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Sedum-daken in Hengelo met bijzondere mossen voor 
Twente  
 
Jan Zwienenberg 
 In 2009 besloot ik atlasblok 28-57, waarin ik woon, te gaan inventariseren. Op de te-rugweg van een van mijn bezoeken kwam ik eind januari 2010 door Thiemsland, een nieuwe wijk in Hengelo (km-hok 250-476). Toevallig viel mijn oog op een Sedum-dak, dat bovenop de ondergrondse garage aan de straat Wessex zit. Een klein stukje kon ik bekijken. Mijn oog viel op een mosje dat mij niet direct bekend voorkwam. Bij de determinatie kwam ik uit op Didymo-
don ferrugineus (hakig dubbeltandmos), volgens de verspreidingsatlas een zeld-zaamheid voor Nederland. Gelukkig beves-tigde Flip Sollman snel de vondst. Op de ongeveer 1 m² groeiden ook Tortella incli-
nata (viltig kronkelbladmos) en Ditrichum 
flexicaule (kalksmaltandmos), twee zeld-

zaamheden voor Twente. Het materiaal van Ditrichum flexicaule is voor het DNA Barcodingproject bekeken en blijkt Ditri-
chum gracile te zijn (op de BLWG-versprei-dingsatlas wordt de naam Ditrichum flexi-
caule var. sterile gebruikt).  
Hoe komen die zeldzame mossen 
daar? Omdat deze soorten niet in de directe om-geving voorkomen, ontstond bij mij het idee dat ze in het jaar 2000 bij de bouw van het wooncomplex met de Sedum-mat zijn meegekomen. Via de hovenier die het dak onderhoudt kwam ik bij de leverancier in Nederland. Van hen kreeg ik de informa-tie dat dit type matten in Noord-Duitsland wordt gemaakt. Het bedrijf Xeroflor, dat ze 

Figuur 1. De kwekerij in Groß Ippener.
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maakt, is gevestigd in Groß Ippener (in de deelstaat Nedersaksen, circa 15 km ten zuidwesten van Bremen). Hier maakt men sinds 1996 deze matten. Ook heb ik gezocht naar relevante litera-tuur over Sedum-daken en mossen. Zijde-lings wordt het hier en daar genoemd, maar een gedegen onderzoek heb ik niet gevonden.  
De Sedum-matten Op weg naar een vakantie in Mecklenburg-Vorpommern ben ik op bezoek geweest bij Xeroflor. De bedrijfsleider is met mij naar de plek geweest waar de matten gemaakt worden. Dit waren vroeger weilanden (zie Fig. 1). Hier wordt op een soort worteldoek een substraat aangebracht waarop afgemaaide 
Sedum-plantjes (9 soorten) uitgestrooid worden. Hierop komt gaas, dat voor de ste-vigheid zorgt. De blaadjes wortelen snel en daarna gaan de matten op transport. Vol-gens de bedrijfsleider worden er bij hen geen andere planten en mossen toege-voegd. Ze hadden ooit een proef gedaan met 
Sphagnum-soorten, maar dat was geen succes1. Tijdens mijn rondgang langs de matten vond ik alleen Ceratodon purpureus (gewoon purpersteeltje). Ook tussen de kweekstroken van de Sedum-plantjes groeiden geen mossen of andere soorten planten. Sedum-plantjes worden daar ge-zaaid en het zaad komt uit heel Duitsland. Uit ervaring wist de bedrijfsleider dat er na een aantal jaren mossen gaan groeien in de matten, vooral als de Sedum-plantjes te weinig voedingsstoffen hebben. De optie van de aanvoer van sporen heb-ben we ook besproken. De eerste optie was de aanvoer van sporen uit de directe omge-ving. De verspreidingsatlas voor Duitsland zou hierover misschien enige helderheid kunnen verschaffen. Dit gold ook voor de tweede optie: de aanvoer van sporen via het substraat. Het substraat (zie Fig. 2) bestaat uit een mengsel van gemalen kalkhoudend dolo-miet, lavazand en gecomposteerde schors. 
                                      
1 Xeroflor heeft sinds kort overigens wel een 
mossenmat. 

De bufferende werking van het dolomiet blijft minimaal 20 jaar in stand met een geschat maximum van 40 jaar. Dit mengel wordt gemaakt in de regio Koblenz. Niet bekend is of alle componenten ook uit deze regio komen. 
 
Mossenatlas Duitsland Via internet (www.moose-deutschland.de) zijn verspreidingskaarten van alle Duitse mossen te zien. Van Didymodon ferrugineus, Ditrichum gra-
cile en Ditrichum flexicaule s.l. zijn in de zeer wijde omgeving van Groß Ippener geen waarnemingen bekend. Tortella incli-
nata is wel ten noorden van Bremen ge-vonden, maar niet ten zuidwesten van de stad bij Groß Ippener.  In een gebied rond Koblenz met een straal van 30 km zijn Tortella inclinata, Ditrichum 
flexicaule s.l. en (sporadisch) Didymodon 
ferrugineus waargenomen.  
Bryum torquescens, een lastig herkenbare dubbelganger van Bryum capillare die in 2013 ook op een Sedum-dak in Hengelo werd aangetroffen (zie verderop), is nooit in Noord-Duitsland gevonden. Ten zuiden van Koblenz liggen enkele vindplaatsen op 40 à 50 km afstand van deze stad. Aanvoer van sporen uit de directe omge-ving van Groß Ippener ligt dus niet voor de hand. De kans dat ze in de regio Koblenz op het substraat terecht zijn gekomen, is gro-ter. Mochten bestanddelen van het sub-straat uit de Eiffel komen, dan is dat een nog waarschijnlijker optie. 

Figuur 2. Het substraat.
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Hoe verder? Mijn speurtocht gaf geen duidelijk ant-woord. Ik heb het onderzoek toen een tijd-lang laten rusten, mede omdat toegang tot het dak moeilijk te realiseren was. Eind 2013 mocht ik, door bemiddeling van een der bewoners, samen met Piet Kokke  op het dak. We waren benieuwd of de drie soorten nog te vinden waren. Didymodon 
ferrugineus en Tortella inclinata (op meer-dere plekken) vonden we terug. Daarnaast ook Fissidens adianthoides (groot veder-mos), een Rode Lijstsoort die zeldzaam is in Twente. Alle vondsten staan in Tabel 1.   Iets verderop (in de straat Coldstream) liggen nog drie Sedum-dakken op onder-grondse parkeergarages. Uit de eerdere gesprekken was gebleken dat ook deze matten waarschijnlijk uit Groß Ippener ko-men. In het voorjaar van 2014 was er me-dewerking voor een onderzoek, samen met Piet Kokke, op twee van de drie daken (zie 

Fig. 3). Dit leverde weer een aantal interes-sante soorten op, waaronder Bryum tor-
quescens (zonneknikmos), Cratoneuron fili-
cinum (gewoon diknerfmos) en Plagiomni-
um cuspidatum (spits boogsterrenmos).  
De bijzonderheden voor Twente Hieronder staan de zeven meest interes-sante mossen voor Twente, al blijft voor mij ook de vondst van Thuidium tamarisci-
num (gewoon thujamos), midden in een woonwijk, bijzonder. Voor beschrijvingen en verspreidingsgegevens is gebruik ge-maakt van de BLWG-verspreidingsatlas mossen op internet.  
Bryum torquescens (zonneknikmos) De eerste vondst voor Twente. Deze soort houdt van een stenig, kalkrijk en geëxpo-neerd substraat en is vanouds bekend van enkele kalkgraslanden in Zuid-Limburg en een keermuurtje bij Rhenen. Rode Lijst: gevoelig. 
 

Tabel 1. Vondsten van bijzondere mossen op Sedum-daken in Hengelo. De kolommen Rode Lijst en Biotoop zijn 
gebaseerd op de Rode Lijst Mossen 2012. BE = bedreigd, KW = Kwetsbaar en GE = gevoelig. Voorkeursbiotoop 
van de soort: BosA = Oud arm bos, BosR = Rijk bos, Cult = Kale cultuurgrond, Moeras = basenrijk moeras en nat 
grasland, Schrl = Droog schraalland en open duin, Geen = Geen duidelijke biotoopvoorkeur. 
Naam ZZ Rode 

Lijst 
Biotoop Wessex 

2010 
Wessex 

2013 
Coldstream 

2014 
Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a TNB BosR x   
Babula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a TNB Cult x   
Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a TNB Cult x 
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a TNB Geen x 
Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 

Oranjesteeltje a TNB Geen x 
Bryum capillare Gedraaid knikmos a TNB Geen x x 
Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos a TNB Moeras x 
Bryum torquescens Zonneknikmos zzz GE Schrl x 
Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a TNB Geen x 
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a TNB BosA x x 
Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos a TNB Geen x x 
Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a TNB BosA x   
Didymodon ferrugineus Hakig dubbeltandmos OV1 Geen x x   
Ditrichum gracile …smaltandmos zzz BE Schrl x   
Fissidens adianthoides Groot vedermos z KW Moeras x   
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos a TNB BosR x   
Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos a TNB Geen x 
Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a TNB BosR x 
Plagiomnium cuspidatum Spits boogsterrenmos z TNB BosR x 
Syntrichia ruralis var. 
calcicola 

Klein duinsterretje a TNB Schrl x x   
Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos a TNB BosA x 
Tortella inclinata Viltig kronkelbladmos zzz KW Schrl x x   
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Cratoneuron filicinum (gewoon diknerf-mos) In Twente is dit een zeer zeldzame soort. 
Cratoneuron filicinum groeit op allerlei nat-te tot vochtige substraten in kalkrijke om-geving.  
Didymodon ferrugineus (hakig dubbel-tandmos) In Nederland is de soort pas na 2000 op enkele plaatsen gevonden. Buiten Neder-land groeit de soort vooral op kalksteen-rotsen en kalkgruisbodems in kalkgraslan-den, groeven en langs wegen verhard met kalksteen.  
Ditrichum gracile (Ditrichum flexicaule var. sterile) Een voor Nederland zeer zeldzame soort. Volgens de BLWG-verspreidingsatlas is dit taxon verdwenen uit Zuid-Limburg, maar recentelijk wel gevonden in de kalkrijke duinen bij Haarlem en Noordwijk.  
 
 

Fissidens adianthoides (groot vedermos) Voor Twente is dit een vrij zeldzame soort. Het mos groeit op neutrale vochtige hu-meuze grond, zoals in blauwgraslanden, vochtige duinvalleien, noordhellingen in de kustduinen, natte bossen en heel zelden in kalkgrasland. Rode Lijst: kwetsbaar.  
Plagiomnium cuspidatum (spits boog-sterrenmos) In Twente is dit een vrij zeldzame soort. Het is een kalkminnende soort die vooral op beschaduwde plaatsen groeit. Dit laats-te komt overeen met de vindplaats op het dak.  
Tortella inclinata (viltig kronkelbladmos) Uit Twente is één vondst bekend. In Zuid-Limburg groeit Tortella inclinata op open, droge, zonnige plaatsen op krijt. Buiten Zuid-Limburg groeit dit mos onder andere op beton en opvallend vaak op begraaf-plaatsen. Rode Lijst: kwetsbaar.  

Figuur 3. Mosrijk Sedum-dak aan de Coldstream in Thiemsland, Hengelo (Ov.).
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Conclusie Op de drie Sedum-daken boven de parkeer-garages hebben we 22 verschillende mos-sen gevonden, waaronder vier mossen die op de Rode Lijst staan. Didymodon ferrugi-
neus heeft in Nederland de Rode Lijstcode OV1 = onregelmatige voortplanter (geves-tigd na 2002). Voor Twente staan er zeven bijzondere soorten op de lijst. De mossen zijn door de leverancier niet bewust in de Sedum-matten aangebracht. Mij is niet duidelijk geworden of er sporen in het substraat zaten. De hierboven ver-melde bijzondere mossen voor Twente hebben bijna allemaal een relatie met kalk. De aanwezigheid van dolomiet in het sub-straat is dus essentieel. Mogelijk zijn de sporen pas in Nederland komen aanwaaien – zie ook de discussie over hoge dichtheden van voorheen zeld-zame epifyten in het Beestenveld bij De Rips (van den Bosch et al. 2013, pagina 25). Het is gebleken dat een deel van de gevon-den soorten zich meerdere jaren op het dak in Thiemsland handhaaft. Of het sta-biele populaties worden, is nog een vraag.   
Vondsten in 2015 De vondsten in 2009-2014 maakten mij nieuwsgierig of er op andere Sedum-daken in Hengelo ook (bijzondere) mossen voor-komen. In 2001 is een school gebouwd (nu OSG Montessorischool) met een Sedum-dak van ongeveer 45 m bij 100 m. De school was bereid mij toestemming te geven om onder begeleiding het dak te be-kijken. De eerste twee bezoeken in april 2015 hebben naast Cratoneuron filicinum,  
Fissidens adianthoides en Plagiomnium cus-
pidatum twee nieuwe soorten opgeleverd, namelijk Entodon concinnus (cilindermos) en Tortella tortuosa (gerimpeld kronkel-bladmos). Bij het ter perse gaan van dit nummer was de volledige soortenlijst van dit dak nog niet bekend, daarom ontbreken de vondsten in Tabel 1. Tot nu toe heb ik voornamelijk gekeken op twee stukken met schaduw en waar het water afloopt. Via de aannemer probeer ik nu de herkomst van deze matten te achter-halen.  

Sedum-daken als onderzoeksge-
bied 
Sedum-daken zijn dus een interessant on-derzoeksterrein met een eigen dynamiek. Misschien levert een onderzoek op andere plaatsen in Nederland ook leuke vondsten op. Als het dan onder het biotoop Sedum-dak geregistreerd kan worden, komt er ook landelijk meer duidelijkheid. Over vijf jaar ga ik opnieuw in Thiemsland kijken.  
Dankwoord Flip Sollman, Rienk-Jan Bijlsma, Rudi Ziel-man, Henk Siebel en Piet Kokke voor hun hulp bij de determinaties en Piet ook voor de inzet bij de tweede inventarisatie. De heren H. Zengerink en P.J. Rozenboom wa-ren zeer behulpzaam bij het verkrijgen van toegang tot de Sedum-daken. De heer C. Schade van Xenoflor in Groß Ippener wordt hartelijk bedankt voor zijn mede-werking.  
Literatuur Bosch van den R., J. Kersten & A. van der Pluijm, 2013. Hoge dichtheden van voorheen zeldza-me epifyten in een jong eikenbos ‘het Beesten-veld’ bij De Rips (N-Br.). Buxbaumiella 98: 15-27. Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV, 2007. Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV. Verspreidingsatlas mossen. www. verspreidingsatlas.nl [04-2015]. Colpa J.G.  & B.O. van Zanten, 2006. Didymodon ferrugineus (Hakig dubbeltandmos), een nieu-we mossoort voor Nederland. Buxbaumiella 76: 52-57. Siebel H., R.J. Bijlsma & L. Sparrius, 2013. Basis-rapport voor de Rode Lijst Mossen 2012. Buxbaumiella 96: 1-75. Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands. www.moose-deutschland.de 904-2015].  
Adresgegevens auteur J.H. Zwienenberg, Hengelosestraat 19, 7556 EA Hengelo (Ov.), j.h.zwienenberg@ziggo.nl 
 
Abstract 
Rare mosses on sedum roofs in Hengelo, Twente In the course of a survey of bryophytes in Twen-te, a region in the eastern part of the Nether-lands, some sedum roofs in Hengelo, built in 2000, were inspected. The applied sedum mats 
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had been produced by the firm Xeroflor near Bremen (Niedersachsen, Germany). The sub-strate is produced in the surroundings of Koblenz (Rheinland-Pfalz, Germany); it consists of a mixture of dolomite, lava rock and com-posted bark.   During 2009-2015 some remarkable calcicolous mosses were found on the sedum roofs: Bryum 
torquescens, Didymodon ferrugineus, Ditrichum 
gracile (= Ditrichum flexicaule var. sterile), Ento-
don concinnus, Tortella inclinata and Tortella 
tortuosa, all of which are rare in The Nether-lands. Other calcicolous mosses on the roofs, such as Cratoneuron filicinum, Fissidens adianth-
oides and Plagiomnium cuspidatum, are rather 

common in other parts of the Netherlands, but rare in Twente. It is not very likely that spores of Bryum torques-
cens, Didymodon ferrugineus, Ditrichum gracile or Tortella inclinata have colonized the sedum mats at the site of Xeroflor near Bremen, as these species are absent or almost absent from the northern part of Germany. Possibly, they have already colonized the substrate or parts of it near Koblenz, where these species are less rare. It cannot be excluded, however, that some rare species have only reached the roofs after their installation in Hengelo. Anyway, it is re-commended to pay due attention to sedum roofs.   
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Phaeographis smithii terug in Nederland in wilgenbossen in 
de Biesbosch 
 
Arno van der Pluijm 
 
Het geslacht Phaeographis in 
Nederland, een inleiding De laatste jaren volgen de ontwikkelingen in Nederland binnen het korstmosgeslacht 
Phaeographis zich snel op. Lange tijd gold 
P. dendritica als de enige soort die in ons land voorkwam. Deze zou voor het eerst verzameld zijn in 1841 door Van der Sande Lacoste in het oude Liesbosch bij Breda, en wordt als Opegrapha dendritica vermeld in de Prodromus Florae Batavae (van den Bosch 1853). Ook de Standaardlijst van de Nederlandse Korstmossen uit 1988 noemt alleen P. dendritica, en wel ‘op Beuken in een oud bos (Veluwe)’ (Brand et al. 1988). De oude opgave van Breda lijkt in deze lijst over het hoofd gezien, want er wordt niet meer naar verwezen. In 1994 ontstaat meer duidelijkheid over de situatie. Al het materiaal van P. dendritica dat tot dusverre van Nederland was opgegeven (lees: van beuken op de Veluwe) blijkt te behoren tot 
P. inusta (grote runenkorst, Van den Boom et al. 1994). En de oude opgave van ‘P. 
dendritica’ van ‘het Liesbos bij Breda uit de vorige eeuw’ komt ook weer boven water, maar dan als P. smithii (roze runenkorst). Het 19de-eeuwse materiaal was namelijk al die tijd verkeerd gedetermineerd, zo bleek bij controle door Maarten Brand. In 1994 waren er dus twee inheemse Phaeogra-
phis-soorten, P. inusta en P. smithii, en 
Phaeographis dendritica was tot dan toe onterecht opgegeven. Dit veranderde in 2013 met de vondst van een fraaie populatie van P. dendritica (wit-te runenkorst) op els in een wilgenbos op de Esscheplaat aan het Hollands Diep (van Dort & van der Pluijm 2013). Sindsdien hebben we in Nederland drie soorten 
Phaeographis, al geldt P. smithii als uitge-storven sinds 1852.  
P. smithii in de Biesbosch Wat in wilgenbossen op de Esscheplaat groeit, groeit ook in de Biesbosch, dacht ik 

na de vondst van P. dendritica. De Essche-plaat is net als de Dordtse en Brabantse Biesbosch een voormalig zoetwatergetijde-gebied. In beide gebieden resteert na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 nog maar een getij van 20 tot 30 centimeter. De afstand tussen beide terreinen bedraagt hemelsbreed slechts 15 kilometer en met een overheersende westenwind ligt de Biesbosch potentieel gunstig voor nieuwe vestigingen. Aan verwilderde wilgenbos-sen is in de Biesbosch natuurlijk geen ge-brek, maar elzen zijn daarentegen erg dun gezaaid. En op els, met een wat hardere en zuurdere schors dan wilgen, leek de kans op het vinden van P. dendritica het grootst. In het voorjaar van 2014 was het inder-daad raak en vond ik een groeiplaats van P. 
dendritica in de Biesbosch op de Catharina-plaatjes, niet op els, maar op een regenera-tietak van een wilg. Bij een storm gaan vaak flinke percelen opgaande wilgen in één keer plat. Op de horizontale stammen ontwikkelen zich daarna vaak massaal verticale regeneratietakken. Eenmaal wat dikker geworden, zijn zulke jonge takken tegenwoordig in de Biesbosch een belang-rijk biotoop voor pionierende mossen en korstmossen. Het Biesbosmateriaal is niet zo fraai ontwikkeld als dat van de Essche-plaat. In plaats van poederig wit is de kleur meer blauwgrijs en ook de lirellen verto-nen niet de markante kandelaarvertakking van P. dendritica. Het hele thallus, incl. li-rellen, leek wel afgegraasd door slakken. Thuis klopte het microscopisch wel. Op 18 februari 2015 stond de griend Mid-delveld weer eens op het programma. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik hier vaak en deze was toen een van de soortenrijkste in de Biesbosch, met onder meer Leucodon sciuroides (eekhoorntjes-mos), Orthotrichum obtusifolium (stompe haarmuts), O. rupestre (sterretjeshaar-muts), Ulota coarctata (stijf kroesmos), Co-
lolejeunea minutissima (dwergwratjesmos, 
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eerste vondst in Nederland), Tuckermanop-
sis chlorophylla (bruin boerenkoolmos), 
Flavoparmelia soredians (groen boom-schildmos, eerste gemelde vondst in Ne-derland), Bryoria subcana (bleek paarden-haarmos) en B. fuscescens (bruin paarden-haarmos, van der Pluijm 1995). Het Mid-delveld is centraal gelegen in de Brabantse Biesbosch en de reis ernaartoe duurt al gauw twee uur vanuit Hank. Vroeger kon je er doorheen roeien, maar tegenwoordig zijn de meeste geulen bezaaid met omge-waaide wilgen en is het griendencomplex alleen van de buitenzijde te betreden. Deze excursie begon ik in het zuidoosten en ik stuitte daarbij meteen op een tweetal elzen nabij de oever (dit waren naar wat later bleek de enige elzen in de omgeving). Hierop groeide tussen diverse Opegrapha’s en Arthonia’s ook een exemplaar dat ik in het veld wel herkende als een Phaeogra-
phis, vanwege de wijdopenstaande lirellen zonder lippen, maar dat me toch niet aan P. 
dendritica deed denken. Daarvoor waren de lirellen te kort, meer punt- of komma-vormig en de groenige kleur was ook vreemd. Uiteraard ging een stukje mee 

naar huis en onder het microscoop was geen andere conclusie mogelijk dan dat het ging om P. smithii (foto 1), een nauwe ver-want van P. dendritica. De ‘roze’ (waar de Nederlandse voornaam naar verwijst, is me niet duidelijk) runenkorst is na een af-wezigheid van welgeteld 163 jaar nu dus weer terug in Nederland. Het was achteraf bezien niet de eerste vondst van P. smithii in de Biesbosch. Ter voorbereiding van een BLWG-excursie bezocht ik in november 2014 de Ruitersplaat. Een kleine, matig ontwikkelde Phaeographis, verzameld van een esdoorn, bleef aanvankelijk onbe-noemd. Met de kennis opgedaan na de vondst van de fraai ontwikkelde P. smithii van Middelveld, lukte de determinatie wel en dit materiaal bleek ook P. smithii.   
Morfologie Phaeographis smithii De beste manier om P. smithii en P. dendri-
tica van elkaar te onderscheiden, is aan de hand van een doorsnede van het apotheci-um. Met een scheermesje maak je eerst parallelle snedes dwars door een vochtig apothecium (lirel). Dan is het zaak die cou-pes vanaf het hout los te snijden, zodat de 

