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Hoofdstuk 1

Het grote Pinetum.

Voordat de vooral botanische inventarisatie van het Grote Pinetum
ter sprake komt is het van "belang de geschiedenis van het gebied kort te
belichten om de huidige vegetatie beter te kunnen begrijpen,
Het grote Pinetum bestaat uit twee gedeelten die zeer harmonisch
aaneen sluiten, n.l. het Oude Westelijk deel dat rond 1865 ontstaan ie
en het veel jongere Nieuwe gedeelte dat er aan de Oostelijke zijde tegen
aansluit en in 1904 werd aangelegd. Het Oude gedeelte is op dezelfde
wijze tot stand gekomen als het Kleine Pinetum, dus als kweektuin voor
coniferen. Toen in de kwekerij verschillende coniferen te groot gewor
den waren om te worden verplant zijn er paden doorheen aangelegd en wer
den op open plaatsen nog wat bomen bijgeplant. Van dit nu honderdjarig
plantsoen zijn nog vele exemplaren in goede welstand al zijn de gelede
ren op diverse plaatsen sterk gedund.
Bij het overlijden van de stichter, Mr, J.H, Schober in 1901 bevon
den zich nog een groot aantal coniferen in verschillende kwekerijen in de
omgeving. Zijn opvolger en schoonzoon Dr, J.Th. Oudemans wilde dit mooie
materiaal gebruiken voor de aanleg van een nieuw Pinetum, De daarvoor te
bestemmen grond was tot dusver in gebruik als boomgaard(l903) en daar de
ze versleten was kon men zonder bezwaar van deze aan de Oostzijde tegen
het Oude gedeelte van het Pinetum aansluitende grond gebruik maken voor
de aanleg van dit nieuwe Pinetum, Deze aanleg geschiedde met veel zorg
en van tevoren werd een tekening gemaakt waarop elke uit te planten boom
was aangegeven en rekening gehouden was met de omvang van uitgegroeide
exemplaren. Op die manier konden dus alle bomen zo goed mogelijk tot hun
recht komen. Bovendien werd ook gelet op de kleuren van de verschillen
de coniferen en de groepering zo gemaakt dat het geheel een fraaie oombinatie, zowel wat vorm als kleur betreft, zou opleveren.
Door de verschillende voorgeschiedenis vertonen de beide gedeelte
aanmerkelijke verschillen in aspect en begroeiing. Het jongere gedeelte
is in vele vakken duidelijk graziger dan het oude gedeelte doordat aan
vankelijk tussen de uitgeplante coniferen gras was gezaaid ter voorkoming
van opslag. Doordat de grasmat die zich zeer goed ontwikkeld had, te veel
regenwater wegnam en vele coniferen gebrek aan vocht kregen, moest deze
in 1936 verwijderd worden. Na het wegnemen van het grasdek werd de grond
gespit en beplant met verschillende soorten sierplanten. Dit had een
tweeledig succes omdat behalve dat de waterhuishouding naar tevredenheid
verbeterd werd, ook de opslag van allerlei coniferen tegengegaan werd zo
dat deze opslag niet het totale beeld van de vakken ongunstig kon beïn
vloeden, De grasmat heeft zich later plaatselijk toch weer weten te her
stellen zoals in het UW deel van vak 4 e n het W deel van vak 6»
Het is hier de plaats de indeling in vakken van het Grote Pinetum
even toe te lichten. Deze nummering van de vakken bleek al spoedig nodig
om de vindplaatsen van de nieuwe paddestoelen en mossen handiger in aan
tekeningen te kannen vastleggen en was ook in andere opzichten gezien de
vrij grote afmetingen van het terrein al spoedig noodzakelijk. Vanaf de
NW punt zijn dus de vakken in een spiraal volgens de klok genummerd van
1 tot en met 9# Deze nummers van 1 tot en met 9* Deze nummers van de vak
ken zijn op alle bijgevoegde kaarten aangegeven.
Het Oude gedeelte van het Pinetum vertoont bijna overal in het mid
dendeel een dicht dek van liedera helix(Klimop) en daarnaast nemen de hier
meer aaneensluitende coniferen en het loofhout veel licht weg, met het ge
volg dat de planten en mossen slechts plaatselijk voorkomen. In het Nieuwe
gedeelte sluiten de vaak niet geheel uitgegroeide coniferen niet geheel
aaneen en hebben de planten en mossen een veel betere kans. Daartoe wer
ken ook mee de geplante facies sierheesters zoals Rosa rugosa die vooral
de mossen een goede gelegenheid tot ontwikkeling geven omdat ze in het
voor- en najaar, de voor mossen gunstige groeiperioden, geen blad dragen
en het licht volap doorlaten. De hogere planten brengen het in dergelijke
facies veel minder ver omdat in de zomer zeer veel licht wordt onderschept.
De voorjaarsbloeiers en de kleine eenjarigen die meestal ook vrij vroeg
bloeien doen het hier nog het best.
Behalve dus de lichtintensiteit is voor de planten en de mossen de
bodem van belang en deze verschilt ook in de beide gedeelten door de ver
schillende bewerking in het verleden. Dit is wellicht het best te zien
aan de paddestoelen voor welke de lichtintensiteit van uiterst geringe
invloed is boven een minimum dat in het Pinetum nergens benaderd wordt.
Bij het bezien van de paddestoelenkaart blijkt al spoedig dat de beide
gedeelten een zeer verschillende mycoflora bezitten.
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van de wijze waarop het Grote Pinetum in de loop van de tijd is behandeld,
mpi.pi.-r zeker is dat bemesting met tuincompost regelmatig toegepast is. Daar
aan is ongetwijfeld het voorkomen van enkele planten als Lathyrus vernus
te danken. Het materiaal dat door het harken en afsteken van de paden be
schikbaar komt, wordt ook steeds in het Pinetum neergeworpen evenals de
meeste restanten van omgezaagde bomen als groen en takken, een en ander
niet steeds ten gerieve van de vegetatie. Met wat meer beleid bij de
tuinlieden, wat betreft het kiezen van de stortplaatsen, zou vooral het
mosdek niet weinig gediend zijn.
Inmiddels is het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk, de geschie
denis van het Pinetum, een Y/einig uit het oog verloren en tevens voor
zover mogelijk besproken. Toegevoegd moet echter nog worden dat de grens
van de beide gedeelten gevormd wordt door het vrijwel rechte middenpad.
Voor verdere details moge naar de volgende hoofdstukken verwezen worden
waarin de verschillende aspecten van de vegetatie en wat minder de fauna
uitvoerig belicht worden.

Hoofdstuk 2

Inleiding van het verslag.

Het eindverslag van de inventarisatie en kartering van het Grote
Pinetum wat betreft de botanische zijde zo uitvoerig mogelijk en daar
naast de Kevers en Hommels minder uitgebreid, dat hierbij aangeboden wordt,
heeft ondanks dat vrijwel de gehele zomer en herfst van de jaren 1954 tot
en met 1957 en
gedeelte van het voorjaar van 1958 eraan besteed zijn,
toch nog een onvolledig karakter. De oorzaak daarvan is vooral gelegen in
de te grote oppervlakte van het Grote Pinetum(2)51 ha.) voor een zo fijn
onderzoek als hier de opzet was en omvattend een zevental groepen en
daarnaast in "tenkele van de groepen zelf, zoals vooral de paddestoelen
die zich succesvol tegen een volledige inventarisatie verzetten.

Toch zijn de verkregen gegevens en resultaten zeer bevredigend en
het is dan ook niet de bedoeling het gehele onderzoek nog verder uitge
breid voort te zetten. Wel zal aan verschillende groepen nog meerdere
jaren aandacht besteed worden en met name het paddestoelen onderzoek zal
met bijzondere zorgen omringd worden. Daarnaast zal ook vooral nog gelet
worden op sommige onderdelen van de mosseninventarisatie zoals de sucessie op door kappen of omzagen van bomen opengevallen plaatsen. Dat dit,
vooral voor de paddestoelen, tot aanzienlijke vermeerdering van de kennis
zal leiden is zeker
De opzet van het onderzoek dat tenslotte een uitgebreide kartering
is geworden was aanvankelijk een loutere inventaristie. Daarbij bleek al
spoedig dat de kaart zoals die in het Gedenkboek van Schovenhorst (1948)
voorkomt, zich niet leent voor een zuivere oriëntatie en plaatsaanduiding.
Omdat dit in verband met het groots opgezette paddestoelen-onderzoek nood
zakelijk was, werd overgegaan tot het vervaardigen van een nieuwe kaart
welke vereenvoudigd in dit verslag is opgenomen. In het begin werden
slechts de coniferen ingetekend, maar al zeer spoedig werden ook de strui
ken en het loofhout evenals de opslag in de kartering betrokken. Om de
vele details te kunnen verwerken was een schaal van 1?200 minstens nodig
hetgeen ten gevolge had dat de kaart noodzakelijk onhandelbaar groot van
afmetingen werd. Met het oog op de daarna in te tekenen mossen en padde
stoelen was een kleinere schaal zeker niet bruikbaar. Men begrijpt dat
het niet mogelijk is b.v. zeven verschillende soorten mossen die op een
vierkante meter voorkomen, op minder dan 25 vierkante millimeter in te
tekenen en daarbij tevens verschillen in algemeenheid uit te drukken, In
feite is de gebruikte schaal daarvoor ook nog onvoldoende maar een nog
groter formaat van de kaart, als gevolg van een nog grotere schaal kon
niet overT/ogen worden.
De kartering van de bomen en struiken bleek al verre van eenvoudig
daar de gehele kaart opnieuw opgebouwd moest worden met als enige hulp
middelen touw en piketpalen. De moeilijkheden in het gebruik daarvan
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daarna weer drogen waardoor het aanzienlijk uitrekt en voorts in het zon
der hulp van anderen werken met de piketpalen.
De als ideaal gestelde nauwkeurigheid op een decimeter in het veld,
kon tenslotte daardoor niet overal verwezenlijkt worden. Met name de NO
hoek moest later weer bijgewerkt worden hetgeen echter te verwachten was
gezien de vrijwel onmogelijke opgave. Het bleek daarbij dat verschillen
tot een meter aanwezig waren, ten dele achteraf veroorzaakt door het af
steken der paden en het rechttrekken van bochten. De hoofdoorzaak was
echter gelegen in de opgetreden en aanvankelijk niet bemerkte uitrekking
van de touwen, waarvan twintig meter ongeveer een meter langer bleek te
zijn geworden. Daarop was aanvankelijk in het geheel niet gerekend en
omdat van zeer vele touwen gebruik moest worden gemaakt werd dit eerst
bemerkt toen de aansluiting met een van de andere zijde ingetekend vak
moeilijkheden opleverde. Het nameten en tot de juiste lengte herleiden
van de touwen maakte toen reeds een belangrijk deel uit van de aan de
kartering verbonden v/erkzaamheden. Deze eerste kartering bleek reeds vele
maanden werk te zijn, niet op de eerste plaats door de coniferen alswel
door de intekening van alle loofhout en opslag hetgeen van groot belang
geacht werd in verband met de daarna in te tekenen mossen en paddestoelen.
Met het zuiver spannen van de meetlijnen, welke het Pinetum in vakken van
10 x 10 meter verdeelden, ging reeds bijzonder veel tijd heen, omdat de
lijnen vaak om bomen en struiken omgehaald moesten worden en vaak opnieuw
gespannen terwijl bovendien de touwen maar al te vaak door zeer dichte
coniferen of ondoordringbaar struikgewas gespannen dienden te worden.
Deze met behulp van meetlijnen en piketpalen verkregen vakken werden daar
na weer onderverdeeld. In de aldus verkregen smalle stroken leenden zich
daarna zeer goed voor het nauwkeurig intekenen van de zich erin bevinden
de bomen en struiken. Hierbij werd een nauwkeurigheid van een decimeter
in het veld nagestreefd. Daartoe was het nodig de gebruikte meetlijnen
steeds opnieuw na te meten en te corrigeren. Dit onafwendbaar karwei
bleek bijzonder tijdrovend en enkele uren per dag te vragen. Met het oog
hierop zou het achteraf een overdenking waard geweest zijn andere lijnen
te gebruiken, welke weliswaar duurder waren maar wellicht minder ongemak
in dit opzicht gegeven zouden hebben.
De kaart Y/erd van 0 naar W vervaardigd en tegelijkertijd werden alle
aangetroffen paddestoelen meteen mee ingetekend gezien hun bijzonder
kortstondig verblijf boven de grond in de meeste gevallen. De eerste kaa:rt
van de houtopstand en de struiken, welke op elf bladen was opgezet en in
1955 aangevat kon niet zoals in de bedoeling lag in het zelfde jaar vol
tooid worden en kwam eerst halverwege het seizoen van 1956 gereed. Tussen
de bedrijven door werd steeds jacht gemaakt op paddestoelen omdat zeer
regelmatige waarnemingen gedurende een lange tijd absoluut noodzakelijk
zijn om een inzicht in de aanwezige soorten en de verspreiding te ver
krijgen. Alle niet alledaagse onder de aangetroffen fungi werden steeds
gekarteerd.
Onmiddellijk na de voltooiing van de eerste kaart werd begonnen met
de kartering van de mossen waarvan verwacht werd dat deze in hetzelfde
jaar zijn beslag zou kunnen krijgen. Deze uiterst optimistische verwach
ting was gebaseerd op het feit dat de in 1954 verrichte mossenkartering
op een veel grovere schaal en met orienteringsfouten tot zelfs vijf
meter door het gebruik van een voor dat doel zeer ongeschikte kaart, min
der dan een week had gekost. Deze kartering was echter vrij oppervlakkig
geschied in verband met de toen spaarzaam toegemeten tijd, waardoor ook
een belangrijk deel van het Pinetum niet bestudeerd werd. Ook was later
gebleken dat de aanvankelijk vanwege hun ondoordringbaarheid en onover
zichtelijkheid niet onderzochte facies van vooral Rose rugosa en Ber
beris juist rijk aan mossen waren.
Vol goede moed werd dus de mossenkartering opnieuw aangevat, nu op
een veel fijnere schaal. Na enkele dagen bleek reeds overtuigend dat het
een uiterst tijdrovende arbeid zou zijn het gehele Pinetum zo te karteren
dat de nauwkeurigheid van de plaatsaanduiding op een dècimeter gehand
haafd zou blijven. Dit maakte een zeer zorgvuldige oriëntering onophoude
lijk .noodzakelijk. Deze nauwkeurigheid was echter ondanks de grote tijdrovenhheid toch nodig omdat de paddestoelen op een andere, erover liggen
de kaart aangegeven zouden worden en het de bedoeling was te kunnen zien
in welke mossen de paddestoelen groeien en tevens verschuivingen in de
groeiplaatsen van beide te kunnen constateren. Het is zeker de moeite
waard enkele van de meest interessante vakken op deze manier te karteren
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zware opgave, indien men tenminste nauwkeurig wil blijven werken en men
daarnaast enige waarde aan zijn tijd hecht. Ondanks de vele moeilijkheden
werd de mossenkartering tenslotte toch beëindigd, ook al werd het dan in
het voorjaar van 1958, dit vooral door enkele zeer onaangename en later
te noemen tegenvallers. Veel ongemak betreffende de lastige plaatsbepa
ling zou vermeden hebben kunnen worden indien de mossen tegelijk met de
houtopstand zouden zijn ingetekend. Dit zou dan weliswaar het bezwaar
hebben van het steeds moeten verwisselen van aantekenbladen maar het zou
desondanks een veel directer en te prefereren methode zijn geweest» Toen
dit bedacht werd waren alle meetlijnen reeds verwijderd en bijna alle
piketpalen opgeheven.
Daar de oriëntatie vooral in de delen met vreinig houtopstand zeer
lastig was zijn de stompen van weggezaagde dode en zieke coniferen,voor
zover ze ontdekt konden vrorden, ook ingetekend en met goed gevolg als
oriëntatiepunten ingeschakeld. Het lag toch in de bedoeling deze alle te
bestuderen voor mossen zowel als paddestoelen, zodat het dus om meerdere
redenen nuttig was ze alle op de kaart aan te geven en ze tevens van num
mers te voorzien. De nummering volgens een ingenieus systeem met kaart
jes van ivoorkarton in een dicht te lakken plastic houder bleek spoedig
volkomen waardeloos door het losspringen van de lak in de winter waar
door de binnendringende regen de geschreven nummers alras wegvaagde. Met
succes werd daarna over gegaan op rood plastic plaatjes met zwarte cijfers,
door opliggende plaatjes zeer doelmatig tegen weersinvloeden beschermd.
Weliswaar doken steeds nieuwe stompen op, op onzichtbaar als ze waren in
de dichte vegetatie en wel speciaal in de Klimop-velden maar tenslotte
waren toch alle niet al te kleine of zeer onbelangrijke stompen gekar
teerd en genummerd zodat de oriëntatie op vele plaatsen beter mogelijk
was geworden. Een nadeel van het succesievelijk ontdekken van de stompen
was wel dat de nummering tenslotte weinig systematich werd hetgeen ech
ter niet te vermijden was. De nummers van de stompen waren te sterk in
allerlei aantekeningen vastgelegd om ze nog een te kunnen veranderen toen
ze nagenoeg alle bekend waren. Daarbij komt nog dat telkens nieuwe
stompen ontstaan door het verwijderen van coniferen zodat de volgorde
van de nummers binnen korte tijd toch weer verstoord zou zijn.
Zoals gezegd, werd tussen de kartering van de mossen en coniferen
door geregeld aandacht besteed aan de paddestoelen wanneer de omstandig
heden daartoe gunstig waren. Dit was bij uitstek het geval in de vochtige
zomer van 1956 toen tijdens het zeer uitgebreide onderzoek meer dan hon
derd nieuwe soorten ontdekt konden worden. De bestudering daarvan kostte
vanzelfsprekend veel tijd hetgeen de mossenkartering weer ophield. Dit
werd echter zelden als een bezwaar gevoeld, daar de fungi van groter be
tekenis moeten worden geacht, hoe interessant de mossen van het grote
Pinetum ook zijn. In 1957 kon echter aan de paddestoelen die toen veel
schaarser waren veel minder tijd besteed vrorden omdat tot elke prijs de
mossenkartering beëindigd diende te worden en daarnaast nog aan enkele
andere onderdelen van de inventarisatie een bestudering vereisten. Door
het tijdgebrek leden deze andere onderdelen van de inventarisatie duide
lijk, met name de determinatie van de Wilgen, Prunus-soorten en sierstruiken is daarom nog niet volledig geschied en de geprojecteerde karte
ring van de hogere planten bleef halverwege steken. Dit bleek al spoedig
een reuzenwerk, door het te grote oppervlak en de lastige oriëntatie,
terwijl deze voor de een- en tweejarige planten ook van weinig belang
is.
Wel werd een begin gemaakt met de bestudering van een aantal groepen
insecten waarvan vooral de kevers onderzocht zijn door middel van valblikken en he£ vangen op bloemen. Aan de hommels die op Rosa rugosa en
Liguster regelmatig vlogen werd ook steeds aandacht besteed maar met
die bestudering van de Libellen en Spinnen kon slechts een onbeduidend
begin gemaakt worden dat voor publicatie niet in aanmerking komt. Voor
al bij de laatste groep zijn de moeilijkheden van de determinatie groot.
In dit opzicht geven de Gastropoda(Slakken) veel geringer moeilijk
heden, terwijl ze waardevolle gegevens omtrent de bodemtoestand kunnen
verschaffen. Omdat ik door vroeger onderzoek met deze diergroep vrij
goed op de hoogte was, werd te elfder ure, n.l. in April 1958 nog een
aantal steekproeven genomen, om de slakkenrijkdom van verschillende
plaatsen te toetsen. De resultaten waren zeer bemoedigend, maar omdat
het onderzoek van de meeste proefvlakken vrij arbeidsintensief is, zijn
te weinig proefvlakjes onderzocht. De uitkomsten zijn evenwel het publi-
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van het onderzoek moet zeker nog uitgebreid worden en dan hand in hand
met b.v. phosphaat-jstikstof- en ph, bepalingen, terwijl ook groepen als
de Mieren en de Duizend- en Milloenpoten als studieobject aantrekkelijk
zijn.
Het verslag geeft dus een vrij onvolledig overzicht van de flora en
een zeer fragmentarisch idee van de fauna van het Grote Pinetum. Dit
laatste is gemakkelijk te begrijpen omdat slechts een langdurige specia
listisch onderzoek de insectengroepen goed bekend kan maken.
De verschillende onderdelen worden alle apart besproken om orde te
scheppen in de grote hoeveelheid details die het langdurig onderzoek
heeft opgeleverd. Vele ervan zijn door middel van drie grote kaarten aan
schouwelijk gemaakt, en weis
1

De coniferen, het loofhout en de belangrijkste opslag en sierr
struiken.

2

De mossen, levermossen en de schaars voorkomende lichenen.

5

De paddestoelen, waarvan de zeer algemene en overal verspreid
groeiende soorten echter zijn weggelaten.

Deze drie kaarten zijn alle aan het verslag toegevoegd. De opzet van
deze op schaal Is200 vervaardigde kaarten was oorspronkelijk een onmid
dellijk verband te kunnen leggen tussen de bomen, struiken, mossen en
paddestoelen. Of dit verband duidelijk aanwezig is moet in vele gevallen
zeer worden betwijfeld, tenminste wat de correlatie tussen mossen en
paddestoelen betreft. Deze bewonen immers geheel verschillende lagen van
de bodem, zodat ze elkaar meestal niet zullen beïnvloeden. Voorts is door
de veelheid van bomen en struiken meestal nauwelijks te zeggen bij welke
boom of struik een bepaalde paddestoel behoort daar bijna elke van de
vrijwel steeds talrijk aanwezige bomen en struiken met bepaalde padde
stoelen in symbiose kan leven. Gezien ook de jonge opslag daartoe reeds
in staat is en de wortels van de houtopstand bijna steeds zeer ver reiken,
komen meestal niet minder dan tien houtsoorten in aanmerking voor een
mogelijk verband met een aangetroffen paddestoel. Dit geldt dan alleen
voor de mycorrhiza-vormende soorten en gezegd kan worden dat ook op dit
gebied verschillende verbanden duidelijk aan te tonen zijn. Dit is na
tuurlijk in veel sterkere mate het geval met saprophytisch levende padde
stoelen. Inmiddels is het vervaardigen van de zeer bewerkelijke kaarten
toch ook volledig gerechtvaardigd omdat het met behulp ervan mogelijk zal
zijn verschuivingen waar te nemen in de standplaats van mossen en padde
stoelen en uitbreiding van beide te constateren. Voor de paddestoelen
zijn deze kaarten zelfs noodzakelijk omdat men dan alleen in staat is de
waarnemingen van een tiental jaren te vergelijken hetgeen voor een over
zicht absoluut noodzakelijk is in verband met het verborgen karakter van
de levenswijze der paddestoelen.
Dit eindverslag zou tegen het eind van 1957 gereed zijn voor
publicatie. Dooor verschillende redenen moest het verschijnen ervan enke
le maanden worden uitgesteld, waarvoor ik verschillende personen een ver
klaring: schuldig ben. In eerste instantie is de sneeuw die in de winter
van 1957/1958 zo rijkelijk gevallen is daarvoor aan te wijzen» De eerste
sneeuw verraste me toen de mossenkartering op nog geen dag na gereed was
en dus bijna alle gegevens volledig waren. Daarnaast behoefde de zeer
onoverzichtelijk volgetekende kaart van de coniferen en het loofhout nog
diverse correcties en aanvullingen omdat van vrijveel opslag en sierstruiken de namen verloren gegaan Yfaren bij het in inkt optekenen van de
kaarten. Dit zou bij het overtekenen van de kaarten op lichtdrukpapier
aan het licht komen en daarna in een aanvullende excursie worden opgelost.
Helaas bleek bij de uitï/erking van het geheel en het samenstellen van de
grote kaarten uit de in het veld ingetekende delen dat van twee van de
elf bladen de coniferen zovrel als de mossenkaart ontbraken. Dit waren
juist de bladen van de NO hoek van het Pinetum waaraan in de laatste
maanden gewerkt was en die nog niet gereed yraxen gekomen door de sneeuw
val. Dit waren ook juist de meest bewerkelijke bladen van alle door het
vrijwel gesloten mosdek in de betreffende vakken en tevens omdat de hoek
ten dele opnieuw ingemeten was door de aanvankelijk gemaakte meetfouten.
Omdat de gevallen sneeuw de verdere voortzetting van het onderzoek blok
keerde en de aandacht ook op enkele andere zaken bepaald diende te worden
duurde het geruime tijd voordat na uitvoerig zoeken vaststond dat deze

_ 7bladen inderdaad, niet meer aanwezig waren.
Het verlies van de kaartbladen moet achteraf zonder twijfel terug
gevoerd worden op een valpartij bij het vertrek uit Putten met spiegel
gladde wegen en een vliegende storm waarbij de kaartenmap openviel. Geen
van de kaartenbladen werd aanvankelijk vermist en het scheen dal alleen
enkele schutbladen verspreid lagen, hetgeen zeer goed mogelijk Y/as aange
zien deze in grote getale gebruikt werden om de kwetsbare kaarten te be
schermen. De verloren gegane kaarten moeten zich er toch tussen bevonden
hebben. Toen na zo goed mogelijk zoeken niets verloren geacht werd moest
de reis haastig voortgezet worden om de laatste trein niet te missen.
Aanvankelijk werd nog gedacht dat de ontbrekende bladen zich wellicht nog
in Putten konden bevinden tussen vele andere voorlopig achtergelaten pa
pieren, Eerst tegen half Februari was het Pinetum weer sneeuwvrij en werd
het ontbrekende stukje van de mossenkaart voltooid op een ander blad. De
vermiste kaartbladen bleken echter ook in Putten volkomen onvindbaar.
Daarmee waren ook de nieuwe zeer bewerkelijk geweest opmetingen weer ver
loren en de kaart als geheel dus ver van voltooid. Er zat dus niets anders
op deze gedeelten dus weer opnieuw te doen. Een meevaller was dat van het
grootste blad alle gegevens betreffende de houtopstand destijds overgetekend waren op een samenvattende kaart. Van hetzelfde blad was de mossenintekening voor ongeveer een derde deel op een apart blad geschied omdat
het "officiële" blad door het langdurig hanteren in verschillende weers
invloeden al maar smoezeliger werd en wat erger was, steeds meer kromp.
Wat echter overgedaan zou moeten worden zou zelfs bij globaal werken min
stens een volle maand kosten, gezien het feit dat aan de mossen van deze
hoek alleen reeds ongeveerd twee maanden ten koste was gelegd. De vooruit
zichten op een vroege publicatie Y/aren dus wel verkeken. Het ging echter
niet aan deze delen dan maar weg te laten. Voor echter opnieuw begonnen
kon worden noodzaakte een nieuw pak sneeuw me naar Amsterdam terug te
keren. Toen na enkele weken in begin Maart deze sneeuw weer verdwenen
was, viel de dag na aankomt in Putten wederom een pak sneeuw van twee
decimeter dik. Hier is verder commentaar overbodig en het zal dus niemand
verwonderen dat dit verslag zo laat gereed is gekomen. Op deze gang van
zaken is hier wellicht te uitvoerig ingegaan teneinde de vele soorten
overmacht te belichten die in deze hebben tegengewerkt. Als grootste
handicap werd gevoeld dat vrijwel het gehele studie jaar 1957/1958 geheel
onvoorzien geïnvesteerd .moest worden.
Tenslotte is dit enigszins ongei/oon omdat vrijwel alle gegevens ge
publiceerd zijn en naar verhouding minder correlaties en conclusies» Men
kan hieraan ongetwijfeld de zijne aan toe voegen hetgeen overigens de be
doeling is in geval in de toekomst een dergelijke studie zal ondernomen
worden. Een volledige uitwerking van de paddestoelen zou dit verslag namelijk
namelijk ongetwijfeld het karalcter van een proefschrift verlenen. Dit is
echter voorlopig geenszins de bedoeling en men dient dit verslag niet
anders te zien dan als een onvolledig overzicht van een zo uitvoerig moge
lijke nog onvoltooide inventarisatie.

Hoofdstuk 3

De coniferen.

De kaart van het grote Pinetum die aan het gedenkboek van Schovenhorst is toegevoegd, geeft alle exemplaren coniferen met nummers aan,
niet de soorten, ?relke corresponderen met een lijst van namen. Elk exem
plaar heeft echter een apart nummer zodat deze nummers niets zeggen
omtrent de soort conifeer en het noodzakelijk is elk nummer steeds op te
zoeken. Daardoor is het een overdadig lange lijst geworden en desondanks
toch onvolledig. Het leek nuttig met dit systeem te breken en alle bomen
aan te geven met standaard-afkortingen om het zeer storende opzoeken in
een lange lijst te vermijden. De afkortingen zijn vanwege de ruimte ook
vaak nodig en daarom vrij uniform doorgevoerd. Wanneer de ruimte het toe
liet is hier en daar wel eens een wat uitgebreider aanduiding gebruikt,
In ieder geval geven deze afkortingen geen reden tot twijfel en zijn ze
voor een niet ingewijde zelfs reeds na enkele malen bestuderen te herken
nen terwijl ze door de gebruikte alphabetische volgorde gemakkelijk zijn
op te zoeken.

Allereerst is het dan nodig alle in het Grote Pinetum voorkomende
coniferen voor te stellen, samen met de gebruikte afkortingen, terwijl
daarnaast een opgave van het aanwezige aantal exemplaren een indruk van
de talrijkheid geeft. Deze opgave is slechts voor het ogenblik van publi
catie geheel juist, omdat telkens bomen verdwijnen vanwege de ouderdom
maar vooral wel door aantasting door de berichte Dennemoorder (Fomes
annosus). Zo werden tussen het ogenblik van schrijven en typen van dit
hoofdstuk weer verschillende bomen omgezaagd, waaronder het laatste exem
plaar van Abies pinsapo. De vrij vele exemplaren van deze soort waren
enkele jaren geleden wijd en zijd beroemd maar behoren wat het Pinetum
betreft, nu alle tot het verleden. Ze werden o.a. met ere vermeld in het
bekende boek over coniferen van Beissner, Helaas zijn ook enkele andere
soorten coniferen gedurende de laatste jaren verdwenen en zal men enkele
andere naaldbomen binnen een aantal jaren ook moeten missen, gezien de
slechte toestand waarin ze nu verkeren. Het overgebleven sortiment van in
goede welstand verkerende coniferen is echter nog alleszins de moeite
waard zoals de hier volgende lijst moge aantonen. Nog gezegd moet worden
dat enkele coniferen nog niet precies gedetermineerd konden worden, met
name de doorgeschoten exemplaren van enkele dwergvormen van Pices abies,
die nu een aanfluiting van de oorspronkelijk gegeven naam vormen. Dit
zijn evenwel onbetekende uitzonderingen.
Lijst van alle soorten coniferen (53) en variëteiten (40), in totaal
89cvórschillende vormen, voorkomende in het Grote Pinetum, ( 4 specs
als var.)
Standaard
afkorting,
A.bal,
A.cep.
A.cil.
A.con.
A.fir.
A.gr.
A.hom.
A.ins.
A.kor.
A,las,ar.
A.mag.
A.nob.
A,nob,gl.
A,nord.
A,vil'»
Cedr.atl.
Ch.l.
Ch.l.
Ch.l.gl.
Ch.l.int.
Ch.l.pen.
Ch.1.rob.
Ch.1.wis.
Ch. noot.
Ch.,pis.
Ch.pis.fil.
Ch.pis.pl.
Ch.pis.pl.a.
Ch.pis,sq.
Cryp.
Ginkgo.
Jun.ch.ket.
Jun.ch,var.
Jon,com.
Jun,sab.
Jun, vir.
Jun,vir.gl.
Lx,deo,

Naam

Aantal
exemplaren.

1
Abies balsamea Mill.
10
Abies cephalonica Loud.
1
Abies cilicica Carr.
2
Abies concolor Hoopes
Abies firma Sieb,et Zucc.
5
16
Abies grandis Lindl.
Abies homolepis Maxim.
5
6
Abies insignis Carr.
1
Abies koreana Wilson
2
Abies lasiocarpa arizonica Lemm.
1
Abies magnifica Murr.
10
Abies nobilis Lindl. (A. procera Behder)
Abies nobilis glauca Beissn. (A. proc.gl.Rehd.) 3
Abies nordmanniana Spach
40
1
Abies vilmorinii Mast.
Cedrus atlantica Manetti
1
20
Chamaecyparis lawsoniana Pari.
?
Chamaecyparis lawsoniana erecta Gord.
1
Chamaecyparis lawsoniana glauca Beissn.
Chamaecyparis lawsoniana intertexta Beissn.
1
Chamaecyparis lawsoniana pendula Beissn.
1
Chamaecyparis laxvsoniana robusta Beissn.
1
Chamaecyparis lawsoniana wisselii Wissel
1
Chamaecyparis nootkatensis Sudw.
3
Chamaecyparis pisifera Endl.
4
Chamaecyparis pisifera filifera Hartw.et Ruempl. 2
Chamaecyparis pisifera plumosa Otto
2
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea Otto
1
Chamaecyparis pisifera squarrosa Beissn.et Höchst, 4
Cryptomeria japonica DtDon.
6
Ginkgo biloba L.
1
Juriper chinensis keteleeri Hort
3
Juniperus chinensis vayiegata Gord
1
Juniperus communis L.
1
Juniperus sabina L.
1
Juniperus virginiana L,
4
Juniperus virginiana glauca Beissn.
1
Lairx decidua Mill.
4

!

!

?
!
!
!

?

Vervolg van lijst van coniferen.
Lx.gmel.
Lx.lep.
Pc.a.
Pc.a,clan
Pc.a.col.
Pc.a.comp.
Pc.a.con.
Pc.a,cran.
Pc.a.er.
Pc.a,fin.
Pc.a.inv.
Pc.a.muor.
Pc.a,ohl.
Pc.a,vim.
Pc.gl.
Pc.jez.
Pc.jez.hond.
Pc.mar.d.
Pc.obov.
Pc.om.
Pc.or.
Pc,pol.
Pc.pg.
Pc.pg.ar.
Pc.pg.gl.
Pc,sit.
P.cem,
P.con.
P.con.lat.
P.kor.
P.nig,aus.
P.parv.
P.peuce.
P.sil.
Ps.
Ps.caes.
Ps.gl.
T.
T.adp,
T,aur.
T,ches.
T.fast.a.
T.brev,
Th.occ.
Th.occ.lut.
Th.pl.
Th.pl.a.v.
Thops.
Ts.can.
Ts,het.

Larix gmelini Litv.
Larix leptolepis Gord.
Picea abies Karst.
Picea abies clanbrassiliana Laws.
Picea abies columnaris Rehd.
Picea abies compacta Kirchn.
Picea abies conica Endl.
Picea abies cranstonii Oud.
Pices abies eremita Oud.
Pices abies finedonensis Gord.
Picea abies inverda Gord.
Picea, abies mucronata Rehd,
Picea abies Ohlendorfii Hornibr.
Picea abies viminalis Th,Fries.
Picea abies glauca Voss,
Picea jezoensis Carr.
Picea jezoensis hondo'énsis Rehd.
Picea mariana doumetii Lipa
Picea obovata Ledeb.
Picea omorica Purkyne
Pices orientalis Link.
Picea polita Carr.
Picea pungens Engelmann
Picea pungens argentea Beissn.
Pices pungens glauca Beissn.
Picea sitchensis Carr.
Pinus cembra L
Pinus contorta Douglas
Pinus contorta latifolia Engelmann
Pinus koraensis Sieb.et Zucc,
Pinus nigra austriaca Aschrs.et Graebn.
Pinus parviflora Sieb.et Zucc.
Pinus pr.-uce Griseb.
Pinus silvestris L,
Pseudotsuga taxifolia (Poir)Britt.
Pseudotsuga caesia" A.et G.
Pseudotsuga taxifolia glauca (Mayr)Sehneid.
Taxus baccata L,
Taxus baccata adpressa Carr,
Taxus baccata aurea Pilg.
Taxus baccata cheshuntensis Gord.
Taxus baccata Fastigiata aurea Sénecl.
Taxus brevifolia Nutt.
Thuja occidentalis L.
Thuja occidentalis lutescens Hesse
Thuja plicata Donn.
Thuja plicata aureo-variegata Beissn.
Thujopsis dolobrata Sieb.et Zucc.
Tsuga canadensis Carr.
Tsuga heterophylla Sarg.

4
l
35
l
5
3
1
l
3
2
1
1
1
5
4
l
1
6
1
10
25
1
1
1
10
10
1
9
1
4
2
1
4
1
25
1
1
30
1
2
2
1
1
3
1
8
6
3
5
12
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Het assortiment van coniferen is tijdens het samenstellen van dit
hoofdstuk weer met een soort verminderd door het wegzagen van het enige
exemplaar van Pinus banksiana die in het totale aantal soorten coniferen
meegeteld werd, maar nog tijdig uit de lijst weggelaten kon worden.
Bij deze lijst zijn de volgende opmerkingen te maken, die voor de over
zichtelijkheid het 'best systematisch vermeld worden.
1

De nomenclatuur.

De naamgeving is volgens het recente v/erk van Gerd Krüssmarm "Die
Nadelgehölze"(l955)• In enkele gevallen zijn echter de namen en auteurs
overgenomen van de lijst in het Gedenkboek van Schovenhorst(l948) welke
ontleend zijn aan Rehder ( A manual of cultivated trees and shrubs 1947).
Dit betreft de beide volgende gevallen.

- 10 A. Enkele soortsnamen welke volgens de nomenclatuurregels zeerovertrouwde namen dienden te vervangen zijn in de lijst en op de kaarten niet
gebruikt omdat deze namen niet voldoende zijn ingeburgerd maar vooral om
dat de kaarten ten dele reeds met de "oude" namen waren ingetekend. Dit
betreft de volgende soorten, waarvan eerst de gebruikte naam genoemd
wordt en vervolgens die welke de soort volgens Krüssmann dient te krijgen.
Abies nobilis Lindb.
Abies nobilis glauca Beissn.
Juniperus chinensis ketelleeri
Mort.
Pseudotsuga taxifolia (Poir)
Britt.
Pseudotsuga taxifolia caesia
A.et G.
Pseudotsuga taxifolia glauca
(M)Schn.
Thuja plicata aureo-variegata
Beissn.

= Abies procera Rehder.
= Abies procera glauca Rehder.
= Juniperus sphaerica keteleeri v, Melle
= Pseudotsuga menziesii (Mirbas) Franco
- Pseudotsuga menziesii caesia Franco
= Ps.menziesii var.glauca Frnaco
= Thuja plicata variegata Oud.

B. Een aantal andere namen zijn in het boek van Krüssmann niet te
vinden, n.l.
Chamaeoyparis lawsoniana erecta (Gord)Sudw. Mogelijk is de wel daarin aan~
wezige naam Cham.laws.erecta alba Beissn.daarmee synoniem.
Juniperus chinensis variegata Gord. Wel noemt hij J.ch.albo-variegata en
J«ch.aureo-variegata.
Thuja occidentalis lutescens Hesse. Dit is mogelijk de soort welke hij
Th.occ. waràna lutescens Beissn. noemt.
Zekerheid omtrent deze drie namen is niet te krijgen omdat met het boek
van Krüssmann geen determinatie verricht kan worden. Wat de onder A en B
genoemde namen betreft stemt deze nu gegeven naamlijst dus geheel over
een met de lijst van 1948. Van de overige namen zijn alle dubbele auteurs*
namen door een enkele vervangen in navolging van Krüssmann.
2

Vergelijking met de lijst van 1948 (Gedenkboek)

Behalve deze naamsveranderingen zijn ook enkele meer ingrijpende
veranderingen opgetreden en wel in het aantal soorten coniferen zelf*
A.
Een tweetal coniferen zijn sinds 1948 aan de lijst toegevoegd n.l»
Pinus silvestris en Ginkgo biloba. De eerste is op verschillende
plaatsen als opslag aangetroffen, vooral in de NO hoek van het Pinetum,
Het zijn alleen kleine individuen en het enige exemplaar dat een lengte
van vier meter bereikt had bezweek onder de last van het sneeuwpak van de
winter 1957/1958. De Ginkgo is na 1948 geplant, halverwege de N rand van
het Pinetum.
B
Verschillende andere naaldbomen zijn helaas verdwenen omdat het
laatste of enig aanwezige exemplaar omgezaagd moest worden. Het toe
gevoegde nummer geeft aan waar ze in de lijst van het Gedenkboek te vin
den zijn,
Abies homolepis umbellata Wils,
Abies pinsapo Boissier
Libocedrus decurrens Torr.
Picea bicolor Mayr.
Picea rubens Sargent
Pinus banksiana Lambert
Tsuga mertensiana Carr.
Twee namen zijn uit de lijst verdwenen daar alle zodanig aangeduidde
coniferen tot andere soorten bleken te behoren. Zo bleek het als
Chamaecyparis obtusa Endl. opgegeven exemplaar onmiskenbaar Cham,pisifera
te zijn en de drie exemplaren coniferen die in de lijst als Picea mariana
vermeld zijn niet anders dan Picea glauca (59>185>248)
D

Enkele andere veranderingen zijn van meer interne aard en geven geen
mutaties in de lijsten. Zo werd enkele jaren geleden als aanwinst
Sciadopitys verticillat&aangetroffen in de W rand van vak 2 en op de
kaart aangegeven.

- 11 Op de donkere standplaats kon deze het echter toch niet bolwerken
en onlangs moest geconstateerd worden dat hij weer volledig verdord was,
zodat zijn aanwezigheid van korte duur is geweest. Van Pinus cembra en
Abies koreana zijn de oude exemplaren verwijderd maar werden weer jonge
exemplaren ter vervanging uitgeplant, van Abies koreana "b.v. in de ÏÏ.O.
kop van vak 6. Het ware te v/ensen dat ook de overige naaldbomen die uit
het Pinetum verdwenen zijn, zoals de onder B genoemde, evenzeer door jon
ge exemplaren vervangen zouden kunnen worden.
E.
Tenslotte dan zijn twee coniferen in de lijst opgenomen die in het
Pinetum tot dusver niet teruggevonden werden hetgeen bijna zeker betekent
dat ze er niet meer aanwezig zijn. Juniperus sabina stond volgens de oude
kaart in de N middenbocht van vak 6 en is vrijwel zeker uit het Pinetum
verdwenen. Een andere conifeer Chamaecyparis lawsoniana erecta is ook niet
in het Pinetum aan te wijzen, zodat men de aanwezigheid in het Pinetum
sterk moet betwijfelen. Mogelijk is deze naam abusievelijk in het kaart
systeem beland b.v, door verwisseling met het Kleine Pinetum.
Enkele coniferen zijn in opvallend grote aantallen aanwezig daar ze
ook als randbeplanting gebruikt zijn. Abies nordmanniana vindt men b.v.
vrij veel in de N,0. hoek en Picea abies langs de Z rand en wat minder
langs de W rand van het Pinetum. Op al deze plaatsen ziet men ook regel
matig grote bomen van de Douglas. Tenslotte is langs de N rand ook een
aantal exemplaren van Picea sitchensis aangeplant die door hun zeer ste
kelig karakter een goede randbescherming zijn. In het centrum van het groot
ste vak vindt men ook aanzienlijke groepen van Chamaecyparis lawsoniana
en vooral ook hier is op verschillende plaatsen Taxus baccata tot hegemo
nie gekomen. Op vrij donkere plaatsen kan Taxus nog zeer goed groeien en
de vele forse exemplaren die hier nu aanwezig zijn moeten voor een belang
rijk deel als spontaan gekomen oftewel opgeslagen beschouwd worden.
Inderdaad heeft men in het Pinetum voortdurend te maken met opslag.
De meest belangwekkende coniferen die hier en daar spontaan optreden zijn
Thuja plicata en Tsuga canadensis. Veel talrijker zijn echter verschillen-*
de Abies-bastaarden en enkele botanische soorten, In de N.O. hoek van het
Pinetum staat een klein exemplaar van Abies concolor dat zeer vermoedelijk
opgeslagen is. Regelmatig ziet men echter Abies grandis, die als soortzuiver zeker te herkennen is. Langs de If rand is deze zelfs zeer algemeen.
Daarnaast ziet men een schijnbaar vloeiende reeks bastaarden, die in habi
tus reiken van Abies cephalonica en Abies nordmanniana en welke in over
daad aanwezig zijn. De beide sluitstukken van deze reeks zijn zeker wel
soortecht vertegenwoordigd maar allerlei kruisingen komen voor ook met
andere Abies soorten, In ieder geval is het geslacht Abies goed vertegen
woordigd.
Het meest algemeen ziet men evenwel optreden de Douglas, Pseudotsuga
taxifolia, die men bijna als een plaag kan beschouwen daar ze bij tiental
len tegelijk opkomen en door hun grote groeikracht andere soorten welke
voor het Pinetum van meer betekenis zijn in hun ontwikkeling belemmeren,
In talrijkheid volgt daarop Taxus baccata waarvan soms fraaie fastigiate
vormen ontdekt worden en vervolgens Picea abies die tezijnertijd vaak als
"Kerstboom" sneuvelt. Daarnaast is Picea sitchensis die op enkele plaatsen
als jong exemplaar voorkomt wellicht ook spontaan hier gekomen en dat geldt
zeker voor Pinus silvestris. Deze komt weliswaar vrij zeldzaam maar onmis
kenbaar duidelijk voor, hetgeen niet te verwonderen is met de vele plan
tages van deze soort in de omgeving.
Hoewel dus een tiental soorten van coniferen zich verjongt is dat met
de meeste coniferen niet het geval, juist niet met die waarom het in een
Pinetum begonnen is. De oude exemplaren van de belangwekkende naaldbomen
verdwijnen evenwel regelmatig. Man kan erover twisten wat daarvan de oor
zaak is, maar voor een groot deel mag men wel de beruchte parasitische
boomzwam Pomes annosus (Dennemoorder) de schuld geven, De talrijke plaat sen waar de vruchtlichamen zijn gezien maken het duidelijk dat vrijwel het
gehele Pinetum door deze soort bestreken wordt. Bij vele coniferen wijzen
de door deze zwam veroorzaakte klompvormige opzwellingen aan de stanbasis
erop dat hun dagen vermoedelijk geteld zijn en dat de boom binnen afzien
bare tijd tot stomp gereduceerd zal moeten worden. Duidelijker taal spre
ken in dit opzicht de vruohtliohamen aan de basis van diverse exemplaren
van Chamaecyparis lawsoniana en Thuja plioata. Men moet echter niet verge
ten dat de aangetaste bomen een verminderde levensvatbaarheid vertonen,
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om de coniferen tot hoge ouderdom te laten komen. Vele coniferen zijn
ongeveer honderd jaar oud hetgeen ook vrijwel de maximum leeftijd is voor
deze bomen op onze mineraalarme bodem. Toch is het zeer spijtig om vele
trotse bomen langzaam of vaak snel te moeten zien aftakelen. Ze moesten
onlangs weer diverse oude bomen van Abies nobilis het veld ruimen, vrij
wel zeker tengevolge van aantasting door Chermes. Ook de gevaarlijke
boomvijand de Honingzwam (Armillariella mellea) die wat betreft zijn re
putatie als beruchte boomparasiet niet onderdoet voor Fomes, maar gelukr
kig in het Grote Pinetum veel minder verbreid is dan deze, maakt in het
centrum van het Pinetum ook wel slachtoffers. Een duidelijk geval hiervan
is het exemplaar Picea orientalis dat in eind 1955 weggezaagd werd en
waarvan de stomp in de volgende jaren door een leger van Honingzwammen
omgeven was. Naast de bedoelde boom die in het centrum van vak 3 gestaan
heeft en die in het mossenhoofdstuk uitvoerig ter sprake komt is in be
gin 1958 weer een andere Picea orientalis weggezaagd. Wanneer dit ook op
rekening van de Honingzwam blijkt te komen hetgeen de vruchtlichamen moe
ten uitwijzen, dan ziet het er bijzonder slecht uit voor de prachtige
groep van de drie overblijvende bomen, nu nog een unieke blikvanger in
het gebied.
Zo zullen nog wel meer belagers trachten de coniferen te decimeren
en wanneer men de talrijke stompen beschouwt, waarvan de forse afmetin
gen vaak op zware bodem wijzen, moet men zeggen dat dit maar al te vaak
gelukt. Het feit dat het aantal stompen nu ongeveer 200 bedraagt, duidt
erop dat afgezien van enkele loofbomen dit aantal coniferen dus uit het
Pinetum verwijderd moest worden. Zeer vele bomen halen dus de honderdja
rige leeftijd niet maar diverse worden niet eens ouder dan ruim 50 jaar,
omdat ook uit het nieuwe gedeelte reeds enkele exemplaren gekapt moesten
worden. Wellicht is dit het gevolg van het feit dat men vroeger de methode
volgde om zeldzame coniferen door enting op een onderstam van een andere
conifeer te verkrijgen. Daarvoor werd bijna steeds gebruik gemaakt van
Abies alba voor Abies-soorten en voor Picea-soorten van Picea abies. Dit
heeft behalve dat de habitus van de bomen vaak sterk verschilt van soortechte exemplaren ook tot gevolg dat deze meestal minder sterk zijn en
korter leven dan uit zaad gekweekte individuen. Dit is ook begrijpelijk
omdat b.v. de als onderstam gebruikte Abies alba het in ons klimaat
slecht doet zoals in het Arboretum duidelijk blijkt. Sinds 1920 zijn met
het oog hierop in het Grote Pinetum vele slecht groeiende of gestorven
geënte exemplaren door uit zaad geteelde vervangen zodat de jonge bomen
steeds soortecht zijn en vermoedelijk meer levensvatbaar.
Inmiddels is het Pinetum op vele plaatsen zeer hol geworden nu zo
veel oude bomen aan hun eind gekomen zijn. Het is zaak ter vervanging
nieuwe coniferen uit te planten want de opengevallen plaatsen worden vaak
door Abies-bastaarden bezet maar meer nog door Hazelaar of ander loofhout
waardoor sommige plaatsen nauwelijks nog als waardige delen van het Pine
tum beschouwd kunnen worden. De enige troost is dat de identiteit van de
coniferen die in het vervolg zullen verdwijnen precies bekend is zodat
van de overblijvende stomp de herkomst vaststaat. Mogelijk levert de ver
gelijking van vooral de mossen die op de overblijvende stompen gaan groeien
nog belangwekkende gegevens op. De Hazelaar, die van deze gang van zaken
profiteert komt tot bijzonder goede ontwikkeling moet gezegd worden.
De nog overgebleven coniferen zijn echter nog voldoende de moeite
waard zoals de lijst toont. Hoewel alle exemplaren op Kaart 1 zijn aan
gegeven is deze door zijn noodzakelijk onhandige afmetingen niet geschikt
om een in het Pinetum opvallende conifeer spoedig te vinden en te kunnen
benoemen. Daarom is deze kaart op schaal 1 s 1000 verkleind en zijn alleen
de belangrijkste exemplaren van de coniferen opgenomen om de overzichte
lijkheid niet te verliezen. Deze kaart heeft dezelfde grote nauwkeurig
heid als de grote kaart en leent zich dus voor een goede oriëntatie. Wan
neer men dit excursiekaartje dat dus uiterst nauwkeurig de situatie aan
geeft goed uitbuit kan men zonder moeite van alle belangwekkende coniferen
fraaie exemplaren vinden. Het is echter te begrijpen dat vooral van de
algemeenste soorten zoals de Douglas en b.v. Abies nordmanniana slechts
een fractie van de aanwezige exemplaren op de kaart is aangegeven.
Wat de kartering van de coniferen betreft waarvan men de resultaten
op Kaart 1 aantreft samen met die van het gekarteerde loofhout, daarvan
geeft deze kaart een vereenvoudigd beeld. Van alle bomen en struiken was
zowel de stamdiameter als de kroondoorsnede ingetekend hetgeen op sommige
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leidde. Op de grote kaart zijn daarom alleen de belangrijke bomen met
stam - en kroondoorsnede ingetekend en wel alle sierconiferen en de meest
uitgegroeide exemplaren van de opslag en daarnaast het meest opvallende
en meest belangrijkste loofhout. Van de vaak talrijke exemplaren van de
zich in het Pinetum verjongende soorten is alleen de plaats van de stam
aangegeven voorzien van een afkorting van de naam, terwijl voor de alge
meenste en steeds terugkerende daaronder de aanduiding tot een eenvoudig
teken is teruggebracht, n.l, voor Abies grandis, Abies spec (bastaard),
Pseudotsuga taxifolia en Taxus baccata. De kaart is daardoor veel over
zichtelijker geworden terwijl alle gegevens zonder moeite verwerkt kon
den worden. De tekens en symbolen die voor de overzichtelijkheid van de
kaart onmisbaar zijn vind men in het volgende hoofdstuk, handelend over
het loofhout, tesamen met de daarop betrekking hebbende afkortingen.Zo
als uit de lijst van coniferen gebleken is, zijn de coniferen aangegeven
met de daar genoemde standaardafkortingen.
De volledig ingetekende kaart leende zich zeer bijzonder voor een
studie van de lichtbehoefte en de strijd om het licht van de verschillen
de soorten coniferen zowel als loofhout. Zeer fraai kon men zien hoe de
kronen als het ware in elkaar schuiven en hoe de loofhout-ondergroei zich
tussen de coniferen doorwringt. De gepubliceerde en wat vereenvoudigde
kaart laat dat veel minder goed toe hoewel men op dit gebied nog vrij
veel eraan kan opmerken. Zeer fraai kan men evenwel de lichtbehoefte van
de opslag nagaan en spoedig opmerken dat b.v. de Taxus vooralle schaduw
zeer goed kan groeien. Andere soorten wagen daar ook wel een kans maar
gaan na enkele jaren vrijwel steevast dood. In de lichte N rand van het
Pinetum hebben de Abies- en Douglas-kiemplanten het zeer naar de zin en
de grote concentraties van deze opslag vormen plaatselijk een zeer dicht
woud. Een fractie is daarvan gekarteerd en de exemplaren zijn bij honder
den uitgetrokken. Daar ze echter snel terugkeren zal de kaart wat dat be
treft spoedig niet meer "up to date" zijn.

