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Bij het honderdste nummer van Buxbaumiella 
  
Dick Kerkhof 
 Het verschijnen van Buxbaumiella 100 is een goed moment om even terug te blikken op de ontwikkeling van het blad.   
Reden van oprichting Tussen 1947 en 1970 gaf de Bryologische Werkgroep van de KNNV het tijdschrift 
Buxbaumia uit. Dat diende voor de publica-tie van werkgroepnieuws, excursieversla-gen en resultaten van mossenonderzoek in de breedste zin van het woord. Buxbaumia werd in 1970 opgeheven, omdat de Bryolo-gische Werkgroep samen met The Nordic Bryological Society een nieuw tijdschrift ging uitgeven: het Engelstalige Lindbergia, bedoeld als internationaal bryologisch tijd-schrift met een hogere wetenschappelijke status dan Buxbaumia. Een aantal jaren had Lindbergia een Neder-landstalige rubriek die aan de werkgroep-leden als overdruk werd toegestuurd. De ruimte voor excursieverslagen in deze ru-briek bleek echter heel beperkt. Daarom werd in 1972 Buxbaumiella opgericht, waarin excursieverslagen en mededelingen over recente literatuur een plaats zouden krijgen (During 1972; Harmsen 1998).  
 

Steeds minder excursieverslagen Zoals Grafiek 1 laat zien, bestond de in-houd van Buxbaumiella aanvankelijk inder-daad vooral uit excursieverslagen, maar nam het aandeel daarvan al snel af. Voor Grafiek 1 zijn alleen de landelijk aangekon-digde excursies meegeteld. De overige arti-kelen zijn in Grafiek 1 niet verder gecatego-riseerd, maar naar aard en stijl lijken ze verdacht veel op de artikelen die in Bux-
baumia plachten te verschijnen. De num-mers 1-90 van Buxbaumiella zijn groten-deels in te zien op de BLWG-site, zodat eenieder zich een beeld kan vormen van de veranderingen. Binnenkort zullen op de website van Naturalis overigens betere, en  dit keer complete scans van Buxbaumiella te raadplegen zijn.  Vanaf nr. 16 begon Buxbaumiella dus trek-ken te vertonen van het ter ziele gegane 
Buxbaumia, en zeker vanaf pakweg nr. 50  kan men spreken van een geslaagde reïn-carnatie. Blijkbaar is er behoefte aan een Nederlandstalig, breed georiënteerd, maar niet te hoogdrempelig tijdschrift over mos-sen en korstmossen, waarin zowel profes-sionals als amateurs hun eieren kwijt kunnen. Ger Harmsen voorzag dat al ten 
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tijde van het opheffen van Buxbaumia (Harmsen 1998, pp. 80-82).  De afname van het aantal verslagen van landelijk aangekondigde eendagsexcursies en weekenden in Buxbaumiella ten gunste van andersoortige artikelen is in de hand gewerkt door verscheidene ontwikke-lingen. Het aantal goede (amateur)bryo-logen  en gedreven plaatselijke werkgroe-pen nam toe, en daarmee het aanbod van artikelen over grondige, soms jarenlange regionale inventarisaties en over bijzonde-re soorten en hun standplaatsen.  De in-breng van de lichenologen, die aan de lopende band nieuwe soorten vonden, werd steeds groter. Tegelijkertijd nam de noodzaak tot het publiceren van ‘kale’ vindplaatsgegevens in Buxbaumiella af, doordat op internet de digitale versprei-dingsatlas verscheen.   
Verschijningsfrequentie In het begin verscheen Buxbaumiella nogal onregelmatig: soms één, soms twee num-mers per jaar, in 1974 en 1976 zelfs nul nummers (Grafiek 2). Dat veranderde toen Joop Kortselius was aangetreden voor zijn eerste periode als redacteur. Vanaf 1992 verschenen standaard drie nummers per jaar. Het dipje in 2008 is veroorzaakt door-dat het winternummer niet meer in decem-ber, maar voortaan in januari verscheen. Vanaf 1999 verschijnen ook vaak speciale nummers, zoals voorstellen voor Rode Lijs-ten, checklists en een Nederlandstalige naamlijst (samen met de Belgen gemaakt).   

Redacteuren  Sinds 1972 zijn er acht officiële redacteu-ren geweest, van wie Joop Kortselius twee perioden voor zijn rekening nam. Huub van Melick viel voor één nummer (nr. 25) in als waarnemend redacteur.  In Grafiek 3 (de feesttaart) stellen de taart-punten de aantallen nummers van Buxbau-
miella voor die in de achtereenvolgende ‘regeerperioden’ zijn geproduceerd. Duide-lijk is dat Rienk-Jan Bijlsma verreweg het grootste stuk taart heeft gebakken.   
Vernieuwingen De eerste vijf nummers werden geprodu-ceerd met een stencilmachine. Vanaf num-mer 6, de eersteling van Harrie Sipman, werd het blad gedrukt, wat de mogelijkhe-den tot het plaatsen van afbeeldingen sterk verbeterde. In nummer 6 meldde redac-teur Sipman ook dat de werkgroep voor-taan zowel bryologisch als lichenologisch zou zijn, en dat hij hoopte dat ‘de lichenolo-gische activiteit net zo groot mag worden als de bryologische, en dat die ook duide-lijk tot uiting mag komen in Buxbaumiella’. Het eerste verslag van een lichenologische excursie verscheen in nummer 7 (zie ook het volgende artikel in het voorliggende nummer).  Het eerste nummer dat geheel aan lichenen was gewijd, was nummer 16 (op de voor-plaat stonden overigens wel een paar mos-sen). Redacteur Piet Bremer maakte in zijn redactioneeltje bij nummer 16 tevens mel-ding van het feit dat het nummer geheel op een elektronische typemachine was getypt. In de korte periode Hans Rutjes-Huub van Melick werd Buxbaumiella voorzien van 
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een nieuw omslag en van een doorlopende koptekst die op iedere bladzijde de naam en het nummer van het blad toonde. Deze wijzigingen gingen in vanaf nummer 25. Joop Kortselius, die vanaf nummer 26 redacteur was, bracht geen noemenswaar-dige wijzigingen aan. Jurgen Nieuwkoop schrapte in nummer 38 de koptekst en bracht naam en nummer van het blad over naar een doorlopende voettekst. Met in-gang van nummer 42 was Joop Kortselius weer redacteur, en werd de voettekst weer een koptekst. Vanaf nummer 46 was er een nieuwe, modern ogende omslag: aan de ene zijde een microscopische foto van een dubbel peristoom, aan de andere zijde een macrofoto van een Cladonia. Met nummer 52 deed Rienk-Jan Bijlsma zijn intrede als redacteur. Lange tijd (t/m nummer 76) hield hij vast aan de laatste lay-out van Joop Kortselius, maar al snel ging hij foto’s plaatsen als illustraties, doorgaans in zwart-wit. In nummer 77 in-troduceerde hij grote veranderingen: het formaat werd groter, de tekst werd in twee kolommen geplaatst, titel en nummer van het blad verhuisden weer naar de voet-tekst, op het omslag kwam een kleurenfo-to, meestal van een mos, licheen of  land-

schap. Vanaf nummer 83 zijn alle foto’s in 
Buxbaumiella in principe in kleur.  De huidige redacteur heeft hieraan tot dus-ver vrijwel niets veranderd; alleen loopt de tekst nu steeds zo laag mogelijk op de pagina over van de linker naar de rechter-kolom.  Suggesties voor verbeteringen zijn welkom.  
Literatuur During, H.J., 1972. Voorwoord. Buxbaumiella 1: 2. Harmsen, G., 1998. Passie voor Mossen. Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Na-tuurhistorische Vereniging, Utrecht.  
Auteursgegevens Th.B.M. Kerkhof, Buitenstad 67, 4132 AB Vianen dkerkhof@xs4all.nl  
Summary 
One hundred issues of Buxbaumiella The history of Buxbaumiella is discussed. Started as a medium which was meant in the first place for reports of excursions, Buxbaumiella develo-ped into a wide-ranging journal for the Dutch bryologists and lichenologists, much like its pre-decessor Buxbaumia. 

Verdeling van Buxbaumiella 1-101 over de 
redacteuren

01. Heinjo During

02. Harrie Sipman

03. Piet Bremer

04. Hans Rutjes

05. Huub van Melick

06. Joop Kortselius I

07. Jurgen Nieuwkoop

08. Joop Kortselius II

09. Rienk-Jan Bijlsma

10. Dick Kerkhof
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Lichenologische excursies op herhaling: een vergelijking 
van de situatie op de Noord-Veluwe, 1960-2014 
 

Laurens Sparrius & Henk Timmerman 
 Ter gelegenheid van Buxbaumiella nummer 100 blikken we terug naar activiteiten uit de begintijd van de BLWG. Destijds was er alleen nog sprake van de Bryologische Werkgroep van de KNNV. Er werd tijdens excursies van de werkgroep ook wel geke-ken naar korstmossen, maar de mossen kregen toch verreweg de meeste aandacht. Voor de lichenologen was 1976 dan ook een bijzonder jaar. Toen werd namelijk de eerste lichenologische excursie gehouden in verenigingsverband van de werkgroep. Twee jaar later werd de doelstelling uitge-breid met korstmossen en was de BLWG statutair gezien een feit. Sindsdien leven bryologen en lichenologen in harmonie onder één dak. 1978 markeerde ook het einde van het WHEN-project, de herkarte-ring van epifytische korstmossen, opge-richt door Jan Barkman (Sipman & Brand 1978).  Op 1 februari 2014 organiseerden de au-teurs een herhaling van eerdere excursies op de Noord-Veluwe. We bezochten twee locaties die we in Buxbaumiella tegenkwa-men: het Pinetum Schovenhorst in Putten en Landgoed Staverden. Aanwezig waren Arie van den Bremer, Klaas van Dort, Mathieu Groeneveld, Arjan de Groot, Cees Hummelen, Leo Spier, Maaike Vervoort, Tjitske Wijngaard, Daan Wolfskeel, Henk Timmerman en Laurens Sparrius.  
Pinetum Schovenhorst De lichenen in het Pinetum in Putten kwamen aan bod in een artikel van W.J. Reijnders (1960) waarin twintig soorten worden genoemd. Van deze soorten werden Parmeliopsis ambigua (avocado-mos), Pertusaria amara (ananaskorst), 
Platismatia glauca (groot boerenkoolmos) en Tuckermannopsis chlorophylla (bruin boerenkoolmos) niet teruggevonden. Hier-in is een landelijke trend – het verdwijnen van stikstofgevoelige soorten – goed te 

zien. In de jaren vijftig en zestig werden hier veel grondbewonende Cladonia´s  en ook Peltigera´s gevonden, een teken dat er toen nog sprake was van een weinig ver-grast grondoppervlak. De vondst van een 
Usnea was toen geen verrassing, gezien de toen nog zeer baardmosrijke malebossen in de directe omgeving. Een herhalings-inventarisatie door André Aptroot in 1995 liet enkele opmerkelijke veranderingen zien. Zo waren de grondbewonende Clado-
nia´s verdwenen, alsook enkele ‘gewone’ epifyten als Flavoparmelia caperata (bos-schildmos) en Punctelia subrudecta (ge-stippeld schildmos). In 2014 blijken deze epifyten weer te zijn teruggekeerd.  Nieuw-komers sinds 1995 zijn onder ander 
Anisomeridium polypori (schoorsteentje), 
Candelaria concolor (vals dooiermos), 
Lecanora carpinea (melige schotelkorst), 
Physcia adscendens (kapjesvingermos) en 
Parmotrema perlatum (groot schildmos). Het zijn allemaal soorten die de afgelopen decennia ook elders in ons land sterk zijn toegenomen.  Opvallend in Schovenhorst anno 2014 is het erg algemeen voorkomen van een soort als Hypotrachyna revoluta (gebogen schildmos) en het, net als vroe-ger, schaarse voorkomen van ammoniak-liefhebbers als Xanthora parietina (groot dooiermos). Blijkbaar ligt het Pinetum in een soort overgangsgebied wat ammoniak-belasting betreft.  Een opmerkelijke vondst van de excursie in 2014 was een flinke oppervlakte met Opegrapha demutata op een baksteenmuur (Fig. 1). Dit schriftmos is een strikte steenbewoner en kan makke-lijk verwisseld worden met Opegrapha va-
ria (kort schriftmos) of Opegrapha ochro-
cheila (geel schriftmos) op steen. Deze twee soorten zijn echter hoogst zeldzaam op steen en bovendien heeft Opegrapha 
demutata duidelijk witbepoederde apothe-ciën. Het is een soort die als erg zeldzaam te boek staat, maar hij wordt ongetwijfeld veel over het hoofd gezien. Een extra alert oog is dus gewenst bij schriftmossen op 
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baksteen. Een mooie vondst was ook 
Fellhanera bouteillei (twijgdruppelkorst) met apotheciën op dennennaalden. Nor-
mandina pulchella (hamsteroortje), een in 1995 erg zeldzame soort, was nog aan-wezig.  Deze soort heeft zich recent sterk uitgebreid op de Veluwe en zit ook elders in Nederland sterk in de lift.  
Landgoed Staverden In het verslag van de eerste Nederlandse lichenologische excursie van 1976 worden voor deze locatie genoemd: Arthonia radia-
ta (amoebekorst), Cliostomum griffithii (ge-spikkelde witkorst), Chaenotheca trichialis (grijs schorssteeltje), Haematomma ochro-
leucum (witgerande stofkorst), Lecanora 
expallens (bleekgroene schotelkorst), Ope-
grapha vermicellifera (gestippeld schrift-mos), Phlyctis argena (lichtvlekje), Porina 
aenea (schors-olievlekje), Schismatomma 
decolorans (purperkring) en Verrucaria de-
nudata (groene waterstippelkorst). Tijdens het bezoek werden de meeste soorten teruggevonden, behalve Opegrapha vermi-
cellifera. Toch moet het de lichenologen destijds ontgaan zijn dat op het landgoed diverse spectaculaire soorten aanwezig 

zijn. Zo vonden we rond het doolhof een oude eik vol met Chaenotheca chlorella (klein schorssteeltje) en een beetje Chry-
sothrix candelaris (gele poederkorst), beide nooit eerder hier waargenomen (Fig. 3). In het uit 1907 daterende doolhof groeiden 
Lecanora abietina (maleboskorst) en 
Pertusaria hymenea (open speldenkus-sentje) op de beukenhagen. Ze zijn niet eerder gemeld van Staverden, maar wellicht is het doolhof nog nooit onderzocht. Ten oosten van het kasteel groeide een boom vol Calicium salicinum (bruin boomspijkertje), die daar ook niet van vroeger bekend was. Staverden heeft een reputatie hoog te houden wat betreft het voorkomen van erg zeldzame, specta-culaire soorten. Zo groeiden hier in de 19de eeuw nog twee bijzondere Peltigera-soor-ten die sindsdien in ons land zijn uitge-storven. Het loont dan ook zeker de moeite om de korstmossenflora van Staverden en de hele omgeving nog eens goed onder de loep te nemen.  
Andere locaties Net als bij de excursie in 1976 werden vanouds mooie locaties bezocht. Langs de 

Figuur 1. Opegrapha demutata. Foto: Arjan de Groot. 
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Poolseweg tussen Elspeet en Harderwijk, doken we in het Leuvenumse bos (bij de Zandmolen) een stuk oud beukenbos in. Hier bleek een redelijk compleet assor-timent boskorstmossen aanwezig te zijn: 
Arthothelium ruanum (kleine runenkorst, 

zie Fig. 2), Chaenotheca stemonea (stoffig schorssteeltje), Cladonia polydactyla (ster-heidestaartje), Graphis scripta (gewoon schriftmos), Lecanactis abietina, Lecanora 
argentata (bosschotelkorst), Micarea mi-
sella (steeloogje), Ochrolechia microsticto-

Figuur 2. Kleine runenkorst (Arthothelium ruanum). Foto: Laurens Sparrius 

Figuur 3. Gele poederkorst (Chrysothrix candelaris). Foto: Arjan de Groot. 
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ides (bostandpastakorst), en zelfs Scolicio-
sporum pruinosum (berijpte spiraalkorst), een zeer zeldzame Rode Lijstsoort die in ons land geheel beperkt is tot de Veluwe. Vooral de eerste en laatste soort zijn een mooie aanwinst voor dit gebied. De dag eindigde op de begraafplaats van Elspeet, waar we als echte ecotoeristen de onlangs herontdekte Buxbaumia aphylla (kabouter-mos) en ook nog Rhizocarpon lecanorinum (klein landkaartmos) bekeken (zie ook van der Kolk, 2013).  
Literatuur Aptroot, A.  (1995) De lichenen van Schoven-horst te Putten. Buxbamiella 37: 63-66. Reijnders, W.J. (1960) De epiphytische mossen- en lichenenvegetatie van het Grote Pinetum van Schovenhorst te Putten (G). Buxbaumia 14(1-2): 19-24. Sipman, H. & M. Brand (1978) Verslag van de eerste Nederlandse lichenologische excursie, 3-4 april 1976, naar Putten. Buxbaumiella 7: 55-68. 

