voorwoord i !
Einde-Üj!C, eindelijlc is ie dan bijna af. Pas na bellen, bellen
en nog eens bellen vond ik dat ie redelijk goed gevuld was en
de Kruipnieuws dus uit kon komen.
Maar laat ik niet zeuren,
ik ben blij met de kopij die er is.
Na de -Zeika's zullen er
zeker meer Kruipnieuwsen uitkomen.
Ik verwacht nog een heleboel stulcjes en bovendien hebben we zoveel onderzoekje~ bedacht voor op Skylge dat alles wat daaruit komt .wel een hele
Kruipnieuws kan vullen.
Ik hoop jullie op het vozoka (Vlieland), zoka (Skylge II) of
op het uitwerk-weelceridfreUnie Slcylge II in september te zien.
veel plezier met deze Kruipnieuws, groetjes, Loeide.

1JELANGRIJK ! !

Hallo allemaal. Begin dit jaar ben ik de Sjoe-gelederen
komen versterken .als Ping en ik heb als goed voornemen om
ervoor te zorgen dat alle contributies en donaties oo)t werkelijle binnenkomen! Dus als je dit leest ·en je hebt nog niet
betaald voor 1992, pak dan nu je giroboekje en rnaale f7 ,50 over
op giro 476009. Alvast hartstikke bedankt!
Er is oolt nog een· aantal mensen dat hun contributie over
het afgelopen jaar nog niet betaald heeft, dit zijn: Wim
ozinga, Arlieneke Ouwehand, Thomas de Mey, Maarten de Klerk,
Robert Ketelaar, Gwendy l~evers, Nicolai Bolt, Iwan v.d. Burg,
Lultas Daalder, Sietze van Dij Je, Joost v.d. Weghe en Karen
Edelaar. Bij de donat;![iurs ZJ.)n dat: Rudi Zielman, P. den·
Houten en Chris v.d. Have. Oe laatste· heeft bovendien ook nog'
niet betaald voor 1.990 (toen bedroeg de donatie f 7, 50). Ilc
zou graag willen dat al deze ·mensen alsnog betalen, anders zie
ik mij genoodzaaltt ze van de leden- c.q. donateurslijst af te·
voeren!
Indien je geen lid,of donateur van de sjocgroep meer wilt
zijn, wil je me. dit dan even schrifteli.jlc doorgeven? Ook bij
adreswijzigingen wil ik graag op de hoogte gehouden worden.
Het gebeurt helaas nog maar al te vaalt dat iemand verhuist en
hlerover niets laat weten.
Verder kun je altijd bij mij terecht met "financiële en
andere vragen!
Eline
Eline de Vos·

LET OP!

LET OP!

LET OP!

LET OP!· LET OP!

LET OP!

LET OP!

EX: is weer een geheel herziene en recente _lijst gEimaakt van
alle artikelen die ooit in de Kruipnieuws hebben gestaan.
Oe artikelen zijn geordend op jaargang. Er staat in: de titel,
de auteur, nummer van de Kruipnieuws met de bladzijde-nummers
van het artikel en het jàartal van verschijnen. Omdat het echt
een gigantische lijst is vond ik het zonde. om daar de hele
Kruipnieuws mee te vullen, maar mensen die de lijst toch graag
willen hebben kunnen hem altijd opvragen bij mij, dan stuur ik
hem zo snel .mogelij_k op. Als je dus ergens een artikel over
wilt schrijven, kan zo opgezocht worden of er al eens iets
over dat onderwerp in de Kruipnieuws heeft gestaan.

Ll'lT OP!

LET OP!

LET OP!

LET OP!

LET OP!

-~-

LET OP!

LET OP! ·..

INJLOED VAN BIOLOGISCHE LANDBOUW OP BERMFLORA
Melèhior van TWeel, Droevendaalsesteeg 83,
6708 PR Wageningen, 08370-21822
Inleiding
Tijdens het Pika van afdeling Gorkum heb ik op zaterdag
18 mei i991 een klein on\it;lrzoekje gedaan. naar bermflora. Het
kamp werd gehouden net ten noorden van de Biesbosch. Hier heb
ik gekeken naar. de bermflora van een weg die aan de ·ene kant
grenst aan biologisch dynamisch (BD) beheerde weilanden en
akkers {noordzijde) en aan de andere kant aan "gangbaar"
beheerde weilanden· en akkers (zuidzijde). zo op het oog leek
de flora aan de noordzijde {BO) rijker. Er stond opvallend
meer fluitekruid, wat het gezicht bepaalde. Ik wilde wel eens
kijken of het v~rschil veroorzaakt werd door de verschillende
manieren van beheer van de aangrenzende akkers en weilanden.
Gebiedsbeschrijvinq
De weg, Bevertweg geheten, diè we tijdens de excursie
onderzocht hebben, is voor deze omgeving op het oog een gewone
polderweg, verhard met asfalt en zo'n 4 meter· bre.ed. De weg
loopt ongeveer oost~west en ligt ongeveer in de noordwesthoek
van het kilometerhok 44-24-14 (SBB, 1987). Het gedeelte van de
weg dat we onderzocht hebben is tussen de kruising met de
Reugtweg en de kruising met de hoogspanningsleiding. Deze
laatste is tevens de grens van het kilometerhok. De omgeving

Afbeelding 1. De plaats van

hè~

onderzoek.

is een omdijkte polder, Polder Steimenmuur, met zowel· akker ..
land als weilanden. In de polder staan veel bomen, met name
{knot)wilgen en elzen, plaatselijk staan ze in bosjes c.q.
houtwa1.len. In de polder zij'n natuurlijk ook sloten. Aan beide
kanten van de weg was eeri ongeveer 1 ·meter brede sloot, die
met vrij diep water. Het water in deze sloten was schoon ten
opzichte van vele andere poldersloten.- Er- stond veel r.iet,
valeriaan en holpijp in.
Methode
We hebben eerst de noordkant (BD) bekeken. Hier liepen we
langs en door de berm en schreven alle soorten di.e we zagen
op. Toen we onder de hoogspanningsleiding aangekomen- •waren
hebben we·achter elke soort.die we opgeschreven hadden vermeld
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hoeveel. w.e. _van ·die ~;oort gezien hebben. Hierbij ·hebben we de
Abundantie-schaal' van Tansley (Tabel 1) gehanteerd. Hierna
zijn we teruggelopen via de andere kant (gangbaar) en hebben
we hetzelfde gedaan. De resultaten staan.-in de bijlage. Een
paar kanttekeningen moeten gemaakt worden. Deze lijst zal niet
compleet zijn. Het is heel goed denkbaar dat we soorten over
het boord gezien hebben, . (schijn)grassen niet herkend hebben.
of vegetatieve soorten niet konden determineren. Bovendien is
het schatten van ·de aantalentbedekkingen nogal: natte-vingerwerk. Ik neem aan dat deze afwijkingen niet echt van essentieel belang zijn.
Tabel 1

