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BLWG-mossenexcursie 2 december 2017 naar 
uiterwaarden de Liemers 
 
Margriet Bekking 
 Naar aanleiding van een artikel in Buxbau-
mia, 2de jaargang nummer 1/2, verschenen in 1948, waarin verslag wordt gedaan van het allereerste najaarskamp van de BLWG in november 1947 naar ‘Montferland’, leek het me een aardig idee om er – 70 jaar na dato – nog eens te gaan kijken. Destijds werd tijdens de tweedaagse excursie op 1 en 2 november 1947 zowel het uiterwaar-dengebied ten zuidwesten van het gehucht Ooy (dit ligt tegen Zevenaar aan) als het Bergherbos in het eigenlijke Montferland bezocht. Beide gebieden maken deel uit van de Liemers. Het historische verslag, ge-schreven door W.D. Margadant, begint met:  
 
‘Het parool luidde: 1 november 1947 om 9.10 
uur aan het station te Zevenaar. De Amster-
dammer en Zaandammer(s) moesten echter 
nog wachten, voor ze de fietsende secretaris 
zagen verschijnen. Daarna werd echter met 
spoed een weg door het gehucht Ooy ingesla-
gen, die naar een arm van de Rijn met een 

eigen uiterwaard voerde. Reeds voor het be-
reiken van de dijk werden mossen gevonden 
van voedselrijke terreinen, zoals Leucodon. 
Eenmaal in de uiterwaard werd de buit 
daarvan nog groter: Leskea, Radula, Homa-lia, Neckera complanata enz. werden zorg-
vuldig van wilgen en meidoorns afgeplukt.’    Het moge duidelijk zijn dat de tijdgeest sindsdien is veranderd; tegenwoordig ko-men de BLWG’ers doorgaans per eigen auto naar de excursies en worden we bij naam genoemd. Het zou leuk zijn te achterhalen wie nou de Amsterdammer en de Zaandam-mer(s), plus secretaris zijn geweest die in 1947 met elkaar op stap gingen. Verderop in het verhaal worden ook nog ‘de Leide-naar en de andere Wageninger’ genoemd, die zich later bij het gezelschap voegden.   In 1947 bezocht men eerst de uiterwaarden en daarna het Bergherbos. Dit bos is in de loop der jaren goed onderzocht en daarbij is 

Foto 1. Hypnum cupressiforme (gesnaveld klauwtjesmos) in wintertooi. Foto: Kjell Nilsen. 
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geconstateerd dat de juweeltjes van (lever)-mossen die in het verslag vermeld worden, inmiddels verdwenen zijn.  Om die reden is het uiterwaardengebied bij Pannerden (enkele kilometers ten zuiden van Ooy) als excursiedoel gekozen, om te zien of er ook hier na 70 jaar veel is veran-derd.   
2 december 2017 – excursie naar 
de uiterwaarden bij Pannerden Ondanks de weersvoorspelling voor deze dag: dichte mist en temperatuur rond het vriespunt, stonden er toch nog vijf enthou-siaste bryologen om 10.00 uur op de afge-sproken parkeerplek bij Pannerden. De mist was zo dicht dat we een auto met deel-nemers die dichter bij de dijk geparkeerd stond, niet konden zien. Na enig wachten kwam het toch goed en konden we op pad, onder leiding van Jurgen Nieuwkoop, ken-ner van de mosflora in het rivierengebied, en de deelnemers Koos van der Vaart, Ans de Haan, Kjell Nilsen en Margriet Bekking. Op het programma stonden drie doelen: een zandige oever van een zandwinnings-plas in de Lobberdensche Waard, een ooi-bos in dezelfde uiterwaard en enkele rivier-kribben.  

Oever zandwinningsplas, km-hok 
200-432 Het water in de plas staat behoorlijk hoog en er rest ons een kleine strook zandige oe-ver, die bij hoogwater onderloopt. We vin-den er enkele specifieke soorten van peri-odiek overstroomde plaatsen, waaronder 
Bryum klinggraeffii (scharlakenknolknik-mos), Leptobryum pyriforme (slankmos) en 
Riccia cavernosa (sponswatervorkje). Er wordt tevergeefs gezocht naar protonema-matjes met plantjes van Ephemerum ruthe-
anum (oevereendagsmos), een soort die op deze plek eerder gevonden is, maar ver-moedelijk vanwege de oprukkende dichte rietbegroeiing hier nu niet aangetroffen wordt. Vermeldenswaard is de vondst door Jurgen van Bryum knowltonii (roodmond-knikmos).   
Uiterwaardbos met voormalige 
kleiputten, km-hok 201-432 We verplaatsten onze auto’s zuidwaarts richting uiterwaardbos. Door de vorst en mist was alles berijpt en bevroren en zag het landschap er prachtig uit. De mossen waren voorzien van een berijpt ijslaagje, wat de herkenning in het veld er niet mak-kelijker op maakte. In het uiterwaardbos waren de voormalige, wat lagergelegen 

Foto 2. Neckera complanata (glad kringmos) met flagellen. Foto: Kjell Nilsen.
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kleiputten nog goed te herkennen. Op deze beschutte plaatsen troffen we daadwerke-lijk de soorten waarvoor we gekomen wa-ren. In dit oude wilgenstruweel met zowel liggende als opgaande stammen vonden we al meteen twee soorten touwtjesmos naast elkaar groeiend: Anomodon viticulosus en A. 
attenuatus (resp. groot en klein touwtjes-mos). Beide soorten werden deze dag op meerdere groeiplaatsen in mooie popula-ties aangetroffen. Ook Homalia trichomano-
ides (spatelmos) en Neckera complanata (glad kringmos) kregen we meermaals te zien. Algemeen in dit zachthout ooibos was 
Leskea polycarpa (uiterwaardmos), dat we veelal kapselend aantroffen. Een schuine stam van een dikke wilg was tot ooghoogte bijna geheel bedekt met Scleropodium cespi-
tans (vossenstaartmos). De uiterwaard-vorm van Brachythecium mildeanum (moer-asdikkopmos) was ook op meerdere stam-men aanwezig. Op de horizontale stam van een dikke oude wilg stond Plagiomnium 
cuspidatum (spits boogsterrenmos) met kapsels; te herkennen aan het breed aflo-pende blad en de tanding alleen in de bovenste bladhelft. Spits boogsterrenmos is een kensoort van oude ooibossen. Op een boomvoet groeide Thamnobryum alopecu-
rum (struikmos). Aan epifytische levermos-

sen vonden we de ‘bekende drie’: Frullania 
dilatata (helmroestmos), Metzgeria furcata (bleek boomvorkje) en Radula complanata (gewoon schijfjesmos), en een enkele keer 
Metzgeria fruticulosa (blauw boomvorkje). De Zygodon die we vaak aantroffen, werd gedetermineerd als Zygodon viridissimus (echt iepenmos). Aan haarmutsen vonden we slechts twee soorten: Orthotrichum affi-
ne en O. diaphanum (gewone en grijze haar-muts). De haarmutsen zagen er met een wit rijprandje allemaal hetzelfde uit, waardoor we wellicht soorten over het hoofd gezien hebben. Syntrichia papillosa (knikkerster-retje) en de kapselende Syntrichia laevipila (boomsterretje) waren beter te herkennen.   
Rivierkribben van het Bijlandsch 
Kanaal, km-hok 200-431 Het laatste excursiedoel van deze dag wa-ren de rivierkribben, die al aan het over-stromen waren vanwege de hoge water-stand. We konden de hoogste krib nog nét bereiken. De mossen stonden deels al onder water, maar we vonden er toch nog de typische riviersoorten: naast de algemene 
Leskea polycarpa zagen we Syntrichia latifo-
lia (riviersterretje), Cinclidotus fontinaloi-
des (gewoon kribbenmos), Schistidium pla-
typhyllum (kribbenachterlichtmos), Didy-

Foto 3. Homalia trichomanoides (spatelmos) met kapsels. Foto: Kjell Nilsen.
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modon nickolsonii (rivierdubbeltandmos) en D. sinuosus (bros dubbeltandmos). Na al dat moois konden we tevreden huis-waarts keren.   Terugkomend op het verhaal in Buxbaumia nummer 1/2 van 1948 met het bezoek aan de uiterwaarden in dit deel van de Liemers, kan geconcludeerd worden dat de genoem-de soorten van weleer nog steeds in het gebied voorkomen. We hebben weliswaar een uiterwaardengebied bezocht dat iets zuidelijker lag, maar daar troffen we een bijzonder rijk ooibos. Alleen de 70 jaar geleden genoemde Leucodon (eekhoorn-tjesmos) is niet aangetroffen.   Verder hebben we op alle drie de bezochte locaties zowel Drepanocladus aduncus var. 
aduncus, alsook Drepanocladus aduncus var. 
kneiffii aangetroffen; een habitatvoorkeur is hier nog niet echt te ontdekken.  
Literatuur Margadant, W.D., 1948. De najaarsexcursie in Montferland. Buxbaumia 2, nummer 1/2: 1-4.  Siebel, H., During, H.J. 2006. Beknopte Mosflora van Nederland en België. KNNV Uitgeverij Utrecht.  

NDFF Verspreidingsatlas, [december 2017].  www.verspreidingsatlas.nl.   
Auteursgegevens M. Bekking, Van Almondestraat 12, 5342VS Oss (margrietbekking@gmail.com) 
 
Abstract 
Report of a bryological excursion to river forelands 
of the Rhine near Pannerden  Prompted by an excursion to the Liemers (a region east of Arnhem) that took place 70 years ago, we revisited the area on 2nd December 2017. The report of the first excursion, published in 1948 in Buxbaumia, mentions finds of Leskea 
polycarpa, Radula complanata, Homalia tricho-
manoides, Leucodon sciuroides, and Neckera com-
planata, the latter three of which are nowadays uncommon or rare species. During our excursion to the floodplain woodland, we found back all species mentioned in the report of 70 years ago, except for Leucodon. On the bark of old willows several populations of the rare 
Neckera complanata, Anomodon viticulosus, Ano-
modon attenuatus and the uncommon Homalia 
trichomanoides were found. Leskea polycarpa and 
Radula complanata are common species nowa-days. Moreover, we found Plagiomnium cuspida-
tum, a specific moss of old floodplain woodland. On a bank of an isolated pond, we discovered 
Bryum knowltonii, a pioneer species which of late appeares to be much less rare than previously was thought.  

Foto 4. De mogelijkheden voor kribbenexcursies waren beperkt. Foto: Kjell Nilsen.
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Leermossen (Peltigera-spp.) op wilgen in het 
zoetwatergetijdegebied 
 
Arno van der Pluijm, Klaas van Dort & Arno Boesveld 
 
Inleiding De huidige ‘natuurlijke’ wilgenbossen van het zoetwatergetijdengebied zijn alle ooit ontstaan uit cultuurgrienden. De kapcyclus in de meeste grienden bedroeg meestal drie tot vijf jaar. Het van hakgrienden geoogste hout werd onder meer gebruikt in de hoe-pelindustrie, voor gereedschapsstelen en in de waterbouw. Om economische redenen zijn in de huidige tijd vrijwel alle hakgrien-den aan hun lot overgelaten en daarna ver-wilderd, een proces dat ‘doorschieten’ wordt genoemd.  
 
Successie van epifyten in door-
geschoten grienden: Peltigera’s 
melden zich Al tijdens de cultuurfase komt in hak-grienden de kolonisatie door epifyten op gang. Op de takken van het opschot krijgen epifyten echter geen kans, hooguit groeien hierop wat algen. Met een maximale leeftijd van drie tot vijf jaar worden ze simpelweg niet oud genoeg om vestiging van epifyten te faciliteren. De stronken daarentegen ra-ken van het begin af met mossen begroeid, voornamelijk met slaapmossen. Soms zijn het mossen die vanaf de bodem met hun kruipende stengels tegen de stronken om-hoog groeien, zoals Kindbergia praelonga (fijn laddermos), Brachythecium rutabulum (gewoon dikkopmos) en Oxyrrhynchium hi-
ans (kleisnavelmos). Andere soorten, zoals 
Hypnum cupressiforme (gesnaveld klauw-tjesmos), vestigen zich via de lucht. In de loop der jaren worden de stronken slechts langzaam dikker en bij elke kapcyclus steeds schoksgewijs iets hoger. De opper-vlakte aan kale schors neemt in dit biotoop slechts langzaam toe. De explosieve groei waartoe wilgen in staat zijn, betreft voor-namelijk het opschot van de takken. Van het begin af aan wordt op de stronken door langlevende slaapmossen een heftige con-currentiestrijd geleverd om de beperkte ruimte, concurrentiezwakke pioniermos-

sen krijgen in dit voedselrijke biotoop geen kans.  Als grienden niet meer gehakt worden en zich tot opgaand bos ontwikkelen, treden er snelle veranderingen op. In de strijd om zonlicht groeien enkele twijgen van de oorspronkelijke ‘pruiken’ zeer snel uit tot formidabele takken. Binnen korte tijd komt zo zeer veel substraat in de vorm van kale schors beschikbaar.  Vanaf een periode van ca. 10 jaar ver-wildering kan zich op de takken een soor-tenrijke pionierbegroeiing ontwikkelen. De schorseigenschappen (mate van verwering, beschikbaarheid van nutriënten, ruwheid e.d.) worden dan geschikt voor succesvolle kieming van diasporen van epifyten. De 13- tot 17-jarige takken zijn het soortenrijkst. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd deze fase in de Biesbosch gekenmerkt door mozaïeken van blad- en struikvormige li-chenen, ’vlek’-vormige levermossen, polle-tjes topkapselmossen en tapijtvormende slaapmossen, waaronder tal van zeldzaam-heden (van der Pluijm 1995). In recente tijd, nu de luchtkwaliteit aanmerkelijk is ver-beterd en waarschijnlijk ook door het war-mere klimaat, blijken zich verrassenderwijs op jonge takken daarnaast ook enkele tien-tallen korstvormige lichenen, uit bijv. de ge-slachten Anisomeridium, Arthonia, Bacidia, 
Graphis, Lecania, Lecanora, Lecidella, Ope-
grapha, Phaeographis, Porina en Strigula te kunnen vestigen.  Na ca. 20 jaar gaan enkele soorten domine-ren en neemt de soortenrijkdom weer sterk af (van der Pluijm 1995). De periode van verwildering waarna dominantie van enke-le soorten begint, 20 jaar, is in de vorige eeuw vastgesteld. In recente tijden van op-warming van het klimaat lijkt deze periode een stuk korter geworden en bedraagt naar schatting nog slechts 15 jaar. De recent verzamelde gegevens dienen nog nader uitgewerkt te worden. 
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Net als op de stronken is op de doorgescho-ten takken het eindstadium in de successie gekarakteriseerd door tapijten van lang-levende slaapmossen zoals Brachythecium 
rutabulum, Hypnum cupressiforme, Kindber-
gia praelonga, en bovendien komen Ambly-
stegium serpens (gewoon pluisdraadmos), 
Rhynchostegium confertum (boomsnavel-mos) en Leskea polycarpa (uiterwaardmos) voor. Op open plekken in het slaapmosdek zijn soms nog Bryum capillare (gedraaid knikmos, in veel gevallen betreft dit een recent van B. capillare s.l. afgesplitst taxon, 
B. laevifilum, boomknikmos), Zygodon viri-
dissimus (echt iepenmos) en een enkele keer het levermos Metzgeria furcata (bleek boomvorkje) te vinden. Voor korstmossen lijkt echter tegenwoordig op de ‘hoofd-tribune’, de regenkant van oudere wilgen-stammen en takken, geen plaats meer te zijn. Hooguit kun je af en toe nog een kwij-nend thallus van Parmotrema perlatum (groot schildmos) of Flavoparmelia capera-
ta (bosschildmos) aantreffen, dat zijn oor-spronkelijke plekje claimt.  

Met het overheersen van slaapmossen op zowel de lagere (voormalige stronken uit de hakgriendfase) als hogere delen (doorge-schoten takken) van wilgenstammen, leek de successie van epifyten een eindstadium bereikt te hebben. In de oudste griendbos-sen kan op boomvoeten deze slaapmosfase wel vijfenzestig jaar standhouden. Sinds enkele jaren zijn plaatselijk echter interes-sante, nieuwe ontwikkelingen te bespeu-ren. Zo weten zich in dikke, oude slaap-mostapijten op schuine stammen steeds vaker varens te vestigen. Behalve eikvarens (Polypodium spp., Foto 1) en stekelvarens (Dryopteris spp.) duiken zelfs tongvaren en steenbreekvaren op. Een ander opmerkelijk verschijnsel is de vestiging van leermossen (Peltigera spp.) in het mosdek op wilgen-takken in zeer natte griendbossen.  In de Biesbosch en in Klein Profijt bij Rhoon vonden we recentelijk een drietal leermos-soorten, te weten Peltigera didactyla, P. 
neckeri en P. praetextata. De begeleidende soorten en ecologische gegevens zijn sa-mengevat in Tabel 1. In Tabel 2 staan de bijbehorende vindplaatsgegevens. 

Foto 1. Klein Profijt 2015, wilgenvloedbos, schuine wilgenstam met een door Peltigera neckeri over-
groeid slaapmosdek, waarin zich ook eikvarens hebben gevestigd. Foto: Klaas van Dort. 
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1. Peltigera didactyla (soredieus 
leermos)  

Peltigera didactyla is een vrij klein leermos. Belangrijke veldkenmerken zijn de ronde soralen op de bovenkant van het thallus, en de korte, onvertakte rhizinen aan de on-derkant. De soort komt gewoonlijk voor op ruderale plekken in vrij schrale vegetaties en kan als een van de weinige korstmossen ook in periodiek nat milieu groeien (Apt-root et al. 2011). Dit laatste geldt zeker ook voor de Brabantse Biesbosch. Soredieus leermos is hier in 2012 aangetroffen in een tweetal griendbossen. In beide gevallen betreft het een horizontale, dode boomstam boven water, de ene aan een griendsloot en de ander langs een grote kreek. Peltigera 
didactyla groeit hier over oudere mostapij-ten van o.a. Brachythecium rutabulum. De begeleidende soorten Riccia fluitans (ge-woon watervorkje), Drepanocladus aduncus (moerassikkelmos) en Lophocolea bidenta-
ta (gewoon kantmos) duiden op natte om-standigheden (Tabel 1). In het herbarium-materiaal bleken zelfs schijfjes van kroos (Lemna sp.) aanwezig te zijn. Hoewel niet dagelijks overspoeld, staat de groeiplaats kennelijk bij hoge waterstanden onder wa-ter. Op de stammen wordt dan ook perio-diek slib afgezet, wat het voorkomen van het terrestrische levermos Lunularia cruci-
ata (halvemaantjesmos) verklaart. Op de dode stam langs de kreek was sprake van een flinke populatie van vijf afzonderlijke leermosthalli, waarvan de grootste ca. 20×20 cm mat. Deze groeiplaats bleek in 2017 helaas verdwenen.  
2.  Peltigera neckeri (zwart leermos) 
Peltigera neckeri is een leermos met een gladde, niet-viltige bovenzijde. De door ons gevonden exemplaren kenmerken zich als volgt. Thallusranden droog naar boven om-gekruld, waarbij de witte buitenrand van de onderzijde zichtbaar is. Op de onderkant, meer naar het thalluscentrum toe, bevindt zich een netwerk van verheven, zwarbruine aders, met daartussen opvallend witte rondachtige vlekken, een verschil met P. 
hymenina (kaal leermos) die een geheel lichte onderzijde heeft. De bruine rhizinen staan verspreid (niet in concentrische ba-nen) ingeplant. Ze zijn aan de basis staaf-

vormig en daarboven breed, penseelvormig vertakt. Bij de meeste collecties is op de bovenzijde, vooral aan de uiteinden van de lobben, een fijne witte berijping (‘zout-kristallen’) zichtbaar. Sorediën en isidiën ontbreken. De soms aanwezige apotheciën zijn zwartbruin en bij droogte vaak om-gekruld. Zwart leermos staat als Bedreigd op de Rode Lijst Korstmossen (Aptroot et al. 2012). Tot dusver is deze zeldzame soort in Nederland hoofdzakelijk gevonden op zandgrond, vooral op grazige plekken in de kustduinen (Aptroot et al. 2011). De recente waarnemingen op wilgen in het zoetwater-getijdegebied zijn dan ook verrassend. De nauw verwante P. hymenina is overigens in 2014 al eens op een vergelijkbare stand-plaats gevonden, namelijk op wilgenstam-men in een oud wilgenbos op het Vogel-eiland in het Zwarte Meer bij Genemuiden (pers. med. A. Aptroot). Ter volledigheid ten aanzien van epifytische Peltigera-vondsten in het verleden, in het waarnemingenbe-stand van de BLWG bevindt zich ook nog een vondst van P. canina. Dit is een opgave uit 1975 van Harrie Sipman, van een wilg uit een eendenkooi in de Bommelerwaard.   
Peltigera neckeri in Klein Profijt Het natuurreservaat Klein Profijt bij Rhoon omvat zo’n 50 hectare wilgenvloedbos op de noordoever van de Oude Maas, de best bewaarde zoetwatergetijdenrivier van Ne-derland. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt hier nog één tot anderhalve meter. Het bos, grotendeels een doorgeschoten griend, is doorsneden door diepe kreken en loopt tweemaal per dag onder water. Bijge-volg is de luchtvochtigheid er permanent hoog, een essentiële voorwaarde voor het ontstaan van een soortenrijke vegetatie op stammen en takken. Klein Profijt telt dan ook vele bijzondere (epifytische) mossen en korstmossen. Recentelijk zijn hier onder meer gevonden Aneura maxima (groot vet-mos, van der Pluijm 2016), Phaeographis 
smithii (roze runenkorst), P. dendritica (witte runenkorst), Graphina anguina (doolhof-schriftmos) en Chaenotheca hispi-
dula (kort schorssteeltje). In 2015 ontdek-ten we een enorm plakkaat (50×40 cm) van 
Peltigera  neckeri op  een  scheve schietwilg. 
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Tabel 1. Ecologische tabel Peltigera-soorten. Extra legenda bij ‘boomsoort’: † - op dode wilgenstam, D - 
Duitse dot, S - schietwilg (of kruising met kraakwilg), r - regeneratietak van (onbepaalde) wilg. 

Peltigera praetextata neckeri didactyla Locatie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Formaat thallus (cm2) 700 500 140 2000 70 25 25 6 100 200 50 80 40 60 50 15 400 Apotheciën (A) . . . . . . A . A . . . . A . . A Boomsoort † D D r? S D S D S r D D D D D † † Hoogte (cm) 80 150 120 140 110 210 180 150 140 100 240 100 280 220 120 30 80 Op mossen groeiend (m) m m m m m (m) m m m m ? m m m m m m Inclinatie (°) 0 75 50 45 10 85 40 . 80 90 . . . . . 0 0 
Blijvers, oudere bomen                                    
Amblystegium serpens x x . . x . x x x . . x x . x . x 
Brachythecium rutabulum x x x . x x x x x x . x . x x x x 
Bryum capillare . . . . x . . x x . . . x . . . x 
Homalia trichomanoides x . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hypnum cupressiforme x x x x x x x x x x . x x . x x x 
Kindbergia praelonga x x x x x . x x x x x . . x . . x 
Leskea polycarpa . . . . . . . . x . . . . . . x . 
Metzgeria furcata . x . . . . . . . . . . . . . . . 
Zygodon viridissimus . x . . . . x . . . x . x x . . . 
Pioniers, jongere takken         
Cololejeunea minutissima . . . . . . . . . . . . x . . . . 
Cryphaea heteromalla . . . . . x x . . . x . x . . . . 
Frullania dilatata . . . . . . x . . . . . . . . . . 
Metzgeria fruticulosa . . . . . . x x . . x x . x . . . 
Orthotrichum affine . . . . . . x x . . x x x x . . . 
Orthotrichum lyellii . . . . . x . . . . . . . . . . . 
Orthotrichum pulchellum . . . . . x . x . . . . . . . . . 
Pylaisia polyantha . . . . . . . . . . x . . . . . . 
Syntrichia papillosa . . . . . x . . . . . . . . . . . 
Zygodon conoideus . . . . . x . . . . x . . x . . . 
Anisomeridium polypori . . . . . . . . . . . . . x . . . 
Parmelia sulcata . . . . . x . . . . . . . . . . . 
Parmotrema perlatum . . . . . x x . . . . . . . . . . 
Punctelia subrudecta . . . . . x x . . . . . . . . . . 
Soorten moerasbodem         
Brachythecium mildeanum x . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drepanocladus aduncus . . . . . . . . . . . . . . . x . 
Lophocolea bidentata . . . . . . . . . . . . . . . x x 
Lunularia cruciata . . . . . . . . . . . . . . . x . 
Riccia fluitans . . . . . . . . . . . . . . . x x 
Overige soorten                  
Sanionia uncinata . . . . . . . . . . . . x . . . . 
Polypodium spp. . . . x . . . . . . . . . . . . .  Het groeide over een slaapmosmat van overwegend Hypnum cupressiforme en 

Kindbergia praelonga (Foto 1). In hetzelfde mosdek hadden zich ook eikvarens geves-tigd (Foto 1). Hans Meijer vond in 2016 op een wilg enkele honderden meters meer westelijk een tweede exemplaar van P. 
neckeri.  