Foto 1. Phaeographis smithii, Biesbosch, Middelveld 2015. Collectie Van der Pluijm 3011. Foto: Arjan 
de Groot. 
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bodem van het apothecium ook goed mee-komt. Bij P. smithii is de basis van het exci-pulum – dit is het weefsel dat het hymeni-um (de kiemlaag ofwel sporenvormende laag) omgeeft – van het apothecium steeds kleurloos of afwezig. Alleen de binnenzijde van de zijwand van het excipulum is deels bruin of zwart (Fig. 1a). Bij P. dendritica is zowel de zijwand als de onderzijde van het excipulum zwart (Fig. 1b). De apotheciën van P. smithii lijken, met een breedte-hoog-teverhouding van 1,5-3:1 in de Nederland-se collecties, ook minder afgeplat te zijn dan die van P. dendritica (verhouding 3-6:1). In buitenlandse flora’s, zoals bijvoor-beeld Smith et al. (2009), wordt dit ver-schil overigens niet genoemd.  Het liefst wil je beide natuurlijk in het veld al onderscheiden. De kleur is niet zo bruik-baar, want die is bij Phaeographis-soorten behoorlijk variabel. In de Biesbosch lijkt slakkenvraat (onder het binoculair zie je op het thallus regelmatige rasppatronen) 

ook de kleur te beïnvloeden. Wanneer bo-venliggende schimmellagen worden afge-graasd, kunnen dieperliggende algenlagen het thallus groener doen lijken. De ‘witte’ runenkorst van de Catharinaplaatjes had hierdoor zelfs een wat blauwgrijze kleur. Tot dusver had P. smithii in de Biesbosch steeds een wat groenige tint. Een beter bruikbaar kenmerk is de structuur van het thallusoppervlak. Bij P. dendritica is die, zoals goed te zien was bij de populaties van de Esscheplaat en van Rhoon bij Rotter-dam, een beetje poederig. Phaeographis 
smithii heeft een gladder thallus. Bij Phaeo-
graphis dendritica en P. smithii ontwikke-len de jongste delen van een apothecium zich onder het thallusoppervlak aan het uiteinde van een lirel. Het thallus wordt daar opgedrukt en scheurt dan open. Langs de lirellen van P. dendritica vormt zich vervolgens ook een opvallend, opstaand wit thallusrandje. Bij P. smithii ontbreekt dat randje vrijwel. Het handigste kenmerk 

 
 
 
 
Figuur 1a. 
Phaeographis smithii. 
Doorsnede apothecium 
en sporen (onrijp, rijp 
en overrijp). Collectie 
Van der Pluijm 3011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1b. 
Phaeographis 
dendritica. Doorsnede 
apothecium, sporen 
(onrijp en overrijp) en 
kristallen ontstaan na 
toediening KOH. 
Collectie Van der 
Pluijm 2900. 
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om beide in het veld uit elkaar te houden is de vorm en vertakking van de lirellen. Bij P. 
smithii zijn de lirellen rond, ovaal, komma-vormig of kort lijnvormig en niet of weinig vertakt. Bij P. dendritica zijn ze langer, meer lijnvormig, en vaak sterk kandelaar- of stervormig vertakt. Een meer toepasse-lijke Nederlandse naam voor P. smithii is wellicht dan ook ‘korte’ runenkorst. Ook de sporen van beide soorten verschil-len, maar hierbij is wel sprake van overlap. 
Phaeographis smithii heeft 6- tot 8-cellige, rijpe sporen, terwijl die van P. dendritica vaak verder opgedeeld zijn in 6 tot 10 cellen. Belangrijk hierbij is wel om je te realiseren welk stadium van sporenont-wikkeling je bekijkt. Zolang geen druk op een microscopisch preparaat is uitgeoe-fend, zullen ‘vrij zwemmende’ sporen me-rendeels de rijpe stadia vertegenwoordi-gen. Jonge, onrijpe sporen zijn nog geheel (wand en inhoud) kleurloos en moeten nog een aantal inwendige celdelingen doorlo-pen. De cellumina aan de twee sporen-uiteinden zijn dan nog spits driehoekig, terwijl die daartussen eerst lensvormig en later ovaal zijn. Uiteindelijk zijn bij rijpe sporen alle lumina min of meer afgerond ovaal en krijgen de deelcellen een korrelige inhoud. De lengte van de sporen is met 25-40(-50) µm bij beide ongeveer gelijk. Soor-ten van het geslacht Phaeographis hebben volgens de flora’s bruine sporen. Bij de 
Phaeographis-collecties die ik tot dusver zag, zou ik de kleur van de sporenwand van rijpe sporen eerder grijs willen noe-men. De inhoud van de deelcellen is vaak blauwgrijs. De bruine sporen die je soms vrij talrijk tegenkomt, lijken me eerder overrijp. Dikwijls zitten ze opgesloten in oude asci in het hymenium en krijg je ze pas te zien na enige vorm van pletten van het preparaat. Het lijkt me niet dat deze bruine sporen aan de daadwerkelijke voortplanting bijdragen. Vaak is de sporen-wand deels ook beschadigd en is de cel-inhoud deels verdwenen. In de bruine fase hebben de sporen vaak een meer bobbe-lige, ingesnoerde omtrek (Fig. 1).  De derde Nederlandse Phaeographis, P. 
inusta, verschilt volgens de literatuur van beide voorgaande vooral door de 4- tot 6-cellige, kortere sporen van ca. 15-25 µm en 

de negatieve reactie van het thallus op kali-loog (KOH). De test met KOH is overigens niet onfeilbaar. Vaak is de reactie van het thallus van P. dendritica en P. smithii on-middellijk positief, oranjerood. Soms ech-ter duurt het langer voor de reactie zicht-baar is en zie je pas na droging een lichte verkleuring of blijft een reactie zelfs hele-maal uit. Enkele collecties van P. smithii uit de Biesbosch en ook enkele oude deelcol-lecties van het Liesbosch hadden zo’n zwakke reactie.   
Verspreiding en ecologie 
Phaeographis smithii 
Phaeographis smithii heeft net als P. dendri-
tica een groot areaal. Buiten Europa komt de soort volgens Smith et al. (2009) ook voor in Macaronesië, N- en C-Amerika en Azië. In Europa komt zij vooral voor in het westen en lijkt een iets meer oceanische voorkeur te hebben dan P. dendritica: Ierland, ZW-Engeland, W-Wales en W-Schotland (British Lichen Society 2015), NW-Spanje (López de Silanes & Álvarez 2003) en W-Frankrijk noordelijk tot aan het Picardisch en Boulogne-district (Diede-rich et al. 2015). In België is de soort een-maal in de 19de eeuw gevonden nabij Gent (Diederich et al. 2015), maar wordt ze sindsdien als uitgestorven beschouwd. Ook in Duitsland geldt zij als verdwenen (Wirth et al. 2013). In 1864 is P. smithii hier één-maal verzameld op beuk in het oude Tier-garten-bos bij Wolbeck in Münsterland (Ernst & Hauck 1994). In Denemarken is de soort tot dusver nog niet gevonden (Søchting & Alstrup, 2008). De nieuwe Ne-derlandse locatie is momenteel wellicht de meest noordelijke op het Europese vaste-land.  Inmiddels is deze runenkorst in de Bies-bosch van een vijftal vondsten bekend, in vier kilometerhokken in drie atlasblokken. Blijkbaar is het gebied plotseling geschikt geworden voor vestiging. Of wordt het gebied wellicht pas sinds kort bestookt met sporen? De verschillende nieuwe vesti-gingen liggen meest ver van elkaar en zul-len daarom waarschijnlijk onafhankelijk hebben plaatsgevonden. In Middelveld is echter sprake van een zeer lokale popula-tie, met vermoedelijk uitbreiding na een 
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eerste vestiging. Bij nauwkeurige inspectie van de twee elzen bleek P. smithii namelijk ook op een tweede, nabije verticale regene-ratietak voor te komen. Ik kan me voor-stellen dat zo’n takkenwoud als de Bies-bosch fungeert als een stofkam, die door de wind van ver meegevoerde sporen uitste-kend kan invangen. Gezien het luwe bos-milieu lijkt me echter uitbreiding daarna, naar een naburige tak via windversprei-ding, moeilijker. In een microscopisch pre-paraat in water blijven de sporen van een 
Phaeographis vaak aaneengekit als je ze probeert vrij te tikken uit een ascus. Wor-den zulke ‘plakkerige’ sporen dan mis-schien lokaal door vogels, insecten of slak-ken verspreid? Je fantasie slaat er van op hol.  
Phaeographis smithii is net als P. dendritica een soort van luchtvochtige, vrij schaduw-rijke bossen en groeit vooral op de gladde, harde schors van loofbomen (Smith et al. 2009). In de Biesbosch is de soort gevon-den op jonge takken van verschillende boomsoorten, te weten els, wilg en esdoorn en met uiteenlopende en vaak alledaagse begeleiders, zoals Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje) en Arthonia ra-
diata (amoebekorst); zie voor verdere be-geleiders de collectiegegevens. Dit wijst erop dat de soort niet heel ‘kieskeurig’ is wat betreft haar standplaatseisen. Het was vroeger wellicht eerder een probleem om het gebied te bereiken of het was voor deze zuidelijke, oceanische soort gewoonweg ‘te koud’. Thalli van Phaeographis blijken erg in trek bij slakken en insecten. Soms zijn delen van het oppervlak afgegraasd of zijn de lirellen precies binnen hun omtrek leeggegeten. Tussen de parafysen in het hymenium van 
Phaeographis-apotheciën bevinden zich vele kleine oliedruppeltjes (het hymenium is zogenaamd ‘inspers’). Dat maakt de in-houd van zo’n apothecium wellicht extra aantrekkelijk voor vraat. Je zou een inte-ressant onderzoekje kunnen starten: zijn er herkenbare sporen te vinden in de keu-teltjes van bijvoorbeeld springstaarten of stofluizen, die je weleens aantreft op korst-mossenthalli? Met zo’n waarneming zou je een vorm van zoöchorie bij korstmossen aannemelijk kunnen maken. 

Slotwoord In de winter van 2014-2015 kon op maar liefst drie van in totaal zes dagexcursies in de Biesbosch Phaeographis smithii worden verwelkomd. Weliswaar is nog maar spra-ke van een dichtheid van ‘een-op-duizend-takken’, maar toch lijkt het alsof de soort plotseling niet-zeldzaam is. Een verdere uitbreiding in het gebied en ook elders in Nederland is niet ondenkbaar. Het zal wel niet zo’n vaart lopen als met Cololejeunea 
minutissima en Flavoparmelia soredians, maar deze inmiddels sterk toegenomen soorten zijn hun opmars in Nederland ook in Middelveld in de Biesbosch ‘begonnen’, in respectievelijk 1987 en 1990!  Het is opmerkelijk dat in recente jaren enkele korstmossen zoals Phaeographis 
dendritica, P. smithii en Graphina anguina (doolhof-schriftmos; van der Pluijm 2014), die bekend staan als oud-bossoorten, zich konden vestigen in de nog jonge bossen van de Esscheplaat en de Biesbosch. Je zou deze oceanische soorten aan de noordrand van hun (sub-)tropische areaal, in N-Frankrijk, België, Nederland en de Duitse laagvlakte, echter wellicht beter ‘oud-bos-schuilers’ kunnen noemen. Zuidelijke, oce-anische soorten zijn gevoelig voor kou en droogte, en alleen in zulke oude, uitge-strekte, beschutte bossen zullen zij zich ook in koude en droge jaren kunnen hand-haven. In warmere en vochtigere periodes zoals in de afgelopen jaren kan dan opeens blijken dat ze zich ook in jonge bossen thuisvoelen. Ze zijn duidelijk ook in staat om zich over grotere afstanden te versprei-den, iets waar ‘echte’ oud-bossoorten meer moeite mee zullen hebben. Misschien weerspiegelt hun voorkomen in oude bos-sen in het NW-Europese laagland vooral de zeldzaamheid van het hier optreden van voldoende zachte winters, waarin vestiging mogelijk was. Het lijkt me dat we de recen-te vestiging van dit drietal ‘oud-bossoor-ten’ in jonge bossen kunnen toeschrijven aan de opwarming van het klimaat.  
Naschrift Tijdens het drukklaar maken van het ma-nuscript werd bekend dat Phaeographis 
smithii inmiddels ook is gevonden op een horizontale eikentak op Vliegveld Soester-
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berg, een vondst van Maaike Vervoort. Het begin van een verdere uitbreiding?  
Dankwoord  Mijn hartelijke dank gaat uit naar curator Nicolien Sol van Naturalis voor het ver-zorgen van de leencollectie van P. smithii, naar Arjan de Groot voor het maken van de foto, naar Markus Hauck voor het toezen-den van een overdrukje van het Herzogia-artikel en naar Maaike Vervoort en André Aptroot voor het beschikbaar stellen van de gegevens van hun recente vondst.    
Collecties (tenzij anders vermeld in herbari-
um A. van der Pluijm) 
 
Phaeographis smithii  leg. v. d. Pluijm 3010, 2-11-2014, N-Br., Bies-bosch, Ruitersplaat, KM 111.6/421.4, IVON 44-13-42. Op dikke, verticale tak esdoorn in verwilderd griendbos, met Bacidia indet. en 

Hyperphyscia adglutinata, nabij oever Merwe-de. leg. v. d. Pluijm 3011, 18-2-2015, N-Br., Bies-bosch, Middelveld, KM 114.5/416.05, IVON 44-23-45. Op jonge regeneratietak omgewaai-de els, nabij kreekoever in griendbos, met 
Arthonia spadicea, A. radiata en Opegrapha 
atra. leg. v. d.Pluijm 3012, als collectie 3011, op een 2de regeneratietak van dezelfde els, met Ope-
grapha vulgata. leg. v. d. Pluijm 3013, 18-2-2015, N-Br., Bies-bosch, Middelveld, KM 114.6/415,95, IVON 44-23-55. Op dood, dun regeneratietakje van omgewaaide wilg in griendbos, 1,2 m hoog, nabij kreekoever, met Orthotrichum affine en 
Lecidella elaeochroma. leg. v. d. Pluijm 3060, 15-3-2015, N-Br., Bies-bosch, Benedenste Jannezand, KM 117.4/ 415.7, IVON 44-24-53. Op dood, dun regenera-tietakje van omgewaaide wilg in griendbos, met Pylaisia polyantha, Orthotrichum affine, 
Porina aenea, Anisomeridium polypori.  leg. C.M. van der Sande Lacoste s.n., 1841, ‘Opegrapha in het Liesbosch bij Breda’, rev. A.M. Brand (1998, no. 210), met Graphis 
scripta (det. A.M. Brand). Herbarium Leiden, L0819050.  leg. Unio s.n., 1852, ‘Opegrapha dendritica Ach, Liesbosch bij Breda, aan Beuken’, rev. A.M. Brand (1998, no. 209), met Graphis scripta, 
Opegrapha vulgata, Lecanora argentata (det. A.M. Brand) en Frullania dilatata (det. A. v. d. Pluijm). Herbarium Leiden, L0819049.  

leg. M. Vervoort, 9-5-2015. Soesterberg, vlieg-veld Soesterberg, KM 146.034/461.022, op een horizontale eikentak, det. A. Aptroot. Her-barium Aptroot. 
 
Phaeographis dendritica leg. v. d. Pluijm & v. Dort 2900, 18-4-2013, Z-Holl., Strijensas, Esscheplaat, KM 97.7/413.8. Op schuine elzenstam, 0,7m hoog, in natte verwilderde wilgengriend.  leg. v. d. Pluijm & Boesveld 2982, 18-4-2014, N-Br., Biesbosch, Catharinaplaatjes-zuiddeel, KM 111.7/418.4, IVON 44-23-22. Op regeneratie-tak omgevallen wilg in griendbos, 1,7m hoog, met Orthotrichum affine en zeer weinig 

Xanthoria parietina, Physcia adscendens en 
Phaeophyscia orbicularis.  