Hoofdstuk 4

Het Loofhout.

Het loofhout neemt in het G-rote Pinetum een belangrijke plaats in
en beheerst plaatselijk zelfs het aspect, zoals waar Berken en Wilgen in
aanzienlijke groepen zijn aangeplant. Het zou wenselijk zijn een schei
ding te maken in aangeplant en spontaan opgetreden loofhout maar de grens
is echter te moeilijk te trekken.
Zo zijn de meeste berken en verschillende Prunussoorten zeker aange
plant maar daarnaast slaan de Berk en b.v. Prunus serotina en enkele an
dere Prunussoorten zeker ook regelmatig op. Hetzelfde geldt ongetwijfeld
ook voor Beuk en Eik, die hoewel spontaan zeer talrijk optredend, toch
ook vroeger opzettelijk ingebracht moeten zijn, zoals de vrij zware Eiken
die langs de N rand op regelmatige onderlinge afstand voorkomen, doen
vermoeden. Het is derhalve beter het Loofhout als geheel te behandelen,
zeker in de eerst te geven lijst, waarin tevens alle houtige sierstruiken
zijn opgenomen. Het was helaas niet mogelijk alle aanwezige loofhoutsoor
ten te determineren en wel vooral de Salix-soorten, waarvan er vermoede
lijk minstens 6 zijn aangeplant. Het materiaal moet rond 1906 zijn uitge
zet en afkomstig zijn van de kweker Doorenbos, De aankoop- en plantlijsten zijn helaas onvindbaar gebleken, zodat de namen niet meer bekend zijn.
Hetzelfde geldt voor alle overige uitgeplante loofhout^ en sierstruiksoor«
ten. De determinatie van de Wilgen met hun onontwarbare kruisingen is een
te hachelijke zaak om op succes te hopen en de Populieren mag men hiermee
vrijwel gelijkstellen. Verschillende, niet bloeiende sierstruiken boden
ook moeilijkheden en het was niet eenvoudig sommige ervan te determineren
terwijl enkele vraagtekens bleven bestaan wat betreft de soortsnaam. Het
was dan ook niet het hoofddoel van de inventarisatie om deze sierstruiken
volledig tot hun recht te doen komen, ook al is dit zo goed mogelijk nage
streefd. Hun aanwezigheid is louter toevallig, tenminste voor het grootste
deel en van minder betekenis dan het talrijke voorkomen van b.v. Aesculus,
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verschillende soorten, wordt eerst de volledige lijst gegeven van het
loofhout alsmede de sierstruiken, terwijl naast enkele op de kaart ge
bruikte afkortingen en symbolen, ook een schatting van de talrijkheid
is toegevoegd. Daarna zijn voor de volledigheid de symbolen gegeven ge
bruikt voor de algemeenste der spontaan optredende Naaldbomen, om de
voor de interpretatie van de kaarten nodige symbolen bijeen te houden.
Alle zeer begrijpelijke afkortingen van de namen, bestaande uit de
eerste lettergreep of een herkenbaar deel van de wetenschappelijke naam
van de betroffen planten, die door de gebruikte alphabetische volgorde
niets te wensen overlaten, zijn echter niet vermeld om het geheel niet
meer dan nodig te overladen.
Lijst van loofhout en sierstruiken in het Grote Pinetum.
Symbool of
afkorting

Soort

Algemeenheid

Ac.pl.

Acer platanoides L.

a(lgemeen)

Ac.ps

Acer pseudoplatanus L.

a.

Acer pseudoplatanus var. atropurpureum Spaeth

z(eldzaam)

Aesculus hippocastanum L.

v(rij) a.

Aesculus parviflora Walt.

1 ex.

Amelanchier ovalis Med.

1 ex.

Berberis koreana Palib.

v.a.

Berberis thunbergii D.C.

v.a.

Betula pendula Roth

a

Buddleia davidii Franch.

1 ex.

Buxus sempervirens L.

v.z.

Caragana arborescens Lam.

v.a.

Garagana spec.

v.z.

Castanea eativa Mill.

v.a.

Clematis vitalba L.

1 ex.

Cornus alba L. var. sibirica Loud.

v.z.

Corylus aveliana L

z(eer) a.

Aesc.

Bk. +

Crl.

Corylus avellana var.
Crl. cup.

laoiniata Kirchn,

a

Cotoneaster dammari Schneid, var. radians
Schneid.

v.z.

Cotoneaster simonsii Baker

v.z.

Cotoneaster spec.

z.

Crataegus monogyna Jacq.

v.a.

Crat.

Crataegus oxyacantha L.

a

Cyt.

Cytisus spec.

v.a.

Symbool of
afkorting

1
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Algemeenheid

Soort
Deutzia gracilis S. et

•.

Z. forma fl.pl.

v.z.

Elaeagnus multiflora Thunb.

v.a.

Fagus silvatica L

Z » 3* *

Fagus silvatica var. purpurea Ait.

1 ex.

Forsythia spec.

1 plaats.

Ilex aquifolium L.

v.z.

Juglans regia L.

v.a.

Kerria japonica B.C.

V.z.

L«ucothoë catesbaei Gray

V.z.

Lig.

Ligustrum vulgare L.

v.a.

Lig.ito.

Ligustrum X ibolium Coe.

V.z.

Lonicera periclymenum L.

V.z.

Mahonia aquifolium Nutt.

a

Mal.

Malus spec, (div.?)

v.z.

Pr(un)

Prunus mahaleb L.

z.

Prunus padus L.

v.a.

Prunus persica Batsch.

z.

Prunus serotina Ehrh

a.

Prunus spinosa L.

3 ex.

Prunus virginiana Ehrh.

v.a.

Q.am.

Quercus "borealis Michx. var. maxima Ashe

v.a.

Q

Quercus robur L,

Z.cl.

Fr.

Rhamnus frangula L.

v.z.

Rhododendron (Azalea) molle G. Don

1 ex.

Rhododendron ponticum L.

v.a.

Ribes alpinum L.

v.a.

Ribes americanuin Mill.

v.a.

Ribes grossularia L.

1 ex.

Ribes nigrum L.

v.z.

Ribes silvestre Lamk.

v.z.

Rosa canina L.

z.

Rosa rugosa Thunb.

Z « 3,»

B.

x

BB.

Jugl.
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Symbool of
afkorting
S. Sal.

Sam (b)

So

Soort

Algemeenheid

Salix c.f. alba L,

v.a»

Salix o.f. cinerea L,

v.a.

Salix repens L.

v.a.

Salix spec. div. (3 à 4)

V.z.

Sambucus nigra L.

a

Sambucus nigra var. laciniata L.

1 ex.

Sorbus aueuparia L„

a.

Spimea

bumalda Bürvenich

a.

Spiraea

bumalda "Anthony Vfeterer"

a.

Spiraea

vanhouttei Zab.

v.a.

Symphoricarpus albus Blake

Z » 3/«

Syringa vulgaris L.

v.z.

Ulmus spec.

2 ex.

Viburnum lantana L.

v.z.

Aanvullende symbolen van enkele der algemeenste coniferen.
Abies grandis

z.a.

Abies spec,

z.a.

\

Pseudotsuga taxifolia

z.a.

I

Taxus baocata

z.a.

L

!

Dit groot aantal soorten is behalve, doordat vele ervan zijn inge
bracht te verklaren door de bijzonder vruchtbare bodem van het Grote Pi
netum. Bij de hogere planten wordt hierop verder ingegaan, maar onder de
struiken is de Hazelaar en daarvan speciaal de ingesnedenbladige varië
teit, daarvoor een goede aanwijzing.
De Hazelaar bereikt hier een opvallende hoogte, tot zelfs ongeveer
10 meter, hetgeen alleen op de beste vruchtbare grond het geval is. De
var, laciniata Kirchn. die tot dusver als ver, oupiliformis werd beschouwd
en daardoor op de kaart ook voorkomt als Crl. cup, schijnt hogere eisen
aan de bodem te stellen dan de Hazelaar zelf. Deze var. komt ook goed ver
breid in het Pinetum voor en wel speciaal in het Oude Gedeelte, waar naast
vele jonge exemplaren vele forse struiken, tot 6 meter hoog aanwezig zijn.
Zoals Dr Th.C. Oudemans, de directeur van Schovenhorst, verzekerde
zijn na ongeveer 1900 geen loofhout-soorten uitgeplant, behalve dan, de
Sleedoorn (Prunus spinosa), welke men bij de ingang van het Pinetum vindt
ên die hij zelf uit het Essenbos onder Bierden (bij Harderwijk) hierheen
heeft gebracht. Ongetwijfeld dienen meerdere uitzonderingen gemaakt te
worden, zoals voor enkele Wilgen-groepen, Malus en Populus en zeker voor
Spiraea, Rosa rugosa, Berberis en enkele sierplanten die na de verwijde
ring van de grasmat in 1936 mede ter voorkoming van opslag zijn ingeplant.
Wellicht geldt dit ook voor enkele Ribes-soorten of andere sierstruiken,
maar de Hazelaar en zijn variëteit die steeds meer terrein veroveren, zijn
dus hoogstens voor 1900 door Mr Schober zelf uitgezet, maar vermoedelijk
geheel spontaan gekomen. Misschien geldt dit ook wel voor de Prunus-soor-
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mogelijk is dat ze vrijwel alle door de vogels zijn aangevoerd. Deze versprei
den ze zeker in de laatste tijd overigens danig in het Pinetum. Door het ont
breken van alle vroegere gegevens is echter niet uit te maken hoe b.v. Prunus
mahaleb, de Physocarpus-soorten en Deutzia hier zijn gekomen. In geval ze zijn
uitgeplant en dit niet na 1906, bij de uitbreiding van het Pinetum met het
nieuwe gedeelte, geschied is, zouden ze alle ruim vijftig jaar oud moeten
zijn. Alle conclusies zijn echter zeer speculatief omdat niets met zekerheid
bekend is hetgeen ook om andere redenen zeer te betreuren is. Het is dus be
ter de tegenwoordige toestand te bezien.
De verdeling van de meeste natuurlijke loofhoutsoorten biedt inderdaad
een beter punt van bespreking en deze kan ten dele verklaard worden uit de
het Pinetum omgevende vegetatie, waarbij vooral de Bosweg van belang is, wel
ke de Zuidelijke grens vormt. Deze is aan de N zijde met zware Beuken beplant,
terwijl de Zuidelijke rij diverse exemplaren RoMnia en een forse Abeel bevat.
In de Z rand van het Pinetum bevinden zich ook enkele grote bomen van Robinia»
Hoev/el de "Acacia" op verschillende plaatsen in het Pinetum voorkomt, is er
echter geen verband met deze oude bomen te ontdekken, daar bij de OT punt ook
fraaie individuen groeien, terwijl zeker niet duidelijk meer jonge exemplaren
in de omgeving van de zware bomen voorkomen. Wat echter de Beuk aangaat blijkt
zeer duidelijk dat de opslag van deze soort het meest rijkelijk is in de Z
rand van het gebied, waar jongere planten bepaald overvloedig zijn en duide
lijk talrijker dan in andere delen van het Pinetum, hoewel de Beuk overal re
gelmatig verbreid is.
De Abeel tenslotte heeft door wortelopslag de verschillende exemplaren
gevormd, die tot ruim veertig meter afstand van deze voorkomen, vooral in het
Odeel van Vak 6 maar ook tot in de ZW uitloper van Vak 4» Men kan opmerken
dat ..deze exemplaren zich op een vrijwel rechte lijn bevinden naar de grote
boom buiten het Pinetum, Het is goed te verklaren waarom Populus alba juist
in vak 6 wortelopslag levert, omdat de verreikende wortels bij het zo nu en
dan insnoeien van de hier talrijke Rosa rugosa, gemakkelijk verwond worden.
Het is wel opvallend dat de wortels zulk een groot bereik hebben, maar het
grote exemplaar is dan ook een zeer zware boom en vermoedelijk meer dan hon
derd jaar oud.
Een andere belangrijke plant van het Grote Pinetum is de Eik, welke zeer
regelmatig verbreid is. Evenals de beuk heeft hij het bijzonder naar de zin
in het gebied en beide zullen vooral door de Eekhoorns zeker bij de versprei
ding geholpen worden. Wanneer men zich de eenvoudige symbolen voor de beide
soorten even in het hoofd prent zullen de talrijke exemplaren ervan onmiddel
lijk uit de kaart naar voren springen. Dat het teken voor de Eik bij vergis
sing wel eens is omgekeerd zal het beeld niet onduidelijker maken. In het Pi
netum zelf vallen de talrijke Eikjes niet alle op, omdat vele langs de paden
groeiende regelmatig afgekapt worden omdat ze anders te veel aandacht zouden
vragen. Op een andere manier kan men de Eik na enkele jaren lastig intomen
vanwege de zeer stevige, diepgaande penwortel, die uittrekken spoedig onmoge
lijk maakt.
De Amerikaanse Eik is ook vrij algemeen in het gebied en eveneens kan men
regelmatig aantreffen de beide Esdoorns en Lijsterbes, en wat minder Paardekastanje, Vlier en Walnoot, De Kastanjes zijn vooral geconcentreerd in de NO
hoek door de aanwezigheid aldaar van een zeer groot en oud exemplaar. Al deze
genoemde soorten slaan momenteel nog voortdurend op en zijn alle op natuurlij
ke wijze in het Pinetum gekomen. Dit is vooral belangwekkend van Juglans regia.
Een aardige ontdekking was die van de var. laciniata van de Vlier, die
verscholen in het 0 deel van vak 7 aanwezig bleek.
Behalve wilgen en Berken zijn ook Meidoorns in het gebied uitgeplant en
gebruikt als randbescherming langs de 0 rand van het Pinetum, waarin ze door
dichte braamstruwelen bijgestaan worden. Inmiddels treft men de beide soorten
Crataegus, C. monogyna en oxyacantha, ook nog op verschillende plaatsen alleen
staand aan en het is niet zeker dat ze alle uitgeplant zijn, al is het waar
schijnlijker dan van de Berk, waarvan verschillende kleine exemplaren bij de
N rand spontaan gearriveerd zullen zijn. De grote Berkengroep in het HW deel
van het randvak 1 is zeker evenzeer kunstmatig van oorsprong als de Wilgengroepen die men op verschillende plaatsen aantreft, vooral wel in vak 3 en
vak 7* Hoewel het karakter van deze begroeiing zeer afwijkt van de andere de
len van het Pinetum, komt dit in de mossen maar zelfs ook in de paddestoelen
niet goed tot uiting.
Een van de meest opmerkelijke planten is zeker wel Leucothoë catesbaei,
vroeger als Andromeda bekend. Deze sierlijke struik die bij een diameter van
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terste ZO hoek van vak 8 opvalt., wekt bij een niet-ingewijde zekor niet
de indruk ongeveer een eeuw oud te zijn. Gemakkelijk zal men de sierlijk
overhangende twijgen als een- of hoogstens tweejarig kunnen beschouwen,
maar dezelfde twijgen leken dat enkele jaren geleden ook. Dus deze langzaamgroeiende, prachtige plant, welke zo jeugdig en fris uitziet is ze
ker wel een bijzondere vermelding waard en een aandachtige beschouwing
door bezoekers tevens« Met behulp van de kaart zal men in de directe omgoving nog twee kleinere planten kunnen vinden. Een andere opvallende soort
is Elaeagnus multiflora, waarvan een stokoude struik zich naast de fraaie
Leucothoë bevindt. Op vele andere plaatsen vindt men van deze mooie
struik, waarvan de bladen een zilverkleurige onderzijde vertonen, nog
jongere exemplaren verspreid. Een eveneens opmerkelijke plant is Aesculus
parviflora, die van alle andere Paardekastanjes wel zeer afwijkt door de
struikvorm. Hoewel het exemplaar dat men in de W rand van het Pinetum,
ter hoogte van het pad tussen vak 2 en 9 aantreft, zeer oud moet zijn, is
het toch nog geen drie meter hoog. Deze struik valt op door de fraaie,
kloeke bladeren. Vermeldenswaardig is ook, dat iets ten Z ervan, in vak 9
een oude plant van Viburnum lantana staat, waarvan kleinere planten op
verschillende plaatsen in de omgeving een meer verborgen bestaan leiden.
De laatste vier genoemde soorten planten zijn zeker alle aangeplant, maar
ongetwijfeld ver voor 1900.
Eohter, ook al zijn bijna alle genoemde soorten loofhout en sierstruiken op de kaart aangegeven, het is niet eenvoudig deze te vinden wanneer
men van de lijst uitgaat. Daarom is het ter oriëntatie nuttig nog iets
te zeggen van de plaatsen waar men de verschillende soorten kan aantreffen.
Met het vinden van Rhododendron pontioum in het 0 deel van de vakken
7 en 8 heeft men in het Pinetum weinig moeite, maar het is minder eenvou
dig de bladverliezende Rhod. Molle in de winter te herkennen. Deze bevindt
zich in de ZO hoek van vak 8.
Vele sierstruiken die destijds ter vervanging van de grasmat zijn
aangeplant, vindt men in het Nieuwe, Westelijke gedeelte en vooral ook
langs de N rand van het Pinetum, n.l. Berberis koreana en thunbergii, de
Spiraea-soorten en Rosa rugosa. Evenzeer ziet men hier vooral de beide
Physocarpus-soorten en Deutzia, vooral in de NO bocht van het Pinetum,
samen met Ligustrum ibolium. Deze laatste komt ook voor halverwege de
N rand van vak 7> ^ij de groep Cornus.
Geholpen door de Wilgengroepen vullen ze enigermate de lege plekken
op, ontstaan door het verdwijnen van talrijke coniferen. De N rand van
het W deel van vak 6 en de ertegenover liggende Z rand van vak
vormen
het domein van Caragana samen met veel Physocarpus. In deze omgeving,
vooral in de W uitzakking van vak 4> zijn talrijke loofhoutsoorten gecon
centreerd, aangeplant zeker moet men zeggen, b.v. Berberis, Liguster,
Spiraea, maar daarnaast ook Populus en Malus^ Hier vindt men ook Buxus
sempervirens en de Cotoneasters, in de omgeving van de gedenksteen en de
gemetselde bak en de rand van vak 5 ertegenover.
De Vuilboom komt zelden voor en ms slechts in het oude gedeelte op
enkele plaatsen gezien. Het oude gedeelte en wel vooral vak 9? vertoont
ook het mooist de Ribessoorten, vooral Ribes nigrum, zij het vrij onvind
baar midden in dit grootste vak, waar ook R. Alpinum en R. Americanum re
gelmatig verbreid zijn» Wat de Ribessoorten aangaat, zal slechts R.grossularia die niet ver van het hek te vinden bleek, zeker als adventief be
schouwd moeten yrorden, hoewel men niet ten onrechte van nog een andere
soort, vooral te vinden in de NW punt van het Pinetum, (R. silvestre) dit
zelfde aan zou kunnen nemen. Amelanchier ovalis werd slechts met zekerheid
gezien in de ZO punt van vak 2, maar is mogelijk niet steeds herkend. De
zeer goed getypeerde Hulst, staat vooral in het W deel van vak 7> als
kleine planten onder de Abies grandis, maar ook elders in dit vak en op
een enkele plaats daarbuiten.
Het is niet aan te bevelen alle soorten op deze manier op te sommen,
omdat dit op een eindeloos noemen van allerlei vakken zou neerkomen, zo
dat wat het kleinere loofhout betreft, hiermee volstaan wordt.
Een eervolle vermelding verdienen echter wel nog de bruine Beuk
(Fagus silvatica var. purpurea), die in de ZW bocht van het Pinetum voor
komt en de eveneens purpere variëteit van de Gewone Esdoorn (Acer pseudoplatanus var. atropurpureum) waarvan men een mooi exemplaar in de NO bocht
van vak 9 ziet, bij samenkomst van de drie vakken. Iets ten Z ervan bevindt
zich een dergelijke vorm, niet met zekerheid gedetermineerd en een tiental

- 19 meters naar het ZW een "bijzonder mooie boom ran Acer platanoid.es, zodat
de Esdoornrin deze omgeving dus zeer goed vertegenwoordigd zijn. Deze ge
noemde exemplaren zijn zeker aangeplant, kennelijk voor 1900, maar zoals
gezegd slaan beide Esdoorns allerwege op.
De klimmende houtige gewassen zijn ook aardig vertegenwoordigd, het
geen echter slechts ten dele uit de lijst bleek. Clematis vitalba, de
Bosrankj bevindt zich in het ZO deel van het lange vak 2 en de Kamperfoe
lie ziet men b.v. klimmen in een Beuk in de NO rand van vak 85 daarnaast
ook in de ITO punt. Enkele andere klimmers zijn echter bij de hogere plan
ten behandeld en wel de Hop en Klimop, de laatste min of meer ten onrechte
zeker, daar hij in tientallen bomen tot grote hoogte klimt. Inmiddels zijn
vele van de staketsels neergehaald, omdat de bomen het zonder de Klimop
al lastig genoeg hebben en daarnaast de schorskenmerken onzichtbaar worden.
Vanwege het sterke bedekken van de bodem, zoals ook plaatselijk Oxalis
acetosella (Witte klaverzuring) doet, is hij echter met deze op één lijn
gesteld. Ook viel Hedera om technische redenen al buiten de coniferen- en
loofhoutkaart, omdat het niet mogelijk was de verbreiding ervan nog aan
te geven vanwege de overladenheid die daarvan het gevolg zou zijn. Van de
verbreiding van de Klimop is eohter een apart kaartje gemaakt, gedeeltelijk
geëxtraheerd uit de niet geheel gereed gekomen en niet gepubliceerde kaart
van de hogere planten» De reeds genoemde Hop is veel zeldzamer en men kan
deze b.v, klauterend aantreffen in Picea omorica in de ZW uitloper van
vak 4«
Behalve dat niet alle namen bekend geworden zijn, is het mogelijk
dat nog enkele soorten aan de lijsi» toegevoegd dienen te worden. Bij de
kartering zijn n.l. aanvankelijk alle niet met zekerheid bekende soorten
met nummers aangegeven en van al deze soorten is later materiaal voor het
herbarium verzameld ter latere determinatie. Dit materiaal was echter bij
het samenstellen van het verslag ten dele onbereikbaar en in het Pinetum
bleken ze in voor een deel niet herkenbaar. Niet onmogelijk is toch dat
de namen ervan evenwel in de lijst zijn opgenomen, omdat de lange periode
waarover het verslag handelt, de gegevens zo onoverzichtelijk talrijk zijn
geworden dat soms b.v, door determinatie een soort in het kaartsysteem
terecht kwam, maar niet op de kaart bij de betreffende struik vermeld werd,
zodat het verband tussen beide verloren kon gaan. Op die manier zijn ook
enkele namen niet op de kaart te vinden zoals b.v. Prunus persica en P.
mahaleb. Deze werden minstens eenmaal met zekerheid gedetermineerd maar
de betreffende exemplaren staan nog als Prunus spec, op de kaart. Zo ook
de Cotoneasters en Spiraea's waarvan vooral de laatste in de winter niet
nader te specificeren bleken.
Dit is in zekere zin een onvolkomenheid van de kartering, die ook in
andere opzichten onvolledig is, daar minstens nog een jaar ter controle
en vervolmaking nodig zou zijn. Dit nu was om vele belangrijke redenen
niet mogelijk.

Hoofdstule 3

De hogere planten.

Deze bewoners van het Grote Pinetum, vallen naast de coniferen wel
licht het meest op. Het verblijf van diverse van de eenjarige is eohter
van korte duur, zodat sommige van de geziene planten als Hoenderbeet en
Guichelheil, vermoedelijk niet als een permanent deel van de flora te be
schouwen zijn.
Van de planten die nu wel duidelijk vaste voet gekregen hebben, zijn
er meerdere of wel opzettelijk in het Pinetum uitgezaaid of geplant, dan
wel door middel van bemesting met tuinafval ingevoerd. Op die manier is
zeker wei het voorkomen van een grote zeldzaamheid als Lathyrus vernus
(Voorjaars-lathyrus) te verklaren. Wat een andere Lathyrus aangaat, L.
tuberosus (Aardaker) zou men eerder aan uitplanten denken, hetgeen zeker
wel geldt voor een opvallende Lelie die eenmaal in het ZW deel van vak 6
werd gezien.
Zo zijn er meerdere andere planten aan te wijzen, die ongetwijfeld
ingebracht zijn, zoals de opvallende Dianthus deltoides, vooral omdat

- 20 het hier de tuinvorm splendens betreft. Van enkele andere is "bekend dat
ze rond 1915 zijn ingevoerd en afkomstig van zaad dat de grote Jao. P.
Thijsse uit de duinen op verzoek had meegebracht n.l. Vingerhoedskruid
en Teunisbloem. Deze beide prachtige planten beheersen plaatselijk het
aspect van de vegetatie. Rasechte sierplanten daarentegen zijn de vrij
ruim verbreide Akelei (o.a. vooral de siervorm "Crimson Star"), een Aster,
Helianthus sparsifolius en Solidago canadensis welke in dichte groepen
staan.
De planten, evenals de mossen van het Oude gedeelte van het Pinetum,
verschillen duidelijk van die van het Nieuwe gedeelte. Dit zou na de kar
tering van de mossen goed bestudeerd worden, maar het werd winter voor
daaraan toegekomen zou zijn. Wel is een gedeelte van het gebied gekarteerd
in de zomer ter afwisseling van de mossenkartering. Deze kartering bleek
echter nog lastiger dan die van de mossen door het veel grotere aantal
soorten. Het grootste bezwaar was wel weer de noodzakelijkheid van de
steeds terugkerende zuivere plaatsbepaling. Vandaar dat vooral het Oude'
gedeelte aangevat werd, dat minder soorten telt en veel minder dicht be
groeid is, maar waar vooral de Klimop groeit, een plant die een duidelijke
invloed op de mossenverbreiding heeft. Daarom was een kartering van deze
zeer gewenst. Ook zijn de meest belangwekkende planten zoals Bosadoorn,
Muursla, Dalkruid en Salomonszegel hier speciaal te vinden, waarvan het
vastleggen van de verbreiding zeer aantrekkelijk leek. Dit nu bleef halver
wege steken tengevolge van tijdgebrek. Omdat voor het publiceren van de
ze gedeeltelijke kartering een extra kaart nodig is hetgeen zeker niet
verantwoord is, wordt hier weergegeven wat er uit af te leiden valt.
De meest opvallende van de planten die hier ingetekend werden, zijn
een vijftiental soorten. Allereerst dan de Klimop (Hedera helix), van wel
ke plant de kartering tenslotte over het gehele Pinetum uitgebreid werd,
vanwege de correlatie met de mosgroei. Dit kaartje is, verkleind tot de
schaal 1 s 1000 in dit verslag opgenomen. De Klimop groeit graag tegen de
bomen op en vormt tenslotte op vele plaatsen zware stammen. Daar deze
plant grote gedeelten van het Pinetum tenslotte geheel overwoekert, werd
hij hier en daar wat ingetoomd, zoals al gemeld werd.
Een drietal soorten dat vooral in het HW randgedeelte groeit n.l.
Bosbes (Vaccinium myrtillus), Struikheide (Calluna vulgaris) en vooral
Bochtige Smele (Deschampsia flexuosa) wijst erop dat de invloed van de
droge aangrenzende Pinusplantages doorwerkt en dat de begroeiing op een
vrij droge grond wijst. Vaccinium en Deschampsia worden wel als differen
tiërende soorten van het droog Eiken-Haagbeukenbos opgegeven, maar men
vindt ze hier veelal in droge naaldbossen.
Het is wel opvallend dat de meest verbreide van deze, het gras Bochti
ge Smele, vrijwel geheel beperkt is tot het Oude, Westelijke gedeelte, In
het nieuwe deel vindt men andere grassen als Festuca rubra (Roodzwenkgras)
Poa pratense (Veldbeemdgras), Anthoxanthum odoratum (Reukgras) en Agrostis
soorten (Struisgras)» In dit Oostelijk gedeelte zijn de grassen ook veel
belangrijker en plaatselijk beheersen ze het aspect.
Een aantal planten die vooral in het Oude gedeelte voorkomen n.l.
Polypodium vulgare (Eikvaren), Corydalis claviculata (Rankende Helmbloem)
en Maianthemum bifolium (Dalkruid) kan men ook beschouwen te behoren tot
het Eiken-Berkenbos op vrij voedselarme grond. Het blijkt echter dat een
rangschikking in bosvegetaties hier een hachelijke zaak is, daar vele
soorten van de Beukenorde en wel vooral van het Eiken-Haagbeukenbos op
voedselrijke grond, er eveneens en vaak goed verbreid voorkomen, zoals
Stachys silvatica (Bosandoorn), Poa neiaoralis (Schadu7/gras), Polygonatum
multiflorum (Veelbloemige Salomonszegel) en Lathyrus vernus (Voorjaars
lathyrus). De laatste is weliswaar niet spontaan hier gekomen, maar tiert
welig en breidt zich steeds meer uit.
Interessant zijn ook Mycelis muralis (Muursla), Geum urbanum (Uagelkruid), Convallaria majalis (Lelietje van Dalen) Oxalis acetosella -(Witte
Klaverzuring) en tevens verschillende soorten varens als Stekel-, l§ax*~ en
Wijfjesvaren. Meer door het gehele Pinetum verbreid is Viola odorata (Maarts
viooltje). Men kan het erover eens zijn dat deze en de andere genoemde
planten erop wijzen dat het Grote Pinetum een gunstig en grotendeels voed
selrijk milieu vormt. Door de langdurige menselijke beïnvloeding is het
echter niet aan te bevelen veel plantensociologische indelingen te treffen.
Beter is wel een geannoteerde soorten lijst te geven en met kolommen
van de planten enige bijzonderheden te verschaffen, vooral wat betreft de
algemeenheid in het gebied.
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HET GROTE PINETUM
Gids voor de belangrijkste Coniferen
Schaal 1 : 1000
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- 21 De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis s
z.a. zeer algemeen, op vele plaatsen talrijk, vaak in grote groepen.
a. algemeen, vrij regelmatig verbreid en daar talrijk
v.a. vrij algemeen, hier en daar vrij veel voorkomend
v.z. vrij zeldzaam, op enkele plaatsen v/einig
z. zeldzaam, op een of meer plaatsen enkele exemplaren
50,100 etc. aantallen van op een plaats voorkomende soorten.
De kolommen geven een aanduiding van de plaats waar de planten vooral voorkomen, het Oude of het Nieuwe gedeelte, voorzover mogelijk en tevens
van het karakter van de planten wat betreft de herkomst, als volgt.
Kolom 1

Ingebrachte planten en wel vooral als sierplant ingevoerd

Kolom 2

Min of meer toevallig gekomen soorten, b.v. met tuincompost, of
adventieve, eenjarige soorten.

Kolom 3

De eigenlijke flora van het Grote Pinetum. Vrijwel steeds zeker
spontaan gekomen soorten planten

a

Bosplanten, bijna alleen in oudere vakken, beschaduwd onder coni
feren en loofhout.

b

Meer op open, vaak grazige plaatsen voorkomend, meestal dus in
de jongere vakken van het Nieuwe gedeelte of b.v. de ïï rand.
Sierpl.
1

Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Agropyron repens
Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Allium vineale
Anagallis coerulea
Anchusa sempervirens
Anthoxanthum odoratum
Aquilegia div.
Arenaria serpyllifolia
Asparagus officinalis
Asperula odorata
Aster speo.
Athyrium filix-femina
Bromus mollis
Calluna vulgaris
Calystegia sepium
Campanula arvensis
Campanula macrantha
Campanula r otundifolia
Cardamine hirsuta
Carex hirta
Carex pilulifera
Centaurium umbellatum
Cerastium arvense
Cerastium caespitosum
Cerastium tetrandrum
Chaerophyllum temulum
Chrysanthemum leucanthemum
Claytonia perfoliata
Cirsium arvense
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3a
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3b
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1
Convallaria majalis
Corydalis claviculata
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Dianthus deltoid.es
Digitalis purpurea
Dryopteris austriaca ssp.
euspinulosum
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epilobium parviflorum
Epipactis helleborine
Erigeron aoer
Erigeron canadensis
Erophila verna
Festuca rubra
Fragaria vesca
Fumaria officinalis
Galeopsis tetrahit
Geranium pusillum
Geum urtanum
Gleohoma hederacea
Hedera helix
Helianthus sparsifolius
Heracleum mantegazzianum
Hieracium lachenalii
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Jasione montana
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus
Leontodon autumnalis
Lilium spec.
Luzula vulgaris ssp.
campestris
Lysimachia nummelaria
Maianthemum bifolium
Medicago lupulina
Melandrium vespertinum
Moehringia trinervia
Monotropa hypopithis
var. hirsuta
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis collina
Oenothera biennis
Ornithogalum umbellatum
Oxalis acetosella
Oxalis stricta
Plantago lanceolata
major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonatum multiflorum
Polygonum bistorta
Polygonum dumetorum
Polygonum lapathifolium
Polypodium vulgare
Prunella vulgaris
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va
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Ranunculus acer
Ranunculus repens
Rubus idaeus'
Rubus spec. div.
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Saxifraga umbrosa
Sedum acre
Senecio silvaticus
Senecio viscosus
Stachys silvatica
Stellaria media
Struthiopteris germanica
Taraxacum spec. (Div?)
Torilis japonica
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Veronica arvensis
Veronica hederaefolia
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Vicia oracca
Vicia hirsuta
Vicia sativa ssp.angustifolia
Vicia sepium
Vinca minor
Viola canina
Viola odorata
Viola tricolor ssp. arvensis
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3a

3b
a
a

va
va
va
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De splitsing van de planten in bosplanten en die van meer grazige
plaatsen is vanzelf zeer schematisch, maar geeft in ieder geval enige
aanduiding van de plaats van voorkomen in vooral het Oude of het Nieuwe
gedeelte van het Pinetum, Een aantal soorten die men als echte hosplanten
heschouwen moet, vindt men vooral hij de ingang van het gebied aan de 0
zijde nl, Asperula odorata (Lieve-vrouwe-bedstro), Lamium maculatum (Ge
vlekte dovenetel) en de Grote Brandnetel. Deze laatste is ook zeer alge
meen in vak 7 en de 0, rand van vak 1, tot ongerief van het karteren.
De varens zijn meer door het gehele Pinetum te vinden maar vooral
in het Oude gedeelte en wel in vak 9. In de Nff punt overheerst vooral'
Polypodium vulgare (Eikvaren), Opmerkelijk zijn de grote witte scherm—
bloemen Ghaerophyllum temulum (Dolle kervel) en Torilis japonica (Heggedoornzaad) die beide ruim verbreid zijn, In de bloeitijd beheersen ze
vooral het beeld in de W uitloper van vak 4 in de omgeving van de Wilgen»groep.
Enkele planten vestigen zich vooral op de opengevallen plaatsen^ pp
de brandplekken Framboos en Smalbladig Wilgenroosje terwijl men op de kapvlakken of op plaatsen waar de bodem door het wegslepen van de stammen
verstoord is, vaak G-.aleopsis tetrahit (Hennepnetel) ziet, zoals vooral
wel rond stomp 1 51 •
Dan zijn de paden ook plaatsen waar men planten aantreft die normaal
niet in het Pinetum zouden groeien zoals Erophila verna (Vroegeling) en
Cerastium tetrandrum. Het algemeenst is hier wel Poa annua en verder zag
ik nog Rumex acetosella, Cerastium caespitosum, Veronica arvensis, Tri
folium dubium en Arenaria serpyllifolia (Zandmuur).
Een aardig chapiter vormen ook de planten die op de stompen zijn ge
zien, hetgeen in de diverse delen nogal wisselend kan zijn. Vooral in de
N rand waren een aantal aardig begroeide stompen aan te treffen. Zo groei
den ops
Stomp 89. Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa en Luzula campestris.
Stomp 92. Fragaria vesca. Moehringia trinervia en een Epilobium.
Stomp 93« Polypodium vulgare, Deschampsia en zelfs een jonge Sorbus.
Stomp 95* Vaccinium myrtillus, Deschampsia en een niet te herkennen Sedum.

- 24 Op een stomp in de omgeving iras nog Stellaria media te vinden. In
het Oude gedeelte vestigen zich graag vooral Manvaren maar ook Stekelvar
ken op de oude coniferenstompen. Wat betreft de begroeiing met hogere
planten steekt boven alle andere stompen echter uit, stomp 144» die ook
voor mossen het rijkst van alle is. In afnemende talrijkheid groeiden
erop Poa pratensis, Luzula, Prunella, Glechoma, Vaccinium, Fragaria vesoa,
Ranunculus acer en ïïedera helix. Hiermee zijn dan ook vrijwel alle op
stompen groeiende hogere planten genoemd.
Een vermeldenswaardige en zeer mooie plant is Epipactis helleborine,
de Breedbladige Wespenorchis, die vooral in vak 3 op diverse plaatsen
groeit.
Tenslotte moet nog gezegd worden dat de plantenlijst vrijwel volle
dig is, door het langdurig onderzoek, behalve wat de Paardebloemen aan
gaat, die echter schaars zijn in het gebied en dan nog de Bramen, waar
van er minstens vier soorten aanwezig zijn.

Hoofdstuk 6.

De mossen (Blad- en levermossen)

Sinds het verslag over 1954y zijn vele nieuwe elementen aan de ken
nis van de mossen toegevoegd. Op de eerste plaats is dit te danken aan
het ontdekken van meer nieuwe mossen voor het Pinetum dan verwacht kon
worden, hetgeen in de meeste gevallen op nieuwe vestigingen teruggevoerd
kan worden. Een aantal soorten bleek echter zonder twijfel over het hoofd
gezien, doordat ze verscholen tussen vooral de Klimop groeiden of op bo
men, waar ze door de weinig van de schorskleur afwijkende kleuren nauwelijks
opvielen. Yooral bij de voortgezette kartering van de mossen, welke zeer
veel meer tijd vergde dan verwacht werd en welke ternauwernood in de win
ter van 1957 beëindigd kon worden, zijn vele belangrijke aanvullende en
ten dele nieuwe ontdekkingen gedaan. Niet minder succesvol bleek het on
derzoek van de oudste en meer horizontaal groeiende Wilgen en Vlieren,
die vele belangwekkende soorten ppleverden zoals Orthotrichum diaphanum,
Metzgeria furcata en Z.ygodon viridissimus.
Het voortgezette onderzoek van de talrijke boomstompen, waarvan er
ongeveer 200 aanwezig zijn, bleek ook vruchtbaar. De onopvallende Cephalozia bicuspidata kon op een overigens onooglijk stompje van een Thuja
aangetoond worden terwijl een aanvankelijk als Dicranum scoparium beschouw
de soort Campylopus flexuosus bleek te zijn. Langzamerhand kon dus de soor
tenlijst steeds uitgebreid worden, vooral echter door nieuwe vestigingen
op b.v. nieuw vrijgekomen substraten. Daarvoor bleek het van belang de
overgebleven stompen en omgevende open plaatsen van recent weggezaagde
bomen, vooral die op betrekkelijk vochtige plaatsen in hun mossensutcessie te volgen. Daarnaast waren ook de paden bijzonder interessant.
Het was de bedoeling het onderzoek van de mossen "die eigenlijk op
de paden behoren te groeien" uitvoerig op te zetten. Daarvoor zou deze
geruime tijd de gelegenheid gegeven worden hun mosflora tot ontwikkeling
te doen komen. Helaas verstoorde een vrij lang, noodzakelijk verblijf in •
Amsterdam de opzet om de mossen op de paden op het hoogtepunt van hun ont
wikkeling te bestuderen. Voor daartoe de gelegenheid aanwezig was, bleek
het niet langer mogelijk de mede door onkruid sterk bedekte paden te la
ten liggen. De voor een Pinetum in acht te nemen eisen van de aesthetica
bleken sterker dan die van de biologie, hetgeen zich achteraf toch als
niet te ernstig ontpopte. Uit de restanten mos op de omgefraisde paden
konden de belangrijkste soorten nog herkend worden. Gelukkig ook bleken
de paden in februari 1958 weer goed met mossen begroeid en kon er toen de
nodige aandacht aan beèteed worden.
Door de bestudering van de opengevallen kapvlakken en de paden, werd
duidelijk dat minstens een tiental niet eerder geziene mossen op deze plek
ken een,pioniersbestaan gaan leiden. Vermoedelijk zullen zeker de meeste
ervan later door de mossen, die algemeen in het Pinetum verbreid zijn,
overvleugeld worden, maar men mag ze toch wel potentieel tot de eigenlijke
mosflora van het gebied rekenen. De vrijgekomen plaatsen, ontstaan door
het verdwijnen van bomen op voor mossen gunstige plaatsen, zijn te weinig
talrijk en daarbij oecologisch te verschillend om veel conclusies van al
gemene aard te kunnen trekken, hoewel ze toch zeer belangwekkende details
te zien gaven.
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- 25 Door de bestudering van de opengevallen kapvlakken en de paden, werd
duidelijk dat minstens een tiental niet eerder geziene mossen op deze
plekken een pioniersbestaan gaan leiden. Vermoedelijk zullen zeker de
meeste ervan later door de mossen, die algemeen in het Pinetum verbreid
zijn, overvleugeld worden, maar men mag ze toch wel potentieel tot de ei
genlijke mosflora van het gebied rekenen. De vrijgekomen plaatsen, ont
staan door het verdwijnen van bomen op voor mossen gunstige plaatsen,
zijn te weinig talrijk en daarbij oecologisch te verschillend om veel con
clusies van algemene aard te kunnen trekken, hoewel ze toch zeer belang.wekkende details te zien gaven.
De paden echter tonen duidelijk aan dat minstens drie mossen talrijk
als (dia) spore in het Pinetum neerdalen, maar dat hun niet de gelegen
heid gegeven wordt om tot goede ontwikkeling te komen. De talrijkheid mag
afgeleid worden uit het feit, dat honderden vestigingen op de paden ge
constateerd werden van vooral de volgende twee onder deze mossen n.1.
Riceia glauca en Braoh.ythecium albicans, die kennelijk optimaal kunnen
groeien. Mogelijk kunnen de mossen zich uit ondergefraisde delen weer op
nieuw ontwikkelen, maar de jonge thalli van de Riccia spreken dit door
hun typische initiale vorm tegen; voor Brachythecium albicans kan dit ech
ter wel van enige betekenis zijn.
De paden bezitten zeker een bijzondere oecologie door hun vast en
wat zandig karakter, hetgeen vooral de Brachythecium (Duindikkopmos) be
valt die de Riccia in algemeenheid duidelijk overtreft. Dit mos dat zoals
de naam zegt vooral in de duinen voorkomt, ontbreekt overigens rond Putten
en buiten de paden ook in het Grote Pinetum, afgezien van een enkel spriet
je op een Wilg, waarbij het talrijke voorkomen op de paden duidelijk af
steekt.
Wat Riccia glauca betreft, deze is van de andere Riccia-soorten goed
onderscheiden door het brede lage thallus, zodat het mogelijk is deze in
het veld te herkennen. Hoewel toegevoegd moet worden dat onze soort de
meest algemene van het geslacht is moet de oecologie van de overige soor
ten wel duidelijk verschillend zijn, omdat tegen enkele honderden vestigin' gen van R. glauca, geen enkele vondst van een andere Riccia gesteld kan
worden. Overigens komt men beide genoemde soorten vooral in het 0 en ZO
deel van het Pinetum tegen, de Brachythecium wat meer naar het Westen dan
de Riccia, terwijl de derde soort, Pohlia annotina, vooral op de paden in
de omgeving van de N zijde van vak 5 op vele plaatsen groeit. De paden
zijn dus vermoedelijk plaatselijk nog vrij verschillend vooral omdat deze
hier algemene soorten mos, bepaalde delen bijna angstvallig mijden, ter
wijl de belichting zeker grotendeels niet verschilt. De grens tussen beide
gebieden valt overigens bijna samen met de grens tussen het Oude en het
Nieuwe gedeelte. Het zou interessant zijn deze kwesties nader uit te zoe
ken, maar dat zou een onmiskenbaar scheikundig onderzoek vergen, een voor
lopig niet toelaatbare uitbreiding van dit toch al te arbeidsintensieve
inventariserend onderzoek.
Het is van belang enige reeds in vorige verslagen, kort vermelde bij
zonderheden samen te vatten, vooral die betreffende de veranderingen na
het wegzagen van dichte coniferen, waaronder door gebrek aan licht en vocht
niets kan groeien. Het mooiste voorbeeld is wel dat van een Picea orientalis-, een conifeer die tesamen met Abies nordmanniana in de Kaukasus dichte
wouden vormt. Na het wegzagen van de door de Honingzwam sterk aangetaste
boom, in de winter van 1955» bleef een stomp over van ongeveer JO om dia
meter, met daaromheen een grote open plek. Deze open plek, zowel als de
stomp, raakte echter snel begroeid, hetgeen begunstigd werd doordat het
licht niet onderschept werd door andere coniferen of de onheilspellend al
gemene Hedera helix, terwijl de omgeving daarbij goed vochtig is. Dit
bleek uit de vestiging van een aantal moerasmossen,vooral wel Calliergortella
ouspidata en Sphagnum fimbriatum. De eerste bedekte in april 1956 nog geen
dm2, maar in eind 1957 ruim dehelft van de stomp, dus ongeveer 20 dm2 en
heeft het dus zeer goed naar de zin. Deze plek verraste niet slechts door
het snelle begroeid raken maar vooral ook door de rijkdom aan soorten mos
sen, die binnen een jaar reeds aanwezig was, Op de stomp groeide o.a. Drepanoclades unoinatus die in 1952 al eens gezien was maar sindsdien weer
verdwenen. Daarnaast vele andere aardige soorten die in de beschouwingen,
aan de stompen gewijd, uitvoerig belicht worden (stomp 7).
• j De meeste van deze mossen echter worden Y/eer overgroeid door vooral
de sterk groeiende soort Calliergonella, zodat de uiteindelijke begroei
ing/zeker soorten armer zou zijn dan de huidige. Dat gaat me eohter te veel