Peltigera neckeri groeit óp mossen, niet op de wilgentakken zelf. Het weet zich krui-pend over het mosdek uit te breiden. De ge-bolde thallusuiteinden golven als het ware eerst over de mossen heen, vervolgens hechten de lobben zich met rhizinen vast en tenslotte strekt het korstmos zich vlakdek-kend over het mosdek uit. De onderliggende
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Tabel 2. Vindplaatsen Peltigera-soorten in de Biesbosch en Klein Profijt. 
    locatie datum X-coördinaat Y-coördinaat

Peltigera praetextata
1 Ottergriend 10-4-2017 111.202 424.538 
2 Ottergriend 28-4-2017 111.138 424.318 
3 Ottergriend 28-4-2017 111.166 424.289 

Peltigera neckeri 

1 Klein Profijt 10-2-2015 089.991 428.041 
2 Klein Profijt 20-5-2017 089.422 428.211 
3 Ottergriend 28-4-2017 111.150 424.295 
4 Ottergriend 28-4-2017 111.156 424.295 
5 Ottergriend 28-4-2017 111.157 424.367 
6 Ottergriend 28-4-2017 111.184 424.375 
7 Ottergriend 28-4-2017 111.206 424.300 
8 Ottergriend 28-4-2017 111.188 424.378 
9 Ottergriend 28-4-2017 111.170 424.375 

10 Ottergriend 28-4-2017 111.163 424.375 
11 Ottergriend 28-4-2017 111.175 424.370 
12 Ottergriend 28-4-2017 111.160 424.335 

Peltigera didactyla 1 Jannezand 23-2-2012 118.4 416.2 
2 St.-Jansplaat 20-3-2012 116.9 414.95  mossen raken meestal snel verstikt onder de forse leermoslobben, maar soms duurt het lang eer de onderlinge strijd tussen mos en korstmos is beslist. Mosstengels kunnen tussen de kieren van de thalli omhoog kruipen en op hun beurt het leermos weer overgroeien. Deze overlevingstechniek is 

vastgesteld bij Kindbergia (Foto 2), en ook bij Hypnum en Brachythecium (Foto 4). De Nostoc-algen in Peltigera’s kunnen vrije stikstof uit de lucht omzetten in een voor de schimmel fysiologisch opneembare vorm als nitraat. Geholpen door die ingebouwde ‘stikstoffabriekjes’ behoren leermossen tot 

Foto 2. Peltigera neckeri, Klein Profijt, 2015, thallus met omhoog gekrulde thalluslobben, doorgroeid 
met Hypnum cupressiforme en Kindbergia praelonga. Foto: Klaas van Dort.
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de snelst groeiende korstmossen. Dankzij hun hoge groeisnelheid kunnen ze waar-schijnlijk de concurrentiestrijd om ruimte met slaapmossen winnend afsluiten. De ra-diaire groei kan twee tot drie centimeter per jaar bedragen (Douglass 2008). Onder halfnatuurlijke omstandigheden zijn bij P. 
canina zelfs groeisnelheden van meer dan 6 cm per jaar gemeten (Webster & Brown 1997).  
Peltigera neckeri in de Ottergriend   De Ottergriend is een van de laagstgelegen en natste wilgenmoerassen van de Slie-drechtse Biesbosch. De amplitude van het zoetwatergetij bedraagt hier zo’n 70-80 cm. Evenals in Klein Profijt staat de griendbo-dem bij iedere vloed onder water. Om-streeks 1960 is het hakken van de griend gestaakt (Foto 3). De Ottergriend is daar-mee een van de oudste griendbossen in de Sliedrechtse Biesbosch. Samen met de na-bijgelegen Sterlinggriend is het wilgenbos bryologisch uitermate waardevol vanwege het voorkomen op modderige wilgenstam-men van een flinke populatie van de in heel Europa zeer zeldzame Timmia megapoli-
tana (vloedschedemos, Weeda et al. 2015).  

In de Ottergriend is P. neckeri voor het eerst gevonden in 2017. In het zuidwestelijk deel van het bos bleek een behoorlijk grote po-pulatie voor te komen. Op een tiental schui-ne, soms ook verticale regeneratietakken van Duitse dot en schietwilg (Kaart 1) wer-den zowel decimeters grote, oudere thalli (Foto 4), als enkele centimeters brede, jonge thalli aangetroffen.  Spectaculair is dat P. neckeri zich hier niet alleen vestigt in mostapijten op dunne, ou-dere stammen, maar ook hoger op nog weinig begroeide, jonge takken. Het is daar zelfs in staat om de aanwezige pioniermos-sen te overgroeien (Foto 5). Dat het proces zich snel voltrekt blijkt uit het feit dat zich onder Peltigera-lobben soms nog vrijwel in-tacte, forse planten van Cryphaea hetero-
malla (vliermos) met sporenkapsels bevin-den. Ook de geconstateerde hoogte van ves-tiging – tot maximaal 280 cm boven de griendbodem – is opmerkelijk. In de litera-tuur hebben we waarnemingen van zulk ‘gedrag’ van P. neckeri niet kunnen vinden. Frequente begeleidende soorten van P. 
neckeri in het pioniermilieu zijn Orthotri-
chum affine (gewone haarmuts), Cryphaea 
heteromalla, Zygodon conoideus (staafjesie-penmos) en Metzgeria fruticulosa (blauw 

Foto 3. Ottergriend 2017, wilgenvloedbos, dode tak met Peltigera praetextata, op de bodem groeit 
Timmia megapolitana. Foto: Arno Boesveld.
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boomvorkje). Incidenteel werden ook on-der meer Orthotrichum lyellii (broedhaar-muts), O. pulchellum (gekroesde haarmuts), 
Frullania dilatata (helmroestmos), Colole-

jeunea minutissima (dwergwratjesmos), 
Punctelia subrudecta (gestippeld schild-mos) en Parmotrema perlatum genoteerd (Tabel 1).  

Foto 4. Peltigera neckeri, Ottergriend zuidwestelijk deel, 2017, fors, vochtig thallus op wilgentak, door-
groeid met Hypnum en Brachythecium. Foto: Arno Boesveld.

Foto 5. Peltigera neckeri, Ottergriend zuidwestelijk deel, 2017, 210 cm hoog op tak tussen pioniersoor-
ten, o.a. met Orthotrichum lyellii, Cryphaea heteromalla en Parmotrema perlatum. Foto: Arno Boesveld. 
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3. Peltigera praetextata (ruig 
leermos) 

Peltigera praetextrata is een fors tot zeer fors, vaak gebobbeld leermos. Het ver-spreidt zich vooral met behulp van isidiën, een uniek verschijnsel onder de Neder-landse leermossen. De schubvormige isi-diën, in deze vorm ook wel schizidiën ge-noemd, worden gevormd aan thallusranden (marginaal) en op het thallus langs scheu-ren (laminaal). De bleke, naar beneden om-gebogen rand van de thalluslobben is op de bovenzijde vaak witviltig, aangedrukt be-haard. De witte tot bruine, dolkvormige, onvertakte rhizinen zijn bezet met zeer korte, haaks afstaande haartjes. Ze verto-nen daardoor een fluwelig aspect, maar dit is alleen zichtbaar bij sterke vergroting. Vooral de aanwezigheid van isidiën en een witwollige beharing op de bovenzijde zijn belangrijke veldkenmerken. In Nederland staat ruig leermos te boek als zeer zeldzaam. Er resteren nog maar enkele vitale populaties, met name op oude stoven in essenhakhout (van Dort & Spier 2001, van Dort 2015). Het maakt hier deel uit van de Touwtjesmos-gemeenschap (Sciurohyp-
no populei-Anomodontetum viticulosi), een door slaap- en levermossen gekarakteri-

seerd gezelschap van luchtvochtige bossen (Van Dort & Weeda 2017). Hoewel P. prae-
textata in het buitenland ook voorkomt op rotsen, genieten boomvoeten in vochtige bossen de voorkeur (Vitikainen 1994, Wirth et al. 2013). Opmerkelijk is dat ruig leermos recentelijk in enkele oude, verwilderde es-senhakhoutcomplexen sporulerend is aan-getroffen. Net als in de getijdengrienden die aan hun lot zijn overgelaten, dient zich wel-licht een nieuwe fase aan in de bosontwik-keling, een tot nu toe uit Nederland onbe-schreven climaxstadium dat kennelijk ster-ke overeenkomsten vertoont met dat van natuurlijke, oude bossen. In de Biesbosch is P. praetextata, net als P. 
neckeri, voor het eerst in 2017 gevonden in de Ottergriend. Tot nu toe zijn drie groei-plaatsen ontdekt (Kaart 1). De mooiste, met een thallus van wel 35×20 cm (foto 6), be-vindt zich in het deel van het moerasbos waar ook Timmia megapolitana stand-houdt. Daarnaast werden in het zuidwesten van de Ottergriend, op geringe afstand van elkaar een tak met een deels beschadigd, fors thallus en een tak met een jong exem-plaar aangetroffen (Foto 7). De voorkeur gaat duidelijk uit naar horizontale tot schui-ne, levende of dode takken. Op verticale tak-ken is ruig leermos nog niet waargenomen. 

Kaart 1. Verspreiding van 
Peltigera neckeri en P. 
praetextata in de 
Ottergriend (in 2017). 
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Ruig leermos is tot dusver uitsluitend ge-vonden in oude mosmatten, met o.a. Kind-
bergia praelonga, Hypnum cupressiforme en 
Brachythecium rutabulum. In tegenstelling tot P. neckeri, toont P. praetextata geen nei-ging om jonge takgedeeltes te koloniseren. De groeiplaatsen bevinden zich op hoogtes van 80-150 cm boven de bosbodem. Dat is ver boven het gemiddelde hoogwaterni-veau, en zulke takgedeeltes zullen slechts bij uitzonderlijk hoogwater overspoeld ra-ken.  

Populatievorming van Peltigera 
praetextata en P. neckeri in de 
Ottergriend Je kunt je afvragen hoe beide Peltigera’s in de Ottergriend terecht zijn gekomen (Kaart 1). Peltigera praetextata heeft zich waar-schijnlijk met behulp van isidiën op een wilg gevestigd en van daar af twee bomen in de nabijheid weten te bereiken. Mogelijk gaat het in alle gevallen om onafhankelijke ves-tigingen van buiten de regio. Bij P. neckeri is echter ‘zich vestigen en vervolgens uitbrei-den’ sowieso problematisch. De soort is dispersie-gelimiteerd. Bij gebrek aan isi-diën of sorediën is verspreiding door mid-del van sporen van de schimmelcomponent de enige optie. De alg reist dus niet met de sporen mee. Bij terrestrische populaties, zoals in de duinen, is het voorstelbaar dat door laterale groei of door fragmentatie nieuwe plekken kunnen worden bezet. Bij epifyten is dat echter veel moeilijker of zelfs onmogelijk. Voor Peltigera is elke wilg im-mers te beschouwen als een ecologisch ge-isoleerd eiland in een zee van omliggende, onbewoonbare griendbodem. Maar in de praktijk komen geclusterd in een klein ge-bied (we hebben ook daarbuiten intensief 

Foto 6. Peltigera praetextata, Ottergriend noorddeel, met Timmia, 2017, thallus 35×20 cm. Foto: Arno 
Boesveld. 

Foto 7. Peltigera praetextata, Ottergriend zuidwes-
telijk deel, 2017, jong vochtig thallus in mosmat. 
Foto: Arno Boesveld. 
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gezocht) meerdere jonge en oude thalli voor. Hier lijkt P. neckeri zich na een eerste vestiging vanuit de bronpopulatie echt lo-kaal te hebben uitgebreid. 
Xanthoria parietina (groot dooiermos) kampt met hetzelfde probleem. Die heeft ook alleen apotheciën, en alleen de schim-melcomponent kan zich met sporen ver-spreiden. Toch is deze soort zeer algemeen. Op een vlier in een struweel kunnen alle honderden takken en twijgjes met dooier-mos begroeid zijn. Voor X. parietina is aan-getoond dat de Trebouxia-alg uit het korst-mos ook vrijlevend op bomen kan voorko-men (Bubrick et al. 1984). Wanneer die alg geïnfecteerd raakt met een Xanthoria-spore komt een symbiotische relatie tot stand. Overigens is het dan nog de vraag of Tre-
bouxia-algen op uitgebreide schaal vrijle-vend voorkomen. Ook is niet duidelijk hoe algen, in het genoemde voorbeeld, op al die dunne vliertakjes terechtkomen. Door rondspattend of doorvallend water?  Voor de lokale P. neckeri-verspreiding zou-den dus in de Ottergriend op wilgen vrij-levende Nostoc-algen aanwezig moeten zijn. In oudere, natte mostapijten is dat inderdaad voorstelbaar. Wanneer die dan geïnfecteerd worden met een neckeri-spo-re, kan de symbiotische groei beginnen. Diverse vragen staan nog open. Komt de 
Nostoc-alg ook werkelijk voor op nog maar gedeeltelijk begroeide, relatief droge wil-gentakken tot wel 3 meter hoogte, waar ook vestiging van P. neckeri is vastgesteld? Ofte-wel, is Nostoc wel een component van epi-fytische algengemeenschappen op bomen? En als dat zo is, waarom vinden we dan in Nederland (vrijwel) geen enkel epifytisch cyanolicheen (korstmos met blauwalg)? Volgens een andere theorie maken sommi-ge korstmossen met alleen apotheciën ge-bruik van andere soorten met isidiën of sorediën, om aan algen te komen (Rikkinen et al. 2002). Er zijn diverse epifytische cya-nolichenen, zelfs uit verschillende geslach-ten, die precies dezelfde Nostoc-stam als fotobiont bezitten. Dit wordt gezien als het resultaat van een ‘horizontale’ uitwisseling van die blauwalg tussen de soorten. Zo’n groep korstmossoorten met hetzelfde ‘werkvolk’ aan (blauw-)algen wordt een gilde genoemd. In het aangehaalde artikel 

worden binnen zo’n gilde ‘kern’-soorten en ‘franje’-soorten onderscheiden. Kernsoor-ten verspreiden grote hoeveelheden symbi-otische diasporen (dus sorediën of isidiën, fragmenten die de schimmel en de blauwalg bevatten). De franjesoorten (met dezelfde alg) produceren alleen sporen (en kunnen alleen daarmee geen symbiose opstarten). Echter, veel in de omgeving uitgezette sym-biotische diasporen van kernsoorten zullen op suboptimale plekken terechtkomen en afsterven. De hypothese is nu, dat franje-soorten de algen uit zo’n diaspore overne-men en zo hun bestaan als zelfstandig korst-mos (als ‘franje’ in de buurt van een ‘kern’) kunnen opstarten op nieuwe plekken. Toe-gepast op de Ottergriend: is Peltigera prae-
textata zo’n kernsoort die her en der met isidiën strooit? En weet Peltigera neckeri, als franjesoort, die dan met zijn sporen te besmetten, en zo een thallus te beginnen? En terug naar de eerder aangehaalde vlier-struik met Xanthoria parietina: kan een soort als Physcia adscendens, die ongetwij-feld ook op diezelfde struik aanwezig is, en sorediën rondstuift, niet ook een kernsoort zijn, die een franjesoort als X. parietina van algen voorziet?   Ten slotte, ook ongewervelde dieren kun-nen een rol spelen bij de verspreiding van 
Peltigera’s in de Ottergriend. Mosmijten (spinachtigen, Orbatida) hebben schimmels en korstmossen op hun menu staan (het-geen iedereen die een herbarium heeft, zal kunnen beamen). Meier et al. (2008) heb-ben aangetoond dat de uitwerpselen van mosmijten die op Xanthoria parietina leven, levensvatbare cellen bevatten van zowel de 
Xanthoria-schimmel als de Trebouxia-alg. Daarmee zijn deze dieren een vector van verspreiding. In diverse leermoscollecties afkomstig van de Ottergriend bleken mos-mijten aanwezig. Wat ook opvalt, is dat bij zulke collecties ontelbare grote en kleine uitwerpselen (van onbekende predatoren) onder de korstmosthalli te vinden zijn. Ook slakken of pissebedden verspreiden mis-schien korstmossen via hun ontlasting. Wat je in de Biesbosch in ieder geval vaak ziet, is dat korstvormige lichenen door slakken worden kaal geraspt. In een ineengestort moerasbos als de Ottergriend hebben veel bomen onderling contact met elkaars tak-
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ken. Als allerlei dieren zich hierlangs ver-plaatsen, zou dit ook een scenario van ver-spreiding van korstmossen kunnen zijn.   
Slotwoord De genoemde leermossen staan bekend als oudbosindicatoren. Alle hier gemelde Pelti-
gera-vondsten in het zoetwatergetijdege-bied zijn tot dusver gedaan op naar schat-ting 30 tot 15 jaar oude wilgentakken, en alleen in de allernatste wilgenbossen. Op de stammen van echt oude 50- tot 70-jarige ‘woudreuzen’, voor zover die in natte griendbossen nog rechtop staan, zijn nog geen leermossen gevonden.  Van alle korstmossen die in Nederland voorkomen, vormen cyanolichenen – korst-mossen met een blauwalg als fotobiont – een minderheid.  De meeste soorten komen voor op bodems en op steenachtige sub-straten en behoren o.a. tot de geslachten 
Peltigera (leermos), Collema (geleimos), 
Leptogium (zwelmos) en Placynthium (graf-korst). Epifytische cyanolichenen zijn nog schaarser. Eigenlijk was tot voor kort in Nederland alleen nog maar Peltigera prae-
textata tot deze categorie te rekenen. In de 19de eeuw kwamen in Nederland (bron: BLWG Verspreidingsatlas Korstmossen) o.a. ook nog Leptogium subtile (fijn boom-zwelmos), Lobaria scrobiculata (klein longenmos), Collema fragrans (iepen-gelei-mos) en Collema furfuraceum (groot gelei-mos) voor, maar die zijn nu verdwenen.  Sinds enkele decennia zijn in Nederland door opwarming van het klimaat korst-mossen met Trentepohlia in opmars (Apt-root & van Herk 2007). Staan we nu met deze nieuwe Peltigera-vondsten ook aan het begin van een toename van epifytische lichenen met Nostoc? Het is natuurlijk nog te vroeg om die conclusie te trekken, het kan ook toeval zijn. We gaan wel uit van vrij recente vestigingen van Peltigera in het zoetwatergetijdegebied. Het gaat weliswaar vaak om zeer forse thalli, maar Peltigera’s hebben vermoedelijk een formidabele groeisnelheid en daarom schatten we de leeftijd van de grootste exemplaren als niet ouder dan ca. 10 jaar. Het zuidwestelijk deel van de Ottergriend, waar zich nu een lokale populatie van P. praetextata en P. neckeri bevindt, is in 2001 ook intensief doorzocht, 

maar zonder resultaat. Andere delen meer naar het noorden toe (met Timmia), zijn in de jaren daarna nog vele malen bekeken.  Wellicht moet er voor een terugkeer, en daaropvolgende uitbreiding, van meer epi-fytische cyanolichenen in Nederland eerst een drempel genomen worden? Dat er eerst ergens in een moerasbos weer voldoende 
Nostoc-algen voor ‘be-korstmossing’ voor-handen zijn? Het zou natuurlijk schitterend zijn als we de terugkeer van bijv. Collema 
furfuraceum (in de 19de eeuw nog op 20 locaties verspreid door het land, nu uitge-storven) kunnen verwelkomen. Laat die natte zomers maar komen! 
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Auteursgegevens A. van der Pluijm, Visserskade 10, 4273 GL Hank (avdpluijm@hotmail.com) K. W. van Dort, Leeuweriksweide186, 6708 LN Wageningen (klaasvandort@online.nl) A. Boesveld, Waag 30, 3311 BB, Dordrecht (h.dijkstra84@chello.nl)  
Abstract Peltigera-species colonize willow trees in the 
Dutch freshwater tidal area In the Netherlands species of Peltigera (dog lichens) are usually found in terrestrial and/or rupestrial habitats. Recently three Peltigera-

species showed up as epiphytes on willow trees in tidal forests in Dutch freshwater tidal areas of the National Park the Biesbosch and of Klein Profijt near Rhoon. 
Peltigera didactyla was found in 2012 at two stations in the Biesbosch. The thalli established themselves on dead horizontal willow stems above water, above the daily high tide level. Apart from ubiquitous species like Brachythecium ruta-
bulum, Kindbergia praelonga and Hypnum cupres-
siforme and the terrestrial Lunularia cruciata, the accompanying species were mostly hygrophytic, including Riccia fluitans, Drepanocladus aduncus and Lophocolea bidentata, indicating periodical flooding of the site. 
Peltigera neckeri was recorded for the first time in 2015 in Klein Profijt. Here, a very large thallus was found 1,4 m high on a slanting willow stem. In 2017 a fairly large population was also found in the Biesbosch in the ‘Ottergriend’. The Otter-griend is a low lying tidal forest, and is of bryo-logical importance for the occurrence of the rare 
Timmia megapolitana. Peltigera neckeri was found here in mats of pleurocarpous mosses on willow stems well above the high tide water level. Surprisingly, this dog lichen was also found higher on younger parts of willow branches, up to 2.8 meters high, in company of, and over-growing pioneer species like Orthotrichum affine, 
Cryphaea heteromalla, Metzgeria fruticulosa, 
Frullania dilatata and Parmotrema perlatum.  Also in 2017 Peltigera praetextata appeared for the first time in the Ottergriend. Its thalli were found on three willow stems, growing well above the high tide water level. Two populations were observed in the vicinity of P. neckeri, over-growing mats of common pleurocarps like Kind-
bergia praelonga and Hypnum cupressiforme. Unlike P. neckeri, thalli of P. praetextata were not observed on younger willow stems. 
Peltigera neckeri lacks means of vegetative prop-agation like soredia or isidia. Dispersion is de-pendent on spores formed by the mycobiont. Nonetheless a local population was established in the Ottergriend, a site devoid of cyanolichens up till now. We speculate that the theory of cyano-lichen guilds could explain this phenomenon. Af-ter establishment, Peltigera praetextata may have acted as a ‘core’-species, spreading its sym-biotic isidia onto trees in the vicinity. Under sub-optimal conditions isidia will disintegrate and release their cyanobionts. Via its spores the mycobiont of a ‘fringe’-species like P. neckeri could have contacted the now free-living algae to form its own new symbiotic thallus. Of course, other explanations are possible, e.g. dispersal of 
P. neckeri by invertebrates or establishment of the mycobiont of P. neckeri on free living epi-phytic Nostoc-algae. 
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Leiocolea badensis (bol gladkelkje) van Heuvelland tot zee 
 
Eddy Weeda & Dick Kerkhof 
 In een tijd waarin de bedreiging van de biodiversiteit eindelijk de aandacht krijgt die zij verdient, is goed nieuws geen over-bodige luxe. In dit verhaal wordt Leiocolea 
badensis (Foto 1) als brenger van zulk nieuws geportretteerd. 
 
Verspreiding in Nederland 
Leiocolea badensis, een ragfijn levermos met naar verhouding forse perianten, ge-draagt zich in Nederland als een progressief mos. Achtereenvolgens werd het ontdekt in drie regio’s waar het sindsdien een ruimere verspreiding bleek te hebben: het Zuid-Lim-burgse Mergelland (1929), het Deltagebied (1975) en het Gelderse, Utrechtse en Zuid-Hollandse rivierengebied (2004). Daar-naast werd bol gladkelkje aangetroffen bij Venlo (1972) en op twee plekken bij Val-kenswaard (1982). Alles wijst erop dat zij in Zuid-Nederland vrij recent is verschenen. Uit de noordelijke helft van het land zijn tot dusver geen waarnemingen gemeld. Terwijl Leiocolea badensis pas vanaf de 20ste eeuw in Nederland wordt gevonden, is van haar verwant Leiocolea bantriensis (klein gladkelkje) een reeks van 19de-eeuwse vondsten bekend. De eerste staat – hoe kan het anders – op naam van J.L. Franquinet en dateert van 1833 of eerder; vindplaats is de 

Sint-Pietersberg, aan de ingang van een mergelgrot aan de zuidkant van Slavante (Weeda et al. 2013). Later, in de periode 1861-1885, verzamelde de onvermoeibare C.M. van der Sande Lacoste haar herhaal-delijk bij Geulhem en voorts op vijf andere locaties van Meerssen tot Gulpen, steeds op mergel (Abeleven 1893). Ook in de 20ste eeuw werd Leiocolea bantriensis binnen Nederland alleen in Zuid-Limburg gevon-den, waar zij per saldo eerder achteruit- dan vooruitging. Kort na 2000 verscheen zij op twee plaatsen buiten het Heuvelland, maar beide keren op aangevoerde mergel (Van Tooren 2014), al lijkt zij zich op min-stens één van beide plekken op eigen kracht te hebben gevestigd (Van Melick 2007). Aanvankelijk leek Leiocolea badensis even-eens aan mergelwanden gebonden. In 1929 verzamelde W.H. Wachter haar aan de in-gang van een grot bij Geulhem, in 1930 op rotsen bij Houthem-St. Gerlach, beide malen onder de naam Leiocolea muelleri (een sy-noniem van L. bantriensis). Piet Bakker maakte haar in 1961 buit als ‘Lophozia sp.’ op een vochtige mergelmuur langs de Geul bij Meerssen. Gedurende de hele 20ste eeuw was zij in het Heuvelland alleen bekend van de noord- tot noordoostwaarts geëxponeer-de Geuldalflank tussen Wylre en Meerssen (NDFF 2017), alsmede de 5 km naar het zuidwesten gelegen Schiepersberg (Grad-stein et al. 1975). Pas na 2000 werd zij ook op andere locaties in Zuid-Limburg aan-getroffen, waaronder de Sint-Pietersberg (Foto 2). Dit gevoegd bij het feit dat uit het Nederlandse materiaal dat als Leiocolea 
bantriensis of Lophozia spp. in de Leidse collectie lag, geen materiaal tevoorschijn kwam van L. badensis, maakt duidelijk dat laatstgenoemde een 20ste-eeuwse aanwinst voor Nederland is.  In de Voorlopige Verspreidingsatlas (Van Tooren & Sparrius 2007) vinden we drie stippen ten noorden van de grote rivieren en één in Midden-Limburg, welke stippen op www.verspreidingsatlas.nl zijn verval-Foto 1. Bol gladkelkje (Leiocolea badensis). Foto: 

Michael Lüth. 
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len.  Eén daarvan (33.47) berust op een slip 
of the finger van de eerste auteur in een opname uit een bosje bij Wichmond dat vroeger een wilde populatie van Daphne 
mezereum (rood peperboompje) herberg-de; het ging om Lophocolea bidentata (ge-woon kantmos) in plaats van Leiocolea ba-
densis. Een ontmaskering van Leiocolea als 
Lophocolea zullen we in de loop van dit verhaal nogmaals tegenkomen, zij het met een andere oorzaak. De drie andere stippen gaan terug op mossenopnamen van Klaas van Dort uit Stegeren (22.53), Stroothuizen (29.32) en de Meinweg (58.56). Bij alle drie werd in de BLWG-database aangegeven dat ze als Leiocolea turbinata waren aange-meld, wat bij het maken van de Voorlopige 
Verspreidingsatlas kennelijk geen aanlei-ding tot argwaan heeft gevormd, ondanks de voor een kalkminnend mos vreemde standplaatsen, zeker bij Stegeren (op de zij-kant van een pitruspol!). De opnamen in kwestie hebben welgeteld één mos gemeen, te weten Pohlia wahlenbergii (bleek peer-mos; standaardlijstnummer 2818). Die heeft kennelijk een numerieke transforma-tie ondergaan tot Leiocolea turbinata (num-

mer onbekend), die vervolgens in Leiocolea 
badensis werd omgezet. Tot zover de mel-dingen van uw detective… 
 
Standplaatsen en begeleiders: 
gegevens uit literatuur en NDFF-
bestand 
Leiocolea-soorten zijn kalkminnend en on-derscheiden zich daardoor van de meeste andere bebladerde levermossen (Aptroot 1996). Tot voor kort werd het geslacht nauw verwant geacht aan Lophozia, dat ook één kalkminnende soort (L. perssonii, kalk-trapmos) omvat alsmede één die tenminste enigszins kalktolerant is (L. excisa, duin-trapmos), maar waarvan de meeste soorten uitgesproken kalkmijdend zijn. Inmiddels zijn Lophozia en Leiocolea door DNA-onder-zoek in verschillende families beland: Lo-
phozia in de Scapaniaceae, Leiocolea in de Mesoptychiaceae (Crandall-Stotler et al. 2009). Terwijl Leiocolea bantriensis sterk aan kalk-steen gebonden is, veroorlooft L. badensis zich althans in onze contreien een ruimere keus, zolang het substraat maar mineraal en 

Foto 2. Groeve Duchateau in de westflank van de Sint-Pietersberg, met deelnemers aan de laatste PKN-
excursie van 2017. Foto: Klaas van Dort.