Literatuur Boom, P.P.G. van den, A.M. Brand & A. Aptroot. 1994. Aanvullingen op en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse Korst-mossen II. Gorteria 20: 89-99. Bosch, R.B. van den 1853. Prodromus Florae Batavae. Volume II, deel 2. Plantae cellulares: Lichenes, Byssaceae et Algae. Vereniging voor de Flora van Nederland. Brand, A.M., A. Aptroot, A.J. de Bakker & H.F. van Dobben. 1988. Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 188.  British Lichen Society. NBN gateway. https://data.nbn.org.uk/Taxa [12-4-2015] Diederich, P., D. Ertz, N. Stapper, E. Sérusiaux, D. Van den Broeck, P. van den Boom & C. Ries. 2015. - The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. http://www.lichenology.info [12-4-2015]. 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. Ernst, G. & M. Hauck. 1994. Die Gattung Phaeo-graphis (Ach.) Müll. Arg. in Deutschland. Herzogia 10: 39-59. López de Silanes, M.E. & J. Álvarez. 2003. The genus Phaeographis Müll. Arg. (Graphidaceae, Ascomycotina) in the Iberian Peninsula. Nova Hedwigia 77: 147-160.  Pluijm, A. van der 1995. De mos- en korstmos-flora van de Biesbosch. Staatsbosbeheer, rapport 1995-3, Werkendam.  Pluijm, A. van der 2014. Graphina anguina (dool-hof-schriftmos) terug in Nederland, Phaeo-graphis dendritica (witte runenkorst) breidt zich uit. Buxbaumiella 100: 39-46. 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. 
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Abstract 
Rediscovery of Phaeographis smithii in the Ne-
therlands in willow forests in the Biesbosch Until recently in the Netherlands only a few, very old records of Phaeographis smithii existed. In 1841 and 1852 the species was collected on 
Fagus in the ‘Liesbosch’, an ancient broad-leaved forest near the city of Breda. Since then it was thought to be extinct.  In the winter of 2014-2015 a survey of the Bies-bosch, a former freshwater tidal area along the river Meuse, yielded several new finds of this ‘dark-spored script lichen’. It was found on young branches of Alnus, Salix and Acer in fo-rests dominated by willows. These forests have a young history and mostly arose after 1970, when the Haringvliet estuary, the main connec

tion between the sea and the Biesbosch, was closed by a dam. Since then the tidal amplitude was greatly reduced, which led to a large scale abandonment of osier beds in the area. On the various trees P. smithii was accompanied by a diverse assembly of common epiphytes with a broad ecological amplitude, such as Arthonia ra-
diata, A. spadicea, Opegrapha atra, O. vulgata, 
Lecidella elaeochroma, Hyperphyscia adglutinata, 
Porina aenea, Anisomeridium polypori, Orthotri-
chum affine and Pylaisia polyantha.  The new Dutch locality of the southern-tempera-te oceanic Phaeographis smithii is at the nor-thern limit of its range on the European conti-nent, with nearest stations in S-England and NW-France. The same more or less holds for two other recent oceanic newcomers, P. dendritica and Graphina anguina. In NW-Europe these li-chens are sometimes categorised as old wood-land species. This relation seems not strict, how-ever. More likely, the extensive, humid and shel-tered forests here acted as a long time refuge for these frost and drought avoiding species. In war-mer times, as in the present decades, young fo-rests may also become suitable for colonisation. Apparently some ‘old woodland’ species now get new chances in new habitats as a result of global warming.  
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Lejeunea lamacerina (gevleugeld tuitmos), een zuidelijk 
oceanisch levermos nieuw voor Nederland 
 
Arno van der Pluijm, Dirk Blok & Irene Robertus 
 
Inleiding Vanaf 2006 inventariseren de tweede en derde auteur regelmatig zogenaamde 'wit-te hokken' in de provincie Groningen. De eerste excursie in 2015, op 5 januari, voer-de ons samen met Petra Daniëls naar atlasblok 12-16 ten zuiden van Hoogezand. Ondanks de 50 soorten die hier sinds 1990 zijn geregistreerd, is het als wit hok gekwa-lificeerd, omdat in aangrenzende atlasblok-ken aanzienlijk meer soorten zijn geno-teerd. Een beknopt verslag van deze excur-sie, die als een routineklus begon: ‘Het is een koude ochtend, dus voordat we het open veenkoloniale akkergebied intrekken 

verkiezen we eerst de beschutting van het Drevenbos, het enige wat grotere bos in het atlasblok. Na inspectie van een sloot-talud en aangrenzende wegberm is het bos aan de beurt. Op afstand oogt het weinig aantrekkelijk, maar al snel komen we in de rand van een dennenbos jonge eiken tegen met goed ontwikkelde plakkaten van Radu-
la complanata (gewoon schijfjesmos) en 
Metzgeria furcata (bleek boomvorkje). Te-genwoordig weer algemene levermossen, maar tot vandaag nog niet bekend van dit atlasblok. Als we kort daarna op de voet van een zomereik een grote gerimpelde 
Neckera vinden is duidelijk dat de akkers wat langer op ons moeten wachten! De eer-ste vondst van Neckera crispa (groot kring-mos) in de provincie vinden we een prima aanleiding om de eiken uitgebreider te be-kijken. Van de Cololejeunea minutissima (dwergwratjesmos) die snel volgt, kijken we zelfs in Groningen al niet meer op, maar wél van een ander klein levermos dat een paar bomen verder staat. De voorzichtige suggestie, dat deze voor ons nieuwe ver-schijning weleens de in ons land zeer zeld-zame Lejeunea cavifolia (gewoon tuitmos) zou kunnen zijn, lijkt ter plekke onder-steund te worden door de illustratie van Landwehr in de Beknopte Mosflora (Siebel & During 2006). Na inspectie van de stengeltjes onder de binoculair denken we het zeker te weten, en direct na drogen wordt het verzamelde materiaal ter con-trole opgestuurd naar de eerste auteur. Zijn reactie volgt snel: Ik heb slecht nieuws: het is géén Lejeunea cavifolia, en ik heb goed nieuws: het is Lejeunea lamaceri-
na!’  En daarmee is Nederland een nieuwe le-vermossoort rijker.  
Morfologie  Planten van het geslacht Lejeunea zijn in het veld herkenbaar aan de bleekgroene kleur, het kleine formaat en de stengels Foto 1. Het Drevenbos bij Hoogezand, jonge 

aanplant met zwarte den en zomereik. 
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met bovenliggende blaadjes, met een grote, afgeronde bovenlob en een kleine onder-lob. Hun Nederlandse naam danken ze aan het tuitvormige uiteinde van de peervormige perianth. Op de onderzijde van de stengels zijn tweelobbige onderblaadjes aanwezig. Bij het geslacht Cololejeunea, waarvan in Nederland alleen C. minutissima voorkomt, zijn die afwezig. Microlejeunea ulicina (klein tuitmos) is nauw verwant aan 
Lejeunea, maar is minuscuul van formaat en heeft blaadjes met een relatief grotere onderlob. Ook zijn in het blad soms ocelli (cellen met één grote oliedruppel) te vinden.  
Lejeunea lamacerina lijkt sterk op L. cavi-
folia en beide soorten zijn het best te on-derscheiden door een karakteristieke com-binatie van kenmerken. Met behulp van Paton (1999), Damsholt (2002), Ahrens (2003) en eigen waarnemingen zijn in Ta-bel 1 de verschillen op een rijtje gezet.  Beide soorten kunnen met de meeste ze-kerheid op naam gebracht worden aan de hand van de olielichamen. Bij andere ken-merken is er soms sprake van enige over-

lap. Het is wel zaak de olielichamen aan vers materiaal te bestuderen, want vooral bij planten van L. lamacerina verdwijnen ze snel na drogen. De kleine, ongesegmen-teerde olielichamen van L. cavifolia blijven soms nog na tientallen jaren in het herba-riummateriaal aantoonbaar. Bij het Gro-ningse materiaal van L. lamacerina waren de grote, samengestelde olielichamen na twee weken in een deel van de bladcellen nog te vinden, maar daarna verdwenen ze. In Siebel & During (2006, p. 136) wordt overigens abusievelijk vermeld dat L. cavi-
folia slechts één olielichaam per cel heeft. Doorgaans heeft Lejeunea lamacerina klei-nere en verder uiteen geplaatste onderbla-den dan L. cavifolia. Het is een gradueel verschil en ijl uitgegroeide planten van L. 
cavifolia kunnen wat dit kenmerk betreft sterk op L. lamacerina lijken. Het beste kan men volgroeide hoofdstengels bekijken. Vaker dan Lejeunea cavifolia heeft L. lama-
cerina stengels met uiteen geplaatste bla-den, waarbij onbedekte delen van de stengel zichtbaar zijn. Dit kan een hulpmid-del zijn om de soort in het veld te herken-nen. Onder het binoculair was dit ook een eerste aanwijzing dat er iets aan het Gro-

Tabel 1. Overzicht morfologische verschillen.   Lejeunea lamacerina Lejeunea cavifolia bovenlob overlappend of aansluitend, aan jonge stengels vaak uiteen, meestal vrij vlak. meestal overlappend of aansluitend, meestal gebold. positie onderbladen ver uiteen, het onbedekte stengeldeel 1-2 maal zo lang als het onderblad  overlappend, aansluitend of soms uiteen en dan het onbedekte stengeldeel 0-1 maal zo lang als het onderblad grootte onderbladen 0.9-1,2 maal zo lang als de onderlob, het oppervlak nauwelijks groter dan de onderlob.  1,2-2 maal zo lang als de onderlob, het oppervlak 2-4 maal zo groot als de onderlob onderblad 1,5-2,5 maal zo breed als de stengel  onderblad 2-3,5 maal zo breed als de stengel basis van de lobben 5-7 cellen breed basis van de lobben 7-14 cellen breed sinus onderblad meestal smal, een scherpe hoek vormend, met meestal afgeronde basis meestal breed, een scherpe tot rechte hoek vormend, met V-vormige basis perianth lang gevleugeld, voor 0,5-0,8 van de lengte van de perianth kort gevleugeld, voor 0,3-0,5 van de lengte van de perianth olielichamen samengesteld, spoel-, citroen- of bolvormig, 2-14 per cel, 3-6 x 6-9(-12)μm, vluchtig enkelvoudig, ovaal of langwerpig, 25-75 per cel, 1-1,5 x 2-3μm, vaak lang bewaard blijvend in herbariummateriaal regeneratie regelmatig aan oudere bladen, vanuit de bladrand of vergrote laminacellen zelden? 
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ningse materiaal van ‘L. cavifolia’ niet hele-maal klopte. Ook bruikbaar in het veld (maar hoe vaak vind je bij ons een Lejeu-
nea!): de bovenlob is bij L. lamacerina meestal vlak en bij L. cavifolia vaker gebold (foto 3). Een tweede Lejeunea waarmee L. lamaceri-
na verward kan worden is de nauw ver-wante L. patens. Beide soorten hebben identieke, samengestelde olielichamen. Bij 
L. patens is echter de hoek tussen de sterk gebolde bladkiel en de rand van de boven-lob scherp tot recht (70-90°). Dit geeft de bladen een ‘Mickey-Mouse’-achtige uitstra-ling. Bovendien is de apicale tand van de onderlob ingebogen en daardoor slecht zichtbaar in een microscopisch preparaat. Ook is de onderlob relatief groot, 0,35-0,4(-0,5) maal zo lang als de bovenlob. Bij L. 
lamacerina is de hoek tussen de bladkiel en de rand van de bovenlob stomp (120-

180°), de apicale tand van de onderlob meestal recht en goed zichtbaar en de on-derlob relatief klein, 0,2-0,3 zo lang als de bovenlob, of soms zelfs rudimentair. Aan de lange vleugels van de perianth heeft 
L. lamacerina zijn Nederlandse naam ge-vleugeld tuitmos te danken. In het verza-melde Groningse materiaal ontbraken he-laas rijpe perianthen, zodat dit kenmerk niet gecontroleerd kon worden. Het mate-riaal bevat wel autoecische planten (Fig. 1a), met fraaie mannelijke, gedrongen zij-takjes (‘katjes’) en zeer jonge vrouwelijke organen. De ♂-takjes hebben sterk gebolde zijblaadjes met hierin antheridiën, en aan de voet één onderblaadje. De ♀-omwind-selbladen bestaan uit één vervormd blad-paar en één onderblaadje. Volgens de lite-ratuur is het ♀-omwindsel bij Lejeunea ein-delings geplaatst aan een stengel of zijtak en ontspringt direct hieronder een zijtak. Bij het Groningse materiaal van L. lamace-
rina leek het ♀-orgaan echt een zijtakje te vormen. Interessant nog bij Lejeunea is het voorko-men van slijmpapillen. In de literatuur wordt meestal de slijmpapil aan de binnen-zijde van de eindelingse tand van de onder-lob (p1 in Fig. 1b) als een taxonomisch relevant kenmerk genoemd. In het verse Groningse materiaal van L. lamacerina was daarnaast vaak ook een slijmpapil op twee andere posities te vinden: één papil (p2 in Fig. 1b) op de meest distale cel van de aanhechting van de onderlob en één papil (p3 in Fig. 1c) op de distale cel van de aanhechting van de bovenlob. We zagen de extra slijmpapillen niet vermeld in andere publicaties, maar we zijn ook maar met een fractie van de zeer uitgebreide Lejeunea-ceae-literatuur bekend. Het is interessant om er meer op te letten. Bij opgeweekte herbariumplanten van L. cavifolia konden we ze niet duidelijk terugvinden, maar de tere slijmpapillen zullen bij droging allicht gemakkelijk verkleven. Pas na de kennismaking met L. lamacerina viel het ons op dat L. cavifolia in Landwehr (1980, p. 203) eigenlijk niet zo kenmer-kend staat afgebeeld. Op de tekening staan de onderbladen, die nauwelijks groter zijn dan de onderlobben, ver uiteen aan de stengel en ook is de perianth lang geplooid.

Foto 2. Lejeunea lamacerina op jonge eiken-
stam in het Drevenbos, met Kindbergia 
praelonga, Rhynchostegium confertum en 
Hypnum cupressiforme.
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Figuur 1. Lejeunea lamacerina (Drevenbos, Blok & Robertus 15.01.01, van der Pluijm 3048a).  
a.  Habitus bovenzijde, met drie ♂♂ en een ♀ gametangium.  
b.  Detail onderzijde, met onderblaadje en onderlob, met slijmpapil p1 en p2.  
c. Detail bovenzijde, aanhechting bovenlob, met slijmpapil p3.  
d.  Bladcellen, één cel met olielichamen, één cel met bladgroenkorrels.  
e.  Regeneratiecellen in oud blad met necrose.  
f.  Regeneratie vanuit de bladrand. 
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Dit doet eerder denken aan L. lamacerina. Bij de ‘Verantwoording van het afgebeelde materiaal’ op p. 277 staat vermeld dat de gebruikte L. cavifolia-collectie afkomstig is van: ‘België, Ardennen, ruïne Renestêne, leg. E. Agsteribbe aug. 1947’. Bij controle van het herbariummateriaal (‘op leisteen-rots, met Metzgeria conjugata’) in Leiden, bleek het inderdaad toch om L. cavifolia te gaan. Na bijna 70 jaar zijn nog steeds in sommige cellen talrijke, kleine ‘cavifolia’-olielichamen te vinden. Het materiaal be-vat overwegend ijle, atypische stengels, maar toch zijn ook wel normale stengels, met grotere, aansluitende onderbladen te vinden. Volgens A. Sotiaux (persoonlijke mededeling) is op die locatie (de ruïne is inmiddels herbouwd tot kasteel Renar-stène) tot dusver ook alleen L. cavifolia ge-vonden en is het voorkomen van de ‘laag-land’-soort L. lamacerina op een hoogte van bijna 500 m aldaar onwaarschijnlijk. 
Lejeunea lamacerina lijkt zich ook vegeta-tief te kunnen voortplanten, zij het zonder speciaal gevormde broedkorrels of broed-takjes. Vooral het vermogen tot regene-ratie is bij deze soort goed ontwikkeld. Aan de bladrand van oudere blaadjes vind je af en toe frisgroene, knopvormige meriste-men (Fig. 1f), die kunnen uitgroeien tot jonge plantjes. Regeneratie vindt soms ook plaats vanuit vergrote, groene cellen in een verweerd blad (Fig. 1e). Wanneer oudere plantendelen uit elkaar vallen, komen zo jonge plantjes vrij, die na afvallen of wegspoelen elders kunnen kiemen. Deze ‘broedkorrels’ worden ook beschreven en afgebeeld in Ahrens (2003); in Paton (1999) worden ze wel afgebeeld, maar in de tekst niet genoemd. We zagen het verschijnsel ook in eigen collecties uit de Franse Pyreneeën.  
Verspreiding Lejeunea lamacerina  
Lejeunea lamacerina heeft een zuidelijke, oceanische verspreiding (Geissler 1987, met Europese verspreidingskaart, Dams-holt 2002, Ahrens 2003, Blockeel et al. 2014). Het levermos komt voor in een groot deel van Macaronesië, de verzamel-naam voor een aantal eilandengroepen in de Atlantische Oceaan: op de Azoren, Ma-deira, de Canarische Eilanden en Kaapver-

dië. De soort is ook vrij algemeen in het westelijk deel van Groot-Brittannië en de kuststreken van Ierland. Vindplaatsen in W-Portugal, NW-Spanje en W-Frankrijk sluiten hier goed bij aan. Meer noordelijk en oostelijk op het Europese vasteland zijn de locaties meer verspreid, vaak van vrij recente datum en meestal afkomstig uit laaglandgebieden (tot 300 m hoogte). Hier-bij is niet altijd uit te maken of het gaat om recente areaaluitbreidingen, of dat toege-nomen inventarisatieactiviteiten al langer bestaande groeiplaatsen aan het licht heb-ben gebracht. In België is Lejeunea lamace-
rina voor het eerst in 1983 met zekerheid gevonden op een viertal plekken aan de grens met Frankrijk (Sotiaux & Duvivier 1983). Inmiddels is zij (persoonlijke mede-deling A. Sotiaux) bekend van maar liefst ca. 50 atlasblokken (van 4 × 4 km) in Wal-lonië, vooral langs de west- en zuidrand van het Ardens District en daarnaast ook in het Maasdistrict. In Zwitserland dateert de eerste en tot dusver waarschijnlijk enige vondst uit 1986 (Geissler 1987, Nationales Inventar der Schweizer Moosflora 2015). De soort is hier aangetroffen op 240 m hoogte nabij het Lago Maggiore. In Duits-land is L. lamacerina alleen uit het zuid-westen, de deelstaat Baden-Württemberg bekend. Zij is hier in 1989 voor het eerst met zekerheid gevonden op een tweetal plaatsen aan de noordwestrand (hoogte 200-300 m) van het Zwarte Woud (Ahrens 2003). In Frankrijk is L. lamacerina sinds 1996 ook meer oostelijk in de Vogezen (hoogte 460 m) verzameld (Frahm 2001).  In Noord-Amerika wordt L. lamacerina ver-tegenwoordigd door de ondersoort gemi-
nata (Schuster 1980). De vindplaats in het Drevenbos is stellig een recente areaaluitbreiding. Het is een zeer jong bos en het ligt niet voor de hand dat dit opvallende levermos tot nu toe in het goed doorzochte Nederland onopge-merkt is gebleven. Mogelijk heeft de Lejeu-
nea zich door middel van sporen afkomstig van populaties uit België of Engeland weten te vestigen. Daarmee wist zij dan een afstand van ten minste 300 tot 400 ki-lometer te overbruggen. De nieuwe Neder-landse vindplaats is niet de meest noor-delijke op het Europese vasteland. Die eer 
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komt het eilandje Eidøya toe, aan de uiter-ste zuidwestkust van Noorwegen, waar de soort in 2004 is gevonden (NBIC & GBIF Norway, 2015). Elders in Scandinavië ont-breekt zij.  
Ecologie van Lejeunea lamacerina 
in Europa Op de hiervoor vermelde ‘nabije’ vind-plaatsen in België, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen is L. lamacerina vrijwel steeds gevonden op rots, in zeer beschutte, vaak beboste beekdalen en kloven in laaggele-gen heuvelgebieden. Meestal groeit de soort binnen het overstromingsbereik van de beek of in de spatzone en is de stand-plaats permanent luchtvochtig en bescha-duwd. Bij uitzondering is zij hier ook op boomvoeten direct aan het water aan te treffen. De nieuwe Nederlandse vondst, epifytisch op een boom, in een vlak, relatief onbeschut landschap, wijkt hier behoorlijk van af. Vreemd genoeg stemt dit meer overeen met de ecologie van de soort in Macaronesië! Daar is de soort vooral een epifyt in laurierbossen (Sotiaux & Duvivier 1983). Ook in Groot-Brittannië en Ierland is de soort niet ongewoon op bomen. Waarschijnlijk zijn voor L. lamacerina in haar gehele areaal vorst- en droogtegevoe-

ligheid belangrijke beperkende factoren. Groeiplaatsen aan zee voldoen hieraan door een mild winterklimaat en hoge neer-slagsommen. Verder noordelijk op het Europese vasteland zullen beschutting en nabijheid van stromend water dit moeten waarborgen.  Het geeft wel te denken over de toekomst van de Nederlandse populatie van L. lama-
cerina. Was vestiging wellicht slechts mo-gelijk vanwege de extreem zachte winter van 2013-2014? In deze winter vroor het gemiddeld op minder dan 10 dagen in Nederland en telde De Bilt zelfs geen enkele ijsdag (hele dag met vorst, KNMI 2015)! Daarbij moet opgemerkt worden dat Groningen wel weer aan de koude kant van het Nederlandse gemiddelde zit (zitten de Zeeuwen soms te slapen, dat ze geen 
Lejeunea vinden?). De winter van 2014-2015 was ook zacht, maar met een toekom-stige normale winter is verdwijning van de 
Lejeunea door vorstschade niet ondenk-baar.   Overigens, als deze hypothese juist zou zijn – dat de ‘vorstmijdende’ L. lamacerina zich pas kon vestigen na de niet-zachte winter van 2012-2013, na de koude maand maart van 2013 – dan openbaart zich wel een in-teressante vraag omtrent de groeisnelheid 