Abundantieschaal van Tansley (1948)
Afkorting

Waarneming

Werkeenheid

Rare (Zeldzaam)

R

1

Occasional (Plaatselijk)

0

3

Frequent (Regelmatig)

F

5

Abundant (Zeer algemeen)

A

7

Dominant (.Overheersend)

D

10

Theorie
In de BD-landbouw worden geen (zo min mogelijk) onnatuurlijke stoffen (kunstmest, bestrijdingsmiddelen) gebruikt en
weinig dierlijke mest. Dit in tegenstelling tot de gangbare
landbouw waar al deze stoffen overvloedig rondgestrooid wor- ·
den. Omdat de berm aan de zuidkant van de weg grenst aan de
gangbare kant lijkt het aannemelijk dat deze stoffen deels oÖk
op deze berm terecht komen. Zeker àls je je bedenkt dat de
meeste wind uit het zuidwesten komt en dus de stoffen mee kan
voeren op de berm. Deze invloeden lijken niet àanwezig op de
noord-berm (BD) .
.
Alle planten zijn afhankelijk van de voedsel of stikstof
(N) concentratie. Het blijkt· zo te zijn dat als de N-co~cen
tratie sterk 'toeneemt, bijvoorbeeld door bemesting, sommige
plantesoorten sterk uitbreiden. Deze soorten kunnen dan zo
snel groeien dat ze simpelweg geen ruimte overlaten voor de
andere soorten. Bij een bepaalde N-concentratie zal dus een
specifieke flora aanwezig zijn. Dit is in het verleden veel
onderzocht, met name door E.Ellenberg (CBS, 1987). Deze gegevens staan ook in de bijlage. Wat deze ·getallen zeggen staat
in tabel 2.
Verder heb ik dè ecologische groepen opgezocht. Deze
groepen geven aan in wat voor omstandigheden de soort voorkomt. Hierbij wordt een indeling gemaakt in plaats waar de
soort voorkomt, de vochtigheid van de omgeving en ~uurgraad en
voedselrijkdom. De ge(_fevens hiervan staan in tabel 3.

1
Abundantie
proefvlak
'

.---~·----

---------

het aantal individuen of de bedekking. per

'"i~

stikstofgetal
ZÓ~ls al. gezegd verwacht ik dat er verschil is . in de
stikstof (N) concentratie (voedselrijkdom) . ·Om· dit te .berekenen he}) ·ik formule 1 gebruikt. Het idee hierachter is dai:
volgens· mij een · soor.t die veel ·voorkomt meer over het milieu
verteid.· dan een waarvan slechts één individu vookomt. Wel is
het zo dat j.uist deze soort een limiet aangeeft waarbij deze
soort nog riet voor kan komen. Gegevens bierover kan· ik echter
niet· vinden, dus neem ik. dit niet mee• Oe schaal van Tansley
heb ik aangepast om ermee te kunnen rekenen. Ik heb niet·voor
de schaal 1,2,3,4,5 gekozen omdat een soort die als dominerend
voorkomt veel meer invloed heeft dan een soort waarvan er
slechts één voorkomt. Als resultaten zijn tevoorschijn geko~en
dat het stikstofgetal van de zuidkant (gangbaar) 6,23 en van
de noordkant (BD) 5,70 is" Van beide·kan dus gezegd worden dat
we. te maken hebben met matig stikstofrijk tot stikstofrijke
grond. Het verschil (ongeveer 0,5) is niet echt groot, maar de
verklaring dat de berm aan de noord-kant (BD) iets minder
stikstofrijk is lijkt me wel gerechtvaardigd.
Formule i.
EN* A

stikstofgetal

= ------A

stikstofgetal (Bijlage)

N

A

-= Abundantie volgens

werkeenheden (tabel 1)

Tabel 2. Aanduiding van de realtieve voorkeur voor stikstof
volgens E. Ellenberg (1979)
u I
voor kenmerkende soort van
-~

1

Zeer stikstofarme bodems

2

tussenvorm van 1 en 3

3

Stikstofarme bodems

4

tussenvorm van· 3 en 5

5

Matig stikstofrijke bodems

6

..tussenvorm van 5 en 7

7

Stikstofrijke bodems

11

Uitgesproken stikstofrijke bodems

9

Zeer uitgesproken stikstofrijke bQdems

Ecologische groepen
In de ecologische groepen wordt· naar meerdepe filetoren
gekeken. Deze factoren staan in tabel 3. Om met de ecologische
groepen te kunnen rekenen en verqelijken heb ik ook biervoor
een formule bedacht; formule 2. De gedachten bij deze fÓriJiule
zijn.d~·volgende: Als-een soort in meerdere ecoloqische.9roepen voorkomt is deze soort minder specifiek aan één ,p.i,0 toop
gebonden. Bovendien heeft op deze manier een ~;~oórt 'me:t; 7
ecologische groepen evenveel inbreng als een ~oort'met slechts
1 ecologische groep. De overweging wat voorkomen (Abundantie)
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betreft is gelijk als bij het stikstofgetal. In tabel 4 staan
de uitkQmsten van mijn berekeningen. In heide gevallen hebben
we te maken met graslandvegetaties en in mindere mate met pioniervegetatie. _Oe verschillen zijn zo klein dat ze volgens mij
ver.raarioosd. mogen worden. Oe vochttoestand is in. beide ber!Jlen
ook ongeveer gelijk,. vochtig. Oe trofietoestand (voedselrijkdom} en zuurgraad is een bee.tje- merkwaardig.- In beide gevallen
hebben we te maken met _matig :tot zeer voedselrijke grond. Aan
de BD _kant komen de·z~., twee (n.rs. ,?,, . en 8) percentueel meer voor.
Dat betekend dus V:oedsetrijk"'r. ~ Di_t dus in tegenstelling tot
de N-getalbepaJ"irigen. · ·
·

·.:..,

1

Waarde
~

I: A

*-

X'

i

:>:

Abundant'fe volgens
'werkee~heden' (tabel 1)
x .=· Aant_äl gegeven ecologische
· 'groëpen .'voor die soort

A

Tabel-.3 • Codering van: de

eèol~gische

groepen

Salanitelt
{Voorvoegsel)

Vegetatiestructuur
en successiestadium
(Hoofdletter) ·

b = Brak
z = Zilt

G =

Grasland

H = Bos en·struweel

p = Pioniervegetatie
R = Ruigte

V

=

2

1 = Aquatisch
2 = Nat

4 = vochtig
6 = Droog

Additionele
Kenmerken

"' Onbekend of indifferent

= Voedselàrm

3 =
7 =
8 =
9 "'

Vochttoestand
(Eerste cijfer)

Verlandingsveg.

