieuw geschapen of herschapen milieus:
afgeplagde plekken in duinvalleien, drooggevallen zandplaten, opgespoten of afgegraven terreinen: Tomentypum nitens, samen met o.a. Rhizomnium pseudopunctatum in 1982 in de Braakman, Helodium
blandowii en Sphagnum fuscum (bruin
veenmos) in 1986 gevonden op de
Schotsman (BLWG 2007) en Distichium
capillaceum plus D. inclinatum (recht en
krom visgraatjesmos), samen met o.a. Campyliadelphus elodes (tenger goudmos),
Ctenidium molluscum, Drepanocladus sendtneri en Preissia quadrata op industrieterrein in de Eemshaven (van Zanten &
Colpa 2008). Vooral het laatste geval was
spectaculair, mede vanwege het grote
aantal van 86 soorten mossen en levermossen, vooral pioniers en duinvalleisoorten, dat zich hier had weten te vestigen.
En de voorgaande opsomming is nog lang
niet volledig, o.a. op platen of voormalige
zandige oevers in het Deltagebied, rond het
IJsselmeer en het Lauwersmeer zijn vergelijkbare vondsten gedaan, die laten zien dat
mossen eigenlijk ieder geschikt plekje na
verloop van tijd wel weten te vinden.
Tenzij de successie te snel gaat, wat dan
weer pleit voor een actief beheer van zulke
gebieden, waardoor het vestigingsmilieu
geschikt blijft.
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Al deze vondsten, en de in dit artikel besproken vestiging van S. revolvens in een
afgeplagde duinvallei, zijn een riem onder
het hart van mossenzoekers en terreinbeheerders!
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Abstract
Scorpidium revolvens found anew in The Netherlands after 61 years
In May 2012 Scorpidium revolvens was found in
a dune slack on the Isle of Texel. This species
had previously been collected 5 times in The
Netherlands, for the last time in 1951. All old
finds were made in the eastern, Pleistocene part
of the country, in flushes in heathland. The Texel
locality with S. revolvens is quite different, viz. a
wet slack, dating from the late Middle Ages. The
lowest part of the slack is a temporary dune
pool, with Chara aspera and Potamogeton
polygonifolius as dominants. Parts of this pool
also contain mixed stands of Cladium mariscus
and Phragmites. Where these two helophytes
and Potamogeton polygonifolius reach their
upper limit in the zonation of the slack, they give
way to a short and open vegetation of small
sedges, Eleocharis quinqueflora, Hydrocotyle
vulgaris and other species of wet dune slacks.
There is a very narrow band, usually no more
than half a metre wide, in which Eleocharis
quinqueflora and Potamogeton polygonifolius
overlap. This is precisely the niche in which S.
revolvens has found a place here. Table 1, gives 3
relevés of the vegetation in this S. revolvens
zone. Higher up the vegetation consists of
heathland, with much Erica tetralix, Calluna
vulgaris and occasional Empetrum nigrum and

Buxbaumiella 95 (2013)

Potentilla erecta. S. revolvens appears to occur in
the transition zone between a basic, nutrient
poor dune lake and an acid heathland. Probably
this zone is also influenced by local seepage.
This find is both remarkable because it was done
in a dune slack, and because S. revolvens is
mainly a montane-boreal species, which
becomes progressively rare further south in
lowlands. In 1993 the whole slack was subject
to turf stripping operations. Until then it was a
species-poor, densely overgrown site, yielding
not much else then Salix repens, Cladium and
Phragmites. The slack has been mown on an
annual basis since 1995.
S. revolvens has never been found in dune slacks
in neighbouring countries like France, Belgium,
Germany and Denmark. However, it appears to
have been seen in one or two slacks in the UK.
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Nevertheless, it seems to be very rare in this
particular habitat here too, where one would
rather expect its close relative S. cossonii.
Finally, the surprising ability of quite a few rare
wetland bryophytes, some with a mainly
northern/mountainous distribution pattern, to
colonise newly developed sites in Holland, like
former beach planes, embanked sand banks and
slacks in which the turf has been stripped, is
discussed. Examples of such species, which have
been discovered in the country in these newly
formed habitats in the past few decades are:
Ctenidium molluscum, Distichium capillaceum, D.
inclinatum, Drepanocladus sendtneri, Helodium
blandowii, Tomentypnum nitens, Rhizomnium
pseudopunctatum, Preissia quadrata and Sphagnum fuscum.
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Pycnothelia papillaria (rijstkorrelmos) in het Harskampse
Zand
Rense Haveman & Iris de Ronde
Inleiding
Pycnothelia papillaria is in de afgelopen decennia vrijwel verdwenen uit het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap. Tot in
de zeventiger jaren van de vorige eeuw
was het een vrij algemene soort op de Veluwe en in Drenthe, die daarbuiten werd
aangetroffen op enkele plaatsen in NoordBrabant, rond Nijmegen, op de Utrechtse
Heuvelrug en in Salland (BLWG verspreidingsatlas korstmossen online). Nadat het
van zijn laatst bekende groeiplaats op het
Mantingerzand was verdwenen leek de
soort uitgestorven in Nederland, maar in
2006 werd één exemplaar van Pycnothelia
gevonden in het Otterlose Zand. Hoewel de
soort in onze contreien kenmerkend wordt
geacht voor lemige heiden (Masselink
1994; Paus 1997; Bijlsma et al. 2009, p.
113), betroffen alle recente groeiplaatsen
van de soort stuifzandbegroeiingen die tot
het Spergulo-Corynephoretum (Associatie
van Buntgras en Heidespurrie) worden gerekend (Bijlsma et al. 2009, pp. 114). In het
basisrapport voor de rode lijst korstmossen (Aptroot et al. 2011) is Pycnothelia
opgenomen als ernstig bedreigd.
Tijdens de vegetatiekartering van de soortenrijke schietbanen op het Infanterieschietkamp (ISK) Harskamp in juli 2012
werd een tamelijk rijke groeiplaats van
Pycnothelia aangetroffen op een van de
schietbanen, ongeveer drie kilometer van
de vindplaats op het Otterlose Zand (Fig.
1). Van deze omgeving zijn ook verscheidene soorten vaatplanten bekend die
kenmerkend zijn voor lemige heiden, zoals
valkruid, heidekartelblad en kleine schorseneer.

