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krijgen kon! Ik durfde aan de mogelijkheid niet eens denken. Feitelijk was echter 
de kans op hem niets minder dan op de andere. Hij liep bliksemsnel langs den 
oever, om dan weer even stil te staan. Ofschoon hij nog niet dicht bij de camera 
kwam, zag ik wel, dat hij er niet zoo heel veel notitie van nam. 

le-die-die-diè-iè-iè-d, wegwas hij. Een poosje later liep de krombek er weer, de 
bontbekplevier, de steenlooper, in 't kort, ze hielden me aardig bezig, 't Was 2 
uur geworden. Ik had dus nog een uur of wat voor den boeg; mijn kansen stonden 
inderdaad niet slecht. 

Tot mijn groote ergernis kwam een lange boerenslungel me gezelschap houden, 
tot over vieren nog wel. De ergernis intusschen duurde zoolang niet, want mijn 
kans op succes stond of zat hij heelemaal niet in den weg, terwijl hij zich ontpopte, 
saai en houterig als hij er uitzag, als een echte droogkomiek, die mij werkelijk 
grappig en origineel een paar novellen uit zijn boerenomgeving vertelde. Hij wist 
me inderdaad te boeien, al moest ik af en toe naar zijn kruin kijken, die rookte 
van het liegen. 

Ongeveer half vijf draafde de oeverlooper — want mijn vogeltjes hield ik onder 
alle aandoeningen in 't oog — in vlugge vaart op mijn camera af. Ik ging op de 
knieën zitten, het contact in de hand, richtte den kijker. Weer nam de oeverlooper 
een zet, . . . tot vlak bij den steen . . . . nog een paar pasjes, . . . zich opgericht 
om het vreemde gevaarte voor hem op te nemen, . . . . op den steen. Klap . . . . 
duidelijk hoorbaar ging de sluiter. le-die-die-diè-iè-ie-d, antwoordde de oeverlooper 
en was verdwenen. . 

J . VIJVERBERG. 

Noordgouwe. 

UIT DE WERELD DER BLADMOSSEN. 
IV. VINDPLAATSEN DER MOSSEN EN HUN BIOLOGISCHE BETEEKENIS. 

HET is niet zonder reden, dat deze artikelen in het Decembernummer van De Levende 
Natuur begonnen en gedurende de wintermaanden voortgezet zullen v/orden. 
Want als in September de meeste Zaadplantcn vruchten gevormd en vele er van 
onze oogen hebben doen genieten van de heerlijke, frissche herfsttinten, dan komt 

spoedig daarna de tijd van paddestoelen en mossen. 
Vallen de paddestoelen in het najaarsbosch door hun felle kleuren van wit, paars, bruin, 

geel en rood lederen wandelaar op, — de mossen vergenoegen zich met effen groen tot 
bruin — alleen de kapsels kunnen hellere tinten bezitten. De mossen vormen den onder
grond, waarop zich de kleurige zwammen verheffen. 

Zoo'n moshoekje herinner ik me uit het Spaarbankbosch te Hoogeveen. Tusschen 
lage dennetjes was de zandbodem geheel bedekt met Polytrichum pilifenim, het kleine 
Haarmos. Op korte afstanden van elkaar stonden de donkergroene rozetjes, en op vele 
plaatsen staken vuurroode pijltjes (Zie fig. 6 van blz. 278) omhoog. En daartusschen 
grijsgroene korst-mossen, bekermosjes met roode knopjes en rendiermos. Levermossen 
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Fig. 1. 
Bryum 

argenteum. 

ontbraken hier, die houden in het algemeen van vochtiger hoekjes. Ook hierop zijn 
uitzonderingen: het pad langs deze dennetjes was met een groene korst, nog geen y2 m.M. 
hoog, allerkleinste Levermosjes bedekt. 

Als de takjes der boompjes dan nog bezet zijn met schorsmossen en elfenbankjes enz. 
kan van zoo'n boschplekje een even groote bekoring uitgaan als van het 
mooiste wildebloemen-bouquet. Als men er maar niet in gedachten of ge
dachteloos voorbijloopt. . . 

