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Dit alles schoot ons te binnen, toen we ons het hoofd braken

over een Bryum, die we van de heer M. F. Mörzer Bruyns te

Utrecht ontvingen mét een schrijven, waarin:
,,....

Het eene mos

is afkomstig van de dijk van de N.O. Polder, het komt in enorme

hoeveelheden voor vertelde mij, dat het Bryum argenteum
moest zijn. Ik wilde dat zoo maar niet geloven en nam het mee om

het te Utrecht te determineren. Met determinerenkom ik er eigenlijk
niet uit. De bladvorm is wel sprekend die van Bryum argenteum,

De enige maal, dat Bryum litorum in de Nederlandse literatuur

vermeld wordt, is in N.K.A. 47 p. 366: B. litorum Baur: Blokzijl

(63 .32). Nieuw voor Nederland. (Det. Hintze; in herb. Hintze).
Wij herinneren ons, dat we zeer verbaasd waren, dit mos in de

lijst aan te treffen; achteraf bleek, dat dit was geschied op grond
van een mededeling van Koopmans. Deze had nl. een of ander

mos aan Herr Hintze gezonden, en deze had in dat plukje drie

steriele stengels van Bryum litorum gevonden.

Fig. I. Bruym argenteum L. 2 bladen (300 n); celnet van rand (links)

tot nerf (rechts) dicht bij bladvoet; (bladtop 125 /x).
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maar geen enkel blaadje heeft ook maar één hyaliene topcel, en de

blaadjes staan ver uiteen; bovendien zijn ze zeer sterk en breed

gevleugeld wat ik bij geen enkel exemplaar van Bryum argenteum

uit ’t Herbarium kan vinden. Op een andere Bryum-soort kom ik

niet uit...Met enkele woorden zijn hier reeds de voornaamste

afwijkingen van Bryum argenteum aangegeven (zie ook fig. i); en

het enige wat in dit geval gedaan kon worden, was nauwkeurig de

beschrijvingen van Br. litorum en enkele verwante soorten te verge-

lijken en zo mogelijk enkele originele ex. te onderzoeken. Determi-

neren gaat niet, daar de tabellen in Brotherus en in Moenkemeyer

onmiddellik gebruik maken van kenmerken, ontleend aan kapsels
en bloeiwijzen, die heel vaak ontbreken, vooral bij Bryum litoreum,

die hoogst zelden fruktifiseert. Zo lang dan ook bij ons geen kapsels
gevonden zijn, blijft de determinatie wel waarschijnlik, maar niet

zeker.

J. O. Bomansson beschrijft deze Bryum in de Revue Bryologique
XXV (1898) p. 10 aldus:

Bryum litorum species nova

Caespites sat densi, 1 —1,5 cm. alti, luteo-virides nitiduli, inferne

rubescentes, tomento radiculoso fusco-rufo -intertexti. Caulis ru-

bescens. Surculus fertilis ramosior, innovationibusbrevioribus, paree
foliosis. Surculus sterilis filiformis, simplex. Folia ramorum fertilium

inferiora minora, superiora paulo majora, densa, concava, e basi

rubra vix decurrentia, erecto-patentia, late ovato-lanceolata, margine

usque supra medium vel apicem versus recurva. Costa inferiora

rubra, in cuspidem brevem integram vel serrulatam, recurvulam

excurrens. Folia ramorum sterilium ovato-lanceolata, concava, mar-

gine plano, indistincte limbata; costa ad basim rubra et in apice
recurvulo desinens vel in cuspidem brevem excurrens. Cellulae

basales infimae rectangulares, marginales subquadratae, ceterae

hexagono-rectangulares; marginales angustissimae, magis incras-

satae. Inflorescentia heteroica, flores synoici et numerosi masculi

in ramulis filiformibus terminales. Antheridia rubincula, archegonia
magna, crocea. Seta 1—1,50 cm. longa, ca. 0,20 mm. crassa, luteo-

rubra, superius pallidor. Capsula nutans vel subpendula cum collo

tumidulo sporangio subaequilongo, 2—2,50 mm. longa et ca. 1 mm.

crassa, elongato-pyriformis, regularis, rufescens, sicca sub ore non

coarctata; cellulae exothecii os versus in 2 seriebus parvae, sub-

sequentes in pluribus ser. majores, subrotundae, ceterae hexagono-
quadratae vel hexagono-rectangulares, subleptodermes. Peristomii

dentes 0,30—0,35 mm. alti, 0,06 mm. lati, e basi rubra sordide lutei,
dimidio superiore pallide lutei, anguste limbati, linea mediana recta,
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Fig. 2. Bruym litorum Bomans. I Schokland; II Sibbo; III Saltvik.