Beschrijving groeiplaats
Het ISK Harskamp omvat het Harskampse
Zand, alsmede zijn randen. De schietbaan
waar Pycnothelia is gevonden ligt aan de
zuidoostrand van het Harskampse Zand, op
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de overgang van het stuifzandgebied naar
de stuwwal van de oostelijke Veluwe. De
westelijke uitloper van de schietbaan
wordt gevormd door een grote uitblazingsvlakte met korstmosrijke stuifzandbegroeiingen, waarin heden ten dage vooral Campylopus introflexus (grijs kronkelsteeltje)
domineert. Ten westen daarvan liggen achtereenvolgens tamelijk hoge landduinen
(die naar het oosten toe lager worden),
lage duintjes op stuwwalmateriaal, en – op
de plaats waarvandaan geschoten wordt –
de eigenlijke stuwwal. De landduinen zijn
het domein van de stuifzandbegroeiingen
die gerekend worden tot het SperguloCorynephoretum. Op de stuwwal komen
tamelijk arme heischrale graslanden voor
(Galio hercynici-Festucetum ovinae – Associatie van Liggend walstro en Schapengras), alsmede kruidenrijke heiden (Genisto-Callunetum danthonietosum – subassociatie met Tandjesgras van de Associatie van
Struikhei en Stekelbrem). Op de overgangszone, met lage duinen en stuifzandruggen op stuwwalmateriaal, groeien soortenrijke heiden en heischrale graslanden
met bijvoorbeeld valkruid en kleine schorseneer (Haveman et al. 1999; Haveman &
De Ronde 2010).
Pycnothelia papillaria groeit in deze overgangszone, aan de voet van een ongeveer
anderhalve meter hoog duin (Fig. 2). Het
gaat om ruim 20 thalli, die variëren van
ongeveer 2,5 tot 10 cm doorsnede, in een
gebied van ongeveer 15 m doorsnede.
Pycnothelia staat in een open heidebegroeiing waarin topkapselmossen en lichenen
de open ruimte tussen de heide- en graspollen innemen, op enigszins grindig zand.
Aan de bovenzijde wordt de begroeiing
met Pycnothelia begrensd door een tamelijk gesloten heidebegroeiing die gerekend
wordt tot het Genisto-Callunetum danthonietosum (Stortelder et al. 1996). Aan de
lage zijde komt een korstmosrijke vorm
van deze subassociatie voor, waarin ook
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Figuur 1. Pycnothelia papillaria in het Harskampse Zand (foto: I. de Ronde)

valkruid en kleine wolfsklauw groeien. Van
de begroeiing met Pycnothelia is een vegetatieopname gemaakt (tabel 1, opname 1).
De vegetatie is te rekenen tot het GenistoCallunetum cladonietosum, (subassociatie
met korstmossen van de Associatie van
Struikhei en Stekelbrem), met de kanttekening dat de Cladonia-soorten die door Stortelder et al. kenmerkend worden geacht
voor deze subassociatie van de droge heide
(1996) vrijwel allemaal ook veelvuldig in
de andere subassociaties van het GenistoCallunetum voorkomen, namelijk daar
waar deze geplagd zijn. Veel kenmerkender voor de korstmosrijke subassociatie
van de droge heide zijn de typische Cladonia's van stuifzanden, zoals in onze opname C. verticillata en C. strepsilis. Ook
Polytrichum piliferum (ruig haarmos) en
wellicht ruig schapengras kunnen als differentiërende taxa van het Genisto-Callunetum cladonietosum gelden.
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Als alleen de cryptogamen in ogenschouw
worden genomen, dan valt de overeenkomst op met het pas in 1997 door Paus
(ongeldig, zie Müller & Otte 2008) beschreven Pycnothelio-Cladonietum cervicornis,
dat door Masselink (1994) als typische
variant van een Baeomyces-Cladonia vulgaris-gemeenschap wordt beschreven. Kensoorten van deze licheengemeenschap zijn
volgens Paus Pycnothelia papillaria, Cladonia strepsilis en C. verticillata. Dit synusia is
kenmerkend voor kleine open plekken met
een tamelijk stabiel microklimaat in inlandse dwergstruikheiden in neerslagrijke
gebieden; de bodem is hierdoor relatief
vochtig. Op plaatsen met bodemverdichting, of met een hoger humusgehalte, kan
de gemeenschap ook op meer geëxponeerde plaatsen voorkomen. Ook andere
auteurs benadrukken het belang van een
enigszins vochtige bodem voor het voorkomen van deze gemeenschap en Pycnothelia in het bijzonder (Berger 2000; Günzl
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Tabel 1. Vegetatieopname met Pycnothelia papillaria op het Harskampse Zand; 31 juli 2012, 2x1
meter, WNW-expositie 2°. Totale bedekking 96%, kruidlaag 55%, 30-80 cm, moslaag 55%, algen 30%.
Heide op helling van lage stuifkop.
Pycnothelia papillaria

1 Rijstkorrelmos

Kruidlaag
Calluna vulgaris
Festuca guestphalica ssp. hirtula
Agrostis vinealis
Carex pilulifera
Molinia caerulea
Hypochaeris radicata

3
2b
2a
+
+
1

Struikhei
Ruig schapengras
Zandstruisgras
Pilzegge
Pijpenstrootje
Gewoon biggenkruid

Moslaag
Campylopus introflexus
Polytrichum piliferum
Cephaloziella divaricata
Cladonia coccifera
Cladonia macilenta
Cladonia verticillata
Cladonia strepsilis
Cladonia grayi
Placynthiella icmalea

2b
2m
2m
2m
2m
+
+
+
+

Grijs kronkelsteeltje
Ruig haarmos
Gewoon draadmos
Rood bekermos
Dove heidelucifer
Stuifzandstapelbekertje
Hamerblaadje
Bruin bekermos
Bruine veenkorst

2003; Müller & Otte 2008). De gemeenschap is in Nederland en Noord-Duitsland
– zeker in optimaal ontwikkelde vorm –
zeer zeldzaam (Paus 1997).

