
Bryologiese Notities VIII

door

P. Jansen en W.H. Wachter.

De Mossenverzameling van D. Lako.

Lako was een bijzonder scherp waarnemer (kon het ook anders

bij een tekenleraar?), maar had niet de beschikking over een goed

mikroskoop, evenmin als over de uitstekende werken, die ons tans

ten dienste staan; de daardoor gemaakte fouten bewijzen te meer,

dat zonder deze twee mossen-determineren onmogelik is.

Musci.

Amblystegium serpens: Zwolle, Dalfsen, Zwartsluis, Rittfaem,

Wageningen (SL), Koudekerke, Oostkapelle (F), Delft (W), Scheve-

ningen (W); Anisotheciumrubrum: Wageningen (SL); A. rufescens:

Wageningen (SL); Anomodon viticulosus; Zalk; Antitrichia curti-

Toen wij in Mei 1939 bemerkten, dat de messenverzameling van

D. Lako nog net zo in het Rijksherbarium lag, als zij in 1918 was

binnengekomen (wel een bewijs van de verwaarlozing der bryologie
ten onzent!), namen wij gaarne op ons, deze kolleksie te revideren,

zodat zij in de verzameling van het Rijksherbarium zou kunnen

worden opgenomen. Het is ons een zeer grote voldoening, dat deze

revisie haar beslag heeft gekregen, zodat de mossen van wijlen onze

goede vriend tans goed bewaard en voor ieder toegankelik zijn.
Het herbarium bevatte 5 buitenlandse en 1131 inlandse ex., voor

het overgrote gedeelte door Lako zelf, dus goed, verzameld; de rest

is afkomstig van zijn broer S. Lako (SL), De Witt Hamer (W),

J. C. Frederiks (F), Jac. Ensink (E) en H. J. Kok Ankersmit (A).
Wie Lako hebben gekend, zal het niet verwonderen, dat bijna alles

door hem in Overijsel en Zeeland is verzameld, en op de etiketten

het kwartierhokje draagt. Staat in onderstaande lijst de vindplaats
Zwolle, dan kan men zeker zijn, dat van de algemene soorten ex.

van 10 of meer kwartierhokjes in die buurt in de verzameling liggen.
Ter wille van de beknoptheid hebben wij die hokjes weggelaten,
evenals jaartal, c.fr. en bijzonderheden. Wie daar belang in stelt,

schrijve naar Leiden of naar de sekretaris van de I.V.O.N., aan wie

wij de uitvoerige lijst hebben gezonden.
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pendula: Ruurlo (E); Aulacomnium androgynum: Zwolle, Heino,

Dalfsen, Diepenveen, Wageningen (SL), Oostkapelle; Au. palustre:
Zwolle, Ambt Ommen, Denekamp (ook polycephalum), Berg en

Dal (W), Wageningen (SL; ook polycephalum).
Barbula unguiculata: Wageningen (SL), Delft (W), Scheveningen

(W), Middelburg, Koudekerken Bartramia pomiformis: Heino,

Raalte, Wijhe, Olst, Diepenveen, Dalfsen, Apeldoorn, Wageningen
(SL), Wolfheeze (W); Brachythecium albicans: Zwolle, Wijthmen,

Wijhe, Dalfsen, Heino, Koudekerken Br. populeum: Delft (W)n
Br. rutabulum: Zwolle, Laag-Zuthem, Zalk, Wijhe, Olst, den Ham,

Wageningen (SL), Middelburg, Koudekerke, West-Souburg, St.

Laurens, Arnemuiden, Oostkapelle (F)n Br. velutinum: Zwolle,

Heino, Wijhe, Dalfsen, Zwartsluis, Rhenen (SL), Middelburg, Sou-

burg, Oostkapelle (F)n Bryum affine: Zwollen Br. argenteum: Zwolle,

Avereest, Delft (W), Middelburg, Oostkapelle (F)n Br. bicolor:

Wageningen (SL), Delft (W), Middelburg; Br. bimum: Wageningen
(SL)n Br. caespiticium: Zwolle, Zalk, Wijhe, Staphorst, Nieuw-

Leusen, Dalfsen, Lonneker, Wageningen (SL), Bloemendaal (W),

Oostkapelle (F); Br. capillare: Zwolle, Dalfsen, Rhenen (SL), Oost-

kapelle (F)n Br. inclinatum: Lonneker, Wageningen (SL), Oost-

kapelle (F); Br. pallens?: Hellendoorn (onrijp)n Br. ventricosum:

Zwolle; Buxbaumia aphylla; Apeldoorn, Wageningen (SL).

Calliergon cordifolium: Zwolle, Staphorst, Wageningen (SL);

Calliergonella cuspidata: Zwolle, Zwollekerspel, IJsselmuiden,

Raalte, Wijhe, Olst, Hellendoorn, Markelo, Lonneker, Denekamp,
Nieuw-Leusen, Giethoorn, Wageningen (SL), Delft (W), Middel-

burg; Camptothecium lutescens; Wilsum, Zalk, Delft (W; op daken!

als en met Hypnum cupressiforme tectorum). Nieuw en St. Joos-

land; Campylium polyganum: Zwolle; C. stellatum: Raalte; Catha-

rinaea undulata: Zwolle, Heino, Raalte, Wijhe, Lonneker, Deur-

ningen-Weerselo, Dalfsen, Haagsche Bosch (W), Oostkapelle;
Ceratodon purpureus: Zwolle, Zalk, Laag-Zuthem, Wijhe, Olst,