Van der Kolk, H.J. (2013) Buxbaumia aphylla (kaboutermos) op de begraafplaatsen van Elspeet en Rhenen. Buxbaumiella 99: 32-37.  
Auteursgegevens L.B. Sparrius, Beyerd 39, 4811 GZ Breda, sparrius@blwg.nl H.J. Timmerman, Zoom 1528, 8225 KJ Lelystad, optieplus@planet.nl  
Abstract 
The lichen flora of three excursion-sites in the 
northern part of the Veluwe (Gelderland) com-
pared to finds in the period 1960-1995. Two sites in the northern part of the Veluwe near Putten that were visited by lichenological excursions in the period 1960-1995, have been revisited. Substantial differences between the current and past observations were noticed, mainly related to the way lichens are studied, but also as a result of real changes in the flora. Some acidophytic epiphytes have vanished, while many nitrophytic species have increased. The parkland around the castle of Staverden was found to be a hotspot for especially Chaeno-
theca- and Calicium-species.  
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De bryoflora van vier terreinen in Zuidwest-Gelderland 
opnieuw onderzocht  
Dick Kerkhof  Begin mei 1975 organiseerde de Bryolo-gische Werkgroep een driedaags voor-jaarsweekend naar de ‘West-Betuwe’, zoals het excursiegebied in de verslagtitel werd aangeduid (Gradstein & Rubers 1977). Dat verslag verscheen in Buxbaumiella 6. Het uitkomen van Buxbaumiella 100 vormde de aanleiding om vier van de destijds onderzochte terreinen in het voorjaar van 2014, dus 39 jaar later, nog eens te bezoe-ken. Op 22 maart hernieuwden we de ken-nismaking met twee eendenkooien, op 12 april stonden twee tichelterreinen op het programma.   
Merenkooi bij Dreumel Deelnemers: Margriet Bekking, Marit Boots, Bob Cremers, Klaas van Dort, hr. Van Engelen, Gerben van Geest, Bart Hor-vers, Dick Kerkhof, Roel Lemmens, Jan Maassen, Jurgen Nieuwkoop, Arno van der Pluijm, Henk Siebel.  In de trein op weg naar verzamelpunt sta-tion Zaltbommel hadden Henk Siebel en excursieleider Dick Kerkhof herinneringen opgehaald aan oude, soms ietwat hilari-sche excursieverslagen in Buxbaumia en 
Buxbaumiella, waarin onder andere kond werd gedaan van navigatieproblemen.  In Zaltbommel bleken de deelnemers op tijd gearriveerd, zodat we snel met auto’s op weg konden naar het eerste excursie-doel, de Merenkooi van Staatsbosbeheer in het Land van Maas en Waal. Jurgen Nieuw-koop, die niet ver van deze kooi woont, zou ons daar opwachten. De excursieleider reikte kaartjes uit waarop een deel van de te volgen route was afgebeeld. Helaas ontbrak op deze kaartjes de omgeving van Rossum, waar het dan ook prompt fout ging: de excursieleider dirigeerde de kolonne richting Alem, een dorpje op een eiland in een afgesneden Maasmeander. Volhardend in het kwaad namen we ten oosten van Alem het veer over de Maas-

afsnijding, om verder noordoostwaarts te rijden over de dijk langs de linker Maas-oever, richting Lith, alwaar een tweede pontveer ons weer aan de goede kant van de Maas bracht. De niet-geplande toeris-tische route kostte ruim een halfuur extra reistijd, maar leverde mooie uitzichten en twee veerponten op, wat door sommige deelnemers gewaardeerd werd.  Arno van der Pluijm had bij Rossum wel de goede afslag genomen en was alvast be-gonnen aan de bomen langs de Merenweg nabij de ingang van de eendenkooi. Omdat op deze wegbomen geen andere soorten aangetroffen werden dan in de kooi, zijn de vondsten in Tabel 1 niet apart vermeld. Jurgen had met kooiker Gerard van den Hurk geregeld dat we de auto’s mochten parkeren op het toegangspad naar de Merenkooi, die ten zuiden van de Meren-weg ligt (Fig. 1).  In de eendenkooi staat een kooikershuisje met een bakstenen stoepje, waarop Lepto-
barbula berica werd aangetroffen. Een be-geleidende Tortula waarvan in het veld werd gedacht dat het mogelijk T. margina-
ta was, bleek thuis toch T. muralis te zijn.  Verreweg de meeste aandacht ging uit naar de epifyten. Langs de vangpijpen en het kooiwed staan o.a. essen, elzen, wilgen, po-pulieren, zomereiken en eenstijlige mei-doorns. Op een oude geknotte populier werd een Zygodon buitgemaakt die thuis Z. 
conoideus bleek te zijn. Tussen de noorde-lijke vangpijpen troffen we een stel oude, hoge knotessen aan, begroeid met o.a. 
Anomodon viticulosus (weinig talrijk), 
Scleropodium cespitans (meer) en Neckera 
complanata (zeer talrijk). In het veld werd van de palmpjesmossen alleen Isothecium 
myosuroides genoteerd, maar thuis bleek dat in Scleropodium cespitans-achtig mate-riaal ook kleine vormen van I. alopecuroi-
des schuilgingen.  
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Ook een opgaand essenbos in de noord-oosthoek van het eendenkooiterrein bleek rijk aan epifyten, waarbij het vooral om pioniers ging, waaronder acht soorten 
Orthotrichum. In het veld meenden we ook materiaal van Orthotrichum stramineum te ontwaren, dat bij thuisdeterminatie door Arno echter bleek te behoren tot O. affine en O. anomalum. Een polletje dat door Klaas van Dort in het veld voor O. pumilum werd gehouden, maar volgens Arno meer leek op O. tenellum, ontpopte zich onder Arno’s microscoop als O. pallens.  Moraal: zelfs haarmutsspecialisten zien in het veld lang niet alles helemaal goed – verzamelen, ontleden en determinatiewer-ken naslaan blijft voor iedereen geboden. 
 

Eendenkooi onder Gameren Deelnemers: zie Merenkooi bij Dreumel.  De terugtocht van het Land van Maas en Waal naar de Bommelerwaard verliep voorspoedig. Het viel echter niet mee om de eendenkooi onder Gameren te bereiken, want toen we op de Van Heemstraweg ter hoogte van de kooi reden, bleek links af-slaan niet toegestaan (en ook bijna on-doenlijk). We moesten een eind doorrijden, vervolgens op een rotonde omkeren en terugrijden, een omtrekkende beweging maken via de bebouwde kom van Game-ren, waarna we uiteindelijk haaks de Van Heemstraweg konden oversteken om bij de eendenkooi te geraken. Daar werden we 

Figuur 1. Het toegangspad naar de Merenkooi bij Dreumel. Rechts ligt grasland, net als in 1975. Links 
lag in 1975 ook grasland, maar bevindt zich nu essenbos met epifyten. Foto: Klaas van Dort. 
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gastvrij met koffie ontvangen door kooiker Jack van der Star.   De bryoflora van de eendenkooi onder Gameren (ook eigendom van SBB) ver-toont veel gelijkenis met die van de een-denkooi bij Dreumel. Opnieuw vonden we een Zygodon, die nu echter tot Z. viridissi-
mus bleek te behoren, en wederom konden 
Anomodon viticulosus, Homalia trichoma-
noides, Scleropodium cespitans en Neckera 
complanata binnen de kortste keren genoteerd worden. Glad kringmos was nog talrijker dan bij Dreumel; in sommige delen van de kooi waren vrijwel alle essen-stoven van voetzool- tot borsthoogte er rondom mee begroeid! Aan de zuidkant waren enkele stoven rijkelijk begroeid met 
Plagiomnium cuspidatum, een soort die we bij Dreumel niet gezien hadden.  Ook bij Gameren is opgaand essenbos (gemengd met zwarte els) aanwezig, hier ten zuiden en oosten van de kooi. Dat natte bos leverde weer de nodige relatief kort-levende soorten en pioniers op, zoals Cry-
phaea heteromalla, Metzgeria furcata, Ra-
dula complanata, Frullania dilatata en di-verse Orthotricha. Een door Arno als Ortho-
trichum tenellum meegenomen polletje bleek O. scanicum te zijn. In de toelichting op zijn determinatielijst beschrijft hij de verschillen aldus: ‘Deze mini-Orthotrichum heeft net als O. tenellum een zwak behaard huikje. Het huikje overdekt het kapsel echter iets minder ver dan bij O. tenellum. Droog zijn de blaadjes van O. scanicum bovendien zwak gekruld, terwijl die van O. 
tenellum meer recht aanliggen. De meeste bladcellen van O. scanicum zijn vrijwel glad. Echter, bij de bladtop zijn ze wél papilleus en de bladrand heeft daar vaak enkele tandjes. Verder zoek je bij O. 
scanicum tevergeefs naar gemmen.’  Henk Siebel vond een Ulota die veel weg had van de niet-inheemse U. calvescens, met ver boven de plantjes uitstekende, al gezwollen sporenkapsels, die slechts voor de helft door de huikjes bedekt waren. Na microscopisch onderzoek meldde Arno dat de huikbeharing en de bladkenmerken niet kloppen; het materiaal behoort volgens hem tot U. crispa.  

Een ander probleemgeval was een door Margriet Bekking gevonden topkapselmos-je met gezaagde bladtoppen, dat in het veld deed denken aan O. scanicum of Zygodon 
dentatus. Pas thuis kwam Arno erachter dat het Aulacomnium androgynum was, vrijwel zonder pseudopodia…  Enkele epifyten zijn niet in de eendenkooi gevonden, maar op essen langs de toe-gangsweg naar de eendenkooi: Ulota 
phyllanta, Syntrichia laevipila (in het veld aangezien voor S. virescens) en Orthotri-
chum lyellii. De laatste kwam in groot aan-tal voor op de essen. Arno ging op zoek naar kapsels, maar vond ze niet. Op een duiker langs de toegangsweg stonden Or-
thotrichum anomalum en Schistidium cras-
sipilum.  Vermeldenswaard zijn enkele in de een-denkooi op de grond gevonden soorten. In de drassige oeverzone ten westen van het kooiwed trof Jurgen Nieuwkoop Pellia 
endiviifolia en Bryum pseudotriquetrum aan. Ten zuiden van het kooiwed vonden we langs het pad Fissidens taxifolius, F. 
incurvus en F. exilis. De laatste was in 1975 wel bij de Merenkooi, maar niet in de kooi bij Gameren gezien. Op de bosbodem vond Jurgen ook nog Climacium dendroides. Het bosmos Thamnobryum alopecurum werd uitsluitend gevonden op een flink stuk betonpuin dat op de bosbodem lag. Blijk-baar is de komklei in het kooibos bij Gameren ongeschikt voor struikmos – te kalkarm of te nat? Later mailde Jurgen dat in de eendenkooi bij Batenburg, ook op kalkarme komklei, wel veel Thamnobryum groeit.   
Vergelijking eendenkooi-excursies Een vergelijking maken tussen de resul-taten van de excursies in 1975 en 2014 is enigszins lastig. Vermoedelijk zijn in beide jaren niet precies dezelfde plekken beke-ken. We weten zeker dat het huidige essen-bos in de noordoosthoek van de Merenkooi in 1977 nog grasland was (volgens een to-pografische kaart op watwaswaar.nl). In het verslag van de excursie in 1975 naar deze kooi wordt gewag gemaakt van een populierenperceel waarin Fissidens exilis gevonden werd. Volgens de topografische 
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kaart van 1977 lag echter alleen ten noor-den van de Merenweg populierenbos, en ook nog een andere oude eendenkooi; deze plekken hebben we in 2014 niet bezocht. Wim Rubers weet zich niet zoveel meer van de excursie in 1975 te herinneren, maar wel  dat toen de kooi ten zuiden van de Merenweg door de mossenwerkgroep onderzocht is, dus dezelfde als in 2014 (mededeling per e-mail). Maar mossenex-cursies vertonen vaak enige gelijkenis met zonnestelsels: er is een zon (de excursie-leider), waaromheen binnenplaneten cir-kelen (ervaren en tevens mededeelzame bryologen), die doorgaans begeleid wor-den door een stel manen (leergierige deel-nemers en fotografen), en er zijn ook bui-tenplaneten (ervaren, meer eenzelvige bry-ologen), die zich soms zeer ver van de zon verwijderen en – bijvoorbeeld – zomaar er-gens ten noorden van de Merenweg in het Land van Maas en Waal verzeild kunnen raken. Het is verder niet duidelijk hoeveel deelnemers er in 1975 waren en of er des-tijds steeds even fanatiek gezocht is als in 2014.  In Tabel 1 zijn de soortenlijsten uit 1975 en 2014 naast elkaar gezet. De verschillen zijn aanzienlijk. In 2014 zijn bijna twee-maal zo veel taxa gevonden als in 1975. Vooral het aantal acrocarpe epifyten is veel groter. De toename van kortlevende pen-delaars en kolonisten op bomen blijkt nog duidelijker als we de soortenlijst van 2014, die gebaseerd is op slechts 2 eendenkooi-en, vergelijken met de totaallijst van 1975, die gebaseerd is op 46 locaties, waarvan minimaal 14 met bos of griend (Gradstein & Rubers 1977).  In 1975 werden op bomen of struiken in totaal slechts twee Orthotricha gevonden: 
O. affine en O. diaphanum. Op steen kwa-men daar O. anomalum en O. cupulatum (één vondst) nog bij, en dat was het dan. 
Ulota’s komen in de totale soortenlijst van 1975 niet voor. Frullania dilatata (Fig. 2) werd destijds in slechts één terrein gevon-den. Het verslag van de excursie in 1975 vermeldt dat Neckera complanata in de Merenkooi alleen werd gevonden op steen aan de basis van een oud griendwerkers-schuurtje. In 2014 groeide deze soort ten 

noorden van het kooiwed uitbundig op een groot aantal knotessen en zelfs op ver-scheidene plekken op afgevallen schors op de grond. Werd Homalothecium sericeum in 1975 in de Merenkooi in het geheel niet aangetroffen, in 2014 was deze pleurocarp het dominante mos op veel knotbomen ten westen van het kooiwed. De enige tegen-valler op epifytengebied was dat we in de Gamerense kooi Porella platyphylla (ge-woon pelsmos) niet konden terugvinden. Het is echter niet uitgesloten dat die nog aanwezig is op een over het hoofd geziene stoof.  Al met al is overduidelijk dat de situ-atie voor epifyten sterk is verbeterd. 

Ook op de bodem werden in 2014 deels andere mossen aangetroffen dan in 1975. Verscheidene pioniers zijn wel gevonden in 1975, maar niet in 2014, het omgekeer-de komt echter ook voor. De heel algemene bodemmossen en generalisten zijn bijna allemaal in beide jaren aangetroffen.   

Figuur 2. Frullania dilatata (helmroestmos) op 
een es. Tegenwoordig in elke bebouwde kom te 
vinden, in 1975 in slechts één terrein (eenden-
kooi Gameren) ontdekt. Foto: Bob Cremers. 
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Tabel 1. Soortenlijst van de onderzochte eendenkooien. Eendenkooi De Meren Gameren   Jaar 1975 2014 1975 2014   Aantal taxa (totaal = 88) 31 61 36 64   
Epifytisch           
Anomodon viticulosus   x x x Groot touwtjesmos 
Aulacomnium androgynum x x x x Gewoon knopjesmos 
Brachythecium salebrosum   x   x Glad dikkopmos 
Brachythecium velutinum   x x x Fluweelmos 
Bryum capillare x x x x Gedraaid knikmos 
Bryum capillare v. flaccidum x x x   Boomknikmos 
Cryphaea heteromalla   c.sp.   c.sp. Vliermos 
Dicranoweisia cirrata   x x x Gewoon sikkelsterretje 
Dicranum scoparium       x Gewoon gaffeltandmos 
Frullania dilatata   x x x Helmroestmos 
Homalia trichomanoides x c.sp.   x Spatelmos 
Homalothecium sericeum   c.sp. x c.sp. Gewoon zijdemos 
Hypnum andoi       x Bosklauwtjesmos 
Hypnum cupressiforme x c.sp. x c.sp. Gesnaveld klauwtjesmos 
Isothecium alopecuroides   x     Recht palmpjesmos 
Isothecium myosuroides   x     Knikkend palmpjesmos 
Leskea polycarpa   x   c.sp. Uiterwaardmos 
Lophocolea heterophylla x x x x Gedrongen kantmos 
Metzgeria furcata   x x x Bleek boomvorkje 
Neckera complanata x x x x Glad kringmos 
Orthodontium lineare     x   Geelsteeltje 
Orthotrichum affine   c.sp. x c.sp. Gewone haarmuts 
Orthotrichum diaphanum   c.sp.   c.sp. Grijze haarmuts 
Orthotrichum lyellii   x   x Broedhaarmuts 
Orthotrichum pallens   c.sp.     Kale haarmuts 
Orthotrichum pumilum   c.sp.     Dwerghaarmuts 
Orthotrichum scanicum       c.sp. Getande haarmuts 
Orthotrichum striatum   c.sp.   c.sp. Gladde haarmuts 
Orthotrichum tenellum   c.sp.   c.sp. Slanke haarmuts 
Plagiomnium cuspidatum     x c.sp. Spits boogsterrenmos 
Porella platyphylla     x   Gewoon pelsmos 
Radula complanata x x x c.sp. Gewoon schijfjesmos 
Rhynchostegium confertum   c.sp.   c.sp. Boomsnavelmos 
Scleropodium cespitans x x x x Vossenstaartmos 
Syntrichia laevipila       x Boomsterretje 
Syntrichia papillosa   x   x Knikkersterretje 
Syntrichia ruralis var. calcicola   x     Klein duinsterretje 
Tetraphis pellucida     x   Viertandmos 
Ulota bruchii   c.sp.   c.sp. Knotskroesmos 
Ulota crispa       c.sp. Trompetkroesmos 
Ulota phyllantha       x Broedkroesmos 
Zygodon conoideus   x     Staafjesiepenmos 
Zygodon viridissimus       x Echt iepenmos 
Terrestrisch           
Amblystegium varium x       Oeverpluisdraadmos 
Atrichum undulatum   x x c.sp. Groot rimpelmos 
Barbula convoluta   x x   Gewoon smaragdsteeltje 
Barbula unguiculata   x     Kleismaragdsteeltje 
Bryum barnesii       x Geelkorrelknikmos 
Bryum dichotomum   x     Grofkorrelknikmos 
Bryum pseudotriquetrum       x Veenknikmos 
Bryum rubens s.l. x       Roodknolknikmos 
Calliergonella cuspidata x x x x Gewoon puntmos 
Cirriphyllum piliferum     x x Haarspitsmos 
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Eendenkooi De Meren Gameren   Jaar 1975 2014 1975 2014   Aantal taxa (totaal = 88) 31 61 36 64   
Climacium dendroides       x Boompjesmos 
Dicranella schreberiana x       Hakig greppelmos 
Eurhynchium striatum   x x x Geplooid snavelmos 
Fissidens bryoides x       Gezoomd vedermos 
Fissidens exilis x     c.sp. Dwergvedermos 
Fissidens incurvus   c.sp.   c.sp. Gekromd vedermos 
Fissidens taxifolius x x x x Kleivedermos 
Funaria hygrometrica x c.sp.     Gewoon krulmos 
Marchantia polymorpha v. ruderalis   x     Parapluutjesmos 
Oxyrrhynchium hians x x x x Kleisnavelmos 
Pellia endiviifolia       x Gekroesd plakkaatmos 
Plagiomnium affine   x x x Rond boogsterrenmos 
Plagiomnium undulatum   c.sp. x x Gerimpeld boogsterrenmos 
Rhytidiadelphus squarrosus       x Gewoon haakmos 
Tortula truncata   c.sp.   c.sp. Gewoon kleimos 
Epilitisch           
Leptobarbula berica   x     Steentjesmos 
Oxyrrhynchium speciosum x       Moerassnavelmos 
Rhynchostegium murale x       Muursnavelmos 
Schistidium crassipilum       c.sp. Muurachterlichtmos 
Thamnobryum alopecurum       x Struikmos 
Tortula muralis x c.sp.   c.sp. Gewoon muursterretje 
Op diverse substraten of onduidelijk           
Amblystegium serpens x c.sp. x c.sp. Gewoon pluisdraadmos 
Brachythecium rutabulum x c.sp. x c.sp. Gewoon dikkopmos 
Bryum argenteum x x   x Zilvermos 
Campylopus introflexus   x   x Grijs kronkelsteeltje 
Ceratodon purpureus x c.sp. x x Gewoon purpersteeltje 
Grimmia pulvinata   x   c.sp. Gewoon muisjesmos 
Kindbergia praelonga x x x x Fijn laddermos 
Leptodictyum riparium x c.sp.   c.sp. Beekmos 
Lophocolea bidentata   x x   Gewoon kantmos 
Mnium hornum x x x c.sp. Gewoon sterrenmos 
Orthotrichum anomalum   x   x Gesteelde haarmuts 
Plagiothecium denticulatum x x x x Glanzend platmos 
Plagiothecium laetum x   x   Krom platmos 
Plagiothecium nemorale x x   x Groot platmos 
 