Beheer en oorzaken achteruitgang
De sterke achteruitgang van Pycnothelia
papillaria, van 43 atlasblokken vóór 1980
naar 7 sinds 1980 en slechts 2 in de laatste
10 jaar, is vergelijkbaar met die van een
andere soort uit hetzelfde milieu, Dibaeus
baeomyces (roze heikorst). Deze korstvormige soort is voor 1980 gevonden in 55
atlasblokken, sinds 1980 in 13 en in slechts
3 rond het jaar 2000 (BLWG verspreidingsatlas korstmossen online). In tegenstelling
tot Pycnothelia laat Dibaeus de laatste jaren
echter een opmerkelijk herstel zien. In
2005 werd de soort aangetroffen in een
laagte op het Balloërveld en in 2008 vond
de eerste van ons Dibaeus in de Borkeld, bij
Markelo, in een natuurontwikkelingsproject waar geplagd was. Eveneens in 2008
werd de soort door André Aptroot op 16
(!) nieuwe plekken gevonden op de Sallandse Heuvelrug en op een nieuwe plek
op landgoed Egheria bij Oldenzaal; ook
hier betrof het recent afgeplagde plaatsen
op lemige grond en in de meeste gevallen
betrof het noordhellingen (Sparrius et al.
2009). Pycnothelia lijkt vooralsnog niet erg
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te profiteren van dergelijke herstelwerkzaamheden.
Dibaeus baeomyces is een uitgesproken
pionier die door Paus (1997) als kensoort
van het Dibaeetum baeomycetis wordt beschouwd. Dit is een gemeenschap van
korstvormige lichenen op lemige grond in
open plekken in de vegetatie, die in de
successie voorafgaat aan het PycnothelioCladonietum cervicornis. Het pionierkarakter van Dibaeus komt tot uitdrukking in de
geringe concurrentiekracht van de soort
(Paus 1997) en de regelmatige vorming
van apotheciën, waardoor een gemakkelijke verspreiding verzekerd is. Pycnothelia
daarentegen vormt maar zelden apotheciën (Wirth 1995; Van Herk & Aptroot
2004) en deze soort is dan ook veel sterker
gebonden aan langdurig stabiele milieus
(Schöller 1991) dan Dibaeus. Dat komt
overeen met de situatie op het ISK, waar de
groeiplaats niet of nauwelijks is veranderd
in de laatste 15 jaar en waar ook het beheer zeer stabiel is.
De recent geconstateerde verschuiving van
de habitatvoorkeur van Pycnothelia papillaria van lemige heiden naar zandverstuivingen die in de inleiding werd genoemd, is
waarschijnlijk slechts een schijnbare, maar
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kan wellicht wel een completer inzicht geven in de oorzaken van achteruitgang van
de soort. Uit oude opnamen uit de Landelijke Vegetatie Databank (Schaminée et al.
2006; Jansen et al. 2011) blijkt dat Pycnothelia in diverse vegetatietypen is gevonden. De oudste opname van Pycnothelia uit
ons land stamt uit 1939 en werd gemaakt
door Jacques Meltzer in een begraasde
heide met valkruid bij Hooghalen. Het optreden van de soort in het SperguloCorynephoretum is echter geen recent verschijnsel, maar kwam ook vroeger al voor:
de oudste vegetatieopname van het Spergulo-Corynephoretum met de soort werd

staan (Bakker et al. 2003). De successie in
lemige heiden gaat veel sneller: open plekken groeien snel dicht, grassen en dwergstruiken nemen vlot de overhand en tenzij
het terrein begraasd of geplagd wordt,
verandert de vegetatie snel in struweel of
bos. Tenzij er telkens opnieuw open plekken ontstaan, zal Pycnothelia snel uit de
vegetatie verdrongen worden. Hieruit zou
geconcludeerd kunnen worden dat het
dichtgroeien van de groeiplaatsen van Pycnothelia (als gevolg van veranderend heidebeheer in de loop van de 20ste eeuw) de
belangrijkste oorzaak van achteruitgang is.
Wellicht is dit te wijten aan een gecombi-

Figuur 2. De groeiplaats van Pycnothelia papillaria in het Harskampse Zand (foto R. Haveman).

vlak na de oorlog gemaakt door Victor
Westhof, in 1948. Pycnothelia heeft haar
leefgebied niet verlegd van lemige heide
naar stuifzand, maar weet blijkbaar langer
stand te houden in het Spergulo-Corynephoretum dan in het Genisto-Callunetum.
Uit analyses van luchtfoto´s is gebleken dat
de successie in stuifzanden zeer langzaam
verloopt en dat de vegetatie decennia lang
vrijwel onveranderd kan blijven voortbe-
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neerd effect van eutrofiëring via de lucht,
waardoor concurrentiekrachtiger soorten
sneller de overhand nemen, en een veranderde dynamiek in het heidelandschap,
waardoor minder open plekken ontstaan.
Grootschalig plaggen, zoals dat vanaf midden jaren ‘80 van de vorige eeuw heeft
plaatsgevonden in veel heidevelden, draagt
daarbij weinig bij aan de overleving van
Pycnothelia, gezien de hier veronderstelde
geringe dispersiecapaciteit van de soort.
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Sterker nog: wellicht zijn er groeiplaatsen
van Pycnothelia verdwenen door het grootschalig plaggen, en voor deze soort geldt
dat eenmaal verdwenen, voorgoed verdwenen is.
De populatie in het Harskampse Zand oogt
niet als een nieuwe vestiging en het zal,
ook gezien bovenstaande, eerder om een
oude populatie gaan die altijd aan de
aandacht ontsnapt is. Waarschijnlijk is de
groeiplaats van Pycnothelia op het Harskampse Zand gespaard gebleven van bovengeschetste processen door het specifieke beheer van de schietbaan. In principe
wordt dit deel van India jaarlijks gebrand
in het winterseizoen, op het moment dat
het vriest en droog is en het niet te hard
waait (Haveman et al. 1999). Niet elk winterseizoen zijn de omstandigheden echter
geschikt om te branden, en niet altijd
bereiken de branden dit deel van de baan,
zodat hier sommige jaren de vegetatie blijft
staan. Dit enigszins onregelmatige brandbeheer zorgt voor een permanente pioniersituatie, waarin de vegetatie nooit werkelijk gesloten raakt, terwijl tegelijkertijd de
bodem intact blijft. Bij het brandbeheer op
het Artillerieschietkamp Oldebroek op de
Noord-Veluwe is waargenomen dat de
brand zo snel over de vegetatie gaat dat
zelfs de moslaag – Hynum jutlandicum (heideklauwtjesmos), Campylopus pyriformis
(breekblaadje) – geheel intact blijft. Dit
betekent dat de vochthoudende capaciteit
van de bodem niet wordt aangetast, wat bij
plaggen meestal wel gebeurt. Bovendien
regenereert de heidevegetatie vele malen
sneller dan bij plaggen het geval zou zijn,
doordat de heideplanten vanuit de basis
uitlopen en niet de risicovolle en langzame
kiem- en vestigingsfase hoeven te doorlopen. Hierdoor is het microklimaat niet zo
lang wisselvallig als het bij plaggen zou
zijn.