Lonneker, Weerselo, Denekamp, Dalfsen, Avereest, Nieuw-Leusen,
Ambt Hardenberg, Delft (W), Middelburg; Cinclidotus fontina-

loides: Zwolle; Climacium dendroides: Zwolle, Laag-Zuthem, Wijhe,
Ootmarsum, Gramsbergen, Wageningen (SL), Haagsche Bosch (W),
Haamstede; Cratoneurum filicinum: Zwolle; Cryphaea arborea:

Oostkapelle (F); Ctenidium molluscum: Wageningen (SL).
Dicranella heteromalla: Zwolle, Heino, Laag-Zuthem, Raalte,

Wijhe, Olst, Diepenveen, Lonneker, Dalfsen, Wageningen (SL),

Haagsche Bosch (W); Dicranoweisia cirrata: Zwolle, Wijhe, Diepen-

veen, Almelo, Apeldoorn, Ruurlo (E), Wageningen (SL); Dicranum

majus: Ruurlo (E); D. scoparium: Zwolle (ook var. orthophyllum).
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Heino, Olst, Diepenveen, Dalfsen, Apeldoorn, Hoog-Soeren,
Ruurlo (E), Duno (W), Wageningen (SL), Scheveningen (W), Oost-

kapelle, Koudekerke; Ditrichum tortile var. pusillum: Kaalte; Dre-

panocladus aduncus: Zwolle; Dr. exannulatus?: Kaalte; Dr.fluitans:

Zwolle, Veecaten, Tubbergen, Ruurlo (E); Dr. intermedius: Zwolle,

Zwollerkerspel, Staphorst, Kaalte, Denekamp, Nieuw-Leusen; Dr.

lycopodioides; Zwolle, Kaalte, Hellendoorn, Denekamp; Dr. und-

natus: Zwolle, Kaalte, Ambt Ommen.

Eurhynchium Stokesii: Zwolle, Heino, Dalfsen, Ambt Ommen,

Wijhe, Diepenveen, Ruurlo (E), Wageningen (SL), Oosterbeek (W),
Middelburg, Koudekerke, St. Laurens, Oostkapelle; Eu. striatum:

Zalk, Kaalte, Steenwijk, Wageningen (SL), Oostkapelle.
Fissidens adianthoides; IJsselmuiden, Ambt Ommen, Wage-

ningen (SL); F. bryoidês: Olst, Schellach; F. exilis: Wageningen
(SL, te jong); F. taxifolius: Wageningen (SL), Delft (W), St. Laurens,
Middelburg, Oostkapelle (F); Fontinalis antipyretica: Zwolle, Mid-

delburg, Oostkapelle (F); Funaria hygrometrica: Zwolle, Wijhe,
Olst, Hengelo, Tubbergen, Lonneker, Dalfsen, Nieuw-Leusen,

Gramsbergen, Delft (W), Middelburg, Zierikzee.

Georgia pellucida: Wageningen (SL); Grimmia apocarpa: Ooster-

beek (W op daken), Rhenen (SL); Gr. pulvinata: Zwolle, Zalk,

Staphorst, Gramsbergen, Delft (W), Middelburg, Nieuw en St.

Joosland.

Hedwigia albicans: Op hunnebedden in Drente c.fr.; Homalia

trichomanoides: Zalk, Wageningen (SL); Homalothecium sericeum;

Zwolle, Zalk, Olst, Apeldoorn, Wageningen, Delft (W), Koude-

kerke, Oostkapelle (F); Hylocomium proliferum: Zwolle, Veecaten,

Wijhe, Dalfsen, Diepenveen, Apeldoorn, Rhenen (SL), Oosterbeek

(W), Oostkapelle (F); Hymenostomum microstomum: Wage-
ningen (SL); Hypnum cupressiforme; Zwolle, Laag-Zuthem, Heino,

Wijhe, Olst, Dalfsen, Zwartsluis, Apeldoorn, Wageningen (SL),
Haagsche Bosch (W), Oostkapelle, Souburg; var. brevisetum:Zwolle,

var. ericetorum: Heino, Kaalte; var. filiforme: Zwolle, Heino, Zalk,
Dalfsen, Wageningen (SL); var. tectorum: Zwolle, Zalk, Wijhe,
Ruurlo (E), Delft (W), Nieuw en St. Joosland.

Isothecium viviparum; Oostkapelle, Apeldoorn, Rhenen (SL).
Leptodictyum riparium: Zwolle, Kaalte, Wageningen (SL); L. tri-

chopodium var. Kochii: Zwolle; Leskea polycarpa: Zwolle, Vee-

caten, Wageningen (SL); Leucobryum glaucum: Gieten, Kaalte,
Ambt Ommen, Ambt Delden, Ede (SL), Berg en Dal (W); Leucodon

sciuroides; Zwolle, Wijhe, Olst.

Mnium affine: Ootmarsum (var. datum, bladen niet aflopend,
dus niet Mn. Seligeri), Wijhe, Nieuw-Leusen; Mn. cuspidatum:
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Zalk, Bloemendaal (W); Mn. hornum: Zwolle, Heino, Raalte, Wijhe,
Lonneker, Losser, Borne, Deurningen-Weerselo, Dalfsen, Dene-

kamp, Avereest, Staphorst, Haagsche Bosch (W), Oostkapelle; Mn.

punctatum: Wageningen (SL); Mn. rostratum; Zwolle, Wijhe (enkel
mannelik!). Diepenveen; Mn. undulatum: Zwolle, Raalte, Diepen-
veen, Apeldoorn, Ruurlo (E), Velp (W), Wageningen (SL), Zeist

(SL), Middelburg, Koudekerke.