Foto 3. Lejeunea lamacerina, detail. 
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van zo’n levermos. De aaneengesloten hoofdpopulatie (dus afgezien van enkele losse kolonies lager op de stam, foto 2) meet ca. 10 × 5 cm. De foto is genomen op 3 februari 2015. Dit zou betekenen dat zo’n plakkaat in iets minder dan twee jaar ge-vormd moet zijn. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar mossen groeien onder gunstige om-standigheden waarschijnlijk sneller dan we denken! Hypnum cupressiforme (gesnaveld klauwtjesmos) haalde op een tak in de Biesbosch die snelheid in ieder geval met gemak. Het was meteen de ondergang van een pol Ulota coarctata (stijf kroesmos, zie de fotoserie van 1985 tot 1988 in van der Pluijm 1995).   
Lejeunea lamacerina in het 
Drevenbos Het Drevenbos is aangeplant op voedsel-rijke landbouwgrond op zandbodem, met als startdatum de nationale boomfeestdag van 1989. Het bos ligt tegen de bebouwde kom van Hoogezand, ten westen van de Kielsterachterweg (N385). De gemeente Hoogezand-Sappemeer is eigenaar en ver-antwoordelijk voor het beheer van het ongeveer 30 hectare grote gebied, dat vooral een recreatieve functie heeft. Het bosperceel waarin Lejeunea lamaceri-
na is gevonden bestaat uit een aanplant van zwarte den gemengd met zomereik (foto 1). Beide soorten zijn vermoedelijk tegelijk aangeplant. De zwarte den is in-middels het hoogst (ca. 10 tot 12 m) en heeft iets dikkere stammen dan de zomer-eik, maar deze zijn nauwelijks met mos begroeid. Voornamelijk langs de perceels-randen staan andere boomsoorten, zoals tamme kastanje en zoete kers. Een struik-laag ontbreekt vrijwel, alleen de aange-plante en verwilderde gele kornoelje zorgt plaatselijk voor een hindernis bij het bekij-ken van de epifyten. Ook de kruidlaag is nauwelijks ontwikkeld, in het deel met dominantie van zwarte den komen brede stekelvaren, jonge hulst, en een enkele mannetjesvaren verspreid voor. Bramen zijn beperkt tot een paar door stormschade en omzagen gecreëerde opener delen, met liggende dennen en eiken. De draagboom van Lejeunea lamacerina is een zomereik met een diameter van slechts 

tien centimeter. Het mos groeit op borst-hoogte aan de oostzijde van de stam, in een op het oog vitale populatie, hoewel cen-traal enige afsterving valt waar te nemen (foto 2). Rechtsboven is wat materiaal ver-zameld. Naast de aaneengesloten populatie van ongeveer 10 × 5 cm, zijn tot 20 centi-meter lager op de stam ook nieuwe, niet verbonden vestigingen aanwezig, soms een enkel stengeltje, ook een keer een plekje van 3 × 2 cm. In het verzamelde materiaal zaten geen perianthen, ook konden we die bij een later bezoek niet ontdekken in het veld. We nemen daarom aan dat de uitbrei-ding door vegetatieve verspreiding is ont-staan.  Begeleidende soorten van Lejeunea lama-
cerina zijn Brachythecium salebrosum (glad dikkopmos), Hypnum cupressiforme, Kind-
bergia praelonga (fijn laddermos), Ortho-
trichum affine (gewone haarmuts), O. stra-
mineum (bonte haarmuts), Rhynchostegium 
confertum (boomsnavelmos), Frullania di-
latata (helmroestmos), Lophocolea hetero-
phylla (gedrongen kantmos), Metzgeria fur-
cata en de korstmossen Anisomeridium po-
lypori (schoorsteentje) en Dimerella pineti (valse knoopjeskorst).  In België en Duitsland zijn als begeleidende soorten van L. lamacerina over het alge-meen hygrofielere  en meer acidofytische soorten aangetroffen dan op de Neder-landse groeiplaats. Onder meer worden genoemd (Ahrens 2003, Sotiaux & Duvivier 1983): Rhynchostegium riparioides (water-valmos), Brachythecium plumosum (oever-dikkopmos), Thamnobryum, Heterocladium 
heteropterum (schemermos), Isothecium 
myosuroides (knikkend palmpjesmos), Chi-
loscyphus polyanthos (lippenmos) en Sca-
pania undulata (beekschoffelmos) en spe-ciaal op epifytische standplaatsen Dicra-
num montanum (bossig gaffeltandmos), 
Mnium hornum (gewoon sterrenmos), 
Metzgeria temperata (ruig boomvorkje) en 
Microlejeunea ulicina.  
Epifyten op eik in het Drevenbos Na de vondst van de Lejeunea hebben we het oorspronkelijke plan van ‘één dag per wit hok’ helemaal laten varen en hebben het circa 5,5 hectare grote dennenperceel 
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van het Drevenbos nog enkele keren geïn-ventariseerd. In het dennenperceel zijn ongeveer 250 ei-ken bekeken. Begin maart is samen met de eerste auteur ook het Lejeunea-deel nog-maals geïnspecteerd.  In totaal zijn binnen het dennenperceel 39 soorten op zomereik gevonden. Deze staan, gesorteerd op afnemende presentie, weer-gegeven in Tabel 2. De presentie is het aan-tal door een mossoort bezette draagbomen en wordt weergegeven in een vijfdelige schaal. Het is een relatieve maat voor de al-gemeenheid van een soort in het Dreven-bos. Van mossen die beperkt voorkomen is het aantal vondsten exact geteld. Bij meer dan tien draagbomen is de presentie meestal achteraf geschat.   Opvallend is het grote aantal bijzonder-heden dat in het kleine, jonge Drevenbos is gevonden, met elf soorten die landelijk ge-zien als vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam gelden. Daarvan staan twee soorten op de Rode Lijst (Siebel et al. 2013), te weten 
Neckera crispa (categorie gevoelig) en 
Neckera pumila (klein kringmos, categorie kwetsbaar). De meeste bijzondere soorten doen wat ze bijzonder maakt en laten zich ook maar op een enkele draagboom zien. Alleen Homalia trichomanoides (spatel-mos), Thamnobryum alopecurum (struik-mos) en Cololejeunea minutissima zijn op meerdere eiken present. Nieuw voor Gro-ningen, of hier zeer zeldzaam voorkomend, 

zijn in het Drevenbos behalve de twee eerder genoemde Neckera’s, N. complanata (glad kringmos), Thamnobryum, Homalia en Orthotrichum pallens (kale haarmuts).  De eiken, eigenlijk eikjes gelet op het be-scheiden formaat, gaan op de vindplaats van L. lamacerina bijna schuil in een dicht en zodoende zeer beschut deel van het dennenbos. Die beschutte ligging heeft on-getwijfeld bijgedragen aan een gunstig ves-tigingsmilieu voor de vele epifyten. Opmer-kelijk is ook dat soorten waarvoor je ge-woonlijk diep moet bukken, zoals Homalia en Lophocolea heterophylla, hier in een ontspannen, staande houding zijn te bekij-ken. Dat komt vast ook door de dampige, koele atmosfeer. Dat jonge eiken voor een rijke epifytenflora kunnen zorgen is inmid-dels een bekend fenomeen (zie bijvoor-beeld Bekking 2012, van den Bosch et al. 2013 en Smulders 2015). In alle gevallen lijkt een beschutte ligging, lees hoge lucht-vochtigheid, een voorwaarde. In het Dre-venbos is die vooral te danken aan de situering tussen de dennen. Dat blijkt ook uit de inspectie van een even oude aan-plant in het Drevenbos met dominantie van zomereik, ten noorden van het dennenper-ceel. Met nog niet de helft van het aantal soorten is die beduidend armer aan epify-ten. Van de zeldzamere soorten van eiken in het dennenperceel hebben we in dit loofbos alleen twee keer Homalia gezien, nu uitsluitend op de stamvoet. Het illustere levermostrio Frullania dilatata, Metzgeria 

 Tabel 2. Epifyten op eiken in het Drevenbos in 2015. Kolom P: presentie op ca. 250 eikenbomen, in 5 
klassen: 1 = 1, 2 = 2-5, 3 = 6-10, 4 = 11-50, 5 = 51-250 bomen. Kolom Z: 6-delige landelijke zeldzaam-
heidsklasse (bron: BLWG 2015). 

soort P Z soort P Z soort P Z 
Brachythecium rutabulum 5 aaa Orthotrichum pulchellum 4 aa Bryum capillare 1 aaa 
Hypnum cupressiforme 5 aaa Ulota bruchii 4 aa Dicranoweisia cirrata 1 aaa 
Kindbergia praelonga 5 aaa Homalia trichomanoides 3 z Dicranum scoparium 1 aa 
Orthotrichum affine 5 aaa Orthotrichum stramineum 3 a Eurhynchium striatum 1 aa 
Rhynchostegium confertum 5 aaa Thamnobryum alopecurum 3 z Hypnum andoi 1 a 
Frullania dilatata 5 aa Lophocolea bidentata 3 aa Isothecium alopecuroides 1 z 
Lophocolea heterophylla 5 aaa Orthotrichum diaphanum 2 aaa Neckera complanata 1 zz 
Metzgeria furcata 5 aa Orthotrichum lyellii 2 aa Neckera crispa 1 zzz 
Radula complanata 5 aa Orthotrichum striatum 2 aa Neckera pumila 1 zzz 
Amblystegium serpens 4 aaa Syntrichia papillosa 2 aa Orthotrichum pallens 1 zz 
Brachythecium salebrosum 4 aa Ulota phyllantha 2 a Pylaisia polyantha 1 z 
Cryphaea heteromalla 4 aa Zygodon conoideus 2 a Lejeunea lamacerina 1 zzz 
Isothecium myosuroides 4 aa Cololejeunea minutissima 2 zz Metzgeria fruticulosa 1 z 
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furcata en Radula complanata is er veel minder algemeen en ook de haarmutsen laten het vrijwel collectief afweten. De enkele Homalothecium sericeum (gewoon zijdemos) en Grimmia pulvinata (gewoon muisjesmos) zijn de enige epifyten die niet in het dennenperceel voorkomen. Dit zijn juist ook twee soorten die beter tegen droogte bestand zijn. Een opvallende overeenkomst met de epi-fytenlijst van het Beestenveld (van den Bosch et al. 2013) is (behalve het voorko-men van maar liefst drie Neckera-soorten) het relatief grote aandeel van soorten van neutrale schors. De schors van zomereiken is van nature zwak zuur, dus niet bepaald het domein van deze soorten. Het is be-kend dat ammoniak de schors minder zuur maakt, dus de zuurgraad verhoogt. De am-moniakconcentratie in dit gebied is wel-licht net voldoende voor vestiging van neu-trofytische soorten, maar niet zo hoog dat nitrofytische soorten het overnemen. Van een stikstofminnende soort als Orthotri-
chum diaphanum (grijze haarmuts) zijn bijvoorbeeld maar een paar plukjes gevon-den. Nitrofytische lichenen zoals Xanthoria 
parietina (groot dooiermos) en Physcia spp. (vingermossen) ontbreken ook.  
Slotwoord   Uit de vondst van L. lamacerina blijkt maar weer eens dat het gedisciplineerd doorzoe-ken van op het eerste gezicht saaie ‘witte hokken’, af en toe erg lonend kan zijn. Wie had kunnen bedenken dat we daar bij toe-val zo’n uniek plekje zouden ontdekken.  Dat deze nieuwe soort zich kon vestigen, is wellicht toe te schrijven aan een opwar-mend klimaat in West-Europa. Vooral zachtere winters zullen voor deze ocea-nische soort gunstig zijn. Warmere zomers lijken eerder voordelig voor mediterraan-atlantische soorten. Ook andere oceanische soorten zijn vrij recent in Nederland (weer) gevonden, bijvoorbeeld Scapania 
gracilis (vondst in 1984 en 2012, BLWG Verspreidingsatlas Mossen) en het licheen 
Graphina anguina (vondst in 2014, van der Pluijm 2014, met een verspreidingsgebied dat opvallend overeenkomt met dat van L. 
lamacerina). Je vraagt je natuurlijk af, vol-

gen er meer? Colura calyptrifolia is wellicht een kandidaat. Die schijnt in Engeland spectaculair toe te nemen (Blockeel et al. 2014). Of een derde Lejeunea, L. patens? De grootste bedreiging voor L. lamacerina in het Drevenbos vormt waarschijnlijk na-tuurlijke successie. De kans is aanwezig, dat deze pioniersoort binnen enkele jaren door slaapmossen wordt overgroeid. Lejeu-
nea’s hebben in Nederland tot nu toe niet echt bewezen zelfstandige populaties te kunnen opbouwen.   
Dankwoord Bij het vinden van literatuur kregen wij hulp van Joop Kortselius, Matthias Ahrens en André Sotiaux.  André Sotiaux stelde ook zijn nog ongepubliceerde versprei-dingsgegevens van L. lamacerina in België tot onze beschikking. Henk Siebel contro-leerde enkele Neckera’s. Curator Nicolien Sol van Naturalis verzorgde een leencollec-tie van Lejeunea cavifolia. Allen onze harte-lijk dank!   
Bekeken collecties 
Lejeunea cavifolia. Leg. & det E. Agsteribbe 1-8-1947, in herbarium Leiden, collectienr. L0818894. België, ruïne Rénestêne a/d War-che, op leisteenrots met Metzgeria conjugata. 
Lejeunea lamacerina. Leg. Blok & Robertus 15.01.01, 5-1-2015, det. A. van der Pluijm, in herbarium v.d. Pluijm 3048a, Groningen, Hoogezand, Drevenbos, KM 247/573, op eikje in dennenbos, 1,5m hoog.   
Literatuur Ahrens, M. 2003. Zum Vorkommen und zur Öko-logie des Lebermooses Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn. im Nordschwarzwald. Caro-linea 61: 17-31. Bekking, M. 2012. Mossen van natuurgebied De Maashorst. Mossenwerkgroep KNNV afd. Eindhoven. Blockeel, T.L., S.D.S. Bosanquet, M.O. Hill & C.D. Preston. 2014. Atlas of British and Irish bryo-phytes. Volume 1. Pisces Publications, New-bury. BLWG. Naamlijst van de Nederlandse mossen. http://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst. aspx?groep=B) [13-3-2015]. BLWG. Verspreidingsatlas Mossen. http://www. verspreidingsatlas.nl/mossen [19-3-2015] Bosch, R. van den, J. Kersten & A. van der Pluijm. 2013. Hoge dichtheden van voorheen zeldza-me epifyten in een jong eikenbos ‘het Beesten-
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veld’ bij De Rips (N.-Br.). Buxbaumiella 98: 15-27. Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordic Bryological Society, Lund. Frahm, J.-P. 2001. Lejeunea lamacerina und Frul-lania microphylla neu in den Vogesen. Bryolo-gische Rundbriefe 49: 1-2. Geissler, P. 1987. Notulae Bryofloristicae Helve-ticae III. Candollea 42: 159-165. KNMI. Klimaatdata en Advies: Seizoensoverzicht winter 2013-2014.   http://www.knmi.nl/klimatologie/maand_en_seizoensoverzichten/seizoen/win14.html [13-3-2015]. Landwehr, J. 1980. Atlas Nederlandse levermos-sen. KNNV uitg. 27. Thieme, Zutphen. Nationales Inventar der Schweizer Moosflora. Online-Atlas der Schweizer Moose. http:// www. nism.uzh.ch/ [12-3-2015]. Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC) & Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Norway. Species Map Service 1.6. http://artskart.artsdatabanken.no/  [12-3-2015] Paton, J. A. 1999. The liverwort flora of the British Isles. Harley Books, Suffolk. Pluijm, A. van der 1995. De mos- en korstmos-flora van de Biesbosch. Staatsbosbeheer rap-port 1995-3, Tilburg. Pluijm, A. van der 2014. Graphina anguina (dool-hof-schriftmos) terug in Nederland, Phaeogra-phis dendritica (witte runenkorst) breidt zich uit. Buxbaumiella 100: 39-46. Schuster, R.M. 1980. The Hepaticae and Antho-cerotae of North America east of the hundredth meridian. Volume 4. Columbia University Press, New York. Siebel, H. & H.J. During. 2006. Beknopte mosflora van Nederland en België. KNNV-uitgeverij, Utrecht. Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius. 2013. Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012. BLWG-rapport 14. Smulders, M. 2015. Mossen langs de Beerze. Mossenwerkgroep KNNV afd. Eindhoven. Sotiaux, A. & J.-P. Duvivier. 1983. Lejeunea lama-cerina (Steph.) Schiffn., hépatique nouvelle pour la Belgique et le Département des Arden-nes en France. Dumortiera 27: 23-26.  
Auteursgegevens A. van der Pluijm, Visserskade 10, 4273 GL Hank, avdpluijm@hotmail.com  D. Blok, Potvenne 7, 9951 JL Winsum GN, dirkblok@kpnmail.nl  I. Robertus, Vlakkeriet 2, 9966 VJ Zuurdijk  

Abstract 
Lejeunea lamacerina, an oceanic southern tempe-
rate liverwort new to the Netherlands In January 2015 Lejeunea lamacerina was found for the first time in the Netherlands, near Hoo-gezand, in the province of Groningen in the north of the country. Plants were growing 1,5 m high on an oak stem in a 25-year old, mixed plantation of Corsican Pine (Pinus nigra) and Common Oak (Quercus 
robur) called ‘Drevenbos’. Accompanying spe-cies were Kindbergia praelonga, Rhynchostegium 
confertum, Hypnum cupressiforme, Brachytheci-
um salebrosum, Orthotrichum affine, O. strami-
neum, Metzgeria furcata, Frullania dilatata, Lo-
phocolea heterophylla and the lichens Anisomeri-
dium polypori and Dimerella pineti. In the vici-nity, regionally rare epiphytes such as Homalia 
trichomanoides (sometimes up to 1,5 m high on a tree), Thamnobryum alopecurum and Cololejeu-
nea minutissima occur in some quantity, others like Neckera crispa, N. complanata, N. pumila, 
Metzgeria fruticulosa and Orthotrichum pallens are found on a single tree. The young wood is very dense and probably has a damp and shaded microclimate. The new locality is at the northernmost border of its range on the European continent. Further north, only one other observation (from 2004) is known from SW-Norway. Diaspores of L. lama-
cerina may have travelled 300 to 400 kilometres from the nearest populations in Belgium or England. In surrounding countries L. lamacerina is usually found on rocks and boulders in or near streams in sheltered, humid wooded valleys in lowland areas. This habitat probably provides protection against frost and drought for this southern, oceanic species. Remarkably however, the new Dutch find is an epiphytic one and is situated in a rather open landscape. The dense, protective structure of the plantation and very mild winter temperatures in recent years may have favoured this new establishment so far to the north. No perianths with sporophytes were found in the Dutch patch of Lejeunea lamacerina. Never-theless lower on the same tree some young, separate colonies were observed. On the margin or in the lamina of old, weathered leaves of L. 
lamacerina sometimes buds of young plants are formed. These regenerants probably can act as a means of vegetative propagation. On fresh plants a mucilage papilla can be found not only on the apical tooth of the postical lobe, but often also on the distal basic cell of the postical and the antical lobe of the leaves (Figure 1). We have not found earlier reports of these papillae in literature for this species of Lejeunea.   
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Twee korstmosparasieten, Libertiella fennica en Taeniolella 
beschiana, nieuw in Nederland 
 
H. van der Kolk  
Inleiding Korstmosparasieten worden zowel door mycologen als door lichenologen nauwe-lijks onderzocht. Het voorkomen en de ver-spreiding van veel soorten is als gevolg daarvan niet goed bekend. Recent werden op de Veluwe Libertiella fennica en Taenio-
lella beschiana nieuw voor Nederland ge-

vonden. Beide vondsten worden hieronder kort toegelicht.  
Libertiella fennica Alstrup De soorten uit het genus Libertiella vormen bolle picnidiën op het thallus van korst-mossen. De verschillende soorten binnen het genus worden onderscheiden door de vorm en afmetingen van de conidiën (sleu-tel in Hawksworth & Miạdlikowska 1997). Tot nu toe was alleen L. malmedyensis, een 

parasiet op leermos, in Nederland gevon-den (van den Boom 1998). Eind december vorig jaar werd op de begraafplaats van Wapenveld Libertiella fennica op de boven-zijde van het thallus van Peltigera didactyla (soredieus leermos)  gevonden (Fig. 1). In het veld zijn de picnidiën van L. fennica zichtbaar als opliggende bruine bolletjes. 

Kenmerkend voor de soort zijn de kleine en breed peervormige conidiën en het ont-breken van een donkere ring rond de ope-ning van de picnidiën (Hawksworth & Miạdlikowska, 1997). Libertiella-soorten behoren tot de anamorfe stadia van soor-ten uit het genus Scutula, maar de exacte relaties tussen de verschillende soorten zijn nog onduidelijk. L. malmedyensis ver-toont in ieder geval grote overeenkomsten met het anamorfe stadium van zowel Scu-

Figuur 1. Picnidiën van Libertiella fennica op de bovenzijde van Peltigera didactyla. 
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tula dedicata als S. epiblastematica (Triebel et al., 1997).  
Vondstgegevens: Wapenveld (Gld), Begraaf-plaats Kwartelweg, op omgewerkte grond tus-sen graven, coördinaten 201.18-493.71, 22-12-2014, op Peltigera didactyla, hb. van der Kolk.  
Taeniolella beschiana Diederich Het genus Taeniolella omvat niet uitslui-tend korstmosparasieten, maar ook soor-ten met een saprofytische levenswijze (Hawksworth, 1979). De soorten uit het genus zijn vanwege de geringe afmetingen lastig te vinden. In het veld zijn de typische clusters van kleine zwarte haartjes, de conidioforen, alleen met een sterke loep zichtbaar. Taeniolella beschiana werd in het voorjaar van 2015 gevonden op Clado-
nia chlorophaea (fijn bekermos) in het Fazantenpark op de Hoge Veluwe (Fig. 2). Microscopisch wordt deze parasiet geken-merkt door de één- of tweecellige, vaak wrattige conidiën (Diederich, 1992; Ihlen & Wedin, 2006). T. beschiana is in Europa vooral uit noordelijk gelegen landen be-kend, maar komt daarnaast ook in Italië 

voor (Ihlen & Wedin, 2006; von Brackel, 2008).  
Dankwoord Vagn Alstrup en Paul Diederich bevestig-den de determinaties van respectievelijk L. 
fennica en T. beschiana, waarvoor hartelijk dank. 
 
Vondstgegevens: Hoenderloo (Gld), Fazanten-park in Nationaal Park De Hoge Veluwe, op Betu-
la in halfopen bos, coördinaten 185.62-457.43, 28-3-2015, op Cladonia chlorophaea, hb. van der Kolk.  
Literatuur Boom, P.P.G. van den (1998). Enkele interes-sante vondsten van lichenen en lichenicole fungi in Nederland II. Buxbaumiella, 47, 40-43. Brackel, W. von (2008). Phoma ficuzzae sp. nov. and some other lichenicolous fungi from Sicily, Italy. Sauteria, 15, 103-120. Diederich, P. (1992). New or interesting licheni-colous fungi. 2. Taeniolella beschiana sp. nov. and Taeniolella serusiauxii sp. nov. (Hypho-mycetes). Bulletin de la Société des natura-listes luxembourgeois, 93, 155-162. 