- 26 aan het hart om niet het Puntmos zo nu en dan krachtig te decimeren. Ook
Brachythecium rutabulum breidt zich op het overige gedeelte van de stomp
sterk uit, maar groot was de verrassing toen zich in dit Dikkopmos op hun
beurt, tenslotte weer de beide langgezochte mossen Calypogeia triohomanis
(Buidelmos) en Chiloscyphus polyanthus (Lippenmos) bleken te kunnen vestigen.
Rond deze stomp kwamen vooral Campylopus fragilis en meer nog Dicranum bonjeani, Sphagnum fimbriatum gezelschap houden, tenslotte zeer ten
nadele van de erdoor overgroeid wordende Sphagnum. Het simpele omzagen
van deze boom leverde dus vele nieuwe mossen voor het Pinetum op en met
deze "meevaller" en hetgeen daarvoor vermeld werd is het te begrijpen dat
het aantal van het Grote Pinetum bekende soorten mossen dat in 1954 nog
41 bedroeg tot 78 bleek te kunnen worden uitgebreid, waarmee voor dit ge
bied een wel zeer hoog aantal bereikt werd.
De overzichtelijke bespreking van deze mossen is vrij ingewikkeld,
daar de mosseninventarisatie in zovele onderdelen uiteenvalt, die toch
weer sterk in elkaar grijpen, omdat de bij de verschillende aspecten betrok
ken mossoorten ten dele identiek zijn. In dit eindverslag moeten echter
toch alle belangrijke details opgenomen worden. Dit kan wellicht het best
aanvangen met de volledige lijst van tot nu gevonden mossoorten. Van een
tiental mossen, die desnoods nog te verwachten zijn, maar naar welke on
danks intensief speuren tevergeefs werd gezocht, is het mogelijk dat en
kele ervan later nog ontdekt zullen worden of zich nog in de toekomst zul
len vestigen, terwijl verrassingen zich steeds kunnen blijven voordoen.
Zo is het mogelijk dat levermossen over het hoofd gezien zijn, die zich
tussen andere mossen zeer goed kunnen verbergen. Zelfs de vrij rijkelijk
aanwezige Barbilophozia lycopodioides werd uiteindelijk, meer bij toeval,
tussen een prachtige facies van Ptilidium ciliare ontdekt.
Vergeleken met de lijst van 1954 zal men, tegenover de zeer vele aan
winsten, ook enkele namen missen, zoals die van Pellia epiphylla. Als zo
danig zijn prothallia van Manvaren aangezien, die inderdaad een levermosstructuur bezitten op het oog. Na enige aarzeling is ook Oxyrrhynchium
swartzii niet meer opgenomen, omdat het bij diverse aangelegenheden ter
controle van de oorspronkelijke vindplaats meegenomen materiaal niet an
ders dan Eurynohium stokesii geacht kon worden.
Enkele soorten waren wel in 1952 gevonden maar daarna weer verdwenen,
zoals Rhytidiadelphus loreus en de reeds genoemde Drepanoclades unoinatus.
Gelukkig zijn deze onlangs weer op andere plaatsen opnieuw gevonden. Een
en ander komt ook tot uitdrukking in de soortenlijst waaruit het jaar van
ontdekking blijkt. Wanneer twee jaren vermeld worden moet men aannemen,
dat hij daartussen niet in het Pinetum aanwezig was, tenminste hoogstwaar
schijnlijk. Late ontdekking impliceert evenwel niet afwezigheid in vroeger
jaren terwijl omgekeerd niet alle vermelde soorten op het ogenblik in het
Pinetum te vinden zijn. Dit geldt wel inzonderheid voor Buxbaumia en Barbula unguiculata.
Het meest opvallend is wel de late ontdekking van Lophocolea bidentata en Dicranum bonjeani die aanvankelijk met resp. Lophocolea heterophylla en Dicranum scoparium verward zijn, die beide ook in het Pinetum
voorkomen. Wat de Lophocolea aangaat is het toevallig dat de eerste con
troles betrekking hadden op de laatstgenoemde soort zodat deze naam verder
aangehouden werd. Later bleek dat Loph, bidentata hier verreweg het meest
algemeen is. Omdat beide soorten evenwel veelal dooreen groeien en daarop
niet steeds gelet is, wordt in de tabellen en bij de kartering vrijwel
uitsluitend slechts het genus lophocolea aangeduid, hetgeen dan in de mees
te gevallen betrekking heeft op L. heterophylla.
Eenzelfde geval deed zich voor met Dicranum scoparium en D. bonjeani.
De laatste heeft hier vaak het uiterlijk van D. scoparium hetgeen me aan
vankelijk zeer misleid heeft. De vergissing is vooral ontstaan doordat ik
D, bonjeani van moerassen goed ken en deze daar heel anders uitziet dan in
het Pinetum. Bij vochtig weer valt echter de lichtgroene kleur duidelijk
op, hetgeen dan tenslotte tot de juiste naamgeving leidde. Wat als Dicra
num bonjeani gekarteerd is omvat dus ten dele ook weer Dicranum scoparium,
maar de laatste soort is vrijwel onvindbaar op de grond in het Pinetum
en schijnt zich vooral tot de bomen te beperken. De mossen spannen dus zo
nu en dan wel valstrikken, omdat b.v. Moerasgaffeltandmos niet direct in
het Pinetum verwacht wordt. Niemand evenwel zal beweren dat de volledige
inventarisatie van het Pinetum en daarnaast de kartering een sinecure is.
Om de mossen wat systematischer te kunnen bespreken, is het goed een
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lopig zeer kort toe te lichten.
À. De "bodem, waarop de kartering betrekking heeft. Hoewel het gehele on
derzoek van de "bodem, Vaak zeer bemoeilijkt door vooral Hedera
Helix, het meeste tijd gekost heeft, is de opbrengst aan
soorten daarmee niet geheel in overeenstemming. Vele van de
meest bijzondere mossen groeien juist niet op de bodem, hoe
wel toch voldoende illustere namen te noemen zijn om zuiver
inventariserend gesproken het langdurige .ntekenen van de
mossen te rechtvaardigen, zoals om enkele te releverens de
beide Barbilophozia's, Buxbaumia, Cirriphyllum en Thuidium.
De bodem geeft gelegenheid daaraan verschillende facetten
te onderscheiden, zoals het Oude en het Ni' uwe gedeelte, de
padrandjes en de afdalende taluds aan de W en N rand van het
gebied, de brandplekken en kapvlakken en daarnaast de door
veel loofhout als Beuk, Berk en Eik onderscheiden delen,
B. De paden, welke zoals al opgemerkt werd zeker in hun aanvankelijke be
groeiing duidelijk afwijken. De algemene mossen krijgen ech
ter ook vrij spoedig vaste voet.
C. De bomen. De coniferen zijn van vrij weinig betekenis voor de mossen,
al heeft Orthodontium lineare hiervoor een uitgesproken
voorkeur, tenminste in het Grote Pinetum. Van meer betekenis
zijn Vlier, Wilg en ook vooral de hoge eiken die men vooral
langs de N rand aantreft en die zeker een aparte bespreking
verdienen.
D.De stompen.De zieke en dode bomen.worden steeds vlak bij de grond glad
afgezaagd, zodat ze aan de mossen een goede groeiplaats bie
den. Het onderzoek van alle stompen, ongeveer 200, is een
zeer uitgebreid karwei, waarbij nog komt dat vooral in het
begin de mosbegroeiïng zich wijzigt in verhoudingen en soor
tensamenstelling. Dit nu is uiterst interessant, maar het on
derzoek ervan tijdrovend. Hoewel aan de stompen veel aandacht
besteed is, zijn de gegevens niet volledig, maar bieden ze
ruimschoots de gelegenheid voor een belangwekkende beschou
wing.
Alvorens nu deze onderdelen te bespreken is het zeer gewenst eerst
de lijst van de gevonden blad- en levermossen en de lichenen te geven.
In 1954 is de verdeling van de mossen over de verschillende vakken opge
geven, hetgeen in verband met de beschikbare breedte van het papier nu
niet gedaan zal worden. Van de meest interessante soorten wordt aan het
eind van dit hoofdstuk toch een korte toelichting toegevoegd. Bovendien
geeft de kaart een uitstekende indruk waar zich de meer algemene soorten
vooral bevinden en in welke combinaties en verhoudingen. Van meer belang
is aan te geven welke groeiplaatsen de mossen prefereren. Als groepen van
substraat zijn dan de zojuist onderscheiden groepen aangehouden. Een fij
nere onderscheiding van de levende bomen in naald- en loofhout en beide
weer in verschillende soorten, is hierbij nog niet mogelijk, hoewel geens
zins zonder nut. Zo is b.v. Amblystegium serpens vrijwel aan de Vlier en
Orthodontium aan de Douglasspar gebonden hetgeen uit de lijst in het ge
heel niet blijkt.
De volgorde naar algemeenheid die in 1954 was gebruikt is nu vervan
gen door een alphabetische hetgeen het opzoeken sterk vereenvoudigt. Zoals
gezegd wordt ook het jaar van ontdekking vermeld alsmede de tekens en afkor
tingen voor de algemeenheid hebben de volgende betekenis s
z.a. zeer algemeen, sterk verbreid en vele honderden m2 dekkend.
a» algemeen

op meerdere plaatsen rijkelijk vertegenwoordigd dan wel
zeer regelmatig verbreid.

v.a. vrij algemeen

vrij talrijk op meerdere plaatsen of rijkelijk op een
plaats.

n.a. niet algemeen

op enkele plaatsen vrij weinig groeiend.

v.z. vrij zeldzaam

op enkele plaatsen tot enkele dm2 dekkend, of op meer
dere plaatsen tot 1 dm2

z. zeldzaam
z.z. zeer zeldzaam

op een of zelden twee plaatsen van 10 cm2 - 1 dm2
op een plaats vrijwel steeds minder dan 10 cm2.
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Bryophyten. ("ïn totaal 78 soorten)
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Naam

Teken

Amblystegium juratzkanum Schimp.
"
1
"v

va

serpens (Hedw.) B. e-t S.

Atrichum undulatum P.B.

za

Aulacomnium androgynum (Hedw.) B, et S.

vz

a

Barbula unguiculata Höäv/,
Brachythecium albicans (Hedw.) B. et S.
•f'

11

rutabulum (Hedw.) B. et S,

a

"

velutinum (Hedw.) B. et S.

va

Bryum argenteum Hedw.

zz

a

a

z

va

z

va

54

zz

57
56

(z)a

54

va

54

z

57

"

inolinatum (Brid.) B. et S.

vz

z

54

zz

57

zz

fragilis (Turn.) B. et S.

va

Cir

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout

zz

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

a

va

vz

55

z
a

54

a

va

54

"

undulatum Ehrh.

z

55

zz

54-57

va

54

va

z

56

vz

z

54

z

58

zz

54

a

a

54

z

va

54

z

54-57

Drepanoclades uncinatus (Hedw.) Warnst,

Hedw.

a

va

na

Homalothecium sericeum (Hedw.) B. et S.
Hylocomium splendens (Hedw.) B, et S,

a

H

Hypnum cupressiforme Hedw.

a

wW

Isopterygium elegans (Hook.) Lindb.

a

"

54

vz

s\ A

Funaria hygrometica

54

za
va

striatum (Hedw.) Schimp.

vz

54

scoparium Hedw.

"

57

va

"

oO

z

a

f'4.

Eurynchium stokesii (Turn.) B. et S,

57
56

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
Dicranum bonjeani de Not.

vz

vz

Ceratodon purpureus (Hed?/.) Brid.

X

54

54

**

L

za

z

"

oO

54

vz

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

ôà

z

caespiticium Hedvi.

Call. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

/

57

"

Buxbaumia aphylla Hedw.

B

za

z

z

silesiacum (Selig.) Barkm.

Isotheoium myosuroides (Brid,) Brid.

vz

z

56

Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst.

zz

z

56

Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp,

vz

Mnium affine Schv/aegr.

za

"

hornum Hedw,

va

11

undulatum Hedw,

a

Orthodontium lineare Schwaegr,
Orthotrichum affine Brid.
"

diaphanum Brid.

z

54

va

vz

a

54

va

54
54

va

54

na

54

zz

57
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Naam

Teken

Plagiothecium curvifolium Schlieph.

1
i

"

denticulatum (Hedw.) B, et S.

"

laetum B. et S.

"

silvatioum (Brid.) B. et S, var.
neglectum (Moenk.)P et K Koppe

"

undulatum (Hedw.) B. et S.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitten

va

"

nutans (Hedw.) Lindb,

54
z

a

54

vz

54

vz

54
va

za

va

vz

58

Polytrichum juniperinum Hed?/.

zz

58

"

formosum Hedw.

za

a

54

"

piliferum Hedw,

vz

vz

54

va

54

zz

57

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch.

za

z

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) de Not.
Rhynchostegium confertum (Dicks.) B. et S.

z

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
"

squarrosus (Hedw.) Warnst,

za

Sphagnum fimbriatum Wilson

zz

Thuidium tamariscinum (Hedw,) B, et S,

vz

Zygodon yiridissimus (Dicks,) R. Br.

Barbilophozia barbata (Schmid) Loeske
"

lyoopodioides (Wallr.) Loeske

54-57

(vz)

54

va

54

vz

58

va

57

va

54

vz

57
z

57

Cephalozia bicuspidata (L,) Dum,

z

57

Chiloscyphus polyanthus (L,) Corda

zz

58

z

54

vz

Frullania dilatata (L.) Dum,

na

54

Lepidozia reptans (L.) Dum,
\x\ Lophocolea bidentata (L,) Dum,
X

"

heterophylla (Schrad.) Dum,

Marchantia polymorpha L,

za

a

h

Ptilidium ciliare (L.) Nees
"

za

vz
va

za

54

vz

54

va

zz

57

zz

54

vz

57

Radula oomplanata (L,) Dum,
Scapanea compacta (Roth,) Dum,

54

54

pulcherrimum (Web) Hampe,

Riccia glauca L.

zz

z

Metzgeria furcata (L.) Dum,
ri

54

Calypogeia trichomanis (L.) Corda

Diplophyllum albicans (L.) Dum,

<(

z

z

crispa. (Hedw,) Brid,

11

57.

57

Ulota bruchii Hornsch, ex Brid,

w

54

zz

p';

'S

54
56

va
va

54

Pogonatum aloides (Hedw,) P.B.

F

vA

va

zz

Pohlia annotina (Hedw.) Linb,
v9

vz

Jaar

z

58

a

57

(z)

57

1
Ii

eik

z

Candelariella vitelline (Ehrh.) Müll. Arg,
va

Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain
glauca (L.) Ach,

va

Cladonia coniocraea (Fik,) Spreng,

va

"

stom]pen
conif. loofh. conif.

loolh•

Lichenen.

"

ZJ

va

a

z

va
z

cornuta (L,) Schaer,
"

11

z

fm, phyllotoca (Fik.) Vain.
z

"

digitata Schaer.

"

fimbriata (L.) Fr.

"

pityrea (Fik.) Fr, var.zwackhii Vain,
fm. hololepis (Fik.) Vain.

"

pyxidata (L.) Fr. var.
chlorophaea Fik.

z

z
va

Evernia prunastri (L.) Ach.

z

Lecanora varia fm pityrea (Ehrh,) Ach.
Microphiale diluta (Pers.) A. Zahlbr,

z

Parmelia caperata (L.) Ach.

na

a?
na

"

dubia (Wulf.) Schaer.

"

physodes (L.) Ach.

za

"

saxatilis (L.) Ach.

va

"

subaurifera (Nyl.)

a

va

"

sulcata Tayl,

za

na

"

tubulosa (Schaer.) Bitt,

na

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl,
Peltigera canina (L.) Willd. var
rufescens (Weis.) Mudd.
"

z

z

z

za

za

1

(Bodem a)

polydactyla (Neck) Hoffm. var.
polydactyloides (ïfyl,)Degel.
(Bodem a)

Pertusaria cf amara

va

Usnea spec.

zz

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

zz

(z)

(Algae).

•üri ^ na

Protococcus viridus

va
va

Threntepolia umbrina

1
i

1

!

Nu alle namen genoemd zijn en in deze lijst terug te vinden zijn, is
het gewenst op de reeds onderscheiden soorten van groeiplaatsen nader in te
gaan.
A» De bodem.

1, Algemeen.

Bij een oppervlakkig bekijken van de mossenkaart vallen de soorten wel
ke in de tabel als algemeen opgegeven worden reeds onmiddellijk in het oog,
Het lioht is van groot belang voor de mossen en het ontbreken van deze mos
sen op grote oppervlakken van het Oude gedeelte moest naast het tevens wat
droger karakter ervan, toegeschreven worden aan het feit dat het licht hier
de bodem meestal maar spaarzaam bereikt. Dit wordt veroorzaakt door de meer
sluitende boomlaag met coniferen en vooral ook veel Hazelaar, maar ook door
de sterke verbreiding van de hier vrijwel steeds dicht dekkende klimop, die
evenals de coniferen het gehele jaar zijn blad behoudt. Voor het begrijpen
van de verbreiding van de mossen is het kaartje dat de verbreiding en de re
latieve dichtheid van Hedera aangeeft van vrijwel gelijke betekenis als de
kaart van de coniferen en het loofhout. Het nieuwe, Oostelijke gedeelte ver
toont een vrijwel gesloten mosdek, omdat de coniferen veel minder sterk aan
eensluiten dan in het oude gedeelte en enkele mossen in de vaak grazige ge
deelten vrijwel overal, veel tot
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Rosa rugosa en Spiraea aan. Deze dekken in de zomer vrij dicht maar "bezit
ten geen blad in de lente en de late herfst, de vegetatieperioden voor de
mossen. Het is merkwaardig dat in het verslag van 1954 opgemerkt werd dat
het mosdek hier ver van gesloten zou zijn, hetgeen veroorzaakt werd door
dat het dichte blad dit aan het oog onttrok maar daarnaast de mossen in de
droge zomer weinig opvielen. Dit is een bijzonderheid van Milium affine die
hier juist algemeen is.
Om de lichtbehoefte van de mossen eens tot uitgangspunt te nemen, men
kan bij een beschouwing van de mossenkaart en een vergelijking met de coniferenkaart voor de dekking door coniferen en loofhout zelf gemakkelijk
allerlei opmerken, vooral wanneer men dan ook nog het Hederakaartje bij
deze beschouwingen betrekt. Het Oude gedeelte blijkt vooral in vak 8 en 9
vrijwel geen mossen te bezitten, door vooral het klimopdek maar ook door
dat de boomlaag, met vooral veel Hazelaars veel licht en daarnaast vocht
onderschept. Op de grond blijkt slechts plaatselijk een mosdek aanwezig
maar op alle oude stompen daar aanwezig is een aantal mossen te vinden,
het meest evenwel op de duistere plaatsen, zodat de stompen kennelijk een
voor de mossen gunstiger milieu bieden dan de bodem die meestal een dicht
en vrij los naaldendek draagt. Dat het naaldendek bij voldoende licht en
vocht snel met allerlei mossen begroeid kan raken, toont de omgeving van
de al bekende stomp 7 aan (vak 3)? daar deze in 1955 n®S een volmaakt mosloze plek was. De factor licht is dus wel zeer belangrijk, omdat zelfs in
het dichtste hedera-dek nog wel verschillende mossen kunnen groeien, wan
neer de boomlaag maar niet dicht is zoals in vak 2 op diverse plaatsen het
geval is. Inmiddels blijkt dat de vochtigheid op de te noemen plaatsen ook
veel gunstiger genoemd moet worden dan elders in dit vak, omdat het regen
water veel beter de bodem bereikt en het sluitende hedera-dek ervan even
als van de vochtigheid die door dauw of uitpersen door Hedera zelf beschik
baar komt, de verdamping zeer belemmert. Tot laat in de middag blijkt het
tussen de Hedera vrij vochtig te zijn, tenminste op plaatsen waar niet de
bomen al het regenwater opvangen. De vochtigheid is dus moeilijk te schei
den van de lichtintensiteit en vermoedelijk ook wel zo belangrijk voor de
mossen, omdat het Pinetum, nog vele vrij lichte plaatsen heeft, waar geen
mosgroei voorkomt, zoals in de Zuidrand. De grond is hier ook vrij droog
vergeleken met andere even lichte delen van het Pinetum, daar op die plaat
sen de rij hoge Fijnspar van vrijwel al het hemelwater opvangt. Het van de
weg toestromende licht schijnt dit niet te kunnen compenseren.
Wat de lichtbeschouwingen aangaat is het beter van de combinatie vocht
en licht te spreken en op die basis gaan we dus weer naar het vak 2 terug.
In het NW deel, waar naast een optimaal dekkende (80fo) weelderige Klimopvegetatie geen coniferen, of groter loofhout aanwezig is, blijkt Mnium un~
dulatum zeer fraai aanwezig, geheel verscholen tussen de Hedera. Daarnaast
ziet men er vooral Pseudocleropodium purum (Groot laddermos) een soort die
overigens aan vrij weinig licht voldoende blijkt te hebben, getuige zijn
voorkomen tot vrij ver onder de kroon van dichte coniferen.
In het 0 deel van dit vak ontmoet men een graaie facies van Eurynchium
striatum (Geplooid laddermos), de enige mooie vindplaats in het Pinetum,
afgezien van een schaarse vestiging in de NO punt. Deze fraaie vegetatie
groeit uitgerekend daar, waar geen coniferen aanwezig zijn, maar waagt zich
evenmin onder de zware Hazelaars. De omgeving van de daar staande Wilgen
schijnt bijzonder geëigend voor deze hier zeldzame mossoort. Zijn rol wordt
onder de Corylus overgenomen door Mnium affine, een soort met een groot
oecologisch amplitudo, getuige zijn verbreiding in het Pinetum op zeer ver
schillende plaatsen. Een groot verschil met de beide genoemde plaatsen
geeft dan iets meer naar het NO do omgeving van stomp 1, waar vrijwel geen
struiklaag is maar ook Hedera van weinig betekenis is hetgeen een bijna
weelderige moslaag ten gevolge heeft, waarover de mossenkaart de gewenste
inlichtingen geeft.
De verdeling van de mossen over het Pinetum mag dan door het licht en
de vochtigheid sterk beinvloed worden, de concurrentie is daarnaast van
zeer grote betekenis. Dit is beter na te gaan op de stompen, die nauwkeu
riger te vervolgen zijn en dan ook in hun ontwikkeling gevolgd zijn, maar
in het algemeen kan gezegd worden dat de algemeenste soorten de neiging
hebben andere soorten te overvleugelen, elk op de eigen favoriete plaatsen.
Inmiddels hebben deze soorten aan hun eigenschap van sterke groeikracht en
concurrentievermogen hun algemeenheid vanzelfsprekend te danken. In een
serie van afnemende licht (en vocht) behoefte zijn dan vooral Rhytidiadel-
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Eurynchium stokesii.
Deze soorten kunnen ochter ten dele door elkaar groeien al zal men
de uitersten van deze gemakkelijk aan te vullen en pretentieloze reeks
nooit samen vinden. Om een aanknopingspunt voor de bespreking van de bo
demmossen te hebben en de mossenkaart van enig oommentaar te voorzien is
het wellicht het meest geschikt de genoemde vijf mossoorten in hun meest
voorkomende combinaties en eigenaardigheden apart te bespreken. Dan komen
ook een tiental andere, ruim verbreide soorten, die met verschillende van
deze soorten graag samen groeien tegelijkertijd aan hun trekken en zijn
de oecologisch meest verschillende typen van de bodem tevens onderwerp
van een vergelijkende bespreking.
en

Haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus)
Dit mos heeft de neiging zeer zuivere facies te vormen, waartussen
weinig andere soorten het uithouden door het diepe dek dat deze soort
vormt. Het best nog kunnen mossen met een losse, boogvormige groeiwijze,
hierin nog aarden, zoals Pleurozium schreberi (Bronsmos) en Hyloftomium
(Etagemos). Inderdaad is ruim de helft van de vrij talrijke groeiplaat
sen van deze soort in Haakmos. Optimaal ontwikkelde facies van Haakmos,
blijven echter meestal vrijwel zuiver, afgezien van enkele sprietjes Groot
laddermos of tot mijn verbazing zelfs wat Puntmos. Bij minder weelderige
ontwikkeling krijgen andere soorten gelegenheid zich tussen Haakmos te
nestelen, vooral echter Groot laddermos, die dan talrijker wordt, naar
mate de facies naar minder lichte plaatsen gaat, zoals onder opslag. Daar
kan haakmos het niet meer klaren en wordt hij ook prompt en meestal vol
ledig door Pseudocleropodium vervangen, vooral onder jonge sparren. Behal
ve Mnium affine en vooral Lophocolea ziet men echter practisch geen ande
re mossen met Haakmos samen in het Pinetum voorkomen, Overigens geldt
Haakmos voor een soort, die graag op grazige bewerkte plaatsen groeit,
zoals in betreden gazons, hetgeen bij de verbreiding op de vaak grazige
plaatsen van het nieuwe, Oostelijke gedeelte van het Pinetum aardig aan
sluit.
Moerasgaffeltandmos (Dioranum bonjeani)
Deze mossoort groeit zoals de naam al aangeeft op de wat vochtiger,
dus vrij open plaatsen. Zijn aanwezigheid op vele plaatsen in het Pinetum
is een aanwijzing voor het algemene vochtige karakter van het gebied, het
geen voor de rijkdom van de flora, zoals die zich in de mossen en niet
minder de paddestoelen afspiegelt, van betekenis is. Vooral rond stompen
als 7 en 58» op open plaatsen is deze soort goed verbreid en zoals in vak
3 gedemonstreerd wordt, groeit hij snel over de lage soorten als Campylopus fragilis heen. De concentratie rond stomp 58 zal op een dergelijke
manier tot stand gekomen zijn. Een lichte, weinig begroeide en daarnaast
vochtige bodem schijnt noodzakelijk te zijn. Op donkere plaatsen ontbreekt
Moerasgaffeltand geheel. Smalle stroken tussen kronen van coniferen, die
goed licht zijn en mede door het afdruipende water een gunstig milieu bic
den, zijn zeer in trek (vak 4> boven vak 5 en het W deel van vak 6 b.v.)
ook kan men Dicranum bonjeani tussen vele andere mossen aantreffen. Eilandsgewijs tussen Groot laddermos en soms heel duidelijk in Mnium affine
vegetaties, zoals in vak 5« Daarnaast ook vermengd met Pleurozium en vaak
ook in gezelschap van Klauwtjesmos, b.v. in het 0 deel van vak 8 opvallend
duidelijk op diverse plaatsen vervolgens ook Lophocolea bidentata, die ei
genlijk door de meeste soorten heen kan groeien en vrijwel in geen combi
natie van mossen niet een belangrijk aandeel heeft. Tenslotte is Atrichum
niet zelden bij Dioranum te vinden, zoals de kaart op diverse plaatsen
toont en hetgeen veroorzaakt wordt doordat beide soorten veelal gelijktij
dig op opengevallen plaatsen arriverer (Rond stompen 7 en 58 b»v.)
Mnium affine (Rondbladig sterremos)
Deze soort vormt zeer aanzienlijke facies op vele plaatsen van het
Pinetum, het oude zowel als het nieuwe gedeelte en komt vaak voor in zui
vere velden van grote uitgestrektheid. Veelal liggen deze facies langs
het pad en dringen ze vijf tot tien meter de vakken in. Men kan zeggen
dat Mnium affine o».a^ goed afgestemd is op de Symphoricarpus-velden, on-
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rand van vak 8 en ook zeer mooi in het 0 deel van vak 7, Langs de padranden is hij regelmatig in gezelschap van Atrichum undulatum, die door zijn
voorliefde voor stikstof- en fosfaatrijke bodem hieraan de voorkeur geeft
omdat door het afsteken van de paden daar gemakkelijk de mineraalrijkere
ondergrond boven komt. Onder Hazelaars en op tussen coniferen overblijven
de plaatsen kan deze Mnium het ook goed uithouden en vaak groeit hij dan
samen met Groot laddermos.
Men kan zeggen dat deze mossoort in het nieuwe gedeelte vrijwel over
al voorkomt, waar Haakmos niet domineert. Een verdeling van de bodem tus
sen beide mossen is fraai te zien in vele delen van vak 4> in het centrum
van de W uitloper waarvan men een zeer compacte Mnium-vegetatie onder de
Salix groep aantreft. Dat dit niet op een voorliefde voor de Wilgen be
rust, bewijst het Wilgenbos in vak 3 dat een vrijwel zuiver mosdek van
Gront laddermos heeft. Zeer algemeen is Rondbladig sterremos zeker in het
0 deel van de vakken 4 en
waar vooral de Rosa rugosa velden een vrijwel
gesloten dek van deze soort bezitten, Hoe fleurig zo'n Mnium-vegetatie ook
in de Herfst en Lente uitziet,, wanneer de zon aan kracht wint en de open
vegetatie zeer droog kan worden, verschrompelt het weelderig kleed tot een
onaanzienlijk en onopvallend vlies, waardoor men zou kunnen menen dat de
moslaag weinig ontwikkeld is. De kaart wijst echter op het tegendeel. Hier
valt ook op dat Mnium affine, behalve nog met Pseudoscleropodium nauwelijks
met andere mossen gemengd voorkomt, Eilandsgewijze ziet men wel enkele
mossen optreden, vooral Lophocolea en Atrichum en soms enige andere, al
naar gelang de omgevende mosvegetaties.
Wanneer de omstandigheden voor de ontwikkeling van Mnium ongunstig
worden, zoals onder Taxus, Hazelaars, coniferen en spiraea's, zoals b.v.
in de ZO punt van vak 4? waar ook Groot laddermos het niet kan bolwerken,
ziet men Braohythecium rutabulum (Dikkopmos) verschijnen, die hoewel soms
gelijk gemengd met Mnium, vaak op plaatsen groeit waar deze het kennelijk
niet kan klaren. Dit is op vele plaatsen in de ZO rand van vak 1 het geval
b.v, onder de beide Abelen naast de Pc.mar, doumetii en wat Noordelijker
onder de dichte Liguster, Zo ook in vak 7 waar allerlei (niet ingetekend»)
sierheesters in samenwerking met Symphorioarpus Mnium het leven te zuur
kunnen maken,
Pseudoscleropodium purum (Groot laddermos)
Deze mossoort groeit op diverse plaatsen waar geen andere mossen het
kunnen bolwerken en is b.v. de soort die het verst onder de kronen van
coniferen nog goed kan groeien, zij het ook in geringe bedekking. Daar
naast kan hij vooral op grazige plaatsen heel goed floreren, ook al valt
hij dan nauwelijks op, zoals in de I-I rand van vak 1. Dit is op de kaarten
niet voldoende tot uitdrukking gebracht, omdat de kartering van de plan
ten, waaronder de grassen erg belangrijk zijn ontbreekt, maar wel valt op
dat slechts Pseudoscleropodium hier op de meeste plaatsen groeit. Omdat
dit mos zeer veel licht en vocht kan verdragen maar ook met vrij weinig
genoegen neemt, en daarnaast op mineraalrijke zowel als -arme grond zijn
de mogelijkheden in het Pinetum groot al wordt het donker en droger Oude
gedeelte in hoofdzaak gemeden. Men kan zeggen dat het vrijwel de meest
verbreide mossoort is, behalve dan in het domein van Hedera.
Vreemd is echter dat Mnium affine daar wel nog groeit. Vermoedelijk
is het weinig of niet voorkomen b.v, onder de kronen van coniferen waar
Pseudoscl. wel groeit meer aan de hier geringer vochtigheid toe te schrij
ven dan aan de verminderde lichtintensiteit. Alleen in het lichte Weste
lijke deel van vak 2, met optimale Hedera-bedekking is de frequentie van
Pseudoscleropodium weer opmerkelijk.
Vooral in vak 3 treedt hij vrij hegemonisoh op, waarbij een breed
front van Pleurozium de beide velden scheidt. De verdeling tussen het ge
bied van deze mossen is hier evenals op enkele andere plaatsen in het oog
lopend. Met vrijwel alle mossen die in het Pinetum talrijk voorkomen, kan
Groot laddermos gemengd groeien, vooral wel met Lophocolea. Dat in het
UW deel van vak 6 een vrij scherpe grens met andere mossen bestaat, met
name wel met Mnium affine is vooral toe te schrijven aan het grazige ka
rakter van deze plaatsen, waardoor vooral Mnium in sterke mate wordt af
geschrikt. Dit geldt ook voor het vrij grazige en rommelige Z deel van de
V/ uitloper van vak 4 en ook in het geheel W deel van vak 6.
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Deze soort tenslotte vindt men vooral in de oudere vakken, vaak sa
men met Mnium affine en Brachythecium rutabulum. In dergelijke, meestal
ijle mosvegetaties treedt ook hier en daar Eurynohium striatum op. Fijn
laddermos kan hier op nogal droge plaatsen groeien maar is in moerasge
bieden en wel vooral de Alneta op vochtige plaatsen zeer verbreid, In het
Pinetum groeit hij echter op de meest duistere plaatsen maar is hij in
zijn verspreiding zeer beperkt, Een van de domeinen is het grote vak 9
waar deze soort ten Z van stomp 14 nu een belangrijk deel van een vrij
oude brandplek, welke eerst door pioniermossen ¥as begroeid verovert,
alsmede ook het aangrenzende gebied. Afgaande op ervaringen in de vakken
9 en 8, zou men ook in vak 7 Pijn laddermos verwachten hetgeen echter
niet of vrijwel niet het geval 'is. De moeite van het vermelden waard is
dat Eurynohium in vak 8, vooral bij stomp 8 graag samen groeit met Bra
chythecium velutinum (Fluweelmos), die hier vrijwel dezelfde plaatsen als
Fijn laddermos schijnt op te zoeken, voor zover hij op de bodem voorkomt.
De belangrijkste mossen, wat de bedekking en algemeenheid aangaat,
die nu wat de verbreiding vooral belicht werden, maar waarvan de mossenkaart veel meer opmerkingen en conclusies toelaat, zijn vaak in gezel
schap van een aantal andere mossen, die op de bodem eveneens een vrij
sterke verbreiding hebben en hier met recht genoemd zouden kunnen worden.
Op de vooral donkere plaatsen zijn dat de al genoemde Brachythecium ruta
bulum en in mindere mate Br. velutinum en Eurynohium striatum en op de
lichtere plaatsen Pleurozium, Hypnum cupressiforme en daarnaast ook veel
Atrichum en Polytriohum formosum. De laatste blijkt de enige Haarmossoort welke hier regelmatig verbreid is, daar de beide andere soorten
die aangetroffen werden hier nauwelijks enige betekenis hebben. Het bleek
niet mogelijk Polytriohum commune te vinden, ook niet op de meest vochti
ge plaatsen, zoals in massavegetaties rond vrij recent ontstane stompen,
waar P. formosum juist rijkelijk aanwezig is. In de N rand van vak 1,
boven vak 2 vormt dit mos op vele plaatsen vrij grote facies, onder Eikjes evenzeer als bij b.v. Pc, abies oranstonii die evenwel vrij wat licht
doorlaat. In het Nieuwe gedeelte is hij minder verbreid dan in het Oude,
waar hij graag groeit langs de paden, zoals Atrichum en Isopterygium
elegans (Pronkmos) met veel groter vasthoudendheid doen, vooral wel de
laatste. Deze bekleed de padrandjes over grote afstanden met een nauw
sluitende reep groen.
Van Atrichum valt op dat deze vaak kleine groepjes vormt, niet ver
van het pad meestal, hetgeen verklaard moet worden, doordat de afgesto
ken delen van de paden, voorzien van Atrichum, in de vakken geworpen wor
den, waarna deze soort de gelegenheid heeft vaste voet te krijgen. Het
grootste deel van de Atrichum groeiplaatsen ligt dan ook langs de padranden of dicht erbij en het Oude gedeelte is meer in trek dan het Nieuwe
v/aar de niet zelden grazige padkanten sterk vermeden worden. Graag breidt
Atrichum zi^-h ook uit onder coniferen die langs de paden groeien, hetgeen
mooi te zien is in vak 5 waar de grazige N kant geen Atrichum toont, maar
de 0 en W rand juist rijkelijk tot vrij ver onder de coniferen. De Z rand
blijkt hier voor Atrichum te donker.
Om de overzichtelijkheid, die hier toch steeds gevaar loopt, niet
geheel uit het oog te verliezen, is het beter enkele soorten zoals Mnium
undulatum en Mn, hornum, Dicranella en andere aan het eind van dit hoofd
stuk te belichten, v/aarin een alphabetische volgorde de meer belangwek
kende , zeldzamere soorten behandeld worden.
Van belang kan zijn een poging te doen de resultaten van het onder
zoek van de Drentse Larixbossen. waarvan Ir E, Stapelveld de oecologie
van o.a. de mossen naging (lit,), op het Pinetum te betrekken. Hij ging
daarbij uit van vier vochtigheidsgraden en bepaalde de ph. en het stik
stof- en fosfaatgehalte van de bodem. Wat de ph. betreft, kon door het
geringe traject dat door de bodem in dit opzicht werd bestreken (3,7
5,0) nauwelijks enige gevolgtrekking voor de mossen gemaakt worden daar
ze vrijwel alle over het gehele traject goed konden gedijen. Slechts
Hylocomium splendens (Etagemos) bleef beneden een ph. van 4>5> alsmede
de in het Pinetum minder belangrijke soorten Ptilidium ciliare en Ptilium
crista-castrensis. De eerste komt wel vrij geregeld langs de N rand voor
samen met een andere zuurminnende soort (isopterygium) waarover later.
Tot dusver zijn in het Pinetum geen aanwijzingen gevonden dat Hylocomium
een lage ph. verkiest, daar hij in haakmos goed gedijt
die ïlaa ik meen,
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Het is evenwel nodig dit door ph "bepalingen na te gaan.
Wat de P. ßn N, "bepalingen betreft; "bleek dat de mossen in het alge
meen meer aan een bepaalde fosfaattoestand dan aan een bepaalde stikstof
toestand gebonden zijn. Overigen gingen armoede aan stikstof en fosfaat
vaak gelijk op in de onderzochte percelen. Atrichum en Brach, rut. bleken
voorkeur te hebben voor P, zowel als N. rijke bodem terwijl Hylooomium
naast Stikstofrijkdom juist armoede aan fosfaat vraagt, resp. meer dan
2,2io en minder dan J>0 mgr per 100 gram grond. (Haakmos betracht in beide
opzichten matigheid).
Absoluut aan stikstof-armoede gebonden (Larixbossen) bleken Campylopus flexuosus, Thuidium, Eurynchium striatum.Ptilidium ciliare en Leucobryum, De beide laatste groeien graag op mineraalarme, vrij zure grond»
In het Pinetum zijn dan wellicht Eurynchium striatum en Thuidium aanwij
zers voor stikstofarmoede.
Hoewel de mossen van het Grote Pinetum met die van de larixbossen
vrij goed overeenstemmen, voor zover het de algemene bodemmossen aangaat,
is het toch nauwelijks mogelijk vergelijkende conclusies te trekken, om
dat de verschillen tussen P en N rijkdom en armoede niet zo groot zijn en
vele soorten op fosfaatarmoede slechts reageren met een geringere presen
tie. Dit kon op de kaarten niet voldoende tot uitdrukking komen. Aan ver
schillen van stikstofgehalte storen de meeste soorten zich opvallend veel
minder. Tenslotte is het Pinetum ook veel meer heterogeen van samenstel
ling en veel moeilijker te beoordelen dan de uniforme Larixbossen, die
zich bij uitstek voor een dergelijk onderzoek leenden.
Verschillende meer bijzondere aspecten van de bodem kunnen hier nu
het best besproken worden en wel de reeds genoemde randbegroeiïngen, de
brandplekken en de door velling vrijgekomen plaatsen. Vooral de laatste
plaatsen waar licht en vocht tot een kale vlakte toegang krijgen hetgeen
aan vele mossen de gelegenheid geeft met een schone lei te beginnen, waar
bij zich al spoedig een sucessie voordoet van soorten mossen zijn zeer
belangwekkend evenals de plaatsen die door het verbranden van takken tot
plaatsen zonder enige vegetatie worden herleid, met een overigens zeer
bijzonder karakter.