Neckera complanata; Oostkapelle.
Orthotrichum affine: Zwolle, Wijhe, Olst, Zalk, Dalfsen, Zwart-

sluis, Ambt Vollenhove, Wageningen (SL), Delft (W); O. anomalum;

Ruurlo (E); O. diaphanum: Zwolle, Hasselt, Olst, Wageningen (SL),
Delft (W), Middelburg; O. pumilum?: Middelburg; O. speciosum;
Doemwaard (W; zou nog O. affine kunnen zijn); O. striatum:

Zwolle, Zalk, Wijhe, Dalfsen, Olst, Wageningen (SL); Oxyrrhyn-
chium praelongum: Wageningen (SL), Koudekerke.

Phascum acaulon: Delft (W), Wageningen (SL), Middelburg,
Koudekerke, Grijpskerke, Oostkapelle (F); Philonotis fontana: Wage-
ningen (SL), Berg en Dal (W); Physcomitrium pyriforme: Zwolle,
Genemuiden, Wilsum, den Ham, Nieuw-Leusen, Delft (W), Nieuw

en St Joosland; Plagiothecium denticulatum: Zwolle, Heino, Dalfsen,

Ruurlo, Wageningen (SL); PI. silvaticum: Raalte; PI. undulatum;

Renkum (SL); Platyhypnidium rusciforme; Koudekerke; Pleuridium
subulatum: Zwolle, Rhenen (SL); Pleurozium Schreberi: Zwolle,
Heino, Wijhe, Olst, Denekamp, Ambt Ommen, Ruurlo (E), Wage-
ningen (SL), Koudekerke, Oostkapelle (F); Pogonatum aloides:

Laag-Zuthem, Raalte, Hellendoorn, Lonneker, Apeldoorn, Ruurlo

(E), Wageningen (SL); Pog. subrotundum: Zwolle, Diepenveen,
Dalfsen, Lonneker, Ruurlo (E), Rhenen (SL); Pog. urnigerum;
Oosterbeek (W), Berg en Dal '

V
W); Polytrichum attenuatum; Zwolle,

Losser, Lonneker, Denekamp, Dalfsen, Heino, Ambt Vollenhove,
Borne, Markelo, Diepenheim, Apeldoorn (één ex. met de calyptra
vlak onder het sporekapsel), Oostkapelle; Pol. commune: Zwolle,
Raalte, Borne, Diepenveen, Hengelo, Ambt Delden, Diepenheim,
Tubbergen, Ootmarsum, Denekamp, Staphorst, Dalfsen, Ambt

Ommen, Markelo, Bennekom (SL), Ruurlo (E), Velp (W), Haagsche
Bosch (W); Pol. gracile: Zwolle, Heino, Dalfsen; Pol. juniperinum:
Zwolle, Zalk, Heino, Wijhe, Olst, Dalfsen, Denekamp (één ex. met

de calyptra aan de basis van de seta), Oostkapelle; Pol. piliferum:
Zwolle, Heino, Diepenveen, Denekamp, Apeldoorn, Oosterbeek (W),
Rhenen (SL); Pol. strictum: Ambt Delden, Giethoorn; Pottia bryoi-
des: Zwolle; P. Heimii; Koudekerke; P. rufescens: Wageningen (SL),
Koudekerke; P. truncatula: Zwolle, Delft (W), Wageningen (SL);
Pseudoscleropodium purum: Zwolle, Wijhe, Dalfsen, Ambt Ommen,
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Denekamp, Ruurlo (E), Oosterbeek (W), Wageningen (SL), Koude-

kerke, Oostkapelle; Pylaisia polyantha: Zwolle, Wilsum, Zalk, Oost-

kapelle (F).
Rhacomitrium canescens: Zwolle, Heino, Denekamp, Apeldoorn,

Wageningen (SL), Scheveningen (W); Rhodobryum roseum: Zwolle,

Dalfsen; Rhynchostegium confertum: Oostkapelle (F); Rhyn. mega-

politanum: Koudekerke; Rhytidiadelphus loreus: Apeldoorn, Oos-

terbeek (W); Rhyt. squarrosus: Zwolle (ook op rieten dak), Zalk

(rieten dak), Heino, Wijhe, Dalfsen, Denekamp, Berkum, Grams-

bergen, Apeldoorn, Wageningen (SL), Oostkapelle (SL); Rhyt.

triquetrus: Zwolle, Heino, Wijhe, Zalk, Wageningen (SL), Koude-

kerke.

Scorpidium scorpioides: Raalte, Diepenheim, Staphorst, Weerselo,

Denekamp, Ruurlo (E), Wageningen (SL); Sphagnum auriculatum;

Dalfsen; Sph. compactum: Ambt Ommen; Sph. crassicladum:

Staphorst, Ruurlo (E); Sph. cuspidatum: Weerselo, Borne, Stap-
horst, Ruurlo (E); Sph. fimbriatum: Dalfsen, Raalte, Ysselmuiden,

Giethoorn; Sph. inundatum: Raalte, Ommen; Sph. molle: Dalfsen;

Sph. palustre: Borne, Ambt Ommen; Giethoorn, Oosterbeek (W),
Oostkapelle; Sph. papillosum: Apeldoorn; Sph. plumulosum: Apel-
doorn, Epe, Oosterbeek (W); Sph. recurvum var. mucronatum:

Staphorst (ook fm. parvulum); Sph. squarrosum: Raalte, Wolfheeze

(W); Sph. subsecundum; Diepenveen, Hellendoorn, Ommen; Sph.
tenellum: Diepenveen.