Figuur 2. Minuscule clusters conidioforen van Taeniolella beschiana op lobuiteinden van Cladonia 
chlorophaea. 
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Hawksworth, D. L. & J. Miạdlikowska (1997). New species of lichenicolous fungi occurring on Peltigera in Ecuador and Europe. Mycolo-gical Research, 101 (9), 1127-1134. Hawksworth, D.L. (1979). The lichenicolous hyphomycetes. Bulletin of the British Museum (Natural History), Botany, 6 (3), 183–300. Ihlen, P. G. & Wedin, M. (2006). Notes on two lichenicolous fungi on Cladonia botrytes in Scandinavia. Graphis Scripta 18 (2), 38–40. Triebel, D., Wedin, M. & Rambold, G. (1997). The genus Scutula (lichenicolous ascomycetes, Lecanorales): species on the Peltigera canina and P. horizontalis groups. Symb. Bot. Upsal., 32 (1), 323-337. 
 

Auteurgegevens H. van der Kolk, Hullenberglaan 9, 6721 AL  Ben-nekom (henk-janvdkolk@hotmail.com)      
Abstract 
Two lichenicolous fungi, Libertiella fennica and 
Taeniolella beschiana, new to the Netherlands Some notes are provided on Libertiella fennica Alstrup and Taeniolella beschiana Diederich, both of which were found for the first time in the Netherlands.    
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Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy (gewoon purper-
schaaltje) als kameleon 
 
Leo Spier 
 Welke lichenoloog kent Lecidella elaeo-
chroma (gewoon purperschaaltje) niet?  De beschrijving van Lecidella elaeochroma in de Veldgids (van Herk & Aptroot 2004) luidt: thallus korstvormig, groengelig tot lichtgrijs, dun, continu, zwart prothallus, Meestal apotheciën, klein tot vrij groot, bleekbruin tot grijzig of zwart (Fig. 1). Hy-pothecium bruin, eencellige kleurloze spo-

ren, C+ oranje (vaak zwak). Over de ecolo-gie wordt in dezelfde gids gezegd: aspect-bepalend op goed belichte, geëxponeerde, harde, gladde, neutrale schors van vooral loofbomen, ook regelmatig op twijgen,  op verweerd hout, zelden op het noorden geëxponeerde bakstenen muren van oude kerken, vaak samen met Lecanora chlaro-
tera (witte schotelkorst).   Dit eenvoudige beeld – hoe kan het ook anders in een veldgids – kan wel wat aan-

vulling gebruiken  waardoor het completer wordt, maar zeker niet duidelijker. In Smith et al. (2009) valt te lezen: ‘a variable species as the pigmentation in the apothe-cia and thallus can be almost absent in sha-ded situations’ en ‘the discs of the apothe-cia black in exposed, well-lit  situations, pale blue-black, brown-red or ± piebald  with a darker true exciple in shade. It is to-

lerant of SO₂ air pollution, common and in-creasing.’ Wirth et al. (2013) vullen aan: ‘Pionier auf  Ästen, auch an staubimpräg-nierten nährstoffreichen Standorten’. An-dere flora’s geven een beschrijving die veelal op bovenstaande is terug te voeren. Het intikken van ‘Lecidella elaeochroma’ op Google levert veel foto’s op waar ik later op terug kom, en min of meer uitgebreide be-schrijvingen die we uit de flora’s ook ken-nen. 

Figuur 1. Lecidella elaeochroma (gewoon purperschaaltje). Alle foto’s: Arie van den Bremer. 
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Een voorbeeld van zo’n beschrijving, ge-vonden bij Nash et al. (2001), luidt: 
 
Thallus: crustose, episubstratic, continuous or granulose to verrucose, thin or thick, usually up to 0.5 mm thick, rarely up to 1 mm.  
Prothallus: bluish black to black.  
Surface: yellowish gray to yellowish green, becoming gray-green in shade, rather smooth, even, without soredia or isidia. 
Apothecia: orbicular to irregular, sessile, not constricted at base, 1-1.6 mm in diam.  
Disc: black in exposed, well-lit situations, pale blue-black, brownish red to ± piebald with a dar-ker true exciple in shade, plane, later often con-vex. 
Margin: distinct, finally ± becoming excluded, strongly flexuose.  
Exciple: blackish green, bluish green to dull gray-blue, without algal cells.  Het mag duidelijk zijn dat dit de leesbaar-heid en het begrip van de tekst niet bevor-dert. Alles lijkt mogelijk.  

Doelstelling en methode In de loop van de afgelopen 30 jaar heb ik 40 collecties van Lecidella elaeochroma verzameld, waaronder 13 exemplaren met apotheciën van – vaak – sterk afwijkende kleur. Naast de zwarte met zwarte rand komt de zwarte met duidelijk lichtere rand voor (Fig. 2). Fase twee lijkt het bruinig (Fig. 3) worden dat geleidelijk geler (Fig. 4) wordt, zodat ze totaal niet meer lijken op het ‘normale’ apothecium. De gele groeien soms tussen de zwarte in. Ik verzamelde twee keer een exemplaar in de veronder-stelling een vreemde Caloplaca gevonden te hebben, zo oranje waren de apothecia. Onlangs vond ik een exemplaar met geel-groenige apotheciën (Fig. 5). Dit verschijn-sel boeit me enorm. Het roept vragen op zoals: ‘waarom c.q. waardoor die afwijken-de kleur?’  Om iets meer te weten te komen heb ik flo-ra’s geraadpleegd en het internet afge-

Figuur 2. Zwarte apotheciën met lichtere rand. Figuur 3. Bruin-gelige apotheciën.  

Figuur 4. Gele apotheciën.  Figuur 5. Geel-groenige apotheciën. 
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schuimd.  Vervolgens heb ik twaalf buiten-landse lichenologen per e-mail benaderd (zie Tabel 1).  Ik heb hun gevraagd of ze het verschijnsel van die afwijkende kleur in hun land ook kennen. Allen reageerden positief op dit verzoek, zodat ik enig zicht kreeg – bij lange na niet volledig uiteraard – van de situatie in een flink aantal Europese lan-den.  
Uitwerking Laat ik met het internet beginnen. Na tien-tallen foto’s gezien te hebben, moet ik con-stateren dat anders gekleurde apotheciën niet voorkomen. Met enig geluk zie je een exemplaar waarvan de apo’s een zweem van bruin vertonen, maar dat is wel alles. Dit geldt ook voor de beschrijving in de verschillende flora’s die ik zag, waarop de Britse Flora een uitzondering is. Vervol-gens heb ik de reacties van de lichenologen op de kleur van het apothecium gerubri-ceerd om enigszins zicht te krijgen op de landen waar dit verschijnsel zich –  duide-lijk – voordoet (Tabel 1; vetgedrukt bete-kent een bekend, vaker voorkomend ver-schijnsel). De vraag naar het ‘waarom’ komt nu aan de orde. Op internet werd ik niet veel wij-zer, zodat ik het vooral moet hebben – naast summiere aanduidingen in flora’s – 

van de opmerkingen van de lichenologen, die vrijwel alle beginnen met ‘ik denk, ik vermoed of waarschijnlijk’  Allereerst de Britse Flora: ‘Lecidella elaeo-
chroma is een variabele soort voor wat be-treft de pigmentatie in het apothecium en het thallus, die in beschaduwde omstandig-heden bijna geheel weg kan zijn’. Op onvol-doende licht wordt ook gewezen door Claude Roux, Paul Diederich en Christoph Scheidegger. De invloed van chemische omgevingsfactoren (pollution) wordt – na-tuurlijk – ook genoemd. Pier Luigi Nimis noemt deze naast verouderen en een gene-tische factor waardoor het pigment  zijn werk niet doet. Ook Paul Diederich voert de omgevingsfactoren op. Ik heb Maarten Brand (Nederland) de vraag naar het ‘waarom’ voorgelegd. Na een moment stilte kwam het antwoord: ‘Ik heb het gevoel dat het in ons land meer speelt dan in het buitenland. Het zou best te maken kunnen hebben met de bizarre ontwikkelingen in het milieu. Denk aan SO₂, bemesting, en de verandering van het klimaat.’  
Op naar de conclusie Is het slechts een Nederlands verschijnsel? Het antwoord is nee! Het doet zich zeker vaker voor in drie andere landen, namelijk Spanje, Engeland en Italië. Opvallend is dat de drie landen waar het verschijnsel min-

Tabel 1. Afwijkende kleuren van apothecia van Lecidella elaeochroma volgens Europese lichenologen. 

Land Kleuren apothecium Bron 
Spanje Roomkleurig, gelig, helder bruingrijs Javier Etayo Bulgarije Bleek grijs tot zwart Jan Vondrák Zweden Zwart met soms een zweem van rood Örian Fritz Normaal zwart of donkerbruin, ook blekere vormen Ulf Arup Oostenrijk Alleen zwart met soms wat donkerbruin getint Othmar Breuss Duitsland Wel bruinig, verschil in pigmentering nieuw Norbert Stapper 
Engeland Wel verschiilend gekleurde apo's, ook roodbruin Barbara Benfield België Regelmatig bruine apo's Dries Van den Broeck Kleurvariatie, ook in buitenland, Ardennen België André Aptroot 
Frankrijk Bleekgeel Claude Roux 
Italië Gekleurde apo's gewoon in Italië Pier Luigi Nimis Zwitserland Variaties: grijs, groen bruinig Christoph Scheidegger 
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der bekend is, niet door zee omgeven zijn, namelijk Zwitserland, Oostenrijk en Bulga-rije. Duitsland heeft wat zee in het noorden en Zweden duidelijk meer aan de oostkust. Als dit een rol zou spelen, dan vormt België de grote spelbederver ten opzichte van Nederland. Zou dit de bizarre ontwikke-lingen qua milieu in ons land als oorzaak van de kleurvariatie aannemelijker maken? Waarom of waardoor? Schaduw wordt meermalen genoemd. Ik betwijfel dit. Het merendeel van mijn collecties komt van goed belichte standplaatsen zoals laan-bomen. Bovendien, de recentste vondst met de geel-groenige apotheciën groeide pal naast een exemplaar met ‘normale’ vruchtlichamen. Hier kon verschil in be-lichting geen rol spelen. De SO₂-belasting is de afgelopen jaren drastisch afgenomen, zodat die nauwelijks nog een rol kan spelen. Natuurlijk is Nederland nog een overbemest land, en worden er meer herbiciden en insecticiden gespoten dan ons lief is, maar of die voor de variatie in kleur verantwoordelijk zijn? Dan zal het het klimaat wel zijn! Vele organismen reageren duidelijk op de veranderingen ervan.  De verandering van kleur van het apothe-cium van Lecidella elaeochroma is – zo lijkt nu – een betrekkelijk weinig voorkomend verschijnsel, in het buitenland zowel als bij ons. Hoewel ons land in de voorhoede lijkt mee te lopen, is het nog altijd een tref, anders gekleurde apothecia te vinden. Dit strookt niet met de mate van allerlei vor-men van belasting waar Nederland mee ge-kampt heeft en nog doet.  In de Britse Flora (BF) zowel als door ver-schillende lichenologen wordt melding ge-maakt van verandering van het pigment onder invloed van vervuiling van het mili-eu. De BF zegt: ‘the pigmentation can be almost absent in shaded situations’. Zou een apothecium met pigment dat ‘almost absent’ is niet vrijwel wit zijn? Is het niet merkwaardig dat tussen zwarte apothecia af en toe ook anders gekleurde te zien zijn? Hebben gele of oranje apothecia geen pigment? Natuurlijk wel, maar waarom of waardoor die kleursverandering? Het ziet er naar uit dat sommige exemplaren van 
Lecidella elaeochroma bij toeval het vermo-

gen verloren hebben de zwarte kleurstof te maken. Er is een ander gen voor in de plaats gekomen. Als dit niet schadelijk blijkt – wat meestal wel het geval is – dan gaat het licheen gewoon door met het aanmaken van dit gen en met de vorming van anders gekleurde apotheciën. Toeval betekent dan wel: we kennen de oorzaak niet. Of misschien toch wel? Het is bekend dat onder meer onder invloed van (UV-) straling het genoom van een organisme kan veranderen. Er treden mutaties op. Zou dat hier een rol spelen? Het is beslist niet ondenkbaar.  
Conclusie 
• De kleurvariatie van de apothecia in 

Lecidella elaeochroma is geen uniek   Nederlands verschijnsel. 
• Gezien de reacties van de buitenlandse en Nederlandse lichenologen schijnt het in ons land vaker voor te komen dan in het buitenland. 
• Afgaande op mijn ervaring speelt scha-duw geen rol. Ik vond het merendeel op goed belichte standplaatsen. Eén exem-plaar met geelgroene apotheciën groei-de op een berkentak zelfs pal naast een ‘gewoon’ purperschaaltje. 
• Als verandering van kleur te wijten zou zijn aan ‘pollution’ dan zou het een veel voorkomend verschijnsel zijn. Dan zou-den zeker gekleurde exemplaren niet tussen zwarte te vinden zijn. 
• Het pigment speelt natuurlijk een rol, daar het verantwoordelijk is voor het ontstaan van de kleur, maar op zich maakt dit ons niet wijzer. Er is een gen verantwoordelijk voor het ontstaan van een bepaald type pigment. Waarom of waardoor het afwijkt van het ‘nor-male’ pigment, is absoluut niet duide-lijk. 
• Straling, waardoor mutaties van het ge-noom kunnen optreden, is door nie-mand genoemd, maar kan zeker een rol spelen bij de verandering van kleur in het apothecium.  
Dankwoord Mijn dank gaat uit naar de Nederlandse li-chenologen, Maarten Brand en André Ap-troot, die met zeer bruikbare opmerkingen 
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aan dit artikel hebben bijgedragen, en aan bovengenoemde buitenlandse lichenolo-gen voor hun spontane reacties. ‘Last but not least’ naar Arie van den Bremer, die goede foto’s maakte van niet al te fotoge-niek herbariummateriaal.  
Literatuur Herk, K. van, & A. Aptroot. 2004. Veldgids Korst-mossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht. Nash, T.H., Ryan, B.D., Gries, C., Bugartz F. (eds.), 2001. North American Lichen Herbarium, Greater Sonoran Desert Lichen Flora. Smith, C.W., A. Aptroot, B.J. Coppins, A. Fletcher, O.L. Gilbert, P.W. James & P.A. Wolsley. 2009. The Lichens of Great Britain and Ireland. Natural History Publications, London. Wirth, V., M. Hauck & M. Schulz. 2013. Die Flech-ten Deutschlands. Eugen Ulmer, Stuttgart.  
Auteursgegevens J.L. Spier, Kon. Arthurpad 8, 3813 HD Amers-foort, leo.spier@lemar.demon.nl   
Abstract 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choicy as chame-
leon 
Lecidella elaeochroma is a common species. The description of it in flora’s, however, is far from 

easy reading. By using complex language, the authors trie to cover all possibilities, as a result of which the reader can’t see the woods for the trees. This holds particularly for the colour of the apothecia, which should be black. Unfortuna-tely, the species does not always seem to know it, and develops amongst others brown, yellow, orange ones. Does this only happen in The Ne-therlands? It is commonly said that pollution or living in shade is to blame. In this article reasons are given that may cast a doubt on that. The colour variation also holds for other countries, amongst others Spain, France, England and Italy, though the Netherlands seem to be in front. Experience of the author shows that living in shade is hardly important. Many specimens with differently coloured apothecia were collected in well-lit situations. If pollution would play a ma-jor role, we should find many more Lecidella 
elaeochroma with deviating apothecia. Up to now it is still a rather rare phenomenon. In short, pigment is no doubt the cause of colora-tion, but also of decolourization. If the pigmen-tation in apothecia is almost absent, which pig-ment is then responsible for differently coloured apothecia? We may only guess what causes this change in colour and what its advantage is. Besides pollution, shade, etc., the effect of radiation is mentioned. It is common knowledge that it may cause mutation of the genome.   
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Over het onverwachte verschijnen van gestekeld blaasjes-
mos (Sphaerocarpos michelii) op campings  
 
Jelle van Dijk, Wim Langbroek & Joop Kortselius 
  
Inleiding Blaasjesmossen zijn kleine, onopvallende dwergen. De bleekgroene rozetjes van deze levermossen zijn slechts één tot twee cm in doorsnede en zijn te vinden op schaars be-groeide bodems. In ons land zijn twee soorten aangetroffen: gerand blaasjesmos (Sphaerocarpos texanus) en gestekeld blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii). Van beide soorten waren tot nu toe zeer weinig vindplaatsen bekend. De verspreidingsat-las vermeldt voor Sphaerocarpos michelii slechts twee atlasblokken na 1980 (BLWG 2007). In de online-versie wordt boven-dien de latere vondst vermeld op camping De Braakman, Zeeuws-Vlaanderen, in 2012 door Marco Knipping. Door de in dit artikel 

besproken vondsten is het aantal atlas-blokken waarin Sphaerocarpos michelii na 1980 is waargenomen gestegen van 3 naar 14. Dat is een spectaculaire toename van het aantal atlasblokken. Alle nieuwe vond-sten zijn gedaan op campings met staan-plaatsen voor caravans (Fig. 1).   
Ecologie van blaasjesmos  Blaasjesmos is een winterannuel (pendel-annuel) op ’s winters braakliggende grond. De volledige levenscyclus van spore tot spore wordt voltooid in slechts enkele maanden. De droogte van de zomer wordt ontweken door als spore in de bodem in rust te gaan en te wachten op gunstige om-standigheden. De sporen zijn nog in staat 

Figuur 1. Caravanstaanplaats met Sphaerocarpos michelii op camping de Noordduinen in Katwijk aan 
Zee. Foto: Jelle van Dijk. 
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om te ontkiemen na een verblijf van jaren in de bodem (in de diasporenbank). Blaasjesmossen zijn tweehuizige, thalleuze levermossen. Ze danken hun naam aan de ballonvormige blaasjes die het gehele thal-lus van de vrouwelijke plantjes overdek-ken (Fig. 2). De mannelijke planten zijn veel kleiner en in het veld nauwelijks te vinden omdat ze slechts 2 à 3 mm in door-snee zijn en meestal door de vrouwelijke planten overgroeid worden. De blaasjes zijn de omwindsels (involucra) die de geslachtsorganen omgeven. De mannetjes zijn wel klein maar altijd heel dichtbij en het resultaat daarvan is dat er vaak bevruchting plaatsvindt. Dat de mannetjes zo dichtbij zijn is een slimme aanpassing: na de meiose blijven de vier dochtercellen permanent aan elkaar zitten in zogeheten tetraden, die bestaan uit twee vrouwelijke en twee mannelijke sporen. Bovendien zijn die tetraden nogal zwaar, waardoor ze niet door de wind kunnen worden verspreid. Ze komen vrij als de wand van het sporenkap-sel vergaat en verblijven als sporenvoor-raad in de bodem tot de omstandigheden geschikt zijn om te ontkiemen, soms pas na 

vele jaren (Gradstein & van Melick 1996; Porley & Hodgetts 2005; Siebel & During 2006; During 2014.). De gewone gang van zaken bij tweehuizige mossen is dat de rijpe sporen als losse individuen worden verspreid, waardoor bij sommige soorten bevruchting zelden plaatsvindt.    
Blaasjesmos duikt op in de Duin- 
en Bollenstreek Op 9 februari 2015 ging Wim een kijkje nemen op camping De Noordduinen in Katwijk aan Zee. Daarbij viel zijn oog op de duizenden frisgroene plukjes blaasjesmos op de rechthoekige, vrijwel onbegroeide stukken. Deze plekken ontstaan in de zo-mermaanden als de bodem maanden ach-tereen wordt afgedekt door een caravan en de mat van de voortent. Een bezoek aan een andere camping in Katwijk maakte dui-delijk dat ook daar blaasjesmos op verge-lijkbare plaatsen te vinden was.  De melding van deze vondsten op waarne-ming.nl spoorde Jelle aan om verder te zoeken. Waarom zou blaasjesmos alleen op de Katwijkse campings te vinden zijn?  In maart en april werden daarom alle cam-

Figuur 2. Ballonvormige involucra van vrouwelijke planten van Sphaerocarpos michelii. Aan de voor-
kant tegen het rozet aan zijn kleine donkerrode mannelijke involucra te zien; in de inzet rechtsboven 
zijn deze vergroot afgedrukt. Foto: Henk Siebel. 
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pings in de regio bezocht, van camping Vo-gelenzang in het noorden tot camping Duinrell bij Wassenaar in het zuiden. Op zeven van de acht bezochte grote campings bleek blaasjesmos te groeien, meestal ver-spreid over vele caravanstaanplaatsen en met honderden rozetjes bij elkaar. Op één camping mocht geen materiaal worden verzameld waardoor geen determinatie tot op soortniveau kon plaatsvinden, op de andere zes campings betrof het steeds – zoals later bleek – gestekeld blaasjesmos. Op enkele kleine campings ontbrak het blaasjesmos omdat de gazons zo goed werden onderhouden dat er in het geheel geen kale plekken waren. De verspreiding van blaasjesmos bleek echter niet beperkt te zijn tot de Duin- en Bollenstreek! Bij dagexcursies in april naar het Deltagebied en naar Noord-Holland bleek blaasjesmos ook te groeien op cam-pings bij Renesse, Ouddorp en Egmond aan Zee.  Op slechts twee van de grote campings die in het kustgebied bezocht werden (Voge-

lenzang en Bakkum) was geen blaasjesmos te vinden. Caravanplaatsen als hiervoor be-schreven waren hier dan ook niet aanwe-zig of ze lagen te veel in de schaduw van bomen. Ter voorbereiding van de excursies naar verder afgelegen campings maakte Jelle gebruik van Google Earth om te zien of er rechthoekige kale plekken te zien waren. Hierdoor zal de trefkans waar-schijnlijk zijn toegenomen. Bij al die vondsten van het gestekeld blaas-jesmos komt de vraag op of ook het gerand blaasjesmos de Nederlandse campings verovert. Vooralsnog is daar in het kust-gebied geen sprake van. Niet eenmaal werden de sporen van Sphaerocarpos texa-
nus in de collecties aangetroffen. Bij een bezoek aan drie campings aan het Nulder-nauw (Putten, Gelderland) en het Veluwe-meer (Biddinghuizen, Flevoland) werd wel een keer gestekeld, maar geen enkele keer gerand blaasjesmos gevonden. Inspectie van de camping in Woerden (Utrecht) maakte duidelijk dat gestekeld blaasjesmos zich ook daar had gevestigd.  