Trofietoestand
en Zuurgraad
(Tweede.cijfer)
0

zwak zuur
Veedelarm basisch
Matig voedselrijk
Zeer voêdselrijk
.
Matig'- zeer voedselrijk

'.

tr = Betreden
st = stuivend
mu = stenig substraat
Kalkrijk

kr "'

'

-"'

j

!<··
···.:

,.·
,:

:.:.

Formule 2

-i··

.. ,

Conclusie en-discussie
Als resultaat kunnen we dus zeggen dat de wegberm, welke
grenst aan Biologisch Dynamisch landbouwgebied niet duidelijk
voedselarmer is dan de berm die grenst aan een gangbaar landbouwgebied. Uit de vergelijking met de stikstofgetallen bleek
de BD-kant ·- iets voeáselarmer, terwijl met de ecologische
groepen het tegengestelde. leek. ,Het enige waar ik zekerbeid
over gekreg-en heb, .'is dat we . in heide bermen te maken hebben
met matig tot .zeer.' voedselrijke·, vochtige graslandvegetatie
·met invloè_d van pioniersvegetatie. Het .geconstateerde verschil, wat we tijdens de excursie zagen, namelijk dat· aan de
· J!O kant meer fluitekruid stond, is dus niet te wijten aan de
voedselrijkdom. Het kan .veroorZ;lakt worden door verschillende
factoren, een aantal zijn: andere· grondsoort, verschif ing_rondwater, verschil in zoutconcentratie (wegenzout dat met· de

····'
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Tabel 4.
bermen

Verdelin9 .. van de ecologische groepe1;1 in de . beide
BD berekend

Voorvoegsel ·
(salaniteit)

b

BD

4,29

J.,oo

G
R
V

7?,10
21,03
-45,11
11,02
0,43

49,8%
13,6%
29,2%
7,1%
0,3%

(Vochttoestand)

1
2
4
6

1,67
13,30
103,59
38,36

1,1%
8,5%
66,0%
24,4%

Tweede cijfer
(Trofietoestand en
zuurgraad)

0
2
3

14;94
1,00
12,77
52,03
71,45
1,81

9,7%
0,6%
8,3%
33,8%
46,4%
-1,1%

E~rste

cijfer

.H
p

7

8
9

Gangbaar
Berekend

4,04

z

Hoofdletter
(vegetatiestructuur)

Gangbaar

~1,00

52,1%
12,1%
30,0%
5,8%

7,0%
66,8%
26,1%
5,6%
0,8%
. 6,0%
37~3%

48,7%
1,7%

~·

70,27
16,31
40,54
7,88

-

_9,50
90,24
35,26
7,37
-1,00
8,00
49;46
64,50
2,31

Additionele
kenmerken

tr
11,93
4,64
st
1,00
1,00
mu
. 1,00
1,00
kr
1,00
Wl.nd l.n de noord-berm g eblaasd wordt ) , verschl. in_ _lichts
_ terk-:te (de zuidberm heeft met zijn helling naar het zuiden meer ·
licht), enzovoort, enzovoort• Ik zelf zou geen idee hebben wat
het verschil zou k~nnen veroorzaken.

-

Nawoord
Rest mij nog de excu;osie deelnemers te danken voor hun
vele geduld op de excursie en dit verslag: Alize, Martin en
Marjolein.
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Bijlage. De waarnemingen en gegevens per soort
soort

BD
kan
t

Gangbaar

Ecologische
groepen

N

soort

getal
Poa annua

straatgras

A

P4atr P68

a

Scherpe zegge

F

R27 H27 Vl7

4

carex Acuta

zachte hàve.r

F

G43 G63

4

Avenula pubeseens

Schijfkamille

Q

P4Str P68

a

Matrioaria discoideà

Heggewikke

0

R47 H47

5

Vicia sepium

Paarse dovenetel

R

P4a

Hopklaver

R

'G47 G67

Medicago lupulina

Glad walstro

R

G43 G47 G63 G67
H63

x
x
x

Klimopereprijs

R

P67 H69

7

veronica hederifolia

Pinksterbloem

R

G27 G28 G47 G48

3

Cardamine
sis

Knolboterbloem

R

G43 G47 G63 G67

3

Ranunculus bulbosus

Veldzuring

R

G27 G47

5

Rumex

Kropaar

R

tl48 H4S.

6

Dactylis.glomèrata

Fluitekruid

A

0

G47 G48 R48 H47
H48

8

Anthriscus sylves-.
tris

Paardebloem

A

F

G47 G48 G68

7

Taraxacum officinale

Scherpe
boterbloem

F

0

G47 G48

x

Ranunculus

.Grote. weegbree

F

0

P48tr

6

Plantago major

Kluwenhoornbloem

F

0

P68

5

cerastium glomeratum

Kruipende boterbloem

F

0

G27 G28 G47 G48
H28 H48

x

Rariunculus repens

·Gewone bereklauw

F

0

G48 R48 H47

8

Heracleum sphondylium

Zilverschoon

0

R

bP20 P48tr G27
G28 bG20 G47
G48

7

Potentil la anserina

Rood zwenkgras

D

D

P63 bP60st bG20
zG20 G43 G47
bG40 G62 G63 G67

x

Festuca rubra

-. lo-

Lamium purpureurn
Galium mollugo

praten~

aceto~a

ac~fs

BD
kan
t

Soort

Ecologische
groepen

N

g-

Gan-

Soort

getal

·baar

Grote vossastaart

A

A

G48

7

Alopecurus
sis

S.malle weegbree

F

F

P47 P67 G47G67

x

"Plantage lanceolata

Madeliefje

F

F

G47 G48

5

Bellis perennis

Smeerwortel

F

F

8

Symphytum officina la

Hondsdraf

F

F

G27 G47 G48 R27
H27 H28
G47 G48 G67 G68
H47 H48 1169

7

Glechomà hederacae

Duizendblad

F

F

G47 G67

5

Achillea
lium ·

pra~n-

millefo~

Rode klaver

F

F

G47 G48

x

Trifolium· pratense ·

Vijfvingerkruid

F

F

P60mu G47 G48
bG40 G67

5

Potentilla

Herderstasje·

0

0

P48tr P68

5

capsella b.pastoris
·

Grote brandnetel

0

0

R48 R68 H28 H48
H69

8

utriea dioica

Akkervergeetmenietje

0

0

P47 P67 H63

6

Myosotis a~vensis

Klein kruiskruid

0

0

P48 P68

8

Senecio vulgaris·

Ridderzuring

o·

0

G48 R48 H48

9

Rumex obtucifolius

Moeraskers

R

R

P28 P48

8

Slibbl.ooievaarsbek

0

F

P48

5

Perzikkruid

0

F

P48

7

Polygonum persicaria

Veldlathyrus

R

0

G47

6

Lathyrus pratensis.