Thamnium alopecurum: Walcheren, Middelburg c.fr.!, Oost-

kapelle; Thuidium Philiberti: Wageningen (SL); Th. recognitum:
Zwolle, Veecaten; Th. tamariscinum: Heino, Raalte, Olst, Vilsteren,
Ambt Ommen, Steenwijk, Oosterbeek (W); Tortula aestiva: Wijhe;
T. laevipila; Zwolle, Wijhe, Ambt Vollenhove, Wilsum, Wageningen,
(SL), Delft (W), Middelburg, Souburg, St. Laurens, Serooskerke,

Oostkapelle (F); var. pagorum: Zwolle, Ambt Vollenhove (deze twee

ex. hadden talrijke broedblaadjes, de topcel hiervan was glad en

spits; bij de andere ex. waren geen of zeer weinig broedblaadjes);
T. muralis: Zwolle (ook var. rupestris), Zalk, Wijhe, Olst, Diepen-
veen, Staphorst, Dalfsen, Delft (W), Middelburg; T. ruralis: Zwolle,

Veecaten, Dalfsen; var. arenicola: Koudekerke, Oostkapelle, Vrouwe-

polder (SL); T. subulata: Wijhe, Delft (W), Koudekerke.

Ulota ulophylla: Dalfsen (var. intermedia), Berg en Dal (W).
Webera nutans; Zwolle, Laag-Zuthem, Heino, Raalte, Olst, Die-

penveen, Dalfsen, Ommen, Ambt Ommen, Lonneker, den Ham,

Tubbergen, Staphorst, Apeldoorn, Duno (W); var. longiseta: Olst,

Hengelo, Weerselo, Wageningen (SL).
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Hepaticae.

Alicularia scalaris: Renkum (SL).
Blasia pusilla: Zwolle, Wageningen (SL).

Calypogeia Trichomanis; Wageningen (SL); Cephalozia bicuspi-
data: Renkum (SL).

Diplophyllum albicans: Heino, Diepenveen, Wageningen (SL).
Frullania dilatata: Zwolle, Wijhe, Wageningen (SL), Middelburg,

Serooskerke, St. Laurens, Koudekerke, Souburg; F. Tamarisci:

Wageningen (SL).

Gymnocolea inflata: Tubbergen (tussen Webera nutans), Raalte

(tussen Marsupella Funckii).

Lepidozia reptans: Rhenen (SL); Lophocolea bidentata: Zwolle,

Laag-Zuthem, Heino; L. heterophylla: Zwolle, Laag-Zuthem,
Renkum (SL), Wageningen (SL); Lophozia barbata: Wageningen
(SL).

Madotheca platyphylla: Zalk, Wageningen (SL), Oostkapelle;
Marchantia polymorpha: Zwolle, Apeldoorn (A), Epe, Wageningen
(SL), Marsupella Funckii; Tubbergen, Raalte, Wageningen (SL;
met Marsupella emarginata); Metzgeria furcata: Zwolle, Apeldoorn,
Oostkapelle.

Pellia epiphylla: Zwolle, Raalte, Wijhe, Ambt Vollenhove, Wage-

ningen (SL); Ptilidium ciliare: Dalfsen, Ruurlo (E), Wageningen

(SL).
Radula complanata: Zwolle (ook met broedkorrels), Oostkapelle

(F); Ricciella fluitans; Ommen (fm. natans en fm. terrestris).

Scapania compacta: Apeldoorn, Wageningen (SL); Sc. curta?:

Zwolle (tussen Tortula laevipila); Sc. nemorosa: Wageningen (SL).

Mossen van enkele buitenplaatsen.

In Bryologiese Notities II vermeldden wij enkele mossen van

Staalduinen en Ockenburg. Als vervolg hierop geven wij tans een

overzicht van de mossenflora van enkele andere buitenplaatsen, door

ons meermalen bezocht, waarbij wij onze hartelike dank betuigen
aan de heer S. G. A. Doorenbos, die ons toestemming gaf de flora

van Overvoorde en Steenvoorde te onderzoeken.

Overvoerde.

Brachythecium rutabulum.

Catharinaea undulata met var. minor.

Dicranella heteromalla.

Eurhynchium Stokesii.
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Fissidens taxifolius.

Homalothecium sericeum.

Orthotrichum diaphanum.
Plagiothedum undulatum, Polytrichum attenuatum en commune,

Pseudoscleropodium purum, Pylaisia polyantha.

Rhytidiadelphus squarrosus.

Tortula laevipila.

Frullania dilatata.

Lophocolea heterophylla.

Metzgeria furcata.

Steenvoorde.

Amblystegium serpens, Aulacomnium androgynum.

Brachythecium rutabulum, Bryum argenteum en capillare.
Ceratodon purpureus.
Dicranoweisia cirrata.

Eurhynchium Stokesii.

Fissidens taxifolius, Funaria hygrometrica.
Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme.
Mnium hornum.

Polytrichum attenuatum.

Frullania dilatata.

Lophocolea heterophylla.

Metzgeria furcata met var. ulvula.

Beide buitenplaatsen liggen in de gemeente Rijswijk: N
3. 65. 33

en vormen één geheel, gescheiden slechts door de weg van Rijswijk
naar Monster. Het landhuis staat op Overvoorde, waar men ook

het zwaarste geboomte vindt. Van de Phanerogamen zijn vermeldens-

waard: Anemone nemorosa (Ov.), Galanthus (Ov.), Doronicum

scorpioides (St.), Geranium phaeum (St.), Hieracium maculatuur

Sm. (St.) en Tulipa silvestris, welke laatste eigenlik niet op Steen-

voorde groeit, maar onder geboomte langs het wegje in P 3. 15.11,
dat de zuidgrens van Steenvoorde vormt. De laatste jaren zijn op

Steenvoorde heel wat sierheesters aangeplant, ook Narcissus; terwijl
de Primula acaulis op beide buitenplaatsen blijkens de gele, witte,

rosé en bruinrode bloemen wel tot oude cultures zal behoren.
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Raaphorst.