De mosvegetaties van de randzones van het Pinetum vertonen vaak an
dere soorten dan het meer centrale gedeelte van dit gebied. De standplaat
sen zijn dan ook meestal zeer licht en staan daarnaast onder invloed van
de omgevende begroeiingen zoals de Pinus-plantages en heide-achtige begroei
ingen langs de W en N rand. De Z rand langs de beukenlaan is bijzonder wei
nig interessant evenals de 0 rand waar Meidoornbosjes en de begrenzing door
een akker weinig gunstig zijn. Ook ontbreken hier de afdalende hellinkjes
met inclinaties tot 45 graden, die een bijzonder milieu langs de andere
zijden kunnen scheppen. Deze 0 en Z rand vertonen dan ook in het geheel
geen mossen, vooral ook door de dichte lagen blad van de Beuk, waarin geen
enkel mos kan groeien. Slechts aan de ZW rand waar de bodem vast en kaal
wordt en de invloed van de lichte 0 rand zich doet gevoelen, ziet men voor
al Leucobryum (Kussentjesmos), geheel in de lijn van de aanwezige Beuken.
Verder ontmoeten we deze soort slechts nog weinig in het 0 deel van de II
rand, daar waar Mnium hornum (Gewoon sterremos), vanuit het aangrenzend
eikebosje, waar hij zeer algemeen is, gelegenheid krijgt een invasie te
verrichten.
De mossen die langs de N en W rand het meest opvallen zijn zeker,
naast Hypnum en Dicranum bonjeani, wel Isopterygium elegans, die graag de
afdalende kantjes bezet, maar daarnaast vooral Pleurozium schreberi (brons
mos). Deze soort zou met evenveel recht bij de vijf besproken algemene
soorten genoemd kunnen zijn, daar hij zeer ruim verbreid voorkomt, bijna
steeds vooral langs de randen van de vakken» Wellicht wordt dit veroor
zaakt doordat hier licht en vocht minder hand in hand gaan dan in de rest
van het Pinetum, omdat de drogende winden op deze plaatsen veel vat heb
ben, maar het licht niets te wensen overlaat. Pleurozium kan inderdaad op
droge bodem goed groeien. Ook in de brede N rand komt deze soort veel voor,
op lichte plaatsen steeds en niet zelden bij Bseudoscl., hoewel zelden er
mee vermengd. De groeiplaatsen schuiven als het ware ineen, hetgeen de
kartering soms danig bemoeilijkt, omdat de ijle vormen vaak zeer lastig
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N rand bij het hek zeer ruim vertegenwoordigd, evenals Hypnum cupressiforme. Men is geneigd de invloed van de omgeving met heide achtige inslag
hiervoor verantwoordelijk te stellen. Het zou interessant zijn de verkla
ring te vinden voor de verschillende groeiplaatsen van Ps.udoscl. en Pleu
rozium, die zeer zelden aan de randen dooreengroeien en het gebied meestal
nauwkeurig verdelen. De vochttolerantie kan dit niet verklaren (Vak 3*N
rand boven vak 2, enz»)
Behalve Isopterygium, vinden we op en bij de greppelachtige wandjes
vooral Pohlia nutans (Peermos), Dioranella heteromalla (Pluisjesmos) en
plaatselijk Diplophyllum albicans (Werflevermos). Hetis verwonderlijk
dat zo weinig andere levermossen op deze wandjes voorkomen. Opmerkelijk
is wel de aanwezigheid van een praohtige facies van Ptilidium oilare
(Franjemos) in de uiterste NW punt waarin, overigens geheel tegen de N
rand ervan bij de afdalende helling, de zeldzame Barbilophozia l.ycopodioides goed verbreid bleek. Dit nu is een zeer te begroeten combinatie van
levermossen. Ptilidium ciliare blijkt langs de H rand nog op verschillen
de andere plaatsen, echter veel minder talrijk aanwezig. Ongeveer 10 me
ter ten W van stomp 73 is de enige groeiplaats van Dicranum undulatum
(Gerimpeld gaffeitand) te vinden.
Tegen het hek, boven de grens van de vakken 2 en 3 is de mossenvegetatie vrij afwijkend van de overige randbegroeiïng. Behalve de regelmatig
voorkomende soorten Groot laddermos en Dicranum bonjeani zijn ook de min
der algemene Ptilidium ciliare en Leucobryum aanwezig, maar daarnaast ook
Atrichum, hetgeen uitzonderlijk voor een dergelijke plaats is. Nog opmer
kelijker is het aanwezig zijn van Buxbaumia aphylla (Kaboutermos), op een
hellinkje pal tegen het hek onder een Beuk. De opkomst en het daar weer
op volgende verdwijnen van deze soort kon goed gevolgd worden. In 1956
zal deze mossoort zich gevestigd hebben daar in maart 1957 slechts een
enkel kapsel werd gevonden. Dit aantal breidde zich in de daarop volgende
maanden tot tien uit. In het voorjaar van 1958 bleek het Kaboutermos eohter weer verdwenen, hetgeen met het vergankelijk verblijf van deze soort
op kaalslagplaatsen, greppelwanden e.d. goed overeenkomt. Wellicht zal dit
mos te zijner tijd elders in het Pinetum wel weer opduiken. Zonder twij
fel was de plaats waar Buxbaumia voorkwam verstoord, getuige ook de aan
wezigheid van Atrichum naast vooral Isopterygium en Dicranella.
3* De brandplekken»
Van slechts weinige brandplekken is de sucessie gevolgd, hetgeen niet
zo ernstig is omdat de begroeiing ervan overeenkomt met andere, uitvoe
rig bekende brandplekken. Ondanks dat zal het geen verloren tijd zijn, dit
nog eens te bestuderen in het Grote Pinetum, waartoe zich in de nabije
toekomst een fraaie gelegenheid voor zal doen, In april 1958 werden name
lijk negen nieuwe brandplekken gemaakt, omdat allerwege stapels dood hout
en door het omzagen van dode en zieke aoniferen vrijgekomen takken, het
mosdek en de paddestoelenflora aan het oog onttrokken en daarbij het Pine
tum zeer ernstig ontsierden. Het verbranden van deze obstakels was dus
wel gewenst en gaf tegelijkertijd de gelegenheid een aantal brandplekken
te verkrijgen om deze voor paddestoelen en mossen te volgen in hun sucessie.
De brandplek van vak 9 (ten Z van stomp 14) die in 1954 behalve veel
Funaria hygrometioa (Krulmos) en Ceratodon purpureus (Purperstëeltje),
die men als pioniers op deze plaatsen kan beschouwen, ook reeds een fraaie
strook Plagiothecium undulatum (Gerimpeld platmos) en verschillende forse
thalli van Marchantia polymorpha (Steenlevermos) vertoonde is nu al aardig
in samenstelling van mosbegroeiïng veranderd. Ceratodon en Funaria zijn
vrijwel geheel verdwenen en overgroeid door Braohytheoium rutabulum die
zich daar sterk uitgebreid heeft. Deze soort was eerst niet aanwezig,
zelfs niet in 195^, toen dik vak voor de mossenkaart gékarteerd werd. Bij
controle in 1958 was hij talrijk. Van de omringende mossen Mnium affine
en Eurynchium stokesii verovert vooral de laatste bijna het gehele opper
vlak van de oude brandplek. Wellicht is deze plaats ook te duister voor de
Mnium, gelegen als ze is onder vooral Hazelaars en daarbij nog een facies
Framboos. Marchantia en Plag. undulatum hebben zich nog kunnen handhaven,
al vallen ze nu veel minder op dan in 1954.
Een brandplek in het ZW deel van vak 4 die ook enkele jaren oud is,
vertoont nu vrijwel alleen Brach, rut. en Lophocolea bidentata, die voor
al op de verkoolde takken groeit. Mnium affine krijgt op deze plaats ook
steeds meer vat.
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een dichte bedekking van Brach, rut., Lophocolea en Mnium affine aan het
oog onttrokken en het geheel evenals de brandplek weer door een dichte
vegetatie van Smalbladig Wilgenroosje en Framboos. De brandplek vertoont
vooral Lophocolea in dichte bedekking waarin Brach, en Mnium zich op ver
schillende plaatsen vaste bases veroverd hebben. De moslaag verschilt dus
weinig van die van de stomp, anders dan door de verhoudingen. Vermoedelijk
zal Mnium affine tenslotte het pleit winnen,
In dit opzicht verschilt een kleine brandplek ten ZW van stomp 71>
vooral wel tengevolge van het droger milieu. De N rand blijkt trouwens in
zijn geheel vrijwel ongeschikt voor Mnium affine. Op deze brandplek zijn
behalve Ceratodon en Funaria ook Pohlia nutans en Lophocolea te vinden,
de laatste weer op de verkoolde stukjes hout. De gegevens van deze brandplekken zijn echter te schaars om er veel uit af te leiden. Zo zou b.v.
ongetwijfeld een soort als Leptobryum piriforme op de brandplekken zich
moeten kunnen vestigen maar daarvan bleek tot nog toe niets in het Pineturn. Het zal zeker instructiever zijn de negen nieuwe, even oude brand
plekken in hun ontwikkeling te bestuderen, die zoveel mogelijk verschil
lende plaatsen zijn aangelegd, wat betreft de vochtigheid en de lichtintensiviteit. Al de oude zowel als de nieuwe brandplekken zijn op de kaart
aangegeven.
4• De door veiling van bomen vrijgekomen, open plaatsen.
Het volgen van de mossensuccessie van deze plekken is een van de
meest belangwekkende onderdelen van het mossenonderzoek. Hoewel vaak bomen
verwijderd moeten worden, ontwikkeld zich maar zelden een mosdek op de
vrijgekomen rur'ite, omdat deze daartoe meestal weinig gunstig is. Vaak be
treft het namelijk bomen, die langzaam doodgaan, zodat de kroon steeds
meer inkrimpt, hetgeen ander naaldhout en ook loofhout de gelegenheid
geeft hun areaal in de lucht uit te breiden. Wanneer de dode boom in zo'n
geval verwijderd wordt verandert de situatie voor de bodembelichting nau
welijks. Daarbij komt nog dat in het Oude gedeelte waar de meeste bomen
sneuvelen, het dichte Hedera-dek in samenwerking met de overgebleven 'bo
men met succes een vestiging van mossen verhinderen. De gevallen, aan de
hand waarvan een ^egroeiïngsschema besproken kan worden zijn er slechts
drie waarvan voor de omgeving van stomp 58 het onderzoek nog te laat is
begonnen. De mossenrijkdom van de stomp en de samenstelling van de mossenflora eromheen duidt er echter op dat de bij deze stomp behorende boom
ten hoogste vier of vijf jaar geleden omgezaagd werd. Het meest aantrekke
lijk is wel de omgeving van stomp 7> waarover al kort werd gesproken. Ook
deze successie werd echter niet geheel van de aanvang af gevolgd, maar bij
de eerste kartering van de mossen was hoogstens een derde deel van de nu
geheel met mossen begroeide omgeving met deze bedekt, hetgeen toch wel een
goede basis voor een bespreking levert.
Wellicht zal de in april 1958 in dezelfde vak 3 verwijderde boom, nu
stomp 198 en eveneens als stomp 7 van een Picea orientalis afkomstig, een
overeenkomstige opvolging van mossorten te zien geven. Deze vrijstaande
exemplaren Picea orientalis zijn wel bij uitstek geschikt om de grond voor
elke vegetatie te vrijwaren omdat de dichte takken tot op de grond aan de
s tam levend blijven en een zeer compacte en duistere takkenmassa de mos
sen die zoals de kaart laat zien het areaal van deze bomen nauwkeurig in
sluiten, niet laat penetreren. Na het verwijderen van de boom blijft dan
voor de mossen een zeer schone lei over, met een overvloed aan licht en
vocht, daar de bomen hier geheel vrijstaan.
In de NW hoek van het Pineturn tenslotte, woei in de zomer 1957 een
Picea abies om, waarvan een hoofdwortel door Fomes annosus doorgerot bleek.
Ook deze plaats bleek vrij gunstig voor mossen, al is hij iets droger dan
die in vak 3 en biedt een goed uitgangspunt voor de bespreking. Het blijkt
dat vooral Ceratodon zich hier sterk ontwikkelt en in mindere mate Atrichum
en Lophocolea. Daar naast ook Hypnum, Eurynchium stokesii en Aulacomnium'
androgynum (Knopjesmos) en Dicranella benevens Groot laddermos. Aanvanke- .
lijk was alleen de laatste soort in de onmiddellijke nabijheid aanwezig.
Behalve Ceratodon zijn dit alle voor het Pinetum gewone soorten en men
zou geneigd zijn de omgeving voor droog te houden, vrare het niet dat op
de stomp behalve enige gebruikelijke soorten een voor het gebied bijzon
dere soort groeit en wel Leptodictium riparium (Beekmos) die zoals de
naam aangeeft, een vochtige omgeving verlangt.
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Bepaald vochtig nu is de omgeving van stomp 7 in vak 3> op welke
stomp ook Leptodictium voorkomt. Andere "moeras" mossen vindt men vooral
op de stomp zoals Calliergonella en Chiloscyphus zoals bij de bespreking
van de stompen beter en overzichtelijker vermeld zal worden. Inmiddels is
de omgeving van deze stomp belangwekkend genoeg. Het is helaas niet moge
lijk beide stadia van de plek op een kaart aan te geven(die van 1956 en
1958)t zodat met een omschrijving volstaan moet worden. In April toen de
stomp zelf voor 5f° begroeid vra,s, tegen eind 1957 volledig, was vlak rond
de stomp vooral Atrichum te vinden, terwijl vanuit de bemoste omgeving deze
soort ook van alle zijden binnendrong in het nog kale gebied. De soorten
die het eerst vaste voet kregen waren Pohlia nutans en Campylopus fragilis
(Breekblad), een mos dat niet eerder gevonden vas, Ceratodon ontbrak even
min terwijl op de meest gunstige plaatsen wat Pseudoscleropodium,Pleurozium
en Polytrichum voorkwam. Aan de WH. zijde van de stomp had zich al spoedig
Dicranum bonjeani ontwikkeld die in de omgeving talrijk was. Vooral
Campylopus breidde zich sterk uit en kreeg al spoedig versterking van
Lophocolea, die zich vooral in Campylopus goed kon vestigen en spoedig
dit mos begon te overvleugelen. Ook Sphagnum fimbriatum waagde een kans
in het groene dek. Dicranum bonjeani toonde zich na een goede uitbreiding
de sterkste, samen met Atrichum, al slaagde hij er tot nu toe niet in
Lophocolea geheel te overgroeien. Pohlia breidt zich nog steeds uit, ter
wijl Hypnum en Eurynchium zich nog vestigden. Het ziet er naar uit dat
de grote topkapselmossen als Dicranum, Polytrichum en Atrichum tenslotte
zullen overblijven. Het zou daarom belangwekkend zijn, de schaal van
1:200 voor dergelijke plaatsen aan te vullen met tekeningen van proefvlakjes op schaal Is10 om de veranderingen beter vast te kunnen leggen.
De omgeving van de stomp 198, van de in April 1958 verwijderde Picea
orientalis zal mogelijk een dergelijke begroeiing te zien geven, maar
wellicht is het ook toegestaan een vergelijking te trekken met de omgeving
van de stomp 58, die nu zeer weelderig door mossen omsloten wordt. De
meest algemene soort blijkt hier nog Dicranum bonjeani, maar deze was een
jaar geleden veel belangrijker daar vooral Pleurozium schreberi zioh nu
sterk uitbreidt, evenals ook Lophocolea en Brachythecium rutabulum, die
ten Z. van de stomp een jaar geleden nog vrij verbreid was maar nu het ter
rein verlegd heeft naar het ÏT. Eerst was deze slechts ten Z. van st, 59
voor maar nu blijkt hij even algemeen ten Z, van st. 60 waar hij eerst
ontbrak. Dit mos moet rond stomp 58 weer het veld ruimen voor Atrichum
die zich opvallend uitbreidt. Ook nam toe Polytrichum formosum, zoals
bij stomp 7, maar de in vak 3 onbelangrijke Mnium affine blijkt rond stomp
58 in vak 1 juist favoriet. Gezien de vele vestigingen van Mnium rond
stomp 58, ziet het er naar uit dat dit mos hier tenslotte de belangrijkste
soort zal worden, samen ongetwijfeld met Pleurozium.
Vergeleken met stomp 7 is dus de Mnium hier belangrijk en Dicranum bonjeani
wellicht een meer voorbijgaande bedekking, terwijl deze bij stomp 7 meer
permanent zal zijn. Het aanvangsstadium van Campylopus, Pohlia etc. werd
bij st, 58 niet gezien, waar daarvoor was de boden kennelijk reeds te
lang door mossen belegerd, bij het eerste onderzoek van deze plek.
Wat de omgeving van dergelijke stompen betreft, geeft de kaart dus
slechts een momentopname, gezien de snelle veranderingen die er optreden.
Het mossendek van de overige delen van het Pinetum mag echter als vrijwel
gestabiliseerd beschouwd worden,
B. De paden.
De paden bezitten slechts bij de gratie van het uitblijven van het
meestal uit harken bestaande onderhoud een mosdek, Hoe de uiteindelijke
begroeiing op deze paden er uit zou zien is niet te zeggen, omdat meer
dan een beginstadium niet bereikt wordt. Dit toont echter een aantal mos
sen, die in het Pinetum slechts op de paden voorkomen en is dus reeds qua
inventarisatie van belang. Daarnaast is het ook van betekenis voor een
onderzoek naar de oecologie van de mossen. De drie belangrijkste mossen
op de paden zijn reeds in de inleiding genoemd, zodat met een releveren
van de namen, in volgorde van afnemende talrijkheid volstaan kan worden
n.l, Brachythecium albicans (Bleek Slaapmos, Duindikkopmos), Riccia
glauca en Pohlia annotina. Een grote voorliefde voor de paden toont ook
Ceratodon (Purpersteeltje), die hier bepaald algemeen is maar overigens
in het Pinetum maar sporadisch te vinden. Na allerlei voorlopig onder
zoek bleek het in Febr. 1958 mogelijk, bij een aardige mosbedekking van
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de paden, een aantal opnamen te maken aan de hand van prnefvlakken van
1 m2, die zo goed mogelijk over het gebied verdeeld waren en op de kaart
zijn aangegeven.
Bij het nauwkeurig onderzoek van deze proefvlakken v/erden weer twee
nieuwe mossoorten ontdekt n,l. Polytrichum juniperinum (Zandhaarmos) die
reeds lang werd verwacht, maar ook Pogonatum aloides, hetgeen een grote
verrassing was. Van deze soorten is echter zeer weinig materiaal op één
plaats gezien en ze vallen in genen dele op.
De opnamen worden hier in een tabel opgenomen, in volgorde van onder
zoek, zodat ze dus in het geheel geen successie suggeren te geven. De
aanvankelijke mossencombinatie op de paden is in hoofdzaak toevallig al
wijst een rijkdom aan soorten natuurlijk op gunstige groeivoorwaard.en.In
ieder geval geeft de tabel er een indruk van Yrelke mossen het meest ver
breid zijn op de paden en ook op welke plaatsen deze paden het best
groeid zijn. Zo is in het Oude gedeelte nauwelijks mosgroei op de paden te
bespeuren en zijn de proefvlakken dan ook vrijwel alle in het O.deel ge
nomen. Slechts het pad tussen het W. deel van vak 8 en vak 9 beeft een
aardige mosgroei, maar het eraan grenzende deel van vak 8 bezit ook een
mosvegetatie die voor het het Oude gedeelte nogal afwijkend is. De opname
van dit pad, vlak bij de Leucothoë vertoont enkele voor de paden bijzondere
mossen, waarvan Scapanea compacta (G-edrongen schoffelmos) óp een wat uit
stekende coniferenwortel groeit, waartegen we ook Isopterygium vooral zien,
die evenwel ook "echt" op het pad groeit evenals op nog een andere plaats.
Opvallend is ook de aanwezigheid van Klauwtjesmos die verder niet op de
paden gezien werd.
Enkele van de mossen die op de paden gezien zijn voelen zich er niet
al te goed thuis en kunnen zich dan ook niet handhaven. Dit geldt vooral
voor Rhytidiadelphus squarrosus en Pleurozium en wellicht ook voor
Pseudoscleropodium. Deze soorten worden bij het harken vaak uit de vakken
meegenomen zodat ze op de paden kunnen belanden. Tenslotte worden ze ech
ter opvallend weinig florissant al schijnen ze zich plaatselijk wat lan
ger te kunnen handhaven.
De aanduidingen voor de mossenopnamen sluiten aan bij die welke in •
de plantensociologie gebruikelijk zijn. Het eerste cijfer slaat op de tal
rijkheid, het tweede op de sociabiliteit, de neiging tot bijeengroeien,
als volgt g
Eerste aanduiding.
x weinig exemplaren aanwezig.
1 exemplaren vrij talrijk
2 ex,talrijk of bedekking meer dan [
( 3 bedekking van 5 - 25$)
Tweede aanduiding
1 Ex.alleen voorkomend, geisoleerd,
2 in kleine groepjes
3 in vrij grote groepen.
4 grote delen van het proefvlak vrijwel aaneen gesloten bedekkend,
5 het gehele proefvlak bedekkend, nagenoeg aaneengesloten
_ onder het cijfer geeft aan dat de bedekking vrij los is en dat
andere soorten ertussen groeien.
Tabel van de mossenopnamen op de paden, oppervlak 1 m2
Nummer van proef
vlak
•i
Bedekking van
mossen in $
15
Ceratodon
x-2
Atrichurn
Lophocolea bid.
Brachyth.albic. 2-4
Brachyth.rutab. 1-2
Pohlia annotina
Mnium affine
x—1
Eurynchium stok.
Pseudoscler.
Ricoia
1-1
Rhytidiad.squar.
Pleurozium
Isopterygium
Hypnum cupr.

2

3

15
x-2
1-2
x-1
2-4
1-1

17
x-2
2-2
2-4
1-3

x-2 x-2

4

5

6

7

15 •12 •15 •30
2-5 2-2 x**2
1-1 2-1 1-2 x-2
x-2 1-1 2-2 2-3
1-2 2-4
1-2
1-2 2-2
x-2 1-2 x-2 x-1

8

9

18
2-4
1-2
x-2
1-2
x-2
2-2 1-2

15
2-2
x-2
x-2
1-2

10 11
18
2-4
1-2
1-2
x-2
1-2
x-2
x-2

10
1-2
1-2
1-2
1-2
x-1

x-2 x-2 2-2
x-1
x-2 x-2 x-2 x-1 1-2 x-2 1-2 x-2
x-2
1-2 x-2 x-2
x-1
x-1 x-1 x-2 x-2 x-1 x-1 x-1
x-1
x-1

12

13

15 -25
x-2
2-2 x-2
1-2 2-2
1-2 2-5
x-2
1-2
x-2
x-1
1-2
x-2
x-1 x-1
x-1

14 15
20
x-2
1-2
1-2
x-2

25
x-2
2-2
1-2
1-2
x-2

1-2 2-2
2-3 2-5
x-2

2-3 1-2
x-2

Scapanea compacta
Bryum spec
Polytr.juniper.
Pogonatum

40 ~&~J>

x-1

x-2
x-1

In deze tabel komen enkele soorten niet tot htm recht die toch op de
paden voorkomen en wel vooral Bryum argenteum(Zilvermos) die op verschil
lende plaatsen gezien is maar vreemd genoeg niet in de proefvlakken. Daar
naast zijn op diverse plaatsen vondsten gedaan van Bryum, behorend tot
twee andere soorten nl, Bryum caespitioium en zeer vermoedelijk Br»
inclinatum, die op andere plaatsen zeker herkend kon worden. Het materi
aal uit proefvlak 8 was niet zeker te determineren, maar was vermoedelijk
de laatste soort.
De eerste acht mossen van de tabel benevens Riccia glauca kunnen
goed op de paden groeien en er zich vrij regelmatig vestigen getuige de
jonge planten. Veel Atrichum en Mhium is echter door harken op de paden
terecht gekomen. Deze mossen doen het op de paden evenwel goed in tegen~
stelling tot Pleurozium, Rhytidiadelphus e,d.
De vijf laatste mossen uit de tabel zijn zeer weinig verbreid en
Scapanea compacia groeit op een boomwortel, midden op het pad. Op meerdere
plaatsen steken wortels van coniferen wel boven het padniveau uit en
diverse ervan zijn met enkele mossen begroeid. Bij de ingang ziet men b.v.
Rhynchostegium confertum vrij talrijk op een wortel, een mos dat overi
gens zeer zeldzaam in Jjet Pinetum is en veel schaarser dan Brachythecium
velutinum, die op enkele andere boomwortels voorkomt.
Langs de padrandjes groeit vaak Isopterygium elegans, echter vooral
in de beschaduwde delen aan de ¥.zijde, waar de paden vrijwel geen andere
mossen vertonen en geen opnamen gemaakt zijn. Behalve de mossen vindt men
ook verschillende hogere planten op de paden welke echter niet altijd ge
makkelijk te herkennen zijn. Zeer algemeen is wel Poa annua(Straatgras),
een gras dat volgens de Flora" overal groeit en altijd bloeit.
Voor verdere details betreffende de mossen kan naar de tabel verwe
zen worden, waaruit men in combibatie met een vergelijking van de opname
plaatsen met de mossenkaart nog allerlei kan opmerken.
C. De bomen en hun epiphytische mossen en lichenen.
De mosbegroeiing op de bomen bezit vele aspecten daar alle boomsoorten
wel een verschillende combinatie van epiphyten vertonen. Behalve de soort
boom zijn ook de belichting, vochtigheid, de hellingshoek van de stam en
de ouderdom van de boom van belang, zodat het een complex geheel vormt.
Er is geen poging gedaan de epiphytische mossen en lichenen op sociolo
gische basis te beschouwen,. omdat de begroeiingen in de meeste gevallen
zeer fragmentarisch ontwikkeld zijn.
Betreffende de epiphytische mossen en lichenen van de bomen is in
Jan, I958 een zeer belangrijke publicatie verschenen n.1. de dissertatie
van Dr. J.J, Barkman, getiteld "On the ecology of cryptogamic epiphytes",
dat het Theoretische gedeelte van dit uiterst gedegen onderzoek bevat.
Het systematisch deel zal later verschijnen zodat het nu nog niet geraad
pleegd kon worden, Naar deze publicatie kan voor alle details van de
boombegroeiingen verwezen worden. Men vindt er zeer interessante verge«lijkingen van de bomen onderling met de soortenrijkdom in de verschillen
de Europese gebieden. Daaruit blijkt dat b,v, Abies alba, waarop in
Moravië 88 verschillende lichenen voorkomen, in ons land slechts een
soort gezien werd en de getallen voor Juniperus communis zijn weinig gun
stiger (3 lichenen in ons land, tegen 175 in Pinland). Picea abies en
Pinus silvestris vertonen een iets beter beeld, met een totaal van mossen
en lichenen van resp. 14 en 26, tegen beide 45 in Zwitserland en resp
I50 en I62 in Finland. Ook in het Pinetum vertonen de coniferen vrijvrel
geen epiphyten, dus op de bomen zelf voorkomende cryptogamen. Slechts op
de basis ziet men diverse soorten mossen optreden, maar op de takken zijn
alleen Parmelia physodes zeer algemeen en Dicranoweisia cirrata op enkele
Abies-soorten te vinden. Aan de hoger groeiende epiphyten is dan ook vrij
wel geen aandacht besteed door de moeilijkheden van een dergelijk onderzoek
en. het bijzonder lage rendement en zijn slechts de begroeiingen van de
stambasis onderzocht.
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In ons land slaan vooral Eik, V/ilg en Iep een goed figuur met elk
ongeveer 150 soorten mossen en lichenen, hetgeen ook vergeleken met an
dere landen in Europa zeer veel is. Zonder twijfel is dit hoge aantal,
zeker ten dele, te danken aan het zeer grondige onderzoek van deze itomen
in ons land.
Ook in het Pinetum zijn Eik en Wilg de meest soortenrijk begroeide
"bomen naast de Vlier die enkele eigen soorten heeft, tenminste in het
Pinetum. Deze bomen worden evenals de andere alle apart besproken hetgeen
de beste wijze van behandelen is en zeker meer overzichtelijk dan elke mos
soort apart te bekijken. Wel is daarbij onvermijdelijk dat verschillende
mossen steeds opnieuw opduiken.
De lichenen zijn op de bomen van veel meer betekenis dan op de bodem,
waar alleen Peltigera gezien werd. Het verschijnsel dat ook in de Malenbossen opgemerkt werd, dat verschillende lichenen vooral en in mindere
mate mossen, slechts boven een bepaalde hoogte voorkomen, is ook in het
Pinetum duidelijk te zien en wel vooral op de Eiken. Daar ziet men diver
se lichenen zoals Parmelia tubulosa en Cetraria chlorophylla en C-rglauca,
evenals b.v. Usnea, waarvan slechts een vondst gedaan werd, boven 6 meter
hoogte voorkomen.
Het best kan dadelijk een scheiding gemaakt worden in naald— en loof
hout omdat de belangwekkende op de loofbomen gevonden mossen niet op de
coniferen groeien en beide categoriën in meerdere opzichten versohillan,
JL De coniferen.
De begroeiing van de coniferen beperkt zich, afgezien van het alge
mene licheen Parmelia physodes dat op de takken van vele coniferen rijke
lijk voorkomt, vrijwel geheel tot de basis,
Dicranoweisia cirrata is op verschillende coniferen op de takken ge
zien, vooral op Abies homolepis, waarvan het exemplaar in vak 4 tij de 0
rand van vak 6 behalve deze ook nog Dicranum sooparium en Hypnum cupressiforme vrij rijkelijk op de laagste tak op ongeveer een halve meter hongte
had groeien. Dit was echter de enige uitzondering op de voor het Pinetum
geldende regel dat op de takken van coniferen geen mossen voorkomen. Op
gunstige plaatsen kunnen de oudere exemplaren vooral aan de W.zijde tot
ongeveer een halve meter met meestal Lophocolea begroeid zijn, maar op de
meeste stammen, zo ze al enige mosgroei vertonen, reikt deze niet hoger
dan een of twee decimeter. Favoriet is Lophocolea die op vele stambases
voorkomt, wanneer Hedera dat tenminste niet verhinderd.
De oudere bomen, met hun dikkere schors en daarmee gepaard gaande
hogere watercapaciteit, van vooral de Douglas en Abies grandis en A,
insignis, vertonen de beste mosgroei. Vooral op Douglas komt Orthodontium
lineare voor, die in 1954 rijkelijk op slechts drie bomen werd gezien,
waarvan twee in de N. rand bij de stompen 81 en 84. In de omgeving zijn
nu vier andere bomen ermee begroeid, hoewel soms spaarzaam. Met uitzondering
van een Abies grandis zijn het alle exemplaren Pseudotsuga. Opvallend' is •
dat Orthodontium tot groter hoogte groeit, dus droger, dan de droogte-'ver
dragende Lophocolea, hetgeen geen andere mossen doen in het Pinetum. Aan
de basis van Douglas werd nog tweemaal Picrane11a heteromalla gezien, en
bij een van de Orthodontium ex nog Aulaoomnium androgynum.
Van een aantal andere grote coniferen wordt in een tabelletje aange
geven welke mossen op de basis voorkomen aan welke zijde van de boom. Aan
geduid is ook de plaats van de boon met de cijfers van de vakken. De ge
noemde mossen waarvan de bedeking meestal vrij aanzienlijk is zijn ook op
de mossenkaart aangegeven.
Abies insignis

Lophocolea
Brach.velutitfum
Braoh.rutabulum
Hypnum cupressif.
Pohlia nutans
Plagioth.laetum
Plagioth.curvifol.
Orthodontium
Auluoomn.androgynum
Dicranum sooparium
Cladonia coniocraea

Abies grandis
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Van een aantal Cryptomeria's in vak 3
enkele ex. Abies firna in
hetO deel van vak 6 "bleek de epiphyten-vegetatie ook het vermelden waard.
Vooral Abies firma staat zeer beschut in een dichte facies Rosa rugosa,
temidden van een veld Mnium affine, waardoor de lichtvochtigheid zeker
gunstig is. De Cryptomeria is vanwege het voorkomen van Rhynchostegium •
confertum vermeldenswaard omdat deze soort verder slechts nog op een boom
wortel en Symphoricarpus aanwezig blijkt.
Abies firma

2 m W.v. Ch.pis.

Meest W,

Lophocolea
Dicranum scoparium
Dicranoweisia cirrata
Hypnum cupressiforme
Mnium affine
Cladionia fimbriata
Parmelia physodes

- 40 cm
zijtakje, 25 cm
op 30 era
tussen Loph. 10 cm

- 15 cm
4 cm hoog

Cryptomeria japonica
Lophocolea
Brachythecium rutabulum
Rhynchostegium confertum

a takken
1
- 60 cm plaatselijk
op 15 cm (lO cm2)

Z,v Ch.,pis.
- 1 dm 0
35 cm,iets
- 6 om, Z

zijtakje gO ëi 1
vz takken
2
iets

3
r- 10 cm

- 20 cm

2_ Het loofhout.
Onderzocht werden vrijwel alle bomen van het gebied en vele ervan
tot grote hoogte. Door de afwezigheid van voldoende oude exemplaren van
Abeel, Berk enz. vrerden daarop weinig of geen epiphyten gevonden. De
meest gunstige bomen bleken te zijn Eik, Wilg en Vlier terwijl daarnaast
ook op Robinia, Esdoorn, Paardekastanje,Elaeagnus, Gleditschia, Symphori
carpus, Deutzia en Abeel soms aardige mosbegroeiingen te zien waren. De
Hazelaars en Beuken in het gebied zijn echter van alle mosgroei gespeend,
hetgeen voor de laatste meer dan elders verwonderlijk is door de vrijwel
onmiddellijke nabijheid van de rijkbegroeide Beuken in de Malenbossen,
Het best kunnen alle genera bomen en struiken, die voor epiphyten
van belang gebleken zijn, apart behandeld worden, in volgorde van toenemen
de rijkdom. Van vele soorten bleek slechts een enkel ex. van betekenis
waarvan dus niet veel algemeen geldende zaken te vertellen zijn. Toch is
het van belang alle gegevens hier bijeen vast te leggen.
Esdoorn (Acer)
Alleen het driestammige ex. in de NO. rand van vak 9 vertoonde mosgroei, Van betekenis is dat naast Lophocolea hierop aan de W,zijde op
15 cm hoogte zeer fraai Metzgeria furcata aanwezig was (30 cm 2)

De exemplaren in vak 6 dragen aan de basis wat Brach,rut. maar in
teressanter zijn de twee bomen in het Z, deel van de W. rand van vak 1,
die Lophoc, tot 10 en 15 cm hoogte vertonen en Brach, rut. tot resp# 50
en 30 cm naar ook op diverse plaatsen Dicranum scoparium en op 60 cm aan
de W. zijde Cladonia spec. Op het eerste ex. kwam een sprietje voor van
een mos dat op de ander tot "J0 cm hoogte talrijk voorkwam en dat de
habitus van Hypnum cupr. had, maar de microscopie ervan deed sterk aan
Brach, albicans denken. Vermoedelijk betreft het ook wel deze soort maar
het verzamelde materiaal geeft geen voldoende zekerheid, Parmelia physodes
.was vanaf ongeveer 2 meter hoogte vrij talrijk.
Gleditschia
Een boom bij de zojuist vermelde Abelen was van 60 cm hoogte tot in de
top opvallend sterk bezet met Parmelia physodes. Lophocolea klom tot 10 cm
aan de N, zijde en Hypnum tot 30 cm hoogte aan de Z. ijde en 20 cm aan
de W, zijde

-

43

-

Paardekastan.je (Aesculus hippooastanum)
Slechts de oude boom in de NO hoek van het Pinetum was vrij rijke
lijk met Hypnum cupr. begroeid, vooral rondom de stambasis tot 3^ cm
hoogte, ongeveer 25 dm2 dekkend en op de takken boven 5 meter was deze
soort ook vertegenwoordigd en met de hangende takken afdalend tot bijna
1 meter. Zeer talrijk was op de takken vanaf ruim 3 meter, Dicranovreisia
cirrata, afdalend zoals Hypnum. Bepaald zeldzaam was Parmelia physodes aan
te treffen.
Meidoorn (Crataegus.)
Twee exemplaren bleken een aantal mossen te dragen. Een ervan toon
de fraai wat vele andere bomen ook laten zien en hetgeen ook voor de
hand ligt, n.l. dat de mossen welke de stammen omgeven, de neiging hebben omhoog te groeien. Zo was deze boon in de KW bocht van vak 6 tot 10
cm hoogte begroeid met Pseudoscleropodium en Rhytidiadelphus squarrosus.
Deze laatste is een vrij zeldzaam voorkomende epiphyt. De andere boom in
de W. rand van vak 1,20 meter ten N van het hek, vertoonde een regel
matiger beeld en wel een rijke vegetatie van Lophocolea van 20-70 en ver
spreid Dicranoweisia. met Brach.rut. tot 20 cm hoogte en op 30 cm weer,
daar in gezelschap van Dicranum scoparium. Ook was een niet verzamelde
Cladonia aanwezig. De totale bedekking tot J0 cm was ongeveer 3
Elaeagnus multiflora.
Het zeer oude ex, in de ZW, hoek van vak 8, bij de Leucothoë, die bij
het loofhout al genoemd ?/erd, heeft een belangwekkende mosgroei, waarvan
vooral Isopterygium elegans uitzonderlijk'-'die op een horizontale tak op
20 cm hoogte zeer fraai voorkwam, zeer opmerkelijk voor deze soort. Zeer
ongewoon voor het Pinetum is ook Eurynchium stokesii als epiphyt, die tot
10 cm hoogte talrijk is. Hypnum en Brach, rut, zijn daarboven vrij goed
aanwezig terwijl ook een eenzaam plukje Dicranovreisia te vinden is,
Deutzia.
Het grote, veelstammige ex, in vak 1 boven vak 3? dat een eerbied
waardige leeftijd moet bezitten, vertoont een fraaie mosbegroeiing, Voor
al Hypnum cupr. die op 3 van de 15 stengels tot 35 Gm klimt, hangt zeer
sierlijk naar heneden. Brach, rut. komt op vijf stengels wat minder mooi
voor. Vreemder is dan ook Dier, bonjeani als epiphyt is in Brach, rut op
twee plaatsen op 10 cm hoogte. Pseudoscleropodium klautert met enkele
stengels tot 25 cm hoogte en Lophocolea heeft aan de basis een geringe
bedekking.
Symphoricarpus.
—
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De stengels van deze talrijk aangeplante struik zijn op vele plaat
sen vrij dicht met mossen bezet, het mooist wel in vak 7> waar in het W
deel een aantal exemplaren goed onderzocht zijn. De mossen van deze 15'
stengels, met een dikte van 1,5 - 2,5 cm dikte zijn de volgende, in af
nemende frequentie genoemd.
Lophocolea, met onderbrekingen tot 15 - 3C(40)Gm hoogte op 13 sten
gels.
Brach.rut, op 9 stengels, meestal tot 20cm, maar een enkele maal van
15 a 20-30 tot zelfs 40 om,
Hypnum' oupr. 9 maal, meestal tot 20-30 cm. Soms op 45 CE1 nog voor
komend,
Dicranoweisia op vier stengels, tweemaal op 30 cm en op de beide
andere op meerdere plaatsen tot 40 a 45 cm. hoogte.
Milium affine tweemaal tot ongeveer tien cm hoogte.
Eurynchium stokesii eenmaal van 5~30 cm talrijk.
Rhynchostegium confertum eenmaal weinig op 30 cm,
Aulacomnium androgynum Deze zeer charmante soort was eenmaal op 30
en 35 cm hoogte aanwezig.
Op drie stengels was een niet nader gedetermineerde Hyphomyceet talrijk,
In het 0. deel bleken de meeste stengels, indien begroeid, bezet met
Brach,rut tot enkele decimeters hoogte veelal.

- 44 Robinia pseudacacia (Acacia).
In vak 7 komen niet ver van de afscheiding, een rij grote "bomen van
deze soort voor die over het algemeen minder mossen dragen, dan men zou
verwachten, gezien de dikke, zachte schors, die door de hoge watercapaci
teit meestal vrij vochtig is. Ten dele is de klimop die in het vak tegen
vele "bomen klimt, daarvoor verantwoordelijk, omdat tussen de Hedera geen
mossen groeien en vele "bomen aan de basis daarmee geheel "bedekt zijn.
Daarnaast voor, vrijwel niet met Hedera bedekte, oude exemplaren, volgens
Barkman het Robine, een giftig proteide dat in de schors met 1f6% voor
komt. Van de tien meest gunstige exemplaren werd de epiphyten-begroeiing
uitvoerig onderozcht, hetgeen toch nog aardige vondsten opleverende. Een
eenzaam exemplaar in vak 8 toonde enkele mossen, die nogal afweken van
die van deze bomen. Wellicht was het aan de ongeveer 15 graden hellende
basis(naar het ZO.) toe te schrijven dat Brachythecium rut, aan de basis
talrijk en verder verspreid tot JO cm hoogte groeide en Mnum affine met
enkele stengels tot 25 om. Ook was een weinig van de onvermijdelijke
Lophocolea te zien. De van de tien andere bomen gemaakte tabel wordt
hier weergegeven, waarbij de soorten weer in afnemende talrijkheid worden
genoemd. Leeftijd van de bomen van 30-70 jaar en diameter van 15 - 4-0
(50) cn.
Hypnum cupressiforme. Op vrijwel alle bomen, meestal talrijk, soms
tot enkele dm hoog maar niet zelden met onderbrekingen tot 3-7 meter hoog.
Lophocolea. Bijna steeds tot enkele dm hoog, zelden hoger op de stam,
Brachythecium yelutinum. Op vier bomen tot 20-25 cm hoog, soms rijkelijk.
Dicranoweisia cirrata. Op zes exemplaren verspreid voorkomend, meestal
boven twee meter, soms van 4-7 meter, vooral op horizontale takken.
Metzgaria furcata. Op een dikke boom iets aan de basis en van 1,50-3.50
meter met weinig onderbrekingen in een brede schorsspleet, Z.zijde
Plagiothecium silvaticum. Op twee bonen aan de basis, tot 6 en 12 cm hoog.
Vrij weinig, enkele sprietjes en 20 cm2 respectievelijk. Deze soort
werd verder slechts op een stomp rijkelijk gevonden, in hetzelfde vak
Dicranuia scoparium. Op een boom slechts een klein plukje op 4 meter hoog
te.
Een boom waarvan de stam op enkele meters hoogte vrijwel horizontaal
naar het N. groeide, vras daar net enkele soorten bezet die verder niet op
Robinia gezien zijns Parmelia physodes, vrij veel, enkele thalli van
P.dubia en op twee plaatsen P.subaurifera. Voorts ook van een niet ver
zamelde Cladonia,
Op de met humus bedekte basis van een Robinia Mj het middenhek
tegen het pad werden nog vrij wat Isopterygium en minder Dicranella hetromalla gezien. De op de boom in vak 8 groeiende soorten Mnium en Brach,
rut. waren hier dus afwezig.
Vlier(Sambuous nigra).
Op verschillende plaatsen in het Pinetum vindt men kleine exemplaren
van de Vlier, waarvan de bast zeer droog is en waarop geen lichenen en
mossen gezien zijn. Drie individuen in vak J, in het Oostelijk deel ble
ken zeer interessant door de talrijkheid van Zygodon viridissimus terwijl
op een ervan zeer schaars Orthotrichum diaphanum bleek voor te komen,
zeldzame soorten in het Pinetum, Het exemplaar in het Z.deel van de O.rand
van vak 1 hield ook enige verrassingen in petto en wel naast veel
Amblystegium serpens ook Homalothecium sericeum (Zijdemos) dat zeer lastig
te vinden was, daar het door het groenwier Protococcus viridis vrijwel
geheel overgroeid was. Een jong stengeltje zag er echter fris en levens
lustig uit. Het is zeer te verwonderen dat deze soort maar eenmaal ge
vonden kon worden terwijl men hem op verschillende andere bomen ook zou
kunnen verwachten. Ook Bryum argenteum is in het Pinetum tot de Vlier
als epiphyt beperkt. Opmerkelijk is Amblystegium cf. juratzkanum, die
echter niet geheel zeker te determineren was en daarom met enige twijfel
vermeld moet worden. Op stomp 7 is deze soort met grote zekerheid gecon
stateerd.
De vier belangwekkende Vlieren yrorden hier in een ta,bel belicht wat
hun epiphyten-begroeiing aangaat.
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Brachytheoium rutabulum
"
velutinum
Hypnum cupressiforme
Zygodon viridissirnus
Ceratodon purpureus
Orthotrichum affine
"
diaphanum
Amblystegium serpens
"
of juratzkanum
Dicranoweisia cirrata
Lophocolea bidentata
Homalotheoium sericeum
Metzgeria furcata
Bryum argenteum
Parmelia physodes
"
sulcata
"
subaurifera
Candelariella vitellina
Cladonia spec.

6 dm2
v.a.
v.a.
v.z.
v.z.

4 dm2
1 dm2
v.z.
z.a.
a
v.z.

2 dm2

v.a.

a
a
z
v.a.
z.z.

v.a.

a
v.z.

v.a.

v.z.
z
a
vtz.
z
z

n.a.
v.z.

v.a.
v.a.

v.z.
v.a.

De Wilgen (Salix specs, div.)
Dat de Wilgen voor epiphyten zo geschikt zijn, heeft verschillende
oorzaken. De schors is bijna steeds zaoht en door de hoge watercapaciteit vochtig. Vooral gunstig voor mossen en lichenen is wel dat de Wil
gen vaak scheef en ten dele zelfs horizontaal overhangend groeien, zoals
hier twee exemplaren in vak f. Tenslotte bevat de schors geen voor epiphyten schadelijke stoffen en is de ph. niet te laag zodat de voorwaarden voor
een goede vegetatie op de stam en takken aanwezig zijn. De Wilgen zijn
dan ook vaak tot meters hoog begroeid. De begroeiing wisselt met de ou
derdom, de stand van de stam en wellicht de soort Salix, In het Pinetum
kan men op vijf plaatsen belangwekkende Wilgen vinden, vaak in groepen,.
vermeldenswaard vanwege hun epiphyten. De begroeiing van deze is vaak
goed verschillend.
Zeer rijk was het exemplaar in het N deel van vak
het enige waar°P Ptilidium puloherrimum gezienierd. De rijkdom was vooral opmerkelijk
omdat de stam vrijwel recht omhoog groeide. Ook zeer goed begroeid waren
twee sterk naar het N overhangende Wilgen halverwege vak 7» Een ei"van
was kennelijk aangestoken door de Vlier ernaast, omdat Zygodon viridissimus er vrij regelmatig op groeide. Door Parmelia dubia en Ceratodon
wijken ze ook van de andere Wilgen af. Tenslotte is het tweetal vrij
oude exemplaren in het Noordelijk deel van vak 6 nog fraai begroeid met
als meest bijzondere soort Radula complanata. Op vrijwel al deze Wilgen
komen zowel Frullania dilatata als Metzgeria furcata voor, evenals Orthotrichum affine zodat ze veel van elkaar weg hebben en goed in een tabel
bijeengezet kunnen worden.
Voorts zijn nog twee groepen Wilgen min of meer van epiphyten voor
zien, zij het bijna alleen aan de basis, n.1. de grote groep in het ZO
deel van vak 3 en het vijftiental in het W deel van vak 7« De eerste er
van is nog vrij jong en heeft een stamdikte tot ongeveer een decimeter.
Daar deze bomen vooral in een mosdek van Pseudoscleropodium staan ziet
men dit mos tegen de meeste van deze stammen omhoogklimmen, meestal tot
15 CEi maar ook wel tot 25 à 30 cm. Vrij zelden ziet men Mnium affine,
tot ongeveer 10 - 20 cm en Brach, rutabulum tot maximaal 25 cm hoogte.
Meer aan de basis komt op enkele exemplaren Lophocolea voor en Dicranum
scoparium werd slechts eenmaal op 5 cm hoogte waargenomen. Dit is een
vrij schraal resultaat voor deze ongeveer vijftig wilgen. De groep is
ook vrij jong en de omgeving wat te open zodat de stammen op enige hoog
te boven de grond te droog zijn. Daarbij groeien ze vrijwel kaarsrecht
omhoog.
Het andere groepje in het W deel van vak 7 bleek wat beter begroeid
hoewel Hedera tegen vele van de stammen klom, hetgeen weinig gunstig was
voor de epiphyten en Y/aardoor vier van de vijftien wilgen geen mossen en
lichenen vertoonden. Twee andere waren voorzien van zelfs Metzgeria fur
cata, resp. 8 cm2 op 60 cm W en 10 cm2 op 50 cm Z als .. ook 20 cm2 op 170
cm W, alsmede van Frullania dilatata, telkens 20 cm2 op 80 en 120 cm
hoogte Oostzijde, naast verschillende andere soorten en waren dus meer
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van het rijkere genre. In volgorde van afnemende talrijkheid zag men
verder nog op deze groep wilgens
Lophocolea op 8 ex. vaak tot 15 cm maar weinig aaneengesloten dekkend.
Brach, rut. op 9 ex. meestal zeer weinig aan basis, soms tot 15 à 25 cm
hoogte.
Mnium aff. vijfmaal, waarvan enkele malen ijl tot ongeveer 20 om,
Hypnum
eveneens op vijf tomen en soms op vrij grote hoogte eenzaam,
b.v. op 75, 115, 140 en "155 cm hoogte.
Picranoweisia op vier "bomen, waarvan twee op meerdere plaatsen b.v. van
70 - 110 of tussen 180 en 225 om.
Dicranum .tweemaal zeer weinig,
Orthotr.aff.op een boom op vier plaatsen, tussen 1.50 en 2 meter.
Parmelia physodes en P. subaurifera op twee bomen schaars,
Parmelia sulcata en een Cladonia op een boom zeer weinig.
Mi'crophiale diluta, een ascolicheen was op vijf bomen vrij rijkelijk
aanwezig, soms tot 20 - JO cm, dan weer op ongeveer een me
ter hoogte.
Van de rijker begroeide Wilgen zijn opmerkelijk de levermossen
Metzgeria en-Frullania en de veel zeldzamere Ptilidium pulcherrimum en
Radula complanata. Deze werden pas vrij laat ontdekt, ten dele doordat
het loofhout aanvankelijk niet goed bekeken was maar ook door de gerin
ge opvallendheid van deze soorten met hun vaak sterke schutkleur en de
aangedrukte'groeiwijze, waardoor ze soms niet te zien zijn, ook al is
de bedekking vaak vrij aanzienlijk.
Tabel van de best begroeide exemplaren Salix.
Plaats
Brachythecium rut.
Hypnum eupressif.
Lophocolea
Ceratodon purp.
Orthotrichum affine
Dicranoweisia cirrata
Dicranum scoparium
Metzgeria furcata
Früllania dilatata
Pseudoscleropodium
Mnium affine
Zygodon viridissimus
Ulota bruchii
Ulota crispa
Ptilidium pulcherrimum
Radula complanata
Aulacomnium androg.
Parmelia physodes
"
.subaurifera
"
dubia
Candelariella vitel.
Cladonia spec (div?)
oa. coniocraea!

"

Midden vak 7
N deel vak 6
N deel
bij
Vlier,
Meer
W
vak 3
za
a
za
3x
va
va
2 pl

a
va
va
a
5x
vz
zz
2 pl
2 pl

va
a
vz
va
2x

vz
2 pl
zz
2 pl

a
a
a

a
a
a

2x
2x
va
vz
zz
zz
15 cm2
vz

va

vz
vz
2x

2 pl
2(250)
a
na

vz
z
va
va
z

vz
z
va
va.
va

za

a

va

va

Eik (Quercus robur).
Deze bomen waarvan de -vrij zware, op regelmatige afstand staande
exemplaren van de ongetwijfeld aangeplante rij langs de N rand vooral
van belang zijn, bezitten een vrij goede begroeiing, ook al zijn enkele
omstandigheden daarvoor minder gunstig, zoals de standplaat waar de dro
gende wind van invloed is. De stammen zijn dan ook, voorzover het de
mossen betreft, vrijwel alleen aan de basis begroeid met vooral Klauw
tjesmos (Hypnum), een droogte-indicerende soort, welke op alle bomen al
gemeen is, samen met Lophocolea, beide vaak rondom de stam tot soms en
kele decimeters hoogte.

- 47 De andere mossen zoeken hun heil meest aan de W zijde van de stam,
wat de slaapmossen betreft, zoals Brachythecium, Isopterygium, Plagiothecium en Pseudoscl, terwijl de acrocarpe soorten (Topkapselmossen)
vaak tot grote hoogte voorkomen, vaak weer in gezelschap van Hypnum, Dat
zijn Dicranum, Dicranoweisia, Orthotrichum en Ulota. Boven zes meter
hoogte ziet men weinig mossen behalve dan nog de laatste twee en treden
de lichenen zeer op de voorgrond, waaronder vooral Parmelia tubulosa en
P, saxatilis en de beide Cetraria's opmerkelijk zijn.
Parmelia physodes en P. sulcata, evenals Evernia prunastri komen
soms reeds vanaf de basis voor, dan weer op enkele meters hoogte eerst
vrij talrijk. Vaak groeit Parmelia sulcata tot enkele meters hoogte
hoofdzakelijk terwijl P. physodes eerst hoger de overhand krijgt, maar
niet zelden ziet men het omgekeerde. Zeker is wel dat de laatste soort
boven tien of twaalf meter de enig voorkomende soort is en zeer talrijk.
Parmelia caperata, Pertusaria en Parmeliopsis ambigua kwamen niet hoger
dan 1.50 meter voor en de Usnea op 6 meter. Slechts een plukje van twee
centimeter lengte was aanwezig hetgeen niet verzameld werd. De determi
natie van de slecht ontwikkelde exemplaren zoals men meestal in ons land
vindt is niet eenvoudig en ook van weinig betekenis voor het materiaal
van het Pinetum omdat rond Putten zes soorten voorkomen in de Malenbossen. Ptilidium puloherrimum bleek op verschillende hoogte te groeien en
wel op 60 en 70 om maar ook op 8 meter op een zijtak en wel zeer fraai
(30 cm2).
Behalve de eiken langs de N rand is ook een exemplaar van betekenis
in de ZW hoek van het Pinetum, ongeveer 20 meter ten N van de Bosweg.
Slechts hierop werd Frullania dilatata gevonden en wel op 1.60 m hoogte
(30 cm2) en iets lager een v/einig.
Al is de totale lijst van op elk aangetroffen epiphyten vrij rijk,
de bomen op zich vertonen meestal nogal weinig soörten. De drogende wind
is hierop zeker van invloed. De eik heeft echter ook een zure schors wel
ke daarenboven hard is, hetgeen niet alle soorten epiphyten verdragen.
Tan de lichenen groeien de Parmelia's nog het liefst op zure schors (ph.
van 4.0 - 5,5) terwijl die van de Eik 3»7 - 5«0 is. Daaraan is wellicht
het totaal ontbreken van Physcia soorten en het slechts eenmaal vinden
van Xanthoria parietina, op 12 meter hoogte, toe te schrijven. Deze soor
ten zijn echter nitrophiel hetgeen de omgeving van Putten gelukkig nog
weinig is, In de tabel van de twaalf, tot in de top onderzochte, eiken
wordt niet meer de hoogte van voorkomen en de zijde van de boom aangege
ven, daar de ruimte te gering is en diverse soorten zeer verspreid groeien.
De volgorde van de nummers is van 0 maar ¥ en de betreffende eiken zijn
op de kaart van dezelfde nummers voorzien. De stompen, in de omgeving
waarvan dç Eiken te vinden zijn wordt aan het hoofd van de tabel vermeld.
Slechts het laatste exemplaar staat niet langs de N rand maar in de Zw
hoek zoals al gezegd werd.
Tabel van de op Eiken aangetroffen epiphyten.
m l i m «II r'MiiiiiMi t a

1 m'

• « I I . . • » IM'I»

WT

'

• ! • f c i • Il

Hummer

1

Bij stomp.