Veldereprijs

R

0

P47 P67 G43 G47
G63 G67

x

Veronica arvensis

Akkerdistel

R

0

P48 R48

7

éirsium arvense

Krulzuring

R

0

P48b P40 G48

5

Rumex crispus

KlÉdnè veldkers

R

0

P47 .P63 P67

7

cardàmin~ hirsuta

Jacobskruiskruis

-

F

P47kr P63 P67
G63 G67

5

Kleefkruid

-

0

R48 H48 H69

8

Gaiium aparine

0

G48 H47 H48

7

Ranunculus ficaria

Speenkruid

i

-

R40

R68

/

-ll-

~eptans

Rorippa paiustris
'

·Geranium dissectUil

.

-~necio

jacobaeit

BD
kan
t

soort

Gangbaar

Ecologische
groepen

N

Soort

getal

'Gewone ereprijs

-

0

G47 H47.

x

Lidrus
·-Kleine klaver

-

R

G27 G28

3

Equisetum pa lustre

R

G47 G67

4

Trifolium dubilllll

R

G47 G4B G67 G68

4

Geranium molle

-

R

G47 G48 bG40

6

Cerastium fontanum

zachte ooievaarsbek
Gewone hoornbloem

-

Veronica gamaedrys

.•

Kruipnieuwsies!
Emile stuurde ml.J spontaan deze Kruipnieuwsjes op, hiervoor
mijn dank. Als je dus leuke plantenwaarnemingen tegenkomt,
stuur ze naar mij op, ik ben er erg blij mee. Bovendien zal ik
na de zoka's iederean die ik tegenkom om kruipnieuwsjes vragen, zorg dus dat j• ze weet!
.Hal vemaantj esmos

Zutphen

28-12-'92

Trilzwam
Exidia truncata
Dennevoetzwam

Vijftig Bunden
(Midlaren)
Renderklippen
(Heerde)

01-03-'92

Schiermonnikoog

17-04-'92

KEn"ntr ilzwam
Pluimstaartmos
Etagemos

21-03-'92

...

n

Xylaria aarpophila Doorwerth
(Beukedopgeweizwammetje)
Kapjesmorielje
Groningen
Helvella leucomelaena, een
bokaalzwam, nieuw voor Schier

"

'

"

Paka D2, Emile
Max Melchior
n , Wim en Lies"
beth Bakker
25-04-'92. Emile
28-04-'92
17-04-'92
Loek ie

-

Congresexcursie
Maxen Emile
Hupska 02
Emile
Exc. zwollef
Epe, Emile

12-

Emile
Paka 02, Wim

'

- Verslag van het sleutelbloemenweekend in La Calamine
Het gebied
Het bosje waar het allemaal om ging, ligt.zo ongeveer tussen het kampterrein en het plaatsje Kèlmi:s, onder .de Walloniërs .··be.ter. bekend als La
Ca1amine. Hier is eel) s~~JA1'beelcdëll, wa·a:rva.n de h~llingen begroeid zijn met
loofbos. In het gehele stuk bos is de Slanke.sleutelbloem zeer algemeen. Op
een kalkgrashellinkje aan de zuidzijde van de beek staat een lcleinè
populatie Gulden sleutelbloem (vroeger de Echte) • Naar · deze populatie is
verder niet gekeken. Int-eressanter waren de grote hoeveelheden Slanke
sleutelbloem. Vrijdag is gekeken .naar de bestuivers van deze bloemen. Er
werden voornamelijk· kortschildke-verl!Lgevangen. Ook werd een enkele hommel
gesignaleerd. De.dag erna is een grote-hoeveelheid planten bekeken op •pin"
(lange .stijl). en "thrum" (korte &tijll. Er kwam bijna een ped'ecte SOlSOverhouding uit. Een .. uitge,breid verslag van de resultaten, aangevuld met
literatuurgegevens en gegevens van eerdere tellingen en studies verschijnt
in een volgende Kruipnieuws .•
Verder is er veel gefreakt. en is gekeken naar de zinkflora. Door de
vroegere zinkmijnen, . waarvan we een dichtgemetselde opening hebben .gezien,
is het gebied erg verontreinigd met o.a. zink. Plantensoorten die vrij
tolerant zijn voor zink komen hier dan ook veelvuldig voor. In Nederland
zijn deze uitgestorven of Rode lijst 1. Dit zijn: Zinkviooltje, Zinkboerenkers en zinklepelblad (ondersoort van Cochlearia officinalia).
Soortenliist
La Calamine
zinkviooltje
Bosanemoon
Bleeksporig bosviooltje
Donkersparig bosviooltje
Bosgeelster
Gulden sleutelbloem
Slanke sleutelbloem
Bosbingelkruid
Peperboompje
Voorjaarszegge
Gevlekte aronskelk
Rapunzel
Eenbes
Muskuskruid
Veelbloemige salomonszegel
Mannetjesorchis
Gele anèmoon
Witte klaverzuring
Ruige veldbies
Wilde narcis
Vingerhelmbloem
Bosmuur
Bleke schubwortel
Schaafstro
Verspreidbladig goudveil
Schaduwzegge
Draadereprijs
Steeliep
Moesdistel
Bittere veldkers
Vingerzegge
Zinklepelblad
Zinkboerenkers
Moerasspirea
Engelwortel

Grote muur
Herfststijlloos
Paarbladig goudveil
Kruisbladwa·lstro
·Knikkend nagelkruid
Gladde zegge
Daslook
Reuzepaardestaart
Dotterbloem
Wilde judaspenning
Kleine maagdenpalm
Steenbreekvaren
Brede eik'lraren
Klimopereprijs
·Muurvaren

Muursla
Wilde marjolein
D·rienerfmuur

Grote veldbies
Gulden boeterbloem
Bosgierstgras
Zeegroene zegge
Tijm spec.
Aardbeiganzerik
Eenarig parelgras
Blauwgras
Kale jonker
Pluimzegge
Blaasvaren

/

Jannèke Balk.