Concluderend
Pycnothelia papillaria was tot midden in de
twintigste eeuw een vrij algemene soort in
het Nederlandse heidelandschap, maar
sindsdien is de soort sterk achteruitgegaan
en zij verkeert nu op het randje van uitsterven. Anders dan Dibaeus baeomycs, die
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hetzelfde substraat verkiest, lijkt Pycnothelia niet of nauwelijks nieuwe plekken te
kunnen koloniseren doordat apotheciën
slechts zeer zelden gevormd worden.
Hierdoor is de soort veel gevoeliger voor
veranderingen in het landschap dan Dibaeus, die recent op tal van nieuwe plaatsen is
aangetroffen. Het beheer op de groeiplaatsen moet gericht zijn op de instandhouding
van een permanente pioniersituatie zonder
dat de heidevegetatie volslagen te gronde
gaat.
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Abstract
Pycnothelia papillaria in the Infantry Shooting
Range on the Harskampse Zand
Until the 70´s of the last century, Pycnothelia
papillaria was rather common in loamy heathlands in the Netherlands, but since then it
almost vanished. Recently, the species was only
found in the Spergulo-Corynephoretum though.
After the recent discovery of one thallus at the
Otterlose Zand in 2006, it was found in the
Infantry Shooting Range on the Harskampse
Zand in 2012, where it grows in the GenistoCallunetum cladonietosum, or, from a lichenosociological point of view, in the PycnothelioCladonietum cervicornis. Contrary to Dibaeus,
which grows on the same substrate, Pycnothelia
doesn't seem to profit from the recent nature
restoration projects in which many loamy soils
are sod-cut. It is argued that this is due to the
absence of apothecia in Pycnothelia, whereas
Dibaeus has apothecia more often. This makes
Pycnothelia prone to changes in the landscape,
and the decline of Pycnothelia papillaria is
attributed to the relative fast succession on
loamy soils after the abandonment of the
heathlands. Management on the Infantry
Shooting Range consists of burning every year in
winter when possible. This provides the
necessary open niches between the Calluna
shrubs and grasses, when at the same time soil
humus content is spared (contrary to sod
cutting).
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Didymodon cordatus Jur. (rotsdubbeltandmos) na 31 jaar
weer boven water
Huub van Melick
Een ‘wit’ Maashok onderzocht
In verband met de voltooiing van de Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen heeft de Eindhovense Mossenwerkgroep enkele ’witte’ hokken langs de Maas
geïnventariseerd. Het laatste ’witte’ kmhok in het rivierengebied, hok 45.23.14,
werd op 6 september 2012 bezocht. Het
ligt in de gemeente Lith met het gehucht
Het Wild als voornaamste woonkern. Naast
fraai begroeide essen met soorten als Syn-

opvallend was de aanwezigheid van wel
vijf Didymodon-soorten, waarvan D. vinealis (muurdubbeltandmos) het meest voorkwam. Een andere Didymodon-soort, die in
het veld niet op naam gebracht kon worden, bleek bij determinatie thuis D. cordatus te zijn. Flip Sollman, onze Pottiaceaespecialist, kon de vondst bevestigen. Didymodon cordatus is slechts eenmaal eerder
gevonden: in 1981 op een krib in de NederRijn bij Amerongen. Pas in 2005 kwam

Figuur 1. Kenmerken van
Didymodon cordatus.
Bron: Michael Lüth, Bildatlas
der Moose Deutschlands, zie
www.bildatlas-moose.de

trichia papillosa (knikkersterretje), Frullania dilatata (helmroestmos) e.a., ging onze
belangstelling vooral uit naar de kribben
en oeverbeschoeiing van de Maas. De verwachte fluviatiele soorten, zoals Leskea
polycarpa (uiterwaardmos), Syntrichia latifolia (riviersterretje), Cinclidotus fontinaloides (gewoon kribbenmos) en C. riparius
(langsteelkribbenmos), waren talrijk aanwezig op de stenen beschoeiing. Minder
algemeen waren Amblystegium fluviatile
(rivierpluisdraadmos), A. tenax (waterpluisdraadmos), Hygrohypnum luridum
(gewoon spatwatermos) en Dialytrichia
mucronata s.str. (riviermos). Het meest
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deze vondst door revisiewerk aan het licht
(BLWG, 2007).

Kenmerken
Belangrijke kenmerken waarmee D. cordatus zich van andere Didymodon-soorten
onderscheidt zijn de opvallend forse nerf
(tot wel 100 mu breed) die in de bladtop
eindigt en vaak als stekelpunt uittreedt,
verder de breed teruggerolde bladrand
over vrijwel de gehele bladlengte en de
aanwezigheid van bolvormige gemmen in
de bladoksels als bij D. rigidulus (zie fig. 1).
De laatste soort heeft echter een smallere
bladvorm, een priemvormige top en een
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bladrand die meestal in het topdeel 2-lagig
is. Verwisseling is ook mogelijk met de
kleinere D. luridus die een ‘normale’ nerf
heeft, een zwak teruggebogen bladrand en
geen gemmen in de bladoksels. Door de
gelijkenis met verwante soorten en de
soms verscholen standplaats kan rotsdubbeltandmos gemakkelijk over het hoofd
worden gezien.