 

 

Put van Bullee Deelnemers: Leo van Beest, Margriet Bek-king, Rienk-Jan Bijlsma, Klaas van Dort, Minne Feenstra, Gerben van Geest, Ans den Haan, Matthijs van Hoorn, Peter Hoven-kamp, Dick Kerkhof, Peter Kroon, Roel Lemmens, Jurgen Nieuwkoop, Jan Pelli-caan, Erik Simons, Bram van Vliet.  De excursie op 12 april viel samen met een groot wandelevenement in het Lingege-bied: de jaarlijkse Rode Kruis Bloesem-tocht, met tienduizenden deelnemers die zouden vertrekken vanaf station Gelder-malsen. Om die drukte te vermijden, verza-melden de mossenkruipers zich bij station 

Culemborg, waar eerst Minne Feenstra werd gefeliciteerd met zijn verjaardag.   Per auto bereikten we voorspoedig de noordzijde van het eerste excursiedoel, de Put van Bullee, een terrein van Staatsbos-beheer ten zuidwesten van Acquoy in de Culemborgerwaard. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk en 
Diefdijk-Zuid. Tot de belangrijkste doelstel-lingen voor dat gebied behoren uitbreiding en kwaliteitsverbetering van habitattype H7230 Kalkmoerassen. Het oudste deel van De Put van Bullee is ontstaan doordat na 1930 klei (vanaf 1955 zand) werd afgegraven in kronkelwaardaf-
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zettingen van de Linge, waardoor zandige beddingafzettingen aan het maaiveld kwa-men te liggen (Hommel 2009). De Linge was actief van 2160 BP tot 643 BP (BP = before present, present = 1950) (Berend-sen & Stouthamer 2001). In 1957 kwam het terrein in handen van Staatsbosbeheer. Omstreeks 2005 is het terrein uitgebreid met een naastgelegen grasland, dat meteen afgegraven werd tot op de onderliggende zandige sedimenten. Enkele jaren later is rond het oude bloemrijke kalkmoeras veel struweel verwijderd, eveneens met het doel de oppervlakte kalkmoeras te vergro-ten. 
 We bekeken eerst het nieuwe perceel, dat doorloopt tot aan de binnenteen van de Langendijk, een onderdeel van de noorde-lijke Lingedijk. Een van routes van de Rode Kruis Bloesemtocht voerde over de grind-weg op de Langendijk, wat tot gevolg had dat het mossenzoeken sfeervol begeleid werd door het ouderwetse, rustieke grind-geknars dat een onafzienbare stoet wande-laars gedurig produceerde. Sommige pas-santen informeerden meelevend naar ver-loren contactlenzen. Klaas van Dort riep iets gevats terug. Vervolgens bekeken we het oude terrein en de zone daaromheen, waaruit recentelijk veel struweel was ver-wijderd.  In zowel het oude als het nieuwe terrein zagen we moeraswespenorchis, rietorchis en grote keverorchis. Peter Hovenkamp ging op zoek naar de paardenstaarten waar de Put van Bullee om befaamd is, en vond bonte en ruwe paardenstaart, schaafstro s.l., lidrus en heermoes, bovendien veel ad-dertong.   De pleurocarpen Calliergonella cuspidata en Climacium dendroides zijn in het hele terrein de (co-)dominante mossen. In een Natura 2000-kalkmoeras zou je ook min of meer bijzondere kalkmossen mogen ver-wachten, en die bleken er inderdaad te zijn. 
Aneura pinguis, Pellia endiviifolia en Ric-
cardia chamedryfolia werden hoofdzakelijk in de nieuwe of recentelijk vrijgezette delen gevonden, Bryum pseudotriquetrum (veel) en Campylium stellatum (weinig) zowel in de oude als de nieuwe delen, 

Fissidens adianthoides (weinig) alleen in het oude terrein. Acrocarpe pioniers, zoals 
Didymodon fallax, Dicranella varia, D. sta-
phylina en Phascum cuspidatum, bleken vooral voor te komen in het nieuwe per-ceel en de onlangs vrijgezette randen van het oude perceel. Pohlia wahlenbergii en 
Riccardia chamedryfolia vonden we alleen op een van de schuine zijwandjes van het nieuwe perceel. Rienk-Jan Bijlsma ontdek-te langs de zuidrand van het oude perceel, op een plek waar enkele jaren eerder nog struweel stond, de knikmossen Bryum al-
govicum, B. intermedium en B. pallens.   Volgens een recente ecohydrologische systeemanalyse is in de Put van Bullee de stijghoogte van het grondwater uit het eerste watervoerende pakket steeds hoger dan het freatisch vlak en treedt daardoor jaarrond kwel op (Witteveen+Bos 2011). In overeenstemming daarmee ontbreken in de lagere delen mossen van zuurdere, oppervlakkig ontkalkte standplaatsen. Bij het verlaten van het terrein ontdekte Peter Hovenkamp echter op een hoge rug in het oude deel een enorme mat (minstens 25 m2) Hylocomium splendens, die vervolgens door een groot deel van de deelnemers bekeken werd. Het had een haartje ge-scheeld, of deze onmiskenbare soort was jammerlijk gemist…  Op de terugweg naar de auto’s moesten we langs twee bijenvolken, die op de heenweg geen problemen hadden veroorzaakt, maar die in de tussentijd geagiteerd waren geraakt door ingrepen van de imker. Margriet Bekking werd helaas gestoken en omdat ze eerder al eens allergisch was gebleken voor insectensteken, bracht broer Klaas van Dort haar naar huis. Ook Jan Pellicaan ging niet mee naar het volgende excursiedoel.  
Tichelgaten Buren Deelnemers: Leo van Beest, Rienk-Jan Bijlsma, Minne Feenstra, Gerben van Geest, Ans den Haan, Matthijs van Hoorn, Peter Hovenkamp, Dick Kerkhof, Peter Kroon, Roel Lemmens, Jurgen Nieuwkoop, Erik Simons, Bram van Vliet.  
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Per auto reden we via de N327 oostwaarts naar Geldermalsen. Vanaf Gellicum, waar we de Linge overstaken, ging dat door de Tielerwaard. Over het aanpalende fietspad liepen weer lange slierten wandelaars en bij Geldermalsen zagen we weilanden vol geparkeerde auto’s. In Geldermalsen sta-ken we de Linge weer over en ging het via de Kornedijk (daar liepen voor de verande-ring ook nordic walkers) naar het tichel-terrein aan de Hennisdijk, ten westen van Buren in de Culemborgerwaard. (Voor de topografisch echt geïnteresseerden: de westgrens van de Neder-Betuwe ligt bij de Aalsdijk, die de Kornedijk bij Buren ver-bindt met de Lekdijk ten oosten van Beu-sichem; het stuk benoorden Zoelmond heet tegenwoordig Schaardijkseweg.) Een van de Rode Kruis Bloesemroutes bleek dwars door het SBB-reservaat te voeren! Ook hier kregen we af en toe commentaar. Een van de BLWG’ers promootte het mossengebeu-ren door aan enkele belangstellende wan-

delaars te tonen hoe prachtig Thuidium 
tamariscinum eruitziet.   Het tichelterrein is vanaf het begin van de 20ste eeuw ontstaan door kleiwinning ten behoeve van een binnendijks langs de Kornedijk gelegen steenfabriek. De klei werd gewonnen op de oude, smalle, vanaf de steenoven naar het noordwesten lopen-de stroomrug van de zogeheten ‘Hennis-dijk’, een riviertak die actief was  van 3818 BP tot 2975 BP (Berendsen & Stouthamer 2001). Er is, aanvankelijk met de hand, ruim een meter klei afgegraven, waardoor kalkhoudende zandige afzettingen bloot kwamen te liggen. In de jaren 1990 zijn ten westen en zuidwesten van de oude tichel-gaten machinaal nog enkele percelen afge-ticheld, deze zijn veel vlakker dan het oude tichelterrein.  Het oude deel van het terrein is tijdens het voorjaarsweekend van 1975 uiterst vluch-

Figuur 3. Op deze plek in het tichelterrein bij Buren maakte Joop Kortselius in 1972 een opname met 
Bryum turbinatum (urnknikmos). Nu staat er enorm veel Climacium dendroides (boompjesmos). Foto: 
Rienk-Jan Bijlsma.
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tig onderzocht door de Bryologische Werkgroep, maar in februari t/m mei 1972 zeer grondig door Joop Kortselius (Kort-selius 1974). Rienk-Jan Bijlsma en Jurgen Nieuwkoop hadden het terrein sinds 1990 nog enkele malen onderzocht en geconsta-teerd dat de kwaliteit van het kalkmoeras, althans wat de bryoflora betreft, was afge-nomen ten opzichte van 1972. De ver-wachtingen waren daarom niet hoogge-spannen.   Net als in de Put van Bullee bleken Callier-
gonella cuspidata en Climacium dendroides heel talrijk; deze pleurocarpen doen het vooral goed in de vlakke delen. Grote delen van het terrein zijn duidelijk wat zuurder dan de Put van Bullee. Zo zijn de vaatplan-ten gewoon biggenkruid en gewone veld-

bies heel talrijk. Onder de orchideeën is vooral grote keverorchis tegenwoordig uiterst talrijk (in 1972 stonden er maar enkele). In sommige lagere delen staat veel vleeskleurige orchis – daar is de stand-plaats blijkbaar nog goed gebufferd. Niette-min troffen we ook een iets hobbelige lage plek aan met onder meer Atrichum undula-
tum, Calliergon cordifolium, Campylopus in-
troflexus en Polytrichum commune var. pe-
rigoniale, mossen die op zuurdere omstan-digheden wijzen.   Rienk-Jan had uit het rapport van Joop Kortselius (Kortselius 1974) onder andere de oude vindplaatsen van Bryum turbina-

tum en Bryum warneum opgediept; uiter-aard probeerden we deze bijzondere soor-ten terug te vinden. Op de plek waar B. 
turbinatum in 1972 heel talrijk was, troffen we een aaneengesloten mat pleurocarpen aan, vooral Climacium (Fig. 3). De excursie-leider had enkele dagen eerder het terrein afgelopen om alvast veelbelovende plek-ken op te sporen. Bovenop sommige rug-getjes is de moslaag nog wel open genoeg voor acrocarpe bladmossen, zo vond hij een plek met een rode Bryum, dus een kandidaat-turbinatum. Na enig zoeken werd deze plek teruggevonden (Fig. 4). In het veld hielden Jurgen Nieuwkoop en Dick Kerkhof het op Bryum pallens, maar 
Bryum-expert Rienk-Jan Bijlsma sloot niet uit dat er B. turbinatum tussen zou zitten (er stonden knikmossen met en zonder 

kapsels en met uiteenlopend uiterlijk). Na microscopische bestudering van het materiaal van de intrigerende rode Bryum (met vlakke én teruggeslagen bladranden, helaas zonder rijpe kapsels) houdt hij het toch op Bryum cf. pallens, omdat de planten geheel wijnrood zijn en de kapselstelen de typisch pallens-kromming vertonen. Rienk-Jan heeft bijna al zijn Burense zoektijd besteed aan het oude deel van het tichel-terrein, en niet zonder resultaat. Op enkele open plekken vond hij B. algovicum, B. ar-
changelicum en B. warneum, soorten van goed gebufferde, voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen (Fig. 5). Andere mossen van (matig) voedselarme kalkmoe-

Figuur 4. Bryum turbinatum (urn-
knikmos) of B. pallens (rood 
knikmos)? Vooralsnog houden 
we het op B. pallens. Foto: Erik 
Simons. 
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rassen op de streeplijst zijn Aneura pinguis, 
Pellia endiviifolia, Bryum pseudotriquetrum, 
Fissidens adianthoides en Campylium stella-
tum. Laatstgenoemde was na 1974 niet meer in het tichelterrein gevonden. Langs een greppel vond Matthijs van Hoorn 
Rhytidiadelphus triquetrus, nog een soort van gebufferde, voedselarme standplaat-sen (Fig. 6). Heel leuk was ook dat Rienk-Jan erin slaagde Pleuridium subulatum terug te vinden, een pendelannuel die buiten Hoog-Nederland zeer zeldzaam is, en ook in 1972 door Joop Kortselius in het tichelterrein was ontdekt. Al met al viel de oogst aan (vrij) zeldzame mossen van gebufferde, (matig) voedselarme stand-plaatsen in het oude deel van de tichel-gaten zeker niet tegen. In de nieuwe, vlak afgetichelde percelen bleek bijna de hele bodem bedekt door 
Calliergonella cuspidata, al vond Jurgen in het noordwestelijke nieuwe perceel ook 
Eurhynchium striatum en op een greppel-wand Fissidens adianthoides. We hebben ook een populieren/essen/zomereikenper-ceel aan de westkant bekeken, waar we o.a. de epifyten Cryphaea heteromalla, Isothe-

cium alopecuroides, Orthotrichum striatum, 
Syntrichia papillosa, Ulota crispa, Frullania 
dilatata, Metzgeria furcata en Radula com-
planata aantroffen.  
Vergelijking tichelterreinen Een geheel zuivere vergelijking is ook voor de tichelterreinen niet te maken. Na 1972-1975 zijn aan beide terreinen afgetichelde delen toegevoegd, die we in 2014 ook be-keken hebben. De lijst van 2014 vermeldt bovendien enige epifyten, terwijl de lijst van 1972-1975 alleen betrekking heeft op vondsten op terrestrische en aquatische standplaatsen. Joop Kortselius onderzocht in 1972 in Buren niet alleen het tichelter-rein, maar ook een niet-afgeticheld hooi-land en een voormalige akker, waarin hij onder meer Ephemerum serratum, Weissia 
brachycarpa, W. longifolia, Anthoceros 
punctatus en Riccia glauca vond. Die perce-len zijn in 2014 niet onderzocht, net zomin als de wateren waarin in 1972 soorten als 
Riccia fluitans en Fontinalis antipyretica voorkwamen.   

Figuur 5. Open vegetatie op hoger zandig deel van het oude tichelterrein, groeiplaats van Bryum 
algovicum (netknikmos). Foto: Rienk-Jan Bijlsma. 
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Tabel 2. Soortenlijst van de tichelterreinen. De met * gemarkeerde Bryum’s ontbreken in de BLWG-
databank. Kortselius 1974 geeft Campyliadelphus chrysophyllus en Cephaloziella rubella op, maar de 
BLWG-databank vermeldt voor 1972 alleen Campylium stellatum en Cephaloziella divaricata.  Terrein Put van Bullee Tichelterrein BurenWaarnemers BWG BLWG Kortselius BWG BLWGJaar 1975 2014 1972 1975 2014Aantal taxa (totaal = 114) 35 40 76 9 58
Amblystegium serpens x x x c.sp. Gewoon pluisdraadmos 
Amblystegium varium x x Oeverpluisdraadmos 
Aneura pinguis x x x x Echt vetmos
Anthoceros punctatus x Zwart hauwmos 
Atrichum undulatum x x x Groot rimpelmos 
Barbula convoluta c.sp. x x Gewoon smaragdsteeltje 
Barbula unguiculata c.sp. x x Kleismaragdsteeltje 
Brachythecium albicans x x Bleek dikkopmos 
Brachythecium glareosum x Kalkdikkopmos 
Brachythecium mildeanum x x Moerasdikkopmos 
Brachythecium rutabulum x x x x x Gewoon dikkopmos 
Brachythecium salebrosum x Glad dikkopmos 
Brachythecium species x Dikkopmos (G)
Brachythecium velutinum x Fluweeldikkopmos 
Bryoerythrophyllum recurvirostre x Oranjesteeltje
Bryum algovicum c.sp. c.sp. Netknikmos
Bryum archangelicum c.sp. Ongewimperd knikmos 
Bryum argenteum x x Zilvermos
Bryum barnesii x Geelkorrelknikmos 
Bryum caespiticium x Zodeknikmos
Bryum capillare x c.sp. Gedraaid knikmos 
Bryum dichotomum x Grofkorrelknikmos 
Bryum intermedium c.sp. Middelst knikmos 
Bryum klinggraeffii * x Scharlakenknolknikmos 
Bryum microerythrocarpum * x Roestknolknikmos 
Bryum pallens x x x Rood knikmos
Bryum pseudotriquetrum x x x x Veenknikmos
Bryum rubens s.l. x x Roodknolknikmos 
Bryum rubens s.s. x c.sp. Braamknikmos
Bryum species x Knikmos (G)
Bryum turbinatum x Urnknikmos
Bryum warneum x c.per. Kwelderknikmos 
Calliergon cordifolium x x Hartbladig puntmos 
Calliergonella cuspidata x c.sp. x x Gewoon puntmos 
Campylium species x Goudmos (G)
Campylium stellatum x x x Sterrengoudmos 
Campylopus introflexus x x Grijs kronkelsteeltje 
Cephalozia bicuspidata x Gewoon maanmos 
Cephaloziella divaricata x Gewoon draadmos 
Ceratodon purpureus x x x c.sp. Gewoon purpersteeltje 
Chiloscyphus polyanthos x Lippenmos
Cirriphyllum piliferum x Haarspitsmos
Climacium dendroides x x x x x Boompjesmos
Cratoneuron filicinum x x Gewoon diknerfmos 
Cryphaea heteromalla c.sp. Vliermos
Dicranella schreberiana x Hakig greppelmos 
Dicranella staphylina x x x Knolletjesgreppelmos 
Dicranella varia c.sp. x x Kleigreppelmos 
Dicranoweisia cirrata x x Gewoon sikkelsterretje 
Dicranum scoparium x Gewoon gaffeltandmos 
Didymodon fallax c.sp. x Kleidubbeltandmos 
Didymodon luridus x Breed dubbeltandmos 
Didymodon tophaceus x x Stomp dubbeltandmos 
Drepanocladus aduncus x x x Moerassikkelmos 
Drepanocladus polygamus x Goudsikkelmos
Ephemerum serratum var. minutissimum x Ongenerfd eendagsmos 
Eurhynchium striatum x x Geplooid snavelmos 
Fissidens adianthoides x x c.sp. Groot vedermos 
Fissidens bryoides x c.sp. Gezoomd vedermos 
Fissidens exilis x Dwergvedermos 
Fissidens taxifolius x x x x Kleivedermos



 