·GROEIPLAATSEN

VAN

RENDIERMOSSEN
1·

Tijdens de Paka's 1988 -.1990 vim-D2 op Schiermonnikoog is
}ekeken naar de staYl<!:plaats voorkeur van verschillen:ie Rendie~ossen
\Ch1do::J.ia sUbsectie Cladina, te~emvoordig het a:parte ;;;eslacht Cladina)
en' pseudo-·re!tdiermossen' , a.w. z. erg àp Rendiermos 1i:f;:ende Cladonia' s,
zoals Cl. furcata en Cl •. ran~i:f:'ormis.
· ·
Het was de bedoelin~ om te zien of de soorten ee!l duidelLjke
voorkeur voor een bepaald milieu hebben, en of dit ee!l beetje overeenK:ómi; met li teratu·lr~te.gevens.
/
Op· verschillende plaatsim on het eiland zijn daarom duineri ":'-ekeken,
en värt de ~roeiplaatsen van. de-Rendiermossen zijn ~e6evens als helling,
expo si tie én. omrin~ende vegetatie genoteerd. Het was na tu-:.rrli.ik
·
onmogeli.ik om per duin elk apart 'toefje' mos te beschrijven. Daarom
is in het veld een zo goed ntoftelijke selectie gemaakt-, in de hoop,
dat alle uogeliike groeiplaatsen evenredig genoteerd zouden worden.
Rendiermossen
Iedereenkent Rendiermossen van kerststukjes en miniatuurtrein
(boom-pJes e.n struiken). De echte Rendiermossen (geslacht Cladina)
bestaanuit ee!l sterk regelmatig vertakt thallus, de podetiën genaamd.
Deze podetiën zijn noch poederig (soredieus), noch bebeladerd.
,
Voortplanting vindt plaats door afbreken van stuk.i es va!l de podetiën,
die elders weer uit kunnen groeien (thallus-fra~entatie). Alleen
Cladina portentosa, Gewoon Rendiermos, vormt wel apothecia (sexuele
voortplanti~g va~ de schimmelcomponent).
Tot de. 'pseudo;..rendiermossen• ZOJ! je enkele re~elmati:; tot onregel·!lati~S verfakte. niet soredieuze soorten kun~1en rekenen, zoals Cladonia
furcata, Cl. ranq;ef!?rmis en Cl. g;racilis, die. echter of blaadies aan
de podetiën hebhen of onre~0lmati~ vertakt zijn. Ook hieris thallusfr~~entatie belan~rijk. Vaak zijn deze soorten wat hruiner dan èe
echte iiendiermossen • .Zie de fi~ren.
Onderzochte

~ebieden

De onderzoen te gebieden zi,jn ·aan'{egeven in fi ~nr 1. Hieronder
vol;t een korte beschrijving. De gebieden zijn in~edeeld naar
kalkrijkheid, volgens gegevens uit Doing, lg88. Kalkarme gebieden
komen na~enoeg overeen met de oude duinen .(ouder dan Cll. 125 jaar),
zoals geschetst door Westhoff en Van Oosten (1991). Vaalc zijn deze
oudere duinen ook wat humeuzer (zoals bi,jv. de i!en.k Kloeri duintjes).
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kalkarm
1. Kooiduintjes (of Inekeduintjes) - vrij humeuze oude duinen, vrij
dicht bedekt met mossen {gaffeltand- en zandhaa~os), eikvaren
en helm.
2. Henk Kloen duintjes ..;,vrij humeuze, ietwat vochtige oude d·..li::-:en,
dicht bedekt met een moslaag (zan~haàr~os, gaffeltand- en
kaktusmos).
3. Klein Zwitserland - ±verstuivende duinen, met helm en gaffeltandmos.
4. :iabij· de Berkenplas - met eiken omgeven lage duintjes, matig
vochtig.
kalkovergang
5. lJuintjes nabij de Bunker - vrij schaars begroeid, m.n. bu:J.t~ras.
6. Teletoeterduinen - beschutte Z-helling, te~en rand van bos en
. natte duinvalleL
!. ;

kalkTijk
7. Duintjes ·nabij Grilk - jon~e duinen met verspreid duindoorn,
vlier en mo·ssen.
8. Westerplas, Hp 1,- mosvl~~te tegen duindoorn-vlier str~weel.
9. Peter Venema vlakte - open, deels stuivende vlakte met o.a. helm.
· .10. Roeland paadje - berm langs een strandopgang •
.·.· 11. Reiny ruigte - primaire open duinen.
Resultaten
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Aantal onderzoèhte groeiQlekken Qer gebien

soort

g~bied

1

2

12
Cl. portentosa
6
Cl. arbuscula
Gl. mitis
Cl. gracilis
Cl. furcata furcata
24
Gl. furcata 'subran~iformis' 4
Cl. rangiformis

3

4
-1

9
3

4
4
5

I

5

6

1

6

8

I

9

10 11
3
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1

1
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kalkarm

2

?

2

13

1

2

4

B

1

1

kalkrijk

lovergang :
I

Cladina

norte~tosa

- gewoon rendiermos (N = 33)

De gem~ddelae expositie was 4 , met R = 0.61, dus een 9verwegende
NoGlrd voorkeur. De omringende vegetatie ~estono. uit gaffeltandmos
(73~), schapegras (48%), zandhaarmos (45~) en helm (33%). De ~e-·
dekking was meestal.groter dan 95 %. Gewoon Rendiermos wordt zowel
in jonge als oude nuinen gevonden, maar lijkt toch een voorkeur te
hebben voor wat kalkarmere plaatsen. In de Henk Kloénduintjes werd
de soort met apothecia gevonnen. Volgens de literatuur komt Cl.
· portentosa voor op arme zandige of humeuze, zure grond, in heiden,
oude zandverstuivingen en lichte bossen (HennipmanJ en stuifzana ;.·~~
(Brand), wat klopt met de voorkeur voor oudere duinen.
Cladina arbuscula - treur rendiermos (N

= 10)

.

