
Het raadsel van de boomvormig vertakte haarmossen
Waarom vinden we tussen het normale onvertakte haar-
mos in Nederland ineens weer miniatuur bonzai’s?
Boomvormig vertakt haarmos, d.w.z. exemplaren van
Gewoon haarmos (Polytrichum commune) met 3 of meer
zijtakken, werd in 2000 (her)ontdekt in het Mastbosch
ten zuiden van Breda. Daarna is het vrij regelmatig en op
meerdere locaties verspreid door Nederland aangetroffen,
maar in hoofdzaak toch binnen het Kempens district. De
oude literatuur beschrijft dit haarmos als Polytrichum com-
mune var. fastigiatum (auteur Wilson 1855). Recent taxono-
misch onderzoek zegt dat het genus Polytrichum moet
worden opgesplitst in Polytrichum en Polytrichastrum.
Volgens moderne determinatiewerken zijn in Nederland
de haarmossen met uitzondering van Berghaarmos (Poly-
trichum alpinum) altijd onvertakt.
Nader onderzoek van het recent gevonden vertakt haar-
mos bracht aan het licht dat er sprake is van twee ‘vor-
men’. Een ervan voldoet geheel aan de beschrijving voor
P. commune var. fastigiatum en voorlopig heet die vertakte
vorm nu ‘Uliginosum-type’ . De andere vorm lijkt nog het
meest op P. commune var.
perigoniale (die vertakte vorm
heet nu ‘Perigoniale-type’).
‘Dat bij inventarisaties een
dergelijk taxonomisch vraag-
stuk naar voren komt waarbij
alleen electroforetisch en/of
DNA-onderzoek uitsluitsel zal
kunnen geven, is nogal onge-
woon’, zegt de mossenexpert
Chris Buter. Toch kreeg het
vraagstuk onlangs nog een
climax. Tijdens een inventari-
satie van de mosflora van de
Alphensche Bergen (Noord-
Brabant) werden op verschil-
lende bospadbermen boom-
vormig vertakte exemplaren
aangetroffen van het Fraai
haarmos (Polytrichastrum for-
mosum; syn. Polytrichum formosum). Enige dagen later
werden ze ook aangetroffen op de voormalige spoordijk in
het natuurreservaat De Moerputten bij Den Bosch. Het
gaat hier dus niet om een eenmalige toevalligheid en het
lijkt aannemelijk dat ook in dit geval de vertakking gene-
tisch bepaald is. Het boomvormig vertakt Fraai haarmos
werd niet eerder beschreven en kan dus als ‘nieuw voor
de wetenschap’ worden aangemerkt.

Interessant nieuw moeras in Flevopolder
Wie van moeras houdt doet er goed aan de oostrand van
de Flevopolder af en toe te bezoeken. Er zijn sinds 2005 al
22 waterpartijen gegraven en er komen er nog meer.
Staatsbosbeheer werkt hier samen met bijv. LNV, Gedepu-
teerde Staten, gemeentes en de Vogelbescherming. ‘Ieder-
een zegt dat het zo mooi wordt, ook recreanten en de
buurt. Je had het vroeger toch al gauw gezien hier’ vertelt
Egbert van Wijhe, al 32 jaar boswachter bij Staatsbosbeheer.
Vooral het Robertswater in de boswachterij Spijk Bremer-
berg en de Gelderse Slenk bij Zeewolde vormen nu al een

aanzienlijke verrijking van landschap en natuur (zie pag. 115
in meinummer 2008 DLN). Langs het Robertswater broedt
bijv. Oeverzwaluw (Riparia riparia; 25 paren); IJsvogel (Alcedo
atthis; 10 paren), Kleine plevier (Charadrius dubius) en Witgat-
je (Tringa ochropus) en twee Kievit-paren (Vanellus vanellus)
hebben er toevlucht gevonden. De Gelderse Slenk biedt wat
meer beschutting en daar is de Dodaars (Tachybaptus ruficol-
lis) aangetroffen. De Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) jaagt
af en toe boven de nieuwe moerassen en de Zwarte ooievaar
(Ciconia nigra) is er soms een poos te zien. Kranswieren flo-
reren in het heldere water. De waterdiepte varieert van 120
tot 20 cm en de oppervlakte van 3 ha tot 0,2 ha. De Oever-
zwaluw is gaan nestelen in speciale constructies van populie-
renstobben met zand eroverheen.

Blauwgrasland in het Waddendistrict
Ten noordoosten van Callantsoog aan de binnenduinrand ligt
het Kooibosch-Luttickduin, een nollenlandschap doorsneden
door een verlande slenk (een oude doorbraakgeul), met een
grote verscheidenheid aan bijzondere plantengemeenschap-
pen. Een geraffineerd spel van infiltratie van regenwater en

afstromend lokaal water dat in con-
tact treedt met het regionale brakke
kwelwater leidt in het centrale
gedeelte tot allerlei mengwater-
typen – ideaal voor een rijke
vegetatiezonering. Het gebied is
in beheer bij Staatsbosbeheer regio
West. In 2004 is hier een vegetatie-
kartering uitgevoerd door Hans
Wondergem, ecoloog bij Staatsbos-
beheer. In het meest exclusieve
deel van het gebied, het centraal
gelegen natte hooiland, heeft hij
vegetaties gekarteerd als de lokale
gemeenschap van Vlozegge en de
lokale gemeenschap van Blauwe
zegge en Tandjesgras. Het gaat
hier om Blauwgraslanden (Cirsio-
Molinietum), een bijzonder feno-
meen in het Waddendistrict.

Uit de bestudering van historische gegevens blijkt dat er een
bijzondere successie heeft plaatsgevonden op de meest
gebufferde plekken van dit terrein. Een Knopbies-associatie
(Junco baltici-Schoenetum nigricantis) is hier veranderd in een
goed ontwikkeld Blauwgrasland, met soorten als Vlozegge
(Carex pulicaris), Blauwe zegge (Carex panicea), Ruw walstro
(Galium uliginosum), Biezeknoppen (Juncus conglomeratus),
Tormentil (Potentilla erecta), Tandjesgras (Danthonia decum-
bens) en Bevertjes (Briza media). Welriekende nachtorchis
(Plantanthera bifolia) is hier sinds 1994 aangetroffen. Knop-
bies (Schoenus nigricans) is in 1962 voor het laatst (in oude
vegetatieopnamen) waargenomen. Een dergelijke successie
bij toepassing van maaibeheer is van andere plaatsen eerder
beschreven (Westhoff & van Oosten, 1991). Onder voortzet-
ting van het maaibeheer is de totale oppervlakte van het
Blauwgrasland hier tussen 1993 en 2004 nog verder toegeno-
men. Staatsbosbeheer zet er vol op in om de bijzondere
botanische kwaliteiten van dit Natura 2000-gebied in de toe-
komst nog verder te versterken en te ontwikkelen.

U
it

d
e

g
eb

ie
d

en
va

n
St

aa
ts

bo
sb

eh
ee

r
U

it
d

e
g

eb
ie

d
en

va
n

St
aa

ts
bo

sb
eh

ee
r

(f
ot

o:
B
ar

t
H

or
ve

rs
)

Boomvormig vertakt Fraai haarmos
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