 
Buxbaumiella 111 (2018) 19 

basenrijk is en niet sterk uitdroogt. Zo vond Van Melick (1973) haar massaal op de iets hogere en drogere delen van de bodem van een groeve in Tigliënklei bij Venlo, samen met de topkapselmossen Dicranella varia, 
Didymodon fallax, D. tophaceus en Barbula 
unguiculata. Ook stond zij langs poeltjes op de bodem van een kleiput, samen met op-nieuw Dicranella varia, verder Bryum pseu-
dotriquetrum, Pohlia melanodon (kleipeer-mos) en de thalleuze levermossen Blasia 
pusilla (flesjesmos), Marchantia polymor-
pha, Pellia endiviifolia, Aneura pinguis en 
Riccardia chamedryfolia. In het Leenderbos bij Valkenswaard stond zij op grinderig-lemig zand in de berm van een bospad; als bijmengsels werden in de collecties van hier wederom Dicranella varia en Didymodon 
fallax geïdentificeerd, verder Bryum inter-
medium en B. barnesii (geelkorrelknikmos) Een paar kilometer WZW-waarts, in de Kempervennen, stond zij op een kleiige, kalkhoudende landtong in een recreatie-plas, vergezeld door Didymodon fallax en 

Bryum dichotomum (grofkorrelknikmos) (Van Melick 2007). In de NDFF-database Verspreidingsatlas zijn de volgende gegevens uit de rivierdalen in Zuid-Holland en Gelderland te vinden. In de Biesbosch werd Leiocolea badensis in 2004 door Cor Ruinard ontdekt in de Spie-ringpolder-beneden, tussen opslag van wil-gen en berken op de grens van gemaaid en ongemaaid terrein, in de humeus-zandige oeverstrook langs een afgraving. Begelei-ders waren Pellia endiviifolia, Didymodon 
fallax en Barbula convoluta. In 2010 vond Henry Kreeftenberg L. badensis in een na-tuurontwikkelingsterrein langs de Grote Beek ten noordoosten van Hummelo, be-kend als groeiplaats van Philonotis calcarea (groot staartjesmos) en Equisetum variega-
tum. Jan Pellicaan ontdekte het levermosje in 2017 op paden van de begraafplaats te Ellecom, waar het zich sterk lijkt uit te breiden op leemhoudend zand. Een andere waarneming van Jan Pellicaan, maar dan hoog boven de rivieren, betreft de Heilig 

Kaart 1. Verspreiding 
Leicolea badensis in 
Nederland
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Landstichting te Berg en Dal, waar L. baden-
sis in 2016 talrijk op mergelblokken bleek voor te komen. Basenminnende topkapsel-mossen blijken een constante factor op al-lerlei antropogene standplaatsen, met Didy-
modon fallax aan kop.  
Standplaatsen en begeleiders: 
vegetatieopnamen Tabel 1 geeft een aantal vegetatieopnamen met Leiocolea badensis uit diverse delen van de zuidelijke helft van Nederland. De mees-te komen uit het Deltagebied, waar zij groeit op voormalige zandige schorren, groene stranden en gorzen, die geheel ontzilt zijn na bedijking of nadat de desbetreffende zeearmen van de zee zijn afgesnoerd. Eén opname komt uit de Everdingerwaard langs de Lek, uit een in 2005-2008 afgegraven perceel op vochtige zavel dat in 2008 is ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengsel en twee weken voor de opname was ge-hooid. De orchideeën in dit perceel (Foto 3) hebben zich zeker spontaan gevestigd, evenals Carex flacca, Centaurium pulchel-
lum en Rhinanthus angustifolius. De eerste 

vondst van Leiocolea badensis in deze uiter-waard is gedaan door Jurgen Nieuwkoop tijdens een BLWG-excursie in 2013. De tweede auteur kon haar in 2017 op en direct rond die vindplaats niet terugvinden, maar wel zo’n 100 meter westelijker, waar opname 2 van Tabel 1 gemaakt is. In de zo-ne waar L. badensis voorkomt, zijn in 2013-2017 nog vier andere opnamen gemaakt. Diverse taxa uit deze vier Everdinger opna-men figureren ook in de opnamen met L. 
badensis afkomstig uit andere landsdelen; ze zijn in Tabel 1 tussen haakjes vermeld voor opname 2. Hetzelfde is gedaan met 
Carex flacca en Brachythecium mildeanum, die ontbreken in de opnamen, maar in Ever-dingen wel degelijk voorkomen in de zone met Leiocolea badensis. Ter vergelijking is voorts een opname van een rotsrichel in de groeve Duchateau in de westflank van St. Pietersberg toegevoegd.  Slechts drie algemene soorten bestrijken het hele spectrum van standplaatsen: Calli-
ergonella cuspidata, Dicranella varia en Tri-
folium dubium. Mogelijk kan de kalkmin-nende  Bryum  algovicum  aan dit  rijtje wor- 

Foto 3. Uitzicht van bol gladkelkje op rietorchis en grote ratelaar in de Everdingerwaard. Foto: Dick 
Kerkhof. 
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Tabel 1. Opnamen met Leiocolea badensis. 
Uit de Zeeuwse en West-Brabantse opnamen (4 t/m 10) zijn 13 vaatplanten weggelaten die slechts in één opname 
voorkomen en daar een zeer geringe bedekking (+ of r) hebben. 
Auteurs opnamen: D = K.W. van Dort, K = Th.B.M. Kerkhof, W = E.J. Weeda. 
Type excursie: b = bryologische excursie, f = floristische excursie, p = plantensociologische excursie,  
– = petit comité.  
Mossen gedetermineerd door: B = R.J. Bijlsma, Bu = C.G. Buter †, D = K.W. van Dort, Du = H.J. During,  
G = A. Gladdines, K = Th.B.M. Kerkhof, M = H.M.H. van Melick. 
Locaties: Dc = Sint-Pietersberg, groeve Duchateau, rotsrichel; Ew = Everdinger Waarden (gem. Vianen); Ov = 
Parnassiavlak langs Oostvoornse Meer (voormalige Groene Strand); Bb = Sint Philipsland, Slikken van de Heen 
West, eiland Beukelenberg; DG = Dintelse Gorzen ten W. van Dinteloord, voormalige zandplaat; BW = Braakman, 
aan oostzijde Westgeul. Tabelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Locatie Dc Ew Ov Bg DG DG BW BW BW BW   Auteur(s) DW K K W W W W W W W  Type excursie p(b) b b - f f p p - -  Mossen gedetermineerd door D K DuK Bu BuG BuG BM BBuM BK M  Jaar (20…) 17 17 02 09 04 04 10 10 15 15  Kaartblad 61 39 37 43 43 43 54 54 54 54  Atlasblok 28 21 31 43 45 45 15 15 15 15  Opp. proefvlak (m²) 0.2 2.25 0.6 2.25 8 4 2 8 4 4  Expositie (`NWZOVX') NW Z N - - - - - - -  Inclinatie (graden) 80 2 1 - - - - - - -  Bedekking lage struiklaag (%) - - 15 - - - - 10 - -  Bedekking kruidlaag (%) 3 40 40 40 70 50 10 30 40 40  Bedekking moslaag (%) 10 25 50 80 20 50 20 95 90 90  Bedekking steenkorstenlaag (%) 90 - - - - - - - - -  Bedekking algenlaag (%) - 20 - - - - 70 - - -  Gem. hoogte (hoge) kruidlaag (cm) 7 10 10 15 10 5 10 8 12 15  Gem. hoogte lage kruidlaag (cm) - 3 2 3 - - 2 1 4 7  Max. hoogte kruid-/lage struiklaag (cm) - - 30 - 40 30 - 30 30 30  Aantal soorten 23 34 38 36 40 41 22 41 35 35   

Levermossen Leiocolea badensis 2a + 2b 2m 1 1 2m 1 4 2a Bol gladkelkje Pellia endiviifolia . 2a . 3 + + 2a 2b + + Gekroesd plakkaatmos Aneura pinguis . () 1 + r + + + 2a + Echt vetmos Marchantia polymorpha . () . . . r . . . . Parapluutjesmos Riccardia chamedryfolia . . + . . + . . . . Gewoon moerasvorkje Preissia quadrata . . . . 1 + . . 1 . Vierkantsmos   
Topkapselmossen Pseudocrossidium hornschuchianum 2m . . . . . . . . . Spits smaragdsteeltje Fissidens dubius * mucronatus + . . . . . . . . . Kalkvedermos Fissidens taxifolius 1 () . . . . . . . . Kleivedermos Barbula unguiculata + + . . . . . . . . Kleismaragdsteeltje Bryum spec. (algovicum?) + + . + . . . . . . Knikmos (Netknikmos?) Dicranella varia + 2m . . . . 2a 3 1 . Kleigreppelmos Didymodon fallax . 1 1 . 2a + 1 2b 1 . Kleidubbeltandmos Didymodon tophaceus . 1 + + . r . + 1 . Stomp dubbeltandmos Bryum pseudotriquetrum . () 2a . . + . . 2a . Veenknikmos Barbula convoluta . . 2m . . . . . . . Gewoon smaragdsteeltje Didymodon luridus . . . . 2a + . . . . Breed dubbeltandmos Bryum warneum . . . . . . 1 . . . Kwelderknikmos Bryum intermedium . . . . . . 2a 1 . . Middelst knikmos Leptobryum pyriforme . . . . . . . . . + Slankmos   
Slaapmossen Calliergonella cuspidata + 2b 2b 3 1 + . . 2a 5 Gewoon puntmos Cratoneuron filicinum . 2m . . . . . . . . Gewoon diknerfmos 
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Tabelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Locatie Dc Ew Ov Bg DG DG BW BW BW BW   Drepanocladus aduncus . () . 2a . . . . . . Moerassikkelmos Brachythecium rutabulum . () . . 1 r . . . . Gewoon dikkopmos Brachythecium mildeanum . () 1 1 1 3 . + + . Moerasdikkopmos Drepanocladus polygamus . . 1 . . . . . . . Goudsikkelmos Brachythecium albicans . . 1 . . . . . . . Bleek dikkopmos Campylium stellatum . . + 1 . 2a . . . . Sterrengoudmos Brachythecium velutinum . . . . . . . . + . Fluweelmos   
Lichenen Verrucaria nigrescens 4 . . . . . . . . . Gewone stippelkorst Verrucaria muralis 2b . . . . . . . . . Zwart-op-wit-korst Bagliettoa steineri 2a . . . . . . . . . Tulbandkorst Bilimbia sabuletorum + . . . . . . . . . Mosvreter Collema spec. + . + . . . . . . . Geleimos (G)   
Paardenstaarten Equisetum arvense . 1 . . 1 . 2m 2m 1 1 Heermoes Equisetum × moorei . . . . . . + . + . Vertakt schaafstro Equisetum variegatum . . . . . . . 2b 2a . Bonte paardenstaart Equisetum ramosissimum . . . . . . . . . 2a Vertakte paardenstaart   
Overblijvende grassen, zeggen en russen  Poa compressa + . . . . . . . . . Plat beemdgras Poa pratensis r 1 . . . . . . . . Veldbeemdgras Festuca rubra + 2a . 2a 2a 2b . . . . Rood zwenkgras Anthoxanthum odoratum . 1 . . . . . . . . Gewoon reukgras Dactylis glomerata . + . . . . . . . . Kropaar Juncus inflexus . + . . . . . . . . Zeegroene rus Juncus effusus . + . . . . . . . . Pitrus Agrostis stolonifera . 2m 2m 2a . . . 2m 1 . Fioringras Holcus lanatus . + 2a + 1 1 . 1 1 + Gestreepte witbol Juncus articulatus . () + 2m + . 2m 1 1° +° Zomprus Phragmites australis . () . 1 1 + . . +° +° Riet Carex flacca . () . . . . . . 2a 2m Zeegroene zegge Carex oederi * oederi . . 1 2a 2m 2a + + 2a 2a Dwergzegge Calamagrostis epigejos . . . 1 1 2a + 1 . . Duinriet Carex distans . . . 2a + + . 1 r . Zilte zegge Elytrigia repens . . . . 1 . . . . . Kweek   
Vlinderbloemigen Trifolium dubium r + + + + + . r . . Kleine klaver Medicago lupulina r () . . . . . . . + Hopklaver Trifolium pratense . + r . . . . . . . Rode klaver Lotus corniculatus . 2m . . . . . . + + Gewone rolklaver Trifolium repens . () + 1 + . . . . . Witte klaver Trifolium campestre . . + . . . . . . . Liggende klaver Trifolium fragiferum . . . 1 . . . . . . Aardbeiklaver Lotus glaber . . . . 1 2m r 1 . 1 Smalle rolklaver Melilotus officinalis . . . . . . . . 1 2a Citroengele honingklaver   
Overige annuellen Arenaria serpyllifolia r . . . . . . . . . Gewone zandmuur Centaurium pulchellum . 2m . . . . . . . . Fraai duizendguldenkruid Rhinanthus angustifolius . () + . . . . r 1 1 Grote ratelaar Centunculus minimus . . 2a . . . . . . . Dwergbloem Bromus hordeaceus * hordeaceus . . + . . . . . . . Zachte dravik Juncus bufonius . . 1 . . . 1 1 . . Greppelrus 
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Tabelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Locatie Dc Ew Ov Bg DG DG BW BW BW BW   Linum catharticum . . 1 + 2m 1 2m 2m 2m 2a Geelhartje Euphrasia stricta . . 2m . 1 1 . 2m 1° 1° Stijve ogentroost Odontites vernus * serotinus . . . + . r + + r . Rode ogentroost   
Overige kruidachtige vaatplanten Leontodon hispidus + . . . . . . . . . Ruige leeuwentand Knautia arvensis + . . . . . . . . . Beemdkroon Origanum vulgare + . . . . . . . . . Wilde marjolein Plantago lanceolata + 1 . . . . . . . . Smalle weegbree Centaurea jacea . 3 . . . . . . . . Knoopkruid Leucanthemum vulgare . 2a . . . . . . . . Gewone margriet Achillea millefolium . 1 . . . . . . . . Gewoon duizendblad Ranunculus acris . 1 . . . . . . . . Scherpe boterbloem Filipendula ulmaria . r . . . . . . . . Moerasspirea Bellis perennis . + + 2a r . . . . . Madeliefje Dactylorhiza majalis * praetermissa . () . . . + . . . . Rietorchis Taraxacum spec. . () r . . + . . . . Paardenbloem (G) Tussilago farfara . () . . + r . . . . Klein hoefblad Cerastium fontanum * vulgare . () . r + . . r . . Gewone hoornbloem Hypochaeris radicata . 1 + . . . . . + + Gewoon biggenkruid Jacobaea vulgaris . + + . . . . . . + Jakobskruiskruid Epipactis palustris . () + . 3 + + 1 1 2b Moeraswespenorchis Prunella vulgaris . 1 1 + . . . 2a +° +° Gewone brunel Hypericum tetrapterum . () . 1 . . . . r° +° Gevleugeld hertshooi Galium uliginosum . . + . . . . . . . Ruw walstro Plantago coronopus . . + 1 . + . . . . Hertshoornweegbree Parnassia palustris . . 2m 1 . 2a 2m 2a 1° 2m° Parnassia Glaux maritima . . . 1 . . . . . . Melkkruid Plantago major * intermedia . . . + . r . . . . Getande weegbree Leontodon saxatilis . . . 1 + 1 . . . . Kleine leeuwentand Pulicaria dysenterica . . . 1 1 1 . + . r° Heelblaadjes Blackstonia perfoliata . . . r r . 2m 2m 1 + Bitterling Lycopus europaeus . . . . + r . . . . Wolfspoot Eupatorium cannabinum . . . . 1 . . r 1° +° Koninginnenkruid Sonchus arvensis . . . . . 1 . . . +° Akkermelkdistel Sagina procumbens . . . . . . r r . . Liggende vetmuur Epilobium tetragonum . . . . . . . 1 . . Kantige basterdwederik Centaurium erythraea . . . . . . . . 1° r° Echt duizendguldenkruid   
Houtgewassen in kruid- en lage struiklaag Salix cinerea . + . . + . + + . r Grauwe wilg s.l. Hippophae rhamnoides . . 2b . . . . . . . Duindoorn Salix repens . . + . 1 1 1 2a 1 2a Kruipwilg Salix aurita . . . . r + . . . . Geoorde wilg Betula pendula . . . . . . . 2a . + Ruwe berk Betula pubescens . . . . . . . + 2a 2a Zachte berk 

  den toegevoegd, maar zolang geen kapsel-dragende planten worden gevonden kan deze naam niet zonder ‘cf’ worden toege-kend. Calliergonella cuspidata staat voor vijf nieten: niet te droog, niet te arm, niet te rijk, niet te zuur en niet te basisch. De kalk-minnende Dicranella varia wijst op bodems met een goed vocht-vasthoudend vermogen 

(variërend van lemig zand tot klei). Tri-
folium dubium is een vlinderbloemige en wijst uit dien hoofde op een niet te fosfaat-arm substraat, want vlinderbloemigen heb-ben fosfaat net nog wat meer nodig dan de doorsnee vaatplant, namelijk als energie-tank om de stikstofbindende bacteriën in hun wortelknolletjes aan het werk te hou-
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den. In alle opnamen komen één tot vier vlinderbloemigen voor, wat betekent dat het calciumgehalte van het substraat niet zo hoog moet zijn dat alle fosfaat in onopneem-bare vorm is vastgelegd. En het betekent ook dat het substraat niet extreem voed-selarm is.  Zoals te verwachten was wijkt opname 1, uit groeve Duchateau, het meest van de overige af. Hoewel het proefvlak slechts 0,2 m² groot is, zijn er drie vegetatie-elementen in te onderkennen (zie Van Dort et al. 2017): (1) de nauwelijks verweerde rots, bedekt met een korst van Verrucaria nigres-
cens (klasse Verrucario-Schistidietea); (2) het door Leiocolea badensis en Pseudocros-
sidium hornschuchianum gedomineerde mosdek op een dun laagje humushoudend zand dat blijkbaar van bovenaf is verspoeld en op holle plekken in de rots is blijven hangen (Psoretea); (3) de vaatplanten die zich vanuit het omringende kalkgrasland in dit mosdek hebben gevestigd (Festuco-Bro-
metea). De laatste twee elementen zijn ruimtelijk niet uiteen te rafelen, van een afzonderlijke mossengemeenschap is geen 

sprake, van een omvattende vaatplanten-gemeenschap nog minder. Fissidens dubius var. mucronatus bijvoorbeeld vormt een integrerend bestanddeel van kalkgrasland. Daarentegen vormt de mossen-vaatplan-tenbegroeiing wel een ruimtelijk mozaïek met het korstmosdek. Over Pseudocrossidi-
um hornschuchianum zegt Sollman (1989) dat zij bij voorkeur op kalkhoudend zand en dito zandige klei groeit, maar in Nederland – anders dan P. revolutum (opgerold sma-ragdsteeltje) – niet op mergel wordt aange-troffen. In groeve Duchateau is zij gebonden aan de genoemde zandige aardlaagjes in holten in de mergelwand.  De overige, merendeels zeer soortenrijke opnamen geven begroeiingen ‘van de volle grond’ weer. Ze onderscheiden zich van de rotsbegroeiing onder meer door Pellia endi-
viifolia, Didymodon fallax, Didymodon to-
phaceus, Epipactis palustris, Holcus lanatus, 
Equisetum arvense, Prunella vulgaris, Agros-
tis stolonifera, Juncus articulatus, Phragmi-
tes australis (niet vitaal), Bellis perennis en opslag van breedbladige wilgen (Salix cine-
rea en/of S. repens). Deze soortencombina-

Foto 4. Dicranelletum variae op een steilkant langs de Lek in de Ossenwaard (Vianen), met kleigreppel-
mos (kapseldragend), gekroesd plakkaatmos, gewoon puntmos en een juveniel exemplaar oranje 
springzaad (Impatiens capensis). Bol gladkelkje hebben wij niet aangetroffen in dergelijke bijna geheel 
uit mossen bestaande steilkantbegroeiingen. Foto: Dick Kerkhof. 
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tie doet denken aan het Equiseto variegati-
Salicetum repentis, een associatie die be-schreven is van enkele kleigroeven in het Midden-Nederlandse rivierengebied en die wordt gerekend tot de mesotrofe moeras-sen (Parvocaricetea; Westhoff et al. 1995). Van moeras is echter geen sprake.   De begroeiing in de Everdingerwaard (op-name 2) heeft het sterkst een graslandka-rakter, met de composieten Centaurea ja-
cea, Leucanthemum vulgare en Achillea mil-
lefolium en de grassen Anthoxanthum odo-
ratum en Dactylis glomerata, naast planten met een voorkeur voor kleiige of lemige grond zoals Juncus inflexus, Centaurium pul-
chellum en Cratoneuron filicinum. In de buurt van de plek waar Jurgen Nieuwkoop in 2013 Leiocolea badensis vond, trof de tweede auteur in 2017 in aanzienlijk aantal 
Aloina aloines var. ambigua (gewoon aloë-mos) en Ephemerum recurvifolium (kalk-eendagsmos) aan; deze wijzen eveneens op kleiige, kalkrijke grond. Van Dort et al. (2017) noemen Dicranella varia een ken-soort van het Dicranelletum variae (Foto 4) en Didymodon fallax, D. tophaceus, Pellia en-
diviifolia, Aneura pinguis en – jawel! – Leio-
colea badensis als hiervoor differentiërend. De andere kensoort, Pohlia melanodon, is ook in het Everdinger perceel met L. baden-
sis aangetroffen. Volgens de auteurs (l.c.) vormt ‘het Dicranelletum variae (…) door-gaans een microgemeenschap op open plekken in ijle graslanden en op oevers op vochtige, vaak kalkrijke klei- en lössgron-den. De begroeiing kan zich echter ook grootschaliger ontwikkelen, bijvoorbeeld op steilkanten. Om deze reden, en om zijn specifiek ecologische profiel, is het verde-digbaar om deze gemeenschap als zelf-standige associatie op te nemen.’ Uit de ontwikkelingen in de Everdingerwaard is af te leiden dat het Dicranelletum variae in de successie opgevolgd kan worden door het 
Equiseto variegati-Salicetum repentis. In een ander, zandiger deel van de Everdinger-waard ontwikkelt laatstgenoemd orchidee-enrijk vegetatietype zich ook; daar is Leio-
colea badensis tot dusver niet gevonden, maar zijn verder bijna alle door Van Dort et al. (2017) voor het Dicranelletum variae ge-noemde soorten aanwezig en bovendien 