De gemiddelde expositie was }j4 , R = 0.55. Uok deze
soort hee±'t een I'l-~I;v voorkeur. De vegetatie bestoiî;d
m.n. uit gaffel tandmos (lOO%) en zanahaar:nos (50%) ·en
was zeer dicht (lOO% bedekking ~). De soort_ werd ·
alleen in oudere kalkarme duinen gevonden, wat klopt
met de literatuur : op humeus zand, vooral tussen mos,
i~ heidsn, oude zandverstuivin1en en lichte bossen
(Hennipman) en stuifzand (Brand).
Claaina mitis - rouw rendiermos. (N

= 4)

De gemiddela.e expositie ~7as 10 (R = 0.30}, dus een
duidelijke voorkeur voor noorahellingen. ue zeer <lichte
:nosve~eta tie (lOO~t bedekking) besto·1d vnl. uit gaffeltand- en zandhaarmos (beiden 100%). Ook deze·so0rt komt
alleen voor in oude kalkarme duinen. lle literatuur vermeldt nat de st~ndplaatsen overeenkomen ~et aie van
Cl. arbuscula, maar meer op open plaatsen {Hennipman).
/

Clr;.aonia t·urc'l.ta turcata - vorkstaartje Uf = 54)'
expQsitie was ?0 , maar R = 0,12, dus z~Jn de vinaplaatsen eigenli.jk over alle winarichtingen verspreid. ue omringende
vegetatie bestaat o.a. uit klauwtjes!!los {27%), gafîel'tanar.10s (24iá),
helm (22~) en vele andere soorten. !Je bedekking van de vegetatie was
De·gemiadela~

-l7,_

wisselend : vaak meer dan 95%, maar ook kleiner
dan 50%. De soort is algemeen, onafhankelijk van
het kalk~ehalte. I!! deKooiduintjes vonden we 4
plukken vol apothecia. Vol~ens Jennipman komt
vorkstaartje voor op a~e, niet te zure zandige
grond op lichte p1aatsen met gerin~e concurrentie
vanhogere planten. Brand vermeldt niet erg zuur
zand. De soort kan_op het eiland dus overal
voorkomen.
ruw vorkstaartje

Cladonia furcata subrangiformis

Het is dubieus of de gevonden exemplaren tot deze·
ondersoort be~oren, omdat alleen maar op het (vage)
chemische keill!!erk is ,~elet. (K+ bleekgeel). De
expositie \'i'aS gemiddeld ·305, R·=-0.64, dus· een
voorkeur voor ~\-'1-hellin~en ? De vegetatie be.stond
uit gaffeltandmos ( so')b) en buntgras ~40;:{,), de ·
bedekking vaak groter dan 95%, altijd-groter dan
75%._De soort komt zowel in orimaire· àls oude duinen
voor-·.~ 'Hènnipman vermei~~ kalkrijke iîláatsen, vooral
langs· de kust en kalkrqk za!ld {Brand)~
.
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Cladonia rang"i.for!lli s -"

ge~armerd

vorkstaartje

D~:gemid,delde expositie-bedroeg 183
(R"" 0.72),
wat wijst op een voorkeur'voor zuidhellingen. De
oinri?IJ~ende ve".etatie wijst daar ook wel op :
klauwtjes:nos {100%), helm (88%) en ga.f:feltandmos
<37%). met een bedekking groter dan 95%. De soort
·_ komt uitsluitend voor in kall\:ri jke duinen. Dit klopt,
want Hennipman vermeldt dat· de verspreldin15 dezelfde
is als voor Cl. furcata, maar meér -·kalkminnend,
_·
bijna .uitsluitend in de duinen. 'Brand geeft kalkrijk
zand op •. ·
·
·
·

Cladonia gracilis

~

girafje

(~

= 7)

n·e expo si tie. was ge!'liddeld 260 , R = 0.43, dus een
onduidelijke voorke•1r voor zuidwest ? De vegetatie,
in bedekking varierend, maar meestal :?;roter dan
75%, bestond m~!l·. uit klauwtjesmos (58%) en zand.:..
haarmos (43%). De meeste vindplaatst;Jn betreft oude
kalkar:rie duinen. Héri:'lirirnan ·vermeldt inderdaad
hUlileUS zand, vooràl tUssè!l riió's, in heiden, oude
za!ldvera:tuiyingeii :en'lichtec'bossen. Brand Ye'rmeldt
echter weinig humeus· Za!ld; bescllut. Er z"!.:j'1 tè
weinig :;roeiplaatse!'l bekeken O'!l hier meer óver te
kun."'len zeg;~en •
•ïesthoff en Van Oosten (19]1) vermelden tenslotte i:'1 hu!! besc:-trijving van de dnt~vnkeling va"!· ee"'i droo-;; d'lin, 'dat in de eerste öpen
·
pioni<;rsfase met ila:ne kr'àákloo"f en Cl. f•1rcata vo0rko'nen. Als de
vegetatie wat ;:çeslotener wordt ko:rien o.a.- Cl. furcata, Cl.- 9;rcilis,
en een hoop and".re Clado'1ia' s vo0r (bekert i es en staB.f.i es).

-IS-

In "droge, vlakke kannen, waarin re~enwater van a1le kanten toevloeit, en waardoor de bodem daar ti.jdeli.ik langer vochtig blijft"
komen met name Cladina portentosa, Cl. arbuscula en Cl. mitis voor.
Ook dit lijkt aardi~ te kloppen.
Coiwlusie
Veel r.endiermossen lijken een bepaalde voorkeur te hebben voor
hun milieu. De door ons gevonden voorkeuren komen vrij aardig
overeen met literatuurgegevens. Het aantal door ons bekeken 'Sroeiplaatsen is ech.ter voor so=ige soorten \Vel klein.
Dank
Graag zou ik :Aax Klasberg bedanken voor het helpe!l opz!'!tten e!l
•.litvoeren van dit ond~rzoekje, e!l alle excursiegangers van de·.Paka's
19.38 t/m 1':190.
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BEUKEDOPGSWE!ZWAMMETJES

