Boekbespreking.
N I E U W E LITTERATUUR O V E R

MOSSEN.

De verschijning van enkele nieuwe mosflora's is geen toevallige gebeurtenis. Evenmin behoeft het ons te verwonderen, dat zich daaronder
een deeltje bevindt) dat speciaal betrekking heeft op de mossen der bosschen. De ontwikkeling der phytosociologie heeft ongetwijfeld een opbloei
der florlstiek ten gevolge. De beteekenis der plantensociologie voor de
toegepaste biologische wetenschappen, met name voor den bosebbouw,
heeft de behoefte doen ontstaan aan eenvoudige determininatiewerken.
Zoo'n boekje is b.v. het in het vorige nummer besproken werkje van
H e s m e r en M e y e r : Waldgräser. Ook het hier aan te kondigen
deeltje van K u r t L o h w a g : Moose des Waldes, Bestimmungsschlüssel
für Anfünger, (uitgave Fr. D e u t i c k e , Weenen) wil aan deze behoefte
voldoen. Mossen determineeren is het werk van specialisten, microscopisch onderzoek is daartoe vaak onmisbaar. Doch het is mogelijk zich de
namen eigen te maken van de meest voorkomende mossen, evenals dat
het geval is met b.v. paddenstoelen. De Kryptogamenflora für Anfänger
van L i n d a u is voor beginners wel wat kostbaar, om van de standaardwerken van R a b e n h o r s t en M i g u l a maar niet te spreken. Zeer
aan te bevelen is echter de Fransche uitgave D o u i n : Nouvelle flore des
mousses et des hépatiques met liefst 1296 voortreffelijke detailteekeningen.
Men kan het zoojuist verschenen boekje van G a m s : Kleine Kryptogamenflora von Mittel-Europa: I. Die Moos-und Farnpflanzen, althans wat
de afbeeldingen betreft, als een voortreffelijke aanvulling beschouwen van
D o u i n . De afbeeldingen uit het boekje van laatstgenoemden hebben
vrijwel uitsluitend betrekking op details, die uit G a m s zijn vrijwel alle
habitusteekeningen. D o u i n behandelt de bladmossen en de levermossen,
de tabellen zijn zoo ingericht, dat men zoowel fructificie erende als steriele planten kan determineeren. Een 1 O-maal vergrootende loupe is onmisbaar. Het boekje van G a m s behandelt niet alleen de levermossen en
bladmossen, maar ook de pteridophyten (Paardenstaarten, Wolfsklauwen.
Selaginella's, Watervarens en de verschillende Varenfamilies i.e.z.).
Verreweg de meeste aandacht is echter besteed aan de blad- en levermossen welke „für die heutige Vegetation der gemäszigten und kalten
Zóne von viel gröszerer Wichtigkeit sind als die in viel mehr Floren
behandelten und daher hier absichtlich nur in knappsten Form zusammengestellten Farnpflanzen". Het is een zeer gelukkige gedachte van den
schrijver geweest, in dit boekje, dat toch in de allereerste plaats bestemd
is om in het veld gebruikt te worden, twee hoofdtabcllen op te nemen,
céri van de hoofdgroep der mossen, gebaseerd op de sporophyt en de
andere gebaseerd op de kenmerken der gametophyt (dit is de steriele mosplant), welke tabellen in de meeste gevallen tot de families leiden en een
' enkelen keer zelfs tot de geslachten. In de tabellen; der families en geslachten, welke dus tot de soort leiden, zijn zoowel de kenmerken der
sporophyt als die der gametophyt verwerkt.
L o r c h , in de uitgave van L i n d a u 's Kryptogamenflora, heeft zijn
indeelingen alleen gebaseerd op de kenmerken der gametophyt, doch
indien dc sporophyt aanwezig is, dan komt men in deze gevallen met de
' kenmerken daarvan veel sneller tot de familie. A m a n n en H e r z o g
geven in hun determinatietabellen, een keuze der kenmerken zoowel van
sporophyt als van gametophyt.
Zooals van een onderzoeker als G a m s, die in den loop van vele
jaren door eigen studie der mossen op vele reizen in verschillende landen
van Europa, zich een zeer groote en veelomvattende kennis betreffende
de mossen heeft eigen gemaakt, te verwachten was, is in dit boekje veel
zorg besteed aan de nomenclatuur, (een aantal synoniemen zijn opgenomen), de standplaats en de verbreiding der soorten. Ik aarzel niet dit
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boekje, aan allen, diè zich willen inwerken in de studie der mossen,
warm aan te bevelen, temeer daar de prijs opvallend laag is.