62

Hypnum cupressiforme
Lophocolea
Dicranum scoparium
Dicranoweisia cirrata
Isopterygium elegans
Orthotrichum affine
Ptilidium puloherrimum
Plagiothecium curvif.
Pseudoscleropodium
Brachythecium rutabul.
"
velutin.
Ulota bruchii
"
crispa
Isothecium myosuroides
Dicranella heteromalla
Frullania dilatata
Parmelia physodes

a
z
vz

|

2

a
a
z

|

| . t f l bi r f ' I | |

M • Iill | ! • »

3

4

66

67

a
za
vz
vz

a
za
vz
vz

va

5

6

7

73
a
z
va
va

za
a
va
va

vz

z
vz

a
a
va
va
va
vz

8

9

82

86

za
a

a
a
vz
vz
va
va

va
2

a

za

za

10

11

12

za
a
vz
vz

za
vz
vz
vz

va
za

vz

z
vz

vz
na

va

va
z
a

va

a

va

za

za

za

a

va
va
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Parmelia suloata
"
saxatilis
"
subaurifera
"
tubulosa
"
caperata
Evernia prunastri
Cetraria glauca
"
chlorophylla
Pertusaria cf. amara
Cladonia coniocraea (etc?)
Parmeliopsis ambigua
Xanthoria parietina
Usnea spec.
(Trentepolia umbrina)

za

2

a

3

4

66

67

a
va

za

5

va
z

va
z

z

a

za

a

8

9

82

86

va

za
va

vz
vz
va
va
z
a

z
zz
vz

7

73

vz
va

6

va

va

va
a
a
va

vz
va
va
va

z
va

vz
va
va
vz

10

11

12

za
va
va
vz
va
va
vz

za
vz

z

vz
va

vz
a
z

a

a

Het exemplaar aan de W zijde van het Pinetum in de ZW hoek stond
meer beschut, waardoor het vermoedelijk komt dat slechts hier de heide
Brachythecium soorten groeiden, maar weinig lichenen. De eiken langs de
N rand hebben zoals de tabel toont een zeer verschillende begroeiing
hetgeen door de verschillende dikte van de stam ten dele verklaard kan
worden. Zo is No. 10 een zeer dikke boom, vergeleken met de andere. Daar
naast is ook van belang welke struiken en bomen in de omgeving staan,
hetgeen op de kaart te zien is. Sommige ex. zijn b.v. door coniferenopslag omgeven hetgeen een geringe groei van epiphyten ten gevolge heeft.
Het heeft weinig nut nog een aparte tabel samen te stellen van alle
epiphyten op de belangrijkste soorten loofhout, ter onderlinge vergelij
king. Men kan zonder veel moeite de zo overzichtelijk mogelijk gehouden
gegevens van de verschillende bomen en struiken vergelijken.
Tenslotte is nog vermeldenswaardig, dat zeer regelmatig werd waar
genomen het door Barkman vermelde verschijnsel dat hodemmossen bij het
tegen stammen omhooggroeien het contact met de grond verliezen door het
afsterven van de oudere stengeldelen. Dit werd vrij vaak gezien van
vooral Pseudoscleropodium en Mnium affine op Deutzia, Abeel, Wilgen enz,
en zal ongetwijfeld een veel voorkomend verschijnsel zijn. In de meeste
gevallen waren de geisoleerde stengels nog fris van uiterlijk, hoewel
de tussen bodem en de levende stengels ontstane gaping soms tot twee
decimeter bedroeg,
D. De stompen van weggezaagde coniferen.
De mosbegroeixng op de stompen biedt een rijkgeschakeerde stof voor
bespreking omdat aan het onderzoek van deze stompen zeer veel tijd "be
steed is. Allereerst was het daartoe nodig alle stompen te nummeren, zo
als in de inleiding werd uiteengezet en werd van voor elke stomp een
kaart gemaakt, gerangschikt in een kaartsysteem. Daarop werd van de stom
pen een schets gemaakt en de verdeling van de verschillende mossen over
de stomp aangegeven door diverse arceringen en symbolen, ongeveer zoals
op de mossenkaart, maar op een zuiverder schaal. De meeste stompen waren
bij het aantreffen al met mossen begroeid maar diverse ervan waren ten
dele of geheel door Hedera overv/oekerd, hetgeen de mosbegroeiïng zeer
tegenwerkte, Vooral in vak 7 werden vele stompen uit de Hederavelden
opgedolven, die geen spoor van mosvegetatie vertoonden. Zelfs Lophooolea
ontbrak in bijna alle gevallen. Deze stompen die alle nogal oud waren,
tot 10 of 20 jaar werden van de Klimop ontdaan en gekarteerd, in afwach
ting van de begroeiing met mossen die vermoedelijk spoedig zou optreden.
Een prettige bijzonderheid was, dat de "zuiveringsdatum" bekend was, ter
wijl van de meeste begroeide stompen niet te zeggen was wanneer de be
treffende boom omgezaagd werd en daarbij de naam ook niet bekend was.
Nu de coniferenkaart daarover in alle gevallen uitsluitsel geeft, zal van
alle in de toekomst te verwijderen bomen de herkomst van de stomp bekend
zijn evenals de datum van velling van de boom. De grootste handicap van
de bestudering van de stompen was zeker wel dat zelfs het geslacht van
de coniferen niet te herkennen viel aan de meestal vlak bij de grond af
gezaagde boom, terwijl het zonder microscopisch onderzoek vaak onmogelijk
is zelfs verschil tussen loof- en naaldhout te zien.
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twintig bomen verwijderd moeten worden, waarvan de meeste in.de laatste
maanden. Slechts enkele daarvan, zoals de al meer genoemde stomp 7 in
vak 3 en 151 in vak 8, zijn lang genoeg geleden ontstaan om nu een fraaie
mosgroei te tonen en vaal een snelle successie in de tijd waarin ze re
gelmatig onderzocht zijn,
'De overige stompen hebben zeer verschillende mosbegroeixngen en
het is zeer lastig deze overzichtelijk te bespreken omdat de.belangrij
ke herkomst duister is. Naarmate de stomp meer donker staat is de mos
vegetatie geringer en naarmate de omgeving droger wordt, zoals vaak
langs de LT rand, neemt b.v. Hypnum in betekenis en bedekking toe. Het
rijkst begroeid zijn wel de grote stompen óp vrij vochtige plaatsen.
Regel is dan ook dat de stomp ha een of twee jaar soortenrijker met
mossen bedekt is dan later, omdat de sterkere, algemene soorten de meer
exclusieve.mossen overgroeien, zoals, uitvoerig toegelicht zal Y/orden.
Toch kan ook een oude, geheel met mossen bedekte stomp, Y/aarvan het
mosdek vrijwel geheel uitgebalanceerd is, zeer rijk aan mossoorten zijn,
zoals vooral stomp 144« Deze doet in zijn combinatie van mossen denken
aan de rijke stomp die in het verslag van 1954 beschreven werd, waarop
Thuidium en Rhytidiadelphus loreus voorkwamen, alsmede Drepanocladus
uncinatus. Het is onmogelijk gebleken deze terug te.vinden, maar mis
schien was het stomp 1, die nu meer eenvoudige soorten laat zien. Dit
is echter 'geen bijzonder humeuse stomp, zoals in 1954 vermeld werd, zo
dat het ook een niet meer aan te wijzen stomp in vak 9 geweest kan zijn.
In ieder geval is 144 een waardige vervanger.
.Van vrijwel alle stompen is de mosbegroeiïng vastgelegd maar vele
ervan hebben een ongeveer identieke vegetatie met voornamelijk verschil
len in bedekking zodat ze niet alle voor bespreking in aa.nmerking komen.
Het meest instructief zal zijn eerst de stompen te behandelen, welke bij
het begin van het onderzoek of bij het vrijmaken van Hedera nog geen
mossen droegen.
1. De oude, aanvankelijk door Hedera overwoekerde, niet met mossen beTijdens de kartering werden de door Klimop bedolven oude stompen,
die zich vaak slechts als flauwe welvingen in dé Hedera-velden demon
streerden tevoorschijn gebracht en van de Klimop vrijgemaakt. Dat ge
beurde langzamerhand omdat eén getraind oog nodig bleek om zelfs het
merendeel te vinden. Vooral in vak 7 waar Hedera sterk dekt en de om
geving licht is, werden vele stompen ontdekt, die nu van belang zijn
voor epiphyten. Het blijkt dat deze oude stompen met vaak wat vergane
bovenlaag, die veel Y/ater vasthouden zeer geschikt zijn voor begroei
ing met .mossen, .wanneer de omgeving'niet te donker is.
Vrij\ïel altijd begint de mosbegroeiïng met de vestiging van Lopho
colea bidentata. De andere Lophocolea (L. heterophylla) is hier veel
zeldzamer en slechts op zeer weinig stompen gezien. Soms gelijktijdig
maar meestal eerst wanneer Lophocolea een vaak aanzienlijke uitbreiding
verkregen heeft, ziet mön andere mossen optreden en wel vooral Brachythecium rutabulum, die graag in Lophocolea kiemt en deze plaatselijk
overgroeid. Tenslotte kan hij deze geheel verdringen, behalve dan op
de zijkanten van de stompen, v/aar vrijwel alleen Lophocolea kan groeien.
Inmiddels hebben verschillende andere mossen een kans gewaagd, zoals
Hypnum, Eurynchium stokesii.en diverse topkapselmossen. In het tabelle
tje van de stompen die vooral in vak 7 voorkomen ziet men ook Rhytidia
delphus squarrosus, die in dit geval vanuit een aansluitende facies de
stomp koloniseerde.
' Zeer uitzonderlijk is Calypogeia trichomanis, een .zeer zeldzame
soort in het Pinetum, die op de binnenzijde van een door Fomes uitge
holde stomp groeide, welke door de omgevallen boom uit de grond gerukt
v/as en daardoor zeer afweek van het regelmatige, afgezaagde type. Behal
ve de stompen uit vak 7 met nummers tussen 125 en 139»:..warén nog twee
andere uit vak 2 in dezelfde tijd (juni 1956) onbegroeid, n,l»,2 in het
0 deel' en I62 iö het W deel. Deze zijn ook in het volgende tabelletje
opgenomen, omdat ze er goed bij aansluiten. Vak 2 en 7 zijn inderdaad
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beklimmen hier Pseudoscleropodium en Pleurozium hier een stomp vanuit
de aangrenzende mosvegetatie.
Tabel van tot in april 1956 door Klimop overgroeide, mosloze stompen.
Toestand april 1958.
Stomp nummer

125

Lophocolea
Brachythecium rutabulum
Pohlia nutans
Pseudoscleropodium
Pleurozium
Rhytidiadelphus squarr,
Eurynchium stokesii
Hypnum cupressiforme
Aulacomnium androgynum
Dicranoweisia cirrata
Dicranella heteromalla
Mnium hörnum
Mnium affine
Atrichum undulatum
Ceratodon purpureus
Calypogeia trichomanis

126

1-2 1-2
x-2 5-5

2-4
x-1

133

134

137

139

2

162

3-3 2-3
4-4 1-2

3-3
2-2

2-3- x-2
x-2
x-1 x-1

2-3
2-3

2-3
2-3

x-1
x-1

1-2

127 131
1-1
x-2
x-1

1-3
x-1

X—1

x-1

x-1
x-1
x-1
1-2
x-2

x-2

Voor de weergave van de uitbreiding van de
•wee^- gebruik gemaakt van de sociologische wijze
bij'êtabel van de op de paden voorkomende mossen
ste aanduiding heeft betrekking op de bedekking
x
1
2
5
4
5

x-2

mossen op de stompen is
van aanduiding die ook
gebruikt werden. De eer
en talrijkheid als volgt s

zeer weinig exemplaren
ex vrij talrijk
ex talrijk of bedekking 5i° - 25i°
bedekking 25 - 50$
bedekking 50 - 15i°
bedekking 75 - 100^

Het tweede cijfer duidt de wijze van bijeengroeien aan, van ver
spreid en eenzaam, via kleine groepen tot het proefvlak (de stomp) ge
heel bedekkend, resp. 1,2 - 5« Uit deze tabel ziet men dat van de mossen
die de stompen na twee jaar bedekten, slechts de twee eerste steeds
aanwezig waren. Alleen stomp 139> die vrijwel geheel vergaan was, wijkt
af door het zeer spaarzame voorkomen van de aanwezige mossen. De stom
pen 126 en IJl laten zien dat Brach, rut. sterk de overhand krijgt ten
koste van Lophocolea. Overigens doen enkele andere slaapmossen, die hier
nog van weinig betekenis zijn, later hetzelfde.
Sommige, zoals vooral weer slaapmossen, groeien vanuit de omgeving
over de stomp, maar de topkapselmossen komen alle als spore (diaspore)'
aan en wanneer men aanneemt dat de omstandigheden in vak 7 overal vrij
wel geijkt zijn, blijkt dat het toeval hier zeer belangrijk is, omdat
op alle stompen wel andere mossen groeien. De concurrentie heeft nog
geen invloed omdat de soorten nog vrijwel geisoleerd voorkomen.
Een aantal andere stompen kan goed in aansluiting hierop behandeld
worden, hoewel ze niet geheel onbegroeid waren bij het ontdekken en de
eerste opname in april 1956. Van deze wordt de toestand destijds en die
van april 1958 aangegeven ter vergelijking. De aanvankelijke bedekking
van de moslaag bedroeg steeds minder dan 1fo. Er blijkt uit dat de mossen
die zich het eerst vestigen zich regelmatig uitbreiden terwijl nog ande
re arriveren. Ook hier is de concurrentie nog niet ingetreden. De stom
pen verschillen een weinig al naar gelang de vakken meestal;
Stomp 5s
" 13»°

"

in het midden van vak 7 was aanvankelijk door Hedera overgroeid.
in het Z van vak 9 geeft een late vestiging van Brach,rut te
zien.
35 en 36 liggen beide in de N rand van vak 9« Vooral de laatste is
zeer hol door Pomes.
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deze zeer afwijkt van de andere die meer beschut staan. Hier i's
b.v. Brach, rut. niet van de partij en ziet men Cladonia coniocraea en voor de andere stompen ongewone mossen.
Tabel van de aanvankelijk nauwelijks met mossen begroeide stompen.
Stompnummer
Lophocolea bidentata
Brachythecium rutabulum
Eurynchium stokesii
Pohlia nutans
Atrichum undulatum
Ceratodon purpureus
Dioranella heteromalla
Cladonia coniocraea
Dicranum scoparium
Pseudoscleropodium
Brachythecium albicans

5

Toestspad april 1 956
13
36
64
35

x-2
x-1
x-1
x-1

x-2

x-2

1-2

1-2

x-2

x-2

x-1

5
2-2
1-2
2-2
1-2
x-2

Toestand april 1958
36
64
13
35
4-4
x-1
x-2
x-2

2-3
x-2
2-2

3-3
1-2
x-2
1-2

x-2
x-1

3-4

1-3
x-2
1-2
x-2

Zeer fraai Yrordt hier geillustreèrd dat Brachythecium rutabulum vrijv/el steeds later dan en in gezelschap van Lophocolea voorkomt, tenminste
in de niet al te lichte en niet te droge delen van de vakken.
De verschillende stompen vormen een vrijwel onafgebroken reeks on
meerdere andere zouden hierop aansluiten. Het is echter beter eerst te
zien, in welke opzichten de nieuw ontstane stompen zich onderscheiden
van de oudere met meer humeuse bovenlaag.
2» De mosbegroeiïng en -successie op de recent ontstane stompen.
De weinige stompen van dit type, die de mossen reeds voldoende ge
legenheid tot vestiging boden en die zich op een voldoende vochtige
plaats bevinden, onderscheiden zich door de meestal zeer lichte standplaats
en het meestal gave en harde zaagvlak van vrijvrel alle oudere. Van de be
treffende stompen is de mosvegetatie op de omgevende plaatsen al bij de
bodemmossen besproken.
Dit geldt vooral de beide stompen 7 en 58 in resp. vak 3 en 1, die
een spectaculaire mosgroei te zien gaven. Op minder gunstige plaatsen is
de begroeiing van de stomp soms weinig opzienbarend, zoals van 53 in de
NO hoek en afkomstig van de laatste Picea rubens, die in oktober 1955
afgezaagd werd. Deze gaf een half jaar later slechts een drietal soorten
gelatineuze soorten fungi te zien die de stomp vrijwel bedekten. De bei
de trouwe mossen Loph, en Brach, rut. bleken hierin tenslotte tóch goed
te kunnen groeien, maar andere soorten zijn nog niet aanwezig, No. 179
in de NW punt heeft reeds een wat rijker assortiment, met vooral Leptodictium als meest belangwekkende soort.
Zeer uitzonderlijk en enig in het Pinetum is 151 in vak 8, van een
in januari 1957 omgezaagde zware Pc, abies viminalis. De omtrekstrook
ter breedte van een decimeter raakte spoedig begroeid en na ongeveer een
half jaar was de bedekking van de mossen al 15Vooral Br.yum argenteum
(zilvermos), Funaria h.ygrometica (Krulmos) en Ceratodon purpureus (Purpersteeltje) waren talrijk en opvallend, maar Brachythicium rutabulum
was reeds het algemeenst, alle met veel kapsels en bleek later de andere
soorten te verdringen. Het grappigst was dat ook Metzgeria furcata (Boomvorkjes) zich vestigde en zelfs Barbula unguiculata, v/aarvan zes stengel
tjes in juli 1957 werden gezien, xvelke later weer spoorloos verdwenen
bleken. Metzgeria bracht het tot twee thalli van nog geen vierkante cm,
maar door de overmaat van vocht verslijmden ze op dit punt van hun ont
wikkeling en losten ze langzaam maar zeker op. In de tabel ziet men wel
ke soorten er voorkomen. Opmerkelijk is nog dat de beide Lophocolea's
vrijwel even talrijk zijn. Zeer laat vestigde zich ook Aulacomnium androgynum (Knopjesmos), die tijdens de opname in november 1957 niet voorkwam
en in april 1958 zeer algemeen was, bijna alleen op de hellende zijkan
ten van de stomp, waar toen ook Dioranella aangetoond kon worden. Tot dus
ver is alleen de randstrook begroeid. Uitermate boeiend zal het zijn de
voortschrijdende successie te volgen en te zien welke mossen zich tegen
over Brach, rut. zullen kunnen handhaven.

- 52 Stomp 152 in de ZW uitloper van vak 9> van een in de winter van 1957
omgezaagde Abies cephalonica, vertoont een meer gewoon beeld, waarvan
echter opvalt dat Eurynchium stokesii hier tot dusver het belangrijkst
is.

De meest belangwekkende stomp was wel 7> die uiterst soortenrijk be
groeid is. De datum van velling van de Pioea orientalis, waarvan hij af
komstig is, staat niet vast, maar in april 1956 was de bedekking pas jfo.
Het meest opvallend was Calliergonella cuspidata (Puntmos), die niet eer
der was aangetroffen, terwijl Drepanooladus unoinatus hier herontdekt
kon worden. In totaal waren toen al 14 soorten aanwezig, waarvan Callier
gonella met 70 cm2 en Brachythecium en Lophocolea ieder met 1 dm2 het meest
dekten. De mossen waren toen vooral tot de zijkanten beperkt. In december
1957 was de stomp vrijvrel geheel begroeid met vooral Calliergonella in
het 0 en Brach, rut. in het W deel. Een welkome nieuwe vestiging was die
van Amblystegium juratzkanum, die inmiddels rijkelijk voork\îram maar reeds
door Callierg. grotendeels was overgroeid. Deze werd daarom van 15 tot
1 dm2 ingetoomd. Zo had Brach, rut. ook Drepanooladus uncinatus geheel
bedekt, die daaronder nog mooi en uitgebreid aanwezig bleek, zodat het
nuttig leek hem haastig vrij te maken, In het voorjaar van 1958 vestig
den zich duidelijk zowel Calypogeia trichomanis op Brach, rut. als Chiloscyphus polyanthus (Lippenmos) bij de Amblystegium, beide zeer bijzondere
aanwinsten voor het gebied. Vooral de laatste is een prachtige soort die
op unieke wijze het zeer vochtige karakter van deze plaats onderstreept.
In combinatie met deze en een ander moerasmos als Calliergonella is zeer
grappig het voorkomen van Polytrichum piliferum (Ruig haarmos), een mos
van droge heide. Ook hier trad het talrijke voorkomen van Aulacomnium
eerst laat op, weer op de schuine zijkanten waar ook Peltigera polydactyla var. polydactyloides goed blijkt te kunnen groeien. Zo waren er nog
diverse andere aanwinsten waarover de tabel inlichtingen verschaft, ter
wijl dit ook nog geïllustreerd wordt door tekeningen zoals die van enkele
aardige stompen aan het verslag zijn toegevoegd. Het geheel van mossen,
samen met het Licheen liefst 22 soorten op een enkele stomp, is in ons
land nauwelijks of niet te overtreffen.
Hierbij vergeleken is stomp 58 niet opvallend rijk, maar toch wel
belangwekkend. Deze was in april 1956 al volledig begroeid met vooral
Hypnum cupressiforme, die typerend is voor de stompen van de drogere N
rand, waar Brach, rut. van ondergeschikt belang is. Deze groogte wordt
ook min of meer geïllustreerd door de beide Cladonia's, waarvan Cl. oornuta fm phyllotoca in ons land zeer zeldzaam schijnt. Gezien de mosvege
tatie van de omgeving is er reden om aan te nemen dat bij de eerste op
name de totale bedekking van de mossen op de stomp juist bereikt was. In
tussen zijn er weer veranderingen opgetreden en heeft Dicranum bonjeani
zijn gebied sterk uitgebreid en zijn Atrichum en Isopterygium aan het
sortiment toegevoegd, terwijl Pseudoscleropodium verdwenen bleek, waar
voor aan de andere zijde echter Pleurozium in de plaats was gekomen. Ook
Aulacomnium was zeer verbreid bij het laatste onderzoek.
Tenslotte is nog opgenomen in december 1957» no. 148, die een jaar
daarvoor nog een Pinus cembra was. Deze stomp onderscheidt zich niet veel
van de omgevende mosvegetaties, tenzij door de aanwezigheid van Ceratodon en misschien Brach, rut, vrijwel onvermijdelijke mossen voor nieuwe
stompen.
De algemene moraal is wel dat op drogere plaatsen Hypnum optreedt,
op vochtiger plaatsen Brach, rut, steeds samen met Lophocolea. Ceratodon
is vrijwel steeds aanwezig en daarnaast graag andere acrocarpe mossen,
Vooral wanneer de stomp scheve wanden heeft, treedt na meestal geruime
tijd zeer veel Aulacomnium androgynum op. Dit alles op voldoende lichte
plaatsen. De overige mogelijkheden verschillen in vele richtingen, zoals
de tabel die de genoemde stompen belicht, enkele op twee tijdstippen,
laat zien.

- 53 Tabel van de mosbegroei'ing op enkele nieuw ontstane stompen.
Nummer van de stomp

7

58

7

58

53

148

151

152

179

Oppervlakte in dm2

45

25

45

25

10

4

25

28

16

Bedekking moslaag in °fo

5

100

90

100

8

35

15

5

5

x-2
x-2

x-2
1-3

Tijdstip van opname

Vooi jaar 1958

April 1956

Brachythecium rutabulum
1-3
Lophocolea bidentata
1-2
Lophocolea heterophylla
Eurynchium stokesii
x-1
Atrichum undulatum
x-2
Dicranum bonjeani
1-2
Mnium affine
Mnium hornum
Pseudo.scleropodium
x-1
Pleurozium schreberi
x-2
Aulacomnium androgynum
x-2
Dicranella heteromalla
x-2
Ceratodon purpureus
x-2
Pohlia nutans
x-2
Punaria hygrometioa
Bryum argenteum
Hypnum cupressiforme
Dicranoweisia cirrata
Calliergonella cuspidata
1-3
Drepanocladus uncinatus
x-1
Polytrichum formosum
x-2
Polytrichum piliferum
Amblystegium juratzkanum
Plagiothecium curvifolium
Isopterygium elegans
Calypogeia trichomanis
Chiloscyphus polyanthus
Leptodictium riparium
Peltigera polydactyla
var. polydactyloides
Cladonia coniocraea
"
cornuta fm phyllotoca
Metzgeria furcata
Barbula unguiculata

1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
x-3
x-2

3-4
2-2
1-2
1-2
1-3
x-2
1-2
2-2
x-2
x-2
x-2

1-2
1-2
x-2
2-3
1-2

1-3
2-3

1-2
2-3

2-3
x-2
1-3
x-2
x-1

x-2

1-2

x-2

x-1
x-1

2-3

x-2
1-2
x-2

1-3

2-2
x-3
2-2

x-2
x-2

1-2

2-2
2-3
4-5
x-1

4-5
x-1
3-4
1-2
x-3
x-2
1-2
x-2
x-2
1-2
x-2
x-1

x-2
x-1

1-2
x-2
x-1

x-2

)

(x-2
(x-2)

A. Het loofhout.
Zoals gezegd werd viel het niet steeds mee het karakter van de stom
pen te achterhalen. Een duidelijke Quercus was b.v. no. 90 waarvan nog
zijscheuten doorgroeiden. Vooral van belang was hier Brach, velutinum
(1 dm2), minder Lophoo. en iets Cladonia coniocraea. Wellicht is ook 167
een Eik (NO hoek) met een mosbedekking van ïïypnum en Lophocolea,
Van meer betekenis zijn de Berkestompen die vrijwel uitsluitend langs
de W rand voorkomen. Verschillende ervan zijn in hun mosbegroeiïng weinig
onderscheiden van de coniferenstompen. Het aantrekkelijkst is wel 121
(ZW hoek) door het vrij rijkelijk voorkomen van Cladonia digitata, een
soort met zeer grote karakteristieke grondschubben met gelige onderzijde
en Diplophyllum albicans (Nerflevermos), verder niet op een stomp waarge
nomen, terwijl ook Mnium hornum door zijn talrijkheid verrast. Dat een
dergelijke begroeiing echter geen regel is bewijzen de overige stompen,
die men gemakkelijk aan de W zijde kan vinden, 189 bij de grens van vak
2 en 9 en waarvan het volgende tabelletje aantoont dat de mossencombinatie nog goed kan verschillen.

- 54 Tabel van de mosbegroeiing op Berkestompen. (Opp. meestal rond 3 dm2)
Nummer van de stomp

99

101

104

107

117

121

189

Bedekking mossen in fo

70

70

35

40

1

90

2

Lophocolea bidentata
Dicranum bonjeani
"
scoparium
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium
Mnium hornum
"
affine
Brachyth. rutabulum
Pohlia nutans
Atrichum undulatum
Dicranoweisia cirrata
Aulacomnium androgyn.
Diplophyllum albicans
Dicranella heteromalla
Brachyth. velutinum
Ceratodon purpureus
Cladonia coniocraea
"
digitata
"
pyxidata var.
chlorophaea

4-5
2-3

3-3
2-2

3-3
1-2

2-3

1-2
x-1

x-2
2-3
2-3

1-2
x-2

3-3
1-3

1-2

3-3
2-4

1-2
x-1
1-2
1-2

x-2

1-2
x-1

1-2

1-2
1-2
1-2
x-2

1-2

2-3
2-3

1-2

B. De coniferen.
Het aantal loofhcmtstompen valt in het niet vergeleken bij dat van
de coniferen. Het is niet mogelijk deze alle te bespreken. Niet alle kon
den bestudeerd worden omdat een eenmalige opname reeds enkele weken vergt,
afgezien van de determinatie van Plagiothecium vondsten e.d. Alle goed
begroeide zijn echter bestudeerd en van vele vakken ook alle overige. De
meest ervan zijn slechts éénmaal opgenomen, vele ervan weer in eind 1957»
zodat het niet mogelijk is de veranderingen die zich nog voltrekken van
deze te beschrijven. Behalve de onder 1 en 2 besproken stompen zijn er
echter een aantal andere, die na de eerste opname, meestal in april 1956,
na twee jaar nog eens gekarteerd zijn. Ongeveer dertien daarvan geven
duidelijke veranderingen in de begroeiing te zien. Twee van deze (No, 4?
vak 2 en no. 29 vak 9) zijn in beide stadia afgebeeld terwijl van twee •
andere stomp 27 en 28 slechts de diverse mossen hun areaal hebben uitge~
breid, en wel vooral Eurynchium stokesii die op beide voorkomt evenals
Lophocolea en Plagiothecium cur"ifolium. Met iets Dicranum scoparium op
de eerste zijn dan alle mossen op deze, in vak 9 onder dichte Taxus don
ker staande, stompen genoemd.
Van de overige 9 zijn dan twee tabelletjes gemaakt, die resp. de
oude en de nieuwe toestand aangeven. Meestal zijn enkele nieuwe soorten
opgetreden zoals, Pohlia, Isopterygium, Hypnum, Mnium aff., Pseudoscler.
Pleurozium, Eurynchium stok, en Plagiothecium silvatioum. Soms zijn er
enkele verdwenen zoals de laatste door overgroeiïng of de pioniersoorten
Ceratodon en Aulacomnium.
Tabel 4< oude toestand van (april 1.956) van later in mosbedekking veran
derde stompen.
Nummer van de stomp

9

51

55

59

63

79

94

135

136

Mosbedekking in $

50

40

50

40

90

40

80

20

20

Lophocolea
Brach, rut.
Eurynch. stok.
Dicranum scop.
"
bonj.
Mnium affine
Pseudoscler.
Hypnum cupr.

2-2
2-2
3-4
2-2

2-3
2-3

1-2
x-2

2-3
3-3

x-1

1-3

3-4

2-2
1-2
2-3

2-2

2-3

x-2

3-3

2-3

x-1

1-2

2-3
3-3

4-4
3-3

x-2
2-3

SchaaL

0 c

! > !°

m o s

b&dzkk/rttj

i/cm &nK&Lt siompth

Cuf>riL 14 5b
,

<S%

{Lfprt i 1^68

No

r

}

,0
iff)à m

to
^S&bss't /

/

y Vit' */'•f/î v '/J*''1;^

'1/hiLc SCAjjtfsu$
H& SB

Mo 1<f

/ ;' fa

, ,

-*-

/

~ OLSJowCL
OonborMt'
Corhui* h»

»Axi

Jy/x />

/W

Î

M? /

%Sp&* °

°öSo« O Äj
"X "V/fo,
°C; X.

% \ -->\v

'3&ÔSS&.
'<s:.s^<s y y O.
Ozbhûioiiû,
b/cvî

x ( Vx)
2Ola.<joH

isp
Ijxs l-iJ-cis

Ho

BûiuLu

I ; 10

lof

W Cid-

' Oûhi-oCK +^>

l M'

- 55
Aulacomn. androg.
Ceratodon
Dicranoweisia
Rhytid. squarr.
Campylop. flexuos.
Atrichium
Mnium hornum
Dicranella
Pohlia nutans
Isopterygium
Plagioth. silvatic.
var. neglectum
Plagioth. denticul.
var. denticulat.

1-2

x-2
x-2

x-1
2-3

x-1

3-3

x-1
1-2

x-2
1-2
x-2
x-2
x-2

Tabel 4a, nieuwe toestand, jy3ril_ ±95Jk van dez_e_jstompen•
Nummer van de stomp

Oj

51

55

59

Mosbedekking in fo

75

50

100

100 90

Lophocolea
Brachyth. rutab.
Eurynch. stokesii
Dicranum scop.
"
bonjeani
Mnium affine
Pseudosclerop.
Hypnum cupres.
Aulacomnium androg.
Dicranoweisia
Rhytidiad. squar.
Campylop. flex.
Atrichum
Mnium hornum
Dicranella
Pohlia nutans
Isopterygium
Plagioth. silvaticum
var. neglectum
Plagioth. denticulat.
var. denticulatum
Plagioth. denticulat.
var. undulatum
Plagioth. curvifolium
Pleurozium

2-2
2-2
4-4
2-2

3-3
2-3
x-2

2-2

2-3
5-4

2-3
1-2

2-2
1-1
4-4

63

x-1

79

94

135

136

100

90

90

60

1-3
x-2

3-4

1-2
2-2
5-5

3-3
2-3
1-2

2-3

1-2

x-2

1-2

1-2

4-4
3-3
5-5
x-2

x-2
2-3

3-4

1-2

2-3

2-2

3-4
x-2
1-2
1-2
x-2

x-2
1-3

1-2
x-1
2-2

x-2
1-2
x-2

Het blijkt dat de stompen van deze tabel nog vrij sterk verschillen,
hetgeen met licht en vocht in verband staat. Op nogal donkere plaatsen
(9*135) overheerst Eurynchium en blijkt dat deze zich steeds meer uit,
Overigens illustreert deze tabel verschillende zaken die bij de bodem
mossen besproken zijn. Vermeldenswaardig is vooral Campylopus flexuosus
op stomp 94j die slechts hier in het Pinetum voorkomt en welke eerst
als "Dicranum scoparium" incognito bleef. Tenslotte is zeker zeer inte
ressant dat de zeldzame Plagiothecium denticulatum var, denticutum op
stomp 136 zulk een goede verbreiding verkregen heeft.
Van de overige stompen zijn nog vele het vermelden waard. Het best
zal dat kunnen geschieden in de vorm van enkele tabellen waarin stompen
van overeenkomstige plaatsen bijeen gezet worden, waarbij begonnen wordt
met een tabel van stompen in oude vakken zoals vooral 8 en 9. Op deze
duistere plaatsen is vooral Eurynchium samen met Brach.ythecium van belang.
Ook vindt men hier enkele stompen van donkere delen in overigens lichte
vakken zoals de ZO rand (49)» de W rand (111), de N rand (61) en het ZW
deel van vak 4 (147). De meeste zijn echter uit de oude vakken n.l. vak
2 (3, 161, 163), vak 8 (8, 10.150) en vak 9 (11, 12, 14, 15 in het 0 en
37 in het N deel).

- 56 Vanwege het voor een tabel te groot aantal stompen vrorden deze ge
splitst in die met een vrij soortenarme begroeiing, tot vier soorten en
rijker met verschillende mossen bezet, minstens vijf mossen tot zelfs
elf. De volgorde van de mossen is in beide tabellen zoveel mogelijk ge
lijk voor een betere vergelijking. Behalve de bedekking van de moslaag
in °/o wordt ook de oppervlakte van de stompen opgegeven om de opp. die de
verschillende mossen beslaan te kunnen schatten. Wanneer Eurynchium stok.
bij stomp 61 als aanduiding 3-3 heeft, is dit nauwelijks meer dan 1 dm2,
terwijl 3-4 voor deze soort op stomp 8 ongeveer 8 dm2 betekent (van 2550°/o van de stomp bedekkend). Het schatten van de oppervlakte van de stomp
evenals van de bedekking van de moslaag is evenwel lastig omdat de zij
kanten steeds twijfelgevallen zijn. Ze zijn meestal minder begroeid naar
mate ze hoger en steiler zijn en dan zelden meer dan 20terwijl de
stompbovenzijde dan volledig bedekt kan zijn. Bij het opp, moeten ook
steeds de zijwanden betrokken worden die het percentage van de bedekking
steeds drukken. Ze zijn dan ook niet steeds consequent meeberekend. Zo
als gezegd groeit vooral Lophocolea op deze zijwanden en aan de basis
graag b.v. Plagiothecium curvifolium.
Tabel 5 van vrij arm begroeide stompen, op tamelijk duistere plaatsen.
Nummer van de stomp

3

11

14

37

49

111

150

161

163

Oppervlakte in dm2

25

20

35

18

5

12

10

15

15

Mosbedekking in %

100

80

95

15

100

65

12

40

75

4-5

2-3
5-5
2-3

2-3
1-2
x-2
1-2

5-5
x-2

3-3
1-2
2-3

1-2
2-3
1-2

2-3
2-3
2-3

2-3

1-2

Eurynchium stokesii
3-3
Brachythec. rutabulum 4-4
Lophocolea bidentata
Mnium affine
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium
Atrichum undulatum

3-2

1-1

x-2

Nummer van de stomp

8

10

12

15

61

147

Oppervlakte in dm2

20

30

15

25

5

16

Mosbedekking in tfo

80

65

75

75

95

80

Eurynchium stokesii
Brachythecium rutab.
Lophocolea bidentata
Mnium affine
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium
Atrichum undulatum
Dicranum scoparium
Mnium hornum
Plagioth. curvifol.
Cephalozia bicuspid.
Aulacomnium androg.
Ceratodon purpureus
Brachyth. velutinum

3-4
2-3
3-3

x-1
4-5
3-3
1-2

4-4

1-2
2-3
1-2

2-3
4-4

4-5
x-1
1-2
2-2

x-3
x-2
x-1
x-2

x-1

1-2

x-1
x-3

1 1 1 I 1 1 1 1
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Tabel 6 van vrij rijk begroeide stompe n oj^ t ameli,ik duistere

:sen.

1-2

...

x-2
x-2

1-2

• 1 I
\>L
INJ

1-2

x-2
1-2

4-4
1-3
2-3

J
T

Wanneer men de mossenkaart en voor de standplaat de coniferenkaart,
gebruikt voor een vergelijking zal veel van de verschillen in begroeiing
duidelijk worden. De kaart geeft echter niet alle inlichtingen, zo ziet
men b.v. niet dat de vrij rijke stomp 8, met diverse vrij ongewone soor
ten, deze dankt aan het feit dat de erg oude en hoge stomp met wanden
van diverse stijlheden en tussenliggende vlakke delen voor de mossen ver
schillende mogelijkheden bieden. Zo is 61 zeer humeus en vrijwel met het
bodemniveau gelijk en temidden van een mossenoase gelegen.

- 57 De interessante onder de overige stompen zijn vrij lastig te rang
schikken, hoewel die van de N zijde meestal een apart karakter hebben.
De stompen in de diverse vakken zijn meestal ook vrij goed vergelijk
baar, zoals in vak 7> maar verschillen toch in standplaats en herkomst,
terwijl de begroeiing op een gladde en harde stomp meestal geheel anders
is dan op een humeus vergane. Dergelijke verschillen zijn er de oorzaak
van dat de stompen van vak 6 (140 - 145) in hun mosgroei nogal uiteen
lopen, evenals die in vak 4« De meester ervan komen voor in mosvegetaties
met Mnium affine, Pseudoscleropodium, Brachythecium rutabulum en Atrichum zodat deze mossen veelal ook over de stomp heen groeien. Opmerke
lijk rijk is stomp 144y i*1 vele opzichten de mooiste van het Pinetum,
wanneer we even afzien van 7 die tenslotte de meeste van de nu erop voor
komende soorten zal verliezen tengevolge van concurrentie door sterke
mossen. Bij de andere steekt ook af 56? gelegen onder een Deutzia-groep
en wel vooral door het talrijk aanwezig zijn van Brachythecium velutinum
(Fluweelmos) en daardoor enig in het gebied.
Wanneer deze stompen uit vak 4 en vak 6 samen behandeld worden en
daarna die van de N rand en de erop aansluitende II rand, blijven er niet
zoveel andere over die van veel betekenis zijn, hoewel diverse nog ge
noeg uit de toon vallen om een korte aparte bespreking te verdienen.
Dit zal dan na de beide juist aangegeven groepen gebeuren.
stompen uit de vakken 4 sn 6.
Nummer van de stomp

54

56

HO

141

142

143

144

145

Oppervlakte in dm2

15

18

18

10

15

20

20

16

Mosbedekking in fo

40

75

25

90

60

90

100

80

2-2

2-2
1-2
2-3
1-2

2-3
2-3
4-5
1-1

1-2
1-2
3-3
1-2
4-4

2-2
2-2
4-4
x-2
2-2

1-2
1-3
1-2
1-2

1-2
3-3

Brachythec. rutabulum 2-3
Pseudoscleropodium
x-2
Mnium affine
2-2
Lophocolea bidentata
2-3
Hypnum cupressiforme
Eurynchium stokesii
Atrichum undulatum
Brachythec. velutinum
Rhytidiadelphus squarr.x-2
Plagiothec. curvifolium
Ceratodon purpureus
Dicranum bonjeani
Pleurozium schreberi
Mnium hornum
Rhytidiadelphus loreus
Eurynchium striatum
Thuidium tamariscinum
Ptilium crista-castrens.
Polytrichum formosum
Plagiothec. laetum
Cladonia cornuta
"
fimbriata
"
pityrea
var. zwackhii
fm. hololepis
"
spec, (div.?)

x-1

x-1
x-1

x-1

4-3

1-2
3-3

1-3
3-3

x-2
x-2

x-2
x-2

x-2

2-2
2-3
2-3
x-2
1-2
x-2
x-2
x-1
x-2

2-3

x-2
x-2

Uit deze interessante tabel blijkt o.a. dat 142 vooral opvalt door
de combinatie van Cladonia's waaronder enkele bij de lichenen nader te
bespreken zeldzaamheden, terwijl 144 e©n fraai geheel van ten dele zeld
zame mossen vertoont, welke laatste in de tabel van een uitroepteken
voorzien zijn. Deze hebben zich alle in een reeds bestaand mosdek geves
tigd en groeien dus niet rechtstreeks op de stomp. Deze soorten flore
ren goed en Thuidium die twee jaar geleden nauwelijks te ontdekken viel
blijkt nu zeer opvallend uitgegroeid.
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nog schaars. Het zal van belang zijn de lotgevallen van deze stomp en
zijn mossen nog verder na te gaan.
De N en W randen vertonen zeer vele stompen die vrijwel alle goed
begroeid zijn met mossen, al slaat dit vaak meer op de bedekking dan op
de soortenrijkdom. Ze worden zoveel mogelijk in volgorde van 0 naar W
in tabellen weergegeven, waarbij een zekere scheiding gemaakt wordt in
soortenarme en wat rijkere mosbegroeiing.
Tabel 8. De vrij soortenarm met mossen begroeide stompen uit de N rand
van vak 1.
Nummer van de stomp

60

70

71

72

73

77

81

83

87

Oppervlakte in dm2

4

14

5

6

3

4

9

6

5

Mosbedekking in fo

40

50

60

100

75

15

90

35

95

Hypnum cupressiforme
Lophocolea bidentata
Dicranum scoparium
Dicranum bonjeani
Dicranoweisia
Brachythec. rutabulum
Pohlia nutans
Pseudosceropodium
Cladonia coniocraea

3-4
2-2
1-2

2-2
3-4
1-2

4-4
1-2

4-5
2-3

5-5
5-4
x-2

2-2
2-5
x-1

3-4
2-3

3-5

1-2

1-2

1-2

S-3

5-4
X-1

5-5
2-5

1-2
x-1

x-2

Tabel 9« De stompen uit de I'T rand van vak 1 met "vTij SC

mosbe-

Nummer van de stomp

65

66

67

69

75

76

78

80

84

Oppervlakte in dm2

15

15

3

40

5

10

15

12

12

Mosbedekking in ^

55

60

5

95

70

70

100

85

60

Hypnum cupressiforme
Lophocolea bidentata
Dicranum bonjeani
"
scoparium
Brachythec. rutabulum
Pseudoscleropodium
Dicranella heteromal.
Cerat0don purpureus
Pleurozium schreberi
Mnium hornum
Mnium affine
Brachythec. velutinum
Aulacomnium androgyn.
Atrichum undulatum
Pohlia nutans
Cladonia coniocraea

1-2
3-4
2-3

2-3
3-3
2-3

x-2
x-2

2-5

2-3
3-3
2-3

4-5
2-3

1-5
3-3
3-5

1-3
1-2
2-3

1-2
1-2
x-2
1-2
x-1

1-2
x-2
x-2
x-2
x-1
x-1

1-2

3-3
3-5
1-2
5-5

x-2

x-2

x-2
x-2

2-5
x-1
x-2

2-2
x-1

3-5
x-2
2-2

2-2
2-4
4-4

x-3

1-2

x-2

x-2

x-2

2-5

Tabel 10. De stompen van het W d<sel va n de I rand van Yiet Pirïetum.
Nummer van de stomp

86

88

89

91

92

93

95

96

97

Oppervlakte in dm2

9

10

15

4

12

8

10

10

5

Mosbedekking in

70

80

90

75

15

75

100

65

95

4-4
1-2
2-3

2-3
1-2
4-4

5-4
x-2
2-2

4-5
x-2
1-5

x-2
2-2

4-4
1-3
2-3

3-4
3-3

5-4 4-5
2-5
5-4
x-2

<fo

Hypnum cupressiforme
Lophocolea bidentata
Dicranum bonjeani
"
scoparium

1-2

- 59 Dicranoweisia
Brachythec. rutabulum
Pseudoscleropodium
Eurynchium stokesii
Pleurozium schreberi
1-2
Mnium affine
Dicranelia heteromal.
Isopterygium elegans
Pohlia nutans
Plagiothec laetum
"
curvifolium x-2
Cladonia cf coniocraea

i
I
x-2 i
x-2 j

x-2
x-2

t
i

i

x-2

2-2

1-3

2-3
2-3
x-2

2-3

x-2

x-2

x-2
x-2

2-2

x-1
x-1

Tabel 11. De stompen in de W rand van het Grote Pinetum.
Nummer van de stomp

98

100

102

114

115

116

169

170

177

Oppervlakte in dm2

14

3

4

10

6

12

4

15

4

Mosbedekking in ^

75

55

80

100

90

3

50

50

70

2-2
4-4
x-2

5-5

5-5

2-3
3-3

1-2
2-3
2-3

3-3

Hypnum cupressiforme
1-2 4-4
Lophocolea bidentata
4-4
Dicranum bonjeani
"
scoparium
x-1
Brachythec. rutabulum x-1
Eurynchium stokesii
2-3
Pseudoscleropodium
Pohlia nutans
Isopterygium elegans
Mnium affine
Mnium hornum
Brachythec, velutinum
Pleurozium schreberi

x-2
1-2

1-2
x-2

x-2

x-2

1-3

2-3

3-3

2-3

x-2
1-2
x-1

1-2
x-2

Deze tabellen spreken voor zich en laten vooral zien de algemeenheid
van Hypnum. cupressiforme in de N en W rand tegen de zeldzaamheid van
Mnium affine, Eurynchium stokesii en Atrichum die op de andere stompen
talrijk voorkomen.
Van de nog niet gememoreerde stompen zijn er nog negen van belang,
die meestal voor het gebied bijzondere soorten vertonen en die tot slot
achtereenvolgens besproken zullen worden.
No. 1, Deze stomp is mogelijk die waarop destijds Rhytidiadelphus loreus
en Drepanécladus uncinatus gezien zijn. In april 1956 was de si
tuatie als volgts Opp. 4-0 dm2, mosbedekking 20fo. Brach, rut. 2-3 >
Aulac. androg. 2-3, Hypnum 1-3, Pseudoscl. 1-2, Atrichum x-2,
Mnium affine x-2, Lophoc. bid. x-2 en Ceratodon x-2. Vooral
Brachyth. heeft zich tot 1958 sterk uitgebreid (3-4) en b.v.
Ceratodon overgroeid. Ook Pseudoscl, breidde zich over een ander
deel van de stomp danig uit (2-3) terwijl zich Cephalozia bicuspidata nog vestigde.
No. 6. Deze zeer humeuse, kleine stomp in vak 2 vertoont het beeld van
de omgevende mosvegetaties» Opp. 4 dm2, moslaag 100fo. Mnium affine
4-5? Mniun hornum 2-2, Pseudoscl, 2-4, Pleurozium x-1, Brach, rut.
x-2 en Atrichum x-2.
No,19* Vertoont als enige in het Pinetum vrij talrijk Isothecium myosuroides boven op de stomp (l-2). Deze groeit in gezelschap van
Brach, rut. x-2, Hypnum 2-2, Eurynchium sok. x-2 en Loph, bid.
1-2, Opp. 3 dm2, bedekking mossen 20fo.
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van vak 9 is de enige vindplaats van Lepidozia reptans (Neptunusmos). Het is een oude humeuse stomp, opp, 12 dm2, moslaag
40Lepidozia 2-2, Lophocolea "bid. 2-3 en de in dit milieu
passende Plagioth. laetum 3-3«
Wo. 31. Een molshoop-achtige bergaarde eigenlijk, is uitermate vergaan
en valt op door het voorkomen van Eurynchium striatum (x-2)
met daarbij Eur. stok, 2-2, Atrichum 1-2 en Plagiothec, laetum
1-2. Opp. 40 dm2, moslaag 10$.
No. 34» Deze heeft evens vrij sterk humeus van karakter, oop. 5 dm2,
moslaag 30fo en heeft als belangrijkste deel van de mosbegroei
ing Isopterygium silesiacum (2-2) in de volgens Barkman karak
teristieke combinatie met Plagiothec. curvifolium 2-2 en Pla
giothec. laetum 1-2 en daarnaast nog Mnium hornum 2-3 en Lo
phocolea 2-3.
No. 42. valt op door zijn sterke bedekking met een Plagiothecium die
als Plag, denticulatum var. denticulatum gedetermineerd werd,
met enige aarzeling vanwege de zeldzaamheid van deze soort in
ons land. De brede aflopende band met korte wat afgeronde cel
len voorzien van chlorophyllkorrels wijzen er echter op even
als het forse blad met aan de top enige tandjes (3-3). Verder
zijn nog aanwezig Eur. Stok. 2-3 en iets Lophoc. x-2. Opp.
6 dm2, mosbedekking 55^«
No. 68. halverwege de N rand wijkt van de overige stompen zeer af door
dat hij met zware zijwortels grotendeels uit de grond gerukt
is door de omgevallen boom en hij met zand en aarde bedekt is.
Daarom ziet men er veel Ceratodon op ( 5 dm2), evenals Atrichum,
Dicranella, Pohlia en Lophocolea.
Het sortiment van acrocarpe mossen wordt nog versterkt door
Polytrichum piliferum, die op meerdere delen van de stomp goed
aanwezig is en die nergens elders zo fraai werd aangetroffen.
No,106. Deze stomp in de NW hoek valt om meerdere redenen op. Hij is
hoog afgezaagd (30 cm) en het overgebleven stamstuk helt sterk
hetgeen de mossen een goede standplaats biedt. Het kopse deel
is geheel met Lophocolea begroeid, die elders ook talrijk voor
komt. Aan de basis ziet men een fraaie vegetatie Atrichum met
sporekapsels, terwijl Dicranoweisia en Dicranella ook beide
zeer mooi met kapsels aanwezig zijn. Daarnaast wat Hypnum en
Dicranum bonjeani. Hier evenals op de meeste andere stompen
van het Pinetum wordt duidelijk gedemonstreerd dat Lophocolea
bij voorkeur op het veelal rottende hout zelf voorkomt, waar
hij meestal overvloedig sporekapsels heeft, liever dan op de
schors.
No,132. Dit is een oude zeer holle stomp, waarvan de brede zijwanden
slechts nog overgebleven zijn, welke aan de bovenzijde met
Brach, rut. begroeid zijn, vrijwel volledig op een door Hypnum
bezette hoek na. Op de buitenzijde ziet men Lophoc. en op de
binnenzijde zeer fraai Plagiothec. silvaticum var, neglectum
een nogal zeldzame soort in het Pinetum.
Nadere bespreking van enkele van de meest belangwekkende mossen, o.a»
vergeleken met de literatuur enhet voorkomen in ons land.
Bladmossen.
Amblystegium juratzkanunn Deze werd op de stomp van een Picea orientalis (7) aangetroffen, een ongewoon substraat
voor deze mossoort, die in ons land een voor
keur heeft voor Alnus en vooral op moerassige
plaatsen voorkomt.
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van Putten werd hij niet aangetroffen en vermoedelijk is deze soort
vrij zeldzaam te noemen. De habitus wijkt in de typische vorm zeer af
van Amblystegium serpens en gaat meer in de richting van een Drepanocladus of Leptodictium. Deze werd op de bedoelde stomp bijzonder fraai
gezien.

De standplaats op een heilinkje bij een beuk aan de N rand sluit
geheel aan bij de bekende standplaatsen op kale delen langs paden in
beukebossen, opgeworpen wallen (eenmansgaten) en kaalslagplaatsen van
hakhout.
Calliergonella cuspidata.
Behalve zeer fraai op de stomp van Picea orientalis, werd deze
voor een Pinetum op de Veluwe nogal ongewone soort ook nog een weinig
tussen Haakmos ontdekt.
Cirriphyllum piliferum.
Deze groeide zeer weinig in de ïïf rand van vak 3 tussen vooral
Pleurozium en Barbilophozia barbata en is zeer zeldzaam in het Pinetum,
uncinatus.
Op de bekende stomp 7 is deze goed ontwikkeld en vroeger werd dit
mos al eens op een andere coniferenstomp in het Pinetum gezien. Ik vond
deze ook reeds in het Amsterdamse Bos en het Naardermeer, beide malen
epiphytisch op Salix, hetgeen er op wijst dat deze soort vrij vaak op
hout groeit. Hij werd echter op geen enkele van de regelmatig door de
Bryologische Werkgroep gehouden weekend-excursies in ons land op bomen
gevonden, zodat hij misschien over het hoofd gezien is ofwel zeldzamer
is dan ik vermoed.