Bryum knowltonii (roodmondknikmos), B. 
algovicum, Drepanocladus polygamus, Ric-
cardia chamedryfolia en R. incurvata (hol moerasvorkje) (Kerkhof 2017).   De resterende opnamen in Tabel 1 komen uit het Deltagebied en onderscheiden zich door Campylium stellatum, de thalleuze levermossen Riccardia chamedryfolia en 
Preissia quadrata, de pionierende, tamelijk kortlevende polvormers Parnassia palustris en Carex oederi subsp. oederi, de eenjarige halfparasieten Euphrasia stricta en Odonti-
tes vernus subsp. serotinus en de eveneens eenjarige Linum catharticum. Het mosdek is al of niet gesloten, terwijl de vaatplanten slechts een ijle vegetatielaag vormen; soms is de bodem grotendeels met algen bedekt (opname 7). Dergelijke begroeiingen wor-den plantensociologisch geclassificeerd als ‘Schoenetum zonder Schoenus’ oftewel Jun-
co-Schoenetum trifolietosum (Bruin 1991; Westhoff et al. 1995), maar verschillen in vegetatiestructuur en bodemreliëf sterk van een heuse knopbiesvegetatie (‘Schoene-
tum met Schoenus’). Mede door het ontbre-ken van een robuuste horstvormer als 
Schoenus nigricans (knopbies) vertonen ze slechts een zwak microreliëf. Terwijl een knopbiesvegetatie nog wel als moeras kan worden betiteld, is dat bij deze begroeiing niet het geval. Mogelijk kunnen ze het best worden beschouwd als een rijke vorm van het hiervoor genoemde Equiseto-Salicetum, dat daarmee een solidere basis krijgt dan de drie kleigroeven waarop het is gebaseerd. De Voornse opname (nr. 3) heeft een zoeter karakter dan de verder zuid- en oostwaarts gemaakte opnamen: zij bevat veel Centun-
culus minimus en mist de zwak zouttole-rante Carex distans, Lotus glaber, Odontites 
vernus subsp. serotinus en Blackstonia per-
foliata, die in de Zeeuwse en Noordwest-Brabantse opnamen (nrs. 4-10) wel aan-wezig zijn. De laatste bevatten ook meer ruigteplanten, te weten Pulicaria dysenterica, Eupatorium 
cannabinum, Calamagrostis epigejos en 
Phragmites australis. Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat de begroeiing met Lei-
ocolea badensis zich zonder een tamelijk intensief maai- of begrazingsbeheer slechts korte tijd zal handhaven. Op de grootschalig 
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extensief begraasde Dintelse Gorzen (op-namen 5 en 6 uit 2004) werd zij bij een vegetatiekartering in 2009 niet terugge-vonden. Wel werd zij toen aangetroffen op de westwaarts erbij aansluitende Slikken van de Heen, en wel op het eiland Beukelen-berg, dat vergeleken met de Dintelse Gor-zen intensiever wordt begraasd (Foto 5; opname 4). De opnamen langs de Westgeul in de Braak-man (nrs. 7-10) geven de optimale fase van een kustvegetatie met Leiocolea weer. Hoe-wel de Braakman reeds in 1952 werd afgedamd komen er nog steeds her en der (zwak) zoutminnende plantensoorten voor. Behalve wilgjes slaan er ook berkjes op, wat maaibeheer des te urgenter maakt. Langs de Westgeul stond het van oorsprong zoute milieu open voor de vestiging van Bryum 
intermedium en Bryum warneum, waarvan de eerste in Zeeuws-Vlaanderen wel meer voorkomt (Weeda 2010), terwijl de tweede – alleen vegetatief aangetroffen – in het hele Deltagebied slechts sporadisch voorkomt (Weeda 2011). Verder herkende Wim de Winter een andere aanwinst voor het Del-tagebied: Equisetum ramosissimum, in Ne-derland zeer zeldzaam en tot dusver voor-

namelijk uit het rivierengebied bekend, had een mat van zo’n 25 m² gevormd (opname 10). Paardenstaarten, die net als mossen zonder hulp van mycorrhiza kiemen (Read et al. 2000) en daardoor op ‘maagdelijke’ bodem een voorsprong hebben, zijn langs de Westgeul trouwens opvallend goed vertegenwoordigd: behalve Equisetum × 
moorei, die in Zeeuws-Vlaanderen wel va-ker in natuurontwikkelingsgebieden op-duikt, en de zeer algemene E. arvense staat er ook de zeldzame Equisetum variegatum (Foto 6).  In de reeks van Heuvelland tot zee verte-genwoordigen de Sint-Pietersberg en de Braakman de twee uitersten van de reeks. In beide gevallen speelt de mens een door-slaggevende rol in het ontstaan van een geschikt milieu, in overeenstemming met de reputatie van Nederland als menselijke aanvulling op de schepping. In het Heuvel-land is de mens als graver naar delfstof actief, aan de kust als veroveraar van land op de zee. Voor de natuur een schaakspel, waarin de verschijning van Leiocolea ba-
densis een tegenzetje is: een stukje biodiver-siteit als beloning voor de inspanning.  

Foto 5. Pioniervegetatie met parnassia, zilte zegge, scherpe boterbloem en gewoon puntmos op het 
eiland Beukelenberg. Foto: Peter Meininger. 
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’t Is niet al goud wat er blinkt In de afgelopen zomer werd op initiatief van Thea Spruijt een orchideeënexcursie in Noord-Hollandse duingebieden gehouden. Een van de excursiedoelen was het befaam-de Kennemerstrand, waar onder meer de nieuwe groeiplaats van Herminium monor-
chis (honingorchis) werd bezocht. Een ve-getatieopname was snel gemaakt, met in de spaarzaam ontwikkelde moslaag onder meer een minuscuul levermosje, dat in het veld voor Leiocolea badensis werd aange-zien. Ook toen het later tijdens een andere veldexcursie door een ervaren bryoloog onder de loep werd genomen, bleef dit idee gehandhaafd. Onder de microscoop van de tweede auteur gaf het eindelijk zijn ware identiteit bloot: gewoon een priegelige uit-voering van Lophocolea bidentata, wat in de tamelijk dichte en enkele decimeters hoge begroeiing veel beter paste (vinden we ach-teraf). Nog geen vestiging van Leiocolea ba-
densis in de noordelijke helft van Nederland derhalve, maar jongere delen van het Ken-nemerstrand behoren zeker tot de kansrijk-ste terreinen in dit verband.  Zelf wordt Leiocolea badensis trouwens ook door gerenommeerde floristen soms aange-zien voor een andere bebladerde levermos-

soort, zoals de eerdergenoemde Leiocolea 
turbinata of Lophozia bicrenata (cederhout-mos) of Gymnocolea inflata (broedkelkje)… 
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Foto 6. Pioniervegetatie met bonte paardestaart, parnassia, bitterling, watermunt, riet en kleidubbel-
tandmos langs de Westgeul in de Braakman. Foto: Lucien Calle. 
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Abstract Leiocolea badensis between hills and seashore in 
the Netherlands In the course of the 20th and the beginning of the 21th century Leiocolea badensis has spread over several regions in the southern half of the Netherlands. It is observed in a considerable variety of habitats, ranging from man-made substrata to natural rocks and soils (although these natural substrata are still influenced by human activities like mining or embankment). Among the most distinctly artificial habitats are paths and roadsides metalled with grit. Other man-made habitats include various kinds of excavations, both marl quarries and sand-, loam- and clay-pits. A comparatively natural kind of habitat is found in former sandy salt-marshes that have become desalinated after being cut off from the sea. A common feature of these habitats is that they all offer a more or less moist (but not too wet), base-rich (often calcareous), sandy or loamy substratum with a scanty carpet of vas-cular plants; on rocks L. badensis is observed in small pockets of soil in hollow parts of the rock-face. Vegetation relevés have been made in some coastal locations of L. badensis as well as in a marl quarry and a riverine station. These data have been amplified by bryological data from litera-ture. Among the most frequent companions of 
Leiocolea badensis in various habitats is Didy-
modon fallax, both on anthropogenic substrata and on soils less influenced by man. In coastal habitats L. badensis is often accompanied by thallous liverworts like Pellia endiviifolia and 
Aneura pinguis, sometimes by Preissia quadrata as well, but rarely so by other foliose liverworts. Other frequent companions in former salt-marshes are Calliergonella cuspidata, Brachythe-
cium mildeanum, Didymodon tophaceus, Dicra-
nella varia, Bryum and Equisetum species, Carex 
oederi (= C. serotina = C. viridula), Juncus 
articulatus, Linum catharticum, Euphrasia stricta s.l., Blackstonia perfoliata s.l., Parnassia palustris, 
Pulicaria dysenterica, Epipactis palustris, and 
Salix repens s.l. All relevés contain one or more leguminous species, indicating that the soil should not be too poor in phosphate.
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Microcalicium ahlneri Tibell (ruig pruikspijkertje) nieuw voor 
Nederland 
 
Klaas van Dort & André Aptroot 
 
Inleiding In het overzicht van inheemse coniocarpen staan voor Nederland twee vertegenwoor-digers van het geslacht Microcalicium ver-meld: M. arenarium en M. disseminatum (Van Dort & Horvers 2017). Beide soorten zijn eenmalig waargenomen op de Veluwe. Ze zijn inmiddels van hun oorspronkelijke groeiplaats verdwenen: het zandstenen ge-bouwtje met M. arenarium is schoongespo-ten en de korstmossen op de oude bomen bij het Loo waar M. disseminatum was ge-vonden zijn sterk achteruitgegaan. Mogelijk komen elders in ons land nog populaties voor van deze onopvallende korstmospara-sieten. In ieder geval is het geslacht nog niet uit ons land verdwenen, want in 2017 is een derde Microcalicium-soort opgedoken. Het betreft M. ahlneri, een in heel Europa uiter-mate zeldzame schimmel uit de hoek van de 
Caliciales (de fylogenetische positie van 
Microcaliciums is nog niet geheel helder; Tibell 1999). De ontdekking kwam volsla-gen onverwacht. M. ahlneri wordt namelijk geassocieerd met langzaam wegrottende volumineuze boomlijken, en daar zijn er in Nederland heel weinig van.  Het geslacht Microcalicium omvat op wereldschaal slechts vier soorten (Tibell 1978), waarvan er drie in Europa zijn vast-gesteld: M. ahlneri, M. arenarium en M. 
disseminatum.   
Herkenning inheemse Microcalici-
um-soorten 
Microcalicium-soorten zijn niet-gelicheni-seerde schimmels. Een fotobiont (een alg) ontbreekt, evenals een thallus. Ze leven pa-rasitair op korstmossen of op algen, of sa-profytisch.  We mogen well stellen dat het geslacht zijn wetenschappelijke naam eer aan doet: de (meestal) gesteelde vruchtlichamen zien er net zo uit als die van Calicium (boomspij-kertje), en de ‘speldenknopjes’ zijn inder-daad microscopisch klein (met het blote oog 

nauwelijks zichtbaar). Eenmaal gelokali-seerd vormt de herkenning geen probleem meer, al blijft oplettendheid geboden want ze tonen morfologisch een sterke gelijkenis met sommige myxomyceten van het ge-slacht Cibraria en Licea (Nannenga-Breme-kamp 1974, Poulain et al. 2011). Een uniek kenmerk van Microcalicium-soorten is de (blauw)groene sporenmassa (mazaedium). De asci in het mazaedium vormen bij rijp-heid een soort ‘wild uitwaaierende pruik’ (met een 10× loep te zien), op een lange of (zeer) korte, zwarte steel. De sporenwand draagt lijsten (alleen te zien bij sterke ver-groting), en dragen 0 tot 3 dwarssepten. Macroscopisch is de lengte van de steel van groot diagnostisch belang. M. disseminatum is gemakkelijk te herkennen, want een steel ontbreekt nagenoeg. Lastiger is het onder-scheid tussen M. ahlneri (steel tamelijk kort en ruw) en M. arenarium (langgesteeld). Hoe lang de steel precies is, valt bij deze soorten moeilijk te zeggen, ze gaat namelijk geleidelijk over in het excipulum. Bij M. 
arenarium is het excipulum duidelijk breder dan de steel (zie ook de afbeelding in Wirth et al. 2013).  Bij het Nederlandse materiaal meet de hoogte van het mazaedium tot tweemaal de breedte van het capitulum (Foto 1). Ook bij de Spaanse collectie is de blauwgroene ‘sporenpruik’ soms flink uitgegroeid, zowel in de hoogte als in de breedte. Muñiz & Hladun (2011) vermelden expliciet het ver-schil in formaat van het mazaedium als on-derscheidend detail: hoogte maximaal ge-lijk aan de breedte van het excipulum bij M. 
arenarium, tegenover even hoog als het apothecium zelf bij M. ahlneri. Op grond van de ruwe steel en het borstelige, wild uit-waaierende mazaedium stellen we als offi-ciële Nederlandse naam ‘ruig pruikspijker-tje’ voor. Analoog noemen we M. dissemi-
natum en M. arenarium respectievelijk ‘zit-tend pruikspijkertje’ en ‘langgesteeld pruik-spijkertje’. 
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Ook microscopisch valt M. disseminatum duidelijk uit de toon. Het heeft van de drie soorten verreweg de grootste sporen, 11-13 (28) × 3-4 mµ, met 1 tot 3 dwarswanden. Het onderscheid tussen M. ahlneri en M. are-
narium is op dit niveau wederom nogal las-tig. De sporen van zowel M. ahlneri als M. 
arenarium hebben slechts één dwarswand en de afmetingen vertonen onderling over-lap. De gezaghebbende Europese flora’s ko-men qua sporenmaat allemaal ongeveer uit op 6-7 × 2-3 mµ voor M. ahlneri, en 5-6 × 2-3 mµ voor M. arenarium (Tibell 1999, Als-trup 2001, Smith et al. 2009, Muñiz & Hla-dun 2011, Wirth et al. 2013, Stenroos et al. 2016).  
Groeiplaats Microcalicium ahlneri De Veluwe herbergt vele bijzondere korst-mossen. Bekend om hun voor Nederlandse 

begrippen uitzonderlijk rijke korstmosflora zijn de malebossen, onder andere het Speul-derbos bij Putten, en het park van Paleis Het Loo bij Apeldoorn (van Herk et al. 2004). Deze rijkdom valt grotendeels terug te voe-ren op het gegeven dat er veel eeuwenoude, vaak monumentale bomen bewaard zijn ge-bleven. Op de zuidelijke Veluwe vinden we oude bomen vooral in de bossen en land-goederen op de overgang tussen de stuw-wallen en het rivierengebied. Een concen-tratie aan ‘veteraanbomen’ bevindt zich in een gemengd bos van dennen, eiken en ber-ken langs de Heelsumse Beek ten zuiden van het dorp Wolfheze. Hier zijn in het ver-leden bijzonderheden gevonden als paars-steelveentrechtertje (Lichenomphalia hud-
soniana) en gewoon veentrechtertje (L. um-
bellifera; van Dort & Spier 2004; Spier & van Dort 2009). Het bos wordt doorsneden door 

Foto 1. Habitus van Microcalicium ahlneri, naar materiaal uit Wolfheze. De ruwe steel gaat geleidelijk 
over in het excipulum. Het mazaedium valt op door de blauwgroene kleur. Foto: Bart Horvers. 
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enkele gegraven 'sprengen' die in het ver-leden de (papier)molens van water moes-ten voorzien. Langs een van deze sprengen staan de bekende Wodanseiken. Hun leef-tijd wordt geschat op 400 tot 500 jaar. Ze zijn ‘van middelbare leeftijd’, volgens de tekst op het ter plaatse aangebrachte info-paneeltje.  
Ecologie Microcalicium ahlneri In tegenstelling tot M. arenarium en M. dis-
seminatum is M. ahlneri geen korstmospara-siet, maar een saprofyt. De voorkeur gaat uit naar dood hout van oude, en vooral dikke, bomen. M. ahlneri prefereert sponsachtig, droog hout dat flink is aangetast door bruin-rotschimmels. De enige vondsten afkomstig uit Nederland zijn gedaan op dikke, sterk af-getakelde eikenstronken. Tientallen pruik-spijkertjes staken uit het zacht, droge, ont-schorste hout. Als begeleiders werden 
Chaenotheca ferruginea (roestbuin schors-steeltje), C. trichialis (grijs schorssteeltje) en Lepraria incana (gewone poederkorst) genoteerd. Deze combinatie past geheel in 

het beeld van andere ‘regenschaduw’-ge-meenschappen die gerekend worden tot het 
Calicion viridis uit de Boomspijkertjes-klas-se (Calicio-Chrysothrichetea candelaris; Van Dort 2017, zie ook Barkman 1958). In Scandinavië koloniseert M. ahlneri vooral ontschorste dennenstammen, ook wel spar, zelden eik (Alstrup 2001, Tibell 1999). De weinige vondsten uit Duitsland zijn alle ge-daan op sterk verteerd dood hout van oude eiken en dennen in luchtvochtige bossen, zoals Urwald Hasbruch en Baumweg (Wirth et al. 2013). In Spanje was een volumineuze, hoogbejaarde, maar nog levende eik de gastheer (Foto 3).  
Verspreiding Alle Microcaliciums zijn bijzonder zeldzaam in Europa. Dat is vooral te danken aan hun veeleisende instelling; het zijn namelijk pa-rasieten, gespecialiseerd in het uitbuiten van algen en korstmossen. M. disseminatum leeft vooral van Psilolechia lucida (dat was ook op de enige vindplaats in Nederland het geval) en M. arenarium parasiteert gewoon-

Foto 2. Sporen met gespiraliseerd oppervlak van Microcalicium ahlneri, naar materiaal uit Nederland. 
Foto: André Aptroot.
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lijk op schorssteeltjes (bij ons op Chaeno-
theca chrysocephala; Van Herk et al. 2004). Beide soorten parasiteren ook op algen, of leven saprofytisch als houtafbrekers. Dat laatste is gebruikelijk bij M. ahlneri, de zeld-zaamste van het drietal. M. ahlneri is nog niet in alle west-Europese landen vastge-steld. Zo ontbreekt M. ahlneri in de korst-mosatlas van België, Luxemburg en Noord-Frankrijk (Diederich et al. 2017). Ook de catalogus van Frankrijk (Roux et al. 2014) maakt er geen melding van. De ontdekking in Duitsland heeft lang op zich laten wach-ten. M. ahlneri ontbreekt in de Flechtenflora 

van Wirth uit 1980, evenals in de flora van Baden-Württemberg (Wirth 1987). M. ahl-
neri wordt wel vermeld in meest recente uitgave, Die Flechten Deutschlands (Wirth et al. 2013). M. ahlneri wordt niet opgege-ven in de Flora Liquenológica Ibérica (Muñiz & Hladun 2011), maar komt wel de-gelijk in Spanje voor. Een populatie werd ontdekt door de eerste auteur op een vete-raaneik in een oud bos bij El Vilar de San-tiago, een dorpje in het zuiden van Asturië (Foto 3). 
 

Foto 3. De eerste 
vondst van Microcali-
cium ahlneri in Spanje 
is gedaan op een vete-
raaneik. Foto: Klaas 
van Dort. 
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Nawoord Het is heel goed mogelijk dat Microcalicium 
ahlneri meer voorkomt in de ons omringen-de landen dan uit de (literatuur)gegevens blijkt. De minuscule pruikspijkertjes zijn gemakkelijk over het hoofd te zien. Tip: check alle dikke ontschorste veteraanbo-men (vooral eiken) die nog overeind staan in luchtvochtige omgeving. Focus op vlek-kerig, wit uitgeslagen sponsachtig hout, en dan vooral droge stamgedeelten in de regenschaduw. De kans op een treffen met 
M. ahlneri is zeer klein, maar in de regel zijn er wel een of meerdere andere ‘spelden-knopjes’ te vinden, zowel boomspijkertjes als schorssteeltjes, en leuke niet gelicheni-seerde ascomyceten.   
Dankwoord Deirdre de Bruyn wordt bedankt voor haar suggestie aangaande de Nederlandse naam, en Bart Horvers voor de levering van al-weer een prachtplaat.  
Literatuur Alstrup, V. 2001. Epifytiske Mikrolaver. Gads Forlag, København. Barkman, J.J. 1958. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, Assen. Diederich, P., D. Ertz, N. Stapper, E. Sérusiaux, D. Van den Broeck, P. van den Boom & C. Ries, 2017. The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France URL: http://www.lichenology.info [14.12. 2017]. Dort, K. van & L. Spier. 2004. Omphalina hudson-iana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow en O. ericetorum (Fr: Fr.) Lange op dood hout in Nederland. Buxbaumiella 67: 45-48.  Dort, K.W. van. 2017. Calicio-Chrysotrichetea candelaris, Boomspijkertjes-klasse. In: K.W. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (red.). De vegetatie van Nederland. Deel 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen: 201-226. KNNV Uitgeverij, Zeist. 536 pp. Herk, C.M. van, A. Aptroot, L.B. Sparrius & J.L. Spier. 2004. Paleispark Het Loo bij Apeldoorn, een ware hotspot voor epifytische korst-mossen. Buxbaumiella 69: 9-16. Muñiz, D. & N. Hladun. 2011. Flora Liquenológica Ibérica. Vol 7. Calicioides. Sociedad Española de Liquenología. Barcelona. Nannenga-Bremekamp, N.E. 1974. De Nederland-se Myxomyceten. KNNV. Thieme, Zutphen.  Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogstyrelsens forlag. 384 pp. 
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Abstract  Microcalicium ahlneri Tibell, new to the Nether-
lands Monitoring of lichens on veteran trees in the Wolfheze area (Gelderland province) led to the discovery of Microcalicium ahlneri, an ancient woodland indicator never recorded before in the Netherlands. Habitat, ecology and characteristics of the three European Microcalicium-species are briefly discussed. 
Microcalicium ahlneri forms mono-specific stands on large decorticated trunks of Quercus 
robur. The discovery of this minute coniocarp is sur-prising. According to international literature, the species is restricted to ancient woodland. In the Netherlands, however, its only known site is a clump of veteran oaks on the banks of an artificial stream, surrounded by a rather young mixed stand of Betula pendula, Pinus sylvestris and 
Sorbus aucuparia.   
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Bespreking: Mossen- en korstmossengemeenschappen 
 
Klaas van Dort, Bas van Gennip & Marcel Schrijvers-Gonlag (red.),2017. De Vegetatie van Nederland 
deel 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist. ISBN 978905926 (in het 
boek, 9789050115926 op de website van de uitgeverij). 518 pagina’s, met kleurenfoto’s, tabellen en 
diagrammen, ingebonden, harde kaft, 22,5 x 28,5 cm. 
Te bestellen via KNNV-uitgeverij, https://www.knnvuitgeverij.nl, prijs: € 69,95, leden KNNV 10% kor-
ting. 
 
Onlangs is verschenen deel 6 van de Vegetatie van Nederland, Mossen- en korstmossengemeenschap-
pen. De auteurs Klaas van Dort, Bas van Gennip en Marcel Schrijvers-Gonlag presenteren hiermee de 
resultaten van hun langlopende onderzoek naar de mos- en korstmosvegetaties in Nederland. Het is 
een ‘kloek’, A4-formaat boek geworden, informatiedicht en fraai vormgegeven, ruim 500 pagina’s dik 
en verlucht met vele foto’s en tabellen. Aan de afzonderlijke hoofdstukken in het boek werkten verder 
mee André Aptroot, Rense Haveman, Kok van Herk, Iris de Ronde, Henk Siebel, Laurens Sparrius, Leo 
Spier en Eddy Weeda.  
 
De studie van mossen en korstmossen begint bij iedereen natuurlijk met de uitdaging om de juiste 
naam bij een gevonden exemplaar te vinden. In de meeste gevallen hebben andere onderzoekers er 
al een naam voor verzonnen en kun je door gebruik te maken van een flora, na het beantwoorden van 
talloze vragen een passend tweedelig naamplaatje, een soortnaam erbij vinden. Zoiets besteed je 
natuurlijk niet uit aan een app op een smartphone, want juist die zoektochten, waarbij je (zelf-)kennis, 
inzicht en doorzettingsvermogen op de proef worden gesteld, vormen je als bryo-/lichenoloog. Som-
migen verzamelen naamplaatjes en zijn daarmee tevreden. Je kunt elke determinatie ook beschou-
wen als een eerste kennismaking met een nieuwe, unieke levensvorm. Zo’n soortnaam vertegenwoor-
digt steeds weer een ander, in DNA overeenkomend clubje mossen of korstmossen, dat een geslaagde 
oplossing heeft gevonden om hier op aarde een tijdje rond te dwalen. En al die soorten doen dat op 
hun eigen manier, in hun eigen biotoop en in het gezelschap van specifieke andere soorten. Dan be-
treed je de wereld van de ecologie, de wetenschap van de relaties tussen levensvormen en hun omge-
ving. En daar gaat dit boek over.  
 
Niet de afzonderlijke soorten, maar de gehele mos- en korstmosvegetaties zoals je ze in het veld te-
genkomt zijn het uitgangspunt van het boek. Soorten groeien niet willekeurig door elkaar, maar in min 
of meer vaste combinaties. Die combinaties kom je op het spoor door het maken van opnames, en 
daar hebben de schrijvers er maar liefst 9000 van gemaakt, verspreid door heel Nederland en in de 
meest uiteenlopende biotopen. Je bakent aan de hand van een aantal regels een proefvlak af op een 
steen, een stukje bodem of boomstam, en noteert dan alle soorten mossen en korstmossen die je 
kunt vinden binnen je opname. En met een codering leg je ook de talrijkheid van elke soort vast. Be-
langrijk is dat je bij elke opname ook zoveel mogelijk ecologische gegevens verzamelt, bijv. over het 
substraat, de voedselrijkdom, het lichtklimaat en de vochtigheid. En dan is het sorteren en ordenen 
van je opnames geblazen, om te kijken of er patronen van soortencombinaties zijn te ontdekken. Er 
zijn tegenwoordig ook computerprogramma’s die dit ingewikkelde en tijdrovende werk voor je kun-
nen doen. De soortencombinaties die je vindt noem je plantengemeenschappen ofwel associaties. En 
associaties zijn de basisbegrippen waarmee in de ‘syntaxonomie’, de studie van plantengemeenschap-
pen wordt gewerkt, zoals soorten een basisbegrip zijn in de taxonomie. Omdat je van elke opname 
ook gegevens over de lokale omstandigheden hebt vastgelegd, kun je de plantengemeenschap ook 
ecologisch karakteriseren.  
Dit alles is hier natuurlijk versimpeld beschreven, in het boek wordt er dieper op ingegaan. In het 
hoofdstuk Introductie worden allerlei, vaak abstracte begrippen uit de bryo- en lichenosociologie na-
der toegelicht, om maar eens te noemen: zelfstandige en afhankelijke gemeenschappen, inslag- en 
rompgemeenschappen, successie, kensoorten, differentiërende, constante en begeleidende soorten, 
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onverzadigde, verzadigde en rompgemeen-
schappen, abundantie en bedekking, homo-
geniteit, synoptische tabellen, presentie, 
associaties, verbonden, ordes en klassen, 
substraattypen, ecologische indicatiewaar-
den, levensstrategieën, etc.  
 
