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Nieuwe literatuur

De auteur heeft veel aandacht besteed aan de nerf—-

doorsnedc?s in deze groep, en vond daarbij een nieuu ken-

merk om Campylopus flexuosus ven C# pyriformis (en fra—-

gilis) te onderscheiden. De noem van C. flexuosus bleek

onjuist en is veranderd in C. porodoxus.

Dclradillo H., Claudio. 1975, Taxonomie Revision of

.lloinn, Aloinclln and Crossidium (Dusci). The Cryoio-

cis t 73.: 245—303,

Een uemldmonoqrafie van deze geslachten, met beschrij-

vingen, sleutels en tekeningen. Het zjn zeer karakter-

istieke mossen, aonnepast aan droge omstandigheden,

loinn en Crossidium komen ook veel in Zuid Europa

voor.

i'cldy, ... 1977, Epbrgnum subsecundum ann. in Tri te in,

Journal of Rryolony 9: 309—319.

In deze nroep worden 3 taxa onderscheiden: Sphagnum

suhsecundun, met ver. inundatum, an 5, auriculatum.

ros ter, .D. 1977. . ri.chand sectioning of bryophytes.

Rulletin of the Rryolonical Society 2_9: 21,

hierin wordt een methode beschreven om coupes voor

microscopische preparaten te naken ven mossen, lis

steun wordt hierbij in plaats van vlierpit of piep-

schuim, r:euruik gemaakt van Carhowax, een in water op-

losbare uas-soort.

Dmith, A.J.C. 1975. Kny to the british genera and spe-

In deze rubriek denkt de redacteur nieuwe literatuur op

te nemen die van belang kon zijn bij het determineren ven

nedorlnndse moeeen. Bijdragen van onderen zijn zeer wel-

kom, evt. ook over ondere gebieden van nossenstudie.

Corley, n.F.V. 1970, The taxonomy of Campylopus pyri-

formis and reloted species. Journol of Eryology 9: 193-

212.
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cies of the Grimmiaceae. Bulletin of the Bryological

Society 2_5; 21—24,

Een nieuwe sleutel voor de ze 'lastige' groep (zonder

verdere beschrijvingen,

Vitt, D»H, 197C. THE genus Eeligsria in ','orth ,\marica.

Lindfcergia _3: 241-275,

Beschrijvingen, sleutels en afbeeldingen van 12 soor-

ten van dit geslacht, uaaronder ook Cs gewonere euroce—-

se soorten.

..'hitghouse, H.L.K. 1975, Ditrichun pusilium ("-edu.}

Erid. in arable fields, journal of Eryology _9: 7-11,

Het onderzoek neer het voorkomen ven uortelknolle-

tjes bij mossen heeft geleid tot de ontdekking van r-ieu-

ue determinatiekenmerken. Daardoor kunnen steriele,

vroeger ondatermineerbare mossen nu soms gercekkeljk

herkend worden. Zo bv, in het geslacht -ryun, uear een

aantal nieuue soorten onderscheiden uerden, "

u is

oroenje steriele mossen van (arme) akkers h=rksnb als

Ditrichum, Het materiaal Ijkt veel OD Ceratcdon
f

sr, is

misschien ook in Hederland te vinden,

b'ilczek, R. & F. Demargt, 1976, Les ssplces belees du

'complexe Eryum bicolor' (flusci), Bulletin van da a-

tionale plantentuin van Belgis j45: 511-541.

Cnder de verzamelnaam Eryum bicolor blijken mi-stens

6 soorten schuil te gaan, uaarvan er 2 ook in ' ederla~d

voorkomen. Te onderscheiden door o.a. de vorm van da

aemmae. Het artikel bevat sleutel, beschrijvingen en

afbeeldingen,