Enkele malen twijfelachtig maar op stomp 34 zeer overtuigend bleek
deze soort voor te komen, die op een wat glazende Brach, rutabulum ge
lijkt en zeer opvalt door de lange, gebogen en duidelijk getande bladpunt. Barkman vermeldt deze van vermolmde berke- en eikestronken en dan
veelal samen met Plagiothec. curvifolium en PI, laetum hetgeen ook hier
het geval is, waar de soort op een zeer humeuse coniferenstomp groeit.
Leptodictium riparium.
Werd op drie Picea-stompen aangetroffen (Pc. abies en Pc. orien
talis o.a.) en min of meer beschouwd als indicator voor de goede voch
tigheidsgraad van het Pinetum,
Mnium undulatum.
Deze soort is verre van zeldzaam maar vermeldenswaard door het
fraaie en rijkelijke voorkomen in het Pinetum op meerdere plaatsen zo
als verscholen in de NO hoek van vak 2 in een dichte facies van Hedera
en in de 0 rand juist ten N van de grote Douglas, begrensd door Mnium
affine. Op twee plaatsen ziet men dit mos bij Picea soorten n,1, in het
NO deel van vak 3 bij Pc. orientalis en in het N rand van vak 6 tussen
Pc.a.Ohlendorfii en Pc.a.compacta.
Orthodontium lineare.
In het verslag van 1954 en ook in Buxbaumia (Naardermeer) is reeds
op het vrij explosieve optreden van deze soort gesproken. Aanvankelijk
waren twee Douglas-sparren in de N rand sterk bedekt (Opp. bijna een
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zien in de buurt van de beide Douglas-sparren in de N rand, met een
uitzondering op Abies grandis alle weer op Douglas. Bij de eerste rijke
vindplaatsen breidt deze soort zich ook over de grond uit, vooral wel
over de wat uitstekende wortels tot ongeveer een meter van de stam. Op
loofhout is hij nog niet aangetroffen, ondanks intensief onderzoek. De
verbreiding in het Pinetum geschiedt vrij langzaam, veel minder dan in
de N randbossen van het Naardermeer, omdat de meeste coniferen een der
mate droge schors aan de basis hebben, dat ook Orthodontium er niet kan
groeien. Lophocolea ontbreekt op vrijwel al deze bomen evenzeer.. Tooh
kan Orthodontium op Douglas tot ruim 50 - 60 cm hoogte groeien en is
hij dus tegen vrij droge groeiplaatsen wel opgewassen. De toekomst zal
uitmaken hoe dit van oorsprong tropische mos zijn areaal in het Pinetum
tenslotte nog zal vreten uit te breiden.
Plagiothecium.
De soorten van dit geslacht zijn gedetermineerd met de tabel van
Barkman in Buxbaumia (Lit.), vooral de groep laetum-denticulatum. Het
Pinetum blijkt vrij rijk te zijn aan soorten en vormen van dit ondanks
alles moeilijke geslacht. Vrijwel alle kenmerken zijn variabel. Zo wer
den van Plag, denticulatum zowel de var. denticulatum als de var» undulatum aangetroffen, welke laatste microscopisch goed overeen kwam met
de beschrijving maar waarvan de habitus nogal sterk afweek. De ronde
cellen van de aflopende band wijzen er o.a, sterk op. De var. denticu
latum echter werd in wat als de typische vorm beschouwd moet worden
aangetroffen, maar ook twee malen vrij twijfelachtig. De algemeenste
soorten zijn Plag, curvifolium en PI. laetum ook in het Pinetum ter
wijl PI. silvaticum in zijn var. neglectum op drie plaatsen werd ge
zien, rijkelijk op stomp 132 welke besproken werd. Plag, undulatum
groeit slechts op de oude brandplek in vak 9 waar hij zich tot dusver
tegen de concurrentie van andere mossen heeft weten te verdedigen.
Ptilium crista-castrensis.
Deze soort die op stomp 144 groeit gold tot voor kort als zeer
zeldzaam en was alleen recent bij Gorssel gevonden. Stapelveld ontdekte
bij zijn onderzoek van de Drentse Larixbossen dat dit mos daar vrij
regelmatig voorkomt in de zuurste Larixopstanden van ongeveer twintig
jaar oud terwijl men hem meer in oude naaldbomen zou verwachten. Ver
moedelijk zal het Grote Pinetum wel de enige standplaats in Gelderland
zijn omdat de onderzochte Larixbossen vooral in het Speulderbos bijzon
der arm aan bodemmossen zijn en sterk afwijken van die door Stapelveld
in Drente onderzocht zijn. In het Pinetum groeit hij op een rijk met
mossen bezette stomp tussen deze en niet rechtstreeks op het hout, sa
men met interessante mossen zoals tabel 7 laat zien.
Rhytidiadelphus loreus.
Deze groeit op dezelfde stomp als Ptilium samen met .o.a. Thuidium
en Eurynchium striatum. Eerder was hij al eens op een andere oude naaldhoutstomp gevonden. Deze soort vond ik ook in het Naardermeer op een
berkestomp maar verder is het vooral een bodembewoner, In de omgevende
Malenbossen is hij op diverse plaatsen nogal verbreid, zoals vooral in
de Malenbeuken, het meest W perceel van het Sprielderbos en ook te vin
den in de Leemkuil van het Solse Gat en de Kattenberg in het Speulder
bos hetgeen eerst de laatste jaren is gebleken.
Thuidium tamariscinum.
Dit mos is veel zeldzamer dan Rh. loreus in de omgevende bossen en
is behalve op st. 144 in het Pinetum nog te vinden in het W deel van vak
8, eveneens tussen vele andere mossen als Polytrichum, Atrichum,.Dier.
bonjeani en Pleurozium.
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Twee soorten komen in het Pinetum voor, IJ. crispa weinig op Salix
vak J> en fraaie op een Eik, op 11 meter hoogte in de vork van de stam
(bij stomp 66) en U. bruohii, Deze is algemener en ook op verschillen
de eiken gezien, meestal met kapsels, evenals op meerdere wilgen. Hij
schijnt in ons land plaatselijk nogal verbreid, tenminste in de door mij
onderzochte gebieden (ZW oever Naardermeer, Y/ilgen Z zijde Amsterdamse
Bos) maar minder in de Malenbossen waar slechts enkele vondsten gedaan
zijn. Zeker echter is dit mos niet zeldzaam te noemen,
Levermossen.
Barbilophozia barbata.
Deze mossoort is vrij verbreid in het Pinetum en op vier plaatsen
in drie vakken aanwezig. Het fraaist wel in vak 3 bij de NO Picea orientalis en weinig bij de N rand. Minder rijkelijk in het centrum van vak
5 en in het 7/ deel van 2, steeds op vaste ondergrond. Wasscher (lit)
die de levermossen van Midden Drente zeer uitvoerig onderzocht, vond
deze daar op twee plaasen, op een walletje en op de heide,
Barbilophozia lycopodioides.
In de uiterste UW punt van het Pinetum, tegen de N grens van de
grote facies Ptilidiurn, over enkele meters verbreid. Deze soort werd
door Wasscher drie maal gevonden in Drente, op een houtwal, op de heide
en in een rotstuin. Met deze vondsten mee zijn nu 12 vindplaatsen in
ons land bekend, alle in Drente (7) en Gelderland (5) gelegen. De vondst
in het Pinetum is een mooie uitbreiding van de bekende gegevens en sluit
geheel aan bij de verspreiding in Gelderland (Ede, Renkum, Tongeren bij
Epe, Lunteren, Deelense zand). Deze nieuwe vindplaats is het dichtst
bij het IJsselmeer gelegen, Wasscher zegt dat volgens Verdoorn deze mon
tane soort een typisch relict is uit het Glaciaal of een kort na het
Glaciaal vallende periode. Dit komt overeen met het Pinetum dat ook ge
legen is op het gestuwd praeglaciaal en en waar ook op verschillende
plaatsen keileem aan het oppervlak komt.
Chiloscyphus polyanthus.
Op de vochtige stomp 7 van Picea orientalis groeide dit levermos
op verslijmde delen van andere mossen, een vreemde standplaats voor dit
mos dat anders slechts langs slootjes en in venen voorkomt,
Lepidozia reptans.
Op een plaats slechts op een humeuse ooniferenstomp (30)» Dit mos
groeit graag op vermolmd hout in eiken-berkenbossen maar ook b.v. tus
sen Leucobryum in beukenbos.
Lophocolea.
De soort die op boomstammen talrijk is, meende ik meestal als L,
bidentata te moeten beschouwen, daar de topbladen nog regelmatig tweetoppig waren. Echte L. heterophylla werd maar weinig gezien. Mogelijk
echter is deze laatste verkeerd opgevat omdat allerwegen deze als zeer
algemeen op stompen en dood hout geldt.
Metzgeria furcata.
Op vijf wilgen werd deze soort aangetroffen, ook fraai op een Acer
en zeer weinig op een Vlier. In de omgeving is deze ook vertegenwoordigd
zeer veel op een Juglans regia bij Klein Schovenhorst en op beuken in de
Malenbossen,

Op twee plaatsen op een wilg in vak 3 en op drie eiken in de N rand
zoals bij de bespreking van de eiken reeds naar voren kwam.
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vrij algemeen, vooral ook in de Malenbossen op beuk en minder op eik.
Wellicht is de algemeenheid ook plaatselijk omdat Wasscher die deze soort
voor het eerst in ons land in Drente op een wilg vond deze later niet
meer overtuigend heeft kunnen vinden. Zeker is echter dat dit fraaie
levermos op vijf plaatsen in het Naardermeer werd aangetroffen,
Radula oomplanata.
Op twee plaatsen op een Salix in vak 6, Zeldzaam in het Pinetum
en de omgeving. Ook Wasscher vond hem slechts eenmaal op een Wilg in
Drente. Dit levermos is vooral op Essen te vinden die hier ontbreken.
Riccia glauca.
Deze is algemeen op de paden en op honderden plaatsen gezien,
Wasscher vond hem algemeen in Drente langs sloten, in tuinen en langs
akkers, maar het meest nog wel op leemachtige zandgrond. Een dergelijk
substraat vormen ook de paden in het Pinetum,
Scapanea compacta.
Deze soort is b.v. in Drente vrij algemeen maar in het Pinetum op
een plaats gezien, op een uitstekende wortel op het pad bij de ZO punt
van vak 8,

Hoofdstuk 7.

De Lichenen.

De volledige lijst van de aangetroffen lichenen is in aansluiting
op die van de mossen en levermossen reeds gegeven, omdat bij een bespre
king van de epiphytische en saprophytische oryptogamen de mossen en li
chenen niet te scheiden zijn. Daarom vindt men in de tekst bij en in de
tabel van de Eiken en minder de Wilgen vele bijzonderheden over verschil
lende lichenen, waarnaar allereerst verwezen wordt. Voor de determinatie
van de zo lastige Cladonia soorten ben ik Dr R.À. Maas Geesteranus van
het Rijksherbarium veel dank verschuldigd, evenals voor het op naam bren
gen van de Peltigera's.
Vrijwel zeker komen meer Cladonia soorten in het Pinetum voor dan
men in de lijst aantreft, maar het materiaal is vaak zeer gering zodat
het meenemen dikwijls uitroeien zou betekenen. Daarbij zou alle materi
aal ter . determinatie opgestuurd moeten worden, hetgeen een ontoelaat
bare tijdsinvestering van andere zou betekenen.
Door twaalf zorgvuldig genomen steekproeven van op het oog ver
schillende vormen, overigens vrijwel alle vrij mooie vindplaatsen omvat
tend, zijn vermoedelijk niet veel soorten aan de aandacht ontsnapt. Het
meegenomen materiaal van stomp 142 (tabel j) bleek uit drie soorten te
bestaan, n.l. Cl. cornuta, Cl. pityrea var, en Cl. fimbriata, waardoor
men twijfelt aan de volledigheid van de lijst. Indien dit materiaal niet
verzameld was, zouden n.l, de twee eerste ontbreken. Wat onder deze Cl.
cornuta aangaat, deze werd in 1954 door Maas Geesteranus als nieuw voor
ons land vermeld, evenals de fm. phyllotoca die ook in het Pinetum werd
gevonden (stomp 58)» Van Cl. cornuta zijn in totaal drie vondsten bekend
(1920, 1941 en 1953) alle uit Drente, zodat het de eerste vondst buiten
Drente is. Van de fm, phyllotoca is slechts een recente vondst bekend
uit Zeeland (1951) en een uit de vorige eeuw van Groningen, Het is ech
ter niet uitgesloten dat van beide sinds de publicatie die als uitgangs
punt genomen is (lit, 1954) nog meer vondsten zijn gedaan. 01. coniocraea is de algemeenste soort in het Pinetum, zowel als daarbuiten op
boomstompen en -voeten, terwijl Cl. fimbriata en Cl. pyxidata ook vrij
algemeen zijn. Een van de weinige in het veld te herkennen soorten is
Clad, digitata, met tot een cm grote grondschubben met een wat omgesla
gen rand en gelige onderzijde, de enige ook die ik zelf op naam kon bren
gen, Van Cl, pityrea var, zwackhii fm hololepis weet ik niet hoe het met
het voorkomen in ons land
staat.
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Van de Parmelia's valt weinig bijzonders te vermelden. Het zijn alle
vrij tot zeer algemene lichenen, het minst misschien Parm. tubulosa die •
toch driemaal werd gesignaleerd. Vermeldenswaardig is wel dat Parm.
physodes eenmaal hoog in een eik op een zijtak met fraaie apothecien werd
gezien, Parmeliopsis ambigua is veel zeldzamer en vooral "beperkt tot
Gelderland. Maas Geesteranus geeft in zijn dissertatie over de Parmeliaceae(lit) 9 vindplaatsen in deze provincie tegen 4 in Brabant en Limburg,
Hij komt echter ook meer naar het UW voor, getuige het feit dat ik hem
tweemaal op Alnus in het Naardermeer vond(grens van prov.Noord-Holland
en Utrecht.
Interessant zijn ook de beide Cetraria's, die op vele eiken voor
komen echter steeds hoog in de bomen. Beide zijn vooral in Gelderland
te vinden en veel zeldzamer in andere provincies. De Peltigera-soorten
zijn beide op verschillende plekken in het Pinetum aanwezig maar verre
van algemeen. In totaal zijn vermoedelijk niet meer dan tien standplaat
sen aan te wijzen. Helaas zijn deze soorten niet steeds met de mossen mee
ingetekend zodat de kaart in dit opzicht niet volledig is.
Misschien is behalve Microphiale diluta nog een andere soort van
deze ascolichenen aanwezig, die door hun apothecia sterk aan sommige
kleine ascomyceten doen denken. Op meerdere bomen en struiken als dood
hout van Deutzia, Wilgen en Eiken werden dergelijke vormen gezien maar
ze zijn niet ter determinatie meegenomen. Tenslotte is het groenwier
Threnteporia ook veel op bomen aanwezig. Dit wier dat ondanks de naam van
de groep waartoe hij behoort oranje gekleurd is, doet door de groeiwijze
wel iets aan bepaalde lichenen denken.
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De paddestoelen»

Dit deel van het onderzoek is het meest uitgebreid en systematisch
ter hand genomen en nochtans het minst volledig van alle delen van de
inventarisatie gebleven, In het laatste uitgebreide verslag van het on
derzoek van het Grote Pinetum van 1954 konden 1J6 soorten paddestoelen,
zij het niet alle bij naam, als gevonden worden vermeld. In de volgende
jaren is dit aantal sterk toegenomen en meer dan verdubbeld zodat nu on
geveer 580 verschillende paddestoelen zijn geconstateerd. Dit is natuur
lijk een zeer hoog aantal maar toch moeten veel meer soorten fungi aan
wezig zijn. Dit valt reeds af te leiden uit de aanwinsten van de laatste
jaren na het verslag van 1954» n,l. in 1955 61, in 1956 zefs 114 en in
1957 slechts ongeveer 3°« Dit laatste in verhouding geringe aantal is
vooral het gevolg van de mossen-kartering die bijna alle tijd opeiste
terwijl de weersomstandigheden voor de ontwikkeling van de vruohtlichamen
van de fungi ook ongunstiger waren dan in de vorige jaren. In 1955 envooral 1956 waren de zomers voldoende voohtig en kon ook vrij wat tijd aan
de paddestoelen besteed worden hetgeen zeer goede resultaten opleverde.
Verwacht werd in 1957 zeker een aantal van 400 te kunnen bereiken, maar
door de genoemde oorzaken kwam daarvan niets.
De moeilijkheden die de studie van de paddestoelen meebrengt zijn
voldoende uitgebreid benadrukt in vorige verslagen, vooral in dat van
1954» Omdat zelfs na 6 jaar onderzoek lang niet alle fungi die in de
grond als mycelium aanwezig zijn, bovengronds vruchtlichamen vormen en
daarnaast veel kleinere soorten, veelal onder blad e.d. levend, nauwe
lijks te vinden zijn, kan de lijst slechts vrij onvolledig zijn. Dit geldt
in sterke mate voor de kleinere ascomyceten dan voor de meer opvallende
en grotere basidiomyceten (meestal hoedpaddestoelen). Wat deze laatste
betreft vlei ik me de hoop een minder duidelijke onvolledigheid te hebben
bereikt, al kan aan de determinaties nog heel wat aangevuld worden.
De ascomyoeten die zeer rijk in het Pinetum aanwezig moeten zijn,
hebben zich ongetwijfeld met meer succes aan het onderzoek onttrokken.
Van vele verzamelde soorten is de determinatie nog niet verricht, zodat
dit deel van de mycologische inventarisatie nog weinig rijp voor een ver
slag is. Hetzelfde geldt voor vele van de Aphyllophorales (houtbewonende
fungi meestal) zodat deze groepen, wat de niet gedetermineerde soorten
ten dele betreft wellicht beter op een andere wijze in dit verslag kunnen
v/orden opgenomen, dan in de soortenlijst.
Dat deze groepen, ondanks het langdurig onderzoek nog zo weinig op
naam gesteld zijn, ligt ook aan het tijdgebrek dat enkele specialisten
wier hulp in deze zeer wenselijk is, verhinderde de determinaties te ver
richten, Daarnaast zijn van vele soorten te weinig exemplaren gevonden om
materiaal over te houden om op te kunnen sturen of zelfs maar een volle
dige beschrijving toe te laten. Omdat diverse malen zendingen naar het
Rijksherbarium e,d, niet tijdig behandeld konden worden, zodat het mate
riaal verloren ging, is als regel aangenomen geen enkele niet reeds be
studeerde soort op te sturen. Zoals gezegd liet het materiaal zich vaak 1
niet delen of was het na de beschrijving vrijwel op. De meeste belangwekk nde niet op naam gestelde soorten werden na de eerste vondst niet op
nieuw aangetroffen. De conclusie is dus dat het onderzoek nog geruime tijd
voortgezet dient te worden.
De opzet van de inventarisatie, n.l. van alle groepen fungi is ook
een te zware opgave. De geslachten van de Basidiomyceten geven vaak elk
op zich al grote moeilijkheden, zoals Clitooybe, Conocybe, Cortinarius,
Mycena, Inocybe en Rhodophyllus om er slechts enkele te noemen. De klei
nere Ascomyceten, die op de stompen, het dode hout, de vele soorten blad,
naalden, kegels en de overjarige stengels van kruidachtige planten rijke
lijk voorkomen, geven weer geheel andere moeilijkheden, zelfs voor de
specialist van deze groep. Daarbij komt nog het dusitere geslacht Cordiceps e.a, en de Aphyllophorales, Kortom, de inventarisatie als geheel is
in een te korte tijd zonder voldoende hulp van verschillende specialisten
een vrijwel onmogelijke opgave, als daarnaast nog andere plantengroepen
veel tijd en aandacht vragen. De bedoeling kan dus niet zijn alles volle
dig te bestuderen maar eerder van alles zo veel mogelijk teneinde tenslot
te een zo groot mogelijke volledigheid te bereiken. Dit stadium nu is
voor de paddestoelen nog niet bereikt. Overigens zullen later aan de hand
van de beschrijvingen en het geconserveerde materiaal veel van de nu nog
indeterminate soorten fungi op naam te brengen blijken.
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gen ; zoals uit het vervolg van het verslag zal blijken. Vele zeer inte
ressante soorten paddestoelen zijn gevonden en gedetermineerd en daarbij
zijn er verschillende nieuw voor ons land. Alle vondsten van niet te al
ledaagse soorten zijn op de kaart aangegeven, die op diverse plaatsen
ware concentraties van tekens te zien geeft.
Om de mycoflora succesvol te kunnen bespreken is het nuttig de soor
tenlijst eerst te geven. De gebruikte aanduidingen zijn vrijwel dezelfde
als die in het verslag van 1954? afgezien van een enkele uitbreiding.
Dit betreft de opgave van het nummer van de beschrijving en het gedroog
de bewijsmateriaal, hetgeen in verband met mogelijke controle of determi
natie door anderen van belang kan zijn. Het geeft tevens aan welke soor
ten volledig bestudeerd, beschreven en afgebeeld zijn, zowel macrosco
pisch als microscopisch.
Het is van belang de gevolgde naamgeving te bespreken zeker voor zo
ver die afwijkt van die in de verslagen van 1952 en vooral 1954» Toen was
hoofdzakelijk de nomenclatuur gebruikt van Kühner en Romagnesi in hun
"Flore analitique des champignons supérieurs (1955) maar deze is nu wat
meer verlaten, omdat de opgave van de auteurs meestal vrij onvolledig is»
De door hen gebruikte systematische indeling is in grote lijnen overgeno
men, maar Traar ze b.v, zichzelf verloochenen door geslachten als Tubaria
onder Naucoria en Galerina als Galera op te nemen, is dit niet nagevolgd
evenals waar ze onnodig een te conservatief standpunt innemen. Ook de Honingzwam, die ze als Clitocybe opnemen is weer onder de naam Armillariella
mellea genoemd. Dit is meer overeenkomstig de naamgeving van R. Singer in
Lilloa (The Agaricales in modern taxonomy, 1949)> waaruit de auteurs vaak
zijn overgenomen, wanneer de naamgeving met de hier gevolgde overeenkwam.
Wat dat aangaat houdt de Index op de eerste 20 jaargangen van Fungus (Het
blad van de Ned, Mycologische Vereniging) door Dr R„A. Maas Geesteranus
het juiste midden tussen de Flore en Singer, Deze Index is voor de nomen
clatuur dan ook vrijwel nauwgezet gevolgd maar aangezien vele van de ge
vonden soorten daarin niet voorkomen werd voor deze, wat de Agaricales
betreft, bijna steeds gebruik gemaakt van Singers publicatie in Lilloa,
Deze laatste auteur werd echter niet gevolgd waar hij geslachten als b.v.
Mycena, Omphalia en Marasmius in diverse genera splitst, waardoor een
groot aantal nieuwe combinaties noodzakelijk zou worden, die nog weinig
bekendheid genieten, hetgeen een practisch bezwaar is. De door mij gevolg
de naamgeving is dus van meer gematigde aard. De verschillen met de lijs
ten van 1952 en 1954 komen op het volgende neers
In 1954 zijn Pholiota en Flammula als Dr.yophila bijeen gevoegd en
Deoonica, Hypholoma en Stropharia als Geophila. Wat Dryophila betreft, de
genera Pholiota en Flammula zijn inderdaad niet goed te scheiden, maar
het is de vraag of men voor de combinatie van deze de naam van '.Oryophila
(Quélet 1886) moet aanhouden, dan wel Pholiota (Fr.) Quélet 1872—173y zo
als Singer doet, Howel het eerste aangehouden is, in navolging van de
Flore, is wellicht het laatste juister.
Geophila is echter niet overgenomen omdat de samenstellende genera
zeer behoorlijk te onderscheiden zijn, zodat ze als Deconia, Stropharia
en Naematoloma (Hypholoma) zijn opgenomen. Op de kaart vindt men deze na
men echter nog als onder geslachten van Geophila, Psalliota (1954) is nu
zoals algemeen gedaan wordt als Agarieus opgenomen. Ook enkele namen zijn
veranderd door nadere determinaties
Gymnopilus sapineus
Inocybe fastigiata sl.
Mycena cf. metata
Russula cf. turci

is
is
is
is

nu
mu
nu
nu

Gymnopilus penetrans
Inocybe maculata fm
Mycena leptocephala
Russula nauseosa.

Toelichting bij de soortenlijst van de paddestoelen.
Evenals in vorige jaren is de volgorde een alphabetische, ook al ra
ken daardoor enkele homogene groepen verspreid. Het heeft het voordeel
dat geen uitgebreide systematische indeling, die voor niet-ingewijden vele
moeilijkheden biedt, doorgevoerd behoeft te worden. Daarnaast geeft het
veel gemak om van de afkortingen waarmee de paddestoelen op de kaart zijn
aangegeven de volledige naam te vinden.
Een indeling in kolommen,zoals in 1954» die nu veel talrijker zouden
moeten worden dan voorheen is nu niet mogelijk gezien de breedte van het
papier. Daarom wordt volstaan met een enkele aanduiding van de algemeenheid.
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zamer soorten vermeld tij de bespreking van deze na de lijst.
Beide aanduidingen samen geven tooh enige informatie, aangevuld met ge
gevens van de kaart. Niet alle in de lijst opgenomen soorten zijn gede
termineerd. Bij de niet op naam gebrachte fungi kan men de volgende drie
groepen onderscheidens
A. Vrijwel zeker juist gedetermineerde soorten die echter nog ruimte voor
twijfel laten. Deze zijn aangeduid met cf. voor de naam (confer = te
vergelijken met). Zo betekent Inocybe cf. gausapata, dat deze padde
stoel vermoedelijk de genoemde is, maar dat niet geheel zeker te zsggen is.
B. Soorten die niet gedetermineerd konden worden, maar die het meest in
de buurt komen van de genoemde, welke onder meer een goede indruk van
de habitus geeft. Deze zijn aangegeven met
zoals Cortinarius
uraceus, sterk op deze gelijkend maar door enkele verschillen vrijwel ze
ker niet identiek met genoemde soort,
C. Fungi die in het geheel niet gedetermineerd konden worden zoals vele
kleinere ascomyceten of slechts tot het genus. Van deze wordt een kor
te karakteristiek gegeven als "bruin bekertje op Picea-naald" of "Witte
mossprietjes", enz. om tenminste een indruk van bedoelde paddestoelen
te geven. Het betreft veelal de groepen die nog beter bewerkt moeten
worden.
De algemeenheid is als volgt aangegeven?
za zeer algemeen, op vele plaatsen, vaak in grote groepen of zeer regel
matig verbreid.
a

algemeen, op verschillende plaatsen vrij talrijk.

vz vrij zeldzaam, op enkele plaatsen enige exemplaren.
z

zeldzaam, op twee of soms drie plaatsen een of enkele vruchtlichamen
(van kleinere ascomyceten vaak enkele tientallen).

2,5 etc, aantallen van slechts op een plaats gevonden soorten paddestoelen.
De soortenlijst is verdeeld in enkele groepen, elk op zich alphabetisch.
Deze groepen zijn als volgt onderscheidens
Agaricales,

waaronder enkele aparte families zijn opgenomen zoals
Hygrophoraceae Boletaceae en Cantharellaceae, Dit zijn
de "gangbare" hoedpadaestoelen.

Polyporales,

meest houtige buisjeszwammen, waarbij ook vele. vrijwel
geheel of volkomen aangehecht, groeiende vormen met vaak
glad kiemvlies (o.a. de hier als "overtrekjes" betitelde
vormen).
(Zakjeszwammen) meest bekervormig of schijfvormig, enkele
grotere vormen tot b.v. 7 om maar de meeste een of weinige
mm groot.

Ascomycetes.

Casterales,

(Buikzwammen), met verschillende, meest stuivende typen.

Restgroep van enkele afwijkende groepen, waaronder Heterobasidiomycetes,
voorafgegaan door H. hier alleen geleiachtige vormen en b.v, Pyrenomycetes,
die van andere groepen sterk afwijken (P).
Fa deze onvermijdelijke inleidingen nog iets over het nummer van de be
schrijvingen en het ermee corresponderende herbariummateriaal. De uitvoe
rig beschreven en afgebeelde soorten zijn van een uitroepteken voorzien,
de korter beschrevene (bijna steeds in het kaartsysteem) niet, b.v,
978 ! Marasmius wynnei Bk. & Br, (uitvoerig getekend en bestudeerd)
1979

Agrocybe praecox Pers. ex Pr, (in kaartsysteem vrij kort beschreven
en geschetst).
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is bij deze een aanduiding van de algemeenheid in ons land vermeld, va
riërend van z_ (zeldzaam, enkele vermeldingen "bekend) tot zz_ (zeer zeldzaam)
een enkele vaak oude opgave en nov (noviteit, nieuw voor ons land). Deze
aanduiding moet vaak van een vraagteken voorzien vrorden, omdat van vele
soorten wel diverse vondsten gedaan zullen zijn, welke echter niet gepu
bliceerd zijn. Zo zal Naucoria subincarnata ongetwijfeld wel eerder ge
vonden zijn, maar niet herkend en als b,v, Naucoria carpophila benoemd.
Verder is het goed mogelijk dat deze soort in de laatste jaren gevonden
en herkend is maar dat dit niet gepubliceerd is. Dit is bij de paddestoe
len waarvan in ons land nog veel te weinig bekend is een veel voorkomend
verschijnsel. De aanduiding nov, geeft dus aan dat de soort afgezien van
zeer recente niet gepubliceerde vondsten nieuw voor ons land geacht wordt.
Lijst van alle in het Grote Pineturn gevonden soorten paddestoelen in de
jaren 1952, 1954« 1955» 1956, 1957 en het voorjaar van 1958.
i
Hum- • Beschrij
mer in ving en
Algemeenheid
Soortnaam
kaart
Herb,
Pinetum Wed,
systeem mat.

120
121
210
261

Agarieus cf.altipes (Moeller et Schaeffer) Sing,
11
cf. purpurella (Moeller)
874 !
11
silvaticus Schaeffer ex Seer, su Kromb,
923 !
891 !

1979

1
2
221
8

265

1976

4
207
5
6
7
331
208

nov

z

z

1

Agrocybe praecox (Pers, ex Fr,) Fayod

vz

Amanita citrina (Schaef, ex Fr.) S.F, Gray
it
pantherina (D.C. ex Pr.) Seer,
tt
rubescens (Pers. exFr.) S,F. Gray

z
vz

Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) Karst.

a

Oalocybe (Lyophyllum) carnea (Bull, ex Fr,) Kühn.

4
vz

Cantharellus cibarius Fr.

3

6

brumalis (Fr.) Q.
30 ! Clitooybe
II
candicans (Pers. ex Fr.) Q.
1968
II
clavipes (Pers. ex Fr.) Q,

vz

vz
1
vz

OC

\ ~N

892 !

tl

cf. dicolor Lange.

z

23 !

II

hydrogramma (Bull, ex Fr,) Singer

za

2214

II

"Bruine hydrogramma"

1

X

II

infundibuliformis (Schaef. ex Fr.) Q.

vz

2223

II

langei Singer su Favre

1

9
10

ft

nebularis (Batsch ex Fr.) Q.

a

II

odora (Bull, ex Fr.) Q,

z

11

II

of. pausiaca Fr. su Nuesoh

z

939 !

12
13

X

345

1064 !

371

2228

288

(Lepista) splendens (Pers, ex Fr.) Q.

a

II

suaveolens (Schum. ex Fr.) Q,.

a

II

vibecina (Fr.) Q,.

5
20

!!

Clitopilus pleurotelloides (Kühner) Joss.
II
(Rhodocybe) popinalis Fr.
983 !

14

955 ? CollyMa

15

920 ?

butyraoea (Bull, ex Fr.) Q.

7
vz

H

cirrhata (Schum. ex Fr.)Q,.var.typica Maire

vz

311

1!

cirrhata (Schum.ex Fr.)Q.var cookei Bres.

vz

16

It

conigena Pers. ex Fr.

vz

M

maculata (A. et S. ex Fr.) Q,

vz

17

z

zz ?

z
z
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18

Soortnaam

Algemeenheid
Pinetum Ned,

Collybia stephanocystis Kuhn, et Rom,

a

Conocybe aberrans Kühner

2

nov ?
z

19

X

305

980 !

"

filaris (Fr,) Kühner

1

273

970 !

"

siligenia J. Schaeffer

1

"

tenera (Schaef, ex Fr.) su Kühner

z

20
225

928 !

"

spec.

1

270

967 !

"

spec.

1

190

X

354

X

"

lagopus Fr. var sphaerosporus Kühn,-Joss.

1

184

1644

"

miccaceus (Bull, ex Fr.) Fr,

vz

"

patouillardi Q,

vz

379

vz

Cpprinus boudieri Q,.

182

898 !

"

spec 1

1

357

X

"

spec 2

2

358

1066

"

spec 3

2

21

897

380

900,1971 !

283
315

991 !

22

Cortinarius acutus Fr,
"

bolaris (Pers, ex Fr,) Fr,

1

"

i_ brunneus su Kühner et Rom,

1

"

cinnamomeus (L, ex Fr.) Fr. var.

vz

fasciatus Fr. su Lange

vz

1641

"

200

1966

"

932 !

25

vz

acutus

"

23
24

4

1

gentilis Fr.

"

paleaceus Weinm, ex Fr,

vz

"

semisanguineus Brig, ex Fr,

2

26

I636

"

cf. torvus Fr,

a

28

X

"

spec. 2 (Parvuli? )

4

27

1633

"

1 uraoeus Fr, su Kühner (sp. 1)

1

29

1632

"

spec 3

1

302

987

"

spec 4

2

303

988 !

"

spec 5

1

330

2213

346

2216

30
299

"

submollis Murr. (C. pubesoens Bres.)

a

"

variabilis (Pers. ex) Fr,

a

Crinipellis stipitarius (Fr.) Pat.

z

Cystoderma amianthina (Scop, ex Fr.) Fayod

vz

31

1629

32

X

41

26

267

2200

"

crobula (Fr.) Rom.

335

X

"

inquilina (Fr.) Rom, su Lange

336

X

"

rhombispora (Britz.) Singer

242
362
33

vz

Crepidotus luteolus (Lambotte) Sacc,

"

a

cinnabarinum (A, et S. ex Fr,) Fayod

z

Deconica atrorufa (Schaeff, ex Fr,) Karsten

vz
I
I

947 ! Delicatula (Mycena) delectabilis (Peok)K.et R.su Smith
"
integrella (Pers, ex Fr.) Pat.
2218
887 !

"

(Mycena) spec (ï_ pseudoorispula)

vz
vz
vz

nov

10
vz

nov ?
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954 ! Delicatula (Mycena) spec, "hirtella"

285

2203

34

161 8

35

24

226

930 !

Dryophila (Flammula) astragalina (Fr.) Q.
"

8
vz

(Flammula) carbonaria (Fr,) Q,.

z

Galerina cedretorum R. Maire (G. badipes su Kühn.)

vz

"

graminea (Vel.) Kühner

1

36

"

hypnorum (Schrank ex Fr.) su Ricken

z

37

"

marginata (Batsch ex Fr.) Kühner

vz

1977 •'

"

mycenopsis (Fr, su Ri.) Kühner

z

1642

11

nana (Petri) Kühner

vz

"

pseudocamerina Sing. (G. oamerina su Kühn.'

5

"

rubiginosa (Pers. ex Fr.) Kühner

a

227
38
255

958 !

266
42

X

43
44
45
46

Gomphidius glutinosus (Schaeff, ex Fr.) Fr.

1

Gymnopilus penetrans (Fr. su Lange) Murr

za

929 ! Hebeloma crustiliniforme (Bull, ex Fr.) Q.

a

1627

"

longicaudum (Pers. ex Fr.) Q,.

vz

1626

"

nupides Fr.

vz

"

cf. strophosum (Fr«) Sacc. (spec. div.?)

a

47

914 !

48

894 ! Cf Hebelomina microspora Huysman

nov

z

zz

Hygrophoropsis (Clitocybe) aurantiaca Wulf ex Fr.

vz

Hygrophorus

vz

z

2

zz ?

appendiculata Kühner

a

z ?

"

calospora Q.

va

"

dulcamara (A. et S. ex Fr.) Q,

vz

49

X

50

137,1051

217

925

51

873

"

224

927

52

882,921

virgineus su Bataille

Inocybe abjecta Karsten

883 !

"

eutheles(Bk. & Br.) Sacc.

5

205

916 !

"

fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Q,.

3

55

876 !

"

friesii Heim

a

56

878 !

"

cf. gausapata Kühner

S»

57

891 !

"

geophylla (Sow. ex Fr.) Q.

vz

58

908,911 !

"

grammata Q. et le Breton su Kühner

a

202

915 !

"

i_ lacera (Fr.) Q,

vz

54

877 !

"

maculata Boud. fm fastigiella Atk ?
Of I, obsoleta Rom,(Zo op kaart aangegeven)

a

59

884 !

"

napipes Lange

vz

60

1635

"

obscura (Pers, ex Fr.) Gillet

vz

318

995

"

ovalispora Kauffm,

z

234

941

"

petiginosa (Fr,) Gillet

1

230

937,974

"

praetervisa Q. su Kühner

vz

61

875

"

cf subtigrina Kühner

z

62

893,931

"

"pinetorum"

30

320

998

"

"okerbruine subtigrina"

z

co

53

938

"

"pseudo-subtigrina"

2

231

936

"

spec, (_i decipientoides Peck)

1

z

zz ?

nov ?
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Ixocomus elegans Schum, ex Fr.

196
201

Soortnaam

1967

"

piperatus Bull, ex Fr.

Lacoaria amethystina (Bolt, ex Fr.) Bk. & Br.

63

Algemeenheid
Pinetum Ned,
2
1
vz

319

"

eohinospora (Speg,) Sing, (L. tortilis)

300

64

"

laocata (Scop, ex. Fr.) Bk, & Br.

a

Lactarius blennius (Fr.) Fr.

65

vz

212

"

camphoratus (Bull, ex Fr.) Fr.

2

66

"

ohrysorrheus Fr.

va

67

"

deliciosus (L. ex Fr,) S,F. Gray

vz

68

"

glyoiosmus Fr. (Nee, Q, etc.)

vz

257

"

impolitus Fr

z

74

11

necator (Pers, ex Fr,) Karst.(L.turpis)

vz

69

"

pyrogalus (Bull, ex Seer,) Fr.

va

70

"

quietus Fr.

a

71

"

rufus (Scop, ex Fr.) Fr.

vz

72

"

tabidus Fr.

vz

73

"

torminosus (Schaeff. ex Fr,) S.F, Gray

vz

75

"

vietus (Fr,) Fr,

z

Lepiota brebissonii Godey

a

76

902

77

31

"

oastanea Q,

a

"

oristata (A. et S, ex Fr,) Q,.

va

1606

"

echinata (Roth ex Fr.) Q.

vz

976

"

georginae W.G. Smith

z

z
z

78
79
281
2 33

940 , 985 !

"

of. pseudofelina Lange

z

80

1637

"

rhacodes (Vitt.) Q.

va

"

serena Fr. su Huysman, Kühner

vz

"

setulosa Lange

1

220

364

926 !
2219

187

907 !

"

sistrata (Fr.) Q,. (L, seminuda)

a

323

997 !

"

subalba Kühner (L. alboserioea)

vz

81

X

"

subincarnata Lange

1

236
246

942 ! Lyophyllum atratum (Fr.) Sing.
"
plexipes (Fr.) Kühn, et Rom,
951 !

252

959 !

82
308

1613

NK
OC

I6IO

vz

sphaerosporum Kühn, et Rom.

1

"

striaepileum (Fr, su Lange) Kühn.et Rom.

va

Marasmius bresadolae Kühn, et Rom, (M. aoervatus)

1
2

84

"

oohaerens (A„ et S. ex Fr.) Q,.

va

85

11

oonfluens (Pers. ex Fr.) Q,.

za

86

"

dryophilus (Bull, ex Fr.) Karst.

vz

"

epiphylloides Rea

a

341

"

languidus (Lasch) Fr,

z

88

M

perforans (Hoffm, ex Fr,) Fr.

za

87

I614

z

vz

"

992 ! Maorocystidia ououmis (Pers, ex Fr.) Heim

zz

z
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89
90

Soortnaam

Algemeenheid
Pinetum Ned.

Marasmius peronatus (Bolt, ex Fr.) Fr,

I63O

91

a

"

ramealis (Buil. ex Fr.) Fr,

vz

"

rotula (Scop, ex Fr.) Fr,

vz

183

903 !

"

scorodonius (Fr.) Fr,

a

293

978 !

"

wyrmei Bk, & Br, (M. globularis)

z

294

979 !

"

spec, (i_ witte confluens)

3

Melanoleuca graminicola (Vel.) Kühn, et Maire

1

370
237

223

2227

944 !
1973

"

melaleuca (Pers, ex Fr.) Murr.

Mycena aoicula (Schaeff, ox Fr,) Q.

1
a

260

963 !

"

alcalina (Fr.) Q. su Schroeter

vz

193

X

"

capillaris (Schum. ex Fr,) Q,.

vz

92

1617

"

citrinomarginata Gillet

vz

93

X

"

elegans (Pers, ex Fr,) Q,. su Kühner

vz

"

epipterygia (Scop, ex Fr.) Q,

va

X

"

filopes (Buil, ex Fr.) su Schroeter

vz

324

999 !

"

flavescens Vel,

25

228

933 !

"

flavoalba (Fr.) Q,

z

96

11

galericulata (Scop. ex Fr,) Q,

vz

97

"

galopoda (Pers, ex Fr,) Q,

za

94
95

326

2213

"

iodiolens Lundi,

vz

344

1063

"

"

z

98

X

"

laotea (Pers, ex Fr.) Q,

a

"

leptooephala (Pers, ex Fr.) Gill, su Rieken

a

99

var.tenella su Rieken

272

969 !

11

olivascens Q. su Oort (als M.lineata)

1

100

880 !

"

pterigena (Fr,) Q,

vz

"

pura (pers. ex Fr,) Q,

a

101
229

X

"

pseudopura Cooke su Kühner

8

102

1616

"

rorida (Scop. ex Fr,) Q.

vz

"

sanguinolenta (A, et S, ex Fr.) Q,.

za

"

speirea (Fr.) Gill,

va

103
104

935,1065 !

213

1969

"

stylobates (Pers, ex Fr.) Q, su Schroeter

vz

181

X

"

tenerrima (Berk,) Saoc, su Lange var carpophila

va

"

vitrea (Fr,) Q, su Rieken

z

"

spec, Collybia-achtig, cyst, spoelv.

1

105

347
360
286

1065 I
X

980 ! Myoena Lyophyllum ?

40
333

" (Delicatula ?) spec Donzig-harig, wit

4
1

z

z

nov

Naematoloma (Hypholoma) fascieulare (Huds. ex Fr.)Karst,va
IO54 ! Naucoria (Ramicola) "hirticeps"

1

278

972 !

"

(Floccularia) subinoarnata Joss.-Kühn.

vz

nov

279

974 !

"

(Floccularia) spec. Oorylusblad

vz

nov ?

106

889 !

"

spec, wit berijpt, bruin

1

107

X

"

spec, langgesteeld

1

- 74 in
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tfaucoria achtige (Phaeomarasmius ?)
"

(op coniferentakje)

Dmphalia abiegna Bk. & Br,

3
1
va

111

"

(Mycena) fibula (Bull, ex Fr,) Q.

a

112

"

maura (Fr„) Gill.

z

113

"

cf. pyxidata (Bull, ex Fr.) Q.

5

114

11

(Rhodocybe) striatula (Kühn.) Kühn, et Rom.

vz

115

"

(Myoena) swartzii Fr,

va

329

"

of. umbellifera (L. ex Fr.) Q.

1

295

Panaeolus spec.

1

116

Panellus mitis (Pers. ex Fr.) Kühner

va

117
199

"

stipticus (Bull, ex Fr.) Karst.

Paxillus atrotomentosus (Batsch ex Fr.) Fr.

z
vz

118

"

involutus (Batsch ex Fr.) Fr.

a

119

"

panuoides (Fr. ex Fr.) Fr.

5

328

Pluteus cervinus (Schaeff. ex Secr.) Q.

z

356

"

cf. cinereofuscus Lange

1

361

"

cyanopus (Q,.) Mêtrod

1

287

"

nigroflocculosus Schultzer

z

206

11

salicinus (Pers. ex Secr.) Q,,

1

304

"

"perpusillus"

1

122

Psathyrella oandolleana (Fr.) A.H. Smith

nov

nov ?

a

123

"

gracilis (Pers. ex Fr.) Q,

vz

124

"

spadicea (Schaeff. ex Fr.) Singer

z

349

11

squamosa (Karsten) Kühn, et Rom.

6

125

11

of. subatrata (Batsch ex Fr.) Gillet

25

126

11

spec 1 (Sporen 11 - 14 u)

2

263

"

spec 2 bij brandpiek 3 cm Sp. klein

10

284

"

speo 3 klein Sp, klein Op takje

1

127

rtesupinatus applioatus(Batsch ex Fr.su Kauffm)S.F.Gray

z

128

Xhodopaxillus nudus (Bull, ex Fr.) R. Maire

va

129

Elhodophyllus (Nol) oetratus su Ricken

vz

215

11

(Nol) clandestinus (Fr.) Q. su Bres.

vz

309

"

(Nol) dysthales (Peck) Rom,

1

130

"

(Nol) mammosus (Fr.) Q. var,tenuis su K.et a

321

"

(Nol)mammosus(Fr.)Q.var typicus K.et R.
(N. hirtipes)

z

372

"

(Nol ?) "mycenoides"

1

nov

188

"

(Ecc.) omphaliformis Rom

z

nov

307

"

(Ecc.) rhodooylix (Lasch) Q.

1

131

"

(Ecc.) undatus (Fr.) Q,

a

198

"

(Nol.) spec.

va

"

(Nol) i_ cetratus

1
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924 ! Rhodophyllus (Lept) spec, fraai lila.
917,2210

"

(Entol) speo (div?)

990 I Ripartites tricholoma (A, et S. ex Fr.) Karst.
2201

Russula aeruginea Lindbl.

1
z

4
2

132

"

emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers, ex S.F. Gray

a

133

"

fellea (Fr.) Fr.

va

134

"

fragilis Pers. ex Fr. su J. Schaeff.

va

"

grisea (Pers. ex. Secr.) Fr, su Gill.

vz

135

1628

139

906 !

"

nauseosa (Pers, ex Schw.) Fr.

vz

268

X

"

nitida (Pers, ex Schw,) Fr, (R. venosa)

va

136

1611

"

parazurea J. Schaeffer

1

"

pectinata (Buil. ex) Fr,

a

"

queletii Fr.

VZ

264

"

sororia Fr. su J. Schaeff.

z

HO

"

cf. velenovskyi Meltz et Svara

3

"

vesca Fr, su Maire, Bres,

1

137
138

180

886 !

1643

39
235

1975

Stropharia aeruginosa (Curt, ex Fr.) Q,

a

Tricholoma portentosum (Fr.) Q,.

342
141

28 !

"

sulfureum (Bull, ex Fr.) Q,.

3
6

"

ramentaceum (Buil, ex Fr.) Rieken

50
1

142

1638

"

terreum (Schaeff, ex Fr.) Q.

191

1648

"

(Tricholomopsis) rutilans (Schaeff. ex Fr.) Q vz

382
109

Tubaria cf. autochthona (Bk, & Br.) Sacc.
"

X

Xerocomus badius (Fr.) Kühn, ex Gilb.

143

"

144
216

pellucida (Bull, ex Fr,) Gill,

X

"

chrysenteron (Bull, ex Fr,) Q,
"

"

var versicolor Rostk.

nov

ZZ'

5
va
vz
a
2

Polyporales

292

1677

289

X

145

iAleurodiscus amorphus (Fr.) Rab.

va

Aurisoalpium vulgare Karst,

1

Bjerkandera adusta (?/illd. ex Fr.) Karst,

vz

374

2231

Coniophora puteana (Schum. ex Fr,) Karst,

z

377

2232

Corticium bombycinum (Sommerf. ex Fr.) Karst.

vz

378

2233

"

sambuoi Pers, per Pers,

z

Coriolus versicolor (L. ex Fr.) Q,

vz

Coriolus ? zacht wit

z

Daedaleopsis confragosa (Bolt, ex Fr,) Sehr.

z

Fomes annosus (Fr,) Cooke

za

Ganoderma applanatum (Pers, ex Wahlr.) Pat,

1

149

Hapalopilus schweinitzii (Fr,) Donk

vz

150

Hirsohioporus abietinus ( Dicks, ex Fr,) Donk

z

Hymenochaete mougeotii (Fr,) Cooke

vz

147
218

1673

241

X

148
240

375

X

2234

z

nov
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151

1667

563

4x

385

2237

152

1663

256

X

275

Soortnaam

Algemeenheid
Pinetum Ned,

Merulius corrum Fr,

vz

Peniophora incarnata (Pers. ex Fr.) Karst.

va

"

violaceo-livida su. J. Erikss.

z

PhleMa radiata Fr. em Donk

va

Piptoporus betulinus (Bull, ex Fr.) Karst.

z

Polyporus varius Pers. ex Fr.

3

194

166O

"

versiporus Pers.

a

195

1649

"

spec, afstaand, 5 x 1 , 2 cm

1

219

1672

"

zacht, wit, resupinaat

z

153

X

154

X

291

Stereum gausapatum (Fr.) Fr,

z

"

hirsutum (Willd, ex Fr.) Fr.

vz

"

purpureum (Pers. ex Fr,) Fr.

vz

379

2238

"

rugosum (Pesr. ex Fr.) Fr,

z

290

1679

"

sanguinolentum (Fr.) Fr.

z

155

X

156

1655

157

1659

158

1661

Resupinaat gelig-wit

z

243

1676

Grij swit overtrekje

vz

189

1670

Grijspaars overtrekje

vz

312

2208

Lange witte buisjes "Solenia"?

z

Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr.

vz

Tyromyces albidus (Schaeff. ex Trog) Donk

va

Phle"bia-achtig bleek-oreme

186

905 ! Ascobolus atrofuscus Phill

253

956 !

192

furfuraoeus Pers.

Ascophanus carneus Pers,

384
351

"

2230 ! Ciboria rufofusca Wahl - Rehm
X

386

Ooryne sarcoides (Jacq. ex Fr.) Tul.
"

urnalis

z

6
va
va
a
vz
a

340

IO57 ! Cyathioula coronata (Bull, ex Karst.) de Not.

vz

249

953 ! Dasyscypha leucophaea (Pers, ex Weim,) Massee
2215 ! Erinella nylanderi Rehm

z

337
160

871 ! Galactinia ampelina (Q.) Boud.

z
z

339

1058 !

"

howsei Boud,

z

387

981 !

"

spec.

z

161

X

350

1061

Helotium fructigenum (Bull, ex Fr.) Karst.

a

"

herbarum (Pers. ex Fr.) Fr.

z

317

944,1060 !

"

scutula (Pers. ex Fr.) Karst.

a

179

966 !

"

spec Rubus sp 11-13 x 2,5 - 3 u

vz

325

11
" Aesculus
973 !
1000 ! Helotium ? takje Sp. 23 - 27?5 x 5

338

IO55 !

277

"

spec. YiTitte varenasoo.