Buxbaumiella 100 (2014) 19 

Terrein Put van Bullee Tichelterrein BurenWaarnemers BWG BLWG Kortselius BWG BLWGJaar 1975 2014 1972 1975 2014Aantal taxa (totaal = 114) 35 40 76 9 58
Fontinalis antipyretica x Gewoon bronmos 
Frullania dilatata x Helmroestmos
Funaria hygrometrica x c.sp. x c.sp. Gewoon krulmos 
Hylocomium splendens x x Glanzend etagemos 
Hypnum cupressiforme x x x x Gesnaveld klauwtjesmos 
Isothecium alopecuroides x Recht palmpjesmos 
Kindbergia praelonga x x x x Fijn laddermos
Leptobryum pyriforme x c.sp. x Slankmos
Leskea polycarpa c.sp. Uiterwaardmos 
Lophocolea bidentata x x Gewoon kantmos 
Lophocolea heterophylla x x Gedrongen kantmos 
Marchantia polymorpha x x Parapluutjesmos 
Metzgeria furcata x Bleek boomvorkje 
Mnium hornum x x Gewoon sterrenmos 
Orthotrichum affine c.sp. Gewone haarmuts 
Orthotrichum striatum c.sp. Gladde haarmuts 
Oxyrrhynchium hians x x x x Kleisnavelmos
Pellia endiviifolia x x x x Gekroesd plakkaatmos 
Pellia species x Plakkaatmos (G) 
Phascum cuspidatum c.sp. x c.sp. Gewoon knopmos 
Physcomitrium pyriforme c.sp. Gewoon knikkertjesmos 
Plagiomnium affine x x x Rond boogsterrenmos 
Plagiomnium undulatum x x x x Gerimpeld boogsterrenmos 
Platygyrium repens x Kwastjesmos
Pleuridium subulatum x c.sp. Groot kortsteeltje 
Pleurozium schreberi x Bronsmos
Pohlia melanodon x x x Kleipeermos
Pohlia nutans x Gewoon peermos 
Pohlia wahlenbergii x x x Bleek peermos
Polytrichum commune var. perigoniale x Gewoon haarmos var. perigoniale 
Polytrichum juniperinum x Zandhaarmos
Polytrichum longisetum x Gerand haarmos 
Pseudephemerum nitidum x Vals kortsteeltje 
Pseudocrossidium hornschuchianum x x Spits smaragdsteeltje 
Pseudoscleropodium purum x x x x x Groot laddermos 
Radula complanata c.sp. Gewoon schijfjesmos 
Rhizomnium punctatum x x Gewoon viltsterrenmos 
Rhynchostegium confertum c.sp. Boomsnavelmos 
Rhytidiadelphus squarrosus x x x x Gewoon haakmos 
Rhytidiadelphus triquetrus x Pluimstaartmos 
Riccardia chamedryfolia x x Gewoon moerasvorkje 
Riccia glauca x Gewoon landvorkje 
Riccia fluitans x Gewoon watervorkje 
Symtrichia papillosa x Knikkersterretje 
Syntrichia ruralis var. arenicola x Groot duinsterretje 
Syntrichia ruralis var. calcicola x Klein duinsterretje 
Thuidium tamariscinum x Gewoon thujamos 
Tortula truncata x Gewoon kleimos 
Ulota crispa x Trompetkroesmos 
Weissia brachycarpa x Gewoon vliesjesmos 
Weissia longifolia x Kogeltjesmos
Weissia species x Parelmos (G) Toch zijn er wel enkele conclusies te trek-ken. In de Put van Bullee werden in 1975 ‘op de droge randen van het struweel’ enkele ‘districtsvreemde’ soorten gevon-den, zoals ze in het verslag van Gradstein en Rubers (1977) genoemd worden: Pleu-

rozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Campylopus introflexus en Polytrichum 
longisetum. Daarvan vonden we alleen Hy-

locomium terug; misschien zijn de andere soorten verdwenen bij het terugzetten van het struweel. Het aantal kalkmoerasmos-sen in de Put van Bullee lijkt sinds 1975 zeker niet kleiner te zijn geworden. We konden Drepanocladus polygamus niet te-rugvinden, maar daar staan vondsten van 
Campylium stellatum, Fissidens adianthoi-
des en enkele bijzondere, basenminnende 
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Bryum’s tegenover. De ‘Braunmoose’ ko-men bij Acquoy (evenals bij Buren) echter in lage dichtheden voor, dit in tegenstelling tot tichelterrein De Bijleveld bij Vleuten, waar Campylium stellatum en Fissidens adi-
anthoides zeer talrijk zijn (Kortselius & Kerkhof 1997; Kerkhof & Weeda 2012).  

 In 1972 heeft Joop Kortselius een vegeta-tiekaart gemaakt van de tichelgaten bij Buren (Kortselius 1974). Hij verdeelde de vegetaties met veel moeraswespenorchis en bonte paardenstaart (thans bekend als de Associatie van Bonte paardenstaart en Moeraswespenorchis – zie Westhoff et al. 1995; Weeda et al. 2000) over twee typen: type Ep met een moslaag waarin pleuro-carpe mossen domineerden en type Ea met veel acrocarpen. Dat laatste type had een pionierkarakter en bevatte onder meer 
Bryum pseudotriquetrum, B. pallens, B. 
turbinatum, B. warneum, Dicranella varia, 
Didymodon fallax, Pohlia melanodon, het slaapmos Cratoneuron filicinum en de le-vermossen Aneura pinguis, Pellia endiviifo-
lia en Riccardia chamedryfolia. Het kwam voor op plekken waar enkele jaren eerder met een bulldozer grond was weggescho-ven en op plaatsen waar de successie werd tegengegaan door een periodiek sterk wisselende waterstand, waarbij de water-spiegel zich bewoog langs een glooiing (Kortselius 1974).   In 2014 vonden we in het oude tichelter-rein in Buren weliswaar aardig wat basen-

minnende acrocarpe bladmossen en enkele ecologisch verwante levermossen, maar ze kwamen nergens in grote hoeveelheden voor. Het lijkt erop dat de waterdynamiek thans minder sterk is dan in 1972 en dat verstoring door grondverzet al een tijdlang is uitgebleven. Het is niettemin hoopge-vend dat soorten als Bryum warneum, 
Campylium stellatum en Fissidens adiantho-
ides nog steeds aanwezig zijn – er zijn blijk-baar nog goede potenties. Duidelijk is ook dat het ouderwetse handmatige tichel-werk, waarbij veel reliëf en gradiënten ont-stonden, veel betere standplaatscondities voor bijzondere mossen opleverde dan het grootschalige aftichelen met machines, waardoor vlakke terreinen ontstaan die snel gekoloniseerd worden door Calliergo-
nella cuspidata.   
Nieuwe kalkmoerassen? Het is goed met bovenstaande rekening te houden bij de aanleg van nieuwe tichelter-reinen die bedoeld zijn voor natuuront-wikkeling. In het rivierengebied ontstaan nog steeds af en toe nieuwe plekken met potentie voor kalkmoeras. Interessant zijn bijvoorbeeld de Everdinger Waarden, een terrein van het Utrechts Landschap, bui-tendijks langs de Lek.  In 2002-2008 is hier klei afgegraven, waardoor in een door een zomerkade afgeschermde, zelden over-stroomde buitenpolder lichte zavel en zand aan het oppervlak kwamen te liggen. Hier zijn recentelijk bijna alle levermossen en acrocarpe mossen van Korteslius’ type Ea verschenen: Bryum pseudotriquetrum, B. 
pallens, B. warneum, Dicranella varia, Didy-
modon fallax, Pohlia melanodon, Cratoneu-
ron filicinum, Aneura pinguis, Pellia endivii-
folia en Riccardia chamedryfolia. Naar Bry-
um turbinatum werd tot dusver zonder succes uitgekeken, maar wel zijn B. knowl-
tonii (roodmondknikmos) en Leiocolea ba-
densis (bol gladkelkje) gevonden. Van de min of meer kenmerkende vaatplanten van het kalkmoeras van het rivierengebied hebben zich inmiddels  moeraswespenor-chis, rietorchis, vleeskleurige orchis, kruip-wilg, zeegroene zegge, zeegroene rus en platte rus gevestigd (Kerkhof, in manu-script). De meest belovende plekken liggen op een enkele tientallen meters brede gra-

Figuur 6. Rhytidiadelphus triquetrus (pluim-
staartmos) groeit op een greppelwand in het 
oude tichelterrein. Foto: Erik Simons. 
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diënt van nat naar droog en in een zone langs de zomerkade waar veel kwelwater uittreedt.   Binnen Natura 2000-gebied Zuiderlingedijk 
en Diefdijk-Zuid wordt ook gepoogd nieuw kalkmoeras aan te leggen. In Polder De Geeren, direct ten oosten van de Diefdijk nabij de Wiel van Bassa, is in een SBB-reservaat recentelijk veel bovengrond af-gegraven. Plaatselijk zijn daarbij zandige afzettingen blootgelegd van de Schoonre-woerd,  een riviertak die actief was van 4520 tot 3700 BP (Berendsen & Stout-hamer 2001). Gegevens over het reliëf en de eerste pioniers zijn nog niet bekend. Een BLWG-klusje voor (een van) de ko-mende jaren!  
Literatuur Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer, 2001. Palaeo-geographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Koninklijke Van Gor-cum, Assen. Gradstein, S.R. & W.V. Rubers, 1977. Verslag van de voorjaarsexcursie op 3, 4 en 5 mei naar de West-Betuwe. Buxbaumiella 6: 4-27. Hommel, P.W.F.M., 2009. Zuider Lingedijk en Diefdijk-Zuid. In: J.H.J. Schaminée & J.A.M. Janssen (red.). Europese Natuur in Nederland. Laag Nederland. Natura 2000-gebieden. KNNV Uitgeverij, Zeist. Kerkhof, Th.B.M., in manuscript. Pioniervegeta-ties Vijfheerenlanden. Verslag van PKN-excur-sie op 7 september 2012. Kerkhof, Th.B.M. & E.J. Weeda, 2012. Bijleveld en Dertienmorgenwaard. In: K.W. van Dort, J.A.M. Janssen  N.M. van Rooijen (red.). Excursiever-slagen 2008. Plantensociologische Kring Ne-derland, Wageningen. Kortselius, M.G.H., 1974. De vegetatie van het ti-chelterrein onder Buren. Een vegetatiekundi-ge beschrijving met een vegetatiekaart en op-nametabellen. Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht. Kortselius, M.G.H. & D. Kerkhof, 1997. De mos-sen van het voorjaarsweekend in Woerden 1996. Buxbaumiella 42: 38-60. Westhoff, V., J.H.J. Schaminée & A.P. Grootjans, 1995. Parvocaricetea. In: J.H.J. Schaminée, E.J. Weeda & V. Westhoff (red.). De Vegetatie van Nederland. Deel 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opu-lus Press, Uppsala/Leiden. Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2000. Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 1. Wateren, moerassen en natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 
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Auteursgegevens Th.B.M. Kerkhof, Buitenstad 67, 4132 AB Vianen, dkerkhof@xs4all.nl  
Abstract 
The bryophytes of four sites in the fluviatile dis-
trict of southwest Gelderland once again investi-
gated In 1975 the annual spring meeting of the Dutch Bryological Society was organized in the south-west of the province of Gelderland. During three days, excursions were made to 46 sites in the fluviatile district, built up by the river Meuse and the Rhine distributaries Nederrijn, Lek, Linge and Waal and numerous predecessors. In March and April of 2014, the Dutch Bryological and Lichenological Society visited four of these sites again: two duck decoys and two quarries.  The epiphytic bryoflora of the decoys, which contain stretches of woodland and many solitary ash, willow, poplar and oak trees, appeared to be much richer than in 1975. Especially the number of acrocarpous mosses and liverworts has in-creased considerably (see Table 1). This can be ascribed to changes in air pollution after 1975: emission of SO2 decreased drastically, while dis-charge of ammonia increased. During the first half of the 20th century, clay and sand were extracted from the quarries. The resulting low-lying and in wintertime rather wet sites developed to species rich alkaline fens, some of which have been designated as Natura 2000-reserves, e.g. the Put van Bullee near Acquoy. Most of the bryophytes that were recor-ded in 1972-1975, were found again in 2014 (see Table 2). The very rare Bryum turbinatum, however, could not be rediscovered. Bryum war-
neum, in the inland parts of the Netherlands also very rare, appeared to be still present.  After 1990 some neighbouring plots were dug off as well in order to extend the area of valuable alkaline fens. Unfortunately, the new sites are very flat. The lack of relief favours the growth of a few pleurocarpous mosses, in particular Cal-
liergonella cuspidata and Climacium dendroides. Where these species dominate, liverworts and acrocarpous mosses get few or even no chances.  



 

 
22 Buxbaumiella 100 (2014) 

Geveerde bisschopsmuts [Racomitrium ericoides (Brid.) 
Brid.] na 174 jaar teruggevonden langs de Bisschopsweg 
in De Bilt 
 
Henk Greven & Matthijs van Hoorn 
 In maart 2014 vond de tweede auteur op de bodem van een greppel op landgoed Klein Vollenhove, langs de Bisschopsweg in De Bilt, een zestal populaties geveerde bisschopsmuts (Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.). Zijn determinatie werd bevestigd door de eerste auteur, die enige jaren geleden de bisschopsmutsen in het Nationaal Herbarium in Leiden had gerevi-seerd. In Nederland komen van het Raco-
mitrium canescens-complex drie soorten voor:   1. Zandbisschopsmuts (Racomitrium ca-

nescens), een zandbinder op kalkhou-dend zand, niet zeldzaam in Noord- Hollandse duinpannen,  2. Hakige bisschopsmuts (Racomitrium 

elongatum), een zandbinder op kalk-arm zand, niet zeldzaam in zandver-stuivingen ten zuiden van Amersfoort, met als belangrijkste groeiplaats Koe-heuvel in Maarn, en  3. Geveerde bisschopsmuts, (Racomitrium 
ericoides), geen zandbinder, maar een zeldzaam mos van open, vochtige zandgronden.         In het Nationaal Herbarium trof Henk Greven van de nrs. 1,2 en 3 respectievelijk 142, 160 en 14 collecties aan. Van de 14 collecties geveerde bisschopsmuts kwa-men er 5 uit De Bilt, met vermelding ‘vochtige heidegronden’. Drie van de vijf collecties waren verzameld in het jaar 1840, bij de andere twee was geen verza-

Figuur 1. Geveerde bisschopsmuts tussen sporenkapsels van rimpelmos op de bodem van een grep-
pel langs de Bisschopsweg in De Bilt. Foto: Henk Greven. 
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meldatum vermeld, maar wel de naam van de verzamelaar, P.M.E. Gevers Deynoot (1816-1860), auteur van de Flora van Utrecht (Harmsen, 1998). Dat Racomitrium 
ericoides in Nederland zeldzaam is bewijst de Index op Buxbaumiella 1-25, waarin de soort vier keer is vermeld, als Racomitrium 
canescens var. ericoides: 1:38 geeft een vermelding uit de Hautes Fagnes in België, 11:55 komt uit de Roggebotzand-excursie van 4 mei 1981,12:56 komt uit Gerolstein en 24:47 is een opsomming in een stan-daardlijst. Uit Grevens revisie blijkt dat anno 1840 geveerde bisschopsmuts op drassige grond in De Bilt, wellicht in de 

omgeving van de Bisschopsweg, niet zeld-zaam was. De Bisschopsweg loopt van De Bilt naar de bisschopsstad Utrecht en staat niet in verband met het mos, dat zijn naam heeft ontleend aan het huikje op het sporenkapsel dat iets weg heeft van een bisschopsmuts met gekartelde rand. Na 1840 zijn er uit De Bilt geen opgaven meer 

gedaan, maar nu, in 2014, na 174 jaar, is de soort weer terug en dat is goed nieuws. De jongste collectie geveerde bisschopsmuts in het Nationaal Herbarium dateerde uit 1951.  Er zijn sindsdien enkele vondsten gemeld, waaronder één van een grinddak op een camping in Biervliet (Greven 2013), maar de recente vestiging bij De Bilt is opmer-kelijk en vraagt om een verklaring. Sinds 1840 is hier, zoals overal in ons land, veel veranderd, behalve de Bisschopsweg, die al was aangegeven op een topografische kaart uit 1868 (Fig. 2). In de Grote Topo-
grafische Atlas van Nederland (schaal 1:50.000) staat naast de Bisschopsweg ‘Lage Grond’ en het vermoeden is dat er in 1840 op het drassige, slecht water-doorlatende zand uitgebreide dopheide-vegetaties aanwezig waren, waarin de soort voorkwam. Anno 2014 is er door verandering van grondgebruik, verla-ging van de grondwaterstand en eutrof-iëring geen dophei meer, maar hebben zich uitgebreide pitrusvegetaties ge-vormd en bij enkele meertjes, ontstaan na zandwinning, groeit langs de oever grote lisdodde, een indicator voor eutro-fiëring.  De terugkeer van de geveerde bisschopsmuts is wellicht het gevolg van een menselijke ingreep. Ongeveer tien jaar geleden is parallel aan de Bis-schopsweg een greppel gegraven met glooiend talud (Fig.3). De afgegraven grond is afgevoerd en op de bodem en wanden kwam lemig, voedselarm zand aan het oppervlak. Dit vormde een goed substraat voor pioniermossen van voch-tige zandtaluds, zoals veenhaarmos (Polytrichum strictum), gewone viltmuts (Pogonatum aloides), een kleine, bleke vorm van rimpelmos (Atrichum undula-

tum), moerasdikkopmos (Brachythecium 
mildeanum) en flesjesmos (Blasia pusilla). Dat de greppel elk jaar een periode is gevuld met water valt af te lezen aan het laagje slib op de blaadjes van de uitge-breide viltmuts- en rimpelmosvegetaties. Onze hypothese was dat, hoewel de geveerde bisschopsmuts hier sinds 1840 

Figuur 2. Kaart uit 1868 van De Bilt en omgeving, met 
vermelding van de Bisschopsweg (hier in rood 
aangegeven). 
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niet meer is aangetroffen, er zich in de bodem sporen bevonden, die recent de kans kregen te ontkiemen en protonema te vormen. Hieruit konden zich in het afgelo-pen jaar verspreid groeiende populaties geveerde bisschopsmuts ontwikkelen. Dat dit zeer recent is gebeurd, blijkt uit de afwezigheid van een sliblaagje op de fris uitziende, geelgroene plantjes (Fig.1). Om onze hypothese te toetsen hebben wij het manuscript voorgelegd aan Heinjo During. Heinjo heeft veel gepubliceerd over sporenbank en diasporen. Hij achtte onze hypothese niet erg waarschijnlijk, omdat 
Racomitrium kleine sporen heeft, die in de bodem wellicht geen 174 jaar zouden kun-nen overleven. Wel achtte hij het mogelijk dat diasporen (oude stengeldelen), diep in de drassige bodem, onder gunstige omstandigheden zouden kunnen uitlopen. Hij verwees naar een recente publicatie, die de internationale pers haalde. Onder-zoekers zijn er in geslaagd 200-300 jaar oude mosresten uit de permafrost in Antarctica op voedingsbodems laten kie-men (Roads et el. 2013). Het artikel is gepubliceerd met foto’s van levende plan-ten, opgekweekt uit mosdelen, verzameld van 1.38 meter diepte.   
Dankwoord  Wij danken Heinjo During voor commen-taar op onze hypothese en verwijzing naar literatuur over het opkweken van mossen 

uit 300 jaar oude stengeldeeltjes uit de permafrost van Antarctica.  
Literatuur Greven, H.C. 2013. De Nederlandse Racomitri-ums II (bisschopsmutsen), deel II. Buxbau-miella 95: 1-9. Harmsen, G. 1998. Passie voor mossen. Stichting Uitg. KNNV. Roads, E., Royce E. Longton & Peter Convey. 2013. Millennial timescale regeneration in a moss from Antarctica. Current Biology Vol. 24: R222-223.  
Auteursgegevens H. C. Greven, Koninginneweg 2, 3941 DP Doorn, hcgreven@kpnmail.nl M. J. van Hoorn, Leliestraat 18, 3702 CB Zeist, weeshoorn@hetnet.nl  
Abstract 
Racomitrium ericoides (Brid.) Brid. refound after 
174 years in De Bilt  The species was growing in six small colonies, at the bottom of a ditch, dug about ten years ago. A revision of the Racomitrium specimens of the Dutch Nationaal Herbarium revealed that in 1850, the species was not rare on damp heathland near De Bilt. Since that time, it was not recorded from this area and only a few times from other localities. A hypothesis is launched that the recent settlement could be regenerated from old stems, conserved in the soil, as was shown by Roads et al. (2013), who proved that 300 years old stems, deeply hidden in the permafrost in Antarctica, could be regenerated.  
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Oxneria huculica, dragonderdooiermos, nieuw voor 
Nederland 
 
Laurens Sparrius & Michiel Sytsma 
 
Een bijzondere ontdekking De kans dat je als natuurfotograaf een nieuwe soort voor Nederland op de foto zet lijkt erg klein, maar het overkwam de tweede auteur van dit artikel.  Nadat hij de foto op het forum van waarneming.nl zette, ontstond onder forumleden al snel het idee dat de oranje soort op de foto (figuur 1) een bijzondere soort moest zijn. Een week later werd een bezoek gepland aan de groeiplaats en herbariummateriaal verza-meld. Na studie bleek het om een soort te gaan die recent ook uit België was gemeld (Van den Broeck 2013), Oxneria huculica S.Y. Krondr. Het eerste exemplaar kan als volgt worden geciteerd:  Ede, Dragonderweg, coörd. 168,738-448,554, 20-1-2014, op stam van 
Fraxinus excelsior, leg. M. Sytsma, det. & herb. L.B. Sparrius #9168. 