Meen nu echter niet, dat er in den zomer geen mossen te vinden zijn. 
Integendeel. Er zijn dan meer dan genoeg, wel minstens evenveel als in den 
herfst, maar we zien ze niet, omdat onze aandacht te veel afgeleid wordt 
door de hoogere planten. Maar terwijl deze het niet meer kunnen bolwerken 
en zich voor den winter ter ruste begeven hebben, vieren de mossen hoogtij. 
Nu wordt hun het licht niet meer onderschept, de lucht is gewoonlijk 
vochtiger — en daarvan profitceren ze geweldig. Letterlijk overal kan men 
ze vinden; in het bosch, op de heide, op muren, stcenen, boomen, op daken en 
in het water. Misschien zal ik later eens nagaan, welke mossoorten op be
doelde plaatsen juist te vinden zijn, Voorloopig wil ik U enkel doordringen 
van de enorme verspreiding der mossoorten. Zou U een wandeling kunnen 
maken, zonder mosjes te zien? Ik geloof het niet. Zitten ze zelfs niet langs de randen 
van de straten in de stad, als er zich maar wat stof heeft opgehoopt? Op mijn platdak 
tusschen het grint komen ze voor. In de bloempotten voor het raam groeit weelderig 
het zilverachtige Bryum argenleum (fig. 1) hetzelfde dat op het perron van het station 
Meppel buiten de kap tusschen alle voegen zit. De witachtige glans krijgt het plantje 
doordat de bladtop chlorophyl mist (fig. 2). 

Op braakliggend bouwland, aan hekwerk, in weilanden, onder duikers enz. overal 
kan de mosvriend terecht — behalve in het zoute water. Er is dus hier toch gelukkig een 
uitzondering! 

Evenals de paddestoelen, die van verrottende plantendeelen leven, verlangen vele 
mossen een humusgrond voor hun volledige ontwikkeling. Wel zijn alle onderzoekers het 
in dezen nog niet eens, maar wie goed nagaat, hoe in een moszode dennennaalden en 
blaadjes vastzitten, zal toch de gedachte niet van zich af kunnen zetten, dat hier sprake 

is van opname van verrottende organische stoffen, om deze voor de 
stofwisseling te gebruiken. Hun groene kleur zegt weliswaar, dat ze ook 
minerale stoffen kunnen verwerken tot bestanddeeien van hun lichaam. 
maar — waarom zouden die twee werkingen niet tegelijkertijd plaats 
kunnen hebben? Al blijft nader onderzoek gewenscht — in mijn 
oogen zijn vele bladmosscn gebonden aan een humusgrond en dus 
half saprophyten. Dit heeft weer tot gevolg, dat hun groeiplaats ver
band houdt met het al- of niet aanwezig zijn van bepaalde humusstoffen. 
Inderdaad vinden we dan ook in naalden- en eikebosschen, onder beuken 
en elzen, karakteristieke mossoorten — evenals dat bij paddestoelen 
reeds lang en volledig bekend is. 

Laten we op de vindplaatsen der mossen eens goed letten. We 
houden dan ook aanteekening van de omgeving der groeiplaats. 
Zulke gegevens kunnen tenslotte de gewenschte opheldering ver
schaffen. 

Het struikelblok zal voor velen nog wel zijn: het herkennen der soorten. Dat leert U 
enkel door veel determineeren, veel verzamelen, teekenen enz. Dan is U in een paar win
ters klaar met de voornaamste soorten en komen er nog slechts enkele zeldzamere vond
sten bij. Maar ondertusschen heeft U al een schat van gegevens omtrent verspreiding, 

Fig. 2. 
Blad van Bryum 
argenteum, spits 
zonder bladgroen 

X 40. 
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groeiwijze, tijd van sporenrijpheid enz. bijeengekregen. Voor toezending van dergelijke 
en andere gegevens houdt schrijver dezes zich ten zeerste aanbevolen.') 

In het begin behoeft de amateur-bryoloog geen lange tochten te maken. Het verzamelen 
is principieel verschillend van dat der hoogere zaadplanten. Men vindt bij nauwkeurig 
onderzoek van één greppel, waarbij de loupe gebruikt wordt, gewoonlijk meer soorten, 
dan door een lange wandeling, waarbij wel veel plaatsen, doch meestal oppervlakkig, 
onderzocht worden. Mossen inzamelen vereischt scherpen blik en nauwlettend onder
zoek. Als voorbeeld geef ik U hierbij de afbeeldingen van 9 soorten, die ik in één greppel 
in een bosch te Havelte in November 1923 vond. (fig. 3). 