Het grootste deel van het boek wordt inge-
nomen door de beschrijvingen van alle mos- 
en korstmosgemeenschappen die momen-
teel in Nederland kunnen worden onder-
scheiden. Voor een deel wordt voortgebor-
duurd op al bestaande indelingen, maar 
daarnaast worden ook nieuwe inzichten ge-
presenteerd. De verschillende associaties zijn 
ondergebracht in 16 verschillende hoofd-
stukken. Elk hoofdstuk vertegenwoordigt een 
Klasse van gemeenschappen, genummerd 
van 47 tot en met 62. Deze nummering sluit 
aan bij de eerder gepubliceerde vegetatie-
klassen in de andere delen van de serie De 
Vegetatie van Nederland, die gemeenschap-
pen behandelen waarin doorgaans vaatplan-
ten domineren.  Elke klasse past bij een be-

paald spectrum van in ecologie overeenkomende biotopen, bijvoorbeeld voor wat betreft substraat 
(steen, bodem, schors, dood hout, bladeren, mest), zuurgraad, voedselrijkdom, vochtigheid, licht-
klimaat of successiestadium. Zo vertegenwoordigt klasse 50, de ‘Klasse van de Bisschopsmutsen en 
Landkaartmossen’ de pioniergemeenschappen van basenarm, zuur gesteente. Deze komen bij ons 
voor op hunebedden en oude zeedijken. Voor de mos- en korstmosgemeenschappen worden steeds 
ook de internationaal gebruikelijke, wetenschappelijke namen gebruikt. Die zijn afgeleid van de La-
tijnse namen van een of meerdere kenmerkende soorten uit zo’n gemeenschap. Elke categorie, asso-
ciatie, verbond, orde en klasse heeft daarbij zijn eigen verbuigingen en uitgangen. Dezelfde klasse van 
Bisschopsmutsen en Landkaartmossen heet dan de Racomitrio heterostichi-Rhizocarpetea geographi-
ci. Je wordt in het boek wel meteen in het diepe gegooid wat betreft zulke ‘tongbrekende’ namen en 
dat is zeker in het begin even wennen.  
Van grote wetenschappelijke betekenis zijn de synoptische tabellen, waarin de toekenning van ken- 
en differentiërende soorten aan de verschillende syntaxa in de klassen, met presentiepercentages 
worden verantwoord.  
Bij elke klasse is op een verspreidingskaartje, op atlasblokniveau aangegeven, waar in Nederland op-
names van die klasse konden worden gemaakt.  
In verschillende diagrammen kun je grafisch aflezen welke positie een bepaalde associatie inneemt 
ten opzichte van een tweetal ecologische parameters, zoals bijvoorbeeld zuurgraad en voedselrijk-
dom, of lichtklimaat en vochtigheid. Die diagrammen zijn samengesteld aan de hand van ecologische 
indicatiewaarden, die ook in tabelvorm voor de deelnemende soorten worden vermeld.   
Bij omvangrijke klassen is soms ook een determinatiesleutel toegevoegd, waar je met behulp van 
zoveel mogelijk kenmerken, zoals fysionomie (zijn het vooral topkapselmossen, slaapmossen, korsten 
of struikvormige lichenen?), soortnamen, kleuren, substraat- en ecologische kenmerken, en foto’s tot 
de naam van je plantengemeenschap kunt komen.  
In elk klassehoofdstuk worden de associaties, waar het uiteindelijk allemaal om draait (de ‘-etums’ en 
‘-ietums’) uitvoerig afzonderlijk behandeld. Steeds zijn ook een tiental representatieve opnames van 
een associatie in een tabel opgenomen.  
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Een grote verdienste van de auteurs is dat ze steeds beide groepen – mossen én korstmossen – in hun 
onderzoek hebben betrokken. Dat is internationaal bezien nog niet eens zo vanzelfsprekend. Je moet 
van alle markten thuis zijn op determinatiegebied. Het kenmerkt natuurlijk wel de waarachtige 
BLWG’er.  
Waar we ook bij moeten stilstaan, is dat het boek is samengesteld in tijden van grote veranderingen 
in het abiotische en biotische milieu. De luchtverontreiniging is in enkele decennia aan de ene kant 
(zwavelbelasting) afgenomen en aan de andere kant (stikstofbelasting) toegenomen. En de impact 
van de opwarming van het klimaat lijkt ook steeds groter. Halfnatuurlijke biotopen (bijv. hooilanden, 
hakhout) zijn steeds schaarser geworden in het Nederlands landschap. Industriële graslanden en oer-
natuur met grote grazers, ‘Idylles’ en ‘Honey Highways’ zijn als uitersten hiervoor in de plaats geko-
men. Gelukkig hebben we ook wel veel meer oud bos. Maar probeer in zulke hectische tijden maar 
eens het overzicht te bewaren! 
Mossen- en korstmossengemeenschappen is geen gemakkelijk boek. Je leest het niet snel even van 
voor naar achter uit. Het herbergt echter wel voor zowel de beginnende als gevorderde, ecologisch 
geïnteresseerde bryoloog en lichenoloog een schat aan informatie over mossen en korstmossen, hun 
onderlinge relaties en relaties met hun omgeving. Ook natuurbeherende instanties zoals Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen kunnen er hun voordeel mee doen. In di-
verse hoofdstukken wordt ook bij de natuurwaarde van de gemeenschappen stilgestaan.  Met de eco-
logische informatie uit het boek kan zo hopelijk in het natuurbeleid ook met mossen en korstmossen 
rekening gehouden worden.  
Mossen- en korstmossengemeenschappen komt bij mij als naslagwerk op tafel te liggen. Van ‘bovenaf’ 
kan ik me nu gaan verdiepen in de steengemeenschappen, waar ik nog bijna niets van weet. Of ik plan 
eens een fictieve excursie naar een voedselarm, zuur biotoop, dat ik zelden in mijn actieradius aantref. 
Ik kan ook van ‘onderaf’, via de ingang van een soortnaam uit de index, op zoek gaan naar wat er zoal 
over zo’n soort sociologisch en ecologisch bekend is. Bij dit opzoeken valt nog wel een kleine kant-
tekening te plaatsen. Enkele tientallen korstmossen hebben in het boek een nieuwe, modernere naam 
gekregen. Zo heet bijvoorbeeld Opegrapha herbarum nu Alyxoria culmigena en Opegrapha rufescens 
hoort thuis in het geslacht Pseudoschismatomma. En Xanthoria polycarpa en X. candelaria moet je nu 
zoeken bij Polycauliona. In de index herken je ze aan een asterisk (*), maar het was handiger geweest 
als hier ook de oude naam tussen haakjes was vermeld. Je hebt die nieuwe namen wel nodig om ze 
op te zoeken, want bijvoorbeeld Xanthoria candelaria heeft maar één ingang in de index, en Xanthoria 
polycarpa en Opegrapha herbarum ontbreken zelfs geheel. Het heeft natuurlijk allemaal te maken 
met de voortvarendheid waarmee dit boek van de pers rolde. De nieuwe namen zullen ongetwijfeld 
toegelicht worden in de nieuwe Veldgids Korstmossen, maar die verschijnt ‘pas’ begin 2018.  
 
Ten slotte, Mossen- en korstmossengemeenschappen is een boek dat nog gaat over echte, ‘woeste’ 
natuur in Nederland. Vele biotopen die aan de orde komen, zoals grafzerken, betonnen bruggetjes, 
oude kerkmuren, voormalige zeedijken, knotessen, park- en laanbomen, hekpaaltjes, rieten daken, 
afgravingen, plagplekken, houtwallen, parkeerplaatsen, hondendrollen, akkers, hooilanden, steen-
groeven etc. zijn inderdaad kunstmatig gecreëerd. Maar al die mossen en korstmossen die je er zult 
aantreffen, zijn daar op eigen gelegenheid (soms vanaf honderden kilometers afstand) terechtgeko-
men, en maken daar onderling uit, of en hoelang ze er zullen blijven. Daar komt geen zaaien, uitzetten 
of wieden aan te pas. Ik vraag me af of vegetatiekundigen in Nederland, met al die uitzaaiprojecten 
hun onderzoek aan graslanden over een poosje nog wel kunnen herhalen. Ligt binnenkort het ant-
woord op een vraag als “le Violion caninae existe-t-il?” van wijlen planten- en epifytensocioloog Jan 
Barkman, niet bij voorbaat vast? Natuurbouw, het scheppen van mogelijkheden voor de natuur is wat 
mij betreft prima, maar laat het invullen alstublieft aan de natuur over. 
 
Arno van der Pluijm 
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Activiteitenprogramma 
 
De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en publiek. Hieronder staan 
alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners: ook 
niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Komt u voor het eerst mee, denkt u dan 
aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om de 
mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15.00 uur. Aan de 
activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Opgave via de website is 
gewenst. Zelf een excursie organiseren? Geef het door aan onze excursieregelaar Margriet Bekking 
(margrietbekking@hotmail.com). Traditioneel zijn er in de zomermaanden weinig excursies. 
 
Zaterdag 27 januari - Mossenexcursie Bemmel 
Deze mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan gaat eerst naar een zachthoutooibos bij Bemmel, 
waar in het recente verleden bijzondere soorten zijn gevonden zoals twee soorten Anomodon, Porella 
cordeana en P. platyphylla, alsook Plagiochila porelloides. Daarna bekijken we de Waalkribben. Het te 
bezoeken gebied is niet overal even gemakkelijk begaanbaar! Verzamelen om 10:00 uur op de par-
keerplaats iets voorbij de schoorsteen van de oude steenfabriek aan de Buitenpolder, Haalderen.  
 
Zaterdag 27 januari - Lezing Galerie Bergarde Heerjansdam 
BLWG-voorzitter Klaas van Dort vertelt over mossen en korstmossen op de sluitingsdag van de ten-
toonstelling van het werk van Lizan Freijsen, The Living Surface. Meer informatie vind je op de website 
van Bergarde.  
 
Zaterdag 3 februari - BLWG Lezingendag 
Jaarlijkse lezingendag van BLWG in Amersfoort met onder meer de presentatie en verkoop van de 
nieuwe Veldgids Korstmossen. Zie elders in deze Buxbaumiella. 
 
Zaterdag 17 februari - Mossenexcursie Hoek van Holland 
Mossenexcursie geleid door Karel Gort en Jan Pellicaan naar het duingebied bij Hoek van Holland. Er 
wordt gekeken naar droge en natte duinen. Verzamelen om 10:00 uur op de Strandboulevard van 
Hoek van Holland, waar halverwege in de bocht bij een informatiebord en een grote kunstmeeuw 
geparkeerd kan worden. Bij sneeuw en vorst gaat de excursie niet door. Deze excursie vindt plaats 
binnen het 5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen.  
 
Zaterdag 3 maart - Mossenexcursie Hulkesteinse Bos, Flevoland 
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Hulkesteinse Bos. In dit natte bos zijn de 
laatste jaren bijzondere epifytische vondsten gedaan; waaronder Antitrichia curtipendula en Lejeunea 
lamacerina. Laarzen worden aanbevolen. We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de 
Wielseweg, iets voorbij de manege Stal Hulkestein, Wielseweg 1, bij een informatiebord van Staats-
bosbeheer. Ook aan de overzijde van de weg kan geparkeerd worden. Bij sneeuw/vorst gaat de excur-
sie niet door.  
 
Vrijdag 16 maart - Korstmossenexcursie Kootwijkerzand 
Korstmossenexcursie onder leiding van André Aptroot naar het Kootwijkerzand, een stuifzandgebied 
met veel verschillende Cladonia's (o.a. de type-localiteit van Cladonia monomorpha) en andere korst-
mossen. We bezoeken in elk geval drie plekken waar we al jaren de korstmossen volgen. Verzamelen 
om 10.00 uur bij de kerk van Kootwijk, aan de Heetweg.  
 
Zaterdag 17 maart - Schoonmaakactie Korstmossen Zeedijk Putten 
Help mee met het verwijderen van gras- en mostapijten op een van de mooiste plekken voor korst-
mossen in Nederland: de Putterzeedijk. Thijs van Trigt en André Aptroot organiseren deze dag waarbij 
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naast het schoonmaakwerk een wandeling langs de bijzondere korstmossen wordt gemaakt. Krabbers 
en persoonlijke beschermingsmiddelen worden verzorgd door Waterschap Vallei en Veluwe en Land-
schapsbeheer Gelderland. Start: 10:00 uur, nabij Zeedijk 7 in Putten ongeveer 1 kilometer ten oosten 
van de rotonde van de N301 voor het Nijkerkernauw.  
 
Vrijdag 23 maart - Korstmossenexcursie Heidestein 
Korstmossenexcursie onder leiding van André Aptroot naar Heidestein. Hier bezoeken we een paar 
rijke Cladionia-plekken, waar we al jaren de korstmossen volgen. Verzamelen om 10.00 uur bij Haagje, 
ca. een kilometer ten oosten van station Driebergen/Zeist, aan de Arnhemsebovenweg, net aan de 
noordkant van het spoor.  
 
Zaterdag 24 maart - Mossenexcursie Lochemse Berg 
Mossenexcursie onder leiding van Rudi Zielman naar de Lochemse Berg bij Lochem. Dit gebied is wat 
mossen betreft grotendeels terra incognita. Vertrek om 10.00 uur vanaf een nader te bepalen par-
keerplaats bij de Lochemse Berg. Aanmelding is verplicht. Indien er mensen van de trein gehaald 
willen worden, dan dit bij aanmelding duidelijk aangeven; er arriveert iets voor 10.00 uur een trein op 
station Lochem.  
 
Zaterdag 24 maart - Korstmossenexcursie Gasteren 
Korstmossenexcursie onder leiding van André Aptroot naar de Gasterense Duinen en het Balloërveld. 
In de Gasterense duintjes is een groeiplaats met heel veel verschillende Cladonia-soorten. In het 
Balloërveld groeit nog roze heikorst. Verzamelen om 11.00 uur aan de Schipborgerweg, ongeveer 1 
kilometer noordelijk van Gasteren.  
 
Zaterdag 14 april - Mossenexcursie Berkheide, Katwijk 
Mossenexcursie onder leiding van Niko Buiten naar het natuurgebied Berkheide, een onderdeel van 
het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. In het kader van het 5000-soorten jaar gaan we het 
gebied rond het Vlaggeduin bekijken, volgens omwonenden het mooiste zeedorpenduin in Nederland. 
Zie ook (http://duinbehoud.nl/vlaggenduin-gered/). Verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein 
aan de Cantineweg 3, Katwijk aan Zee. Aanmelding is verplicht.  
 
Vrijdag 20 t/m zondag 22 april – BLAM-symposium Frankfurt 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de BLAM wordt het symposium Europe's cryptogams in 
a changing world - 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe 
organiseert bij het Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main. André Aptroot en Laurens Spar-
rius verzorgen presentaties over respectievelijk korstmossen in de tropen en het Nederlandse korst-
mossenonderzoek. Aanmelden kan nog tot 28 februari via de BLAM.  
 
Vrijdag 27 april t/m zondag 29 april - BLWG Voorjaarskamp Oost-Groningen 
Het BLWG Voorjaarskamp 2018 wordt gehouden van vrijdag 27 april t/m zondag 29 april in de regio 
Oost-Groningen. In totaal zijn er twee volle excursiedagen en op de zondag een halve dag. In het 
noorden ligt een zeekleigebied, het Oldambt. In het zuidoostelijke deel ligt Westerwolde, dat over-
wegend uit zandgebieden bestaat. Hier ligt het heringerichte dal van de Ruiten Aa. We verblijven op 
camping Zomers Buiten, Oude Pekela, http://www.campingzomersbuiten.nl. Naast een tentenveldje 
heeft men ook twee B&B-kamers en twee huisjes. Voor deze huuraccommodaties geldt: tijdig reser-
veren! Plaatsreservering voor tent, caravan, camper onder vermelding van "BLWG" naar de camping.  
 
Zaterdag 14 t/m zaterdag 21 juli 2018 - AKC-kamp Centrale Vogezen 
De Algemene Kampeercommissie van de KNNV organiseert van 14 t/m 21 juli 2018 een kampeerkamp 
in de centrale graniet-Vogezen (zie: K10 Les Collieures). Het BLWG-Zomerkamp in Saint Quirin, 
gehouden in de noordelijke zandsteen-Vogezen, sluit aan op het AKC-kamp in de centrale graniet-
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Vogezen. BLWG-ers die een kijkje willen nemen in de graniet-Vogezen, kunnen ook deelnemen aan 
het AKC-kamp in Les Collieures. Meer informatie: www.knnv.nl, kampeervakanties 2018.  

 
Zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018 - BLWG Zomerkamp 2018 
 
Het BLWG Zomerkamp 2018 gaat naar de Vosges Mosellanes in Oost-Lotharingen (N.O.-Frankrijk) en 
vindt plaats van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 juli 2018. De Vosges Mosellanes liggen ongeveer halver-
wege de lijn Nancy-Strassbourg, per auto vanuit Midden-Nederland op ± 550 km afstand. 
 
Accommodatie 
We verblijven op de Camping Municipal de Saint Quirin, Rue d’Alsace, F-57560 Saint Quirin. Het is een 
eenvoudige camping, mooi gelegen aan de rand van het dorp en het aangrenzende bos. Er is ook nog 
een meertje. Saint Quirin (gemeente Métairies – St. Quirin) is een oud kloosterdorp; een van ‘les plus 
belles villages’ in de regio en beschikt over een hotelletje. Huurhuisjes en gastenkamers, waar de niet-
kamperende BLWG’ers hun intrek zouden kunnen nemen, liggen in het dorp en de nabije omgeving. 
Er zijn basisvoorzieningen als Alimentation, Dépôt de Pain, Boucherie-Charcuterie, Bureau de la Poste. 
Een dorp verder, in Lorquin, is een kleine supermarkt. Op ongeveer 15 kilometer afstand ligt de stad 
Sarrebourg met een treinstation. 
 
Omgeving 
Daar waar de hoge centrale Vogezen grotendeels uit graniet bestaan, is het noordelijke deel, de 
Zandsteen-Vogezen of Vosges Mosellanes, minder bekend, maar zeker zo interessant. De mooie rode 
zandsteen (‘Buntsandstein’) vind je in het Massif du Donon, met een paar toppen net boven de 
1.000m. Op korte afstand vind je een licht kalkhoudende leem (‘Muschelkalk’); iets verder bij Lorquin 
de eerste kalk-cuesta van het Bekken van Parijs. De bossen – variërend van puur productie tot semi-
natuurlijk – zijn o.a. rijk aan varens en wolfsklauwen. Tijdens een KNNV/AKC-kamp in 2016 is o.m. 
naar mossen en korstmossen gekeken; o.a. Buxbaumia viridis, Trichocolea tomentella, Hookeria lucens 
en Bazzania trilobata behoren tot de waargenomen soorten. 
 
Meer informatie onder www.saintquirin.fr en ook onder www.moselle-tourisme.com/dormir. Van het 
AKC-kamp in 2016 gehouden, is het verslag te vinden onder Verslag 2016 St. Quirin. 
 
Aanmelden 
U kunt zich tot een maand voor aanvang (verplicht) aanmelden bij Margriet Bekking: 
(margrietbekking@gmail.com). 

 
Jaarverslag BLWG 2017  
 
In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen de verenigingsactiviteiten en de projectorgani-
satie van het bureau. De verenigingsactiviteiten worden door bestuursleden en vrijwilligers uitge-
voerd. 
 

Vereniging 
 
Activiteiten voor leden 
De BLWG heeft in 2017 in totaal 28 eendagsexcursies georganiseerd: 17 voor mossen en 12 voor 
korstmossen. Dat zijn drie excursies meer dan vorig jaar. De lezingendag in februari werd gehouden 
op Landgoed De Schothorst in Amersfoort. Daarbij waren zo’n 60 mensen aanwezig. Het voorjaars-
weekend vond plaats in Bakkeveen en trok 32 deelnemers. Zo’n 190 personen namen gemiddeld 2 
keer per jaar deel aan activiteiten van de BLWG. De microscopiedag moerasmossen trok 13 bryologen. 
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Tijdschriften & Nieuwsbrieven 
Van Buxbaumiella verschenen de nummers 108, 109 en 110 onder redactie van Dick Kerkhof. In het 
open access tijdschrift Lindbergia verschenen 4 artikelen die te lezen zijn op www.lindbergia.org. 
Er zijn twee digitale nieuwsbrieven verschenen, die aan circa 625 abonnees werden verstuurd. 
 
Bestuur en leden 
Klaas van Dort and André Aptroot werden door de ledenvergadering gekozen voor een tweede ter-
mijn. Het bestuur vergaderde tweemaal. De Algemene Ledenvergadering vond plaats tijdens de 
lezingendag. Het aantal leden per 31 december 2017 bedroeg 399, tien meer dan aan het begin van 
het jaar. 
 

Databank en projecten 
 
Bureau 
In 2017 werkte Laurens Sparrius twee dagen per week als coördinator voor de BLWG via een dienst-
verband bij Stichting RAVON, waar Laurens ook drie dagen per week voor FLORON werkt. Met de 
opbrengsten van de projecten zorgt de BLWG onder meer voor het onderhoud van de databank, de 
NDFF Verspreidingsatlas, publiciteit rond bijzondere vondsten, contacten met andere organisaties en 
een reiskostenvergoeding voor het inventariseren van witte gebieden. 
 
Databank 
In 2017 werden 25.294 waarnemingen aan de BLWG-databank toegevoegd, waarvan 40% mobiel in-
gevoerd met de NOVA-app. Ook werden 52.000 waarnemingen uit eerdere jaren ontvangen. In de 
loop van 2017 is voor het beheer van de BLWG-databank overgestapt op de NDFF Verspreidingsatlas. 
Hierin zitten in totaal 1,86 miljoen gevalideerde waarnemingen van mossen, korstmossen en krans-
wieren, die beschikbaar worden gesteld via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In totaal 
bevat de NDFF 2,50 miljoen gevalideerde waarnemingen van mossen en korstmossen. Terreinbeheer-
ders, Alterra en Waarneming.nl zijn andere bronhouders van datasets met veel (korst)mossen. 
 
NDFF Verspreidingsatlas 
De NDFF Verspreidingsatlas wordt beheerd door de BLWG. BIJ12, de licentiehouder van de NDFF, 
ondersteunt het beheer van de Verspreidingsatlas met een jaarlijkse financiële bijdrage, helpdesk en 
de mogelijkheid om de website te gebruiken als proeftuin voor nieuwe NDFF-applicaties. In 2017 zijn 
atlassen voor vissen en diverse groepen zeeorganismen toegevoegd in samenwerking met Stichting 
ANEMOON en RAVON. 
 
Onderzoek en advies 
De BLWG werkte verder aan het NEM Landelijk Meetnet Korstmossen, dat sinds 1999 loopt. 
De BLWG heeft net als in voorgaande jaren hand- en spandiensten verleend aan de Nederlandse 
Mycologische Vereniging, Stichting ANEMOON en Stichting TINEA. Voor Stichting TINEA en ANEMOON 
werden data in de NDFF geladen. Voor de NMV werd een invoerportaal voor het moeraspaddenstoe-
lenproject gemaakt in de Verspreidingsatlas. 
Laurens maakte deel uit van de Onderzoekscommissie Betonaantasting (in opdracht van I&M, Prorail 
en RWS). 
Tijdens veldbezoeken werd advies over het beheer van korstmossengroeiplaatsen geleverd voor de 
Unie van Bosgroepen (Hoge Veluwe) en Staatsbosbeheer (Groote Heide). 
 
Bescherming 
Nadat de BLWG in 2016 een zienswijze op de milieueffectrapportage voor de dijkverbetering Eems-
haven-Delfzijl heeft ingediend, zijn na uitblijven van toezeggingen door Waterschap Noorderzijlvest in 
het vierde kwartaal 2017 diverse acties ondernomen om de grootste hotspot van bijzondere korst-
mossen zoveel mogelijk te behouden. Op 6 december zijn André Aptroot, Laurens Sparrius en Maaike 
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Vervoort naar Delfzijl geweest om een proef met het met beton ingieten van Noorse steen te bekijken. 
Daaruit maakten we op dat ingieten – hoe zorgvuldig uitgevoerd ook – ervoor zorgt dat de korstmos-
sen geheel zullen verdwijnen. In december had het waterschap nog geen concreet overzicht van de 
locaties waar ingieten écht nodig is. We hebben het probleem daarom nogmaals aangekaart bij diver-
se stakeholders. Bij de provincie Groningen heeft de BLWG een verzoek neergelegd om de omgevings-
vergunning in te trekken. BLWG-lid prof. ir. Dirk Sijmons riep in een brief het waterschapsbestuur op 
om de korstmossen niet uit het oog te verliezen. In NRC Handelsblad en via sociale media kwam het 
mogelijke verdwijnen van deze korstmossenhotspot op bescheiden wijze in de publiciteit. Vervolg-
acties in 2018 zijn afhankelijk van de oplossing waarmee Waterschap Noorderzijlvest gaat komen. 
 