Herkenning 
Oxneria huculica is pas recent beschreven als afsplitsing van Oxneria (Xanthoria) fal-
lax, een steenbewonende soort. De epifyt 
Oxneria huculica kenmerkt zich door de aanwezigheid van halvemaanvormige so-ralen aan de zijkanten van de lobben (zie omslagfoto). Het oranjegele thallus ligt dicht tegen de schors aan. Het verschil met 
O. fallax staat fraai afgebeeld in de nieuwe Duitse flora (Wirth et al., 2013). De ver-wante Xanthoria ulophyllodes heeft een meer losliggend thallus en minder duide-lijk begrensde soralen.  
Ecologie en verspreiding De soort werd aangetroffen op vijf oudere essen, vrijstaande laanbomen omgeven door weiland. De bomen hadden een dikte 

Figuur 1. De foto op basis waarvan Oxneria huculica werd ontdekt. De soort is te zien als enkele 
schubjes met een diep oranjegele kleur. Foto: Michiel Sytsma. 
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van ongeveer 60 cm (dbh). Op twee bomen werden slechts enkele thalli gevonden, op drie bomen kwam de soort veel voor op de zuidwestzijde, in de volle zon. Begeleiden-de soorten waren typische nitrofyten (tabel 1), voornamelijk Physconia grisea, 
Candelaria concolor en Xanthoria parietina. In de Gelderse Vallei, waarin de vindplaats ligt, is de ammoniakconcentratie met 10-15 µg/m3 erg hoog. Parmelia-soorten en acidofyten zoals Evernia prunastri komen in de wijde omtrek slechts sporadisch voor, en dan met hooguit enkele exemplaren per boom.  In de nabije omtrek is Oxneria huculica niet aangetroffen. Het is dan ook niet waar-schijnlijk dat de soort in Nederland veel over het hoofd is gezien. In Duitsland is de soort continentaal en submontaan ver-spreid met de Eifel en Mecklenburg-Vor-pommern als dichtstbijzijnde plekken. Uit Engeland is de soort niet bekend. In België is de soort alleen in de regio Brussel gevonden op laanbomen (Van den Broeck 2013). Kondratyuk et al. (2010) geven aan dat de soort voorkomt in Europa en Noord-Amerika.  

Over de naam Oxneria 
Oxneria is een van de vele afgesplitste genera in wat vroeger Xanthoria heette. In eerste instantie werden de bladvormige 
Xanthoria’s met sorediën in het genus Xan-
thomendoza gezet (Kondratyuk & Kärnefelt 2003). Hiertoe behoren naast de gevonden soort ook Xanthoria ulophyllodes die ook pas recent uit Nederland bekend is (Aptroot & van Herk 1999). De gekroesde soorten (X. candelaria en X. polycarpa) komen in het genus Massjukiella en de steenbewonende X. elegans in het genus 
Rusavskia. Echter, over de basis voor deze genusindeling bestaat geen consensus. De indeling in genera is gemaakt op basis van puur morfologische kenmerken (Kondrat-yuk & Kärnefelt 2003), terwijl nieuwe in-zichten op basis van moleculaire studies pleiten voor een conservatieve indeling met twee genera, Xanthoria en Xantho-
mendoza (Gaya et al. 2008). Zo volgt de Duitse flora (Wirth et al. 2013) deze ‘Oe-kraïense school’, de Britse bijvoorbeeld niet. Omdat Oxneria huculica pas recent is beschreven (Kondratyuk  et al. 2010), is er geen naam in Xanthoria beschikbaar. Hoewel de soort tenminste in hetzelfde genus zou moeten zitten als Xanthoria 

Figuur 2. Eén van de vijf bomen waarop Oxneria huculica is gevonden. Foto: Laurens Sparrius. 
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ulophylodes, laten we het voorlopig maar even zo, totdat de taxonomie is uitgekris-talliseerd.  
Nederlandse naam Bij een nieuwe soort hoort traditioneel ook een nieuwe Nederlandse naam. We stellen voor de soort dragonderdooiermos te noemen. Op de eerste plek naar aanleiding van de locatie, de Dragonderweg in Ede. Dragonders waren Britse en Ierse soldaten die in de 18de eeuw in de regio waren (Grebbelinie) om het tegen de Fransen op te nemen. De gele kleur van dragonder-dooiermos is terug te vinden in de uni-formen en het vaandel met de draak.  
Dankwoord De auteurs danken Peter Kroon, Arjan de Groot en Henk-Jan van der Kolk voor hun hulp bij het bezoek en in beeld brengen van de soort.  
Literatuur Aptroot, A. & C.M. van Herk (1999) Xanthoria ulophyllodes, een nieuw macrolicheen voor Nederland. Buxbaumiella 48: 45-46 

Gaya, E., P. Navarro-Rosinés, X. Llimona, N. Hladun & F. Lutzoni (2008) Phylogenetic reassessment of the Teloschistaceae (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes). Mycological Research 112: 528-546. Kondratyuk, S. Y., & Kärnefelt, I. (2003). Revision of three natural groups of xanthorioid lichens (Teloschistaceae, Ascomycota). Ukr. Bot. Zhurnal, 60(4), 427-437. Kondratyuk S. Y., I. Kärnefelt, T. Goward, D. Galloway, I. Kudratov, A. Lackovicová, E. Lisická & A. Guttová (2010) Diagnoses of new taxa. In: Flora Lišajnikiv Ukraini y dvoch tomach, volume 2, deel 3: 436-437. Van den Broeck, D. (2013) Oxneria huculica, nieuw voor de Belgische licheenflora. Dumortiera 103: 54-55. Wirth, V., M. Hauck & P. Schultz (2013) Die Flechten Deutschlands. Ulmer, Stuttgart.  
Summary 
Oxneria huculica new to The Netherlands 
Oxneria huculica was found on wayside trees in an open area with high ammonia pollution, gro-wing together with typical Xanthorion species.  
Auteurs L.B. Sparrius, Beyerd 39, 4811 GZ Breda, sparrius@blwg.nl M. Sytsma, Batenstein 6, 6714 BM Ede  
 

Tabel 1. Vegetatieopname op één van de drie essen waar de soort veel op groeide. Oppervlak: 30 x 30 
cm, zuidzijde van stam, 5% naar achter hellend. 

Soort Bedekking 
Physconia grisea 4 
Oxneria huculica 2a 
Candelaria concolor 2a 
Xanthoria parietina 1 
Physcia adscendens + 
Physcia tenella + 
Lecanora chlarotera r 
Lecanora hageni r 
Candelariella aurella r 
Hyperphyscia adglutinata r 
Illosporiopsis christiansenii r 
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Beekmuisjesmos (Grimmia lisae), een nieuwe soort voor 
de Nederlandse mosflora 
 
Henk Greven & Henk Siebel 
 
Inleiding In augustus 2013 vond de tweede auteur beekmuisjesmos, Grimmia lisae De Not., op basaltblokken van de oeverbeschoeiing van de Rijn bij Kekerdom in de Millinger-waard (Fig. 1). Omdat de eerste auteur studie heeft gemaakt van dit mos, wordt in deze bijdrage ingegaan op de morfologie, ecologie en geografie van deze interessan-te, veelvuldig opnieuw beschreven soort.  
Taxonomie en geografie In 1836 verzamelde de Italiaanse priester/ botanicus Domenico Lisa een voor hem onbekend mos in de heuvels rond Turijn. Hij bracht het mos naar de Turijnse bryo-loog Prof. J. de Notaris, die het publiceerde als Grimmia lisae, een nieuwe soort, die hij vernoemde naar zijn ontdekker. In de protoloog merkte De Notaris op dat G. lisae het midden hield tussen hunebedmuisjes-

mos (Grimmia trichophylla) en Grimmia 
nutans. In Dixon (1924) wordt Grimmia 
lisae niet vermeld, echter wel een taxon dat overeenkomst vertoont, Grimmia retracta Stirton. Dixon merkte op dat dit taxon het best zou kunnen worden beschouwd als een ondersoort van trosmuisjesmos (Grim-
mia hartmanii). In Smith (1978) werd 
Grimmia lisae niet vermeld, maar wel – als een goede soort – Grimmia retracta Stirton: ‘green-black tufts on acidic rock, often near water and sometimes embedded in alluvial sand, rare, Hereford, Wales and Yorks northwards, 19, H5, France (?)’.  In de eerste checklist van de Europese mossen (Corley et al. 1981) nam de Britse bryoloog Tony Smith de Grimmiaceae voor zijn rekening en werd Grimmia lisae ver-meld als synoniem van Grimmia trichophyl-
la. In deze checklist werd opnieuw Grim-
mia retracta vermeld als een goede soort en mogelijk Brits endeem, ondanks de 

Figuur 1. Oeverbeschoeiing aan de Rijn bij Kekerdom in de Millingerwaard. Foto: Henk Greven. 
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twijfels bij Dixon (1924). In 1993 bestu-deerde de eerste auteur het typemateriaal uit het herbarium van de universiteit te Rome en hij was het met De Notaris eens dat Grimmia lisae een goede soort is, die door significante morfologische kenmer-ken afwijkt van zowel Grimmia trichophylla als Grimmia nutans  (Fig. 2). 
G. lisae De Not. werd in de afgelopen decen-nia door de eerste auteur veelvuldig verza-meld op de Canarische eilanden, Azoren, Cyprus en andere plaatsen in het mediter-rane gebied. Bij bestudering van collecties 
Grimmia retracta uit het herbarium van het British Museum te Londen, werd geen verschil aangetroffen tussen Grimmia lisae en G. retracta. Toen enkele G. lisae-collec-ties werden voorgelegd aan de Schotse bryoloog David Long, antwoordde deze dat ook hij geen verschil zag, waarmee G. 

retracta als synoniem van G. lisae zou moe-ten worden beschouwd. In ‘Grimmia Hedw. in Europe’  (Greven 1995) zijn tekeningen en beschrijvingen van zowel Grimmia lisae, 
G. nutans, als G. trichophylla opgenomen en wordt G. retracta als synoniem vermeld bij 
G. lisae. Inmiddels wordt Grimmia lisae overal in Europa als een goede soort be-schouwd. 
Grimmia lisae komt voor in Europa, Afrika, Azië, Noord Amerika en Oceanië. In Europa ligt het centrum van zijn verspreiding in het mediterrane gebied, in Noord-Amerika komt hij voor langs de gehele westkust van Vancouver Island tot Mexico. Van deze kust 

werd hij beschreven als: G. ancistrodes Dur. & Mont., G. arcuatifolia Kindb., G. califor-
nica Sull. en G. flettii (Holz.) Card. Andere synoniemen zijn: G. azorica Ren. & Card., G. 
canadensis Kindb., G. sardoa Müll. Hal. en G. 
subsquarrosa Wils.   
Verschillen met verwante soorten 
G. lisae is verwant aan G. trichophylla, maar verschilt door kortere en bredere blaadjes, die in vochtige toestand min of meer haaks afstaan (Fig. 3). Een ander kenmerk zijn de opvallend kleine bladcellen in het midden van het blad, deze zijn vierkant met afgeronde hoeken en verdikte wanden (Fig. 2). In 1993 werd G. lisae herkend in materiaal uit België en Luxemburg (Greven et al. 1994). Een verwante soort  werd re-centelijk gepubliceerd als G. dissimulata (Maier 2002; Nederlandse naam: verbor-

gen muisjesmos). In haar sleutel onder-scheidde Maier G. dissimulata van G. lisae door het aantal hoofdcellen in het onderste deel van de bladnerf (G. lisae heeft 6 hoofdcellen en G. dissimulata 4 hoofdcel-len). Er zijn echter meer verschillen. Na bevochtiging staan de blaadjes van G. 
dissimulata niet haaks maar recht af, de bladcellen hebben verdikte, bochtige wan-den, de cellen in het bovenste deel van het blad zijn niet, zoals bij G. lisae, vrijwel rond met gladde wanden, maar rechthoekig met verdikte, bochtige wanden. Ook deze laag-landsoort, die intussen voor veel Europese landen is opgegeven, zou in ons land 

Figuur 2. Grimmia lisae, stengel met afstaande blaadjes (links) en chlorofylhoudende, kleine, vrijwel 
ronde bladcellen in het midden van het blad (rechts). Foto: Henk Greven. 
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kunnen voorkomen. Grimmia dissimulata heeft, net als G. lisae, vooral een medi-terraan-montane verspreiding. Meer naar het noorden komt zij vooral voor in war-mere beek- en rivierdalen. Zij groeit bij voorkeur bovenop kalkrotsblokken.   
Standplaats Beekmuisjesmos (Grimmia lisae) groeit bij voorkeur  op kalkarme silicaatrotsen met meestal wel enige basenaanrijking; het substraat is door  toestromend regenwater of beekwater periodiek vochtig. De dichtst-bijzijnde  buitenlandse vindplaats ligt net over de grens bij Zuid-Limburg, bij  uitlo-pers van de Ardennen. Hoewel G. lisae een voorkeur heeft voor rotsige beekdalen,  is zij ook bekend van een enkele plek langs de Rijn in Duitsland.  Op de Nederlandse vindplaats groeide de soort op een tweetal plekjes op basalt-blokken, op een naar het noorden gerichte hoge steenglooiing langs de Rijn. Zij werd niet aangetroffen op de hier talrijker aan-wezige harde kalksteen die tegenwoordig op veel plaatsen als stortsteen is aange-bracht. Zij stond hoog in de zonering, bo-

ven de Cinclidotus-zone die  bij hoogwater wordt overstroomd. In de hooggelegen zone waren ook gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) en gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum) aanwezig. Het is niet onmogelijk dat dit weer een voorbeeld is van een nieuw verschijnende soort in samenhang met klimaatverandering. Het is aannemelijk dat G. lisae ook op andere plekken op basaltsteen langs de grote ri-vieren voorkomt, maar tot nu toe onopge-merkt is gebleven.  
Literatuur Corley, M.F.V., A.C. Crundwell, A.C. Düll, R. Hill & A.J.E. Smith. 1981. Mosses of Europe and the Azores, an annotated list of species with synonyms from the recent literature. Journal of Bryology 11: 609-689. Dixon, H.N. & H.G. Jameson. 1924. The Student’s Handbook of British Mosses. Eastbourne, Lon-don.  Greven, H.C., A. Sotiaux & J. Werner 1994. Grim-mia lisae De Not. nouveau pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Dumortiera 56-61. Greven, H.C. 1995a. GRIMMIA Hedw. (Grim-miaceae, Musci) in Europe. Backhuys Pub-lishers, Leiden, The Netherlands, 160 p. 

Fig. 3. Grimmia lisae, Gelderland, Kekerdom, Millingerwaard. Foto : Henk Greven.
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Maier, E. 2002. Grimmia dissimulata E. Maier sp. nova, and the taxonomic position of  Grimmia trichophylla var. meridionalis C. Müll. (Musci, Grimmiaceae). Candollea 56: 281-300. Smith, A.J.E. 1978. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambrid-ge.  
Auteursgegevens H.C. Greven, Koninginneweg 2, 3941 DP Doorn, hcgreven@kpnmail.nl H.N. Siebel, Ericastraat 22, 1214 EL Hilversum, h.siebel@natuurmonumenten.nl 

Abstract Grimmia lisae De Not. is recorded for the first time for The Netherlands. The species was found in August 2013, growing on basalt blocks along the River Rhine, near the village of  Kekerdom in the Millingerwaard. G. lisae was frequently redescribed as a new species, especially in the U.S., where it is not rare along the west coast. Its taxonomy, ecology, morphology and geography is discussed.          
Trends van epifytische korstmossen op basis van waarne-
mingenlijsten 
 
Laurens Sparrius 
 
Inleiding In de afgelopen jaren zijn veel waarne-mingen van mossen en korstmossen ver-zameld. Op dit moment zitten er meer dan twee miljoen waarnemingen van beide soortgroepen in de Nationale Databank Flora en Fauna. Het merendeel van de waarnemingen is verzameld in de vorm van soortenlijsten van een (deel van) een kilometerhok. Bij korstmossen gaat het vaak om locaties die tot honderd meter nauwkeurig zijn geregistreerd. Met deze gegevens kunnen we verspreidingskaarten maken, zoals die te vinden zijn in de veldgidsen en verspreidingsatlas.nl. Ook is het mogelijk om met de databank voor- en achteruitgang van soorten te bepalen. Bij het werk aan de Rode Lijst worden elke tien jaar op basis van de databank trends berekend voor de periode sinds 1950 (Aptroot et al. 2012). De laatste jaren is veel onderzoek gedaan hoe gegevens van waarnemingenlijsten gebruikt kunnen worden om ook jaarlijkse trends te bere-kenen. In dit artikel worden de mogelijk-heden bepaald aan de hand van epifytische korstmossen, omdat van deze groep veel historische gegevens beschikbaar zijn.  