5OO
z
va

nov
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368

2223

Helotium spec. Op Hederablad. iets olijfkl.

366

2226

Helvella atra König ex Fr.

382
162

1609

"

crispa Scop, ex Fr.

"

lacunosa Afzel ex Fr.

Lachnum virgineum Batsch

177

Macropodia macropus (Pers. ex Fr.) Fuok.

314

2210

254
251

957
960

244

949

163

872

164

881

353

x

334
238

IO56

945

Pseudoplectania nigrella (Pers. ex Fr.) Fuck.

165

885

Rutstroemia petiolorum (Rob.) White

258

961

Sclerotinia spec.

239

946

Triohoscyphella calicina (Schum. ex Fr.) Nannf.

178

988

Trichopaea cf. bicuspis Boud.

271

968

166

888

Asco spec. Bruin bekertje op sparrenaald

248

952

Bruinige Hedera- "Dasyscypha"

250

948

Bruin behaard wit bekertje

367

2225

259

962

Grijze gesteelde bekertjes

282

977

Oranje asco op Corylusblad

245

950

Oranje taaie asco op stompen

365

2221

Melastiza miniata Wit, vlezig
Mollisa
"

Rand sterk gekarteld
"

wittig stomp-asoootje"

Otidea onotica (Pers. ex Fr.) Fuck.
"

umbrina (Pers» ex Pers») Bres.

Paxina spec.
Pezizella spec.

"

woolhopeia (Cooke et Phill.) Sacc.

Creme ascootje op Corylisblad

Oranje asco op Deschampsia

Gasterales.
214

x

Oalvatia excupuliformis (Scop. ex Fr.) Perdeck

167

x

Orucibulum vulgare Tul.

280

x

Cyathus striatus Willd. ex Pers.

355

1680

168

x

169

1625

Lyooperdon perlatum Pers var bonordeni (Mass) Perdecl

170

1631

Mu*tinuö wni.nus (ïïuds. ex Pers.) Fr.

197
171

11

triplex Jungh.

Phallus ifflpudicus L. ex Pers.

322
300

Geastrum pectinatum Pers.

2208

JSph£srcbalus stellatus Tode ex Pers.
\Scleroderma aurantium L. ex Pers .(S* vulgare)
verrucosus 3?ers
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Overige fungi s Lagere Basidiomycetes, Clavaria si., Pyrenomycetes, Hsterobas.
222 H

Calocera cornea (Batsch ex Fr«) Fr.
"

172 H
146

X

175 P
313 P

2289 !

297 P
343 P

IO62

274

2202

276

1665

301 H

X

174 H

1666
2x

Cordioeps militaris (L. ex Fr.) Link

va

"

spec. Dichte bundel lilagrijze sprietjes

50

"

spec

10

"

spec. Op bromvlieg.

2

Coryne-kleurige bekertjes en sprietjes.

vz

X

spec. Grijzig

10
va

Exidia glandulosa Fr.

vz

"

VZ

trunoata Fr,

Leptoglossum/Diotyolus
spec.

beige-grijzig

z

Wit.

30

Morchella ef esculenta L. ex Fr.

327

IO52 ! Physalacria ?

316

2211 ! Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk (R. abietina)

209 H
373
176 P
262
369

X

va

Dacrymyces deliquescens Bull, ex Fr. (D.stallatus)

"

298
352

va

"

173 H

7

Clavulina rugosa (Bull, ex Fr,) Sehr,

971 ! Cyphella oapula Holmskj, ex Fr.

383

310

viscosa Pers. ex Fr,

vz

wit

2
1
12

Tremellodon gelatinosum (Fr.) Pers.

Vffl

Typhula erythropus Pers. ex Fr.

5

Xylaria hypoxylon (L. ex Fr.) Grev.

50

964 ! Clavarioide gesteelde witte bolletjes. Cryptomeria
2224 ! Witte sprietjes op Pseudoscleropodium.

55

va
30

De paddestoelenkaart geeft de vindplaatsen van vrijwel alle padde
stoelen zuiver aan, zodat men in combinatie met de kaart van de houtop
stand en die van de mossen een indruk: van de standplaats kan krijgen.
Enkele soorten zijn eohter sleohts gevonden toen de betreffende delen van
het Pinetum nog niet in kaart gebracht was, zodat het van die paddestoe
len niet mogelijk was de vindplaats op de kaart aan te geven. De meeste
soorten echter zijn met herkenbare afkortingen op de kaart ingetekend,
waarvan men door de gebruikte alphabetische volgorde van de soortenlijst
gemakkelijk de volledige naam zal kunnen vinden. De genera zijn vrijwel
steeds aan de afkortingen op het oog te herkennen. Behalve dus enkele
belangwekkende zijn ook diverse zeer alledaagse soorten niet op de kaart
aangegeven of van deze zoals Mycena galopoda en sanguinolenta en Marasmius
perforans slechts de vroeg in het jaar voorkomende en opvallende concen
traties. Tenslotte zijn van enkele fungi als Inocybe1 s en Cortinarii niet
de namen op de kaart steeds te vinden hoewel die wellicht in de lijst wel
voorkomen. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele determinaties nog verricht
zijn toen de kaarten voor het lichtdrukken reeds weggestuurd waren. Dit
was onvermijdelijk door de haast vra,armee de publicatie tenslotte moest
geschieden, Van enkele lastige genera zoals weer Inocybe en Cortinarius
maar ook wel Mycena, Helotium e.a. zijn verschillende eenzame vondsten
gedaan die door tijdgebrek niet beschreven zijn of niet geïdentificeerd
zijn met eerder gevonden soorten. Deze met de genusnaam aangegeven vond
sten zijn dus niet met enige soort uit de lijst te identificeren en dus
meer als pro memorie te beschouwen met het oog op het bevorderen van het
terugvinden van dergelijke soorten.
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ties vooral in het centrum en de Noordrand, ook vrij lege stukken op,
vooral wel in de Hedera-velden, De meer opvallende soorten zoals de gro
tere hoedpaddestoelen ontbreken hier dan ook vrijwel. Ongetwijfeld is de
gevonden geringe dichtheid van fungi in deze gedeelten overdreven voorge
steld omdat ze later minder intensief onderzocht zijn dan als rijk ervaren plaatsen, terwijl later ook bleek dat kleinere ascomyceten en Mycenaachtige hier vrij rijkelijk voorkomen. Dit moet dus nog beter onderzocht
worden. Gezegd moet echter worden dat deze gedeelten zeer lastig goed te
onderzoeken zijn door de sterke onoverzichtelijkheid.
De paddestoelen vormen in diverse opzichten nog de groep die als ge
heel nog het minst rijp is voor publicatie, afgezien van de insecten wel
ke niet dadelijk en ook veel minder intensief onderzocht zijn. Van de mos
sen zijn vrijvrel alle aanwezige soorten gevonden en deze alle gedetermi
neerd. De paddestoelen zijn zeker niet alle gevonden terwijl zeer vele
van de aangetroffen soorten niet op naam gebracht konden worden. De rede
nen hiervoor zijn velerlei en hierop is in het verslag van 1954 vrij uit
voerig ingegaan. Vooral wel het feit dat van vele soorten een enkele
vondst van weinig materiaal gedaan is speelt hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast is het met de kennis van de meeste geslachten van de fungi nog
niet zo goed gesteld dat men zelfs fraai materiaal met zekerheid op naam
kan brengen. Inocybe en Cortinarius met hun overvloed aan soorten zijn
hiervoor min of meer berucht maar op de keper beschouwd is het met bepaal
de groepen van de genera Mycena, Clitocybe, Rhodophyllus, Psathyrella e.a.
even lastig en vaak onmogelijk.
Door het raadplegen van veel literatuur zouden wellicht nog vele
soorten zie nu zonder naam bleven, nog te determineren blijken maar de daar
voor benodigde tijd ontbreekt ten enemale, ook al omdat in vele gevallen
een hernieuwd microscopisch onderzoek nodig zou zijn en het opsporen van
verschillende van de benodigde boeken alleen reeds zeer tijdrovend is.
Omdat de beschikbare tijd tenslotte nauwelijks toereikend was om de beken
de soorten te rangschikken te annoteren }werd daarvoor dus weinig moeite
gedaan en is het hoofdstuk van de paddestoelen dus op dit stuk onvolledig.
Dit is overigens het lot van vrijwel elk onderzoek op mycologisch gebied
waar men een niet te verwerken hoeveelheid vormen varn uiteenlopende groppen te doen heeft elk met de eigen vaak grote moeiljkheden.
Van ongeveer honderd soorten dus zijn nog nadere gegevens en vondsten
nodig voor een betere beschrijving en determinatie. Toch zijn deze alle,
ten dele slechts voor de volledighemd, in het verslag opgenomen, waardoor
men een indruk krijgt van de werkelijke verhouding van de aanwezige genera
en groepen. Ook schuilen onder de niet gedetermineerde paddestoelen ten dele
de meest belangrijke waarbij zonder twijfel meerdere nog niet beschreven
soorten. Het is echter zeer lastig hier omtrent zekerheid te verkrijgen
en tot dusver is nog niet voldoende onderzoek daarnaar verricht. Vaak zijn
nadere vondsten ook nog nodig.
Wat nu de wel met name bekende soorten betreft, daarbij bevinden zich
evenzeer in ons land zeldzame of nog niet eerder vermelde soorten. Ver
schillende ervan zijn tot dusverre over het hoofd gezien door hun vaak
kleine afmetingen maar van diverse mag aangenomen worden dat ze inderdaad
slechts in het Grote Pinetum voorkomen in ons land, zoals Hymenochaete
mougeotii een zeer opvallende karmijnrode houtzwam, die op de lagere tak
ken van oude ooniferen voorkomt en waarnaar jaren is uitgezien. Dr Donk
die de houtzwammen van ons land als proefschrift bewerkte (1934) bezooht
voor het vinden van deze soort destijds vergeefs het Pinetum, een van de
zeer weinige plaatsen waar hij verwachte deze te kunnen aantreffen. Eerst
in 1958 zag ik deze bijzonder fraaie Hymenochaete op Abies nordmanniana
zodat deze ook hier zeldzaam is. Eveneens op de lagere takken van vooral
Abies-soorten komt hier regelmatig voor Aleurodiscus amorphus, minder
schaars dan de vorige al is slechts zelden in ons land gevonden. Van be
lang is voor de mycoflora van het Pinetum dat de omgeving van Putten een
duidelijk montaan karakter vertoont, hetgeen ook in de mossen van de malenbossen tot uitdrukking komt evenals in de paddestoelen van het grote
Pinetum. In zeker opzicht sluit het gebied door de oude coniferen en het
vrij vochtig klimaat aan bij de Ardennen en de Jura al is het aantal fungi
dat hierop wijst ook gering. Een fraai voorbeeld is Hymenochaete mougeotii
maar zeker ook Omphalia abiegna die buiten het Pinetum in ons land niet
gevonden is, maar hier zeker op 5 plaatsen groeit, steeds op rottende
naaldhoutstompen en -takken. In de Franse bergooniferenbossen is deze
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queletii en Omphalia striatula wijzen op het montane karakter van het
Pinetum. Toch zijn na 1954 me"fc uitzondering van de Hymenochaete geen
nieuwe fungi gevonden met een duidelijke montane inslag en van de rijk
dom aan Cortinarius (Vooral het in het Pinetum vrijwel ontbrekende sub
genus Phlegmacium) van de bergconiferenbossen is in het gebied niets te
merken. Zo nu en dan zullen wel dergelijke soorten in de toekomst opdui
ken.
Naast deze montane inslag die voor enkele bijzondere fungi zorgt,
is de vrij hoge en regelmatig verspreide regenval in het gebied een gun
stige factor voor de paddestoelen. De substraten zijn van eveneens eminente
betekenis en in de grote gevarieerdheid ervan ligt vooral de verklaring
voor de rijkdom aan paddestoelen evenals echter voor die van de mossen.
Omdat de ascomyoeten in veel sterkere mate substraatgevoelig zijn dan de
hoedpaddestoelen,zijn op de overjarige delen van de verschillende hogere
planten nog veel meer van deze te verwachten dan tot dusver gevonden zijn.
Het is ongetwijfeld met het oog op het grote aantal gevonden padde
stoelen wenselijk de belangwekkendste ervan te bespreken in volgorde van
de soortenlijst. Enkele onderdelen van de inventarisatie zoals de bestu
dering van de brandplekken, de uitwerpselen van vooral reeën en de stom
pen, die elk een afgerond geheel vormen en Yraarvan de soorten in de lijst
verspreid staan, kunnen beter eerst besproken worden.
De brandplekken.

Van de brandplekken welke op de kaart meestal met kartellijnen aangegeven staan vindt men de gegevens ook op
de kaart, maar ze vallen zeker niet dadelijk in het oog. Op de brandplek
ken blijken de belangrijkste/paddestoelen Coprinus en Lyophyllum. Van het
laatste geslacht vindt men L. atratum en L. sphaersporum regelmatig op de
brandplekken, vaak in gezelschap van Coprinus boudieri die door de donker
bruine hoed en de opvallend mijtervormige sporen gemakkelijk te herkennen
is. De andere Inktzwammetjes zijn zelden gezien en minder gemakkelijk te
determineren door het uitermate snelle vervloeien van de hoeden. Zo bleef
een op verkoold hout aangetroffen soort (No 898) zonder naam. De determi
natie verliep beter met C. lagopus var, sphaerosporus. Deze variëteit van
het bekende Hazepootje, die vooral op brandplekken en op hout voorkomt,
verschilt van het type door de veel bredere en kortere sporen. Verschil
lende andere gerenommeerde fungi van brandplekken ontbraken evenmin op
het appèl, zoals Omphalia maura die in een twintig ex op de oude brandplek in vak 9 "te zien was en Dryophila (Flammula) carbonaria, waarvan op
dezelfde plaats een ex werd gezien. Een vrij vreemde soort voor dit milieu
v/erd hier ook waargenomen n.l. Galerina graminea, die men hier tosh niet
zou verwachten. De brandplek in het ZO van vak 4 waar ook een tiental ex
van Omphalia maura aanwezig Y/aren verraste door het voorkomen van Asoobolus atrofusous, een zeer aardige soort door de grote donkere en Yrrattige
sporen. Voor enkele andere plaatjeszwammen van dit milieu zorgde nog de
meer in de NO bocht van hetzelfde vak gelegen brandplek Y/aar zeer regel
matig aan de Z rand ervan een Psathyrella opkwam en waar ook een minder
vaak geziene soort als Trichophaea cf. bicuspis aan te treffen bleek.
Van een zekere successie van de verschillende paddestoelen op deze
typische milieu's in het Pinetum is Y/einig bekend en ongetwijfeld zijn
veel meer soorten op de brandplekken te zien geweest. Om deze alle te
constateren zijn deze plaatsen niet voldoende regelmatig onderzocht. Het
is te hopen dat dit in hogere mate het geval zal kruinen zijn met de negen
nieuw aangelegde brandplekken. J" genera
Ie uitwerpselen van vooral reeën.

Van de paddestoelen van deze bijzondere
substraten is de studie wel aangevat
maar zijn tot dusver nog niet voldoende resultaten bekend om er een over
zicht van te geven. Zo nu en dan heb ik zelf Y/el de kweek van deze fungi
aangevat maar door tijdgebrek werden de op de mest opgekomen soorten niet
altijd tijdig bestudeerd. Steeds Yiraren er v/el paddestoelen die op een be
studering vrachten, die dan voorrang hadden boven de mestfungi, die immers
toch "steeds" ter beschikking stonden. Het bleek echter dat lang niet alle
eenmaal geziene paddestoelen zich weer opnieuw wensten te vertonen. Vooral
de verschillende Coprinus-soorten kenmerkten zich door het snelle vergaan
van de vruchtlichamen. Van geen enkele van de ongeveer drie soorten die
tijdens de kweek opkwamen v/erd een goede beschrijving gemaakt voldoende
voor determinatie. Diverse van de onderzochte ex hadden geen rijpe sporen
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terwijl van andere weer de kenmerken van het velum niet meer te zien wa
ren, Behalve vooral Inktzwammen waren ook enkele ascomyceten te zien,
waarvan twee Ascobolus-soorten, met hun door amyloide tekening gekenmerk
te sporen. Na een voorlopige studie zouden deze soorten beter beschreven
worden maar daarvooï onttrokken ze zich daaraan door vervloeiing. Het ver
trek uit Putten onderbrak tweemaal deze nog niet goed aangevangen onder
zoekingen, Behalve de twee niet bekende Asooboli werd een andere kleine
rossige asöomyceet gezien welke vermoedelijk Aséophanus oarneus was.
Het onderzoek van deze materie kwam in een nieuw stadium toen J, van
Brummelen het onderzoek van alle mogelijke Soorten mest en hun mycoflora
als onderwerp voor zijn studie ondernam, Van een tiental plaatsen werden
hem uit het Pinetum vooral uitwerpselen van vooral reeën toegestuurd. Tot
dusver zijn me eohter de resultaten daarvan maar zeer ten dele bekend.
Tot half mei waren bij hem op de gestmurde mest, opgekomen diverse Coprinus soorien waaronder C. patouillardii en enkele ascomyweten waarvan hij
Ascophanus Oarneus en Ascobolus furfuraceus had gedetermineerd. De daarop
nog verder verkregen resultaten heb ik eohter nog niet kunnen vernemen,
vermoedelijk door afwezigheid vanwege vaoantie van voornoemde student.
De stompen van vooral coniferen.

Gezien het grote aantal in het Pinetum
aanwezige stompen is het aannemelijk dat
een groot aantal fungi daarop aan te treffen moet zijn. Vooral wel aller
lei houtzwammen kan men vinden maar ook verschillende plaatjeszwammen. De
meest welkome daaronder is de al genoemde Omphalia abiegna, die onder meer
op de stompen 10, 12 en 15 bleek te groeien. Deze zeldzame soort is een
aanwinst voor de mycoflora van ons land en heeft het in het gebied zeer
naar de zin. Een andere fraaie soort, van naaldhoutstompen zeer bekend,
is de Koningsmantel, Tricholoma rutilans, die op minstens vijf stompen
op de kaart is aangegeven. Een van de meest belangwekkende soorten is zon
der twijfel ook de stekeltrilzwam, Tremellodon gelatinosum, die o.a, op
stomp 4, 9, 11, 66, 84, 78, 79 werd gezien en soms met twintig ex aanwe
zig was.
Andere bekende houtbewoners die in het Pinetum niet ontbreken zijn
Myoena galericulata en Kühneromyces mutabilis alsook Naematoloma fasciculare die zeer talrijk op stomp 8 in vak 8 is. Veel vreemder is het voorkomen
op stompen van Mycena sanguinolenta en M, galopoda en vooral van Laotarius
tabidus. Deze zijn echter slechts een of tweemaal op hout aangetroffen en
vaker in mos op de stompen\ dit geldt zeker voor Galerina hypnorum. Een
vreemde Naucoria-achtige die op stomp 53 werd gezien als jong vruchtlichaam
en die regelmatig werd bezocht om deze op het juiste tijdstip voor bestu
dering te arresteren weigerde tot volwassenheid te komen en verdroogde
voordien zodat daarover niets meer te zeggen valt en hij niet in de soor
ten lijst voorkomt. Een Agrocybe, die vrijwel zeker een vreemd uitziende
A, praecox was, werd nog op stomp 15 gezien.
Het geslacht Pluteus dat vooral op hout te vinden is verrijkte ook
de flora van de stompen, In dit opzicht was vooral stomp 36 goed bedeeld
waarop zowel PI. nigroflocculosus als PL. cervinus werden geconstateerd.
Op een berkestomp was de aardige Pluteus salicinus te vinden (No. 104).
Paxillussoorten ontbreken evenmin op de stompen? zo werden Paxillus involutus en P. atrotomentosus tweemaal en P, panuoides eenmaal op stompen
waargenomen.
Verschillende parasitaire fungi zijn helaas ook hier te vinden en de
algemeenheid van de beruchte Fomes annosus is weinig verheugend. Op min
stens zea plaatsen is ook Armillariella meIlea, de Honingzwam, gezien het
geen evenmin reden tot vreugde kan geven. Immers het voorkomen op de stom
pen duidt vrijwel steeds aan dat de gevelde boom door deze soort te gronde
is gegaan of minstens dat zijn einde erdoor verhaast is. Minder verbreid
is Xylaria hypoxylon.
Daarnaast zijn allerlei Aphyllophorales evenzeer op de stompen, maar
vaker op afgevallen takken te vinden. Het op vele plaatsen op stompen aan
getroffen "wit overtrekje" is vrijwel zeker een Corticium of een verzamel
naam voor meerdere soorten. Twee ervan zijn gedetermineerd en in de lijst
genoemd, maar het is niet te zeggen of dit alle aanwezige of zelfs maar de
meest algemene eronder zijn. Op enkele plaats werden niet gedetermineerde
soorten gezien en ook b.v. Daedaleopsis oonfragosa en Ganoderma applanatum.
Andere aangetroffen soorten zijns Bjerkandera adusta, Coriolus versicolor
en Hirschioporus abietina.
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Stereum rugosum (122) en St. öanguinolentum (127) zijn op stompen met ze*
kerheid geziens de drie andere vooral op paaltjes of op loofhout.
Asöomyceten zijn tot dusver weinig gezien en zijn zonder twijfel ook
weinig talrijk. Het aanvankelijk als "wittig stomp ascootje" aangeduide,
"bleek later een Mollisiaj die de grijze kleur hij droogte spoedig tot wit
liet uitbleken, Deze was bij nader toezien op een groot aantal stompen te
vinden, maar het is niet onderzocht of hier wellicht meerdere soorten in
het spel zijn. Ook Coryne soorten "bleken ongeveer even talrijk, maar ook
hieraan werd niet voldoende aandacht besteed. De algemene.soort op naaldhoutstompen is Coryne urnalis, maar lang niet alle vondsten zijn microsoopisch onderzocht. Op loofhout is C. sarcoides gevonden, welke wellicht
op naaldhout ook voorkomt. Dit werd echter nog niet vastgesteld. Behalve
als Coryne te herkennen ex van paarse ascomyceten werden ook op enkele
stompen zoals 53? eveneens paars gekleurde bolletjes en sprietjes gezien
die daarvan wellicht jeugdige stadia zijn. Sporen werden in deze vormen
niet gezien en de enkele voor de rijpe stadia van deze in het oog gehou
den stompen leverden tenslotte deze ook niet daar de paarse voortbrengseis helaas verslijmden»- Ze vertoonden echter zeer vreemde vertakte vor
men, zodat het weinig plausibel is dat ze ondanks de overeenkomstige
kleur iets met Coryne hebben te maken. Tenslotte waren ook nog soorten
als Dacrymyces deliquescens en Calocera cornea en C. viscosa te vinden.
Zoals voor de mossen wel enigszins mogelijk was te verrichten voor
de meeste soorten, n.l. het aangeven van de oecologie van de soorten, is
dit voor de paddestoelen veel lastiger omdat het aantal vondsten per soort
veel geringer is en het grote aantal paddestoelen dit ook tot een te las
tige opgave maakt. Vrij veel informatie geeft vanzelf de kaart, terwijl
ook bij de bespreking van de belangwekkende genera en soorten daarover
het een en ander vermeld, virordt. Het hoofddoel van de paddestoelenkaart
was overigens de noodzakelijkheid van uitvoerige aanduidingen betreffende
de vindplaats minstens ten dele overbodig te maken.
Vermeldenswaardig is wel het soms opvallende verschil van de nu be
kende hoeveelheid en geaardheid van de gevonden paddestoelen met de lijst
welke in 1954 opgesteld kon worden. Verschillende genera zijn sindsdien
toegevoegd kunnen worden waaronder sommige waarvan nu vrij veel soorten
bekend zijn. Het meest opvallend in dit opzicht is zeker wel Pluteus waar
van eerst geen enkele en nu 6 soorten zijn aangetroffen» Het is vrij een
voudig aan de hand van de kaartsysteem-nummering dit in de lijst zelf na
te gaan, wanneer men weet dan in 1954 in het kaartsysteem 176 fungi v/aren
opgenomen. De paddestoelen welke een hoger nummer dragen zijn sinds die
tijd dus nieuw gevonden. Het aangeven van de tijd van voorkomen (aantref
fen) van de verschillende paddestoelen of zelfs het vergelijken van die
data voor de verschillende jaren op dezelfde of andere standplaatsen is'
aan de hand van de kaart niet mogelijk en het aangeven ervan in het ver
slag te bezwaarlijk, gezien de ruimte die het vergt. Op de oorspronkelijke
kaart waarop de vondsten met dat-um waren aangegeven, voor de verschillende
jaren met aparte kleuren inkt, was dit wel te doen. Het reproduceren van
verschillende tinten is met lichtdrukken niet mogelijk en het toevoegen
van data zou de kaart een zeer overladen karakter geven en de duidelijk
heid zeer schaden. Het is daarom misschien nuttig om dit een weinig op te
heffen door aan de hand van enkele aanduidingen de mogelijkheid open te
stellen de datum van vinden op te sporen. Dat is dan steeds de eerste
vondst waarop vaak nog vele gevolgd zijn,
1952 - 1954» De soorten zijn genummerd na het alphabetisch rangschikken
zodat de nummers onder de 177 geen enkele chronologische
volgorde aangeven,
1955« "177 - 237» vanaf 24 juni t/m augustus 194» sept, 226, oktober 234>
november 237»
1956. 238 - 350« april 241. juni 265, juli 270, augustus 297y september
338, oktober 350.
1957. 351 - 374. april 353, mei 354, juni 356, juli 363, augustus 364,
november 374»
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1958. rest. Daarbij vele aanvankelijk niet opgenomen Aphyllophorales,
welke eerst tij het voorlopig afsluiten van het onderzoek in het
kaartsysteem zijn opgenomen. De meeste daarvan werden verzameld in
november 1957 of het voorjaar van 1958» maar verschillende dateren
van 1955 of 1956.

Bespreking van de belangwekkende soorten en genera paddestoelen in volgor
de van de soortenlijsten.
Agaricus. Van dit genus zijn in totaal vier soorten gevonden, waarvan
er een welke in het centrum van vak 5 groeide, niet bestudeerd
kon worden doordat het gevonden ex in te slechte conditie was en de soort
na deze vondst in september 1953 niet meer teruggevonden kon worden en
zodoende in de lijst ontbreekt. Dit was een bruinschubbige soort. Naast
de goed bekende A. silvaticus die in de ZW hoek van vak 6 stond zijn nog
de reeds in 1954 vermelde soorten gevonden, die beide nog niet gedetermi
neerd zijn.
A. of. altipes, een vrij grote witte soort met een slanke steel, fraai
rose lamellen hetgeen met de genoemde soort goed overeen
stemt evenals de van 6 - 8 x 4 u. en de standplaats onder een Douglas.
Genoemde soort heeft echter een gladde hoed en een smalle ring terwijl
de zes gevonden ex. alle een duidelijke, dunne en goed ontY/ikkelde ring
hadden en de hoeden zaoht vezelig, lappenachtig bedekt waren en soms wat
roodlila getint. Tot dusver ontdekte ik geen naam voor deze soort, meer
toepasselijk dan de genoemde.
A. cf. purpurella , die regelmatig te vinden is de ZW hoek van vak 6 on~
der Po. oriënt, is een zeer fraaie kleine Agaricus,
met een wijnkleurig purpere hoedkleur en een steelbasis die sterk saffraan
geel verkleurt. Door de kleine afmetingen en kleine sporen behoort deze
thuis in de Sectie Minores van de Flavescentes-groep. Nog steeds heb ik
de beschrijving van Moelier niet kunnen vergelijken zodat de naam nog niet
geheel vaststaat. Pilat noemt deze naam een synoniem van A. rubella maar
beeldt grote ex. af die niet gelijken op de regelmatig geziene kleine en
slanke van het Pinetum. Wellicht vat hij onder deze naam onze soort en
een forsere (A. purpurascens) samen.
Amanita.

Van dit overbekende geslacht ontbreekt vreemd genoeg de meest
beroemde soort, de Vliegenzwam, hoewel zijn lievelingsboom,
de Berk, op verschillende plaatsen aanwezig is. Ook is opvallend de be
trekkelijke algemeanheid van A. pantherina vergeleken bij de soort die
vrijwel overal elders in de meerderheid is A. citrina. Verrassende vond
sten van andere soorten bleven nog uit.

Armillariella mellea.

Deze gevaarlijke parasiet is gelukkig niet zo ver
breid in het gebied als de Dennemoorder, de groot
ste plaag van het Pinetum. Toch zijn minstens zes vindplaatsen te noemen
waarvan er twee in vak 8 en de overige rond en in vak 3 gelegen zijn,
waar deze het meest talrijk voorkomt op en om stomp 7, waarvan men aan
mag nemen dat de erbij behorende Picea orientalis door deze parasiet ge
dood is. Ook stomp 1 is ermee bezet. In het W deel van vak 8 ziet men op
A nobilis de vruchtlichamen tot een meter hoogte uit de stam te voorschijn
komen, terwijl deze soort in het W deel van vak 4 op een Salix woekert.
Wellicht is het afsterven van deze conifeer, dat de laatste tijd in een
hoog tempo geschiedde naast de verderfelijke invloed van Chermes ook aan
Armillariella toe te schrijven.
Calocybe oarnea.

In juni 1956 werden van deze aardige soort 4 ex gevon
den rond de berkestomp QJ>, De vleeskleurige hoed was
zeer typerend maar opvallend was de sterk gezwollen, wat sponzige steel
basis. De ex waren ook aan de kleine kant, tot 15 mm diam. hoewel ze ze
ker goed uitgegroeid waren.
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een van de moeilijkste en verschillende van de ontmoetingen
met vertegenwoordigers ervan konden dan ook niet tot een naamgeving lei
den, Tegenover de grote variatie in vooral in kleur verschillende vormen
staat de geringe variatie van de microscopische kenmerken, waardoor deze
soorten vrij weinig houvast "bieden. Vrij goede kenmerken zijn het al of
niet hygrophaan zijn an het eventuele bezit van een meelgeur en -smaak.
Hiermee is dan ook heel wat geworsteld omdat het lang niet altijd mee
valt dit te constateren aan een enkel vaak oud en verdroogd ex, zoals
hij het onderzoek vaak werd gevonden. Niet alle zijn "bestudeerd maar wel
die door een of ander kenmerk opvielen of die waarvan voldoende bruik
baar materiaal voorhanden was. Het meest algemeen is C. hydrogramma met
de typische blaasvormige opzwellingen in de hyphen van de hoedhuid en de
sterke onaangename geur als van lege inmaakvaten. Hieraan deed denken
een ex dat onder een Douglas in vak 7 werd aangetroffen (331) door de
aanwezigheid van dezelfde penetrante geur. De pds was echter geheel
bruinoreme van kleur ipv, vuilwit terwijl de blaasvormige verwijdingen
in de hoedhuidhyphen ontbraken. Mogelijk was dit een zeer oud ex van
Clit. hydrogramma maar dat is niet waarschijnlijk.
Van verschillende reeds in 1954 met twijfel vermelde soorten zijn
nieuwe vondsten gedaan zoals van Cl. cf dioolor en Cl. of pausiaoa. De
eerste is meerdere malen gevonden en de ex komen door de grauwbruine
kleur, de zilverig gestreepte steel die later zwartbruin wordt en de
sporen met deze overeen. Tot dusver zag ik echter geen sterk trechter
vormige ex. De geur is vrij vunzig, niet naar meel. Cl. cf. pausiaoa
lijkt vrij veel op deze maar is donkerder, donker grijs-rookbruin met
vooral donker bistrebruine steel en heeft een nogal sterke meelgeur. De
standplaats is steeds onder coniferen, zoals vak 4 onder A, grandis en
de NO bocht onder Pc. pungens gl. en Juniperus. De determinatie is vrij
wel zeker' juist.
Cl. 1_ brumalis is in 1952 als zeer algemeen vermeld maar later niet
meer als zodanig gezien. Wellicht is toen een nu onder een andere naam
bekende soort er voor gehouden hoewel de toen gegeven beschrijving op
geen andere slaat s 3-6 cm, sterk gewelfd, slap elastisch, vettig, olijfbistre, rand vrijwel ondoorschijnend, ranzige geur. Sinds 1954 zijn weer
diverse andere met twijfel benoemde soorten gevonden.
Cl. candicans (Sept. 1955> vak 4j N van 5> lex) waarvan de kleine
witte, vlezige hoed van alle andere aanwezige soorten afwijkt is in zijn
groep niet gemakkelijk te herkennen, Singer neemt deze soort niet op.
Opvallend zijn de nogal smalle, wat gevorkte lamellen en de bittere smaak
van hét vlees. Zo bleek het enige geziene ex van Cl. cf langei (op de
kaart in de ZW hoek als Cl. cf dioolor aangegeven) niet zekerte herken
nen. Van dioolor onderscheidt deze zich door de meelgeur en de meer beige
hoed. De andere aanwinsten Cl. infundibuliformis en Cl. vibeoina zijn ze
ker herkend en goed bekende soorten. Omdat verschillende vondsten van
Clitooybe niet onderzocht konden worden zijn vrijwel zeker nog diverse
andere te verwachten. Tenslotte kan men op de kaart nog fraai de uitbrei
ding zien van de kring van Cl.(Lepista) splendens in vak 5 waarvan de
groeiplaats in zowel 1955 als 1956 is aangegeven. Het geslacht vormt ook
een fraai object om de vindplaatsen op de kaart met de oeoologie van de
verschillende soorten te vergelijken»
Clitopilus

is een zeer interessant geslacht paddestoelen waarvan twee
zeer uiteenlopende soorten voorkomen. Cl. pleurotelloides
op een vlier in het 0 van van 7 gelijkt zeer op een van de kleinere
Crepidotus soorten maar is te herkennen door de wat gelige lamellen en
natuurlijk de achtribbige sporen. Deze pds wordt in ons land zeker zel
den herkend omdat de vermeldingen zeer schaars zijn. Cl. popinalis werd
ondër Pc pungens gl. ten N van vak 5 aangetroffen en is zeer opmerkelijk
door de sterk aflopende grauw-grijsbruine lamellen en een sterk gewelfde
sepiabruingele hoed. De sporen zijn hoekig afgerond met sterk amyloide
stekeltjes. Zeer merkwaardig is de standplaats in puur naaldendek en niet
in gras zoals veelal vermeld wordt,
Collybia. De soorten van dit genus zijn betrekkelijk zeer goed bekend
maar leverden toch enkele moeilijkheden. Zo was vroeger eens
een vondst gedaan van als Coll. sucoinea gedetermineerd materiaal, met
veel twijfel echter. In Juni '56 werden boven de W kop van vak 2 weer ex
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C. butyraoea. De afwijkende ex waren opvallend kort gesteeld en choco
lade-roodbruin. Voorlopig houd ik dit ook maar op deze soort. Vermel
denswaardig is wel dat buiten het Pinetum in het Perceel van het Solse
Gat een vorm van een Collybia (Marasmius) werd aangetroffen op een beukestomp die zonder twijfel een vreemde var. van C. succinea is door zijn
groei in dichte bundels, Deze is zeer elastisch taai. Opmerkelijk is
dat deze var, door Romagnesi ook verschillende malen is aangetroffen
zoals in de "Flore" op pag. 30, Note 12 wordt gezegd. Een naam valt hier
aan nog niet te geven maar in ieder geval is deze dus in de omgeving
van het Pinetum aanwezig. Dan leverde een vondst van wat tenslotte als
C. cirrhata beschouwd is reden voor twijfel aan deze naam. Alle ex wa
ren zonder Sclerotium en afkomstig van de NO bocht van vak 4 "ten Z van
de brandplek bij de Deutzia groep. De beschrijving ervan moet later eens
vergeleken worden met andere vondsten van de var. typica maar wellicht
is het een bijzondere vorm.
Oonocybe. De vele vormen van dit geslacht zijn zeer moeilijk uit elkaar
te houden voor zover ze niet behoren tot de sectie Piliferae
met geleidelijk versmalde randharen i.p.v. de karakteristieke kegelvor
mige randcellen of tot het ondergeslacht Pholiotina met een duidelijk,
vaak ringvormig velum. Van deze beide groepen is een fraaie soort aan
getroffen, van de eerste C. aberrans die vermoedelijk nog niet van ons
land bekend was. Het bleef echter hij een enkele vondst van 2ex op 23
Sept. '54 in vak 6 bij Cri. etc, op zandige-humeuse ondergrond. De be
schrijving klopt geheel met die van Kühner in zijn "Le Genre Galera".
De andere aardige soort was C. filaris, een sierlijke kleine Conocybe
met een duidelijk, goed gevormd ringetje. Het velum laat ook enkele vlok
jes op de hoed achter die 6,5 mm diameter telt. Door de kleine afmetin
gen en dito sporen ( 7 - 9 x 4)5 - 5 u) is deze soort goed gekarakteri
seerd. Kühner vond deze in Frankrijk slechts in het gebergte zodat de
vondst ervan in Putten vermoedelijk ook op het montane karakter van het
gebied de nadruk legt. Van de overige soorten bleek alleen C, siligenia,
met een sepiaachtige, grauwbruine kleur als van een Mycena, te determi
neren. Met de beide andere soorten viel in dit opzicht weinig te berei
ken. Ze boden het gewone beeld van sporen rond 10 u lang en kegeloystiden
onder het microscoop, terwijl ze macrosoopisch resp, vrij heldergelig en
ruim 2 cm en isabeloremebruinig en slechts 7
groot waren,
Coprinus.

is eveneens een geslacht waarvan de vondsten van vaak eenzame
ex die vrijwel steeds overhaast vervloeien lastig te determi^neren zijn. Verschillende soorten zijn op brandplekken gevon
den, waarvan C. boudieri en C. lagopus var. sphaerosporus reeds Mj de
brandplekken zijn genoemd. De laatste is zeker wel een interessante
vondst. Van de brandplekken stamt ook nog een onbekend gebleven soort.
Evenals deze plaatsen zijn uitwerpselen van vooral zoogdieren een geliefd
substraat voor Inktzwammen. Pas zeer laat werd de studie ervan methodisch
ter hand genomen door J, v, Brummelen maar de resultaten daarvan zijn •
nog niet geheel bekend. C. patouillardi werd met zekerheid op deze uit
werpselen gezien alsook een nog onbekende soort. Meerdere andere soorten
zijn echter op mest zeker te verwachten, vermoedelijk een tiental zelfs
zodat dit substraat zich voor een beter onderzoek zeer goed leent. Behal
ve typische ex van C. miccaceus v/erd ook nog een ex gevonden dat tussen
deze en C. truncorum in staat, daar het van de eerste de behaarde steel
heeft maar van de ander de ovale, niet mijtervormige sporen. De andere
soorten die vooral in Rosa rugosa velden in zandige humus meestal in een
zame ex gevonden werden konden nog niet van een naam voorzien worden.
Het aantal soorten waartoe de verschillende vondsten behoren is minstens
twee maar vermoedelijk drie of zelfs meer. Al deze soorten zijn witvlokkig of -poederig door het velum, maar de maten van de hoeden en de sporen
alsook het karakter van het velum lopen vrij sterk uiteen. Hierop kan nu
beter niet nader ingegaan worden.
Cortinarius. Dit is het derde genus in successie dat aan de determinatie
van de ertoe behorende soorten de grootste moeilijkheden in
de v/eg kan leggen. Het is steeds een meevaller wanneer het gelukt een
onbekende soort ervan met zekerheid op naam te brengen. Behalve de goed
bekende soorten als C. bolaris, C. oinnamomeus var (crooeus)?, C, palea-
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dat daartoe voorlopig ook enkele vondsten gerekend zijn van andere klei
ne erop gelijkende soorten die er in kleine kenmerken van verschillen.
In de "Flore" is de keus in de Sectie Acuti waartoe deze zullen behoren
te garing om een naam daarvoor te kunnen vinden. Het aantal "specs" heeft
zich sinds het verslag van 1954 verder ook aanmerkelijk uitgebreid. Zo
als van verschillende andere vrij lastige genera zijn ook van de Cortinarii toch ook de vondsten beschreven waarvan het weinig plausibel was
dat een determinatie mogelijk zou zijn, met het oog op aanvullingen aan
de hand van latere vondsten» Van vrijwel alle nog ongedetermineerde
soorten nu is slechts een enkele vondst gedaan zodat de besohrijvingen
vermoedelijk nog voor verbetering vatbaar zijn. Ondanks verschillende
ernstige pogingen tot een naamgeving te geraken met de Flore waarin on
geveer 300 soorten Gordijnzwammen opgenomen zijn, voor elke àoort afzon
derlijk, gelukte dit niet, hoewel de meeste ervan toch wel daarin te
vinden moeten zijn. Dit verwacht ik zeker van een soort die als of torvus op vele plaatsen werd aangetroffen, het regelmatigst wel in de Z
rand van vak 3. De hoed is tot 9 om groot en warmbruin van tint maar on
danks de forse indruk welke deze soort maakt, ook door de zware steel
van bv. 7-9 x 0,8-1,3 115111 is deze opvallend dunvlezig. De hoedkleur is
met iets grijsviolet gemengd, terwijl men bij de steeltop ook een onmis
kenbaar duidelijke violette inslag opmerkt. Door het sterke velum dat
soms wat ringvormig achterblijft en vaak een soort velumlaars vormt wil
ik deze soort steeds onder de Torvi rangschikken. Daar zou echter slechts
C. torvus zelf in aanmerking komen waarvan de ring veel solider en beter
ontwikkeld moet zijn. Overigens moet de betroffen soort nog beter bestu
deerd worden daar hij nog niet volledig beschreven is juist omdat hij zo
regelmatig te vinden is en zeldzamere soorten steeds voorrang kregen, ten
onrechte zeker.
Van de soorten waarvan het niet mogelijk is de naam te noemen is
het beter af te zien van een opsomming van de moeilijkheden ondervonden
bij de pogingen deze te ontdekken en zullen voor een indruk deze kort
getypeerd worden.
C. 1 brunneus. W rand van vak 1 bij stomp 113 vlak bij het pas 1 ex.
Forse soort, hoed 3 om» steel 45 x 6 mm, wat wortelvormig verlengd, aan
basis met rossigbruin velumlaarsje, op deel van hoed ook duidelijk velumlapjes bij de rand. Hoed kastanjebruin, vosbruin opdrogend. Lamellen ver
uiteen. Sporen 7-9x4-5 u. Doordat de kleur van de jonge lamellen
en de steeltop aanvankelijk onbekend is, moet wat jonger materiaal daar
voor gezien worden. Een dergelijke soort zonder ring maar met velumsok
je' werd niet ontdekt bij determinatie,
C AL gentilis/saniosi, N rand boven W uitloper vak 4» 1 ex (200) Hoed
oremebruin, naar roodbruin neigend, rand duidelijk zwavel-goudgelig door
bedekking van volumetreepjes. Steel ook cremebruinig onder blekere honingkleurige satijiiige bedekking.

C, cf uraoeus Spec 1 (Zie ook 1954) Na dit verslag niet meer teruggevonden (Centrum van vak 5) Door donkere hoed (25 mm) en onder satijnige be
dekking donkerbruin worden de steel vermoedelijk een der Uracei maar door
slanke steel (50 x 2 mm), ontbreken van randoellen en sporen van
9 - 10 x 5 - 5,5 u niet te bepalen.
C. spec 2 (Zie verslag 1954) Nadien niet meer hervonden. Kleine matig
donkere soort, iets doorschijnend gestreept. Steel aanvankelijk bleek,
dan vrij donkerbruin vanaf basis. Hoed 9-15 mm« In NO hoek van vak 6
bij C acutus, waarvan dezë door donkere steel verschilt.
C. spec 3, 1 ex halverwege de N rand, Sept, 1954* 35 mm» donkerbruin,
duidelijke stevige umbo. Steel stevig, 30 x 8 mm en fraaie olijfbruine
ver uiteenstaande lamellen,
0» speo 4» Opvallend kleine soort, hoed tot 1 cm, dadelbruin, rand spinnewebachtig wittig bedekt. Steel gedrongen, -24 x 2 mm, satijnig gestreept,
top duidelijk lila en basis saffraangeel gevlekt. Sporen duidelijk gestekeld, 7 x 5 u, Zowel in Secties Parvuli en Pulchelli geen soort te
vinden met een duidelijke gele steelbasis. Centrum vak 9»

C. spec 5. N deel vak 6. Slankstelig, hoed uitgespreid, 13 mm. Steel
geelbruin onder wittig velum, Sp. 7» 5 - 9x 5 - 5(3 u. Door de sterk
geelbruinige steel (50 x 2 mm) opmerkelijk.
Het is hodig al deze soorten te hervinden en zo grondig mogelijk te be
schrijven, Tot dusver werden van bijna geen enkele soort de zo belang
rijke jonge ex gezien.
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Crepidotus.