Met Thijs van Trigt is gesproken over het uitvoeren van beschermingsmatregelen bij de hunebedden 
en zeedijken. 
 
Publicaties 
Winkelbeheerder Jan Pellicaan verzorgde de boekenverkoop met 55 bestellingen. Omdat de Veldgids 
korstmossen uitverkocht raakte, nam het aantal bestellingen fors af. 
In het najaar werd de nieuwe druk van de Veldgids korstmossen afgemaakt. Kok van Herk verzette 
hierbij veel werk voor de fotoredactie. Laurens verzorgde de opmaak en het contact met de uitgever. 
De BLWG blijft het boek de komende tien jaar samen met het auteurs onderhouden. De KNNV Uitge-
verij heeft voor die periode een exclusieve licentie gekregen voor de productie en verkoop van het 
boek. Op die manier is gewaarborgd dat het boek regelmatig geactualiseerd kan worden. De nieuwe 
veldgids verschijnt eind januari 2018. 
 
Publiciteit 
In februari gaf Laurens een presentatie over korstmossen op onverwachte plekken tijdens het sympo-
sium van Ecologica in Eindhoven. Henk Timmerman schreef twee berichten voor Nature Today over 
de onthulling van de Van der Sande Lacostebrug in Amsterdam (die naam heeft Henk zelf voorge-
dragen) en onderzoek aan vegetatieve voortplanting bij watervedermos door o.a. Joop Kortselius. 
Klaas van Dort kreeg in oktober en november veel media-aandacht bij het – mede door de BLWG 
gefinancierde – boek over mossen- en korstmossengemeenschappen. Op 8 december verzorgde 
Laurens Sparrius een workshop korstmossen & ammoniak tijdens het Symposium Biodiversiteit en 
Leefgebieden Noord-Brabant. De BLWG was aanwezig met een stand tijdens de FLORON-dag op 9 
december. 
 
Samenwerking met andere organisaties 
De BLWG is aangesloten bij het soortenbeschermingsnetwerk SoortenNL. Ook werd de jaarlijkse ver-
gadering bijgewoond over de samenwerking rond de NDFF. 

 
BLWG Lezingendag 2018 
 
Zaterdag 3 februari 2018, Het Groene Huis, Landgoed Schothorst, Schothorsterlaan 21, Amersfoort 
 

Programma 
 
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee. 
 

10.30 uur Opening door Klaas van Dort, voorzitter BLWG. 
 

10.40 uur Bescherming van korstmossen: kansen en problemen. 
 Hans Toetenel, m.m.v. Thijs van Trigt 
 

11.05 uur Succesvol soorten beschermen.  
 Laurens Sparrius 
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11.30 uur Presentatie van de nieuwe Veldgids Korstmossen.  
 Kok van Herk & André Aptroot 
 

12.00 uur Lunchpauze met om 12.30 uur de algemene ledenvergadering. In de pauze en tijdens de 
vergadering wordt voor koffie en thee gezorgd. Er is geen lunch verkrijgbaar. 

 Verkoop nieuwe Veldgids Korstmossen. 
 Verkoop tweedehandsboeken. 
 

14.00 uur Nieuwsflits over het werk van de BLWG. 
 Laurens Sparrius 
 

14.15 uur Verborgen schatten in de Nederlandse mosflora. Over o.a. parelmossen en goudmossen. 
 Henk Siebel 
 

14.45 uur Basidiolichenen in de tropen. 
 André Aptroot 
 

15.05 uur Feestelijke borrel en boekverkoop tot uiterlijk 17.00 uur. 
 

We zoeken vrijwilligers die tijdens de lezingendag meehelpen om de zaal gereed te maken, koffie en 
thee te zetten en de borrel te verzorgen. Wil je meehelpen? Meld je dan bij Laurens Sparrius 
(sparrius@blwg.nl). 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 

 

Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV 
 

Amersfoort, zaterdag 3 februari 2018  
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen agenda. 
 

3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (beschikbaar tijdens de vergadering). 
 

4. Jaarverslag 2017 (in deze Buxbaumiella). 
 

5. Financieel verslag 2017 (beschikbaar tijdens de vergadering). Het bestuur stelt voor met 
ingang van 2018 de korting op het lidmaatschap voor automatische incasso te laten 
vervallen en tegelijk automatische incasso verplicht te stellen. Leden in Nederland betalen 
dan € 22,50, begunstigers en buitenlandse leden € 25,-. 
 

6. Begroting 2018. 
 

7. Verslag van de kascommissie (Willem van den Akker en Cor Zonneveld). 
 

8. Benoeming kascommissie (Cor Zonneveld is herkiesbaar). 
 

9. Verkiezing bestuursleden. 
Het bestuur stelt Jan Pellicaan voor als bestuurslid. Redacteur Dick Kerkhof is herkiesbaar 
voor een nieuwe termijn van drie jaar. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden 
tezamen schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergade-
ring, worden ingediend onder gelijktijdige bereidverklaring van de kandida(a)t(en). 
 

10. Jaarplan 2018 (beschikbaar tijdens de vergadering). 
 

11. Kampen en excursies 2018. 
 

12. Boekencommissie. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting. 
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Boekencommissie BLWG  
 
De BLWG heeft een boekencommissie die tot doel heeft het beschikbaar maken en houden van bryo-
logische en lichenologische literatuur voor de leden. Wie zijn boekenverzameling op wil ruimen, kan 
deze overdragen aan de commissie. De commissie zorgt dat de boeken tegen een schappelijke prijs 
aangeboden worden aan de leden. Zo blijven de boeken in gebruik en kunnen leden makkelijker aan 
moeilijk verkrijgbare titels komen. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De commissie 
bestaat uit Bernard Beukers en Jurgen Nieuwkoop. 
 
Wilt u boeken aan de BLWG schenken? 
Onze hobby vergt het raadplegen van allerlei specialistische literatuur. Velen van ons bouwen in de 
loop van hun leven een aanzienlijke collectie boeken op. Veel van die titels zijn moeilijk verkrijgbaar. 
Het is zonde als dergelijke literatuur verloren gaat. Wilt u dat uw bryologische en lichenologische boe-
ken een goede bestemming krijgen als u ze zelf niet meer gebruikt of kunt gebruiken? Doneer ze dan 
aan de vereniging. Daarmee helpt u anderen aan soms moeilijke verkrijgbare literatuur en houden de 
boeken hun waarde voor de volgende generatie. Als u een collectie aan wilt bieden, kunt u contact 
opnemen met Bernard Beukers of Jurgen Nieuwkoop. Wij halen de boeken bij u thuis op. 
 
Hoe worden de boeken te koop aangeboden? 
De boekencommissie bewaart de boeken en ontsluit het bestand door jaarlijks een lijst op te maken, 
prijzen te bepalen en deze te publiceren in Buxbaumiella. We doen dit enkele maanden voor de jaar-
lijkse lezingendag. Alle leden kunnen hun belangstelling voor titels kenbaar maken. De boekencom-
missie registreert belangstellenden en maakt één week voor de lezingendag de balans op. Als er op 
dat moment meerdere gegadigden voor een titel zijn, wordt er door de commissie geloot. De bestelde 
boeken kunnen vervolgens afgehaald worden op de jaarlijkse lezingendag. De penningmeester stuurt 
een rekening voor de bestelde boeken. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de lezingendag, worden de 
boeken toegestuurd. Porto- en verpakkingskosten worden in rekening gebracht. Aangezien dit voor u 
extra kosten en voor ons extra werkzaamheden betekent, hebben we een sterke voorkeur voor leve-
ring op de lezingendag. 
 
Contactgegegevens 
Bernard Beukers, b.beukers1@upcmail.nl, 06 5047 8257 
Jurgen Nieuwkoop, jurgen.nieuwkoop@icloud.com, 06 2213 8535 

  
Boekenlijst BLWG, januari 2018 – Opruiming! 
 
Hieronder staat de lijst van de actuele voorraad tweedehands boeken in beheer bij de BLWG. De 
boeken zijn ingedeeld onder de kopjes Lichenen, Mossen, Tijdschriften en Varia. Inmiddels bevat de 
collectie een grote hoeveelheid minder courante titels. Ook zitten er nogal wat titels bij die niet de 
bryologie of lichenologie betreffen. En we hebben een flinke voorraad tijdschriften. Deze willen we 
opruimen. De betreffende titels zijn nu tegen sterk gereduceerde prijzen in de catalogus opgenomen. 
Sla je slag!  
 
De boeken kunnen tot zaterdag 27 januari besteld worden door een mail te sturen aan Bernard 
Beukers of Jurgen Nieuwkoop (hun mailadressen staan hierboven). Vervolgens zijn de boeken af te 
halen op de Lezingendag op zaterdag 3 februari in Amersfoort. Voor de kosten stuurt de penning-
meester een factuur, er hoeft dus niet contant afgerekend te worden. 
 
Op de lezingendag zullen ook een grote hoeveelheid overdrukjes gratis en de varia titels tegen sterk 
gereduceerde prijzen verkrijgbaar zijn. 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
Lichenen 

1 Almborn, O.  1948 Distribution and ecology of some south Scandinavian Lichens. 
Lund 

€ 5,00 

2 Alstrup, V. & U. 
Søchting 

1989 Checkliste og status over Danmarks Laver € 1,00 

3 Alvin 1977 The observer’s book of lichens. London. € 2,50 
4 Anders, J. 1928 (herdr. 

1974) 
Die Laub und Strauchflechten € 5,00 

5 Aptroot, A. & K. 
van Herk 

1994 Veldgids korstmossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht € 5,00 

6 Aptroot, A. et al.  1998 Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland: 
basisrapport met voorstel voor de Rode lijst. Buxbaumiella 46. 

€ 1,00 

7 Aptroot, A. et al. 1998 Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Toelichting 
op de Rode Lijst IKC Natuurbeheer 29 

€ 1,00 

8 Brand, A.M. 1977 De Lecanoraceae van Nederland, doctoraalverslag Utrecht € 5,00 
9 Brand, A.M. et al.  1988 Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. KNNV € 2,50 
10 Broeck, D. van 

den, et al. 
2004 Nederlandse namen van korstmossen € 2,50 

11 Creveld, M.C.  1981 Epilithic lichen communities in the alpine zone of southern 
Norway. Diss. Utrecht 

€ 5,00 

12 Culberson, W.L. & 
C.F. Culberson 

1968 The Lichen genera Cetrelia and Platismatia (Parmeliaceae). 
Smithsonian Inst. Press Washington DC 

€ 2,50 

13 Dahl, E. & H. Krog - Macrolichens of Finland, Norway and Sweden. Fotocopie van 
mscr. 

€ 2,50 

14 Dobben, H. van 1978 Korstmossentabel, de nederlandse macrolichenen 
(Jeugdbondsuitgeverij) 

€ 2,50 

15 Dobson, F. 1981 Lichens, in an illustrated guide to the British and Irish species, 
2nd edition 

€ 10,00 

16 Duncan, U.K. 1970 Introduction to British Lichens. Buncle & Co, Arbroath € 15,00 
17 Follman, G.  1960 Flechten (Lichenes). Kosmos, Stuttgart € 2,50 
18 Gams, H. 1967 Kleine Kryptogamenflora Bd. III Flechten. Fischer, Stuttgart € 5,00 
19 Hakulinen, R.  1954 Die Flechtengattung Candelariella. Ann.Bot.Soc. Vanamo 27-3 

Helsinki 
€ 2,50 

20 Hennipman, E.  1969 De Nederlandse Cladonia's € 2,50 
21 Jahns, H.M. 1980 Farne-Moose-Flechten Mittel-, Nord- und Westeuropas € 5,00 
22 James, P.W.  1965 A new check-list of British Lichens. The Lichenologist 3-1. € 2,50 
23 Kershaw, K.A. & 

K.L. Alvin 
1963 The observer's Book of Lichens, € 2,50 

24 Lindau, G.  1913 Kryptogamenflora für Anfänger 3. Die Flechten. Springer, Berlin. € 5,00 
25 Maas 

Geesteranus, R.A.  
1947 Revision of the lichens of the Netherlands I. Parmeliaceae. 

Blumea 6(1) / diss. Leiden 
€ 5,00 

26 Moberg, R.  1977 The Lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia, 
Uppsala. 

€ 2,50 

27 Poelt, J.  1969 Bestimmungsschlüssel Europäischer Flechten Cramer, Vaduz 
(757 pp) 

€ 25,00 

28 Poelt, J. & Vezda, 
A.  

1977 Bestimmungsschlüssel Europäischer Flechten, Ergänzungsheft I. 
Cramer, Vaduz 

€ 5,00 

29 Rabenhorst, L. 1870 Kryptogamenflora von Sachsen, der Ober-Laust, Thüringen und 
Nordböhmen, 2: Die Flechten 

€ 20,00 

30 Rambold, G. & 
Triebel, D.  

1992 The Inter-Lecanoralean Associations. Bibliotheca Lichenologica 
Band 48, Cramer Berlin. 

€ 5,00 

31 Sipman, H. 2001 Listado Básico de la Flora Salvadorensis, Cuscutlania 1, no. 11 € 1,00 
32 Sipman, H.J.M.  1983 A monograph of the lichen family Megalosporaceae. Bibl. 

Lichen. 18 
€ 10,00 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
33 Suringar, W.F.R. 

et al. 
1898 Prodromus Florae Batavae Vol II, deel 2: Korstmossen € 5,00 

34 Wirth, V.  1995 Die Flechten Baden-Württembergs Teil 2. Ed 2. Ulmer. € 60,00 

Mossen 
35 - 1959 The distribution of the bryophytes in Denmark. Botanisk 

Tidsskrift bd. 55, hft. 2 
€ 2,50 

36 - 1961-80 Serie Katalog Literaturyi po Mochooblaznyi 1961-1970, 1971-
1975, 1976-1980 (lijsten in 4 talen van alle literatuur over 
mossen in die perioden) 

€ 2,50 

37 Abeleven, 
Th.H.A.J.  

1893 Prodromus Florae Batavae Ed. II vol. II pars I Nieuwe lijst van de 
Nederlandse Blad- en levermossen. 

€ 5,00 

38 Aichele, D. und 
W.Schwegler 

1956 Unsere Moos- und Farnpflanzen, KOSMOS Natur Fuhrer € 5,00 

39 Albertson, N.  1946 Oesterplana Hed ett alvaramraade paa Kinnekulle. Acta 
Phytogeogr. Suecica 20, 267 pp.  

€ 5,00 

40 Alfonso Luisier, 
S.J. 

1924 Musci Salmanticenses. Memorias de la Real academia de 
ciencias, exctas, fisicas Y naturales de Madrid, serie 2 tomo III 

€ 5,00 

41 Allison, K.W. & J. 
Child 

1971 The Mosses of New Zealand € 10,00 

42 Allorge, P. 1947 Essai de Bryogeographie de la peninsule Iberique € 5,00 
43 Amann, J. 1928 Bryogéographie de la Suisse. F. Frères s.a., Zürich. 429 pp + veel 

kaarten 
€ 20,00 

44 Amann, J. 1933 Materiaux pour la Flore Cryptogamique, Flore des mousses de la 
Suisse vol. III Revision et additions 

€ 10,00 

45 Andersen, A.G. et 
al.  

1976 Den danske mosflora I. Bladmosser. Gyldendal, Copenhagen. € 10,00 

46 Ando, H. (ed.)  1981 Special issue in commemoration of Prof. Dr. Hyoji Suzuki’s 
retirement from Hiroshima University. Hikobia Suppl. 1. 505 pp 

€ 10,00 

47 Arnell, S. 1956 Illustrated moss flora of Fennoscandia I. Hepaticae € 15,00 
48 Atherton, 

Bosanquet, 
Lawley 

2010 Mosses and liverworts of Britain and Ireland, a field guide € 30,00 

49 Bakker, N. de  2011 The effects of UVB radiation on charophycean algae and 
bryophytes (diss.) 

€ 5,00 

50 Barkman, J.J. 1958 On the ecology of Cryptogamic epiphytes, proefschr. € 5,00 
51 Beijerinck, W. 1934 Sphagnum en Sphagnetum. Versluys, Amsterdam. € 5,00 
52 Berg, Chr. 1945-1987 Die Moosflora der DDR- Bibliographie € 2,50 
53 Berghen, C. 

vanden 
1979 Flore des hepatiques et des anthocerotes de Belgique € 5,00 

54 Berghen, C. 
vanden  

1981 Flora van de levermossen en de hauwmossen van Belgie € 5,00 

55 Bernet, H. 1888 Catalogue des Hepatiques du Sud-Ouest de la Suisse, Geneve € 5,00 
56 Bertsch, K. 1949 Moosflora € 5,00 
57 Bertsch, K. 1959 Moosflora von Sudwestdeutschland € 5,00 
58 Bizot, M. 1937 Bryogeographie de la Cote-d'or € 2,50 
59 Bizot, M. 1952 Flore des muscinees, de la Cote-d'or, parte deuxième : Mousses € 2,50 
60 Blockeel and Long 1998 A check-list and census catalogue of British and Irish 

Bryophytes, British Bryological Society 
€ 5,00 

61 Boesen, D. et al.  1973 Dansk Mosflora, Pleurokarpe bladmosser. Københavns Univ. € 5,00 
62 Bons, R.M., G.M. 

Dirkse & K.W. van 
Dort 

1988 Bosmossen. Wet. Med. KNNV 186 € 2,50 

63 Boros, A. 1968 Bryogeographie und Bryoflora Ungarns € 10,00 



46    Buxbaumiella 111 (2018) 
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64 Boros, A. 1993 Atlas of recent European Bryophyte Spores, Budapest € 20,00 
65 Boros, A. & M. 

Jarai-Komlodi 
1975 Atlas of recent Moss Spores, Budapest € 20,00 

66 Boulay, M. 1904 Muscinées de la France, deuxième partie : Hepatiques € 15,00 
67 Bouwman, A.C. 2002 De Nederlandse Veenmossen € 20,00 
68 Brackel, W.von 1993 Die Flechten und Moos-gesellschaften Suddeutschlands, heft 6, € 2,50 
69 Broekhuizen, S.  1935 Mossen en varens. Arbeiderspers, Amsterdam € 2,50 
70 Bruggeman-

Nannenga 
1988 Systematic studies on Fissidens, diss. € 5,00 

71 Buch, H. 1928 Die scapanien Nordeuropas und Sibiriens, II € 5,00 
72 Burck, O. 1947 Abhandlungen, Die Laubmoose Mitteleuropas € 10,00 
73 Burgeff, H. 1943 Genetische studien an Marchantia € 10,00 
74 Casares-Gil, A. 1932 Flora Iberica, Briofitas, Musgos deel 1, Madrid € 10,00 
75 Cavers, F. 1976 The inter-relationships of the Bryophyta € 5,00 
76 Chen, P.C.  1963 Genera Muscorum Sinicorum Pars I. 326 pp € 5,00 
77 Chen, P.C.  1978 Genera Muscorum Sinicorum Pars II. 331 pp € 5,00 
78 Compère, P. et al. 

(eds)  
1990 Bryology and lichenology in Belgium. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 

12 / Verslag van symposium bij 10e verjaardag Vlaamse 
Werkgroep Bryologie. 

€ 5,00 

79 Conard, H.S. 1956 How to know the mosses and liverworts € 5,00 
80 Conard, H.S. & 

P.L. Redfearn 
1984 How to know the mosses and liverworts € 5,00 

81 Corley, M.F.V. et 
al.  

1981 Mosses of Europe and the Azores: an annotated list of species, 
with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 11: 609-689 
(overdruk) 

€ 1,00 

82 Cortini Pedrotti, 
C. 

1991 Elenco critico delle briofite delle Alpi Apuane (Toscana, Italia) € 2,50 

83 Crosby and Magill 1981 A Dictionary of Mosses, Missouri Botanical Garden € 5,00 
84 Crosby, M.R.  1999 Vademecum Bryologiae I. Hedwigian Society, St. Louis. 108 pp. € 2,50 
85 Crosby, M.R. & 

R.E. Magill  
1977 A dictionary of mosses. Missouri Bot. Garden, St. Louis. 43 pp. € 5,00 

86 Crosby, M.R. et al.  1992 Index of Mosses 1963-1989. Missouri Bot. Garden, St. Louis 
(Voortzetting Index Muscorum) 

€ 10,00 

87 Crum, H. & L.E. 
Anderson  

1981 Mosses of Eastern North America vols I, II € 50,00 

88 Daniels, R.E. 1985 Handbook of european sphagna (institute of terrestrial ecology) € 10,00 
89 Davy de Virville, 

A. 
1927 L'action du milieu sur les Mousses € 2,50 

90 De Miranda, H. 1937 Mossentabel. NJN € 2,50 
91 Debat, L. 1867 Flore Analytique des genres et espèces : A L'ordre des Mousses € 5,00 
92 Demaret, F 1945 Prodrome des mousses de Belgique, Bulletin van den 

Rijksplantentuin, Brussel deel XVII, afleveringen 3-4. Brussel 
€ 5,00 

93 Demaret, F. & E. 
Castagne 

1959-64 Flore générale de Belgique. Bryophytes vol II fasc 1-3, Nat. 
Plantentuin, Brussel. 

€ 15,00 

94 Demaret, F. & J.L. 
De Sloover 

1968 Flore générale de Belgique. Bryophytes vol. III fasc 1. Nat. 
Plantentuin, Brussel. 

€ 5,00 

95 Demaret, F. et al. 1993 Flore générale de Belgique, Bryophytes, volume III - fascicule 2, 
Meise 

€ 10,00 

96 Dickson, J.H. 1973 Bryophytes of the Pleistocene, The British record and its 
Chorological and Ecological Implications 

€ 10,00 

97 Dirkse, G.M. 1985 Sphagnum sect. Subsecunda in Nederland, G.M. Dirkse, RIN-
rapport 85/2 

€ 2,50 

98 Dirkse, G.M. et al.  1999 Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen. 
Buxbaumiella 50/2 

€ 0,00 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
99 Dixon, H.N. 1934 Contribution to the moss flora of Borneo € 5,00 
100 Dixon, H.N. 1960 Mosses of Tristan da Cunha, Oslo € 2,50 
101 Dixon, H.N. 1924 (repr. 

1970) 
The student's handbook of British Mosses. Ed. 3. € 10,00 

102 Dixon, H.N. 1924, 1954 The student's handbook of British Mosses € 10,00 
103 Dodoens, R. 1997 Hepatiques, Mousses et Muscinées, des livres de simples (1554-

1644) Namur 
€ 5,00 

104 Dort, K.van, Chr. 
Buter & P. van 
Wielink 

1998 Veldgids Mossen  € 5,00 

105 Douin, M. 1930 Nouvelle Flore des Mousses et des Hépatiques € 5,00 
106 Douin, M.  1892 Nouvelle Flore des Mousses et Hépatiques, nouvelle ed. 

Librairie Générale de l’Enseignement, Paris 
€ 5,00 

107 Dozy, Molkenboer 1854 Prodromus, Florae Bryologicae Surinamensis € 20,00 
108 Düll, R.  1989 Deutschlands moose, Band 1 € 2,50 
109 Düll, R.  1989 Die Moose (Bryophyta des Nordrein-Westfalen, Deutschland. 

Decheniana, Beihefte 24. 
€ 5,00 

110 Düll, R.  1991 Die moose Tirols, Pitztals/Otztaler Alpen, band 1 & 2 € 5,00 
111 Düll, R.  1994 Deutschlands moose, Band 2 € 2,50 
112 Düll, R.  1994 Deutschlands moose, Band 3 € 2,50 
113 Düll, R.  1995 Moosflora der Nordlichen Eifel € 5,00 
114 Düll, R.  1985/90/93 Exkursions Taschenbuch der Moose € 2,50 
115 Düll, R., A. 

Ganeva, A. 
Martincic & Z. 
Pavletic 

1999 Contributions to the Bryoflora of former Yugoslavia and Bulgaria € 2,50 

116 Düll, R., F. Koppe 
& R. May 

1996 Punktkartenflora der Moose(Bryophyta) Nordrhein-Westfalens € 5,00 

117 During, H.J. 1977 A taxonomical revision of the Garovaglioideae (Pterobryaceae, 
Musci). Diss. Groningen 

€ 5,00 

118 Engler, A. - Syllabus der Pflanzenfamilien, Bryophytina, Laubmoose € 5,00 
119 Ernst-

Schwarzenbach, 
M 

1939 Zur Kenntnis des sexuellen Dimorphismus der Laubmoose € 2,50 

120 Fintan Greter, P. 1936 Die Laubmoose des oberen Engelbergertales € 5,00 
121 Fletcher, M. - Moss growers Handbook € 5,00 
122 Fletcher, M.  2003 Moss Grower’s Handbook. Copieën, 70 pp. € 2,50 
123 Florschütz, P.A. 1964 The mosses of Suriname (diss.) € 5,00 
124 Frahm, J.-P. 1972 Die vegetation auf Rethdachern, Inaugural-Dissertation € 5,00 
125 Frahm, J.-P. 1990 Mosses and liverworts of Mt. Kinabalu, Sabah Parks Publication 

12 
€ 5,00 

126 Frahm, J.-P. 1998 Moose als Bioindikatoren € 5,00 
127 Frahm, J.-P. 2001 Biologie der Moose € 15,00 
128 Frahm, J.-P. 2006 Moose, ein Einführung € 15,00 
129 Frahm, J.-P. 2010 Mosses and liverworts of the Mascarenes and the Seychelles € 15,00 
130 Frahm, J.-P. & W. 