Vragen over de staruWlaats yan Xylaria parpophila
Wim.ozinga, Agricolahof 1, 9752· NM Haren, 05'0"-344116
waarnemingen geyraagd
_ In diverse bossen steken op dit moment beukedopgeweizwam~
metjes (Xylaria carpophila) hun kopjes boven de bladeren uit.
Terwijl ·de meeste paddestoelen schijnbaar nog in diepe rust
zij-n, toont deze soort trots z'n slanke
gewe·itjes. Sinds enkele jaren _kruip ik
regelmatig rond tussen de·beukenootdopjes
op zoek naar deze- bescheidE!;D paddestoeltjes. opde meeste plaatsen staan ze niet,
maàr soms staan er vele tientallen bij
elkaar. Is dit nu toeval of is er· meer
aan de hand? Ik zel,f denk eigenlijk het
laatste en verdenk de zwammetjes, êrvan
dat ze behalve· aan hun. substraat (alleen
beukenootdopjes) ook speciale eisen stellen aan bijvoorbeeld grondsoort, vochtigheid en strooisellaag. Over _deze standpl~ats-eisen is nog niets bekend zodat
het nodig is vele bossen op dit geweizwammetje uit te kammen. Ook wannJler X.
carpophila op bepaalde plaatsen niet
voorkomt levert dit interessante informa-tie! Wanneer er dit j·aar in verschillende
bossen gegevens verzameld worden is er
hopelijk volgend jaar meer duidelijklreid
over de standplaatsvoorkeur van het beukedopgeweizwammet je •
_
Voor de onderzocbte gebieden in elk
geval de punten 1 en 2 noteren, maar liefst ook de anderepunten:
1 Vindplaats en km-hok
2 Datum
3 Talrijkheid

x:

aanwezig,·

geen intomatie over de.talrijkheid
·

A: schaars,
op 1-3 dopjes gevonden
'B: mati~ talrijk, op 4-20 dopjes gevonden
c: talr1jk,
op 20-100 dopjes gevonden

D: zeer talrijk

4 strooisellaag

op >100

dopjes gevonden

o: l!fwezig

1~

erg dun, bodem op veel plaatsen zichtbaar
2: dun, bodem op veel plaatsen zichtbaar, <1 cm dik
3: vrij diki -1~2 cm
4: _dik, 2-4 'cm
5: erg dik, >5 _cm
5 Vochtigh9id
1:. vrij d;roqg
2: _vrij yochtig (gemiddeld beukenbos)
3: vocht1g (broek nat als je gaat zitten)
4: nat '{te .nat om te zitten)
6 Vegetatie
·
Aanwezigheid van :
,*gaffeltandmos, sterremós, haarmos
* planten
.
* meest ·-voorkomende boomsoort-en

-1..0_j

Herkenning van Xylariacarpophila
. Het beukedopgeweizwanunetje (X. carpophila) is eenvoudig te
. herkennen. ilij lijkt op een gewoon geweizwammetje_ (X. rypoxylon) ,. maar is slanker en vrijwel niet. afgeplat.
Net als het Gewone geweizwanunetja is hij zwart
met een wit bepoederde top. Wanneer ze groeien
(waarschijnlijk vooral in het voorjaar) h~eft de
top een zalmkleurige tint. Het gewone geweizwammetje heeft dit niet.
Gewone geweizwammetjes groeien op allerlei
soorten loofhoue · (vooral stronken) • Het beukedopgeweizwammetje.komt alleen voor op oude, halfrot~
te dopje.; . van l;>eukenoten. Deze dopjes zijn soms
half begraven en meestal steekt alleen het topje
·'·.van de paddestoel bc;>ven de bladeren uit. Na eniger tijd verdwijnt het witte poeder-en vallen de
draadvormige uitgroeisels nog minder op. Een foto
is ''t;é' v~nderi in de "Stoeptegel" (Roger Phillips)
op blz. 279.
x. · carpophila is dfus makkelijk herkenbaar,
maar moeil~jk te vinden. Dit geldt ook. voor de
--,· derde in Nederland voorkomende geweizwam: Xylaria
oxyacanthae. Een zeldzame soort die zich gespecialiseerd heeft op oude meidoornbessen. Tot voor
·kort was hij alleen bekend uit het duingebied.
Recente waarnemingen rond de stad Groningen geven
aan dat ook voor x. oxyacanthaenog niet veel bekend is over de
verspreiding en de standplaats. Waarnemingen van deze soort
zijn ·Uiteraard ook welkom. Bij het wroeten op de grond vindt
je op de meer open plekken in oude beukenbossen in de zomer en
het najaar so111s nog kleinere (enkele mm tot ± 1 cm) witte.
geweitjes die op poppen groeien. Ze zijn volledig wit en veel
breekbaarder dan geweizwammen. Dit is geen familie van het
geweizwammetje, maar
de Poppendoder ( Paecilomyces farino-

sus).

·Kortom, genoeg om eens door de knieën te gaan.
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Nieuwe Liist van de Nederlandse Xorstaosnamen
door
Max Klasberg, Parklaan 29 8 , 9724 AR GRONINGEN
Emile Apol, Selwerderdwarsstraat 33, 9717 GM GRONINGEN
Een duister gezelschap zat in een kring, die zich warmde aan
een straalkacheltje. Buiten was het koud. Aan de eondanswolken
was te zien dàt _verschillende mensen praatten. Anderen luis;..
terqen zo te z1en gespitste oren. Het moesten vast"gewichtige
zakén-zijn die ·ie bespraken. Jámmergenóeg was er niet veel van
te begrijpen v.an wat ze zeiden. "·Landkaartmos •.•.•. lleksévingermos •• hiëroglyfenmos;"
..ze .moesten plotseling erg lachen om
"stoplichtmos"· en ze ·kwainen· niet meer bi]. t<;>.en ze het hadd~n
over "ananasmos". Vreemde lul. • •
·
·
Tja, zo was het misschien .overgek<;>men op i.amand, die. ons stiekem had afgeluisterd op het Korstmossenweekend in Vierhuizen
(eind november '91). We hebben daar met een .aanta·l geïnteresseerden (Thomas de ME;!y, Hans Inbèrg, Henk Kloen; Hajo Molegraaf, Liesbeth Bakker, Emile Apol en Max Klasberg}· een· ..voorlopige Nederlandse namenlijst voor korstmossen doorgeworsteld.
De lijst die Henk Kloen nog· eens heéft g.emaakt (zie bronvermelding) -was hard aan vervanging toe.· Daarnaast zijn·er nu ook
andere namenlijsten in omloop, wat voor de nodige verwarring
zorgt. Daaromhadden we besloten om een·definitieve lijst voor
de Jeugdbonden ·:vast te stellen. Het resultaat valt hieronder
·te lezen. waarschijnlijk komen deze namen ook in de nieuwe
_korstmossentàbel te staan~ ·Zolang die nog niet is Jlitge.kÓmen
'moet je de ·namen ·er maar zelf inschrijven. De lijster
nälilêlijk · cim te· gebruiken~ Nederlandse namen zeggen voor de
meeste mensen il1U1le,rs meer dan Latijnse namen.
-

is

Hopelijk kan iedereen met deze namen uit de voeten. Als · ;1!'1
fouten ontdekt dan horen we dat graag. Verder zijn voor een·
heleboel· soorten nog geen Nederlandse namen. Hier ligt dus nog
een heel terrein braak! Als je namen wilt bedenken of hebt·
bedacht dan moet je dat ook aan ons doorgeven.