Het waren: 1. Hylocomium squarrosum. 6. Eurhynchium Stokesii. 
2. Pogonatum aloides. 7. Dicranum scoparium. 
3. Polytrichum commune. 8. Dicranella heteromalla. 
4. Polytrichum formosum. 9. Mnium homum. 
5. Scleropodium (Hypnum) Verder nog een aantal Lever-

purum. mossen hier niet afgebeeld. 
In het vorig artikel over de Polytrichaceecn had ik ook nog op het nut der plantjes 

willen wijzen, maar het artikel werd te lang. Hier vind ik echter een even geschikte ge
legenheid. Ge hebt wel gelezen van de rol van helm en dennen tot vastlegging der duinen. 
Dat staat in al onze schoolboekjes. De mossen worden daarbij onvermeld gelaten. En toch 
— al zijn ze klein, door hun aantal en hun taaiheid werken zij ook mee aan het behoud 
van onze duinen — misschien nog wel het meeste. Het zijn voornamelijk Polytrichum 
piliferum en P. juniperinum. De plantjes zijn niet zoo* zodevormend als bij het gewone 
Haarmos, ze groeien wijder uiteen, op afstanden van 14 c.M. ongeveer, ze zitten echter 
met hun rhizoïden stevig verankerd. Ze vormen zoo een bosch van heel lage dennetjes, 
waartusschen het zand blijft liggen. Worden ze overstoven, dan groeien ze aan den top 
door en steken hun kopje er weer boven uit. Voortaan zij deze mossen dus de plaats ge
geven, die hun toekomt in de rij der planten, die onze zeeduinen in Holland en Zeeland 
en onze landduinen en zandstuivingen in de oostelijke provinciën tegen verstuiving be
hoeden. Het eenigste bezwaar is, dat ze zich niet laten planten door menschenhanden. 

De andere geweldige biologische beteekenis der mossen is het vochtig houden van den 
bodem in de bosschen en op de heide. Niet alleen doet dit het veenmos, dat door zijn 
speciale struktuur in staat is enorme waterhoeveelheden vast te houden — maar ook 
onze gewone boschmosscn. Vele proeven hebben aangetoond, dat een boschbodem zonder 
moskleed veel spoediger uitdroogt, dan wanneer een dikke moszodc er boven ligt. Zaden 
ontkiemen in die zode heel vlug. 't Is alsof ze in natuurlijk zaagsel liggen, zooals we in 
school voor de vlugge kieming van boonen en maïs gebruiken. 

De moszode in het bosch werkt als een spons. Bij regen neemt ze zooveel water op, tot 
ze verzadigd is en daarna laat ze evenveel door als ze opneemt (filterwerking). Bij 
daaropvolgende droogte wordt de verdamping van het bodemwater bijna geheel tegen
gegaan. 

Daar in het bosch voeren de mossen echter een voortdurenden strijd om de plaats. 
De afvallende bladeren en naalden bedekken den bodem en tevens de lage plantjes. Ze 
worden er onder bedolven. Het is interessant na te gaan, op welke verschillende manieren 
de mosplantjes zich tegen dezen massaoverval in den herfst trachten te verdedigen met 
hun zwakke kracht. 

In de eerste plaats groeien vele soorten tegen den stam der boomen op. Maar hierdoor 
geven ze veel prijs: ze verlaten den humusgrond en zijn van bodemmos in boommos ver-

1) • Ook tot inlichtingen is hij steeds bereid. 
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Fig. 3. Verschillende Bladmossen uit één greppel. 

Mnium homum. 
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anderd. Een geheel andere levenswijze — waaraan verschillende soorten zich weer ver 
schillend hebben aangepast. 

In de tweede plaats zoeken vele soorten hellende gedeelten b.v. kanten van greppels 
enz. Hier blijven de afgevallen bladeren niet liggen en hebben de mossen vrij spel. Veel 
pleurocarpe mossen, die sterk vertakt zijn, hebben hier hun groeiplaats. 

Vervolgens trachten enkele mossoorten zich aan den jaarlijkschen overval te onttrekken 
door verhoogden groei, voornamelijk in halfbolvormige kussens. Het bekendste voorbeeld 
hiervan is het grijze Boschmos {Leucobryum glaucum) (fig. 4) maar ook bij Polytrichum 
en Dicranum komt het, hoewel minder opvallend voor. 

Fig. 6. Fig. 5. 
Hylocomium splcndens. Etagebouw van Thuidium tamariscimmi. 

Etagegebouw. Nat. grootte. Nat. grootte. Asser bosch. 

Dan houdt b.v. Thuidium tamariscinum er nog een eigen manier op na. De jonge takken 
groeien eerst in knopvorm vertikaal door het loofdek om zich daarna horizontaal en zijde
lings uit te breiden. Deze groeiwijze is dus te vergelijken met die van de bekende Asparagus 
plumosus (zie fig. 5). Hylocomium splendens (fig. 6) doet everzoo. 

Toch zouden vele mossen het op den duur niet kunnen winnen, als hun voortplanting 
niet zoo overvloedig was. Want behalve de verspreiding door sporen, komt er bij vele 
mossen op verschillende manieren vegetatieve voortplanting voor, maar daarover in het 
volgende nummer. 

Meppel. R- v. D. WIJK. 
{Wordt vervolgd). 