Frey 
1983-92 Moosflora, UTB Ulmer € 5,00 

131 Frahm, J.-P. & 
Walsemann 

1973 Nachträge zur Moosflora von Schleswig-Holstein € 5,00 

132 Frey, W., Frahm, 
Fischer, Lobin 

1995 Die Moos- und Farnpflanzen Europas (Kleine Krypogamenflora) € 15,00 

133 Frissel, J. 1990 Accumulation and concentration of radiocaesium in Bryophyte 
species 

€ 1,00 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
134 Fritch, R. 1982 Index to plant chromosome numbers, Bryophyta, Regnum 

Vegetabile 
€ 5,00 

135 Froehlich, 
Ruttner, Schifner 

1955 Die Moose der Deutschen Limnologischen Sundaeexpedition € 2,50 

136 Gams, H. 1957 Kleine Kryptogamenflora, band IV, Die Moos- und Farnpflanzen, 
vierte auflage 

€ 5,00 

137 Gams, H. 1973 Moos- und Farnpflanzen. Kleine Kryptogamenflora IV ed. 5 € 5,00 
138 Gao, C. (ed.)  1996 Flora Bryophytorum Sinicorum vol. 2 Fissidentales – Pottiales. 

Science Press. (Tekst Chinees, tekeningen met Latijnse namen) 
€ 10,00 

139 Garjeanne, A.J.M. 1901 Mosflora van Nederland € 5,00 
140 Garjeanne, A.J.M. 1906 De Nederlansche levermossen, Handleiding tot determineren € 5,00 
141 Geissler, P. 1976 Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz, Band 14, Heft 2, Zur 

Vegetation alpiner Fliessgewasser,  
€ 2,50 

142 Giacomini, V. 1947 ATTI, serie 5, Syllabus Bryophylarium Italicarum, Andreaeles et 
Bryales, Pavia 

€ 2,50 

143 Giacomini, V. 1950 Ricerche sulla flora briologica xerotermica delle alpi Italiane, 
Pavia, Italia 

€ 2,50 

144 Gradstein, S.R.  1975 A taxonomic monograph of the genus Acrolejeunea (Hepaticae) 
(proefschrift) 

€ 5,00 

145 Gradstein, S.R.  1979 Directory of bryologists and Bryological research, Regnum 
vegetabile nr 99 

€ 2,50 

146 Gradstein, S.R. 
(ed.)  

1985 Contributions to a monograph of the Lejeuneaceae subfamily 
Ptychanthoideae. Cramer, Vaduz 

€ 5,00 

147 Gradstein, S.R. en 
H.M.H. van Melick 

1996 De Nederlandse levermossen en hauwmossen € 20,00 

148 Gradstein, S.R. et 
al.  

1971 Gereviseerde naamlijst bij Dixon, H.N.: The Student’s Handbook 
of British Mosses. 

€ 0,00 

149 Gravet, F. 1875 Flore Bryologique de Belgique, Description des Mousses, 
première partie 

€ 10,00 

150 Greene, S.W. & 
A.J. Harrington 

1988 The conspectus of Bryological Taxonomic Literature, Stuttgart. 
Bryophytorum bibliotheca, band 35 

€ 5,00 

151 Greven, H. 1992 Changes in the Dutch Bryophyte Flora and Air Pollution, € 5,00 
152 Greven, H.C. 1995 Grimmia Hedw. € 20,00 
153 Grolle, R.  1983 Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of 

species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 
403-459 (overdruk) 

€ 1,00 

154 Grolle, R., Piippo, 
Sinikka 

1984 Annotated catalogue of Western Melanesian bryophytes. 1 
Hepaticae and Anthocerotae. Acta Botanica Fennica, 125. 

€ 5,00 

155 Guerra, J. & M. 
Brugués 

2013 Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales € 20,00 

156 Guerra, J. & R.M. 
Cros 

2000-2005 Flora Briofítica Ibérica. 10 losse deeltjes Pottiaceae € 10,00 

157 Guerra. J, Cros. M 2006 Flora Briofitica Iberica, Volumen III, Pottiales, Encalyptales € 60,00 
158 Guerra. J, Cros. M 2007 Flora Briofitica Iberica, Volumen I, Sphagnales, Andreaeales, 

Polytrichales, Tetraphidales, Buxbaumiales, Diphysciales 
€ 60,00 

159 Guerra. J, Cros. M 2010 Flora Briofitica Iberica, Volumen IV, Funariales, Splachnales, 
Schystostegales, Bryales, Timmiales 

€ 60,00 

160 Hall, H.C. van 1832 Flora Belgii septentrionalis / Flora van Noord-Nederland of kort 
begrip der bataafsche flora. Deel II, stuk 1 (fotokopie) 

€ 1,00 

161 Hallingback, Th. & 
I. Holmåsen 

1981 Mosser € 20,00 

162 Hattori, S.  1975 Selected bryological papers by Dr. Sinske Hattori published 
between 1940-1951. Reprints van artikelen in 1 band, 488 pp 

€ 10,00 
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163 Hattori, S. & A. 

Noguchi, A. 
1960 Index speciminum typicorum in Herbariis Japonensibus Pars 

Bryophyta. Tokyo, 169 pp 
€ 5,00 

164 Hattori, S. & A. 
Noguchi, A. 

1975 Selected Bryological Papers by Dr. Sinske Hattori published 
between 1940-1951. Nichinan 

€ 10,00 

165 Hedwig, J. 1802 (reprint 
1960) 

Species Muscorum Frondosorum, Historiae naturalis classica, 
XVI 

€ 25,00 

166 Herben, T. (ed) 1988 Proceedings of the sixth meeting of the central and east 
european Bryological working group 

€ 2,50 

167 Heribaud, J. 1899 Muscinées d'auvergne, Clermond-Ferrand € 5,00 
168 Herzog, Th.  1904 Die Laubmoose Badens, , Bulletin de L'Herbier Boissier, No.2 € 10,00 
169 Herzog, Th.  1923 Contribuicoes ao conhecimento da Flora Bryologica do Brasil, 

Archivos de Botanica do Estado de S.Paulo vol I, fasc. 2. 
€ 2,50 

170 Herzog, Th.  1926 Geographie der Moose. Fischer, Jena. 439 pp € 10,00 
171 Herzog, Th.  1959 Bestimmungstabellen der einheimischen Laubmoosfamilien € 1,00 
172 Hill, M.O. 1992 Sphagnum: a fieldguide € 2,50 
173 Hillier, L. 1954 Anales scientifiques de L'universite de Besancon, Mousses du 

Jura 
€ 5,00 

174 Hofman, A. 1957 Phylogeny and population genetics of the genus Plagiothetium, 
dissertatie 

€ 5,00 

175 Holmen, K. et al. 1959 The distribution of the Bryophytes in Denmark € 5,00 
176 Holmen, K. et al. 

(vert. Molenaar) 
- Ontwerp veldsleutel voor Sphagnum, Rijksuniv. Utrecht € 1,00 

177 Hryniewiecki, B. 1937 Planta Polonica, Bryophyta Varsaviensia, Warschau € 2,50 
178 Husnot, T.  1922 reprint 

1967 
Hepaticologia Gallica. Reprint Asher & co. € 10,00 

179 Huxley, J. 1945 The New Systematics, Oxford € 5,00 
180 Hyvonen, Y. 1989 Acta Botanica Fennica, 138, A synopsis of genus Pogonatum 

(Polytrichaceae), Musci 
€ 5,00 

181 Ihsiba 1929 Catalogue of the Mosses of Japan. in Japanese, 295 pp. + 
indexen 

€ 5,00 

182 Ihsiba 1932 Index Muscorum Nipponarum. in Japanese, 180 pp € 5,00 
183 Ingerpuu, N. et al. 1994 List of the Estonian Bryophytes € 2,50 
184 Inoue, H. 1974 Illustrations of Japanese Hepaticae vol I. Tsukijishokan Publ. Co., 

Tokyo. 200 pp. 
€ 10,00 

185 Isoviita, P. 1980 S.O. Lindberg's bryological reports in Finnish newspapers. 
Critically annotated facsimile collection 

€ 1,00 

186 Iwatsuki Z., D. Vitt 
D. & R. Gradstein 

1976 Bryological Herbaria, a guide € 1,00 

187 Iwatsuki, Z. & A. 
Noguchi  

1073 Index Muscorum Japonicarum. J. Hattori Bot. Lab. 37:299-418. € 5,00 

188 Jäggli, M. 1950 Le Briofite ticinesi, Muschi ed epatiche, Flora Crittogama 
Svizzera vol 10, fasc 4. 

€ 5,00 

189 Jahns, H.M. 1980 Farne-Moose-Flechten Mittel-, Nord- und Westeuropas € 5,00 
190 Jansen & Wachter 1943 Bryologische Notities I t/m 10, ingebonden, Ned. Botanische 

vereniging 
€ 5,00 

191 Jensen, C. 1939 Skandinaviens Bladmossflora € 10,00 
192 Jensen, N. 1952 Die Moosflora von Schleswig - Holstein, Kiel € 5,00 
193 Joenje, W. et al. 

(eds)  
1987 The ecology of biological invasions. Themanummer Proc. KNAW 

vol. 90 no. 1 
€ 2,50 

194 Johnson, A. 1980 Mosses of Singapore and Malaysia € 5,00 
195 Jongmans, W.J.  1906 Ueber Brutkörper bildende Laubmoose. Diss. München. 96 pp € 5,00 
196 Jovet-Ast, S. 1952 Cryptogamia: Muscinees, Paris € 2,50 
197 Kalkman, C. 1972 Mossen en vaatplanten, Bouw, levenscyclus en 

verwantschappen van de Cormophyta 
€ 5,00 
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198 Karczmarz, K. 1971 A monograph of the genus Calliergon (Sull.) Kindb. 

Monographiae Botanicae vol. XXXIV 
€ 5,00 

199 Kindberg, N.C. 1883 Laubmoose (Bryineae) Swedens und Norwegens € 5,00 
200 Kindberg, N.C. 1897 Genera of European and Northamerican Bryineae (Mosses) € 10,00 
201 Klazenga, N.  2000 A revision of the Malesian species of Dicranoloma (Dicranaceae, 

Musci). Diss. Leiden, 130 pp. 
€ 5,00 

202 Knapp, E. 1930 Untersuchungen uber die hullorgane um archegonien und 
sporogonien der akrogynen Jungermaniaceen 

€ 5,00 

203 Koopman, J. & K. 
Meijer 

1989-2000 Mossen in Fryslan deel 1 t/m 9 € 10,00 

204 Koponen, T. 1977 Flora Fennica 6 Bryophytes of Finland, Helsinki € 2,50 
205 Koppe, F.  1964 Die moose des Niedersachsischen Tieflandes, Bielefeld € 2,50 
206 Kruijer, H. 2002 Hypopterygiaceae of the World. Diss. Leiden / Blumea suppl 13, 

388 pp. 
€ 5,00 

207 Krusenstjerna, E. 
von 

1945 Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsala-trakten. Acta 
Phytogeogr. Suecica 19, 250 pp. 

€ 5,00 

208 Krusenstjerna, E. 
von  

- Stockholms Traktens Bladmossor € 5,00 

209 Kutzelnigg, 
Ostendorp, Dull 

1992 Moosbibliographie Zentraleuropas € 2,50 

210 Landwehr, J. 1966 Atlas van de nederlandse bladmossen, KNNV € 5,00 
211 Landwehr, J. 1974 Atlas van de Nederlandse bladmossen, KNNV, aanvullingen bij 

de eerste druk 
€ 0,00 

212 Landwehr, J. 1978 Atlas van de Nederlandse bladmossen, KNNV, aanvullingen bij 
de derde druk 

€ 0,00 

213 Landwehr, J. 1980 Atlas Nederlandse Levermossen, KNNV € 10,00 
214 Landwehr, J. 1984 Nieuwe Atlas Nederlandse Bladmossen, KNNV € 10,00 
215 Lang, A.S. 2014 Phylogeny and species delimitation within the moss genus 

Dicranum Hedw. Diss. Leiden 
€ 5,00 

216 Lawton, E.  1971 Keys for the identification of the mosses of the Pacific 
northwest. Hattori Bot. Lab., Nichinan. (overdruk uit Moss flora 
of the Pacific northwest). 

€ 5,00 

217 Lindberg, S.O. 1871 Flora Danica, muscos illustrantium € 5,00 
218 Lindberg, S.O. & 

H.W. Arnell 
1890 Musci Asiae Borealis, Köngl. Svenska Vetenskaps-Akademiens 

Handlingar 23 no. 10 
€ 5,00 

219 Lohwag, K. 1940 Moose des Waldes, Bestimmungsschlüssel für anfänger € 2,50 
220 Lorch, W. 1913 Die Laubmoose. Kryptogamenflora für Anfänger, Band V € 5,00 
221 Lorch, W. 1914 Kryptogamenflora für Anfänger: Die Torf- und Lebermoose, Die 

Farnpflanzen 
€ 5,00 

222 Lorch, W. 1923 Die Laubmoose. Kryptogamenflora für Anfänger, Band 5, zweite 
Auflage 

€ 5,00 

223 Lorentz, P.G. 1868 Über die Moose die Hr. Ehrenberg in den Jahren 1820-1826 in 
Aegypten, der Sinai-Halbinsel und Syrien gesammelt, Berlin 
(slechte staat) 

€ 5,00 

224 Lütt, S. 1992 Produktionsbiologische Untersuchungen zur Sukzession der 
Torfstichvegetation in Schleswig-Holstein 

€ 5,00 

225 Lutzow, G. 1895 Die Laubmoose Norddeutschlands € 5,00 
226 Macvicar, S.M.  1926 The student’s handbook of British hepatics € 10,00 
227 Magill, R.E.  1990 Glossarium polyglottum bryologiae – A multilingual glossary for 

bryology. Missouri Bot. Garden. 297 pp. 
€ 5,00 

228 Margadant, W.D. 1944 Mossentabel € 5,00 
229 Margadant, W.D.  1959 Mossentabel. NJN € 5,00 
230 Margadant, W.D.  1968 Early bryological literature (proefschrift) € 5,00 
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231 Margadant, W.D. 1973 Voorlopige tabellen Beknopte blad- en levermosflora van 

Nederland. 
€ 1,00 

232 Margadant, W.D. 
& During, H.J.  

1982 Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermossen. 
Thieme, Zutphen  

€ 5,00 

233 Maschke, J.  1976 Taxonomische Revision der Laubmoosgattung Myurium 
(Pterobryaceae). Bryophyt. Bibl. 6, 218 pp 

€ 5,00 

234 Matouschek, F. 1903 Das Bryologische Nachlassherbar des Friedrich Stolz. Innsbruck € 5,00 
235 McVaugh, R. et al. 1968 An annotated glossary of botanical nomenclature. Regnum 

Vegetabile 56. 31 pp. 
€ 1,00 

236 Meijer, W. 1951 The genus Orthodontium. Diss. Amsterdam € 5,00 
237 Melick, H. Van  1991 De Nederlandse Riccia’s (Land- en Watervorkjes). Wet. Med. 

KNNV 203. 
€ 2,50 

238 Melick, H.M.H van 2007 Atlas van de mosflora van Eindhoven € 10,00 
239 Meylan, Ch. 1940 Les muscinées du parc national Suisse € 2,50 
240 Migula, W.  1932 Lebermoose und Torfmoose. Franckh'sche Verlagshandlung 

Stuttgart 
€ 2,50 

241 Miranda, H. de 1937 Mossentabel NJN € 2,50 
242 Mogensen, Gert  1985 Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland, 1. 

Polytrichaceae. Bioscience 17 
€ 5,00 

243 Mogensen, Gert  1986 Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland, 2. 
Sphagnaceae. Bioscience 18 

€ 5,00 

244 Mogensen, Gert  1987 Illustrated Moss Flora of Arctic North America and Greenland, 3. 
Andreaeobryaceae - Tetraphidaceae. Bioscience 23 

€ 5,00 

245 Mota de Oliveira, 
S.  

2010 Diversity of epiphytic bryophytes across the Amazon. Diss. 
Utrecht. 

€ 5,00 

246 Müller, K. 1965 Zur Flora und Vegetation der Hochmoore des 
Nordwestdeutschen Flachlandes, Sonderdruck aus Schriften des 
Natuurwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein 

€ 5,00 

247 Müller, K. 1954, reprint 
1971 

Die lebermoose Europa's part 1 & 2, Rabenhorst 
Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

€ 60,00 

248 Nebel, M & G. 
Philippi 

2000-2005 Die Moose Baden-Württembergs, Band 1-2-3 € 120,00 

249 Neumayr, L. 1971 Moosgesellschaften der südöstliche Frankenalb und des 
Vorderen Bayerischen Waldes. Hoppea Bd. 29/II Regensburg 
(opnamen mosvegetaties) 

€ 5,00 

250 Noguchi, A.  1976 Handbook of Japanese Mosses. Hokuryukan Publ., Tokyo. 306 
pp. In Japans, met Latijnse namen bij tekeningen en foto’s. 

€ 5,00 

251 Noguchi, A.  1987 Illustrated moss flora of Japan part 1. Hattori Bot. Lab., 
Obi.Andreaeaceae-Leucobryaceae, 242 pp. 

€ 10,00 

252 Nowak, H. 1980 Revision der Gattung Mitthyridium (Mitten) Robinson für 
Ozeanien (Calymperaceae). Bryophyt. Bibl. 20, 236 pp 

€ 5,00 

253 Nyholm, E.  1969 Illustrated moss flora of Fennoscandia II. Musci, Fasc. 6. 
Gleerups, Swedish Nat. Res. Council 

€ 5,00 

254 Nyholm, E.  1975 Illustrated moss flora of Fennoscandia 2nd. ed. Fasc 1-3. 3 losse 
deeltjes 

€ 15,00 

255 Nyholm, E.  1975 Illustrated moss flora of Fennoscandia 2nd. ed. Fasc 1-4. 4 losse 
deeltjes 

€ 20,00 

256 Nyholm, E.  1954-69 Illustrated moss flora of Fennoscandia II. Musci, Fasc. 1-6 
ingebonden. Gleerups, Swedish Nat. Res. Council 

€ 30,00 

257 Orbán, S. & L. 
Vajda  

1983 Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akad. Kiadó. 
Budapest. (Bladmosflora in het Hongaars, veel tekeningen, 518 
pp) 

€ 5,00 

258 Osada, T.  1973 The world of Bryophytes. 151 pp. in Japans. € 2,50 
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259 Ouden, J. den 1988 Some investigations on forest mosses in Southeast Alaska € 2,50 
260 Parihar, N.S.  1965 An introduction to Embryophyta volume I. Bryophyta. Central 

Book Depot, Allahabad. 
€ 5,00 

261 Parihar, N.S.  1967 An introduction to Embryophyta. I. Bryophyta. Ed. 5 € 5,00 
262 Parihar, N.S.  1977 An introduction to embryophyta vol. I. Bryophyta. 4th ed. 

Central Bookdepot, Allahabad 
€ 5,00 

263 Parihar, N.S.  1980 An introduction to embryophyta vol. I. Bryophyta. Central Book 
depot, Allahabad 

€ 5,00 

264 Philippi, G. 1973 Moosflora und Moosvegetation des Freeman-Sund-Gebietes 
(Südost-Spitzbergen) 

€ 2,50 

265 Pilous, Z. & J. 
Duda  

1960 Klíc k urcováni mechorostu CSR (mosflora Tsjechoslowakije) € 5,00 

266 Pócs, T. & T. 
Simon 

1985 Abstracta botanica Vol.9 suppl. 1, Abstracts of the IAB 
conference of Bryoecology 5-10 August 1985. 

€ 2,50 

267 Pócs, T. et al.  1987 Proceedings of the IAB conference of bryoecology. Symp. Biol. 
Hung.35. 2 volumes, 902 pp 

€ 20,00 

268 Podpera, J. 1954 Conspectus Muscorum Europaeorum. CSAV, Praha € 10,00 
269 Preston, C.D. et 

al.  
2012 Bryophyte recording handbook. BBS € 2,50 

270 Probst, W. 1986 Biologie der Moos- und Farnpflanzen, UTB 1418 € 5,00 
271 Rabenhorst, L. 1870 Kryptogamenflora von Sachsen, der Ober-Laust, Thüringen und 

Nordböhmen, Lebermoose (incompleet), Laubmoose 
€ 20,00 

272 Renaud, F. 1897 Prodrome de la Flore de Madagascar, des Mascareignes et des 
Comores. Monaco. (Gebruikt, met stempel) 

€ 10,00 

273 Ricek, Eich W.  1977 Die Moosflora des Attergaues, hausruck- und 
Kobernausserwaldes 

€ 5,00 

274 Richards, P.  1950 A book of mosses. Penguin Books, London. 40 pp + 16 
kleurplaten ontleend aan Hedwig. 

€ 5,00 

275 Richardson, D.H.S. 1981 The Biology of Mosses, Blackwell Scientific Publications € 10,00 
276 Romose, V. 1940 Ökologische untersuchungen über Homalothecium sericeum, 

seine Wachstumperioden und seine Stoffproduktion. 
Kopenhagen 

€ 5,00 

277 Rückert D. & W. 
Korth 

1990 Bibliographie bryologischer Bibliographien € 5,00 

278 Sayre, G.  1959 Dates of publications describing Musci, 1801-1821. Troy, New 
York 

€ 5,00 

279 Sayre, G. et al. 1964 The authorities for the epithets of mosses, hepatics and lichens € 1,00 
280 Schofield, W.B.  1992 Some common mosses of British Columbia, ed 2. Royal British 

Columbia Museum, Victoria. 394 pp 
€ 10,00 

281 Schröck, C. et al. 2013 Rote listen Voralbergs, Moose (met kleurenfoto's) € 10,00 
282 Schumacker, R. & 

J. Vána 
2000 Identification keys to the liverworts and hornworts of Europa 

and Macaronesia. 1st edition 
€ 2,50 

283 Schumacker, R. & 
J. Vána 

2005 Identification keys to the liverworts and hornworts of europe 
and Macaronesia. 2nd edition 

€ 5,00 

284 Seidel, D. 1975 Quantitativ-analytische Erfassung und experimentell-
ökologische Untersuchung der Moosvegetation in 
Fichtenwäldern des Schönbuchs und der Schwäbischen Alb (SW-
Deutschland), Dissertation Tübingen 

€ 5,00 

285 Shaw, A.J. & B. 
Goffinet 

2000 Bryophyte Biology € 10,00 

286 Sherrin, W.R.  1927 An illustrated handbook of the British Sphagna (after Warnstorf) € 5,00 
287 Siebel, H.N. et al. 1992 Rode lijst van in Nederland verdwenen en bedreigde mossen en 

korstmossen, overdruk van Gorteria 18, nr. 1 
€ 1,00 
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288 Siebel, H.N. et al. 2002 Nederlandstalige naamlijst van de mosflora van Nederland en 

Belgie. Buxbaumiella 61. 
€ 1,00 

289 Siebel, H.N., R.J. 
Bijlsma & D. Bal  

2006 Toelichting op de Rode Lijst mossen. Ministerie LNV € 5,00 

290 Siessegger, B. 1966 Die elateren der lebermoose, Ihr bau und ihre taxonomische 
verwendbarkeit, Dissertation Tübingen 

€ 2,50 

291 Sjödin, Å 1980 Växtekologiska studier, Index to distribution maps of 
Bryophytes 1887-1975. II Hepaticae Upsala 

€ 2,50 

292 Sjödin, Å. 1980 Växtekologiska studier, Index to distribution maps of 
Bryophytes 1887-1975. I Musci Upsala 

€ 5,00 

293 Slageren, M. van  1985 A taxonomic monograph of the genea Brachiolejeunea and 
Frullanoides (Hepaticae) with a SEM analysis of the sporophyte 
in the Ptychanthoideae. Diss, Utrecht 

€ 5,00 

294 Sloover, J.L. de 1995 Les muscinées illustrés par J.J. Dillenius en 1741 et déterminées 
par S.O. Lindberg en 1883 

€ 5,00 

295 Sloover, J.L. de 1997 Hépatiques, mousses et muscinées des livres de simples (1554-
1644) de Rembert Dodoens 

€ 5,00 

296 Smith, A.J.E. 1990 The liverworts of Britain and Ireland, paperback € 30,00 
297 Smith, A.J.E. 2004 The moss flora of Britain and Ireland, 2nd ed., paperback € 60,00 
298 Smith, G.  1955 Cryptogamic Botany vol. II. Bryophytes and Pteridophytes. 2nd 

ed. McGraw Hill 
€ 10,00 

299 So, M.L.  1995 Mosses and Liverworts of Hong Kong. Heavenly People Depot, 
Hong Kong. 162 pp 

€ 5,00 

300 Soderstrom, Lars 1996 Preliminary distribution maps of Bryophytes in Northwestern 
Europe, vol 2, Musci (A-I) 

€ 5,00 

301 Sotiaux, A. et al. 2000 The distribution of bryophytes in the forest of Soignes (South of 
Brussels, Belgium) 

€ 2,50 

302 Squivet de 
Carondelet 

1961 Mousses de Montpellier et contibutions diverses a la Bryologie 
du sud-est de la france 

€ 5,00 

303 Steere, W.C. & H. 
Inoue  

1972 Proceedings of symposium on distributional patterns and 
speciation of bryophytes in the circum-pacific region. J. Hattori 
Bot. Lab. 35: 1-298, overdruk. 