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Acarospora sp.
A. smaragdula

slakkenmos
gelig slakkenmos

Anaptychia ciliaris

wimpermos

Baeomyces rufus

rode·heikorst

Bryoria sp. (Alectoria sp.)

paardehaarmos

Buellia punctata

vliegestrontjesmos

Calicium-sp.

knopspeldmos

.caloplaca sp.

l

Sect. Caloplaca(korstvormig)
Sect. Gasparrinia(placodioid)
Caloplaca aurantia
·
Ca. citrina
Ca. flavescens
Ca. marina
Ca. salina
ca. saxicola
Ca. · thallincola

verfmos
wieltje
.
dooiergeel wieltje
citroenverfmos
gewoon muurwieltje
oranje verfmos
geel verfmos
berijpt muurwieltje
zeewieltje

Candelariella sp.
cand. aurella
Cand. medians
Cand. vitell.ina

mosterdmos
karig mosterdmos
gelobd mosterdmos
gewoon mosterdmos

Cetraria chlorophylla
Ce. islandica
Ce. sepincola

savooiekoolmos
ijslandsmos
vernismos

Cladina sp.
Cl. arbuscula
Cl. ciliata
Cl. mitis
Cl. portentosa
Cl. rangiferina

rendiermos
treurrendiermos
tenger rèndiermos
rouwrendiermos
gewoon rendiermos
echt rendiermos

Cladonia sp.
Cl. bacillaris
Cl. cervicornis
ssp. pulvinata
Cl. chlorophaea
Cl. cocelfera .
Cl. coniocraea
Cl. cornuta
Cl. crispata
Cl. digitata
Cl. fimbriata
Cl. floerkeana
Cl. foliacea
Cl. furcata var furcata
var subrangiformis
Cl. glauca
Cl. gracilis .
Cl. humilis (Cl. conistea)
Cl. incrassata
Cl. ·macilenta
Cl. merochlorophaea
Cl. phyllophora
Cl. pityrea
Cl. pyxidata
Cl. rangiformis
Cl. squamosa
Cl. strepsilis
CL subulata
Cl. sulphurina
Cl. uncialis
Cl. zopfii ··

bekermos
gedoofde heidelucifer
etagebekermos
geel etagebekermos
groen bekermos
rood bekermos
dik heidestaartje
hoornheidestaartje
ijl heidestaartje
kortevingerbekermos
slank bekermos
rode heidelucifer
elandsgeweimos
vorkstaartje
ruw vorkstaartje
bruin heidestaartje
gira.fje
patatbekermos
rode veenkorst
melige heidelucifer
schaafbekermos
geblakerd bekermos
spruitend bekermos
grof bekermos
·
gemarmerd vorkstaartje•
geschubd heidestaartje
hamerblaadje
priemheidestaartje
pastelheidelucifer
varkenspootje
ezelspootje
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Coelocaulon aculeatum
Coe. muricatum

gewoon kraakloof
fijn' kraakloof

Diploici~ canescens

kauwgommos

Evernia prunàstri

pletmos

Graphi;; scripta

schriftmos

Hypogymnia physodes
H. tubulosa

gewoon schorsmos
buisjesschorsmos

Lacanorasp.
L. al~:~;~celj~
L. campéstr~s
L. carpinea.
L. chlarote:ta
L.. conizaeoides
L. crenulata
L. dispersa
L. expa1lens.
L. hagenii
L. helloop is·
L. muralis
L. polytropa .
L. symmicta

dubbeltjesmos
vogelpoepmos
chocdubbeltjesmos
berijpt dubbeltjesmos
bruin dubbeltjesmos
stadsdubbeltjesmos
gekarteld dubbeltjesmos
gewoon dubbeltjesmos·
stoffig dubbeltj'esmos
Haags dubbeltjesmos
grijs spatmos
stoepdubbeltjesmos
groen.dubbeltjesmos
pastel dubbeltjesmos

Lepraria incana

.blauw stofmos

Lobaria

longenmos

Opegrapha !SP·.
0. atra

hiëroglyfenmos
zwart hiëroglyfenmos

Parmelia sp.
P. acetapillum
P. caper~ta
P. exasperàtula
P. glabratula
ssp. fuligir.osa
P. revoluta · ·
P. saxatilis
P. subaurifera
P. subrudecta
P. sulcata
P. tiliacea

schildmos
grof schildmos
pistache schildmos
brons schildmos
glanz~nd schildmos
gebrand schildmos
gebogen schildmos
spijkerbedschildmos
verstopschildmos
wittepuntjes schildmos
gewoon schildmos
tinschildmoa

Parmeliopsis am1:>,i9ua

pastel-schorskruiper

Peltigera sp.
Pel. canina ·
Pel. didacty:ia (P.- spuria)
Pel. polydactyla
Pel. rufescens

leermos
lappen1eermos
schelpleermos
sandalenleermos
rossig leermos

Partusaria amara

ananasmos

Phaeophyscia o;rbicularis

vuil vingermos

cj

j

l

Physcia ss. lat.
Ph. adscendens
Ph. caesia
Ph. t~nella

vingermos
helmvingermos
stoeprand-vingermos
heksevingermos

Physconia sp.
Ph. enteroxantha
Ph. grisea
Ph. pulverulenta

rijpmos
groot rijpmos ·
grauw rijpmos
slank rijpmos

Phlyctis argena

stoplichtmos

Platismatia glauca

boerenkoolmos

Placynthiella uliginosa

moddermos

Pseudevernia fufuracea

purpergeweimos

Ramalina sp.
R. farinacea
R. fastigiata
R. fraxinea

takmos
smal t.akmos
trompet(tak)mos
breed takmos

Rhizocarpon geographicum

landkaar~os

Rin()dina exigua

vals dübbeltjesmos

stereoeauion sp.

korrelloof

st. pileatum
st. vesuvianum

steenkorrelloof
tweekleurig korrelloof

Tephromela (Lecanora) atra

zwart· '4-_ubbeltjesmos

Umbilicaria sp.

navelmos

Usnea sp.

baardmos

Verrucaria sp. V. maura

wratmos
·teermos

st. condensatum

xanthoria sp.
calcicola
x. candelaria
x. parietina
x. polycarpa

.JÇ.

1
zilverve~f~korrelloof

dooiermos
wrattig dooiermos
- kroe!':ig dooiermos
gewoon dooiermos
gedrongen dooi~rmos
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