Standplaats en areaal
De soort groeide op een krib ver boven de
spatwaterzone in de schaduw van een
reusachtige populier. In Zuid-Duitsland
wordt de soort regelmatig op beschaduwde löss van holle wegen aangetroffen. Vergelijkbare standplaatsen treffen we aan in
Zuid-Limburg en daar zou de soort wellicht
ook gevonden kunnen worden.
Didymodon cordatus is een warmteminnende, submediterrane soort met haar hoofdverspreiding in Midden- en Zuid-Europa.
Meer noordelijk zijn vondsten bekend uit
België en Zuid-Engeland. De vindplaatsen
in Nederland bevinden zich aan de noordgrens van het areaal.
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During die het manuscript kritisch doornam, Flip Sollman die de soort controleerde en Michael Lüth die de illustraties
ter beschikking stelde.
Auteursgegevens
H.M.H. van Melick, Merellaan 13, 5552 BZ
Valkenswaard,
hmhvanmelick@onsbrabantnet.nl
Literatuur
BLWG (2007). Voorlopige verspreidingsatlas
van de Nederlandse mossen. Bryologische &
Lichenologische Werkgroep van de KNNV.
Abstract
Didymodon cordatus rediscovered after 31 years
Didymodon cordatus was found for the second
time in The Netherlands, under a large poplar on
a jetty along the river Meuse near the village of
Lith. The first collection was made in 1981 in a
similar habitat, on a jetty along the river Rhine.

Figuur 2. Didymodon cordatus op de Kaiserstuhl in Baden-Württemberg (foto: Michael Lüth).
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Jaarverslag BLWG 2012
In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen de verenigingsactiviteiten en de projectorganisatie van het bureau. De verenigingsactiviteiten worden door bestuursleden en vrijwilligers uitgevoerd.

De Vereniging
Activiteiten voor leden
De BLWG heeft in 2012 in totaal 18 eendagsexcursies georganiseerd: 12 voor mossen en 6 voor
korstmossen. Daarnaast werd een foto-excursie georganiseerd als opvolger van de fotoworkshop
vorig jaar. De lezingendag in maart werd in het Dominicanenklooster in Zwolle gehouden. Daarbij
waren zo’n 70 mensen aanwezig. De werkdag werd net als vorig jaar in Wageningen georganiseerd,
waarbij de dag vanaf dit jaar structureel naar oktober is verplaatst. Tijdens een korte excursie
werden ’s ochtends in het veld mossen verzameld die ’s middags met de binoculair en microscoop
werden gedetermineerd. Er waren circa 15 deelnemers. Het voorjaarsweekend was op de Noordoost-Veluwe en trok circa 20 deelnemers. In 2012 vond het tweejaarlijkse zomerkamp plaats in
Cornwall.

Tijdschriften & Nieuwsbrieven
Van Buxbaumiella verschenen de nummers 91, 92, 93 en 94, waarbij nummer 92 een extra nummer
(Rode Lijst korstmossen) was. In het open access tijdschrift Lindbergia verschenen diverse artikelen
die te lezen zijn via de website www.lindbergia.nu. Enkele artikelen vormen samen een speciaal
nummer als eerbetoon aan Heinjo During, die jarenlang de motor achter het tijdschrift was tijdens
zijn werk als onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht.
In 2012 zijn twee digitale nieuwsbrieven verschenen in samenhang met het verschijnen van de
papieren nieuwsbrief, die aan 520 abonnees werden verstuurd.

Bestuur en leden
Het bestuur vergaderde tweemaal. De Algemene Ledenvergadering vond plaats tijdens de lezingendag. Het aantal leden per 31 december daalde van 413 naar 396. André Aptroot en Kok van Herk
ontvingen de Prof. J.J. Barkmanprijs voor veldlichenologie voor hun jarenlange inzet voor het in
kaart brengen van de Nederlandse korstmosflora en het schrijven van diverse veldgidsen.

Databank en projecten
Bureau en projectmedewerkers
In 2012 werkte Laurens Sparrius voor 1,0 fte (40 uur) als coördinator voor de BLWG, waarvan 20 uur
per week gedetacheerd bij Stichting FLORON (tot 1 juni) en de voortzetting van het FLORON-bureau
bij Stichting RAVON (vanaf 1 juni). André Aptroot werkte als freelancer voor het NEM korstmossen.
Henk Siebel en Rienk-Jan Bijlsma droegen belangeloos bij aan de totstandkoming van de nieuwe
Rode Lijst mossen. In 2012 was er met 82.000 euro een recordomzet aan projecten. Samen met het
bestuur en Stichting RAVON is gekozen om vanaf 2013 het dienstverband van de projectleider niet
meer via detachering bij de Vlinderstichting te laten lopen, maar via een gezamenlijk contract bij
Stichting RAVON, wat fiscaal voordeel oplevert. Vanaf 2013 verwacht de BLWG een structureel
kleinere omzet te maken. De projectleider werkt dan nog twee dagen per week. Overige
werkzaamheden zullen, zoals in het verleden, worden uitbesteed aan freelancers.
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Databank
In 2012 werden 33.000 waarnemingen aan de databank toegevoegd. De databank bevat nu in totaal
1,8 miljoen waarnemingen, die beschikbaar worden gesteld via de Nationale Databank Flora en Fauna.
Een werkgroep bestaande uit Bart van Tooren, Rienk-Jan Bijlsma, Heinjo During, Henk Siebel en
Laurens Sparrius is eenmaal bijeen gekomen met het oog op het verschijnen van een nieuwe verspreidingsatlas mossen rond 2013.

Onderzoek en advies
•
•
•
•
•
•
•
•

Het grootste project was de herziening van de Rode Lijst mossen in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken. De Rode Lijst verschijnt als Buxbaumiella 96.
De BLWG werkte verder aan het NEM Landelijk Meetnet Korstmossen, dat sinds 1999 loopt.
Door de beperking tot stuifzanden en duinen is het aantal deelnemers dat zelfstandig tellingen
uitvoerde gestegen van 4 tot 8.
Alle Nederlandse mossen werden in drievoud verzameld voor het bepalen van de dna-barcode
bij Naturalis. Eind 2012 zijn ongeveer 1450 monsters verzameld, waarmee het oorspronkelijke
doel grotendeels bereikt is.
In twee projecten is meegewerkt aan EU-rapportages over de verspreiding, populatiegrootte en
trend van de habitatrichtlijnsoorten onder mossen en korstmossen.
Voor Staatsbosbeheer (Strabrechtse Heide) en Gelders Landschap (Wekeromse Zand) is op basis van een terreinbezoek advies uitgebracht over stuifzandherstel in samenwerking met respectievelijk Stichting Bargerveen en Rita Ketner-Oostra.
De BLWG is betrokken als adviseur bij de dijkverzwaring rond polder Arkemheen, waar op granietblokken veel bijzondere korstmossen voorkomen.
In 2012 is de nieuwe waarnemershandleiding voor mossen en korstmossen afgerond en op de
website gepubliceerd.
De BLWG heeft net als in voorgaande jaren hand- en spandiensten verleent aan Stichting TINEA
met betrekking tot databeheer en de website.