Fig. 3. Bryum litorum Bomans. I Schokland; II Sibbo; III Saltvik.

Boven bladtop; onder celnet van rand (links) tot nerf (rechts) dicht bij
bladvoet.
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scutula basilia rectangularia (i : 2), superiora quadrata, papillulosa,
lamellae ca. 14; interni membrana lutea, processus angusti, in carina

angusta rimosi; silia nulla. Operculum parvum, alte conicum,

apiculatum. Sporae 0,025—0,028 mm. magnae, ferrugineae, papil-
losa. Fructus maturitas mense junio.

Hab. In parva insula Norrholmen paroeciae Alandiae Saltvek in

litore sinus marini primum 10/8 1879 fructibus vetustus deoper-
culatis, sed deinde eodem loco 19/6 1897 bonis fructibus legi. In

Nato insula paroeciae Alandiae Lemland, in litore marine sterile a

me lectum. Rarissime fructus proferre videtur.

Alandia mense novembri 1897.

Van deze diagnose vindt men een vertaling met een paar heel

kleine afwijkingen in Limpricht III p. 743, die erbij voegt, dat

Bomansson het mos op dezelfde plaats ook 5/6 1899 verzamelde;

en de eerste Duitse vindplaats geeft: Borkum, Aussenweiden bei

den Bandjedünen, 28/5 1898 leg. Fr. Müller (comm. Ruthe). Iets

meer wijkt de diagnose af bij Brotherus: Die Laubmoose Fennoskan-

dias p. 286, terwijl behalve de beide vindplaatsen van Bomansson

ook Pommeren wordt genoemd, waarbij misschien de vermelding
van Ruthe Brotherus parten heeft gespeeld. De beschrijving bij
Moenkemeyer is zeer sterk ingekort; hij geeft geen nieuwe vind-

plaatsen. Eigenaardig is nog, dat Brotherus in zijn Laubmoose

Fennoskandias (1923) deze soort plaatst bij de groep Haematostoma;

en in „Die natürlichen Pflanzenfamilien” Band X (1924) bij de

groep: Inclinatiformia!

Het Rijksherbarium bezit één ex. van deze soort, nl. nr 371 van

E. Bauer: Musci europaei exsiccati, met etiket: Finland
,

a: Aland,

Sprengel Saltvik, Inse; Norrholmen auf dem Meeresufer, 15. Juni

1901 legit J. Bomansson. — b: Sprengel Sibbo, auf feuchtem Ufer

des finnischen Meerbusens, 17. Juni 1901 legit V. F. Brotherus.

a Bevindt zich op vel 910. 80. 568; b op vel 910. 80. 556. Merk-

waardig is nu, dat Brotherus dit ex. zelf niet noemt, tenzij hij tot

het inzicht gekomen is, dat de determinatie foutief was. Vergelijkt
men onze bijgaande figuren 2 en 3, dan ziet men direkt, dat er

kleine verschillen zijn.

In Aug. 1941 determineerden wij materiaal van een derde vind-

plaats aan het IJselmeer: „Bij het stoomgemaal bij Blokzijl, leg.
A. Boer, Jan. 1939”. Dit materiaal was gedeeltelik met Bryum

argenteum gemengd. Onmiddellik viel het verschil in habitus op;

Bryum argenteum met katjesachtig-bebladerde stengels, zilvergrijs;
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Bryum litorum met losbebladerde groene stengels. Onder het

mikroskoop gelegd bleken de cellen bij Bryum argenteum iets kleiner

te zijn; de bladen naar verhouding korter en de bladtop anders van

vorm. Heel merkwaardig is, dat de heer Mörzer Bruyns het mos

in enorme hoeveelhedenop de nieuwe dijk aantrof; dit wijst er wel

op, dat het mos bij ons op de goede tijd kapsels moet dragen.
Voor de zekerheid zonden we een plukje aan Dr van der Wijk,

die er op wees, dat de beschrijving vrijwel klopt, op het vilt na,

dat er wel is, maar niet erg talrijk en voor ’t blote oog onzichtbaar.

Toch is ook hij van mening, dat er pas volkomen zekerheid zal zijn,
zodra er kapsels gevonden worden. Het is onze overtuiging, dat dit

mos langs het IJselmeer wel meer zal voorkomen, en dat kleine

afwijkingen, eventueel ook in bloeitijd, hun verklaring kunnen vinden

in het feit, dat door ons land de zuidgrens van het areaal loopt.