Methode In de Rode Lijst mossen is zo’n methode voor het eerst gebruikt om een Nederland-se Rode Lijst te maken. Hiervoor is gebruik gemaakt van FRESCALO, dat ontwikkeld is in Engeland (Hill, 2012). Omdat de bron-codes van de drie rekenstappen in ver-schillende programmeertalen geschreven waren, is toen een vertaalslag gemaakt naar Visual Basic for Applications en Ac-cess (Bijlsma, 2013). Zonder in al teveel details te treden, werkt de methode ongeveer zo: stap 1 is het berekenen van de similariteit en nabijheid van alle circa 1600 atlasblokken ten opzichte van elkaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vrij beschikbare kaartlagen voor bodem, water en landgebruik. In stap 2 wordt een database met de beschikbare versprei-dingsgegevens per jaar gebruikt om een interpolatie te maken, zodat voor ieder jaar een schatting van de kans op voorkomen van de soort berekend wordt. In stap 3 wordt de kaart uit stap 1 gebruikt om de kans op voorkomen van een soort in een atlasblok te bepalen wanneer een soort daar niet is gezien. Een niet-onderzocht atlasblok krijgt dan de soorten toebedeeld die gevonden zijn in nabijgelegen atlas-
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blokken die min of meer hetzelfde landge-bruik hebben. Door de kans op voorkomen (0-100%) voor alle atlasblokken op te tellen, krijg je voor elk jaar het geschatte aantal atlasblokken waarin de soort voor-komt. FRESCALO werd gebruikt met de volgende instellingen: phi = 0,782 (geopti-maliseerd), R* = 0,2703. Omdat voor korstmossen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om voor ieder jaar een trend te berekenen, is gekozen voor zeven perioden die in recente tijden korter worden: 1950-1969 (in de grafieken ‘1950’), 1970-1989 (‘1970’), 1990-1994 (‘1990’), 1995-1999 (‘1995’), 2000-2004 (‘2000’), 2005-2009 (‘2005’), 2010-2014 (‘2010’). De belangrijkste bronnen van waarnemingen van voor 2000 zijn epify-tenkarteringen door Barkman (1958) en WHEN (de Wit 1976) en monitoring door LON/provincies (van Herk 1999). Na 2000 zijn waarnemingen van epifyten in toene-mende mate verzameld door vrijwilligers (> 10.000: Kok van Herk/LON, Maarten Brand, Laurens Sparrius, André Aptroot; > 1.000: Klaas van Dort, Bert Oving, Henk Timmerman, Leo Spier, Peter Kroon, Hans Toetenel, Henk-Jan van der Kolk). In totaal zijn 440.000 waarnemingen gebruikt voor de analyse. Voor de aggregatie van soorten naar soort-groepen is het aantal atlasblokken van alle soorten binnen een ecologische groep op-geteld en vervolgens als indexcijfer uitge-drukt. Hierdoor tellen algemene soorten in een bepaalde ecologische groep zwaarder mee dan zeldzame soorten. Stikstofmin-nende soorten zijn soorten met een indi-catiewaarde (Wirth 1991) van 7 en hoger. Soorten met temperatuurindicator gema-tigd hebben indicatorwaarde 5-7. Bij de indeling tussen laanbomen (230 soorten) en bossen (203 soorten) is gebruik ge-maakt van de BLWG-databank. Soorten kunnen in beide groepen voorkomen.  
Resultaten  In figuur 1 zijn trendgrafieken van enkele soorten opgenomen, waarbij zowel het aantal echte waarnemingen als het ge-schatte aantal atlasblokken is weergege-ven. Parmelia sulcata (gewoon schildmos) is opgenomen als voorbeeld van een zeer 

algemene soort, waarvan de verspreiding op basis van 5×5 km waarschijnlijk niet erg veranderd is in de loop der jaren. Ana-
ptychia ciliaris (wimpermos), Pleurosticta 
acetabulum (olijfschildmos) en Ramalina 
fraxinea (groot takmos) zijn voorbeelden van vroeger vrij algemene soorten die sterk zijn afgenomen. Caloplaca luteoalba (iepenzonnetje), Flavoparmelia caperata (bosschidmos) en ook wel Parmotrema 
perlatum (groot schildmos) zijn na 1950 eerst afgenomen en daarna weer toegeno-men. Tenslotte zijn Candelaria concolor (vals dooiermos) en Catillaria nigroclavata (boomrookkorst) voorbeelden van soorten die sinds 1950 alleen maar algemener zijn geworden. Door trends van soorten te combineren, kunnen we bijvoorbeeld trends in verschil-lende ecologische groepen tegen elkaar afzetten. Zo zijn stikstofminnende soorten toegenomen ten koste van stikstofmijden-de soorten (Fig. 2a), zijn warmteminnende soorten relatief sterk toegenomen (Fig. 2b) en doen soorten van laanbomen het beter dan korstmossen in bossen (Fig. 2c). Ten slotte is in tabel 1 een overzicht ge-maakt van epifyten die aantoonbaar voor-uitgaan. In de lijst zijn alleen vrij zeldzame tot algemene soorten opgenomen, omdat de trendberekening voor zeer zeldzame soorten niet erg betrouwbaar is. Ook zijn soorten die pas recent (beter) herkend worden niet opgenomen.  
Discussie Het is op zich goed mogelijk om trendgra-fieken per soort te berekenen met de beschreven methode. Het resultaat lijkt echter wat tegen te vallen voor soorten die vroeger door zure regen erg achteruit-gegaan zijn en zich later weer hebben hersteld. De dip van epifyten in de periode 1960-1990 komt daardoor veel minder goed tot uitdrukking dan blijkt uit monito-ring van laanbomen (o.a. Van Herk 1999). Dat komt met name omdat er alleen is ge-keken naar de presentie – niet de abundan-tie – van soorten. Parmelia sulcata (ge-woon schildmos) werd in het WHEN-onderzoek bijvoorbeeld in vrijwel elk atlasblok aangetroffen, net als Lecanora 
conizaeoides (groene schotelkorst). De 
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eerste soort kwam echter maar in kleine aantallen voor en breidde zich na 1990 spectaculair uit. De laatste soort is juist dramatisch achteruitgegaan, zowel in po-pulatiegrootte als verspreiding. Uit de ana-lyse komt daardoor alleen voor Lecanora 
conizaeoides een duidelijke trend naar voren. De richting van de trends komt wel goed overeen met andere rekenmethoden. Dat het herstel van epifyten op laanbomen veel sneller verloopt dan in bossen is bijvoor-beeld eerder aangetoond in het epifyten-meetnet in het Noord-Hollands Duinreser-vaat (Sparrius et al. 2001). Hiervoor zijn diverse oorzaken te bedenken. Dispersie-factoren, zoals windverspreiding, zijn in bossen beperkt en veel kenmerkende bos-soorten hebben relatief grote ascosporen. Soorten met relatief kleine ascosporen of sorediën hebben zich wel succesvol uitge-breid, zoals Arthonia spadicea (inktspat-korst) en Normandina pulchella  (hamster-oortje). In deze analyse ontbreken diverse soorten die hun areaal niet zozeer hebben uitgebreid maar wel lokaal veel algemener zijn geworden, zoals Dimerella pineti (valse knoopjeskorst) (zie bijv. van Herk 2011).  
Conclusie FRESCALO lijkt goed te werken voor soor-ten die vrij zeldzaam tot vrij algemeen zijn en algemene soorten die in lage dichtheden voorkomen. Voor de meer nauwkeurige trends op populatieniveau blijven de moni-toringprogramma’s zoals die door de pro-vincies worden uitgebreid van groot be-lang. Het is lovenswaardig dat de provincie Drenthe in 2010 een meetronde heeft uitgevoerd. Bij andere provincies is de monitoring stil komen te liggen terwijl de reden om te blijven monitoren nog steeds actueel is, namelijk het volgen van de effecten van ammoniakemissies uit de landbouw.  

Literatuur Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius (2012) Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Buxbaumiella 92: 1-117. Barkman, J. J. (1958). Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, Assen. Bijlsma, R.J. (2013) The estimation of species richness of Dutch bryophytes between 1900 and 2011. BLWG-rapport 15. de Wit, T. (1976). Epiphytic lichens and air pollution in the Netherlands. Bibliotheca Lichenologica 5: 1-115. Hill, M.O. (2012) Local frequency as a key to interpreting species occurrence data when recording effort is not known. Methods in Ecology and Evolution 3: 195-205. Sparrius, L.B. & Aptroot, A. (2001). Monitoring van epifytische mossen en korstmossen in 2000 in het Noord-Hollands Duinreservaat. van Herk, C.M. (1999). Mapping of ammonia pollution with epiphytic lichens in the Netherlands. The Lichenologist, 31, 9-20. van Herk, C.M. (2011). Monitoring van korst-mossen in Drenthe, 1991-2010. Rapport Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland, Soest. Wirth, V. (1991). Zeigerwerte von Flechten. Scripta Geobotanica, 18, 215-237.  
Adres van de auteur L.B. Sparrius, BLWG, Beyerd 39, 4811 GZ Breda, sparrius@blwg.nl  
Summary Trends in the distribution of epiphytic lichens were calculated using the FRESCALO method for the period 1950-2014. The results are presented as trend graphs of individual species and species groups. The results are compared to results of monitoring programs. Increase or decrease of species are similar, but especially for common species, population estimates for monitoring schemes remain essential for calculating trends. E.g. Parmelia sulcata showed no trend, while population size increased dramatically in  monitoring schemes. The FRESCALO method seems to be especially suitable for calculating trends of the more scarce species.    
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Figuur 1. Trends van individuele soorten geordend naar trendsoort: constant, afnemend, afgenomen 
maar later weer toegenomen, recent toenemend. 
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Figuur 2. Trends van drie ecologische groepen van epifytische korstmossen. 
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Tabel 1. Vrij zeldzame tot algemene soorten die in de afgelopen vijftien jaar algemener zijn geworden. 
Bij elke soort staat het aantal atlasblokken met waarnemingen in de periode 2010-2014 en het geschat 
aantal atlasblokken waarin de soort momenteel voorkomt. Epifyten die ook veel op steen of hout voor-
komen, zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze substraten recent beter worden onderzocht. Ook 
komen recent gesplitste soorten niet in de lijst voor. 

Soortnaam Waargenomen Geschat Anisomeridium polypori 169 731 Arthonia radiata 165 736 Arthonia spadicea 127 483 Bacidia adastra 259 1165 Caloplaca cerinella 21 81 Caloplaca obscurella 46 184 Candelaria concolor 370 1411 Candelariella xanthostigma 100 519 Catillaria nigroclavata 64 250 Chaenotheca trichialis 66 244 Flavoparmelia caperata 361 1411 Flavoparmelia soredians 178 724 Fuscidea pusilla 12 39 Hyperphyscia adglutinata 264 1147 Hypotrachyna revoluta s.l. 374 660 Jamesiella anastomosans 90 307 Lecania cyrtella 88 398 Lecanora barkmaniana 154 613 Lecanora carpinea 279 1343 Lecanora confusa 15 86 Lecanora horiza 96 468 Lecanora subcarpinea 12 56 Melanelixia fuliginosa 112 443 Melanohalea exasperatula 151 758 Micarea micrococca 36 115 Normandina pulchella 74 234 Opegrapha herbarum 94 25 Opegrapha niveoatra 141 593 Opegrapha ochrocheila 34 104 Opegrapha rufescens 167 497 Opegrapha varia 102 402 Opegrapha vermicellifera 54 186 Parmotrema perlatum 293 1132 Parmotrema pseudoreticulatum 11 28 Physcia aipolia 33 123 Physcia clementei 20 68 Physcia tribacioides 12 41 Porina aenea 99 353   
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Graphina anguina (doolhof-schriftmos) terug in Nederland, 
Phaeographis dendritica (witte runenkorst) breidt zich uit 
 
Arno van der Pluijm 
 
Inleiding Op 27 januari 2014 bezocht ik de Essche-plaat aan het Hollands Diep om te kijken hoe de populatie van Phaeographis dendri-
tica (witte runenkorst) ervoor stond. Dit korstmos was hier in 2013 nieuw voor Nederland gevonden in een nat elzen-wilgenperceel (van Dort & van der Pluijm 2013). Ook was toen in hetzelfde perceel 
Graphis scripta  s.l. (gewoon schriftmos) aangetroffen. Recentelijk is het Graphis 
scripta-complex opgesplitst in een viertal soorten (Neuwirth & Aptroot 2011). Om die nieuwe inzichten te toetsen, leek het me een goede gelegenheid om deze dag materiaal te verzamelen. Het determineren thuis van een zestal monsters viel nog niet mee. Meerdere Graphis-taxa lijken zich in het jonge moerasbos te hebben gevestigd. Enkele collecties bleken tot G. scripta s.s. dan wel G. pulverulenta te behoren. Het al of niet openstaan van de lirellen (G. scripta s.s. gesloten, G. pulverulenta open) is een moeilijk te beoordelen kenmerk en lijkt op een thallus niet altijd ondubbelzinnig in één toestand voor te komen. Twee collec-ties, met zijdelings deels door het thallus overdekte lirellen (die daardoor doen denken G. betulina) en met tot wel 55 μm grote sporen zijn voorlopig als Graphis in-det. opgeborgen. Eén klein stukje ‘Graphis’, dat achteloos enige weken was blijven liggen, bleek onverwacht bij controle Gra-
phina anguina (Mont.) Müll. Arg. (Doolhof-schriftmos) te zijn, een korstmos dat te boek stond als ‘Verdwenen uit Nederland’ (Aptroot et al. 2012).  
Morfologie  Thuis achter de microscoop is Graphina 
anguina gemakkelijk te determineren aan de hand van de muriforme sporen (Fig. 1a). Muriforme sporen zijn meercellige sporen met niet alleen dwarswanden, maar ook lengtewanden. Andere, er op gelijkende Nederlandse Graphis-soorten hebben 

enkelvoudig opgedeelde sporen met alleen dwarswanden (Fig. 1b). Daarnaast bezit 
Graphina anguina echter weinig unieke kenmerken en door de veelvormigheid van 
Graphis scripta s.l. is herkenning in het veld niet gemakkelijk.  Het materiaal van de Esscheplaat van 
Graphina (foto 1) bestaat slechts uit een klein, groenig wit thallus van 10 x10 mm. Het grootste deel is verzameld en alleen een ‘streepje’ van ca. 10% is op de tak achtergebleven. De meeste lirellen op het thallus zijn stervormig vertakt en hebben gekromde ‘armen’. De zijkant van de lippen zijn enigszins door het thallus bedekt. Meestal is de lirellenmond gesloten, maar bij enkele centraal gelegen, al wat oudere lirellen lijkt de mond open te staan en is een lichte berijping zichtbaar. Populaties van Graphis scripta s.l. die ik tot dusver ben tegengekomen onderscheiden zich meestal van Graphina door de weinig vertakte, langere, streepvormige lirellen, met geheel zichtbare, niet door het thallus bedekte, zwarte lippen. Ik heb echter ook jonge, kleine thalli van Graphis in mijn herbarium, die macroscopisch amper van Graphina te onderscheiden zijn. De sporen van 
Graphina meten ca. 30-42 x 13-15 µm. Een enkele keer werden ‘reuzensporen’ van wel 45-55 x 20-22 µm aangetroffen. Dit zijn waarschijnlijk sporen uit asci waarbij slechts 2 of 4 i.p.v. 8 sporen tot ontwikke-ling zijn gekomen. Op thallusdoorsnede bevindt de groene algenlaag zich onder een schimmellaag waarin kristallen voorko-men. In moderne korstmosflora’s van West-Europa worden Graphina anguina en 
Graphis scripta, hoewel ze veel op elkaar lijken, toch meestal niet uitvoerig met elkaar vergeleken en wordt vooral het verschil in sporenstructuur benadrukt. Dobson (2011) vermeldt voor Graphina 
anguina ‘afgeplatte en vaak berijpte lirellen-lippen’. In de sleutel wordt de 
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berijping (of bepoedering: ‘leprose’) trou-wens opgegeven voor de apotheciumschijf. Volgens Smith et al. (2009) heeft Graphina 
anguina kortere lirellen (slechts 0,5-1,2 mm lang) dan G. scripta (5-25 mm lang). Als niet altijd betrouwbaar veldkenmerk wordt voor G. anguina genoemd het witte thallusrandje dat de lirellen-lippen zijde-lings bedekt. Graphis scripta zou meestal onbedekte lippen hebben. Opvallend in de Britse flora is nog de constatering dat het excipulum van G. anguina vaak dun en onopvallend is. Volgens de recente Duitse flora (Wirth et al. 2013) verschillen 
Graphina anguina (in deze flora Graphis 
inustuloides geheten) en Graphis scripta vooral in structuur van het excipulum. Bij 
Graphina anguina is de zijdelingse verko-ling van het excipulum beperkt tot het bovenste ¼ tot ½ of zelden ¾ deel. Graphis 
scripta heeft daarentegen geheel verkoolde randen. Vooral dit laatste verschil lijkt ook voor het Nederlandse Graphina-materiaal toepasbaar als extra diagnostisch kenmerk (Fig1).   