Figuur 3. Sphaerocarpos michelii op camping Koningshof in Rijnsburg. Foto: Jelle van Dijk. 
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Verschillen tussen Sphaerocarpos 
texanus en S. michelii De  aanvankelijk euforische stemming ver-minderde enigszins toen bleek dat in het onderzochte materiaal dat in februari en maart op diverse vindplaatsen verzameld was, geen rijpe sporen werden gevonden. Alleen met rijpe sporen kan met behulp van microscopisch onderzoek bepaald worden of het om  Sphaerocarpos michelii of  texanus gaat. Deze teleurstelling werd eerder treffend beschreven door de Britse hepatologe Jean Paton: ‘The joy of finding 
Sphaerocarpos in the field soon dwindles if 

it becomes apparent that none of the (female) involucres contain a sporophyte so that specific determination cannot be attained’ (Paton 1999). In april kon gelukkig van alle vindplaatsen wel materiaal met rijpe sporen verzameld worden. Microscopisch onderzoek door Joop en volgens de afspraken binnen de BLWG bevestigd door de specialist voor dit geslacht Heinjo During, maakte toen aan alle twijfel een einde. De sporen bleken zeer donker gepigmenteerd, bijna zwart, en de kenmerkende stekeltjes waren goed te zien, vooral en profil. Een lastige bij-komstigheid vormden de rozetjes met bij-

Figuur 4. Sporen van Sphaerocarpos in tetraden. Tetraden met bijna rijpe sporen van Sphaerocarpos 
michelii kunnen gemakkelijk leiden tot een verkeerde determinatie. 
Links een platte foto van bijna rijpe sporen van Sphaerocarpos michelii met vaag zichtbare kleine 
veldjes, nog geen stekeltjes en nauwelijks gepigmenteerd. Foto: Bertie Joan van Heuven & Joop 
Kortselius (Naturalis).  
Rechtsboven een gestackte foto van rijpe sporen van Sphaerocarpos michelii met kleine veldjes en 
duidelijke stekeltjes. Foto: Bertie Joan van Heuven & Joop Kortselius (Naturalis).  
Rechtsonder een platte foto van rijpe sporen van Sphaerocarpos texanus met veel grotere veldjes. 
Foto: Joop Kortselius (Naturalis). 
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na rijpe sporen die zeer licht van kleur waren en nog geen stekeltjes droegen. Doorslaggevend waren hier de veldjes op de sporenwand die bij S. michelii kleiner en talrijker zijn dan bij S. texanus (zie Grad-stein & van Melick 1996). Het ging hier dus uitsluitend om vondsten van Sphaerocar-
pos michelii.  
Een nieuw biotoop voor gestekeld 
blaasjesmos Door het afzoeken van enkele honderden caravanstaanplaatsen is een goed beeld ontstaan van de omstandigheden waaron-der gestekeld blaasjesmos het best gedijt. Zoals al eerder is opgemerkt ontstaan de kale plekken op de camping door caravans en voortenten die maandenlang voor een kunstmatige duisternis op de bodem zorgen. Daarbij zorgt de mat in de voortent voor een complete afsluiting van het dag-licht. Door de betreding vindt bovendien verdichting van de bodem plaats. Onder de caravans kan nog wat licht van opzij vallen, waardoor zich hier in veel gevallen nog een schrale vegetatie weet te  handhaven. Een kale plek in het campinggazon is ech-ter niet voldoende om een mooie groei-plaats voor blaasjesmos te doen ontstaan. Het gaat er om dat de zandige bodem op die kale plekken verdicht raakt met aarde of slib waardoor er een bovenlaagje ont-staat dat het regenwater slecht doorlaat en dat langere tijd vocht weet vast te houden. Zulke laagjes ontstaan vooral als de cam-pingbaas de kale plekken  aanpakt door er een laagje zwarte grond op aan te brengen. Op deze ‘zwarte gaten’ in het camping-gazon bleken soms prachtige groeiplaatsen van enkele vierkante meters aanwezig te zijn.   
Begeleidende soorten Op de schaars begroeide caravanplaatsen was behalve gestekeld blaasjesmos ook een hele serie kenmerkende plantjes te zien. Je zou in dit verband van een soort plantengemeenschap van pioniersoorten kunnen spreken. De opvallendste soort hierbij is ongetwijfeld het mosbloempje, een soort waarvan recent een opvallende toename op en rond kampeerterreinen is geconstateerd (van der Ham & Vreeken 

2009). Vrijwel overal op de bezochte cam-pings, ook op campings zonder blaasjes-mos, kleurde dit plantje grote stukken met een fraaie rode kleur. Een gelijke ruime verspreiding kent ook de kleine leeuwen-klauw, vooral langs de wat zandige randen van de kale stukken. Andere soorten die in het voorjaar op veel campings de kale plek-ken fleur geven zijn onder andere vroege-ling, zandhoornbloem, klein vogelpootje en veldereprijs. Vermeldenswaard zijn ook twee andere levermossen die bij dit cam-pingonderzoek gevonden werden: klein landvorkje (Riccia sorocarpa) en sponswa-tervorkje (Riccia cavernosa). Andere bege-leidende mossen waren braamknikmos (Bryum rubens), zilvermos (Bryum argente-
um), geelkorrelknikmos (Bryum barnesii) en gewoon smaragdsteeltje (Barbula con-
voluta).  
Het voorkomen van gestekeld 
blaasjesmos in Europa Het Europese verspreidingsgebied van 
Sphaerocarpos michelii omvat het gehele Middellandse Zeegebied en West-Europa noordwaarts tot Engeland en Nederland. Bezien vanuit ons land is het een zuidelijke soort met een mediterraan-atlantisch are-aal. Buiten Europa komt de soort voor in Noord-Afrika, Israël en Turkije, dus even-eens gebieden en landen in het Middel-landse Zeegebied, en daarbuiten alleen in Argentinië en Noord-Amerika waar het mogelijk een door de mens veroorzaakte introductie zou zijn (Gradstein & van Me-lick 1996; Paton 1999; During 2014).   
Vermoedelijk op veel meer plaat-
sen te vinden De vraag dringt zich op of de door ons waargenomen toename van gestekeld blaasjesmos  reëel is of dat er tot nu toe geen aandacht is geweest voor de hier be-schreven specifieke groeiplaatsen op campings. Dat laatste is ongetwijfeld het geval. Omdat dit nieuwe biotoop overal in ons land is aan te treffen, mag worden aan-genomen dat gestekeld blaasjesmos op veel meer plaatsen te vinden zal zijn. Opgemerkt moet nog worden dat bij de verspreiding van de sporen auto's en cara-vans vermoedelijk een belangrijke rol 
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spelen. De sporen zijn te zwaar om door de wind verspreid te worden en bereiken waarschijnlijk door transport in de groe-ven van autobanden de volgende camping. Dus ongeveer zoals werd geconstateerd voor het als begeleidende soort genoemde mosbloempje, dat op het eiland Texel op veel plaatsen verscheen waar fietsen wer-den geparkeerd (van der Ham & Vreeken 2009).  
De toekomst van gestekeld blaas-
jesmos op de nieuwe groeiplaat-
sen We zijn natuurlijk benieuwd of het geste-keld blaasjesmos zich de komende jaren op de campings kan handhaven. Op de groei-plaats in kwekerij Overhagen bij Velp werd gestekeld blaasjesmos in drie verschillende jaren gevonden over een tijdspanne van 27 jaar, te weten in 1967 en 1969 door Kol-voort en daar teruggevonden door During in 1994  (Kolvoort 1968; Gradstein & van Melick 1996; During 2014). Daarentegen werd de soort op camping De Braakman na de ontdekking in januari 2012 niet meer gezien, waarschijnlijk ten gevolge van de 

successie, hoewel de vinder er in augustus van 2012 naar had gezocht en ook nadien nog diverse malen is terug geweest (per-soonlijke mededeling Marco Knipping). We hebben te maken met een efemere soort met weinig concurrentiekracht die tijdens de successie snel het onderspit delft. Blaas-jesmossen zijn ook erg gevoelig voor uit-droging en de zachte en vrij natte winter van 2014-2015 is waarschijnlijk heel gun-stig geweest. Op de campings kunnen de huidige groeiplaatsen verdwijnen door in-tensiever onderhoud, het verharden van de staanplaatsen met grind en steen en door een verbod op het gebruik van dichte vloermatten in de voortent, zoals nu al hier en daar het geval is.    
Dank Onze dank gaat uit naar de beheerders die ons toestonden hun campings te betreden om in soms vreemde houdingen naar mos-sen te zoeken. Ook dank aan Heinjo During die bereid was om snel de toegestuurde collecties te controleren, waardoor heel spoedig duidelijk werd dat we inderdaad met gestekeld blaasjesmos te maken had-den. Huub van Melick stuurde een fraaie collectie van Sphaerocarpos texanus met rijpe sporen zodat de vergelijking met bijna rijpe sporen van S. michelii mogelijk was. Heinjo en Huub hebben ons van infor-matie voor dit artikel voorzien. Henk Siebel stelde de gestackte foto ter beschikking. Laurens Sparrius heeft het verspreidings-kaartje samengesteld. We danken allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze pu-blicatie.  
Literatuur BLWG, 2007. Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Bryologische & Liche-nologische Werkgroep van de KNNV. During, H.J. 2014. Sphaerocarpos michelii. In: www.verspreidingsatlas.nl/3488 [3-5-2015]. Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick. 1996. De Nederlandse lever- en hauwmossen. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.  Ham, R.W.J.M. van der & B.J. Vreeken. 2009. Mos-bloempje (Crassula tillaea Lester-Garland) in het Nederlandse kustgebied. Gorteria 34: 53-56. Kolvoort, E.C.H. 1968. Korte mededelingen. Sphaerocarpus Michelii Bellardi. Buxbaumia 22: 34-35. 

Figuur 5. Verspreiding van Sphaerocarpos michelii 
in Nederland. Kaart: Laurens Sparrius. 
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Abstract 
On the unexpected appearance of Micheli’s 
Balloonwort (Sphaerocarpos michelii) in camp-
sites The liverwort Sphaerocarpos michelii is very rare in the Netherlands (until January 2015 it was recorded in only 3 squares of 5 × 5 km), as it is in our neighbouring countries. Its usual ha-bitats are fallow fields and barren earth in gar-dens. Sphaerocarpos species have a short life cycle. Their sporogonia produce heavy spores that remain attached in tetrads, which are un-able to travel by air and survive the bad season (dry summer) while dormant in the soil. This article deals with the recent discovery of a new type of habitat, which is found in campsites. During a busy camping season the grass dies off underneath caravans and awnings, and the barren earth remains so during winter and early spring. An inspection of these specific spots in campsites resulted in the discovery of eleven populations of Sphaerocarpos michelii, mainly chattered along our coastal sand dunes region. It is suggested that the new locations have been colonized with unconscious human help in the form of caravan transport. The authors regard the expansion of Sphaerocarpos michelii to a new habitat quite remarkable and the number of new findings of this rare species spectacular.  

Figuur 6. Sphaerocarpos michelii met kleine leeuwenklauw en mosbloempje op Kustpark Egmond aan 
Zee. Foto Jelle van Dijk.
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Een 19de-eeuws mossenherbarium in het Regionaal Archief 
Zutphen 
 
Rienk-Jan Bijlsma & Kasper Reinink  Van januari tot juni 2015 was in het Regio-naal Archief Zutphen een tentoonstelling te zien onder de naam Curieuse Archivalia. In enkele vitrines werden curieuze archief-stukken getoond, veelal meegekomen met familiearchieven, waaronder een plukje haar, een kerfstok, een stukje uniformrok van Jan van Speijk en ... een mossenherba-rium. Een flyer van de tentoonstelling met een foto van een vel van dit herbarium (Fig. 1) trok de aandacht van de tweede auteur. Uit een eerste inspectie bleek dat het materiaal betrof vooral afkomstig uit de omgeving van Deventer, verzameld hal-verwege de 19de eeuw. Dit artikel bevat de uitkomsten van een systematische inventa-risatie van het herbarium.  
Herkomst van het herbarium Archivaris Mirjam van Velzen-Barendsen 

heeft de herkomst van het herbarium pro-beren te achterhalen (Van Velzen-Barend-sen 2014). Het maakt deel uit van het archief van de familie Colenbrander-Van Sytzama van landgoed Reuversweerd bij Brummen en landgoed Millingen. Op grond van handschriftvergelijking is het herbari-um waarschijnlijk toe te schrijven aan Gar-hardus Johannes (Jan) Tijhaar (1819-1888) van wie bekend is dat hij botaniseerde in het IJsselgebied. Jan Tijhaar kwam in dienst van de familie, waarschijnlijk nadat zijn zus Janna in 1851 was getrouwd met Frederik Christiaan Colenbrander.  
Overzicht van de moscollectie Het herbarium bestaat uit 17 omslagen waarvan één ongenummerd, elk met één tot vijf ongenummerde herbariumvellen. Een omslag omvat een genus of enkele ver-

Figuur 1. Aankondiging van de tentoonstelling Curieuse Archivalia en vitrine met het mossenherbarium 
in het Regionaal Archief Zutphen, april 2015. 
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wante genera volgens de 19de-eeuwse op-vatting. De vellen zijn doorgaans verdeeld in kwadranten (Fig. 2) of soms in helften; per kwadrant of helft is een mossoort op-geplakt, voorzien van de naam en meestal ook van vindplaats en datum. In totaal gaat het om 79 collecties waarvan 63 met vind-plaats en datum, corresponderend met 60 verschillende soorten verzameld tussen 1846 en 1851 (Fig. 3). 

De meeste collecties konden zonder moeite op naam worden gebracht door kenmer-ken te controleren onder een binoculair bij een vergroting van 10-30×. Van enkele collecties is voorzichtig een blaadje mee-genomen voor microscopische determina-tie. Voor de uiteindelijke verwerking van de mosvondsten in de database van de BLWG maken wij onderscheid tussen collecties 

Figuur 2. Herbariumvel uit omslag 21 Bryum, met Mnium hornum (gewoon sterrenmos; linksboven), 
Plagiomnium undulatum (gerimpeld boogsterrenmos; rechtsboven), Bryum argenteum (zilvermos; links-
onder) en Rhodobryum roseum (rozetmos; rechtsonder).
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met en zonder vindplaatsaandui-ding. De categorie zonder vindplaats is voor de database niet interessant en omvat waarschijnlijk ook buiten-lands materiaal (zie Discussie). De collecties met vindplaats en da-tum worden in Tabel 1 samengevat per locatie. Een volledige lijst met ook naam op het etiket, vindplaats-gegevens op het etiket, omslagnum-mer, velnummer (door ons toege-kend), positie op het vel en fertiliteit is opgenomen in de BLWG-database.  
Bijzondere vondsten 
Antitrichia curtipendula (weerhaakmos) van de ‘Essenburg bij Harderwijk’, verza-meld in 1850, lag onder de naam Anomo-
don viticulosus (groot touwtjesmos), die in tegenstelling tot Antitrichia ook nu nog aanwezig is in het essenhakhout aldaar. Door R. Bondam is Antitrichia in 1850 ook verzameld bij Harderwijk; of het hier de Essenburg betreft, is niet bekend maar wel waarschijnlijk. Heeft Tijhaar aanwijzingen van Bondam verwisseld en Antitrichia ver-zameld in de veronderstelling met Anomo-
don te doen te hebben? 
 
Dicranodontium denudatum (priemblad-mos) van Wijhe (1847) lag onder de mys-terieuze naam Dicranum aderstach, waarbij 
aderstach later, met andere pen, lijkt te zijn bijgeschreven (Fig. 4). Wij hebben geen en-kel houvast ten aanzien van de herkomst en betekenis van deze naam1. Microscopi-sche controle bevestigde de karakteristie-
                                      
1 Volgens Eddy Weeda zou met 'Aderstach' 
Adersbach (tegenwoordig Adršpach) in Noord-
oost-Bohemen bedoeld kunnen zijn, destijds 
deel van Silezië en door Milde (1869) in zijn 
Bryologia silesiaca vermeld als vindplaats van 
Dicranodontium (als Dicranum longirostre). In 
het Vorwort bedankt Milde de Nederlandse 
bryologen Miquel, Van der Sande Lacoste en 
Buse voor hun gegevens ‘zur Flora von Hol-
land’. Hoe deze lijn zou hebben doorgelopen 
naar Tijhaar is niet duidelijk, temeer daar een 
Nederlandse vondst bij de toen actieve bryo-
logen tot enige ophef geleid zou hebben. Ge-
zien onze indruk dat aderstach later lijkt te zijn 
toegevoegd aan de aanduiding ‘Dicranum Wij-
he 1847’, gaan we ervan uit dat het wel dege-
lijk Nederlands materiaal betreft. 

ke bladdoorsnede met twee lagen stere-iden in de bladnerf. Het is de moeite waard om in de oude en goeddeels qua grootte ongewijzigde bossen ten oosten van Wijhe (Fig. 5) nog eens op zoek te gaan naar deze montane soort, die pas in 1979 in Neder-land is herkend van het plateau van Vaals en daar vooral voorkomt op stamvoeten en dood hout in het Kerperbos (Bijlsma 2007). Nadien in kleine hoeveelheid gevon-den op dood hout bij Beekbergen (2002) en Dieren (2003) op de Veluwe en in 2011 op dood hout in het Wilhelminapark bij Sint Michielsgestel (Smulders 2013). 
 
Encalypta vulgaris (klein klokhoedje) werd verzameld bij Olst in 1848. In 1846 is deze soort verzameld bij Diepenveen en in 1847 bij Deventer, waarschijnlijk beide door M.J. Cop, en zeker meer zuidelijk dan Olst. De vondst van Tijhaar vergroot dus het histo-rische deelareaal langs de IJssel waar het klokhoedje nadien nooit meer is aangetrof-fen. Een heel bijzondere vondst.  
Frullania tamarisci (flesjesroestmos) was in de 19de eeuw al een zeldzaamheid in het 

Figuur 3. Aantal collecties per jaar zoals aanwezig 
in het herbarium. 

Figuur 4. De etiketgegevens van Dicranodon-
tium denudatum (priembladmos) van Wijhe, 
onder de mysterieuze naam Dicranum ader-
stach. 
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toen bosarme noordoostelijk deel van de Veluwe. In het Nationaal Herbarium ligt anoniem materiaal van de Trijsselenberg (Trijssenberg, Trysberg) bij Hattem, verza-meld mei 1850. Dit is ook de datum op het etiket van Tijhaar. Het Leidse materiaal lijkt dus een duplicaat of is afkomstig van een gemeenschappelijke excursie. 
 