Aulacomnium androgynum.
Bryum argenteum, caespiticium, capillare; Brachythecium ruta-

bulum en velutinum.

Calliergonella cuspidata, Catharinaea undulata, Climacium den-

droides.

Dicranella heteromalla, Dicranoweisia cirrata, Dicranum scoparium,
Dolichotheca silesiaca.

Eurhynchium Stokesii en striatum.

Funaria hygrometrica.

Hypnum cupressiforme.

Leucobryum glaucum.
Mnium hornum, rostratum en undulatum.

Plagiothecium denticulatum en undulatum, Pleurozium Schreberi,

Polytrichum attenuatum en juniperinum, Pseudoscleropodium

purum.

Rhacomitrium canescens, Rhytidiadelphus squarrosus en triquetrus.
Tortula laevipila, ruralis arenicola en subulata; Thuidium tamaris-

cinum.

Frullania dilatata.

Lophocolea bidentata en heterophylla.
Marchantia polymorpha, Metzgeria furcata.

Raaphorst, waarbij wij ook Ter Horst rekenen, ligt in N 3. 45. 32,

34, 41, 43 (het gedeelte in 56, 21 konden wij niet bezoeken). Het

mooiste gedeelte is wel het kwartierhok 32. Daar vonden wij ook:

Anemone nemorosa, Doronicum scorpioides, Listera ovata, terwijl

langs de sloot in 34 enkele ex. van Fritillaria Meleagris staan. De

heer J. J. Barkman, die het terrein ook herhaalde malen bezocht,

stuurde ons een lijst der mossen, waarop het merendeel der door

ons waargenomen soorten voorkwam, bovendien nog: Campylopus
flexuosus, Dicranum undulatum, Mnium affine en punctatum,

Polytrichum commune, Rhytidiadelphus loreus en Webera nutans.

Duinrel.

Amblystegium serpens; Aulacomnium androgynum.

Brachythecium rutabulum.

Catharinaea undulata, Ceratodon purpureus.

Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium.

Eurhynchium Stokesii.

Hypnum cupressiforme.
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Mnium hornum, rostratum en undulatum.

Pleurozium Schreberi, Polytrichum juniperinum, Pseudoscleropo-
dium

purum.
Rhacomitrium canescens.

Thuidium tamariscinum, Tortula ruralis arenicola en subulata.

Frullania dilatata.

Lophocolea bidentata en heterophylla.

Metzgeria furcata.

Duinrel ligt onder Wassenaar: N 3. 46. 11. Het lijstje van de heer

Barkman, die er meer kwam en een groter stuk van het duinterrein

bezocht, bevatte nog: Didymodon rubellus, Campthothecium lutes-

cens (nerf zeer variabel, soms ontbrekend, W!) Ditrichum flexicaule,

Leucobryum glaucum, Orthotrichum affine, Trichostomum flavo-

virens en Webera nutans.

Merkwaardige vondsten.

Aulacomnium androgynum; leg. J. J. Barkman, 10 Sept. 1939, met

sporekapsels in de Staatsbossen tussen Bergen en Schoorl. In het

buitenland zijn de kapsels zeldzaam; voor ons land kennen wij
maar één vermelding, en wel in een brief van v. D. Sande Lacoste

aan Molkenboer, 6 Mei 1847: .
Van zeldzaam vruchtdragende

Musci meld ik U alleen Aulacomnium androgynum, gevonden in

een zoodje, waarin eene vrucht, langs een slootwal bij De Bildt

op den grond in Maart 1841 . . .

Barbula revoluta; leg. A. A. Kruyne, Mei 1938. Zandige binnen-

beloop van de Eempolderdijk bij Uithuizen. Behalve een vondst

bij Bloemendaal door Buse liggen alle andere vindplaatsen in

Zuid-Limburg.
Brachythecium rivulare; leg. Sissingh, 1939. In de beek te Wolfheze

met Bryum ventricosum. De eerste vondst buiten Z.-Limburg.

Bryum warneum, Br. lacustre en Br. ventricosum; leg. V. de Vries,
Vlieland. Br. warneum was alleen voor ruim 80 jaar door v. D.

Sande Lacoste bij Halfweg en Sloten gevonden.
Calliergonella cuspidata kan soms moeilik van Pleurozium Schreberi

te onderscheiden zijn, als de stengels min of meer rood, en de

punten der takken niet erg stekend zijn. Dan kan helpen, dat

Calliergonella een epidermis heeft en Pleurozium niet. Maar die

epidermis schijnt soms gauw te verdwijnen. Dan is de doorsnede

van de stengel bij Pleurozium glad, en bij Calliergonella gekarteld.

Chiloscyphus polyanthus var. rivularis Loeske; leg. J. et W., 16 Julie
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1929, Houthem: op een rode steen in de Geul, weinig. De blad-

cellen zijn ongeveer 22 mikron breed.

Drepanocladus Sendtneri, leg. V. de Vries, 6 Aug. 1940, Vlieland.

Dit is de fm. tenuis, die in Moenkemeyer p. 763 vermeld wordt

voor Borkum: met gras begroeid moeras in de zuidelike duin-

valleien.