De juiste naam: Graphina anguina, 
Graphis britannica, G. inustuloides 
of wellicht G. pergracilis? De nomenclatuur rondom ‘Graphina angui-
na’ ligt de laatste jaren behoorlijk over-hoop. In het kort (voor zover ik het snap): vanouds had je Graphis-soorten met dwarsgesepteerde sporen en daarnaast 
Graphina-soorten met muriforme sporen. De indeling van de geslachten binnen de familie Graphidaceae is echter herzien door Staiger (2002). Om een meer natuur-lijke verwantschap te weerspiegelen, wordt nu minder belang gehecht aan de interne sporenstructuur en meer aan de opbouw van de lirellen. Zo bepaalt onder andere de dikte van de rand van het excipulum en mate van verkoling of het een ‘Graphina’ (excipulumrand dun en niet of nauwelijks verkoold, de soorten moeten nu wel Thalloloma heten) is of een Graphis (excipulumrand dikker en verkoold). Het taxon dat in Europa voor Graphina anguina doorgaat (met deels verkoolde lirellenran-den) is daarom overgebracht naar het ge-slacht Graphis (dat in de moderne opvat-ting nu dus soorten omvat met dwars-gesepteerde én muriforme sporen) onder de nieuwe naam Graphis britannica Staiger. Echter, Lücking & McCune (2012) ontdek-ten dat de naam G. britannica verwijst naar een collectie van Graphis scripta en daarom niet gebruikt kan worden. Zij stellen na onderzoek aan oude collecties nu G. inus-
tuloides Lücking voor als nieuwe naam. Toch lijkt hiermee de kwestie niet afge-daan, want ze merken op dat G. inustuloides weleens een verzameltaxon kan zijn. ‘Typische’ G. inustuloides (zoals het type-materiaal uit Ierland van Graphis inustula waarop hun nieuwe naam is gebaseerd) heeft korte, ovale, openstaande, berijpte lirellen, met dunne excipulumranden (zo-als ook beschreven voor Graphina anguina in Smith et al. 2009). Zij zagen daarnaast ook ‘atypische’ collecties van G. inustulo-
ides uit Europa (uit Frankrijk, Duitsland en het zuidelijke deel van de Britse eilanden) met langere, gesloten lirellen en met dikke-re randen. In hun artikel richten zij hun aandacht vooral op de ‘typische’ vorm van 
G. inustuloides om te beargumenteren dat een Graphis met muriforme sporen uit 

Figuur 1. Apotheciumdoorsneden (maatstreep = 
100 µm) en sporen (maatstreep  = 10 µm) van (a) 
Graphina anguina (Pluijm 2964) en (b) Graphis 
scripta (Pluijm 2915). 
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Noord-Amerika G. pergracilis zou moeten heten. Deze G. pergracilis verschilt dan van de ‘typische’ vorm door de langere en smallere, gesloten lirellen. Vreemd is ech-ter dat zij die ‘atypische’ vorm van G. 
inustuloides niet óók met G. pergracilis vergelijken. Slechts in de kantlijn stellen zij dat die ‘atypische’ vorm veel weg heeft van 
G. scripta, afgezien van de muriforme spo-ren. Ik kan echter uit hun artikel niet goed opmaken dat er duidelijke verschillen zouden zijn tussen die ‘atypische’ G. inustu-
loides en G. pergracilis, afgezien van het meer gesloten zijn van de lirellenmond bij 
G. pergracilis. Zo doorredenerend, zou wat vroeger in Europa Graphina anguina werd genoemd weleens een heterogeen verza-meltaxon van G. inustuloides s.s. en G. per-
gracilis kunnen zijn. De Nederlandse col-lectie van de Esscheplaat sluit duidelijk aan 

bij de ‘atypische’ vorm van G. inustuloides en zou dan speculatief G. pergracilis moe-ten heten! Totdat de variatie van G. inustu-
loides beter is uitgezocht, lijkt het ver-standig om de verouderde naam Graphina 
anguina te blijven gebruiken.    
Verspreiding in Nederland en 
Europa In Nederland is Graphina anguina in het verleden enkele malen gevonden. De oud-ste vondst ‘op boomen bij Middelburg’ (materiaal in Leiden, waarnemer onbe-kend, gedetermineerd door Maarten Brand) dateert van 1859 (bron: http:// www.verspreidingsatlas.nl). In 1981 werd de soort gevonden op het landgoed West-hove bij Domburg (Brand1985), ook op Walcheren. Daarnaast bestaat er nog een opgave uit 1975 van het Norgerholt bij 

Kaart 1. Graphina anguina, verspreiding in Europa (schematisch), volgens literatuuropgaven. Rood: 
recente (en soms ook oude), gecontroleerde opgaven. Lichtrood: oude opgaven of onbevestigde oude 
literatuuropgaven. 
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Norg in Drenthe (van den Boom & Masse-link 1999). Het zwaartepunt van de verspreiding van 
Graphina anguina in Europa ligt wel in Groot-Brittannië en Ierland. Met uitzonde-ring van N-Schotland en Centraal en Oost Engeland komt de soort hier verspreid voor (Smith et al. 2009, British Lichen Society 2014). In Frankrijk is Graphina volgens Roux et al. (2014) vrij algemeen in het westen. Van een aantal wat verder van de kust af gelegen departementen bestaan alleen onbevestigde opgaven. In Duitsland kwam de soort voor in de Noordwest-Duitse laagvlakte in Nedersaksen, maar geldt zij sinds het begin van de 20ste eeuw als uitgestorven (Hauck 1996). In Sandste-de (1912) worden enkele locaties (o.a. het Neuenburger Urwald) vermeld ten westen en noordwesten van Oldenburg. Nog verder noordelijk, in Scandinavië, komt de soort niet voor (Søchting & Alstrup (2008) en Nordin et al. (2011). In België en Luxemburg is Graphina anguina nog niet gevonden (Diederich et al. 2014). Meer naar het zuiden in Europa bevinden zich nog twee atlantische locaties in Spanje (in de meest noordwestelijk gelegen provin-cies A Coruña en Lugo van de regio Galicië) en Portugal (Serra de Sintra en Serra de Montejunto, Fernández Rodríguez et al. (2005). Het voorkomen in Italië (persoon-lijke mededeling J. Nascimbene) gaat terug op één melding uit 1891 van de soort door Baroni (1893). Dit betreft een vondst uit Noord-Lombardije, in een dal aan de voet van de Alpen, op ca. 450 m hoogte. Ver buiten het aaneengesloten West-Europese areaal bestaat er nog een opgave (uit vermoedelijk 1970, IJzeren Poort aan de Donau) uit Roemenië (Ciurchea 1998). De verspreiding van Graphina anguina in Eu-ropa laat een vrij strikt atlantisch beeld zien (Kaart 1). De recente, nieuwe Neder-landse vindplaats is momenteel waar-schijnlijk de noordelijkste op het Europese vasteland. Wellicht is de uitbreiding toe te schrijven aan opwarming van het klimaat.  
Ecologie De weinige vondsten uit Nederland van 
Graphina anguina waren tot dusver afkom-stig uit ‘oude bossen’, elk met een geschie-

denis die teruggaat tot in de Middel-eeuwen. In het Norgerholt, een eikenbos met beuk en hulst is Graphina gevonden op een hazelaar, samen met Graphis scripta, 
Arthothelium ruanun (kleine runenkorst) en Porina aenea (schors-olievlekje) (van den Boom & Masselink 1999). Op landgoed Westhove is Graphina gevonden in eiken-struweel, in feite de kruinen van oversto-ven kromme eiken van ouder eikenbos (Brand 1985). Het betrof slechts één, maar wel goed ontwikkeld thallus, op een dunne, gladde eikenstam, zonder directe begelei-ders. Op dezelfde eik groeide als bijzonder-heid o.a. Pertusaria leioplaca (glad spelden-kussentje). De licheenflora van het land-goed is daarnaast uitzonderlijk goed ont-wikkeld, met o.a. Lecanora argentata (bos-schotelkorst), Enterographa crassa (grau-we runenkorst), Schismatomma decolorans (purperkring) en maar liefst zeven soorten 
Pertusaria (speldenkussentje). De griendbossen van de Esscheplaat kun-nen zeker niet tot de categorie ‘oud bos’ gerekend worden. In zoetwatergetijdege-bieden, zoals de oevers van het Hollands Diep en de Biesbosch, is door sedimentatie van slib en zand een snelle successie moge-lijk van water naar land. In een tijdsbestek van één tot anderhalve eeuw kan open wa-ter, via een reeks van biezenplaat, rietgors en wilgengriend, uiteindelijk in een vrucht-bare landbouwpolder veranderd zijn. De cultuurgrienden van de Esscheplaat gaan blijkens oude kaarten wel al terug tot begin 1900. Echter pas vanaf 1970 (voor een klein deel vanaf 1960, zie van der Pluijm 1992), na het grotendeels wegvallen van het getij, werden de hakgrienden aan hun lot overgelaten en kon hier bosontwikke-ling op gang komen. In het Basisrapport voor de Rode Lijst Korstmossen (Aptroot et al. 2012) is Gra-
phina anguina ondergebracht in een lijstje met korstmossen die in Nederland verdwe-nen zijn uit eikenbossen (categorie 3.3.1. 1). Eik heeft van nature een zure en zwak gebufferde schors. Door luchtverontreini-ging, in de vorm van depositie van stikstof en zwaveldioxide, zijn hierdoor allerlei korstmossen, aangepast aan voedselarme, matig zure omstandigheden, sterk achter-uitgegaan. Wellicht echter past Graphina 
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wat minder bij dit gezelschap van ‘zure armoelijders’ zoals Usnea spp. (baardmos), 
Bryoria spp. (paardenhaarmos), Platisma-
tia glauca (groot boerenkoolmos) en Vulpi-
cida pinastri (geel boerenkoolmos) en is opname in de lijst van beuken- en eiken-haagbeukenbossen (categorie 3.3.1.2) meer op zijn plaats. De eerder genoemde begeleidende soorten van het Norgerholt en landgoed Westhove passen hier ook beter bij. Graphina lijkt wel van ‘een beetje’ mineralen te houden. In het geval van Westhove, zo dicht aan de kust, zal de lucht door verstoven zeewater ook een licht ver-hoogde hoeveelheid mineralen bevatten. Op de Esscheplaat werd Graphina gevon-den 1,5 m hoog op een dunne, gladde, dode, maar nog wel rechtopstaande rege-neratietak van een omgewaaide wilg. Als begeleider was Porina aenea aanwezig. In de directe omgeving groeit hier op regeneratietakken van wilg een behoorlijk neutrofytisch, eutrafent gezelschap, met o.a. Orthotrichum affine (gewone haar-muts), O. obtusifolium (stompe haarmuts), 
O. pulchellum (gekroesde haarmuts), O. 
tenellum (slanke haarmuts), Syntrichia pa-

pillosa (knikkersterretje), Cryphaea hetero-
malla (vliermos), Candelaria concolor (vals dooiermos) en Xanthoria parietina (groot dooiermos). Niet bepaald soorten die je met voedselarmoede associeert.  In het griendperceel waar Graphina en ook 
Phaeographis dendritica is gevonden (per-ceel 1, van der Pluijm 1992), is sprake van een afwijkende hydrologische situatie vergeleken met de rest van het griendcom-plex. Het is vrij laag gelegen, maar waar-schijnlijk treedt hier ook nog een vloed-komeffect op. Op excursies bleek steeds in dit perceel massaal eendenkroos (Lemna spp.) in greppels en op boomvoeten voor te komen, hetgeen duidt op langdurige stag-natie van water. In het noorden en oosten zijn twee kreekjes met een stuw afgesloten. Als de griendkade verder intact is, kan er bij hoog water wel water over de lage kade of stuw het bos in, maar daarna niet snel meer uit. Zo blijft de waterstand voor langere tijd verhoogd. In dit stuk van het terrein is ook speciaal voor bezoekers een wel 200 m lang verhoogd plankierpad aan-gelegd. Vermoedelijk heb je in perceel 1 vooral ’s zomers een koeler en luchtvoch-

Foto 1. Graphina anguina, Esscheplaat 2014. Foto: Arjan de Groot. 
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tiger microklimaat dan elders op de Esscheplaat. Deze bijzondere situatie heeft wellicht bijgedragen aan vestiging juist in perceel 1 van het uitgelezen gezelschap van Phaeographis, Graphina en Graphis spp.  De ecologie van Graphina anguina elders in Europa komt goed overeen met de Neder-landse situatie, al worden wel minder voedselrijke standplaatsen beschreven. Steeds wordt als forofyt loofbomen met een gladde schors genoemd en de stand-plaats is meestal enigszins beschaduwd en luchtvochtig. In Duitsland is Graphina gevonden in luchtvochtige laaglandbossen aan de kust met een mild winterklimaat (Wirth et al. 2013) en geldt zij als een ‘oud bos-indicator’ (Hauck 1996). In Engeland lijkt de voorkeur voor oud bos minder. Dobson (2011) noemt als favoriete stand-plaats zelfs hakhout en secundair bos. In Frankrijk komt de soort vooral voor in de (matig) regenrijke kustgebieden (Roux 2014).  
Phaeographis dendritica breidt zich uit Inmiddels is gebleken dat Phaeographis 
dendritica in perceel 1 op de Esscheplaat niet slechts op één boom voorkomt, maar een lokale populatie heeft op ten minste drie elzen. Een tweede groeiplaats werd in december 2013 ontdekt door Leo Spier en een derde tijdens de excursie met de vondst van Graphina. De drie elzen staan minder dan 30 meter uiteen. Mogelijker-wijs heeft vanuit deze populatie de soort zich kunnen uitbreiden naar de Biesbosch, 15 kilometer naar het noordoosten. In april 2014 vond ik Phaeographis hier nieuw op de Catharinaplaatjes (km-hok 111/418), op een regeneratietak van een wilg in een nat griendbos. Zeer onlangs, in mei 2014, vond Hans Meijer een fraaie nieuwe groei-plaats op een es in een kasteelbos bij Rhoon (km-hok 88/430), ca. 20 kilometer naar het noorden.  Gezien de forse afmetingen (5 tot 10 cm doorsnede) van de thalli, die nu her en der van deze soort verschijnen, vraag ik me af of de groeisnelheid van sommige korstvor-mige lichenen niet wordt onderschat. Ik heb de indruk dat al deze exemplaren er niet langer dan vijf jaar staan en dan zou de 

groeisnelheid van P. dendritica eerder in de orde van centimeters i.p.v. millimeters per jaar liggen. Het zijn wel pioniers die op zo’n kale stam waarschijnlijk nog ‘vrij spel’ hebben.  
Slotwoord Het is tegenwoordig opletten geblazen met 
Graphis-achige korstmossen op bomen. Na een sterke afname in de 20ste eeuw in Nederland neemt Graphis scripta recen-telijk weer duidelijk toe, niet alleen in oude bossen, maar ook in nieuwe aanplantingen (Timmerman 2013). Op de notenboom in mijn eigen tuin staat zelfs Graphis. De determinatie is er daarbij niet eenvoudiger op geworden, nu G. scripta s.l. onlangs is opgesplitst in vier aparte soorten. Ook zal voortaan rekening gehouden moeten wor-den met het eventueel voorkomen van 
Graphina anguina. Die is in het veld gemak-kelijk met Graphis scripta te verwarren. Vooral thalli met vertakte, korte, gekromde lirellen, waarvan de zwarte lippen zijde-lings door het thallus worden bedekt zijn verdacht. Dan is een stukje verzamelen en microscopische controle van de sporen altijd gewenst. Net als Phaeographis dendritica lijkt Gra-
phina anguina in staat om zich over een flinke afstand op nieuwe plekken te vesti-gen. Aangezien de soort niet bekend is uit België zou dit gebeurd moeten zijn vanuit bronpopulaties in Engeland of Noord-Frankrijk. Dit is des te opmerkelijker daar de soort vrij grote, en dus ‘vrij zware’ spo-ren heeft van wel 35-40 µm. Al één jaar na de eerste vondst lijkt Phaeographis dendri-
tica een blijvertje te worden voor de Nederlandse licheenflora. Voor Graphina 
anguina is het nog afwachten.  
Dankwoord Laurens Sparrius controleerde de vondst van Graphina. De foto is gemaakt door Arjan de Groot. Paul van der Pluijm hielp bij het maken van het verspreidingskaartje. Bij het vinden van literatuur kreeg ik hulp van André Aptroot (Graphis), Uwe de Bruyn en Robert Lücking (Duitsland) en Juri Nascimbene (Italië). Claude Roux stel-de zijn nog ongepubliceerde verspreidings-gegevens van Graphina anguina in Frank-
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rijk beschikbaar. Hans Meijer stuurde ge-gevens van een nieuwe groeiplaats van 
Phaeographis dendritica. Ik dank allen hier-voor hartelijk!   
Literatuur Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius, 2012. Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen. Buxbaumiella 92: 1-117.  Baroni E.,  1893 - Licheni raccolti dal prof. E. Ro-degher nell'Italia superiore. Bull. Soc. Bot. Ital. 1893: 70-77. BLWG Verspreidingsatlas Korstmossen online. http://www.verspreidingsatlas.nl  Boom, P. van den & A. Masselink, 1999. Enkele interessante vondsten van lichenen en licheni-cole fungi in Nederland III. Buxbaumiella 49: 42-46. Brand, M., 1985. De lichenologische najaarsex-cursie in 1981 naar Walcheren. Buxbaumiella 17: 4-13. British Lichen Society (2014). NBN Gateway. https://data.nbn.org.uk/Taxa/NHMSYS0001483154 [1-5-2014] Ciurchea, M., 1998. Catalog of lichens in Roma-nia. http://www.bgbm.fu-berlin.de/sipman/ Zschackia/Rumania/catalogB.htm Diederich, P., D. Ertz, N. Stapper, E. Sérusiaux, D. van den Broeck, P. van den Boom & C. Ries, 2014. The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. http://www.lichenology.info [25-2-2014]  Dobson, F.S., 2011. Lichens. An illustrated guide to the British and Irish species. 6e editie.  Rich-mond Publishing, Slough. Dort, K. van & A. van der Pluijm, 2013. Phaeo-

graphis dendritica (Ach.) Müll. Arg. in Neder-land, op de Esscheplaat aan het Hollands Diep. Buxbaumiella 98: 32-38. Fernández Rodríguez, R., G. Paz Bermúdez & R. Carballal, 2005. Los líquenes corticícolas del LIC Fraga de ‘A Marronda’ (Galicia, NO de España). Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía) 14: 43-49. Hauck, M., 1996. Die Flechten Niedersachsens – Bestand, Ökologie, Gefährdung und Natur-schutz. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. Heft 36: 1-208. Lücking, R. & B. McCune, 2012. Graphis pergraci-
lis new to North America, and a new name for Graphis britannica sensu Staiger auct. Evansia 29: 77-84. Neuwirth, G. & A. Aptroot, 2011. Recognition of four morphologically distinct species in the 
Graphis scripta complex in Europe. Herzogia 24: 207-230. Nordin, A., R.Moberg, T.Tønsberg, O. Vitikainen, Å. Dalsätt, M. Myrdal, D. Snitting & S. Ekman, 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian 

Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Version 29.  http://www.evolutionsmuseet. uu.se/ [26-2-2014] Pluijm, A. van der, 1992. De excursie naar de Esscheplaat op 16 maart 1991. Buxbaumiella 28: 24-31. Roux, C. et al., 2014. Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France. In prep. Sandstede, H., 1912. Die Flechten des nord-westdeutschen Tieflandes und der deutschen Nordseeinseln. Abh. Naturw. Ver. Bremen 21: 9-243. Smith, C.W., A. Aptroot, B.J. Coppins, A. Fletcher, O.L. Gilbert, P.W. James & P.A. Wolseley, 2009. The Lichens of Great Britain and Ireland. The British Lichen Society, London. Søchting, U. & V. Alstrup, 2008. Danish Lichen Checklist. Version 2. www.bi.ku.dk/lichens/ dkchecklist/ [26-2-2014]  Staiger, B. 2002. Die Flechtenfamilie Graphidace-ae. Studien in Richtung einer natürlicheren Gliederung. Bibliotheca Lichenologica 85: 1–526. Timmerman, H.J., 2013. Graphis scripta (gewoon schriftmos) in de polder. Kolonisatie door een ‘oud bos-indicator’ van jonge kleibossen in Flevoland. Buxbaumiella 99: 14-19. Wirth, V., M. Hauck & M. Schultz, 2013. Die Flechten Deutschlands. Band 1 en 2. – Eugen Ulmer KG, Stuttgart.  
Collecties 
Graphina anguina. Z-Holland, Strijensas, Essche-plaat, KM 97.85/413.8. Op dun afgestorven regeneratietakje op omgewaaide wilg in wilgen/ elzenbos. 27-1-2014, hb. v.d. Pluijm 2964. 
Graphis scripta s.l. idem, KM 97.668/413.839. In nat griendbos, op schuine Els ø10cm, 0,5m hoog, samen met Phaeographis dendritica. 18-4-2013, hb. v.d. Pluijm 2915.  
Auteursgegevens A. van der Pluijm. Visserskade 10, 4273 GL Hank, avdpluijm@hotmail.com  
Abstract 
Rediscovery of the atlantic Graphina anguina in 
the Netherlands, on the Esscheplaat along the 
Hollands Diep, and Phaeographis dendritica ex-
pands its range  In the Netherlands in the 20th century Graphina 
anguina was found in 1975 and 1981, but it was considered extinct since then. In 2014 the lichen was rediscovered in a willow forest called ‘Es-scheplaat’ on the border of the Hollands Diep, a river nowadays with a reduced freshwater tidal regime, connected to the rivers Rhine and Meuse. The willow forests here, have a young 
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history and arose only after 1970, when on a large scale osier beds were abandoned.  One small thallus of Graphina anguina accom-panied by Porina aenea was found on a vertical dead willow branch in a humid part of the forest, where in 2013 also Phaeographis dendritica was discovered. On willow trees in the direct vicinity mostly eutrafent and neutrofytic epiphytes oc-cur, such as Orthotrichum affine, O.  pulchellum, 
O. obtusifolium, Cryphaea heteromalla, Candela-
ria concolor and Xanthoria parietina. The Esscheplaat specimen of Graphina have short, curved, stellate lirellae. Most of the muriforme spores measure 30-42 x 13-15 µm. Sometimes larger spores (from asci with 2 or 4 spores) of 45-55 x 20-22 µm were seen. The excipulum is carbonized only in the upper half and is partly covered by a thalline rim.  