Website
Op de verenigingswebsite is informatie over bijzondere biotopen voor mossen en korstmossen
herzien. Voor de website verspreidingsatlas.nl is een mobiele versie voor smartphones gemaakt
door een bijdrage van Stichting Fondsen KNNV.

Boeken
Tegen het einde van 2012, anderhalf jaar na verschijning, is ruim de helft van de oplage van de
Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand (door André Aptroot, Kok van Herk & Laurens
Sparrius) verkocht.

Publiciteit
De BLWG heeft in samenwerking met Natuurbericht (WUR) een aantal persberichten uitgebracht:
twee over de Rode Lijst korstmossen, de vondst van rododendronkorst (een nieuwe soort voor de
wetenschap beschreven door André Aptroot). Deze berichten zijn door diverse media opgepakt,
waaronder Vroege Vogels.

Samenwerking met andere organisaties
De BLWG is aangesloten bij Stichting VOFF, waarvoor drie maal de vergadering van het algemeen
bestuur is bijgewoond. De BLWG is agendalid van Soortenbescherming Nederland.

Buxbaumiella 95 (2013)

57

Nieuws
Lindbergia 35 opgedragen aan Heinjo During
Een speciaal nummer van Lindbergia is opgedragen aan BLWG-erelid Heinjo During. Eind vorig jaar
nam Heinjo vanwege zijn pensioen afscheid van zijn werkgever, de Universiteit Utrecht waar hij aan
populatiebiologie werkte. Heinjo is jarenlang de drijvende kracht achter Lindbergia geweest, auteur
van vele wetenschappelijke publicaties en o.a. de Beknopte mosflora, en geldt nog altijd als een
autoriteit in de internationale mossenwereld. Lindbergia is een open access tijdschrift uitgegeven
door de BLWG en de Nordic Bryological Society. Artikelen zijn te lezen via www.lindbergia.nu.
Verspreidingsatlas.nl
De BLWG-website verspreidingsatlas.nl wordt voortdurend met nieuwe informatie gevuld. Begin
januari zijn de nieuwe Rode-Lijstcategorieën en biotopen van de mossen bijgewerkt. Bij de andere
soortgroepen in de atlas zijn onder meer de kaarten van de paddenstoelen geactualiseerd. In
februari komt de atlas voor vaatplanten beschikbaar, waarmee alle plantengroepen in de atlas
vertegenwoordigd zijn. Door een investering van FLORON en een upgrade van provider CloudVPS is
de website nu een stuk sneller geworden en is er voldoende opslagruimte voor foto’s voor de
komende vijf jaar. Op dit moment bevat de site 8850 foto’s van 2930 soorten gemaakt door 280
fotografen. In 2013 wordt de site verder uitgebreid en aangepast. Heeft u suggesties om de website
nog beter te maken, stuur ze dan naar sparrius@blwg.nl.
Bureau
Vanaf 2013 werkt projectleider Laurens Sparrius weer twee dagen per week voor de BLWG en in
dienst bij een nieuwe werkgever, Stichting RAVON, waarmee hij zijn dienstverband combineert met
zijn werk bij FLORON. Woensdag en vrijdag zijn de vaste werkdagen voor de BLWG.

Activiteitenprogramma
De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en publiek. Hieronder staan
alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners:
ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Komt u voor het eerst mee, denkt
u dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om
de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15.00 uur. Aan
de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Zelf een excursie
organiseren? Neem contact op met Henk Timmerman (optieplus@planet.nl).
Het is helaas niet gelukt om een groot aanbod aan mossenexcursies te organiseren. Veel
mossenexcursies vinden plaats in regionale mossenwerkgroepen. Deze zijn te vinden op de website
van de BLWG onder het kopje “regionaal”. De mossenwerkgroepen van Eindhoven en Wageningen
hebben hun activiteitenprogramma op het web staan. Bij de andere groepen kunt u de
contactpersoon e-mailen of bellen voor meer informatie.
N.B.: Vooraf aanmelden is voor BLWG-excursies en weekenden verplicht! Aanmelden kan via de
website van de BLWG.

Zaterdag 16 februari - Korstmossenexcursie IJsselvallei
Onder leiding van Andre Aptroot gaan we de kerk van Vorchten (10 km ten zuiden van Zwolle)
bekijken. Dit is een van de oudste romaanse kerken van Nederland, waarop veel interessants te
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vinden moet zijn. Daarna wordt het landgoed Cannenburgh bij Vaassen bekeken, waar al veel zeldzame soorten zijn opgedoken bij een eerder bezoek. De dag wordt afgesloten met een lichenologische verrassing! Start: 11.00 uur bij de kerk van Vorchten.

Zaterdag 23 februari - Lezingendag BLWG
De lezingendag en de ledenvergadering van de BLWG zullen in 2013 plaatsvinden in het Natuurmuseum in Tilburg. Zie verderop in deze Buxbaumiella.

Zaterdag 9 maart - Korstmossenexcursie Kootwijkerzand
Korstmossenexcursie naar het Kootwijkerzand onder leiding van Laurens Sparrius. Tijdens de excursie maken we een tiental opnamen voor het NEM-meetnet Korstmossen. Start: 10.30 uur aan het
einde van de Houtzagersweg in Kootwijk.

Donderdag 21 maart - Lezing (korst)mossen IVN Valkenburg
In het Sjloens Höfke in de Kasteeltuin Oud Valkenburg is om 20.00 uur een lezing over mossen en
korstmossen door Hub Bonten.

Zaterdag 23 maart - Korstmossenexcursie Geldermalsen
Korstmossenexcursie langs oude kerken, kerkhoven en dijken in het rivierengebied in de regio
Geldermalsen, Leerdam, Culemborg. In het rivierengebied staan veel oude kerken waarop bijzondere korstmossen voorkomen, vaak tientallen soorten. Start: 10.00 uur parkeerplaats NS-station
Geldermalsen. Tijdens de excursie worden in overleg met de deelnemers verschillende locaties
bezocht.