€ 10,00 

304 Størmer, P. 1983 Characteristic features of the moss flora of the various parts of 
Europe 

€ 5,00 

305 Strasser, W.  1971 Die Vegetation des Seeliswaldes im Reutigenmoos südlich von 
Thun, mit besonderer Berücksichtigung der Bryophyten. Diss. 
Bern 

€ 5,00 

306 Strasser, W.  1991 Laub- und Lebermoose der Schweiz, brochure 59 pp € 2,50 
307 Suringar, W.F.R. 

et al. 
1893 Prodromus Florae Batavae Vol II, deel 1: Blad- en levermossen € 5,00 

308 Svazek, R. 1971 Flora CSSR, Bryophyta, Sphagnidae. Praag. (in Tsjechisch) € 10,00 
309 Sydow, P. 1881 Die Moose Deutschlands, Berlin € 5,00 
310 Szweykowski, J. 1981 New perspectives in Bryotaxonomy and Bryogeography, Poznań € 5,00 
311 Taylor, R.J. & A.E. 

Leviton (eds.) 
1980 The mosses of North America. Proceedings of symposium, 

Pacific. Div. AAAS, San Francisco. 170 pp met bijdragen over vele 
aspecten van de bryologie. 

€ 10,00 

312 Tooren, B.F. van & 
Sparrius, L.  

2007 Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. BLWG € 2,50 

313 Touw, A.  1971 A taxonomic revision of the Hypnodendraceae (Musci). Diss. 
Leiden 

€ 5,00 

314 Touw, A. & W.V. 
Rubers.  

1989 De Nederlandse Bladmossen, KNNV € 25,00 

315 Turner, D.,  1804 Muscologiae Hibernicae Spicilegium, London (slechte staat) € 25,00 
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316 Vána, J. (ed)  1984 Proceedings of theThird Meeting of the Bryologists from Central 

and East Europe Praha 14th - 18th June 1982 
€ 5,00 

317 Vanden Berghen, 
C.  

1957 Flore générale de Belgique. Bryophytes vol. I fasc 3. Nat. 
Plantentuin, Brussel. (Hauw– en levermossen) 

€ 5,00 

318 Vanden Berghen, 
C.  

1955-57 Flore générale de Belgique. Bryophytes vol. I fasc 1-3. Nat. 
Plantentuin, Brussel. (Hauw– en levermossen) 

€ 15,00 

319 Vanderpoorten, 
A. 

1997 A bryological survey of the Brussels Capital Region, Scripta 
Botanica Belgica 14 

€ 5,00 

320 Verdoorn, F.  1934 Studien über asiatische Jubuleae (de Frullaneaceis XV-XVII) mit 
einer Einleitung Bryologie und Hepaticologie ihre Methodik und 
Zukunft. Diss. Utrecht. 

€ 5,00 

321 Vitt, D.H.  1973 A revision of the genus Orthotrichum in North America, north of 
Mexico. Bryophyt. Bibl. 1. Cramer, Lehre. 208 pp + platen en 
kaarten 

€ 5,00 

322 Warnstorf, K. et 
al.  

1914 Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz 
(A. Pascher ed.) Heft 14: Bryophyta (Sphagnales – Bryales – 
Hepaticae). G. Fischer, Jena. 222 pp 

€ 10,00 

323 Watson, E.V.  1964 The structure and life of bryophytes € 5,00 
324 Watson, E.V.  1968 British Mosses and liverworts 2nd ed.  € 10,00 
325 Watson, E.V.  1972 Mosses. Oxford Biology Reader (16 pp) € 1,00 
326 Watson, H.  1947, repr. 

1956 
Woodland Mosses. Forestry Comm. Booklet 1. 47 pp € 2,50 

327 Weymar, H 1962 Buch der Moose € 5,00 
328 Wigginton, M.J. & 

R. Grolle  
1996 Catalogue of the Hepaticae and Anthocerotae of Sub-Saharan 

Africa. Bryophyt. Bibl. 50. 267 pp 
€ 10,00 

329 Wijk, R. van der  1948 Flora en Fauna deel I Planten en gewervelde dieren (alleen 
stukken over mossen en morsen = lichenen). Breughel, 
Amsterdam. 

€ 5,00 

330 Wijk, R. van der, 
W.D. Margadant 
& P.A. Florschütz  

1969 Index Muscorum vol. 1, 2, 5 € 45,00 

331 Wijk, R. van der, 
W.D. Margadant 
& P.A. Florschütz  

1969 Index Muscorum vol. 5 € 15,00 

332 Wilson, W. ed.,  1855 Bryologia Brittannica, Hooker & Taylor, 3rd ed. (Slechte staat) € 25,00 
333 Wirth, V & R. Düll 2000 Farbatlas Flechten und Moose € 10,00 
334 Zanten, B.O. van  1959 Trachypodaceae a critical revision. Diss. Groningen € 2,50 
335 Zhu, R.L. & So, 

M.L.  
1996 Mosses and Liverworts of Hong Kong volume 2. Heavenly 

People Depot, Hong Kong. 162 pp 
€ 5,00 

Tijdschriften 
336 - 1928 Annales Bryologici vol 1 € 5,00 
337 - 1942 Chronica Botanica 7(5), Gregor – units of experimental 

taxonomy symposium 
€ 1,00 

338 - 1944 Chronica Botanica 8(2), C.S. Rafinesque – a life of travels € 1,00 
339 - 1946 Chronica Botanica 10(1), Auguste de Saint-Hilaire – Esquisse de 

mes voyages au Brésil et Paraguay 
€ 1,00 

340 - 1947 Chronica Botanica 11 (1), The Royal Botanical Expedition to New 
Spain 

€ 1,00 

341 - 1950 Chronica Botanica 12(1/2), Botanical Nomenclature and 
Taxonomy symposium 

€ 1,00 

342 - 1956,59 Botaniceskii Materiali 11, 12 (1956, 1959) € 1,00 
343 - 1984 Telopea 2 (5) met 4 bryologische verhalen, o.a. Census of New 

South Wales mosses, mosses of Lord Howe 
€ 2,50 

344 - 1999 Haussknechtia Beih. 9, 1999. Riclef Grolle Festschrift. € 5,00 
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345 - 1999 Lazaroa 20 (vnl fytosociologie,1 art Koponen over Plagiomnium 

in Spanje) 
€ 1,00 

346 - 2002 Index Buxbaumiella 26-50. Buxbaumiella 62 € 1,00 
347 - 2010 British Lichen Scociety Bulletin 107 € 1,00 
348 - 1950-51 Chronica Botanica 14(1/2), Nuttall’s travels into the old 

Northwest – an unpublished 1810 diary. 
€ 1,00 

349 - 1996-97 Gleditschia 24(1/2), 25(1/2), vooral artikelen over lichenen- en 
mossociologie 

€ 2,00 

350 - - Bryological Times 10, 11, 17, 19, 20, 21 € 1,00 
351 - - Bryologist vols 71-111 (zonder 87(3) en 99(3)) € 50,00 
352 - - Buxbaumia index 1946-1970 € 1,00 
353 - - Buxbaumia vol 1 t/m 15, meerdere exemplaren per nr, enkele 

nrs ontbreken 
€ 10,00 

354 - - Buxbaumia vol 1 t/m 23, vrijwel complete set in 3 banden € 15,00 
355 - - Buxbaumiella nrs 1-60, 62-88, 90-91 en 93-10 € 25,00 
356 - - Herzogia Band 1, Heft 3 € 1,00 
357 - - Herzogia Bd 1 - 3 € 10,00 
358 - - Lindbergia (bijna) complete jaargangen en vele losse nummers, 

prijs op aanvraag 
- 

359 - - Miscellanea Bryologica et Lichenologica vols.1-8, 9(1,2) € 10,00 
360 - - Muscillanea 1-16, 23-27, 31-33 € 10,00 
361 - - Wentia jaargang 1959 t/m 1966 € 10,00 

Varia 
362 Aanen, P. et al.  1990 Natuurtechniek en waterstaatswerken, Wetenschappelijke 

Mededeling KNNV nr 199 
€ 2,50 

363 Arnolds, E.J.M. 1977 Syllabus College vegetatiekunde (incl. Synoecologie), 
Wageningen 

€ 0,00 

364 Barkman J.J. & Ph. 
Stoutjesdijk 

1987 Microklimaat, vegetatie en fauna; Pudoc Wageningen € 5,00 

365 Barkman, J.J. - Handleiding cursus vegetatiekunde en botanische oecologie, 
Wageningen 

€ 0,00 

366 Beck, C.  1951 Fritellaries - a gardener's introduction to the genus Fritillaria. 
Faber, Londen 

€ 10,00 

367 Besemer, A.F.H. & 
R. van der Wijk  

1948 Flora en Fauna I. Planten en Gewervelde dieren. Breughel. € 5,00 

368 Bijlsma, R.-J. 1981 Verslag practicum vegetatiekunde incl. synoecologie te Wijster € 0,00 
369 Boerboom, J.H.A.  1960 De plantengemeenschappen van de Wassenaarse Duinen. Diss. 

Wageningen. 135 pp. 
€ 5,00 

370 Borg, S.J. ter 1990 Inleiding plantenoecologie, Wageningen € 0,00 
371 Brockmann-

Jerosch, H.  
1907 Die Flora des Puschlav (Bezirk Bernina, Kanton Graubünden) 

(incl. lichenen en mossen). Diss, Zürich 
€ 5,00 

372 Brouwer, F.L. 1958 Leven en werken van Heimans en de opbloei der natuurstudie 
in Ned. Begin 20ste eeuw (diss) 

€ 5,00 

373 Cappers, R.T.J. 1957 An ecological characterization of plant macro-remains of 
Heveskesklooster (the Nederlands) 

€ 5,00 

374 Chaudhri, Vegter 
& de Wal  

1972 Index Herbariorum, part 3 € 5,00 

375 Cortini Pedrotti, 
C. 

1973 La vegetazione e i suoli del Pian Grande di Castelluccio di Norcia 
(Appennino centrale) 

€ 2,50 

376 Dierssen, B. & K. 
Dierssen 

1984 Vegetation und Flora der Schwarzwaldmoore, Karlsruhe € 10,00 

377 Dierssen, K. 1973 Die Vegetation des Gildehauser Venns € 2,50 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
378 Dirkse, G.M. 1987 De natuur van het Nederlandse bos, Rijksinstituut voor 

NatuurbeheerRIN-Rapport 87/28 
€ 2,50 

379 Dirkse, G.M. 1993 Bostypen in Nederland, Wetenschappelijke Mededeling KNNV 
nr 208 

€ 5,00 

380 Dirkse, G.M.  1998 The validity of general flora-based classification of vegetation, 
Wageningen 

€ 5,00 

381 Döbbeler, P. 1981 Moosbewohnende ascomyceten V. Die auf Dawsonia 
vorkommende arten der Botanischen Staatssammlung 
München. Mitt. Bot. München 17 

€ 2,50 

382 Doing, H. 1974 Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en 
IJmuiden. Med. Landb. Hog. Wageningen 74-12. 111 pp. 

€ 2,50 

383 Doing, H. 1975 Syllabus college oecologie van de Nederlandse flora, 
Wageningen 

€ 0,00 

384 Doing, H. 1980 Syllabus colleges Landschaps- en formatiekunde en regionale 
vegetatiekunde 

€ 0,00 

385 Doing, H.  1962 Systematische Ordnung und floristische Zusammensetzung 
niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften. Diss. 
Wageningen 

€ 5,00 

386 Doing, H.  1966 Beschrijving van de vegetatie der duinen tussen IJmuiden en 
Camperduin. Med. Landb. Hog. Wageningen 66-13 63 pp. 

€ 2,50 

387 During, H.J. 1973 Het nanocyperion flavescentis in de duinen, in Atlantisch 
verband bezien, doctoraalscriptie  

€ 5,00 

388 During, R. en W. 
Schreurs 

- Historische ecologie, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr 
215 

€ 2,50 

389 Ellis, W.N. - Biogeografie, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 180 € 2,50 
390 Forey, P.L. et al.  1992 Cladistics – a practical course in systematics. Oxford Science 

Publ. 
€ 10,00 

391 Gaillard, P.J. et al. 1957 Algemene celleer. De Haan's Acad. Boekh. € 2,50 
392 Gijsels, H. (red)  1977 De Gouden Delta 3. Rapport van de universitaire werkgroep 

Noord-Vlaanderen / Delta-Zuid. Pudoc. 
€ 5,00 

393 Greuter, W, (ed) 1987 Proceedings of the XIV International Botanical Congress, Berlin € 2,50 
394 Greuter, W, (ed) 1987 XIV International Botanical Congress, Berlin, 24july -1 august 

1987, Abstracts 
€ 5,00 

395 Greuter, W, (ed) 1987 XIV International Botanical Congress, Berlin, 24july -1 august 
1987, Programme 

€ 2,50 

396 Harant, H. & D. 
Jarry  

1961-63 Guide du Naturaliste dans le Midi de la France, vols I, II. € 5,00 

397 Harmsen, G. 1993 Herfttijloos, een levensverhaal, autobiografie € 5,00 
398 Hart, M.L. 't & 

D.M. de Vries 
1949 Grassland and grassland husbandry in the Netherlands € 1,00 

399 Held, J.J. den & 
A.J. den Held 

1979 Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek, 
wetenschappelijke mededelingen KNNV nr. 97 

€ 2,50 

400 Hepper & Neate 1971 Plant collectors in West Africa, Utrecht € 1,00 
401 Hess, D.  1961 Botanische Wanderungen in der Umgebung von Freiburg. € 0,00 
402 Holiday, F.W. 1968 The great orm of Loch Ness. Faber, Londen € 5,00 
403 Holkema, F. 1870 De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden, Flora 

van Nederland 
€ 10,00 

404 Jacobi, E.F. 1956 Plantkunde voor tuinbouwscholen € 2,50 
405 Jeffrey, Ch. - Biological Nomenclature, second edition,  € 2,50 
406 Joenje, W. - Plant colonization and succession on embanked sandflats, 

Dissertatie 
€ 5,00 

407 Klinggraeff  1880 Flora der Provinz Westpreussen € 5,00 
408 Knaap, W.O. van 

der  
1989 Palynological and palaeobotanical investigations of peat 

deposita, Thesis en samenvatting 
€ 5,00 
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Nr. Auteur(s) Jaar Titel Prijs 
409 Kuijpers, Jos et al. 1990 De veranderende Delta, Wetenschappelijke Mededeling KNNV 

nr 198 
€ 2,50 

410 Kuipers, E. 1980 Ruimtelijke en temporele aspecten van de Empese en Tondense 
Heide in relatie tot waterhuishouding en bodem 

€ 1,00 

411 Lanjouw, J. & 
Stafleu, F.A. 

1954 Index Herbariorum, part II collectors A-D € 5,00 

412 Lanjouw, J. & 
Stafleu, F.A. 

1957 Index Herbariorum, part II 920 collectors E-H € 5,00 

413 Lebedev, D.V. 1979 International Botanical Congress, Leningrad 3-10 july 1975. 
Proceedings 

€ 2,50 

414 Lindau, G.  1904 Hilfsbuch fur das Sammeln und präparieren der niederen 
Kryptogamen 

€ 5,00 

415 Maarel, E. van der 1966 Over vegetatiestructuren, -relaties en -systemen. Proefschrift, 
alleen het voorwoord en de discussie 

€ 1,00 

416 Maarel, E. van der 
& V. Westhoff  

1964 The vegetation of the dunes near Oostvoorne (The Netherlands) 
with a vegetation map. Wentia 12. 

€ 2,50 

417 Mägdefrau, K. 1978 Niedere Pflanzen, Sonderdruck aus Lehrbuch der Botanik fur 
Hochschulen 

€ 5,00 

418 Meijer, W. & R.J. 
de Wit 

1955 Kortenhoef, een veldbiologische studie van een Hollands 
verlandingsgebied, Amsterdam 

€ 5,00 

419 Min. van 
Landbouw en 
Visserij 

1988 Handleiding voor bescherming van bedreigde muurplanten € 1,00 

420 Molenaar, J.G. De 1974 Vegetation of the Angmagssalik district Southeast Greenland, 1. 
Littoral vegetation. 

€ 5,00 

421 Moser, M 1978 Kleine Kryptogamenflora Bd IIB/2. Die Röhrlinge und 
Blätterpilze. Fischer, Stuttgart 

€ 5,00 

422 Ochsner, F. & 
Frey, E.  

1975 Oekologische Untersuchungen im Unterengadin CI.2, 3 over 
mossen en lichenen (in 1 aflevering) 

€ 5,00 

423 Oettli, M.  1904 Beiträge zur Ökologie der Felsflora. Untersuchungen aus dem 
Curfirsten- und Sentisgebiet. Diss, Zürich 

€ 5,00 

424 Ott, E.C.J. 1974 Het Lottumer Schuitwater, vegetatiekartering € 1,00 
425 Ott, E.C.J. 1976 Het Rozendaal ven bij Geijsteren (L) € 1,00 
426 Ott, E.C.J. 1978 De Tienraijse en Swolgender Heide, een stuifzandgebied in 

Noord-Limburg 
€ 1,00 

427 Pardodiz, J.J. 1981 Darwin in the new world, Leiden. € 5,00 
428 Parihar, N.S.  1980 An introduction to embryophyta vol. II. Pteridophytes. Central 

Book depot, Allahabad 
€ 5,00 

429 Pfeiffer, J.W.G.  1992 Plantenharen, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr 207  € 2,50 
430 Pfeiffer, J.W.G.  1994 Zaden en vruchten, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr 

211 
€ 2,50 

431 Quené-Boteren-
brood, A.J. & 
Mennema, J. 

1973 Zeldzame Nederlandse plantensoorten in Zuid-Holland € 1,00 

432 Scholz, H. (ed.) 1987 Botany in Berlin, XIV International Congress. Englera 7. € 5,00 
433 Segal, S. 1969 Ecological notes on wall vegetation, dissertatie Amsterdam € 5,00 
434 Segal, S. 1970 Objectieve verwerking van vegetatiekundige gegevens, syllabus € 0,00 
435 Sernander, R. 1926 Det Svenska naturskyddets mål och medel € 1,00 
436 Sirks, M.J. 1947 De ontwikkeling der Biologie (Noorduijn's wetenschappelijke 

reeks) 
€ 5,00 

437 Smittenberg, J.C. 1972 De oeverlanden van het Zuidlaardermeer € 1,00 
438 Smittenberg, J.C. 

(red.)  
1973 Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen. Kruipnieuws 

1937-1958. Bondsuitgeverij jeugdbonden. 
€ 5,00 

439 Stafleu, F.A. 1966 F.A.W. Miquel, Netherlands Botanist. Wentia 16. € 1,00 
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440 Steenis-Kruse-

man, M.J. van  
1974 Malesian plant collectors and collections supplement II. Flora 

Malesiana Ser 1 vol 8(1). 115 pp 
€ 2,50 

441 Steenis, C.G.G.J. 
van  

1962 The land-bridge theory in botany, Blumea 11: 235-372 
(overdruk). 

€ 1,00 

442 Sterrenburg, 
F.A.S. 

1975 Leidraad bij de microscopie € 5,00 

443 Sykora, K.V. 1994 Inleiding Vegetatiekunde, syllabus Wageningen € 2,50 
444 Tjon Sie Fat, L.A. 

& G.J.C.M van 
Vliet 

1990 Philipp von Siebold, Zijn Japanse flora en fauna € 5,00 

445 Tüxen, R. 1938 Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft 
in Niedersachsen heft 4 

€ 5,00 

446 Tüxen, R.  1965 Experimentelle Pflanzensoziologie. Junk publishers Den Haag € 5,00 
447 Ursing, B.  1972 Svenska Växta Kryptogamen. (Uitgebreide flora met o.a. 

mossen, lichenen en fungi) 
€ 5,00 

448 Venema, H.J. 
(red.) 

1968 Bijdragen over Veldbiologie, Natuurbeheer en Landschap in het 
Drentse district 

€ 5,00 

449 Vuyck, L. 1901-16 Prodromus Florae Batavae Vol. I, deel 1 t/m 4 Phanerogamen en 
vaatkryptogamen 

€ 20,00 

450 Weeda, E.J. 1992 Zandviooltje, Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr 206 € 2,50 
451 Werger, M.J.A.  1979 The study of vegetation. Junk publishers The Hague € 5,00 
452 Westhoff, V. 1965 Rapport over een botanische studiereis naar West-Frankrijk van 

26 mei tot 4 juni 1964 
€ 1,00 

453 Westhoff, V. & 
Leeuwen, C.G. 
van 

1963 Rapport van een studiereis naar Baden-Wurttemberg van 23 tot 
30 juni 1963 

€ 1,00 

454 - 1980 Syllabus college elementaire vegetatiekunde en 
plantenoecologie 

€ 0,00 
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Vragen aan... Joop Kortselius 
 

Hoe ben jij in de bryologie gerold?  
Natuurliefhebber was ik altijd al. Vooral naar vogels ging mijn belangstelling uit. Later ook naar vaat-
planten, paddenstoelen en mossen. Wanneer begon ik met mossen? Op een foto van 31 december 
1956 sta ik als 15-jarige met nog drie jonge natuurvrienden te midden van veenvedermos in het 
moeras van de Zuidnes (Kamerikse Nessen). Nu zou je zeggen: te midden van een rich fen moerasve-
getatie met groot vedermos. De foto is gemaakt door E.E. van der Voo, die eerder dat jaar de jaarlijkse 
voorjaarsexcursie van de Bryologische Werkgroep had georganiseerd en daarbij het gezelschap in 
diezelfde Zuidnes had rondgeleid. Meneer Van der Voo liet ons de mooie plekjes zien, ook in andere 
natuurterreinen zoals het Linschoterbos. Daar wees hij ons niet alleen op stroomdalplanten maar ook 
op stroomdalmossen zoals struikmos en deltamos (nu: pluimstaartmos). 
   
Wat is je favoriete soort en waarom?  
Dat is bronmos, Fontinalis antipyretica, het waterplantje dat ik reeds als 9-jarige kocht voor m’n eerste 
aquarium. Ik word nog steeds heel blij als ik in een sloot de heldergroene scheuten ontdek die aan de 
donkere oudere planten omhoog groeien. Mij was wijsgemaakt dat de vorming van sporenkapsels pas 
gebeurde als de planten enige tijd droog hadden gelegen. Het leek mij erg onwaarschijnlijk en het 
bleek dan ook niet waar te zijn. Bij bronmos worden de sporenkapsels gewoon onder water gevormd.  
    

Joop Kortselius demonstreert het ontdekken van sporofyten aan vrij zwevende planten van Fontinalis 
(bronmos). Foto: Rienk-Jan Bijlsma, Arnhem 2016. 
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Sinds een aantal jaren ben je gastonderzoeker bij Naturalis waar je een aantal bryologi-
sche projecten hebt lopen. Kun je kort vertellen aan welke projecten je hebt gewerkt in 
de afgelopen tijd?  
Ik ben via het Rijksherbarium te Leiden bij Naturalis terechtgekomen. Dries Touw, destijds de bryoloog 
van het herbarium, wist dat ik een paar vondsten had gedaan van Fontinalis- sporenkapsels die onder 
water moesten zijn ontstaan. In de bibliotheek van het herbarium kon ik literatuur raadplegen over 
de problemen die bronmos onder water zou ondervinden bij de vorming van sporenkapsels. Thuis 
deed ik proefjes waarbij bleek dat kapsels die nooit boven water kwamen ten slotte roemloos ver-
rotten. Samen met Cris Hesse heb ik de lotgevallen van de sporenkapsels van Fontinalis met de 
scanning-elektronenmicroscoop bestudeerd. Cris kon dat en hij maakte de SEM-foto’s waar ik nog 
steeds trots op ben. Ook heb ik meegewerkt aan het onderzoek van Raymond van der Ham naar 
plantenresten uit het Eemien. Raymond werkte aan de fossiele plantengallen die waren aangetroffen 
op een zand- en grindwinlocatie, maar hij had ook mosfragmenten verzameld. Hij bracht me een film-
kokertje met daarin 456 stengel- en takfragmenten van bladmossen, slechts 0,5 tot 5 cm groot. Stel 
je voor: bladmossen die zo’n 120.000 jaar geleden in ons land groeiden in een interglaciaal ecosysteem 
waarin ook dwergnijlpaarden en bosolifanten leefden. Neckera crispa (n=76) kwam het meest voor, 
maar ook waren er veel fragmenten van Thamnobryum alopecurum (n=48), Thuidium tamariscinum 
(n=34), Neckera complanata (n=31) en Anomodon viticulosus (n=24). Andere projecten betreffen het 
bijeenzoeken van de 175 verspreidgeraakte herbariumvellen met de gedroogde mossen van Buse’s 
exsiccatenserie Musci Neerlandici (1855-1858) en in het afgelopen jaar hebben Jouke van der Kamp, 
Hans Kruijer en ik bestudeerd hoe uit de calyptra’s van losgeraakte sporofyten van Octodiceras 
fontanum weer nieuwe planten konden groeien. 
 
Aan wie geef je het woord in het volgende interview? En (kort) waarom?  
De volgende aan wie ik het woord geef is Rienk-Jan Bijlsma, mijn opvolger als redacteur van Bux-
baumiella. Veel BLWG’ers hebben hun bryologische kennis vol enthousiasme met me gedeeld, zo zijn 
we dat gewoon in onze club. De verbaasd-enthousiaste reactie van Rienk-Jan toen ik de naar de 
bodem gezakte sporofyten van Fontinalis uit het water viste ligt me nog vers in het geheugen. 
 

 

Joop heeft de opgeviste bronmosplanten omgekeerd waardoor de naar beneden gezakte sporofy-
ten tevoorschijn zijn gekomen. Foto: Rienk-Jan Bijlsma, Arnhem 2016. 
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