Hedwigia stellata (stergranietmos) bleek aanwezig onder de naam Fissidens taxifoli-
us (kleivedermos) met als vindplaats ‘Wij-he, tussen het gras’. Wij kunnen zelfs niet gissen naar de oorzaak van deze curieuze 

verwisseling en stellen voor de vondst niet op te nemen in de database.  
Neckera crispa (groot kringmos) is een van de hoogtepunten van het herbarium (Fig. 6), gevonden bij Wijhe in 1848. Helaas is niet bekend waar (langs de IJssel?) de soort is verzameld. Gezien de vele histori-sche opgaven afkomstig van archeologi-sche opgravingen door het hele land, moet groot kringmos al (ruim) voor 1800 vrijwel zijn verdwenen uit Nederland, waarschijn-lijk al sinds de Middeleeuwen, volgens Kuijper (2000) door het verdwijnen van 

Tabel 1. Overzicht van moscollecties geordend naar locatie, met atlasblok. ! = met sporenkapsels;  
* = microscopisch gedetermineerd (herb. R.J. Bijlsma). De vetgedrukte soorten worden apart besproken. 
Locatie Hok Soorten Arnhem 4013 Diplophyllum albicans (met Aulacomnium androgynum) Brinkgreve bij Deventer 2756 Climacium dendroides, Frullania dilatata (op eiken), Orthotrichum affine! (op populieren) Colmschate 3317 Funaria hygrometrica! Deventer 3316 Atrichum undulatum! (algemeen), Bryum argenteum! (op daken), Funaria 

hygrometrica! (aan den IJssel), Homalothecium lutescens, Marchantia poly-
morpha! (kerkhof), Orthotrichum diaphanum!, Polytrichum commune var. 
perigoniale!* (algemeen), Polytrichum juniperinum! (algemeen), Pogo-
natum urnigerum!* (bij), Syntrichia ruralis var. arenicola (op daken) Diepenveen 2756 Bartramia pomiformis!, Brachythecium rutabulum (stilstaand water), Di-
cranum scoparium!, Lophocolea bidentata, Physcomitrium pyriforme!, Poly-
trichum piliferum!, Pylaisia polyantha!, Radula complanata! (op eikenstam-men)(met Hypnum cupressiforme), Sanionia uncinata!, Tortula subulata!, 
Racomitrium elongatum, Racomitrium ericoides Essenburg bij Hierden 2638 Antitrichia curtipendula Gorssel 3327 Homalothecium sericeum! (op boomstammen), Mnium hornum! Hattem (Trysberg) 2714 Frullania tamarisci, Lepidozia reptans (met Calypogeia muelleriana*, Ce-
phalozia bicuspidata!, Campylopus pyriformis), Ulota bruchii! Heemse/Hardenberg 2244 Rhodobryum roseum! Herxen 2726 Pogonatum urnigerum!*, Sphagnum fimbriatum IJsselmuiden (Zandberg) 2143 Rhytidiadelphus squarrosus! Het Loo 3313 Thuidium tamariscinum Kampen 2143 Calliergonella cuspidata, Leucodon sciuroides Olst 2745 Ceratodon purpureus!, Encalypta vulgaris! Schalkhaar 2757 Weissia spec.! Twello 3315 Brachythecium velutinum!, Bryum capillare!, Dicranella heteromalla! (met 
Ceratodon purpureus, Cephaloziella spec.), Eurhynchium striatum!, Isothe-
cium alopecuroides (op eikenstronken), Leskea polycarpa!, Plagiomnium 
affine, Pohlia nutans! Vrieswijk bij Diepenveen 2757 Sphagnum magellanicum* (met Sphagnum cuspidatum) Wijhe 2736 Barbula unguiculata!, Dicranodontium denudatum*, Hedwigia stellata* (tussen het gras), Kindbergia praelonga (op boomstronken), Neckera 
crispa, Plagiomnium undulatum!, Racomitrium aciculare! Wilp 3316 Polytrichum juniperinum!, Thuidium abietinum* Zwolle 2155 Fontinalis antipyretica, Tortula truncata! 
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oude boscomplexen met hoge luchtvoch-tigheid. Voor het breeuwen van schepen is 
Neckera crispa in Nederland gebruikt tot in de 12de eeuw (Cappers et al. 2000). In De-venter is Neckera aangetroffen als breeuw-sel in een schip uit de 11de eeuw (Kuijper 2000). Langs de Rhône werd Neckera nog volop als zodanig gebruikt tot in de 20ste eeuw, dankzij een overvloedig aanbod van geschikt habitat (Saatkamp et al. 2011), wat de hypothese van Kuijper over de ach-teruitgang in Nederland ondersteunt. In Nederland is vanaf de Middeleeuwen voor-al veenmos gebruikt voor het breeuwen van schepen (Cappers et al. 2000).  
Racomitrium ericoides (geveerde bis-schopsmuts) is nu uiterst zeldzaam in Ne-derland en was dat in de 19de eeuw waar-schijnlijk in mindere mate. De vondst door Tijhaar bij Diepenveen in 1847 is een aan-vulling op materiaal in het Nationaal Her-

barium van Diepenveen uit hetzelfde jaar maar zonder opgave van vinder. Overigens bevindt zich op hetzelfde herbariumvel ook een collectie van de verwante Racomi-
trium elongatum (hakige bisschopsmuts) van Diepenveen uit 1847 (Fig. 7), een nieu-we historische vindplaats waar deze soort nadien nooit meer is aangetroffen. Hakige bisschopsmuts was vroeger veel algeme-ner dan geveerde bisschopsmuts maar is sterk achteruitgegaan en nu bedreigd.  
Rhodobryum roseum (rozetmos) met twee sporenkapsels (Fig. 3), verzameld ‘te Heemse’ in januari 1851, is wel het klap-stuk van de collectie, tevens het laatste mos dat Tijhaar verzamelde voor zijn her-barium. Waarschijnlijk is de vondst gedaan op het landgoed van het in 1870 afgebro-ken Huis Heemse op de linkeroever van de Vecht bij Hardenberg (Fig. 8). Niet alleen is rozetmos ook historisch gezien een grote 

Figuur 5. Uitsnede van de Topographische en Militaire Kaart van ca. 1850 voor de omgeving van Wijhe, 
rond deze tijd groeiplaats van o.a. Dicranodontium denudatum (priembladmos) en Neckera crispa (groot 
kringmos). 
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zeldzaamheid in het binnenland; de aan-wezigheid van sporenkapsels maakt de vondst spectaculair. De collectie van Tij-haar documenteert een opgave van rozet-mos van de Heemse in de Appendix van de 
Flora Gelro-Zutphanica van De Gorter uit 1757 die als opgave ook is opgenomen in de Prodromus (Dozy & Molkenboer 1851). Ook Van Hall (1832) neemt de opgave van De Gorter over in zijn Flora Belgii septen-
trionalis; hij heeft geen materiaal gezien 

van de ‘roosjesvormende knikvrucht’ van deze locatie, getuige het ontbreken van een uitroepteken achter de opgave ‘Te Heemze in Overijssel. G.’.  
Rhytidiadelphus squarrosus (gewoon haak-mos) met sporenkapsels van de Zandberg bij Kampen (in feite IJsselmuiden), verza-meld in 1846. In het Nationaal Herbarium ligt materiaal van deze soort van de Zandberg, verzameld door W.G. Top Jzn. in 

Figuur 6. De uitbundige collectie van Neckera crispa (groot kringmos) van Wijhe uit 1848. Afkomstig uit 
omslag 17 Neckera. 
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1848, eveneens met sporenkapsels. Het op-treden van sporenkapsels bij deze zeer al-gemene soort is altijd een zeldzaam feno-meen geweest en na 1950 nog schaarser (Touw & Rubers 1989).  
Sphagnum magellanicum (hoogveenveen-mos) blijkt na microscopische controle in 1847 onder de naam Sphagnum cijmbifoli-
um te zijn verzameld op of bij ‘Vriesewijk 

Diepenveen’, een landgoed op een brede dekzandrug omgeven door deels sterk lemige en ijzerhoudende gronden, deels leemarme veldpodzolgronden en moerige gronden in dalvormige laagten. Dit com-plex is onderdeel van een ca. 10 km brede zone met (beek)overstromingsvlaktes en dekzandruggen oostelijk van de IJssel waar voor- en nadien nooit hoogveenveenmos is aangetroffen. Deze soort komt buiten de 

Figuur 7. Herbariumvel uit omslag 27 Trichostomum, met Racomitrium elongatum (hakige bisschops-
muts; linksboven), R. ericoides (geveerde bisschopsmuts; rechtsboven), beide van Diepenveen, en R. 
aciculare (oeverbisschopsmuts; linksonder) van Wijhe. 
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Figuur 8. Uitsnede van de Topographische en Militaire Kaart uit ca. 1850 voor landgoed de Heemse 
op de linkeroever van de Vecht. In 1851 verzamelde Jan Tijhaar hier kapselende Rhodobryum roseum 
(rozetmos) na een eerderde opgave van De Gorter uit 1757.

hoogveengebieden voor in heideveentjes die afhankelijk zijn van lokaal grondwater. Ook in natuurontwikkelingsgebieden duikt het onder deze omstandigheden op. Op de Topographische en Militaire Kaart van rond 1850 is ten oosten van Vrieswijk een moerassig heideterrein zichtbaar (Fig. 9), gelegen tussen de (deels verstoven) dek-zandrug en het beekdal van wat nu de Soestwetering heet. Dit door de dekzand-rug met water gevoede terreintje komt in aanmerking als groeiplaats van hoogveen-veenmos en de meeverzamelde Sphagnum 
cuspidatum (waterveenmos) in 1847. Het terrein is nu geheel bebost.  
Thuidium abietinum (sparrenmos) gevon-den bij Wilp in 1848 verbindt de histori-sche vondsten in het noordelijk IJsselge-bied met de betrekkelijk recente ontdek-king bij Cortenoever (Weeda 1996) en is, evenals de vondst van klein klokhoedje, een belangrijke aanvulling op de histori-sche verspreiding van stroomdalgrasland-soorten. Het kleine plukje in het herbarium van Tijhaar doet vermoeden dat de popu-latie bij Wilp niet groot was. 

Overige collecties Bij 16 collecties ontbreken opgaven van vindplaats en datum. Het gaat vooral om algemene soorten, zoals Brachythecium ru-
tabulum (gewoon dikkopsmos), Campylo-
pus pyriformis (breekblaadje), Hypnum cu-
pressiforme (gesnaveld klauwtjesmos) en 
Polytrichum commune var. perigoniale (hei-dehaarmos). Daarnaast ook enkele waar-schijnlijk uit het buitenland afkomstige col-lecties zoals van Ulota hutchinsiae (steen-kroesmos).  
Discussie Het mossenherbarium is zeer waarschijn-lijk gemaakt door Jan Tijhaar die in het midden van 19de eeuw botaniseerde in het IJsselgebied waar ook de meeste moscol-lecties vandaan komen. Het herbarium is afgesloten in 1851, (toevallig?) het jaar dat zijn zus Janna Tijhaar trouwde met Frede-rik Christiaan Colenbrander (zie boven). In de Prodromus ed. 2 (Nieuwe Lijst; 1904-1916) worden in totaal 23 soorten vaatpl anten vermeld, verzameld door Tijhaar (Tyhaar, Tyhaard), allemaal uit de IJssel-streek, waaronder twee die door niemand 
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anders in Nederland zijn gevonden: voor-jaarsadonis (Adonis vernalis) bij Diepen-veen en de mediterrane soort Cynoglossum 
cheirifolium bij Gorssel. Als het mossenma-teriaal inderdaad door hemzelf is verza-meld, dan had hij niet alleen een scherp oog voor bijzondere vaatplanten maar ook voor bijzondere mossen en standplaatsen. Ook destijds moeten klein klokhoedje en sparrenmos erg zeldzaam zijn geweest langs de IJssel. Het herbarium telt opval-lend weinig echte missers: Tijhaar kende zijn mossen of liet ze goed controleren. In hoeverre hij contact heeft gehad met andere bryologen is ons niet bekend. In de 
Prodromus Florae Batavae Vol. I (vaat-planten) van 1850 staan diverse vondsten van Tijhaar ‘in herb. Dav.’. Hij moet M.J. Cop, ‘Prof. Daventriensis’ (hoogleraar aan het Athenaeum Illustre in Deventer), wel gekend hebben vanwege dit herbarium. Ook R. Bondam en W.G. Top Jzn. zal hij ongetwijfeld ontmoet hebben; zij werkten toen aan hun Flora Campensis. Mogelijk is hij in 1850 samen met Bondam naar de Essenburg bij Hierden geweest (en wellicht ook naar de Trijsselenberg bij Hattem?) en 

heeft hij zijn vondst van kapselend haak-mos bij Kampen gedeeld met Top. Ander-zijds heeft hij heel bijzondere vondsten niet kenbaar gemaakt, zoals van groot kringmos en rozetmos. Tijhaar was kenne-lijk een betrekkelijke buitenstaander in het botanische wereldje van toen; hij is niet opgenomen in de reeks Personalia van Jan-sen & Wachter (Nederlandsch Kruidkundig 
Archief 1939-1943) met ‘zoveel mogelijk gegevens omtrent Nederlandse biologen’.  De nummering van de omslagen per genus (of genera) en de naamgeving van de mossen in het herbarium komen overeen met die in het door Miquel en Dassen bewerkte deel II (Cryptogamen) van de 
Flora Belgii septentrionalis van Van Hall (1832). Waarschijnlijk heeft Tijhaar een aantal (buitenlandse) collecties gekregen van andere bryologen en de mondeling verstrekte namen naar beste weten opge-schreven, zoals Polytrichum pallidesedum (voor P. pallidisetum; in feite P. commune var. commune), Orthotrichum lesocarpum (voor O. leiocarpum = O. striatum; in feite O. 
speciosum) en Orthotrichum hutchinsom 

Figuur 9. Uitsnede van de Topographische en Militaire Kaart uit ca. 1850 voor landgoed Vrieswijk bij 
Diepenveen. De heide- en veenachtige plek ten oosten van het huis was wellicht een groeiplaats van 
hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), verzameld door Tijhaar in 1847.
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(voor Orthotrichum hutchinsiae, nu Ulota 
hutchinsiae). Mogelijk is ook de naam 
Dicranum aderstach (voor Dicranodonti-
um) ontstaan uit een ontmoeting met een internationaal opererende Nederlandse bryoloog. Tot slot rest de vraag met welk doel Tij-haar in een paar jaar tijd een mossenher-barium heeft aangelegd. Kennelijk niet als bijdrage aan de inventarisatie van de Ne-derlandse flora die toen plaatsvond vanuit de Botanische Vereniging: er is (anders dan voor vaatplanten) weinig uitwisseling geweest; collecties of duplicaten van bij-zondere vondsten zijn niet opgenomen in het herbarium van de Vereniging. Hoe dan ook is de wetenschappelijke waarde van zijn herbarium na ruim anderhalve eeuw vast komen te staan en heeft hij alsnog een belangrijke bijdrage geleverd aan de ken-nis van de Nederlandse mosflora.  
Dankwoord Wij bedanken archivaris Mirjam van Vel-zen-Barendsen voor haar hulp bij het in-zien van het herbarium en voor de achter-grondinformatie. Eddy Weeda becommen-tarieerde het manuscript en hielp bij na-speuringen in de botanische literatuur, waaronder het opstellen van een overzicht van door Tijhaar verzamelde vaatplanten genoemd in de Prodromus ed. 2. Ook de ingenieuze verklaring voor de naam Dicra-
num aderstach danken we aan hem.  
Literatuur Bijlsma, R.J. 2007. Verhoogde natuurwaarde door natuurlijke bosontwikkeling. Een bryo-logische studie in bosreservaat Kerperbos, gem. Vaals (Zuid-Limburg). Natuurhistorisch Maandblad 96(11): 289-298. Cappers, R.T.J., E. Mook-Kamps, S. Bottema, B.O. van Zanten & K. Vlierman. 2000. The analysis of caulking material in the study of shipbuil-ding technology. Palaeohistoria 39/40: 577–590. Dozy, F. & J.H. Molkenboer. 1851. Prodromus Florae Batavae Vol. II, Pars I. Hall, H.C. van. 1832. Flora Belgii septentrionalis. Vol. II, Pars I. Amsterdam. Kuijper, W.J. 2000. The former occurrence of Neckera crispa Hedw. in the Netherlands. Lindbergia 25: 28-32. 
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Abstract 
A 19th century bryophyte herbarium in the Regio-
nal Archives Zutphen In 2015 the exposition Curieuse Archivalia of the Regional Archives Zutphen showed several curi-ous objects from family archives, including a small bryophyte herbarium collected between 1845 and 1850, mainly from the IJssel region (a tributary of the Rhine river). The herbarium is anonymous but quite probably belonged to Jan Tijhaar (1819-1888), at that time an active bota-nist in this region. It comprises 79 collections, 63 of which with location and date, correspond-ding to 60 different species. Taxonomy and nomenclature follow the Flora Belgii septentri-
onalis by Van Hall (1832). Notable collections are Dicranodontium denudatum, a species disco-vered in the southernmost part of the Nether-lands as late as 1979, and rich material of Necke-
ra crispa, a species supposed to be almost ex-tinct in the Netherlands after the Middle Ages when it was commonly used for caulking of boats. A fruiting specimen of Rhodobryum rose-
um documents a record of this species by De Gorter in his Flora Gelro-Zutphanica (1757).  
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In Memoriam Henk Greven 
 
Op 5 januari 2015 overleed op 78-jarige leeftijd Henk Greven, bryoloog, wereldspecialist voor het 
genus Grimmia en bepaald een markant persoon. Henk was meer dan 40 jaar lid van de BLWG. Hij 
nam deel aan vele mossenexcursies en -weekenden en was oud-bestuurslid van de BLWG. Samen 
met zijn vrouw Shirley nam hij deel aan verscheidene buitenlandse BLWG-zomerkampen.   
 
Henk is opgegroeid in Steenwijk. Hij koos voor het onderwijs en werd leraar aan de lagere land-
bouwschool te Maartensdijk. Naast een volledige baan begon hij in september 1968 aan de part-
timestudie voor de middelbare onderwijsakte biologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daar 
stonden ze: Henk en nog een stuk of twintig mannen en vrouwen, nerveus en vol verwachting wat 
deze nieuwe stap zou brengen. In dat jaar trad de Mammoetwet in werking en werden mavo, havo 
en vwo geboren, en natuurlijk werd ook het lager agrarisch onderwijs gemoderniseerd. Henk was 31 
jaar en profileerde zich in het groepje aankomende studenten onder andere als amateurornitholoog 
en maakte indruk met zijn grote kennis van de nesten en eieren van onze vogels. Hij stortte zich vol 
enthousiasme op de biologiestudie, genoot ervan dat er een stevig theoretisch fundament werd 
gelegd onder zijn al jaren gekoesterde natuurhobby. Het geweldigste vond hij de colleges en practi-
ca plantensystematiek verzorgd door Peter Florschütz en zijn assistent Rob Gradstein. Van de BLWG 
had Henk toen nog nooit gehoord, maar toen hij in de loop van de studie merkte dat Peter en Rob 
uitstekende bryologen waren heeft hem dat zeker gestimuleerd om ook voor de bryologie te gaan. 
Vanaf 1971 leerde hij de mossen kennen door vaak het veld in te gaan met ervaren bryologen. Hij 
wilde weten hoe de mossen groeiden in het veld, bezocht uiteenlopende biotopen en leerde naar 
eigen zeggen heel veel van de instructieve verhalen van Wim Margadant. Reeds in 1973 verscheen 
zijn eerste artikel over mossen (Greven 1973). Henk voltooide de biologiestudie in 1974 door het 
afleggen van het mo-examen, kort daarna gevolgd door het kandidaats- en het doctoraalexamen.  
 
Niet lang daarna werd Henk aangesteld als beleidsmedewerker aan het toenmalige Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).  Het begeleiden van beleidsveranderingen (lees bezuini-
gingen) bij door LNV bestuurde onderzoeksinstituten ging begrijpelijkerwijs niet altijd in goede har-
monie. Toen ook Henks eigen positie ter discussie stond, bedong hij een regeling waarbij hij een plek 
kreeg bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en voldoende tijd en assistentie kreeg om aan 
zijn dissertatie te werken over de ‘Veranderingen in de Nederlandse mosflora en luchtverontreini-
ging’. In 1986 vond hij Jan Barkman bereid om hem als promotor te begeleiden en samen stelden ze 
een werkplan op. Voor het veldwerk herhaalde Henk inventarisaties en vegetatieopnames van eer-
der eigen onderzoek en van dat van anderen, zoals in essenhakhout en lariksbossen en op de 
bunkers van de Hollandse waterlinie. Op de bunkers vond hij verscheidene voor ons land nieuwe 
Grimmia-soorten. Aanvullende gegevens ontleende hij aan allerlei bronnen. Ook deed hij transplan-
tatie-, beregenings- en begassingsexperimenten. Na het plotseling overlijden van Jan Barkman in 
1990 nam René Schumacker diens taak over. Hierdoor kon Henk zijn proefschrift afmaken en pro-
moveerde hij in 1992 aan de Universiteit van Luik (Greven 1992).  
 