Encalypta contorta; leg. J. J. Barkman, 13 Aug. 1940, Noordwijk:
„Vinkenveld” binnenduinen, N. helling. Behalve een vondst van

Buse bij Bloemendaalliggen deandere vindplaatsen in Z.-Limburg.
Hypopterygium ceylanicum Mitt.; leg. J. J. Barkman, Jan. 1940,

in de kassen van de Hortus te Leiden, alwaar wij dit mos 6 Mei 1940

op verschillende kuipen waarnamen, tegelijk met een ander, ver-

moedelik ook tropies mos, met broedknoppen als Aulocomnium

androgynum. Hypopterygium ceylanicum is niet zeldzaam in de

tropiese streken van Azië. Warnstorf vermeldt in zijn Laubmoose

p. 659, dat Graef op 13 Nov. 1885 in de „Flora” te Charlotten-

burg op een oude stam van Balantium antarcticum twee nieuwe

mossen vond: Hypopterygium Balantii en Hookeria Balantii, waar-

schijnlik uit Tasmanië ingevoerd; in de Rev. Bryol. XL (1913)
p. 24 maakt J. Amman gewag van ex. van H. Balantii, die hij op
1 April 1903 in de Jardin d’Acclimatation te Parijs verzamelde,

en in de warme kas van de Jardin des Plantes. Wij hebben geen

beschrijving van deze soort, maar onze ex. kloppen met de be-

schrijving van H. ceylanicum van Max Fleischer p. 1085 en zijn
figuur op p. 1086; ook met de tekening in de Bryologia javanica.

Lophocolea bidentata; leg. A. D. J. Meeuse, 22 Mei 1937, Texel:

Duinhelling in J 4. 53. 11. Enkele stengeltjes hebben bladen met

3 punten, en cellen van 20—25 mikron, en zouden tot „var.”
ciliata Warnst., gebracht kunnen worden.

Lunularia vulgaris; deze komt wild voor in Zuid-Limburg, en ver-

wilderd in plantenkassen. Tot de laatste groep moeten waarschijn-
lik planten gebracht worden, die Prof. Siertsema in Junie 1938
en Juüe 1939 vond te Arnhem, achter de oranjerie bij Hotel

Groot-Warnsborn. Buitengewoon merkwaardig zijn echter een

paar vondsten van de heer W. Meijer in de duinen bij Bergen
en in een greppel in het Heiloërbos. Van deze laatste vindplaats
kregen wij ex. te zien, en, hoewel de karakteristieke broedbekers

ontbraken, gaf de doorsnede van het thallus en de gedaante der

huidmondjes voldoende zekerheid.

Moerckia Flotowiana (Nees) Schiffn. Toen wij in 1939 enkele

mossen van Vlieland kontroleerden, kregen wij daarbij een klein

stukje thallus in handen ter grootte van een dubbeltje, met één

perianth er op. Wat ons hierbij opviel, was een krans van kleine.



391

ingesneden blaadjes aan de voet hiervan, wat op Pallavicinia

Lyellii wees. Zekerheid gaf een dergelijk ex. natuurlik volstrekt

niet. Dit jaar kregen we een iets groter stukje in handen, met meer

perianthen, elk weer met die eigenaardige krans (fig. i). Ook

stuurde de vinder, V. de Vries, ons

wat levend materiaal. We maakten

verschillende doorsneden van het

thallus, maar de voor Pallavicinia zo

kenmerkende streng in de nerf was

nergens te zien (fig. 2 boven). Zo

moest dus het materiaal tot Moer-

ckia behoren. Ter vergelijking geven

we een doorsnede van het thallus

van Pallavicinia, leg. v. D. Sande

Lacoste, 1852, Oud-Diemen (fig.
2 onder). Waar sporekapsels ont-

breken, moesten we enkel afgaan op
kenmerken, aan het thallus ont-

leend, en een tweedekenmerk nam

onze twijfel weg; Pallavicinia heeft

geen onderbladen, en Moerckia wel,

al zijn ze haarvormig en zeer spoedig
verdwenen. Na enig-zoeken vonden

we inderdaad aan de onderkant van de top van het thallus enkele

dezer onderbladen: één cel breed en 2—4 cellen lang (fig. 3).
Warnstorf in: Leber- und Torfmoose der Mark Brandenburg
zegt op p. 99, dat Stephani ze als 4-cellig aangeeft, maar dat hij
(W.) ze ook van 8—15 cellen vond. K. Müllerspreekt van enige
cellen lang, en spoedig verdwenen.

Over het algemeen geldt Moerckia voor zeldzaam, en is daarom

weinig bestudeerd. In Europa komen 3 soorten voor;

M. Blyttii is een bergplant, kenbaar aan de rood- of goudbruine
of goudgele rhizoiden, en de kleine blaadjes langs de middennerf.

De twee andere soorten (enkelen vermoeden twee vormen van één

soort) hebben hyaliene, soms geelachtige rhizoiden, en zijn M. hi-

bernica, met een weinig gekroesd thallus, waarvan de middennerf

op doorsnede 8—14 cellen dik is en de vorm heeft van een gelijk-

zijdige driehoek met de punt naar beneden; — en Moerckia Floto-

wiana, met sterker gekroesd thallus, waarvan de middennerf op
doorsnede 16—22 cellen dik is en de vorm heeft van een gelijk-

benig trapezium met de langste evenwijdige zijde boven. Een en

ander met de nodige beperkingen, want we vonden doorsneden

van hetzelfde thallus van 9—20 cellen dik, en de vorm was ook

Fig. 1.

MoerckiaFlotowiana.Perianth.
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verschillend (fig. 4). We vonden het thallus flink gekroesd, maar

weten niet wat „men” onder sterk of weinig gekroesd verstaat.