A European map of Graphina anguina, made up from literature references, shows an atlantic distribution pattern. Awaiting further studies, the traditional, out-dated name Graphina anguina (Mont.) Müll. Arg. is still used here. The currently adopted name 
Graphis inustuloides Lücking for Graphina 
anguina may prove to be a heterogeneous taxon. Only minor differences seem to exist between G. 
pergracilis and ‘atypical’ European (and recent Dutch) G. inustuloides specimen. Therefore Gra-
phis pergracilis should also be considered a candidate name for a taxon beside G. inustuloides s.s. in the ‘Graphina anguina’-complex.  Only one year after the discovery of Phaeogra-
phis dendritica in the Netherlands in 2013, several new populations have been found. This may be an indication of a rapid expansion.        
     

Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – ‘To be or not to 
be’, dat is de vraag 
 
Leo Spier & Maarten Brand 
 Op een van de zwerftochten door onder meer de sfeervolle ooibossen bij Gendt en Wamel (figuur 3), vonden de auteurs onaf-hankelijk van elkaar een groenig bladvor-mig licheen op voornamelijk schietwilgen, dat hen voor grote problemen stelde. De eerste indruk was dat het Hyperphyscia 
adglutinata (dun schaduwmos) betrof. Het simpele feit dat er op de lobben geen ronde sorediën te vinden waren, maakte deze soort onmogelijk. Was het dan misschien een eigenaardige Phaeophyscia orbicularis (rond schaduwmos)? Ook dit was onmoge-lijk, ook al vanwege het ontbreken van ron-de sorediën op de lobben, maar ook van-wege de zwarte onderkant van deze soort. 
Physcia dubia (bleek vingermos) dan mis-schien? Ook onmogelijk! De cortex van 
Physcia dubia  bevat atranorine en reageert K+geel. De te onderzoeken soort reageerde K- zoals thuis bleek.   Even is er door de eerste auteur nog ge-dacht aan Phaeophyscia chloantha,  die in Wirth (1995) makkelijk uitsleutelt. Een 

nieuwe soort voor Nederland? Deze soort is onder meer vanwege zijn witte onder-kant opgenomen in Physciella (Wirth et al. 2013). Deze gedachte werd al snel verwor-pen. De soort kwam in de ooibossen te massaal voor, wat voor een nieuwkomer erg onwaarschijnlijk lijkt, maar ook simpel-weg omdat de tweede auteur de soort goed kent uit Zuid-Europa. Ook Physciella chlo-
antha was uitgesloten. Maar wat was het dan wel?  Het min of meer isidieuze karakter van de sorediën gaf een aanwijzing. Dat is een kenmerk van Phaeophyscia nigricans (klein schaduwmos, figuur 1 en 2), maar deze soort groeit meestal op wat vochtige geëu-trofieerde steen. Hij is dan donker ge-kleurd en ziet er dan ook heel anders uit. Nauwkeurige vergelijking van anatatomie (parenchymatische ondercortex) en che-mie (geen licheenstoffen) laat zien dat er geen fundamenteel verschil is. Wel zijn de saxicole  exemplaren meer bruin en zijn de lobben smaller en minder aanliggend. Deze 
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verschillen kunnen het gevolg zijn van de meer beschaduwde groeiplaats van de exemplaren uit de rivierbossen. Bij de ver-wante soort Phaeophyscia  orbicularis zien we ook dat  exemplaren op zonnige steen smallobbiger en donkerder zijn. Hij wordt wel meer gevonden op bomen, maar meestal op stoffige plaatsen waar de schors geimpregneerd is met gronddeel-tjes. Ook in het rivierengebied zal impreg-nering met slib bij hoge waterstanden de schors geschikt maken voor P. nigricans. 
Phaeophyscia nigicans is het kleinste ma-crolicheen van Nederland en zeer alge-meen (figuur 4). 
 
Dankwoord Met dank aan Klaas van Dort voor het maken en ter beschikking stellen van de foto’s. 
 
Literatuur Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württem-bergs. Teil 2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Wirth, V., M. Hauck & P. Schultz. 2013. Die Flech-ten Deutschlands. Ulmer, Stuttgart.  

Auteursgegevens L. Spier, Koning Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort, leo.spier@lemar.demon.nl  M. Brand, Klipperwerf 5, 2317 DX Leiden dieuwke.brand@gmail.com  
Abstract 
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg –‘To be 
or not to be’, that is the question In a floodplain forest along the river Waal at Gendt and Wamel, a funny greenish lichen was found which caused the two authors troubles in finding a proper name for it. The species  forms neat greenish rosettes on mainly well-lit stems of Salix alba and appeared rather common. Several names were thought of: Phaeophyscia 
orbicularis, Hyperphyscia adglutinata, Physcia 
dubia and even Physciella chloantha, but none of them appeared to be correct. Its fragile isidia, dissolving into soredia gave a clue. A thorough investigation of its anatomy and chemistry showed no fundamental difference with Phaeo-
physcia nigricans.   

Figuur 2. Phaeophyscia nigricans vochtig. Foto: 
Klaas van Dort.

Figuur 1. Phaeophyscia nigricans droog. Foto: 
Klaas van Dort. 
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Figuur 3. Een sfeervol plaatje met Populus nigra (zwarte populier). Foto: Klaas van Dort. 
 
 
 

 
Figuur 4: Verspreidingskaart van Phaeophyschia nigricans. Rood: op schors.  Zwart: op steen. Naar 
gegevens van M. Brand.
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Verenigingsnieuws 
 
Veldgids korstmossen alleen nog via de BLWG verkrijgbaar 
De herdruk van de Veldgids Korstmossen (2004) was vliegensvlug uitverkocht bij de KNNV Uitgeverij. 
De BLWG heeft nog zo’n 200 exemplaren op voorraad. Bestellen kan via www.blwg.nl/winkel. 
Winkelbeheerder Jan Pellicaan stuurt de bestelde uitgaven dan naar u op. Betalen kan achteraf met 
een factuur. De BLWG biedt de Veldgids korstmossen + de Veldgids korstmossen van duin, heide en 
stuifzand aan voor € 50,00. 
 
BLWG-bureau verhuisd naar Breda 
Laurens Sparrius, en daarmee het BLWG-bureau, is verhuisd naar Beyerd 39, 4811 GZ Breda, tel. 06-
54984683. 
 
Mossen en korstmossen in het nieuws 
Het afgelopen winterseizoen zijn er weer wat nieuwsberichten over mossen en korstmossen 
verschenen. De vondst van Oxneria huculica (zie ook dit nummer) werd gemeld via de website 
Natuurbericht.nl en leidde onder andere tot een interview op Vroege Vogels. De ontdekking van 
kamveenmos door Klaas van der Veen in het Fochtelooërveen kwam ook op Vroege Vogels in een 
item samen met Klaas van Dort. Een ander opmerkelijk nieuwsbericht in NRC ging over Grimmia 
grevenii C. Feng, X.L. Bai & J. Kou, een soort die beschreven werd in The Bryologist en vernoemd is 
naar BLWG-lid Henk Greven. Websites van terreinbeheerders en regionale media meldden de 
vondsten van geel schorpioenmos door Rienk-Jan Bijlsma in het Korte Broek bij Vaassen en drie 
nieuwe achterlichtmossen op bunkers op vliegbasis Soesterberg door Henk Siebel en André Aptroot, 
waarover binnenkort meer te lezen valt in Buxbaumiella. 
 
Nieuwe onderdelen in Verspreidingsatlas.nl 
We zijn bezig met de afronding van de nieuwe teksten voor de verspreidingsatlas mossen. Bart van 
Tooren heeft van de tekstschrijvers 120 teksten ontvangen en gepubliceerd. Daarbij zitten vooral 
soorten waarvoor veel uitzoekwerk nodig was. De nieuwe teksten zijn een stuk langer en hebben 
een engelstalige samenvatting. Neem eens een kijkje bij Archidium, Enthostodon of Microbryum om 
een idee te krijgen van de nieuwe teksten. Het herschrijven van de teksten was een deel van een 
grote verbouwing van de atlas, die nu overigens is afgerond. Zo is er in de afgelopen twee jaar een 
mobiele website gekomen, een schuif naast het kaartje om de periode tussen oude en nieuwe 
stippen zelf te kunnen veranderen en is de opmaak gemoderniseerd. Het project werd ondersteund 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Fondsen KNNV. Behalve dit mossenproject, is er 
nog meer toegevoegd aan de atlas: de nieuwe naamlijst van de paddenstoelen van de NMV is 
opgenomen, nu inclusief roesten. FLORON droeg bij met een redactiemodule. Daarmee kunnen 
online soortteksten geschreven en geredigeerd worden, ook voor andere soortgroepen in de atlas. 
Inmiddels zijn er al 1000 teksten mee geschreven en 600 gepubliceerd. 
 
Nieuwe ledenlijst 
Samen met Buxbaumiella 100 wordt de Ledenlijst 2014 meegestuurd. Deze lijst bevat van alle leden 
de recente adresgegevens. Er is dit keer geen overzicht van ledenmutaties in Buxbaumiella. De 
namen en adressen van de nieuwe leden sinds januari 2014 zullen in Buxbaumiella 101 gepubliceerd 
worden. 
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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. Opgave van de website is 
gewenst. Zelf een excursie organiseren? Geef het door aan Klaas van Dort (klaasvandort@online.nl). 
Traditioneel zijn er in de zomermaanden weinig excursies. In het volgende nummer kunt u weer een 
uitgebreider activiteitenprogramma verwachten. 
 
Zaterdag 16 augustus – Korstmossen in stuifzanden rond Weert 
Stuifzandenexcursie voor het meetnet korstmossen naar de volgende gebieden: Tungelerwallen, 
Stamprooierheide (beide met IJslands mos), Weerterbergen en Budel-Dorplein. Unieke mogelijkheid 
om een aantal topgebieden voor korstmossen op de grens van Brabant en Limburg te bekijken. We 
blijven 1 à 2 uur in een gebied. Leiding: Laurens Sparrius (tel. 06-54984683). Start: 10.00 uur op de 
parkeerplaats in het bos van de Tungelerwallen (kruising Wijffelterbroekdijk x Telheidelaan in 
Weert). 
 
Zondag 24 augustus – Korstmossen Grevelingendam 
Onder leiding van Hans Toetenel inventariseren we de korstmossen van wit hok 4332. Zie 
www.blwg.nl voor meer details. 
 
Zaterdag 13 september – Korstmossenexcursie voor beginners in Amersfoort 
Klaas van Dort en Leo Spier gaan rond Amersfoort op park- en laanbomen zoeken naar korstmossen. 
Kijk op www.blwg.nl voor meer informatie, zoals verzamelplek en begintijdstip. 
 
Zaterdag 4 oktober – Mossen en korstmossen Wolfheze 
Onder leiding van Margriet Bekking en Klaas van Dort gaan we op zoek naar mossen en korstmossen 
in bossen. Ook uitermate geschikt voor beginners. Meer informatie volgt in Buxbaumiella 101 en op 
de website. 
 
Zaterdag 25 oktober – Mossen in ooibos en op rivieroevers in de buurt van Tiel 
Klaas van Dort leidt een excursie naar bos en rivieroevers in het rivierengebied bij Tiel. Te verwach-
ten soorten zijn onder meer groot touwtjesmos, vossenstaartmos, riviermos, glad kringmos en 
sponswatervorkje. Meer informatie volgt in Buxbaumiella 101 en op de website. 
 
N.B.: Vooraf aanmelden is voor BLWG-excursies en weekenden verplicht! Aanmelden kan via de 
website van de BLWG. 
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Vragen aan... Han van Dobben 
 
Hoe ben je in de wereld van de korstmossen terecht gekomen? 
ik was destijds als NJN’er lid van de sjoc-groep en die werd door Jan Barkman (die in de jaren ‘40 en 
‘50 van de vorige eeuw onderzoek had gedaan naar de relatie tussen epifyten en luchtverontrei-
niging) benaderd met de vraag of we zijn onderzoek (toen, dat was eind jaren ‘60) konden herhalen. 
Ik herinner me nog goed de Sjoc-groepvergadering waarin Joop Smittenberg (toen voorzitter) vroeg 
naar vrijwilligers die epifyten wilden leren en inventariseren. Door heel Nederland, wel te verstaan. 
Mijn toenmalige vriendin Noor sprong gelijk op en zei: dat gaan we doen. Ik had niets meer in te 
brengen en moest wel mee. Het echte begin van wat WHEN (Werkgroep Herkartering Epifytenwoes-
tijnen Nederland) ging heten was een legendarisch weekend bij Barkman op zijn (inmiddels ook al 
legendarische) Biologisch Station in Wijster. We kregen daar een soort stoomcursus epifyten met als 
doel om 30 soorten te leren die we dan zouden inventariseren.  
 
Om die inventarisatie door vrijwilligers te laten doen was wat hoog gegrepen – het vorderde wel, 
maar heel langzaam. Er kwam pas schot in het project toen Barkman kans zag een promovenda 
(Toke de Wit) op het project te zetten. Zij werd aangesteld bij het toenmalige RIN (nu na eindeloos 
veel fusies en reorganisaties Alterra geworden). En er kwam ook wat geld om de inventarisaties 
door betaalde krachten te laten doen. Mijn vriend Pim van der Knaap en ik gingen daar een be-
langrijke rol in spelen. Van onze reiskostenvergoeding kocht ik een auto waarmee we maandenlang 
het land doorkruisten om uurhok voor uurhok epifyten te inventariseren. Het was een avontuurlijk 
leven, onderdak 's avonds was nooit een probleem want als NJN’ers hadden we natuurlijk vrienden 
door het hele land. Die 30 soorten die we moesten kennen bleek veel te weinig – als een hamer je 
enige gereedschap is ziet elk probleem er uit als een spijker en zo is het met die soorten ook. Maar 
we leerden snel bij en zochten ook anderen op om onze soortenkennis te verrijken. Maarten Brand 
was daarvoor heel belangrijk, hij keek al vóór die WHEN-periode naar korstmossen. Mijn studie – en 
later ook promotie – besteedde ik aan onderzoek aan korstmossen. In 1976 promoveerde Toke, de 
kroon op ons werk! 
 
Inmiddels was ik afgestudeerd en werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Ik weigerde en werd – 
na tussenkomst van Toke – tewerkgesteld op het RIN, en ging daar door met het werk aan luchtver-
ontreiniging. Later ben ik daar ook op gepromoveerd. Toen mijn diensttijd er op zat vroegen ze of ik 
niet wilde blijven als gewone medewerker en nu – ruim 40 jaar na de start van WHEN – werk ik daar 
nog steeds, en ook nog steeds aan ecologische effecten van luchtverontreiniging!  
 
Je behoorde tot de eerste generatie lichenologen in de werkgroep en werd later voorzitter. Hoe 
kijk je terug op de ontwikkeling van de BLWG na de jaren zeventig? 
Er waren de afgelopen decennia twee heel positieve ontwikkelingen: die van de lichenologen en die 
van de lichenen zelf. In de jaren ‘70 lag helemaal de nadruk op de epifyten, en dan vooral de 
achteruitgang daarvan sinds de tijd van Barkman. Ergens eind jaren ‘70 voerde Pim een herinventari-
satie van epifyten uit voor de provincie Utrecht, en hij wees me op de toename van nitrofyten en 
dacht dat mest uit de landbouw de oorzaak was. Ik wilde dat eerst niet geloven, maar achteraf bleek 
dat het eerste teken te zijn van een spectaculaire ontwikkeling: de terugkeer van de epifyten door 
de daling van SO2, en de verschuiving naar nitrofyten door de steeds toenemende emissie van am-
moniak. Inmiddels is onze epifytenflora (zowel mossen als korstmossen) onvoorstelbaar veel rijker 
dan in de jaren ‘70! Tegelijk hebben de lichenologen ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt, 
waarbij onder aanvoering van mensen als Kok van Herk, André Aptroot en Leo Spier onze soorten-
kennis enorm werd uitgebreid en onze blik zich verbreedde van alleen epifyten naar alle substraten, 
en er veel energie werd gestoken in het vastleggen van onze ervaring in veldgidsen en Rode Lijsten. 
In soortenkennis waren anderen verre mijn meerdere, maar ik kon wel vanuit mijn positie bij Alterra 
het onderzoek aan mossen en korstmossen onder de aandacht van het beleid brengen. Zo lukte het 
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om korstmossen binnen te loodsen in het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring). Inmiddels heeft 
de BLWG een gevestigde en alom gewaardeerde positie tussen de andere PGO's. 
 
Wat is voor de werkgroep de grootste uitdaging? 
Het onderzoek aan lagere planten blijft natuurlijk een beetje fragiel – we zijn enerzijds afhankelijk 
van geld dat uit het beleid komt en dat blijft alleen maar stromen zolang de politiek daar voordeel 
bij denkt te hebben. Het feit dat natuurbeleid tegenwoordig in Brussel en niet meer in Den Haag 
wordt gemaakt werkt denk ik wel in ons voordeel, maar bedenk dat de Habitatrichtlijn heel veel 
dieren, hogere planten en ook een rijtje mossen met name noemt, maar geen korstmossen (behalve 
dan een verbod op het verzamelen van Cladina's). En anderzijds zijn we afhankelijk van amateurs die 
alleen uit liefde aan 'small is beautiful' werken. Een grote uitdaging voor ons lijkt me om taxono-
misch onderzoek aan mossen en korstmossen weer terug te krijgen bij de universiteiten! Dan heb je 
een vaste basis waar je altijd op kan terugvallen, en een kweekvijver voor nieuwe leden. 
 
Wie is de volgende persoon die geïnterviewd wordt in deze rubriek? 
Maarten Brand, de stille kracht van de lichenologie. Je ziet hem niet op excursies en hoort nooit wat 
van hem, maar als je een echt lichenologisch probleem hebt – bel Maarten! Ik heb grote bewonde-
ring voor iemand die zijn hele leven zo in stilte en met zo veel ijver aan zo'n onopvallend groepje 
organismen werkt. 
 
 

 
Han, rustend tegen Xanthoria elegans in de Himalaya (foto: Anne Schmidt). 
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