Na zijn promotie richtte Henk Greven zich hoofdzakelijk op het mossengeslacht Grimmia. Er waren 
weinig specialisten die zich waagden aan dit grote en lastige geslacht. Het was hem een doorn in het 
oog dat er vooral herbariumonderzoek werd gedaan maar dat er nauwelijks  aandacht was voor het 
bestuderen van Grimmia’s in hun natuurlijke habitat. Henk deed dat anders en bestudeerde de 
Grimmia’s op hun standplaatsen, ook op plaatsen waarvan door anderen nieuwe soorten waren 
beschreven. Zo ging hij na het zomerkamp 1992 naar Gavarnie om daar in het spoor van Friedrich 
Kern de rotsformatie te zoeken die hij in 1914 beschreef als de groeiplaats van Grimmia pyrenaica. 
Henk stelde vast dat de mossen er nog net zo bij stonden als door Kern beschreven, maar dat er te 
weinig verschil was met Grimmia caespiticia om een aparte soort te erkennen. Anders ging het met 
de zoektocht naar Grimmia pilosissima, een in de vergetelheid geraakte soort die door Theodor Her-
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zog in 1911 werd beschreven van Sardinië. Henk vond de oorspronkelijke groeiplaats terug, bestu-
deerde Grimmia pilosissima ter plaatse en thuis microscopisch en erkende deze wel als een goede 
soort. Later vond hij Grimmia pilosissima ook op Corsica, Madeira en in de Serra da Estrela in 
Portugal. Het genus Grimmia is rijk aan probleemsoorten en Henk toonde zich hierover in discussies 
soms provocerend en stekelig, hetgeen de samenwerking met vakgenoten niet bevorderde. Enkelen 
noemde hij ‘herbariumbryoloog’ en dat was niet bedoeld als compliment. Henk pakte taxonomische 
problemen op zijn manier aan. De door Kern beschreven Grimmia limprichtii was zo’n probleem-
soort die door verschillende bryologen tot verschillende soorten werd gerekend, mede door het 
schaarse materiaal in de bestaande collecties. Via een tip van een Franse bryoloog onderzocht Henk 
een rotsformatie bij St. Paul waar hij de betreffende Grimmia’s naast elkaar en in verschillende 
stadia kon bestuderen. Hij verplaatste ook een stukje rots van St. Paul naar zijn tuin in Doorn. Grim-
mia limprichtii bleek een goede soort en wie als bryoloog de groeiplaats bij St. Paul zelf heeft onder-
zocht zal daar nauwelijks aan twijfelen. Zijn bevindingen legde hij vast in artikelen en in een boek 
(Greven 1995). 
  
Via het Nationaal Herbarium Nederland te Leiden (thans Naturalis afd. botanie) kon Henk Greven 
Grimmia-collecties van buitenlandse herbaria lenen om deze te bestuderen. Omdat hij inmiddels 
bekend stond als specialist kreeg hij ook privé van bryologen Grimmia-collecties uit de hele wereld 
ter determinatie toegestuurd. Henk revideerde meer dan 30.000 Grimmia-collecties, waaronder 
ruim 200 typecollecties. Het leverde hem een schat aan soortenkennis op maar ook een zeer lange 
lijst van nog eens te bezoeken excursiegebieden. Zijn 50 Grimmia-reizen strekten zich uit over zes 
continenten en werden door Henk beschreven in een manuscript voor een hopelijk nog uit te geven 
boek. Op de meeste reizen werd hij vergezeld door Shirley en later beurtelings door een van zijn 
zonen Stefan, Harmen en Jos. Ook anderen werden soms ingeschakeld. Een vriendin vertelde hoe ze 

Henk bij zijn geliefde Grimmia-biotoop. Foto: Shirley Khoeblal.
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een spoedcursus Grimmia herkennen en verzamelen kreeg en hoe Henk lovend was over de door 
haar meegebrachte vondsten, waarna hij met de buit ‘urenlang naar zijn werkkamer vertrok’. Een 
andere vriendin keerde terug met een ‘nieuwe’ Grimmia uit de Himalaya, verzameld nabij een door 
Nederlanders ondersteund project voor weeskinderen. Dit leidde tot een gezamenlijke reis naar de 
veelbelovende Grimmia-rotsen. Onder de giften die Henk meebracht voor het schooltje waren twee 
schaakspellen waarmee Henk de kinderen les gaf in zijn geliefde denksport.  
 
In 2001 bezocht Greven de staat Hawaii en ontdekte daar twee nieuwe soorten Grimmia op de hoge 
vulkanen Haleakala op het eiland Maui en op de Mauna Kea op het eiland Hawaii. Op Maui kwam hij 
in gesprek met enkele Canadese biologiestudenten die deelnamen aan een buitenlandse excursie. 
Henk vroeg of ze ook microscopen bij zich hadden: hij had immers een paar dagen daarvoor een 
nieuwe Grimmia voor de wetenschap ontdekt. Al snel kwam het bericht van hun docenten dat hij 
welkom was en een microscoop mocht gebruiken. Ook zouden ze het op prijs stellen als de ‘doctor 
from Holland’een gastcollege wilde verzorgen, hetgeen hij spontaan deed. Of hij al een naam voor 
de nieuwe mossoort had? Ja hoor, Grimmia mauiensis. Het volgende excursiedoel was de Mauna 
Kea, gelegen op The Big Island, zoals de Hawaiianen het eiland Hawaii noemen. De nieuwe soorten 
Grimmia mauiensis en Grimmia maunakeaensis werden gepubliceerd in zijn nieuwe boek Grimmias 
of the world, waarin 93 soorten waren opgenomen (Greven 2003).  
 
Vorig jaar werd Grimmia grevenii beschreven (Feng et al. 2014). Deze nieuwe soort werd naar Henk 
Greven genoemd ‘uit waardering voor zijn meer dan 25 jaar onderzoek en waardevolle bijdrage aan 
de taxonomie, ecologie en geografie van de soorten in het geslacht Grimmia Hedw.’ Henk voelde 
zich hierdoor zeer vereerd. Achteraf kun je zeggen dat ze juist op tijd waren omdat Henk niet lang 
meer zou leven. Maar hij leek toen nog kerngezond en was nog heel actief, ook in de BLWG als 
auteur en revisor van Grimmiaceae. De laatste update van zijn World Checklist of Grimmia Hedw. 
d.d. 20 Augustus 2014 is te vinden op de website www.grimmias of the world.com/ en bevat precies 
100 soorten.  
 
Velen van ons vernamen zijn overlijden via mosmail. Op de meegezonden aankondiging ‘Celebration 
of Life for Henk C. Greven’ is een van zijn lievelingsmossen afgebeeld: Grimmia mauiensis. 

 
Joop Kortselius 
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In Memoriam Uwe de Bruyn 
 
We zijn zeer geschokt door het voortijdig overlijden van onze collega Uwe de Bruyn. Hij overleed op 
48-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan een fatale ziekte. 
Uwe was vaak op lichenologische excursies en kampen van de BLWG en leverde een actieve bijdrage 
aan de inventarisaties. Hij deed mee aan alle hunebedexcursies, wat zijn specialisme was, maar hij 
was net zo geinteresseerd in korstmossen op bomen en dijken. Zijn eerste excursie was in Zuid-
Limburg, dus bepaald niet in aangrenzend gebied. 
Hij was altijd van de partij als de BLWG een kamp had in Duitsland, zoals in Gerolstein en Bentheim, 
en was dan ook mede-organisator. 
In eigen land organiseerde hij zelf excursies en korstmossenweekends (Kartierungstreffens), waar 
altijd wel Nederlandse BLWG’ers bij aanwezig waren. De ene keer naar oude bossen, een andere 
keer vooral naar oude kerken of hunebedden en ook een keer naar het laatste overgebleven stuif-
zand waarvandaan Sandstede Cladonia's had verzameld en beschreven. Dergelijke excursies bereid-
de hij uitgebreid voor, zodat we alleen maar rijke plekken te zien kregen, ook al waren het soms wit-
te hokken. 
Hij deed ook veldwerk op eigen gelegenheid, eerst voor zijn studie, maar later ook floristisch. Hij was 
als korstmossenspecialist van Niedersachsen als auteur betrokken bij Rode Lijsten en checklists van 
de deelstaat en van heel Duitsland. Hij publiceerde regelmatig over zijn vondsten, bijvoorbeeld veel 
in Herzogia. 
We zullen Uwe missen op de excursies en wensen zijn jonge gezin veel sterkte toe. 

 
André Aptroot 

 
 

Verenigingsnieuws 
 
Nieuws over Verspreidingsatlas.nl 
Door samenwerking met andere organisaties gaat de ontwikkeling van Verspreidingsatlas.nl, onze 
website, heel snel. Daarom vatten we de nieuwe mogelijkheden van de website hier even samen. 
 
Trendgrafieken 
Voor mossen en korstmossen zijn de soortenpagina’s voorzien van trendgrafieken. Deze waren al 
een tijdje voor een beperkte groep zichtbaar. De grafieken worden periodiek bijgewerkt. Voor plan-
ten jaarlijks, voor onze soortgroepen waarschijnlijk elke 5 tot 10 jaar.  
 
Boswachters op de kaart 
Wie inlogt in de atlas ziet een nieuw onderdeel Contactpersonen bij Staatsbosbeheer. Hier kun je 
een kaart vinden met de globale gebiedsgrenzen van SBB-terreinen en met één klik de contact-
persoon die over natuuronderzoek en vergunningen gaat. FLORON is bezig om ook andere terrein-
beheerders hiervoor te interesseren. Wie landelijk actief is met inventariseren heeft vaak moeite om 
de juiste persoon te vinden. Deze kaart is daar de oplossing voor. 
 
Begraafplaatsen 
Mathieu Groeneveld maakte een interactieve kaart met bijna alle begraafplaatsen in Nederland met 
daarbij een indicatie van het aantal gevonden soorten (mossen en korstmossen apart). Zo kun je in 
één oogopslag zien welke begraafplaatsen nog niet bezocht zijn. Door de link naar de website 
online-begraafplaatsen.nl kun je aan de hand van foto zien of het gaat om een strak gepoetste of 
juist een mooie verwilderde plek. De kaart vind je in het menu met het projectoverzicht (inloggen 
vereist). 
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Waarnemingeninvoer 
Een ander nieuw onderdeel is waarnemingeninvoer via Verspreidingsatlas.nl. FLORON heeft het 
voortouw hierin genomen. Met de Android-app PlantObs kun je waarnemingen in het veld verzame-
len en naar de Verspreidingsatlas sturen. Ook kun je de waarnemingen direct online invoeren. In het 
najaar komen speciale invoerschermen voor mossen, korstmossen en paddenstoelen beschikbaar. 
Enkele tientallen floristen gebruiken de site nu al. Dit past in de strategie om waarnemingen volledig 
online te gaan beheren met behoud van onze eigen standaarden voor naamgeving, coderingen en 
controlestatus. 
 
Profiel 
Waarnemers van vaatplanten, mossen, korstmossen en kranswieren hebben nu één identificatie-
nummer gekregen. De persoonsadministraties van FLORON en BLWG zijn daartoe samengevoegd en 
worden via Verspreidingsatlas.nl beheerd. In de toekomst willen we hier ook korte biografieën en 
foto’s van historische verzamelaars van flora aan toevoegen. Dat is een leuk project voor floristen 
(s.l.) met interesse in de geschiedenis van het natuuronderzoek. Leef je nog? Dan mag je een stukje 
over jezelf tikken en een foto toevoegen. Dat kan door na inloggen te klikken op het sterretje en te 
kiezen voor Mijn Profiel. 
 
Staat dit mos / korstmos er nog? 
Een interactieve kaart met locaties waar 10-20 jaar geleden (zeer) zeldzame mossen en korstmossen 
zijn gevonden, maar nadien niet meer zijn gemeld. De kaart wordt steeds bijgewerkt met recente 
meldingen. Is de soort gevonden, dan krijg je daar een melding van op het scherm. 
 
Plannen voor 2015 
• In 2015 staat uitbreiding met land- en zoetwaterslakken op stapel in samenwerking met 

Stichting ANEMOON. Het eerste fauna-avontuur voor de verspreidingsatlas! Mogelijk gaan we 
de fauna later in een apart deel onderbrengen.  

• Het overzicht van witte gebieden wordt verder geautomatiseerd en gaan vaatplanten onder 
dezelfde voorwaarden meedoen. Er is een beperkte reiskostenvergoeding beschikbaar voor het 
bezoeken van gebieden waar weinig soorten zijn gemeld. 

• In samenwerking met het Jeneverbesgilde maakt FLORON in de Verspreidingsatlas een 
registratiesysteem voor populatietellingen van planten in navolging van het lopende 
jeneverbesonderzoek en het boek Planten Tellen. 

 
Meer informatie: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl) 
 
 

Activiteitenagenda 
 
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 via 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.  
 
Zaterdag 13 juni – 1000-Soortendag 't Merkske 
Tijdens de 1000-soortendag ga je op stap met een groep specialisten van allerlei soortgroepen. Dit 
jaar is de dag in natuurgebied 't Merkske samen met Vlaamse natuurliefhebbers. Het is ook mogelijk 
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om al op vrijdagavond te beginnen (vleermuizen, nachtvlinders) en te overnachten. Op zaterdag 
wordt een barbecue aangeboden. Op zaterdag is er een korstmossenexcursie door Laurens Sparrius. 
Kun je zelfstandig mossen en korstmossen inventariseren, dan ben je van harte welkom. Geef je 
voor 1 juni op. 
 
Zaterdag 4 juli – Mossenexcursie in het Keukenhofbosch  
Op zoek naar mossen in het Keukenhofbosch, een van de weinige oude bossen op kalkarme oude 
duinen in Zuid-Holland, en moerasbosjes in de omgeving met de Leidse bryoloog Peter Hovenkamp. 
Start: 10:00 uur bij NS-station Hillegom.  
 
Zomerstop 
Begin september ligt er een nieuwe Buxbaumiella op de mat met een compleet activiteitenoverzicht 
voor dit najaar. Kijk vooral ook op de website! 
 
 
 

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m april 2015 
 
Nieuwe leden 
Agentschap Plantentuin Meise, bibliotheek, c/o Rombout, P. (Patrick), Nieuwelaan 38, 1860 Meise, 

België 
Apeldoorn, J.G.M. (Johan), Hoogvlietstraat 48, 2533 LB Den Haag, 06-18146226, 

johan.apeldoorn@ziggo.nl 
Dijk, E.A (Erik) van, Antiloopstraat 40, 6531 TP Nijmegen, 06-81326615, erik@glazenkamp.net 
Geveke, K.H., Jagersdreef 88, 3972 XH Driebergen  
Postma, E.M. (Eline), Cort van der Lindenlaan 9, 1412 BW Naarden, 06-46041700, 

postmanaarden@xs4all.nl 
Voet, A. (Aad) van der, Debussystraat 4, 2162 AL Lisse, aad.knnv@podos.nl 
 
Adreswijzigingen 
Barendse, R. (Rutger), Sint Odradastraat 9, 2490 Balen, België, Rutger.Barendse@telenet.be 
Olsthoorn, A.A. (Leon), Falckstraat 16, 2316 SG Leiden, 071-8904005, leon_olsthoorn@yahoo.co.uk 
Schrijvers, M. (Marcel), p/a Klipper 66, 2991 KL Barendrecht, king_marcel@yahoo.com 
 
Wijzigingen e-mailadres en/of telefoonnummer 
Tonckens, J. (Johannes), Nolenslaan 27, 9722 NL Groningen, 06-23040548, johannes@tonckens.nl 
Vervoort, M. (Maaike), Entrepotdok 34 B, 1018 AD Amsterdam, 020-6253650, 

maaikeverv@gmail.com 
Weeda, E.J. (Eddy), Veerallee 28, 8019 AC Zwolle, ejweeda@hotmail.com, 038-4238648 
 
Overleden 
Bruyn, U. (Uwe) de, Oldenburg, Duitsland 
Greven, H.C. (Henk), Doorn 
Hillegers, H.P.M. (Henk), Neerharen, België 
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Vragen aan... Rudi Zielman 

 
Rudi in actie in het Haaksbergerveen 
 
Je draait behoorlijk lang mee binnen de BLWG. Hoe ben je bij de mossen terechtgekomen? 
Nou, ik was natuurlijk een jongetje dat vogels spannend vond en er met NJN-vrienden achteraan 
holde. Toen kwam het moment dat we wilden weten waar die vogels dan precies zaten. Ik ging 
vegetatieopnamen maken en werd lid van de SJOC-groep. Bij die opnamen horen mossen, bleek uit 
Westhoff & Den Held (1969). Omdat ze zo kleurrijk waren keek ik eerst vooral naar korstmossen, on-
der meer de Cladonia's met de tabel van Hennipman. Korstmossen zijn nog steeds mooi, maar ook 
wel moeilijk. Ik kwam, vooral vanwege die opnames, steeds meer met mossen in aanraking. Dat 
probeer je eerst met de loep en wat gestencilde tabellen, de voorloper van de flora van Margadant 
& During, drie bundels waar ik zelf een kaftje omheen fabriekte, want ze sleten best hard. De loep 
bleek niet helemaal genoeg. Van het geld van een vakantiebaantje kocht ik een goede microscoop. 
En toen was ik verkocht. Die celpatronen onder de microscoop zijn gewoon schitterend! Er is aan 
mossen zoveel te beleven, dat je niet uitgekeken raakt. Bovendien vliegen ze niet weg. Later ging ik 
biologie studeren en kwam terecht bij Rob Gradstein in Utrecht. Door hem liet ik wat mossen con-
troleren die ik gedetermineerd had. Na een paar keer, zei hij : ‘Kijk, daar is het herbarium. Ga je 
collecties maar controleren aan de hand van gedetermineerd materiaal.’ Daar heb ik in die tijd heel 
veel gebruik van gemaakt en veel geleerd. Ik zocht allerlei mossen op die ik nog niet kende en kon ze 
dan in het veld makkelijker herkennen. Het was tamelijk laagdrempelig en het is erg jammer dat dit 
soort mogelijkheden er vandaag de dag voor anderen die op gang willen komen veel minder zijn. Ik 
wissel wel eens wat duplicaten uit met anderen. Dat is ook een leuke manier om eens wat nieuws te 
zien. 
 
Als Tukker breng je natuurlijk het liefst de mossen van Twente in kaart. Maar niet alleen, toch? 
Ik probeer er inderdaad wel een sport van te maken om Twente zo egaal mogelijk groen te krijgen 
op de kaartlaag voor Google Earth uit de verspreidingsatlas. Die kaartlaag gebruik ik veel om mijn 
excursies te plannen en te dromen over het volgende excursiedoel. Daarbij vind ik het ook leuk om 
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anderen erbij te betrekken. Ik heb veel geleerd van veldexcursies met mensen als Wim Margadant, 
Huub van Melick, Klaas van Dort, en veel anderen zoals Henk Greven. Volgens mij is het belangrijk je 
beeld van mossen als het ware te kalibreren met dat van anderen, voor je het weet maak je syste-
matische fouten bij inventarisaties. Op mijn beurt vind ik het nooit een probleem om bijvoorbeeld 
met lezingen en excursies mensen op weg te helpen. Met enige regelmaat geef ik ook mossencur-
sussen voor onder meer IVN-afdelingen. In Twente ga ik vaak op stap met de leden van de MOssen-
Groep Twente (MOGT). Daarin zijn  mensen als Jan Zwienenberg en Piet Kokke al heel lang actief, we 
hebben ook samen werkavonden om de lastige vondsten door te nemen. 
De laatste jaren hang ik een beetje in de vele venen van Nederland rond, ik ben bij die veenmossen 
terechtgekomen, omdat ik ze voor de flora van Suriname bewerkt heb en omdat ik venen zo ontzet-
tend mooi vind. Hoe meer je ervan ziet, hoe beter je die veenmossen snapt, maar je er ook over 
verbaast. Ook hier weer is het kijken door de microscoop zo geweldig, de afwisseling van groene en 
kleurloze cellen, de regelmaat, maar ook de vele variaties. Helaas blijft het nog steeds veel puzzelen, 
het is heel fijn dat Ad Bouman steeds weer bereid is om te kijken of het goed gegaan is. 
 
Twente komt steevast in de top-5 van de mooiste streken van Nederland voor. Wat is jouw favo-
riete gebied als je naar mossen wilt zoeken? 
Meestal ga ik naar de 'witte hokken' om daar wat meer soorten te vinden. Maar voor mooie plekken 
kom ik graag langs de Dinkel. Daar zijn struwelen met veel epifyten zoals Leskea polycarpa. De 
Dinkel is echt een fatsoenlijke rivier. Een poos ben ik druk geweest met het monitoren van de groei 
van Fossombronia foveolata in permanente kwadraten (pq's), met steun van Heinjo During. Daarbij 
keek ik natuurlijk ook steeds welke mossen erbij groeiden. De uurhokken waar ik deze pq's bekeek 
zijn nu het soortenrijkst in Twente, dat verbaast me wel en niet. Je vindt natuurlijk door keer op keer 
met je neus op de grond te zitten steeds iets nieuws. Eén van 'mijn' hokken met goudkorrelmos ligt 
in het Buurserzand, daar is een perceel (Het Rietschot) van landbouwgrond ontdaan, nu zo'n 10 jaar 
geleden, en er komt nog steeds van alles tevoorschijn. Vorig jaar werd er tijdens een PKN-excursie 
bijvoorbeeld Preissia gevonden. Maar als ik één topgebied moet kiezen, dan is het wel het Haaks-
bergerveen. Al in mijn middelbare schooltijd kwam ik er veel. Er is veel veranderd en het wordt er 
steeds natter en wilder. Er zijn mooie velden met beenbreek en ook fraaie bulten met hoogveen-
veenmos. Niet zo lang geleden vond ik er een leuke epifyt die kennelijk wat verdwaald was: Leuco-
don. Mijn hoop is nog om er Sphagnum subsecundum terug te vinden. 
 
Wie is de volgende persoon in deze rubriek en waarom? 
Ook weer een lastige vraag, als ik er één noem, doe ik anderen ernstig tekort. Maar misschien komt 
Klaas van Dort als meest loepzuivere BLWG'er in aanmerking. Klaas is even fanatiek bezig met 
mossen als met korstmossen. 
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