Zaterdag 30 maart - Mossenexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen
Niko Buiten kent de Amsterdamse Waterleidingduinen als geen ander. Hij neemt u mee op zoek
naar bijzondere en zeldzame mossen van de kalkrijke duinen, zoals pluimstaartmos,
kalksmaltandmos, duintrapmos en gewoon draadmos. In het stromende water is onder meer
gewoon bronmos te vinden. Heel bijzondere vondsten zijn in dit gebied altijd mogelijk. Start: 10.00
uur. Verzamelen bij de ingang Panneland (Vogelenzangseduinweg 2), bij het informatiebord. Per bus
bereikbaar met lijn 90, halte Bekslaan.

Donderdag 11 april - IVN Lezing mossen Paterswolde
IVN-afdeling Eelde-Paterswolde organiseert een lezing over mossen door bryoloog Hans Colpa. Meer
informatie kunt u vinden op de website van IVN Eelde-Paterswolde.

Zondag 28 april t/m dinsdag 30 april - BLWG Voorjaarsweekend Nedersaksen (Duitsland)
Het voorjaarsweekend vindt in 2013 plaats in Duitsland, waarbij de Duitse collega's worden uitgenodigd om deel te nemen en ook excursies te leiden. Het te bezoeken gebied is het natuurpark
Wildeshauser Geest ten zuiden van Oldenburg (ca. 3 uur rijden van Utrecht). Hier is een zeer afwisselend landschap te vinden met loof- en naaldbossen, heide, stroomdallandschappen, waardevolle
hoog- en laagveengebieden en hunebedden. Het is dus voor zowel lichenologen als bryologen interessant. De excursies zullen plaatsvinden op zondag t/m dinsdag 28-30 april vanaf camping HunteCamp (Hasenberg 5, Wildeshausen). Op de camping kunt u kamperen, maar ook een blokhut of een
caravan huren. U dient zelf te reserveren!
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BLWG Lezingendag 2013
Zaterdag 23 februari 2013, Natuurmuseum Brabant, Tilburg
De jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen vindt plaats in het Natuurmuseum
Brabant, zie www.natuurmuseumbrabant.nl. Het museum ligt schuin rechts tegenover NS-station
Tilburg en het busstation. U kunt in de directe omgeving betaald parkeren.

Programma
10.15 uur
10.45 uur
10.50 uur
11.15 uur
11.40 uur
12.00 uur
13.40 uur
14.05 uur
14.25 uur
14.50 uur

15.15 uur
15.40 uur
16.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening
Henk Siebel, voorzitter BLWG
De nieuwe Rode Lijst mossen
Rienk-Jan Bijlsma & Henk Siebel
Bryomechanica: mechanische eigenschappen van mosstengels
Heinjo During, Annika Jägerbrand & Betty Verduyn, Universiteit Utrecht
Nieuws over de projecten van de BLWG
Laurens Sparrius
Lunchpauze met om 13.00 uur de algemene ledenvergadering. Voor koffie en thee
wordt gezorgd
Is het huidige beheer in korstmosrijke duinen en stuifzanden duurzaam?
Rita Ketner-Oostra
Dominantie van Grijs kronkelsteeltje in duinen en stuifzanden op de lange termijn
Laurens Sparrius
Pauze met koffie en thee, verkoop nieuwe en tweedehands boeken
‘Poor rich fen mosses’: atmospheric N-deposition and P-eutrophication in base-rich
fens
Annemieke Kooijman, Universiteit van Amsterdam, IBED
Resultaten van het barcodeproject van de Nederlandse mossen
Michael Stech, Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Herbarium Nederland
Impressie van het zomerkamp 2012 in Cornwall
Margriet Bekking
Sluiting

Boeken
Het is mogelijk om tijdens de lezingendag bestelde uitgaven zonder verzendkosten af te halen en te
betalen. Geef dit aan bij uw bestelling. De verzendkosten worden dan in mindering gebracht op uw
factuur.
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 23 februari 2013 te Tilburg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Opening.
Vaststellen agenda.
Notulen van de vorige ALV te Zwolle. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris. Ter
vergadering zullen 50 exemplaren ter inzage liggen.
Jaarverslag 2012 (zie deze Buxbaumiella, p. 56-57).
Financieel verslag. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij de penningmeester. Ter vergadering zullen
50 exemplaren ter inzage liggen.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming nieuwe kascommissie.
Verkiezing van bestuursleden. Penningmeester DirkJan Dekker treedt statutair af. Het bestuur
stelt voor in zijn plaats Hans Toetenel te benoemen. Excursieregelaar Henk Timmerman treedt
af, maar is herkiesbaar voor een tweede termijn. Tegenkandidaten kunnen door tenminste tien
leden tezamen schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering
worden ingediend onder gelijktijdige bereidverklaring van de kandidaten.
Contributie. Het bestuur stelt voor om vanaf 2014 de contributie op € 22,50 te stellen voor
KNNV-leden en € 25,00 voor niet-KNNV-leden en buitenlandse leden. Wie een machtiging voor
automatische incasso vanaf een Nederlandse bankrekening geeft, krijgt € 2,50 korting. Het
BLWG-lidmaatschap is statutair voorbehouden aan KNNV-leden. Andere personen blijven de
titel BLWG-begunstiger houden.
Begroting 2013.
Kampen en excursies. Locatie voorjaarsweekend en locatie zomerkamp 2014.
Rondvraag.
Sluiting.
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Vragen aan... Arno van der Pluijm