Nog een enkel woord over het boekje van L o h w a g : Moose des
Waldes. Uit de titel blijkt, dat de keuze der soorten beperkt werd tot
die soorten, welke voor den boschbouw van beteekenis zijn, voorts enkele
uit de omgeving van plassen en uit moerassen, omdat deze in verband
met de verlanding en daarop tenslotte volgende boschontwikkeling, voor
de studie der successies van beteekenis zijn. Ook uit het voorwoord
van Prof. Dr. O . P o r s c h te Weenen blijkt, welke groote beteekenis
aan de studie der phytosociologie ten behoeve van den boschbouw gehecht wordt. Dit voorwoord toch eindigt met de volgende gespatieerd
gedrukte zin „keine Waldbau ohne Pflanzensoziologie, keine Pflanzensoziologic ohne Botanik". Met Botanik is wel in de eerste plaats bedoeld de kennis der Systematiek. Kennis der mossen beteekent „für den
Forstwirt eine Unterstützung bei der Beurteilung von Bodenkunde, Lebenszustand und Entwicklungsrichtung einer den W a l d zusammensetzenden
PfJanzengemeinschaft". Het boekje is uit de practijk van den boschbouw
ontstaan, voor dezen, bestemd en dient ook alleen van dit standpunt uit beoordeeld te worden. Boschbouwstudenten, die zich eenige elementaire kennis der meest voorkomende mossen in het bosch wenschen. eigen te maken,
zij dit boekje vooral aanbevolen. Afzonderlijk genoemd mogen worden
de zeer verzorgde habitusafbeeldingen.
Loutere kennis van de namen der planten heeft op zichzelf al heel
weinig waarde. W i e eenige vaardigheid heeft gekregen in het herkennen
der meest voorkomende mossen, zal ook spoedig behoefte gevoelen iets
meer te willen weten omtrent de biologie dezer planten. Daarom mag ik
misschien verwijzen naar het eenige handboek, dat op dit terrein bestaat en dat uitgegeven is door F. V e r d o o r n
bij
Martinus
N ij h o f f te Den Haag, getiteld: Manual of Bryology. Het is een
vertegenwoordiger uit de reeks voortreffelijke handboeken, welke in den
loop der jaren bij deze firma verschenen zijn. In dit handboek van de
biologie der mossen (zoowel bladmossen als levermossen) komen 16
hoofdstukken voor, bewerkt door een 14-taf specialisten, zoo b.v. over
de geographie, sociologie, genetica, physiologie, kariologie, het kiemen
der sporen, enz. Reeds de lectuur van enkele hoofdstukken; zal den lezer
de overtuiging geven, dat mossen hoogst belangwekkende levende wezens
zijn. Ons land heeft in de vorige eeuw enkele vlijtige bryologen gekend:
D o z y , M o l k e n b o e r, v a n d e S a n d e L a c o s t c e.a. Sindsdien is de belangstelling ernstig achteruit gegaan, hoewel er ook nu nog
wel enkele biologen zijn, die zich speciaal toeleggen op de studie der
mossen in ons land, al is van een bloeiende studie hier allerminst sprake.
W i e een overzicht wenscht van enkele kwesties, welke om oplossing
vragen, verwijs ik naar het artikel van A . J. M . G a r j e a n n e : Bryologie in Nederland (Vakblad voor Biologen, Jaargang 2, blz. 49—r58,
1920)» De daarin naar voren gebrachte vragen kunnen gemakkelijk met
een aantal vermeerderd worden, welke voor den boschbouw van beteekenis zijn. Verbreiding der mossen, hun afhankelijkheid van pH, licht
en vochtigheid, de voorwaarden, waaronder zij als pionier kunnen optreden in zandverstuivingen, mossen als indicatoren voor den bodemtoestand enz.
De flora's van G a m s en L o h w a g wijzen beide in hun voorwoord op de beteekenis van de studie der mossen voor den boschbouw.
Onder de studenten meen, ik de laatste jaren een verhoogde belangstelling voor mossen te kunnen constateeren. Deze omstandigheden rechtvaardigen naar mijn meening een eenJgszins uitvoeriger beschouwing,
dan men gewoonlijk pleegt te wijden aan een nieuwe uitgave. Moge
het niet blijven bij een uiterlijk leeren onderscheiden der verschillende
soorten: „ W i j vergen meer, dat n.1. elk natuurobject voor ons een toon
beteekent in de groote melodie, die wij uit het heelal eerlang hopen te
kunnen; vernemen en begrijpen': de onderlinge samenhang van alle natuurlijke gebeurtenissen." ( J o r d a n , 1918).
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