Een belangrijk gegeven, de planten tot M. Flotowiana, nieuw voor

onze flora, te brengen, is o.i. de groeiplaats. Deze is volgens Mac

Vicar; „Vochtige zandige gronden bij de zee; lijkt op geen enkele

andere soort, die in de duinen wordt gevonden”. Osterwald vond

20 April 1904 bij Buch bij Berlijn in een zandafgraving talrijke ex.,

meest met rijpe sporekapsels. Ze groeiden daar op vochtige zand-

Fig. 2 boven; Moerckia Flotowiana;
onder: Pallavidnia Lyellii.
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grond, die met wilgen en jonge berken dun bezet was, terwijl de

bodem zelf tal van andere mossenzoden vertoonde, b.v. Pellia

Fabbroniana, Aneura pinguis, An. incurvata, Bryum bimum en

Bryum ventricosum. Volgens de Vries groeiden onze planten in

de eerste kroonpolder op oppervlakkige zwarte humus (p« 7.4)

tegen basale gedeelte van Schoenus-nigricans-pollen. In de buurt

kwamen voor Pellia Fabbroniana, Riccardia (Aneura) sinuata

en Bryum ventricosum.

Moerckia hibernica daarentegen komt voor in moerassen volgens
Mac Vicar; volgens K. Müller op kalkrijke mergelgrond, zeld-

zamer op andere plaatsen. Meylan geeft als groeiplaatsen: voor

hibernica humus en veen, voor Floto-

wiana zandige, kiezelachtige bodem,

beide soorten beslist kalkvliedend. De

sporekapsels rijpen volgens Mac Vicar

van Mei tot Aug.; volgens K. Müller

meestal in het voorjaar. Slechts één ken-

merk hebben wij niet kunnen vinden:

Mac Vicar geeft aan, dat het thallus

twee laterale strengen in de middennerf moet hebben (goed te

zien op de tekening op p. 59 van Jensen, Danmarks Mosser I);

maar voegt er aan toe, dat op natter plaatsen (dan vochtige zand-

gronden) deze strengen kunnen ontbreken. Andere schrijvers

spreken niet over deze strengen.
De Pellia, die in deze streken groeit, bezorgde ons heel wat

moeite. Vooreerst kregen we ex. van minimale grootte; en dan

konden we op de doorsnede nergens de kenmerkende bruine

dwarsbanden van Pellia epiphylla vinden. Overigens typiese ex.

van P. epiphylla missen in Engeland deze dwarsbandensoms ook.

Waar de Pellia’s in het voorjaar fructifiseren, deed het vreemd

aan, eind September één involucrum te vinden, dat ook op P. Fab-

broniana wees. Tot wij meer en beter materiaal ontvangen zullen

Fig. 4.
Moerckia Flotowiana.

Doorsnede middennerf.

Fig- 3-
Moerckia Flotowiana.

Onderbladen.
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hebben, nemen wij maar aan, dat de aldaar groeiende Pellia

tot P. Fabbroniana behoort.

Rhytidium rugosum. Deze soort is bijna een eeuw lang niet bij ons

verzameld. Een van de drie vindplaatsen — alle uit de duinen —

was; Langeveld bij Noordwijkerhout, door Dozy en Molkenboer.

De heer J. J. Barkman zond ons enkele ex. van deze soort, die

hij in 1940 op twee plaatsen in de duinen bij Noordwijk heeft

gevonden.
Riccia. Joh. Jansen stuurde ons in Julie 1940 een zending mossen,

waarbij R. crystallina. Deze bleken tot twee soorten te behoren;

wij vroegen om meer materiaal, dat Jansen, bereidwillig als altijd,
ons dadelik toestuurde. Van de 50 ex. behoordener 3 tot R. crystal-
lina, en 47 tot R. bifurca Hoffmann, nieuw voor onze flora. De

thallus-doorsnede wees het verschil dadelik uit: Ricciella vertoont

daarbij grote ademholten, Riccia niet. (Hoewel wij in de naamlijst,
Riccia crystallina zetten op advies van Verdoorn, zouden we

tans niet aarzelen, deze soort Ricciella crystallina (L.) Steph. te

noemen). De rand van het thallus heeft geen haren, hoewel er

een variëteit met enkele haren aan de rand bestaat. Verder is de

doorsnede bijna rechthoekig, en heeft verhoogde kanten. Zie

fig. 5 a— d', bij a was de hals van de archegonia prachtig rood,
zoals Müller aangeeft. De zijkanten van het thallus, soms ook

het centrum, zijn purper. De sporen zijn 75 —90 mikron groot.

Bij e en ƒ Riccia glauca, om het verschil in zijkanten te laten

zien. Volgens K. Müller komt R. bifurca meestal in gezelschap
van R. glauca voor (ook nu), op kleigrond, akkers en slijkerige
grond. 28 Julie kregen we ex. van verse klei te Overasselt; 21 Sept.

Fig. 5 a—d: Riccia bifurca; e, f: Riccia glauca.
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nog enkele ex. van Gassel: Vogelshoek, Q 6. 31. 11. Tevens nor-

male R. glauca, als ook van glauca een vorm met inkomplete
rosetten, zo iets als K. Müller afbeeldt in fig. 1236 voor var.

subinermis.