Arno van der Pluijm tijdens een van zijn tochten in zijn achtertuin, de Biesbosch.
Hoe ben je in mossen geïnteresseerd geraakt?
Via boeken! Als 16-jarige bladerde ik in 1980 in een winkel door de Levermosatlas van Landwehr. Ik
herkende meteen kroosmos, dat ik bij speurtochten naar hogere planten was tegengekomen. Zo heb
ik een tijd alleen aan levermossen gedaan, want met de Bladmosatlas kon je niet determineren. Ik
weet nog dat ik enthousiast een vondst van Radula heb gemeld aan Huub van Melick, die toen
secretaris van de BLWG was. Na herhaald uitstel verscheen uiteindelijk de Beknopte mosflora van
Margadant & During. Die heb ik versleten in de Biesbosch. Dat begon met mijn benen bungelend
over de rand van het bruggetje van St.-Jan.
Als haarmutsspecialist kunnen bryologen niet om jou heen. Wat is je favoriete Orthotrichum?
Ik heb aan alle Orthotrichum-soorten wel leuke herinneringen. Mijn eerste polletje O. pulchellum
(die was toen nog zeldzaam!) heb ik zes weken in een bakje afgerijpt. Bij O. rogeri gingen wel twee
jaar briefwisselingen met Dries Touw, Huub en R.B. Pierrot (uit Frankrijk) voorbij, voordat de juiste
naam kwam bovendrijven. De mediterrane O. acuminatum had ik zeven jaar onbekeken in mijn
herbarium liggen. Met het polletje van O. consimile uit de Biesbosch, wist ik dat ik een soort (‘O.
winteri’) had verzameld, die men in heel Europa sinds 1866 als uitgestorven waande. Ik heb toen
nog filtreerpapiertjes met uitgespoelde sporen op de betreffende vlier teruggehangen. Een bizarre
excursie was op 5 mei 2000 toen we op één dag in het Horsterwold drie nieuwe soorten (O. shawii,
O. alpestre en O. hispanicum) vonden. Dan weet je dat je weer huiswerk hebt. Ik ben overigens geen
soortenjager. Elke naam is meer een sleutel waarmee weer een nieuw laatje opengaat met een
schat aan informatie over de ecologie, verspreiding en verwantschap van een mos. Dat maakt het
mossenzoeken zo leuk. Al met al zit ik wel een beetje vastgegroeid aan de epifyten. Voor deze groep
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doe ik revisiewerk en kan men bij mij altijd terecht om raad. Dat bodemspul groeit me te veel door
elkaar.
Waar ben je het meest actief?
Ik waag me zelden buiten de Biesbosch. Mijn roeibootje ‘Lunularia’ is inmiddels gezonken, maar ik
ben voorzichtig toch weer begonnen aan een tweede ronde inventariseren, om te kijken hoe het
allemaal is veranderd. Voor vele pioniersoorten is door successie nu veel minder plaats. Regeneratietakken op zgn. ‘wentelwilgen’ lijken een nieuw, veelbelovend biotoop. ‘Zure’ soorten zijn
vrijwel geheel verdwenen uit het gebied. Een leuke nieuwe soort was onlangs Habrodon perpusillus
(duizendpootmos). Daar speur je dan toch weer wel eerst duizend takken voor af. Ik probeer ook
steeds de lichenen te benoemen. Je bent tenslotte BLWG’er, nietwaar.
Wie is de volgende persoon in deze rubriek?
Dries Touw. Ik heb hem, terwijl het manuscript voor de Nederlandse Bladmossen eigenlijk al klaar
was, vaak ‘lastiggevallen’ met weer een vondst uit de Biesbosch. Van hem leerde ik kritisch naar
collecties te kijken. Ik ben benieuwd naar wat hij op expedities allemaal heeft meegemaakt.
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Buxbaumiella is het tijdschrift van de Bryologische en Lichenologische
Werkgroep van de KNNV (BLWG). Het bevat o.m. verslagen van excursies van
de werkgroep en artikelen over inventarisaties en taxonomische, ecologische en
beheersmatige aspecten van mossen en korstmossen met de nadruk op Nederland.
Het verschijnt drie keer per jaar (januari, mei en september).
De BLWG is opgericht in 1946 en vormt het bindend element voor alle mensen in
Nederland met een interesse voor mossen en korstmossen. Zie voor meer informatie:

www.blwg.nl
Voorzitter
Henk Siebel, Ericastraat 22, 1214 EL Hilversum; 035-6400469
h.siebel@hetnet.nl
Secretaris
Jan Pellicaan, De Kievit 21, 3921 CX Elst UT; 0318-823559
info@blwg.nl
Penningmeester en ledenadministratie
DirkJan Dekker, Suisendijk 14-23, 3255 LS Oude-Tonge; 0187-643608
penningmeester@blwg.nl
Postbank rek.no. 2753451 t.n.v. Bryologische Werkgr KNNV Oude-Tonge
IBAN-code NL06INGB0002753451; BIC-code INGBNL2A
Coördinator activiteiten
Henk Timmerman, Zoom 1528, 8225 KJ Lelystad; 0320-221071
optieplus@planet.nl
Redacteur Lindbergia
Heinjo During, Vijverlaan 14, 3971 HK Driebergen; 0343-520013
h.j.during@uu.nl
Redacteur Buxbaumiella
Dick Kerkhof, Buitenstad 67, 4132 AB Vianen; 0347-328328
dkerkhof@xs4all.nl
BLWG-bureau: projecten, databank, website
Laurens Sparrius, Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda; 0182-538761
sparrius@blwg.nl
BUXBAUMIELLA
ISSN 0166-5405
Copyright © 2013 BLWG. Alle rechten voorbehouden.
Foto omslag: Groeiplaats van Scorpidium revolvens (purper schorpioenmos) in het
zuidelijke Dulenvlakkie in het Mokslootgebied op Texel (foto: Kees Bruin).

Lidmaatschap en uitgaven van de BLWG
Lidmaatschap
Voor leden van de KNNV in Nederland: € 20,- per jaar
Begunstigers en abonnementen
Voor niet-KNNV-leden en personen in het buitenland: € 25,- per jaar
Boeken en andere uitgaven
Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand € 22,95 (niet-leden € 27,95)
Onderzoek doen aan Korstmossen en Ammoniak € 5,95
Zoekkaarten “Korstmossen en Ammoniak 10 stuks voor € 12,Onderzoek doen aan Mossen op Steen € 4,95
Voorlopgie Verspreidingsatlas Mossen € 9,95 (niet-leden: € 19,95)
Buxbaumia en Buxbaumiella
Losse nummers Buxbaumia € 1,- (niet-leden € 2,-)
Losse nummers Buxbaumiella € 2,- (niet-leden € 4,-), o.a. themanummer fotografie
		
(Buxbaumiella 89) en Rode Lijst korstmossen (Buxbaumiella 92)
Index Buxbaumia € 2,Index Buxbaumiella 1-25 € 2,Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten. U kunt bestellen via www.blwg.nl/winkel of
door contact op te nemen met de secretaris.

Aanwijzingen voor auteurs
•
•
•

•
•

•
•
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