Verder bevatte een zending van Middelaar, Q 6. 33. 12, van

25 Sept. 1940 een Riccia, bestaande uit korte stukjes van enkele

mm, onvertakt, soms aan het eind eenmaal gaffelvormig gespleten
(fig. 6a). De doorsnede van het thallus vertoonde geen lucht-

holten (fig. 6b, c, d; vgl. 6g; een opgeweekt ex. van fm. natans);

rijpe sporen waren aanwezig. Met enige twijfel kwamen we tot

R. Warnstorfii. Gelukkig zond Joh. Jansen op 13 Okt. nog wat

meer levend materiaal; en tot onze verbazing zagen we nu op
enkele doorsneden (lang niet op de meeste) duidelik flinke lucht-

holten (fig. 6e). Ons eerste idee: een jeugdvorm van Ricciella

fluitans, bleek dus ten dele waar. De rijpe sporen waren wel wat

in strijd met het denkbeeld van jeugdvorm; nu rees bij ons het

denkbeeld, of we hier nu niet te doen hebben met de ware land-

voren van Ricciella fluitans. De landvormen van R. fluitans, die

we bijna op elke zomerekskursie plegen te vinden, zijn toch eigenlik
niets anders dan de gewone watervormen (fig. 6if), die door het

zakken van de waterspiegel droog kwamen te staan. Alleen Jensen
beeldt iets af op p. 35 (fig. 6, 1) wat op onze ex. gelijkt, maar

volgens de tekst moet de landvorm meermalen vertakte takken

hebben. Vergelijk ook b.v. de tekening in Garjeanne: de Neder-

landsche Levermossen.

Joh. Jansen stuurde ons ook Anthoceros levis en A. punctatus.
Van de punctatus maakten we doorsneden van het thallus, en

vonden dat van boven lang zo glad niet, als enkele auteurs aan-

geven (b.v. Mac Vicar fig. 5 op p. 277). Bij Casares-Gill vonden

Fig. 6 a, b, c, d, e: Ricciella fluitans fm. terreslris; ƒ en g: fm. natans.
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we een fig. 396a, die klopte met onze waarneming. We hadden

nl. bij het eerste kapsel zeer veel pseudo-elateren gevonden met

2—5 geledingen, en dachten dus aan A. crispulus; waarbij het

thallus sterk met lamellen bezet is. Het onderzoek van meer

kapsels gaf als regel 1 —3-ledige pseudo-elateren, zodat we de

planten tot A. punctatus brachten.
*

Sphagnum acutifolium. Merkwaardige ex. zijn die, welke Kok

Ankersmit in 1873 te Apeldoorn verzamelde als S. fuscum, met

welke bestemming Broeksmit en Beyerinck het eens zijn. De

stengelbladen hebben echter een spitse top en in de bovenste helft

fibrillen. De lengte der stengelbladen is ongeveer 1,2 mm. Dit

alles pleit o.i. voor S. acutifolium; ertegen pleit de bruine kleur,

wat in onze ogen niet zo’n belangrijk kenmerk is.

Sphagnum turgidulum. Diemont verzamelde 22 Julie 1939 te

Vaassen in een spreng met Montia-rivularis-vegetatie enkele ex.

met stengelbladen, die soms langer dan 5 mm waren! De takken

waren soms fraai rood.

Zygodon viridissimus. Een ex. in ons herb., leg. F. W. van Eeden,

najaar 1864, Bloemendaal, gaf ons veel moeite door de meestal

als een dikke punt uitstekende nerf. Toen we onlangs de mono-

grafie van N. Malta: „Die Gattung Zygodon Hook. et Tayl.”
in handen kregen, bekeken we onze ex. wat nader. Al dadelik trof

het onze aandacht, dat op het verspreidingskaartje van Zygodon
viridissimus de enige stip, die in Nederland was gezet, de var.

occidentalis voorstelde. Behalve een aantal ex. uit deAlpen, één uit

de Karpaten en één uit Noorwegen, die tot de ssp. dentatus be-

horen, rekent Malta alle andere ex. uit Europa van deze soort

tot de ssp. eu-viridissimus Malta. Deze valt uiteen in twee var.:

vulgaris Malta en occidentalis (Correns) Malta, die „gemakkelik”
aan de broedlichamen te herkennen zijn. Var. vulgaris heeft broed-

lichamen zonder lengtewanden en met meest 4—5 geledingen,
zelden 3 of 6; terwijl var. occidentalis broedlichamen heeft met

lengtewanden en 5—6 geledingen, zelden 4. Overgangen tussen

deze beide vormen kan men volgens Malta slechts bij het onder-

zoeken van veel materiaal vinden. De echte overgangen zijn die,

waarbij men in dezelfde zode beide vormen aantreft met tussen-

vormen. Malta vond ze vooral bij ex. uit het Rijngebied, en bij
slecht ontwikkelde ex. uit andere streken. Tot onze verbazing
vonden we bij de ex. in ons herb. niets dan zulke overgangen.
Ex. uit de buurt van Haarlem, leg. F. W. van Eeden 1869, hadden

slechts enkele broedlichamen met lengtewanden; bovengenoemde
ex. uit Bloemendaal en ex. uit Nederhemert, leg. J. en W. 1932,
hadden reeds meer broedlichamen met lengtewanden, en bij ex.



397

uit Kampen, leg. Bondam en Berg en Dal, leg. J. en W. 1932,

overheersten de broedlichamen met lengtewanden. Meestal 2 of

3 van deze wanden, soms meer; zie de wonderbaarlike variatie

van broedlichamen van één stengel van Berg en Dal in fig. 7. Wij
brengen ze alle tot var. occidentalis, die een atlantiese ver-

spreiding heeft. Bij de ex. uit de duinstreken varieert de nerf

ook meer dan gewoonlik. Daarom houden we bovengenoemd
ex. uit Bloemendaal, waarbij de nerf vaak als een dikke punt
uittreedt, voor de fm. Stirtoni (Schimp.) Malta. Volgens Malta

is de grens tussen Stirtoni en typiese occidentalis niet scherp,
en blijft men vaak in het onzekere, tot welke vorm men of een

ander ex. moet brengen.

Fig- 7-

Zygodon viridissimus. Broedlichamen van één

stengel.