Het is opvallend dat de drie aanwezige soorten alle zeer
fraai in tientallen ex» naast elkaar voorkwamen in de ZO
rand van het Pinetum, waardoor ze prachtig te vergelijken waren. Deze
drie soorten verschillen ook op het oog duidelijk? vooral C. luteolus
is dadelijk te herkennen aan de citroengele tint van de hoedhuid, voor
al hij de aanhechtingsplaats en meestal pleksgewijs aanwezig. Van de
"beide andere is C. pubesoens getypeerd door de vrij bleke lamellenkleur,
bleek creme door de lichtgetinte sporen. Van de algemene C. variabilis
zijn de lamellen spoedig vleeskleurig bruin en veel donkerder dan bij
de vorige gekleurd. Dit kenmerk heeft G, variabilis met verschillende
andere niet aangetroffen soorten gemeen maar de sporekenmerken en -maten
zijn voor elke soort goed karakteristiek, ook voor de drie gevonden soor
ten onderling. Vermoedelijk zijn ook de beide eerstgenoemde reeds ver
schillende malen van ons land vermeld, hoewel van de algemeenheid niets
bekend is.
Deconia. De vrij talrijke verschillende vondsten van dergelijke soorten
onderscheiden zich meestal duidelijk en de soorten die in de
lijst genoemd zijn, werden ook overtuigend aangetroffen, maar verschil
lende van de vondsten bleken toch niet bevredigend te determineren. Het
is ongetwijfeld nodig dat dit genus een grondige revisie ondergaat.
D, crobula waarvan 1 ex in de 0 rand en 6 ex ten N van de W kop van vak
2 op hout v/erden aangetroffen, is door het substraat en de opvallende
witte vlokjes aan de hoedrand gemakkelijk te herkennen. Het is minder
gemakkelijk te zeggen welke ex echter bv. tot D. inquilina gerekend moe»«
ten worden. Voorlopig zijn die ex maar als zodanig beschouwd met sporen
tussen 7 en 8 u, met een aftrekbaar of minstens sterk samenhangend kle
verig hoedvlies, met minstens 1 cm lange stelen en groeiend op vooral
grassen. De vondsten op Lupine, Urtioa ed. bleken er eohter niet van te
scheiden veelal. Alle ertoe gerekende vondsten hadden iets hoekig ellipsoidische sporen, steeds min of meer lensvormig. Tot D. rhombispora nu
zijn gerekend de ex met sterk lensvormig afgeplatte sporen tot 7 u lang.
In het kenmerk van een kleverige hoedhuid, vaak gedeeltelijk aftrekbaar
en de vrij lichte hoedkleur verschilden ze echter niet veel van de vorige
evenmin wat het substraat Lupine en Urtica betreft. De steel is echter
vaak sterker vezelig gestreept. Echter waren verschillende vondsten niet
bevredigend bij een van deze soorten onder te brengen. Andere soorten als
D. bullacea en D. physaloides konden ook niet met zekerheid herkend wor
den, Tot nu toe konden niet alle vondsten op de verschillende substraten
afzonderlijk alle even uitvoerig bestudeerd worden, hetgeen in de toe
komst zeker nog opheldering zal geven. D. atrorufa die vroeger al ver
meld was werd niet meer zeker gezien, dwz, geen langgesteelde in mossen
groeiende ex werden geziens vrijwel alle waren vrij kort gesteeld en
groeiden op resten van overjarige planten.
Delioatula. Het Pinetum is rijk aan dergelijke kleine witte soorten waar
van eohter vaak een of enkele ex worden gevonden die geen
uitvoerig onderzoek toelaten. Door de tijd, benodigd voor de studie van
de andere fungi, kwam het onderzoek ook vaak in het gedrang. Tijdens een
onderzoek van de Z rand van vak 2 werden bv. niet minder dan 10 op het
oog verschillende kleine witte Delicatula-achtige soorten gevonden op
allerlei plantenresten en kleine takjes, van elk vaak 1 of 2 ex. Het was
gezien de andere gevonden soorten niet mogelijk aan de studie van deze
toe te komen daar de meeste ervan tijdens het onderzoek geheel versohron>pelden. In ieder geval is de rijkdom van het Pinetum aan d ergelijke vor
men zeer groot al zal het zeer lastig zijn van al deze goede beschrij
vingen en tekeningen te verkrijgen. Enkele ervan werden echter goed be
studeerd zoals D. delectabilis, waarvan tweemaal 6 ex werden gevonden,
in vak 9 aan de basis van een Symphorioarpus en in de 0 rand van vak 6
tegen Rosa rugosa. Deze soort is typisoh door de opvallend uitspringende,
wat glazige umbo, geheel wit, vrij kort gesteeld en van een sterke ohloorlucht voorzien. Deze soort zal wel nieuw voor ons land zijn, ma.fl.T- is ver
moedelijk niet zo zeldzaam. In Oct. '57 vond ik deze ook tot mijn grote
verbazing op de Boschplaat in de Eerste Duintjes in een Hippophaea-Ammophila struweel, een wel geheel andere standplaats. Van de goed bekende
D, integrella werd slechts een vondst van 10 ex gedaan in het 0 deel van
vak 6. Twee andere bijzonder aardige soorten konden nog niet op naam ge
bracht worden. Een ervan (No. 887) werd diverse malen gevonden op blad
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werd deze al genoemd en kort gekarakteriseerd. Hij is 1 - 1-g- mm groot,
voorzien van een korte steel en geheel wit. Sporen wat hoekig 9 - 14 x
3,2 - 5 u. Bas, 2-sporig 16 x 16 u, De hoed is glinsterend, als "besui
kerd en de steel geheel fijn donzig. Dit is mogelijk een niet "beschreven
soort, misschien ook zal hij met D. pseudoorispula te identifioeren
blijken.
Van een andere soort werden op een drietal naalden van A. grandis
in de N rand van vak 7 "bij de ZO uitloper van vak 4 steeds 2 tot 4 ex
gevonden, waarbij diverse zeer jonge ex. Ook deze soort was wit en ge
heel donzig terwijl de steel naar de top sterk verbreed was. Onder de
microscoop waren echter geen opvallende haren te zien. Door de klein
heid van deze Delioatula, tot ruim 1 mm hoeddiam. gelukte het nog niet
een geheel oomplete beschrijving ervan te vervaardigen evenmin als deze
te determineren. Het ligt in de bedoeling dit genus in de toekomst zeer
systematisch te gaan bestuderen,
Dryophila. Tot dit geslacht zijn gebracht de genera Flammula (ten dele)
en Fholiota. Een ander deel van Flammula vindt men onder de naam Gymnopilus. Van Dryophila zijn weinig vertegenwoordigers gezien, sleohts de
brandplek-bewoner D. oarbonaria en D. astragalina die in het centrum van
vak 9 bij de stompen 2J - 29 regelmatig te vinden was. Deze soort komt
in Frankrijk vooral in bergstreken vrij algemeen voor maar mag zeker
niet als een indicator voor een montaan karakter worden aangezien daar
deze soort in ons lamd zeer regelmatig verbreid is.
Het is opvallend dat geen enkele van de grotere houtaantastende soor
ten hier is gevonden. Wellicht hebben deze soorten niet veel belanstelling voor het talrijke in minder goede conditie verkerende naaldhout maar
verkiezen ze dergelijk loofhout waarmee het Pinetum minder rijk bedeeld
is.
Galerina. Van dit genus zijn weinig opzienbare soorten gevonden. Niette
min valt er wel iets over te zeggen. De in het verslag van
1954 als algemeen vermelde G, hypnorum blijkt bepaald zeldzaam vergele
ken met G. rubiginosa, door de behaarde steel en vrij donkere kleur van
steel en hoed in het veld reeds feilloos te herkennen soort. Deze is aan
vankelijk over het hoofd gezien. Aardig is de goede verbreiding van
G. nana, op takjes en kegels, met zijn fraaie Inocybe-achtige cystiden.
Het is niet eenvoudig deze soort in het veld reeds te herkennen, daar
vrij wel alle macroscopische kenmerken variabel zijn. Soms vindt men
kleine lichtgekleurde en dan weer grote donkerbruine, maar het meestal
aanwezige uitspringende umbootje geeft vermoedens in de richting van de
naamgeving. Bijzonder vreemd is wel dat G« graminea die in de late herfst
langs wegen in het gras algemeen is, gevonden werd op de brandplek in
vak 9> een wel vreemde plek voor deze. Tenslotte blijven nog twee soor
ten te vermelden waarvan de naamgeving tot verschillen met de opvatting
van Kühner leidde. Vooral de hier als G. pseudooamerina genoemde heeft
aanleiding tot verwarring gegeven. Deze naam is door Singer gegeven aan
de soort die Kühner in "le Genre Galera" als G. camerina beschreven
heeft. Mijn materiaal komt bevredigend overeen met de beschrijving die
Kühner geeft door de gladde sporen 10,5 - 15 X 5y5 - 6,5 u en de zeer
slanke randcellen. De hoeden hadden echter een minder spitse, stomp te
noemen umbo, dan die welke met zijn beschrijving overeenkomst hetgeen
niet vreemd is daar deze gemaakt is naar een enkele vondst van een open
plek in een coniferenbos. De standplaats is dus overeenkomstig. De moei
lijkheid is nu dat Singer zegt dat Kühner beweert dat de als G, oedretorum Maire bekende soort de echte G, oamerina van Fries zou zijn, ter
wijl Kühner juist deze naam als een synoniem van zijn G. badipes noemt.
Omdat Singer in "Lilloa" niet voldoende de synoniemen van zijn soorten
G, pseudooamerina en G. cedretorum vermeld is dit een wat verward geheel.
Immers de naam G, oedretorum zou de beide namen G. camerina en G. badipes
als synoniem verbinden terwijl deze door de af- en aanwezigheid van fasciale cystiden duidelijk verschillen. Ik heb hier de namen van Singer
gebruikt maar als G« cedretorum de G. badipes van Kühner beschouwd, zo
als deze ook in de "Flore" opgeeft. Wanneer men van beide boeken goede
nótie neemt zou men concluderen dat de naam G« oedretorum overbodig is
daar deze weer door G. camerina zou vervangen moeten worden, terwijl de
door Kühner zo genoemde dan de naam G. pseudooamerina zou krijgen. In
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algemeen voorkomt een soort, die ik meen als G„ camerina Pries te moeten
beschouwen, terwijl die van zowel G. pseudooamerina (G. oamerina su
Kühner) en G, cedretorum (G. badipes su Kühner) duidelijk verschilt. De
naamgeving van dit complex is dus nog niet goed op te helderen terwijl
Kühner zijn G. oamerina onlangs ook nog een nieuwe naam gegeven heeft
G, josserandii die onvermijdelijk een synoniem is van G, pseudooamerina
Sing.
Hebeloma. Ook dit genus is voorzien van de nodige moeilijk te bepalen •
soorten. Vooral de groep van H, mesophaeum-strophosum met op
vallend duidelijk velum biedt moeilijkheden daar aan de ene kant ertoe
behorende vormen voorkomen met sporen die veel te groot zijn (tot 15 u
ipv 10 - 11 u, algemeen op de Boschplaat) maar ook in het Pinetum vrij
veel een vorm waarvan de sporen te klein zijn voor zowel H, testaceum
en H. mesophaeum terwijl de hoed ook door zijn afmetingen tot 5 à 6 cm
te groot voor beide is. Door de lichte hoedkleur sluiten ze nog het best
aan bij H, testaceum, maar daarvan verschillen ze Yreer door de met velum
lappen bedekte steel terwijl die van H, testaceum juist vrijwel glad
zou zijn. Door de vrij donkerbruine stelen is ook H. fastibile onmoge
lijk, Wellicht behoren deze vormen nog het best bij de eveneens regel
matig aanwezige H. strophosum waarvan ze door de grote afmetingen en de
duidelijk bruine lamellen weer afwijken.
Hebelomima.

In het verslag werd Hebelomina microspora als voorkomend
in het Pinetum opgegeven. Bij later opsturen van het ge
droogde materiaal aan de auteur van deze soort Dr Huysman meende deze
dat het toch een andere soort betrof en dat deze niet bij het genus
Hebelomina gerekend mocht worden. Tot dusver gelukte het niet nieuw
materiaal van deze zonder enige twijfel zeer interessante soort te ont
dekken, Door het kenmerk van de witte, later okergele lamellen. Volgens
Huysman die de ex. onderzocht waren toch de dikwandige sporen en randoellen aanwezig zoals die ook bij Hebelomina voorkomen. In dit geval zou
het geslacht Clitocybe uitgesloten zijn, waarvoor men veel voelt wanneer
men de bedoelde soort ziet. Ik hoop er later in te slagen de verwantschap
van deze fungus beter te kunnen uitzoeken.
Hygrophorus.

Van dit geslacht is slechts een soort ontdekt en deze op
twee plaatsen. Van de eerste vondst in 1952 is de vindplaats
onbekend, de andere is afkomstig van vak 4 onder A. insignis in de W
uitloper. Beide vondsten komen voldoende overeen om tot dezelfde soort
gerekend te vrorden voornamelijk door de vrij dikvlezige, wasachtige witte
vrüchtlichamen in combinatie met de kleine sporen hetgeen in de groep
van witte Hygrophori juist opmerkelijk is, daar de H. niveus groep waar
toe men deze moet rekenen sporen bezitten van tegen 10 u of groter ter
wijl die van het Pinetum sporen heeft van 5-6x3-3,6 u. Daardoor
blijft, werkend met de Flore, alleen over de mogelijkheid van H. virgineus su Bataille. Tegem deze determinatie rijzen echter verschillende
moeilijkheden. Het materiaal vertoont steeds een onregelmatige, gelobde
en ingerolde rand en heeft een opvallend sterke meelgeur (komkommer)
waarvan in de korte beschrijving in de Flore niets wordt gezegd. Even
min van de in het bovendeel zeer poederige bedekte steel en de gelige
tint die de hygrophane hoed spoedig aanneemt. Het is nodig meer uitvoe
rige beschrijvingen te raadplegen.
Inocybe.

Dit genus dat terecht voor een van de moeilijkste geldt is zo
uitvoerig mogelijk bestudeerd. De meeste soorten werden ook
in fraaie en vrij talrijke exemplaren aangetroffen zodat ze goed bestu
deerd konden worden. Vele éoorten konden goed worden herkend al bleven
verschillende lastige gevallen over, vooral wel rond de vormen gelijkend
op I. gausapata Kühner, Het is het best de in aanmerking komende soor
ten alphabetisch te bespreken,
I. abjecta. Door de kleine nog geen nm metende hoed en de slanke lichte
steel is dit een van het normale type afwijkende soort waarvan twee ex
gevonden werden in de ZW hoek van vak 6. De duidelijke kleine umbo is
vrij donker tabaksbruin terwijl de lichter gekleurde rest van de hoed
met een spinnewebachtige bleke bedekking van losliggende vezeltjes een
wittig waas heeft. Deze soort heeft veel van I. squarrosa wat de habitus
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"betreft maar bezit talrijke echte cystiden met een opvallend korte hals
terwijl de sporen soms erg slank zijn (tot 11 - 12 x 4?5 - 5>3 u).
I. appendiculata. Deze is zeer verbreid in het gebied en op minstens
tien plaatsen aangetroffen vooral in de N rand, niet ver van de paden
in vaak grote groepen. Door het opvallend dikke velum dat de rand met
een franje van witte tanden bekleed en de knotsvormige cystiden evenals
de flets-strogele hoedkleur en de lichte steel welke vanaf de basis
licht geelbruin wordt is het zeker genoemde soort waarvan Kühner echter
zegt dat de hoed "jamais rimeux" is. Bij oude ex, is het min of meer
splijterig worden van de vezellaag vaak opgemerkt maar vermoedelijk is
het door mij geziene materiaal aanmerkelijk uitgebreider dan dat wat
voor de eerste beschrijving gebruikt is.
I. calospora. Deze bijzondere fraaie soort die uniek is door de ronde
gestekelde sporen komt zeer regelmatig verbreid door het Pinetum voor.
Hij is aan de in rijen gerangschikte spitse schubjes en de roodbruine
steel in het veld goed te herkennen en groeit in het gebied vooral langs
de paden en in vaste bodem,
I. dulcamara. Tot 1954 waren slechts bijzonder langgesteelde ex, gezien
steeds eenzaam groeiend, die door de oranjegele, pluizig-schubbige hoed
en de dunwandige randceilen slechts tot deze soort te rekenen schenen,
maar waarvan de hoed van 9 - 14 h® zeer vreemd was in combinatie met de
steel van 35 — 45 nim lengte, I. duloamara welke algemeen is in basische
duinvalleien (Schoenetum) heeft namelijk typisch een steel welke de
hoeddiameter nauwelijks overschrijdt. In sept. 1955 werd echter voor het
eerst een dergelijk ex, gevonden. (Hoed 36 mm steel 40 n>m) halverwege de
breedte van vak 6 bij de Z rand» Het is niet aan te nemen dat de andere
in habitus zeer afwijkende ex. tot een andere soort of variëteit zouden
behoren.
L. eutheles. Boven de NO kop van vak 2, slechts in sept, 1954 gezien en
getypeerd door de opvallend lichtbruine, fletse vrij kleine hoed met in
gerolde rand de geheel kortdonzige, vrijwel witte, slanke steel en de
slanke dikwandige cystiden,
I. fastigiata is zeer zeldzaam in het Pinetum en alleen gezien in de NO
punt van vak 2, Tot 1954 was de nu als maculata opgenomen, vrijwel van
een gladde hoed voorziene soort als zodanig beschouwd, tot de veel gro
vere (steel ruim 6x1 cm) strogeelbruine en sterk splijtende hier be
doelde soort werd gevonden. De lamellen zijn duidelijk olijfkleurig en
de sporen ook veel groter (11—15»5 x 6-6,5 u),
I, friesii. Na aarzeling in 1954 is de determinatie tenslotte als vol
doende zeker aanvaardt voor de doort die vooral in de ZW hoek van vak 6,
meestal met ongeveer 20 ex goed vertegenwoordigd is. Hoed klein, tot 2
(-3) cm, met uitspringende umbo, vrij donkerbruin, iets hygrophaan en wat
witachtig overtrokken, vrijwel glad, oudere ex echter splijtend en dan
zacht- en vrij losvezelig, Velum weinig duidelijk. Steel slank en meestal
gegolfd-gebogen, 30-50 x 2-3 mm, geheel fraai rossig bruin onder fijne
wittige streping, top poederig-vlokkig, de rest glad. Lamellen vrij ver
uiteen, vrij bleek blijvend, buikig, breed en stomp bij hoedrand. Sporen
10-13 (15) x 5,5 - 6,7 u» Cystiden met vrij korte, sterk verdikte hals.
De top van de steel die volgens Kühner zeer dicht bepoederd is, valt
niet als zodanig op in mijn materiaal en evenmin is de spermageur van
het vlees zwak zoals Singer zegt maar juist sterk. De soort is echter
zeer talrijk in bergstreken vooral onder coniferen hetgeen goed met het
Pinetum zou overeenkomen,
I. cf gausapata. Gedekt bruine, fijn vezelig-schubbige hoed met een wit
te vezelige rand en een duidelijke bleke öortina. Steel wit, dan geligrossig. Sporen 8,7-10 (11) x 4?5 - 5?5 u. Deze verschilt van I.-friesii
(hetgeen vooral van belang is in het Pinetum voor het karteren) door de
wat fletsere hoed, de witte hoedrand en de wat kortere, steviger steel,
die ook lichter van kleur is. Tenslotte maakt de hoed een slordige in
druk door het aangedrukt-pluizig schubbige uiterlijk.
I. geophylla. Van deze dadelijk te herkennen soort werd van de violette
vorm een twintigtal ex aangetroffen in de NO hoek van vak 3*
I« grammata,

welke in.ons land zeer zeldzaam schijnt te zijn is vele
malen en met absolute zekerheid in het Pinetum geconsta
teerd, waar hij met grote vasthoudendheid op de paden tegen de randen
van de vakken groeit, aoals op de kaart te zien is, vaak in gezelschap
van I, calospora. Door de gladde hoed met wittige top, de opvallend ros-
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kennen maar diverse vondsten van eenzame exemplaren die door het zich
door de soms zeer harde paden boren een vreemd uiterlijk hadden werden
veiligheidshalve ipaar apart besohreven. Deze hadden zeer plompe hoeden
en stelen die zeer licht getint waren, maar door de veel-knobbelige spo
ren zijn ze toch bij bovenstaande soort gerekend die in het BLnetum zeer
variabel is gebleken.
I. 3i lacera. De met stippen aangegeven vondst van 12 ex tegen de ZW zijde
van de 0 Pc. omorica in vak 2 werd niet voldoende bestudeerd. De wat
slappe hoeden met wat opgestroopte zachte vezels en de geheel vezelig
bedekte geelrossige steel deden iets aan genoemde soort denken maar de
sporen waren minder slank (10 x 5 u).
I. maculata. In het verslag van 1954 was deze soort gehouden voor I.fastigiataS.L. waarvan hij echter verschilt door de gladvezelige hoed, de
fletse wat grijs getinte lamellen, de breekbare steel en de kleinere
sporen van 9 - 11>5 x 5 - é u. De hazelnootbruine hoed doet sterk denken
aan I.maculata, waarvan het dan door het ontbreken van het witte velum
om het centrum van de hoed en de zeker-niet olijfbruine lamellen de fm.
fastgiella zou zijn. Aan de andere kant is ook wat te zeggen voor I. obsoleta, vooral door de grijzige lamellen en de sporen. De hoed is zeker
niet .flets maar eerder fraai bruin. Het is dus niet precies te zeggen
hoe deze in het Pinetum (N rand) zeer verbreide soort genoemd moet wor
den, maar zeker behoort ze in de groep van I. fastigiata thuis door de
splyterige hoed en de dunwandige randcellen,
I. napipes. In Sept. '54 4 ex en in Oct. '55 2
3 m ten Z van stomp
21.
I« obscura. In NO en Z deel van vak 3 en de I rand van 4 (lO~ex).
I. ovalispora. In 1955 en '56 telkens 3 ex op zelfde plaats in N deel
vak 1, ten N van vak 3« Deze soort valt vooral op door de vlezige, glad
de umbo, lever-hazelnootbruin»- De hoed is naar de rand fijn splijterig
en bij de rand wat lichter als ingedrukt spinnewebachtig bedekt. Steel
in bovengedeelte even sterk getint als hoed, wat getemperd door ijle
lichte streping, basis wit. Sporen vrij klein en nogal plomp van vorm,
kort. 8 - 9 x 5 - 5*5
De determinatie is niet geheel zeker door de
slechts tot halverwege met cystiden bedekte steel, maar door de verdere
kenmerken zeer aanvaardbaar.
I. petiginosa. Slechts een ex gezien in N deel van Pinetum, vindplaats
niet bekend.
I. praetervisa komt vooral zeer trouw voor rond de stompen 2J - 29 in
het centrum van vak 9»
I. of subtigrina. oa. 2 ex in middendeel vak 5 in Sept. 1954» Hoed -25 min
met stompe umbo en wat pluizig-los vezelig, okeroranje, steel wit, wat
los vezelig, top met cystide-achtige haren bepoederd, Sp. vrij lang,
9 - 12 x 5 - 5,5 u.
I."pinetorum". Dit is een zeer fraaie en in het oog vallende Vezelkop,
die zonder enige twijfel niet in de Flore is opgenomen. Hij groeit op
verschillende plaatsen in de W zijde van vak 3» rond Pc Orientalis. Deze
soort is uitgesproken slank van steel, welke 60 - 75 x 2 - 3 mil is en
aanvankelijk wit, dan iets honingkleurig, aanliggend satijnig gestreept,
glad op poederige top na. Hoed met een zeer sterk uitspringende umbo,
welke veel donkerder is dan de strogeel- zandkleurig bruine rest van de
hoed, aanvankelijk hoog kegelvormig en fijn en gladvezelig, dan uitge
spreid en bij rand vooral sterk splijterig. Sporen ei-mosselvormig
8-10,5x5-6 u. Cystiden van eenvoudig type, hals niet gedifferen
tieerd, dunwandig nogal.
Verschillende andere Inocybe vondsten, zijn min of meer uitvoerig
bestudeerd maar konden niet gedetermineerd worden. Ze bezitten weinig
opvallende kenmerken, zoals een soort die deed denken aan een okerbruine
I. subtigrina, maar waarvan de steel geheel met cystiden bedekt was, in
plaats van alleen bij de top. Een andere soort waarvan 2 ex voorkwamen
in het W deel van vak 2, met een lichtbruine pluizige-sohubbige hoed
met okerige tint, bezat een steel die met wat bruinige, pluizige vezels
bedekt was terwijl de steeltop naar lichtlila neigde. Deze als "pseudo
subtigrina" van de andere soorten onderscheiden Inocybe doet denken aan
zowel subtigrina als obscura. Dergelijke soorten moeten echter nog uit
voeriger bestudeerd en onderling vergeleken worden. Tenslotte is nog
vermeldenswaardig de in de lijst als laatstgenoemde soort, die nauwelijks
11 mm van hoeddiameter was en helaas zonder steelbasis verzameld werd,
hetgeen voor een ruwsporige soort een handicap voor de determinatie
vormt. Het ex groeide 2-g- m ten NO van stomp 83.
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I. elegans werden twee ex aangetroffen in het W deel van vak
9, 1 meter ten W van de stam van een Po. abies, In de nabijheid kon geen
Larix ontdekt worden, tenzij de groep Lx. decidua in het N deel van het
centrum van vak 9. 1)
Laocaria. L. echinospora werd eerst in 1956 talrijk gevonden op het pad
rond vak 3 waar deze ook in het volgende jaar op vele plaat
sen terugkwam.
Lactarius. De meeste soorten komen in de ÏT rand voor, vooral L. quietus
in de NW hoek bij de daar aanwezige grote Eiken, Hier vindt
men ook L, chrysorrheus en eveneens bij Eik L. camphoratus, De beide
soorten die vroeger als L. glyciosmus niet altijd onderscheiden werden
bleken nu ook aanwezig door het ontdekken van L. impolitus in het gebied
L. torminosus bleek slechts bij de Berkengroep te vinden en L. delioiosus
vooral in vak 3 en ten N ervan, terv/ijl L. pyrogalus tot de wilgen in
het Z van dit vak beperkt schijnt. L. rufus die de reputatie heeft in
meest droge Pinus-plantages nog te kunnen floreren, ziet men behalve in
de ZW hoek dan ook in het droge naaldendek van de grote Tsuga canadensis
in de W punt van 4« 1 necator werd in 1954 sleohts nog gezien tegen het
pad aan de ïï zijde, terwijl de in het laatste verslag vermelde L. vietus
na die tijd verstek heeft laten gaan. In de F en I rand vindt men zoals
gezegd vrij veel Lactarii meestal in gezelschap van Russula's. Beide zeer
verwante genera zijn bekend als belangrijke mycorrhiza-vormers zodat de
talrijkheid van soorten van deze beide geslachten op prijs gesteld moet
worden. L. tabidus groeit vooral in vak 9, vaak bij of zelfs op stompen.
Lepiota. Dit geslacht is een van de bekoorlijkste van het gebied en zo
als een landgoed betaamt treft men hier verschillende belang
wekkende soorten aan» Sinds 1954 is het gelukt vijf nieuwe soorten te
ontdekken, waarvan de kleine witte L. sistrata zelfs vrij algemeen is.
Onder deze zijn er enkele die aan oude coniferentuinen gebonden schijnen,
zoals L. georginae maar van L. serena zou men het voorkomen niet hebben
kunnen vermoeden. L. rhacodes die in de late herfst van 1954 op een zes
tal plaatsen werd gezien zag ik niet meer. Vermoedelijk duikt deze soort
eerst tegen het eind van November op, een tijd waarin meestal het onder
zoek gestaakt was. De twee eerste soorten van de lijst zijn beide zeer
regelmatig verbreid al komen ze op verschillende plaatsen voor, L. oastanea vooral in de N rand en L brebissonii vooral in de oude vakken. De
eerste van deze twee heeft zeker nog een dubbelganger in het Pinetum,
zeer vermoedelijk L. fulvella, maar daaraan werd nog niet voldoende aan
dacht besteed. Eenmaal werd wel'een ex. onderzocht dat door de micros
copische kenmerken tussen beide soorten in stond. Het schijnt overigens
dat de drie oranje bruine Lepiota's. met laarsvormige sporen niet scherp
gescheiden zijn. Enkele belangrijke soorten worden nu in volgorden van
de lijst toegelicht.
L. georginae. De mooiste vindplaats is bij de stam van een Pc mar. doum.
in de ZO hoek van vak 9> waar deze fraaie soort echter regelmatig te vin
den is. Ook werden eenmaal 3 ex gezien in het Y/ deel boven de uitzakking
in vak 9» Hij is geheel wit maar bij de minste aanraking verkleurt de
zwam bloedrood terwijl de gekneusde delen later bruinzwart worden. Van
de steel is opvallend dat hij afstaand behaard is. Volgens Hyusman zou
deze soort in de duinrandbossen minder extreem zeldzaam zijn dan in de
meer naar het 0 gelegen streken. Deze grote zeldzaamheid geldt ongetwij
feld niet voor oude buitenplaatsen waar men hem bij oude coniferen meer
dere malen heeft verzameld.
L. of. pseudofelina. Van deze werden 3 ex gezien die op de kaart zonder naam
zijn aangegeven aan de 0 zijde van de grote Douglas boven het W deel van
vak 4» Vroeger was al eens een ex van vermoedelijk dezelfde soort in deze
omgeving gevonden. Dit werd met aarzeling als L. griseovirens bestempeld.
De sporen zijn laarsvormig van beide vondsten maar de kleur van de plui
zige schubben niet zwart, maar grauw-rook-bruin tot olijfbruin bij de drie
exemplaren en meer zwartgroen bij het eerder gevonden. Het was niet moge
lijk met zekerheid beide vondsten tot een van de twee genoemde te brengen,
waartoe men ze determinerend met de Flore moet rekenen. Van dit zeer aar
dig type Lepiota moeten nadere vondsten op dezelfde vindplaatsen nog uit1) 2 ex groeiden meer 2 in vak 9> in bereik van de grote Larix leptolepis.
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L« serena. Deze groeide vrij rijkelijk in de 0 rand van het gebied, on
geveer halverwege deze en in het, 0 deel van vak 6'wérd ook nog een ex
onder ?c. glauca gezien. Door de geleidelijk knotsvormige verdikte steelbasis en de opstijgende ring, de-gewimperde rand en de wat geligroßsige
umbo zou méii deze wittesoort zonder twijfel tot bovengenoemde brengen.
De randcellen zijn niet knotsvormig maar van een vaak korte halsvormige
verlenging voorzien, soms door een insnoering van het lagere deel wat af
gescheiden. De randcellen zelf zijn 11 - 15 u breed en de verlenging
5 - 8,5 u» Dit•soort randcellen is meer dat van L. sericata waarmee de
stevige opstaande ring en de sterk verdikte basis niet overeenkomt. Het
zou interessant zijn meerdere vondsten nog eens opnieuw goed te bestude
ren, liet ex van vak 6' dat tussen L. subalba voorkwam en daarvoor gevaar
loopt in het veld gehouden te worden had een nauwelijks of niet naar de
basis verdikte steel en een ring.die hoewel opstijgend vrij spoedig van
de steel losliet» Men.zou dit voor L. serioata kunnen houden. De micros.copie was gelijk aan die van de andere vondst. Welke van de twee soorten
..het ook betreft, beide zijn tot dusver slechts in hét Westen van ons land
gevonden en zeer zeldzaam.'
•
L.' setulosa. 1 ex 3 m ten NW van stomp 2.9, in het centrum van vak.9«
Slechts 5 .mm .diam. donkerbruin-schubbig. Steel kort en vrij slank
14' x 1 mm, Sporen klein 5-6x3,5-4
Dez;e soort groeide op zwarte
naaldenhumus, bij I. praetervisa, zonder vegetatie.
L. subalba. In het Z deel van vak 4 bij het pad, in vak 7 "ten Z van grens
vak 4 ëri 6, ook,in de N.rand bij het pad, halverwege vak 4> &us vrij ver
breid. Deze soort heeft opvallend rossiggele lamellen. Het centrum van de
witte hoed is eveneens van deze kleur, zachtvezèlig. Steel met een slor
dige vezelige bekleding, slank, nauw-hol en nogal breekbaar, geen ting.
Sporen laarsvormig 7 - 8,5 x 3 - 3>8 u. Zoals verschillende andere Parasolzwammen is deze soort vooral van de duinen bekend.
"
L. subincarnata. Yan deze soort is slechts in Sept. 1954 een ex» gevon
den in de W zijde van vak 1 in Mnium affine. De vindplaats is niet pre
cies aan te geven. .
Lyophyllum. L, atratum en L. sphaerosporum zijn alleen op brandplekken
gevonden. De ouderdom daarvan was niet bekend, maar aan een
aantal nieuwe, aangelegde brandplekken hoop ik na te gaan hoe de succes
sie van fungi op deze is en te zien in welk stadium het geslacht 'Lyophyl
lum van de partij is. L, striaepileum groeit bij voorkeur onder oude co
niferen in het dikke, droge naaldendek. De aardigste van de gevonden
soorten is wel L, plexipes, die op het oog in het geheel niets van een
vertegenwoordiger van het genus weg heeft. De soort is zeer variabel en
de'ex. met.kleine hoeden (bv. 4-6 mm) lijken op Mycena filopes terwijl
de grote ex. sterk doen denken aan een Rhodophyllus (Nolanea), Door de
wit-satijnig dicht gestreepte steel en de kort ellipsoidische, gestekelde sporen is het echter tenslotte gemakkelijk de soort te herkennen. Ik
vond deze soort ook in de- duinen aan de voet van een 0 helling en hij
is dus niet aan coniferen gebonden. Vermoedelijk is hij ook vrij alge
meen in ons land en vroeger vermeld als Collybia tesquorum of C. erosa.
Maoroóystidia. Dit zeer uit de toonvallende genus; waarvan de enige soort
M, cucumis niet zeldzaam is, blijft altijd een aardige
ontdekking bij een inventarisatie. Het gevonden ex was 2 cm breed van
hoed, welke roodbruin was met een gelige rand. De steel was geheel don
zig bepoederd en vrijwel zwart-rood-bruin. Lamellen duidelijk vleeskleu
rig en smaak sterk naar komkommer. Onder het microscoop vallen de slanke
sporeîi en de grote breed lancetvormige cystiden op. De groeiplaats was
ongeveer halverwege de N rand van het 0 deel van vak 6.
Marasmius. Het aantal verschillende soorten in het gebied; is vrij groot
en enkele ervan behoren tot de algemeenste er aan te treffen
soorten. Belangwekkend is M. epiphylloides, die hier en 'daar öp overja
rig blad van Hedera, waaraan hij gebonden is, vrij talrijk gezien is.,
Behalve van het Pinetum is slechts een andere vindplaats bekend (Lochern
G. Bas. Coolia) maar ondanks dat is deze soort zonder twijfel overal te
vinden waar Klimop talrijk voorkomt. Door de verborgen levenswijze valt
hij echter weinig op. Dit kan niet gezegd worden van M. scorodonius die
men door zijn penetrante uiengeur meters ver ruikt wanneer men de vrucht
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M. globularis)
werd bij de bekende stompen 27 - 29 in vak 9 gevonden onder Taxus en
ook in de ¥ rand van het vak onder een Beukje (5 ml van stomp 32) en
is bepaald een zeldzame soort. Hij doet in het veld wat denken aan een
bleke vorm van M cohaerens in welks nabijheid hij groeide. Ernaast werd
een groepje van 3 ex aangetroffen van een spierwitte soort, die sterk
deed denken aan een albino van M confluens welke eveneens in de nabij
heid groeide (No. 294). Het is niet gelukt voor deze vondst een naam te
vinden. De hoed is opvallend breekbaar, maar de habitus en de slanke
traanvormige sporen wijzen toch op Marasmius.
Melanoleuca. M. graminicola werd aangetroffen in het ZO deel van vak 4>
1 m R van de stam van Cham, nootkatensis, hetgeen door het
coniferenloof weinig overeenstemt met de naam. Ondanks de kleine hoed
(15 mm) en de vrij lange steel in verhouding, is deze naam zeker juist
door het ontbreken van cystiden, de sporen van 7 - G x 5 - 6 u en de
beige-geligbruine steel met zeer donkere basis en flauwe satijnige bleke
streping.
Mycena. Dit geslacht is rijk vertegenwoordigd in het Pinetum en wel met
minstens 26 soorten wanneer men de Delicatula-achtige niet mee
rekent. De oogst is met verschillende kleine soorten die op takjes groei
en zeker uit te breiden. Vele vondsten van dergelijke kleine soorten kon
den door gebrek aan goed materiaal en vooral tijd niet onderzocht worden.
Een alphabetische bespreking van de meest interessante soorten is zeker
het meest aan te bevelen,
M. acicula. Deze is vooral zeer regelmatig verbreid in het 0 deel van
vak 6.
M. alcalina. In verschillende vrij grote groepen in het W deel van vak
9, waar A. pinsapo en A. nordm. geveld waren, veelal tegen stukjes hout.
Deze soort is zeker minder algemeen dan men wel eens aanneemt en niet
zelden zal men vrij grote ex van de algemene M, leptocephala ervoor aan
zien, In droge toestand doet hij aan een Entoloma denken. Door de zeer
breekbare steel en de chloorlucht is hij in verse toestand goed te her
kennen, vooral ook door het typische in bundels groeien.
M, capillaris is slechts enkele malen op beukeblad gevonden, maar is ze
ker algemeen,
M. citrinomarginata. 3 vondstens MO punt van vak 6 en idem 4j ZW punt
vak 9, steeds 1 ex,
M. elegans. Dit is een van de aardigste soorten van het genus die door
de oranjebruine lamellensnede vaak aan een Galera doet denken. De hoed
heeft vaak kleuren die deze indruk versterken, tot zelfs naar oranjerood
gaand in het centrum, maar verbleekt tot sepia, In Fungus 1954 pag 29 is
deze soort naar vondsten uit het Pinetum vrij uitvoerig beschreven. Hij
is in ons land zeker zeldzaam,
M. flavescens. Evenals de vorige soort is dit een vrij grote zeldzaam
heid en in bovengenoemd artikel ook vermeld, 25 ex groeiden over 2 m2
verbreid in het centrum van vak 7» Ze vielen op door de gele lamellensnede en de sterke geur van rauwe aardappelen,
M, olivascens. Een ex van een Mycena dat aan deze soort sterk deed den
ken was aanwezig in de uiterste NW hoek van het Pinetum (3-9-'56) Hoed
1 cm, olijfkleurig geelbruin, rand lichter, umbo duidelijk, lamellen wat
gelig, steel wat bruingrijzig, naar basis donkerder. Jodoformgeur.
Cystiden"en brosse" en onder mier. gelig gekleurd. Bas. 2-sporig. Vreemd
is de gelige tint van de cystiden, terwijl de snede van fle lamellen niet
als geel opvalt. Door deze gekleurde cystiden zou men aan de Calodontes
denken waar alleen Myc. flavescens en M. elegans in aanmerking zouden
komen, beide onmogelijk. In de Filipedes blijft genoemde naam als meest
plausibel over,
M, pterigena, Enkele malen zijn vele tientallen ex gezien op Struisvaren
vooral in de W rand van vak 8, Deze fraaie oranjerode, kleine Mycena,
die bij uitgroeien snel bleker van tint wordt, is vooral opvallend door
de van lange stekels voorziene oranjekleurige oystiden. Deze soort komt
zoals de naam aangeeft uitsluitend op varens voor. Schweers vermelde -se
van Wijfjesvaren, in het Naardermeer groeit hij op Moerasvaren en in het
Pinetum werd hij tot dusver alleen op Struisvaren waargenomen,
M. pseudopura. Deze soort is vrij laat in ons land als verschillend van
M, pura ontdekt maar zeer regelmatig verbreid in ons land. In een vijftal
uiteengelegen gebieden waar ik de paddestoelen onderzoek werd hij meest
al waargenomen, zo ook in het Pinetum in het N deel van de W rand bij
Robinia.
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den en Thujaloof vastgehecht.
M. speirea. Van de vrij vele vondsten van dergelijke soorten op takjes
is deze zeker de algemeenste maar verschillende ervan wijken nogal af
zodat mogelijk ankele andere zoals M, phaeophylla en M.hiemalis ook
aanwezig zijn. Tot dusver werden deze niet met zekerheid geconstateerd
maar wel erop gelijkende vormen gezien.
M. stylobates. Op diverse plaatsen gezien, op eikeblad maar ook op naal
den van coniferen. Door de stekels op de hoed en het fraaie schijfje
zeer goed herkenbaar.
M. tenerrima var. Vooral in vak 9 worden regelmatig kleine Mycena's op
hazelnoten gevonden, die door hun minuscule afmetingen lastig te bestu
deren zijn. Zo werden de voor deze soort karakteristieke randcellen nog
niet gezien, maar de gesuikerde hoed door de op hun. beurt weer gestekelde,
de hoed bedekkende cellen betreft vrijwel zeker deze soort en wel de
door Lange vermelde variëteit.
M. spec. Wellicht is dit een goed bekende soort maar tot dusver misluk
ten alle pogingen tot determinatie» Slechts een ex gezien 1 m ten N van
A. grandis in vak 6, ter hoogte van het pad tussen vak 8 en 9» (30-10-56).
Deze vondst heeft wat weg van M» filopes door de 7 cm lange, slanke grijs
bruine steel en de 1 cm grote, beige grijzige, sterk tot halverwege het
midden gegroefde hoed. Ook de sporen komen vrij goed overeen (10 - 12,5
x 5,5 - 7,5 u) maar de op de snede en vlakken aanwezige cystiden zijn veel
forser met een trapsgewijs versmalde hals en spoelvormig, 60 - 85 (100)
x (10) 12 - 1-5 u en de hals 5 - 7 - 10 u breed.
De donzig-harige, witte soort (jöO) is een van de vermoedelijk vele
witte soorten die nog goed bestudeerd moeten worden. Bedoelde soort
groeide in het 0 deel van vak 6 bij Thujopsis op een takje en valt vooral
op door de sterk afstaand behaarde witte steel.
M.ycena/lyophyllum. Dit is een zeer vreemde soort waarmee ik nog geen
raad weet. Helaas werd ook van deze interessante zwam weer slechts een
enkel ex gevonden, in de NW punt van vak 4? 1 meter ZO van de stam van
de Abies homolepis (27-8-'56). Door de kegelvormige hoed van 6,5 mm dia
meter gelijkt de soort op een Mycena maar door de grauwe lamellen en een
vanaf de basis zwartgrijs wordende slanke steel doet deze sterk aan
Lyophyllum denken. De sporen zijn vooral voor een Mycena achtige bijzon
der klein, 3,3 - 4,0 x 3,0 - 3»3 u, vaak 3,7 x 3,3 u. Randcellen afwezig.
Uauooria. Dit geslacht waartoe uiteenlopende typen gerekend worden en
dat als geheel nog slecht bekend is, telt ook in het Pinetum
ongetwijfeld meer vertegenwoordigers dan in dit verslag vermeld zijn.
Aan de andere kant zijn enkele hier als zodanig vermelde soorten wellicht
niet ertoe te rekenen, zoals 106 en 108. Deze zijn de laatste 4 jaar niet
meer gezien en het is mogelijk dat voor de eerste destijds een atypisch
exemplaar van Mycena speirea is aangezien, temeer omdat toen geen sporen
gezien werden, terwijl wat de laatste betreft rekening gehouden moet wor
den met de mogelijkheid van Deconia hoewel Phaeomarasmius evenzeer moge
lijk is. Dergelijke soorten moeten noodzakelijk terug gevonden worden.
Ook No 107 waarvan de enige vondst duidt op een Phaeocollybia kon onvol
doende bestudeerd worden.
Minstens een soort uit deze groep is ontdekt die in het verslag niet
voorkomt en die als ïïaucoria/lnocybe? verzameld is, maar vrelke verloren
ging zodat bestudering niet mogelijk was. Dit was ongetwijfeld een "bij
zondere vondst. Van een aantal andere soorten die weliswaar niet op naam
gebracht konden worden, kon een goede beschrijving gemaakt worden. Wel
licht zijn al deze drie soorten nog niet beschreven omdat de studie van
deze groep nog in het beginstadium geacht moet worden te verkeren. De
enige wel goed op naam te brengen soort was ook interessant en vrijwel
zeker nieuw voor ons land, nl, Waucoria (Ploccularia) subincarnata. Deze
was vrij algemeen in vale 7 op blad en bolsters van de Beuk. Macroscopisch
is de standplaats vrij typerend alsmede de rossige tint. De beste ken
merken zijn wel de vrijwel cylindrische randcellen en de zeer buikige
sporen die aan beide zijden plotseling in een uitgerekte stompe punt ver
smald zijn. Deze sporen worden in de Flore beschreven als zijnde 7 - 1 0
X 3,5 - 5 IA terwijl de afbeelding ervan duidt op de door mij gevonden
afmetingen nl. 9 - 11,5 x 5,5 - 1?5 u.
Van de overige soorten valt het volgende te vermelden?

- 96 H. (Ramicola) "hirticeps". Deze naam is voorlopig gegeven vanwege de
steel welke geheel afstaand donzig behaard is. Door de habitus en kleur
doet het ex dat in de Z rand van de 0 uitloper van vak 4 werd gevonden
sterk denken aan N, centunculus, een soort welke zonder twijfel eveneens
in het Pinetum voorkomt. Opvallend is de vrij sterke meelgeur. Hoed 4 J™»
Steel 7,5 mm lang. Hoed gewelfd, wat olijfkleurig bruin, zemelig sl. door
de celluleuse hoedhuid, wat hygrophaan en okerig opdrogend. Lamellen vrij
dik en ver uiteen, buikig. Sporen helder bruingeel, glad ellipsoidisch,
stomp afgerond en binnenzijde afgeplat 5j5~6x3>5-4'a« Randcellen
vrij zeldzaam 35 - 47 x (9) 12 - 15 (19) u wa"t cle buik betreft en de min
of meer afgescheiden korte hals (vrijwel knopvormig) 5 - 9>5 u breed.
Steelharen meer oylindrisoh tot 75 x 9 x 4?5 u» Door de kleine sporen is
geen van de bekende soorten van het subgenus Ramicola, waartoe deze soort
behoort door de algemene aanblik en de celluleuse hoedhuid, identiek als
mede door de grote randcellen en de niet niervormige sporen, de 4 sporige
basidiën enz.
N» (Floccularia) "corylii". Deze soort werd diverse malen gevonden op
overjarig blad van Hazelaar en valt vooral op door de heldere, vrijwel
abrikozehkleurige lamellen en de langwerpige rhombische, slanke sporen
9 - 11 (12) x P,5 - 4,5 u. Wiet alle kenmerken werden tot dusver gezien,
zoals niet goed genoeg de randcellen maar zeker is deze soort met geen
van de in de Flore vermelde te identificeren. De geziene ex waren meestal
2 à 3 m groot en vrij bleek en zemelig van uiterlijk.
N. spec. (296) 1 ex op een coniferentakje 3 m ten NO van kleine Larix
in Z rand van vak 3» De beschrijving ervan was tijdens het samenstellen
van dit verslag voorlopig zoek. De in het kaartsysteem vermelde kenmer
ken duiden op een afmeting van 3 mm rossig-zeemkleurig, steel aan basis
donkerder. Hoed gegroefd met kleine umbo. Mier. daarin niet vermeld. Ze
ker is dat de determinatie met de Flore tot de zekerheid leidde dat deze
soort daarin niet voorkomt.
Omphalia. Behalve 0. maura, waarvan 10 ex op de brandplek in vak 9 wer
den gezien, zijn een drietal andere soorten de moeite van het
vermelden waards
0. abiegna. Deze soort is gelukkig vrij verbreid in het Pinetum op enke
le stompen en op half vergane stukken coniferentak, vooral wel in de Z
helft van vak 9 en in vak 8 in mindere mate. Deze soort waarop in de in
leiding en het verslag van 1954 voldoende is ingegaan is vrij uitzonder
lijk door de fraaie gele kleur en het groeien op hout. Tot dusver was
deze niet in ons land aangetroffen en ze ?rordt beschouwd als een van de
indicatoren voor het montane karakter van het gebied.
0. striatula. Deze soort is in wat mindere mate montaan en ook wat min
der zeldzaam in ons land. Een tiental vindplaatsen zijn wel in het Pine
tum geconstateerd, meestal van eenzame ex, die vreemd genoeg enkele malen
kleiner dan een cm van hoeddiameter waren. Ondanks dat is de soort altijd
feilloos te herkennen aan de meestal gecraqueleerde beige hoed, de rossi
ge kleur van de lamellen en de opvallende randcellen waardoor deze een
vrij geïsoleerde positie in het geslacht Omphalia inneemt.
0. umbellifera. Van deze werd een ex gezien op het pad halverbreedte ten
N van vak 7> dat door de witte kleur opviel. Omdat geen witte Omphalia
met ver uieenstaande lamellen bekend is, waardoor het evenmin Pleurotellus mutilis kan zijn, evenmin als een Mycena door het ontbreken van rand
cellen zal het vermoedelijk een witte vorm van genoemde, als variabel be
kend staande, soort betreffen.
Panaeplus. Van dit genus, dat in andere gebieden vaak soortenrijk aanwe
zig is en dat met determineren de grootste moeite kan geven,
werd slechts een ex gevonden van een slankstelige soort in het Z van vak
3. Hoed 7 n™? steel 47 x 1 mm dat oa door de grote sporen van 12 - 15 x
8,5 - 10 u niet te determineren bleek,
Paxillus. Het is verheugend dat de drie uit ons land bekende soorten in
het gebied bleken voor te komen. P. involutus is vooral in de
Y/ rand sterk verbreid en van P. atrotomentosus zijn drie vindplaatsen
bekend oa. op een paal van de omheining in de ZO hoek en ook bij een ei
kenstronkje in de tegenovergestelde hoek, terwijl P. panuoides slechts
in 1952 werd gezien.
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soorten zijn te vermelden in 1954 nog geen enkele vertegenwoor
diger was geconstateerd. De vindplaatsen van deze soorten en eventuele
"bemerkingen worden kort vermeid?
Pl. cervinus. De algemeenste van alle drie werd drie maal gezien, op
stomp 36, 160 en 163.
Pl. cf. cinereofuscus. 1 ex in de Z rand van vak 4 tij Jun. virginiana,
vertoont alle kenmerken van deze soort, ook het op de grond groeien,
maar de kleur neigt meer naar beigebruin dan naar grijs.
PI. c.yanopus. In kuil rond stomp 17 op stukje coniferenhout, geleek in
het veld op een wat kleine PI. cervinus maar de steelbasis werd later
blauwgroen, terv/ijl de hoedhuid celluleus is.
PI. nigroflocculosus. Deze soort gelijkt sterk op PI. cervinus maar de
snede van de lamellen is bruin gekleurd door het vacuolaire bruine pig
ment van de cystiden. Het is wel zeer merkwaardig dat op de stomp waarop
deze soort voorkwam (No 36) het volgend jaar een ex PI.cervinus groeide
waaraan met de beste wil geen bruine snede en geen bruin gekleurde
cystiden onder het microscoop te zien waren en een maand later weer een
ex met een bijzonder fraaie bruine snede. Wellicht groeien beide soorten
dus samen.
PI. salicinus. 1 ex op zeer oude humeuse berkestomp (104) in de WW hoek.
Hoed grijzig en in het midden zwartgrijs, terwijl de basis van de lange
steel grauwgroen was.
PI.„perpusillus" Dit was een wel uitermate vreemde soort, die bij het
speuren naar eerder reeds gevonden ascomyceten werd ontdekt in de Z0
rand van vak 2. De hoed was nog geen 2 mm breed en grijzigbeige en de
steel hyaliengrijzig. De sporen en randcellen wezen op het geslacht
Pluteus, evenals de rose, voor zover te zien vrije lamellen. Het materi
aal was echter op voor alle nodige kenmerken voldoende uitvoerig gezien
waren, maar voorzover de literatuur bekeken is, ziet het er wel naar uit
dat dit een onbeschreven soort betreft.
Psathyrella. De determinatie van de soorten vrelke zeer talrijk zijn, is
meestal zeer lastig en van de meeste soorten moet aan nadere
vondsten een nog betere beschrijving gemaakt worden. Deze nog onbekende
vertegenwoordigers zullen niet verder toegelicht Y/orden. De meest belang
wekkende daaronder is wel die geregeld verschijnt aan de Z zijde van de
brandplek in de NO bocht van vak 4» Vermeldenswaardig is ook wel Ps,
squamosa, welke ook in de malenbossen bij beuk regelmatig gevonden is' en
welke in het Pinetum in de NO hoek groeide. Deze soort is door het op
vallende witte velum niet al te lastig te herkennen. De aardigste vondst
is toch wel die van Ps. spadicea, die op de kaart ook wel eens als Ps»
sarcocephala is opgenomen. De oudste vindplaats is aan de voet van een
door de bliksem beschadigde A. concolor in het N deel van de 0 rand, maar
ook onder de Tsuga canadensis in het 0 puntje van vak 4? evenals onder
nog andere coniferen was deze aan te treffen, zoals oa tegen een oude
Douglas. Door de spitse dikwandige cystiden neemt deze soort microscopisch
een wat geisoleerde positie in hetgeen de determinatie vergemakkelijkt.
Door de roodbruine, tot soms een decimeter brede hoeden en de groeiwijze
in bundels is ze ook in het veld goed te herkennen.
Rhodopaxillus nudus. De mooiste groeiplaats is onder A. insignis in de
ZW rand van vak 6.
Rhodophyllus. Dit is een rijkelijk aanwezig genus dat voor de kartering
alsmede het bepalen van de soorten nogal lastig was. Het
best kunnen de soorten weer volgens de lijst worden besproken.
R. oetratus. In 1952 waren al eens 5 ex gezien en in 1954 een ex ongeveer
halverwege de W zijde van vak 9. In de ZW hoek werd een op kaart aange
geven ex in Leucobryum gevonden bij Beuk. Wellicht is bij deze soort
ook te rekenen de 2 ex die als No 332 voorlopig apart werden beschreven.
De korte diagnose luidt s Hoed laag gewelfd, beige-geel-bruin, zilverig
satijnig opdrogend, 3 cm, geen meelgeur. Steel fraai ambergeel, lang,
mat glanzend, (vrijwel) ongestreept. Sporen 9 - 1 2
8 0 - 9 0 2C 2 , 5 - 3
X 7 - 8,5 (9,5) u. Bas 4 sporig 9« Geen randcellen gedifferentieerd. Het
blijkt na ampele over¥:eging en determinatie vermoedelijk een viersporige
vorm van R. cetratus te zijn, hoewel de steel niet of nauwelijks gestreept
was. Van de sporen kon geen "diedre basal" ontdekt worden. Voor deze soort
pleit echter de fraaie gele tint. Een andere mogelijkheid, R. nitens,
heeft ook van alles tegen.
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yak 5 gezien vooral in de 0 rand waar hij later meermalen terugkwam.
Hij verschilt van de Rh. mammosus-groep door het gemis van randcellen
en valt op door de vrij donkerbruine kleur van de gehele zwam.
R. dysthaïes. 1 ex W deel vak 9. Hoed sepiabruin, behaard, klokvormig,
15 mm rand gestreept. Steel losvlezig op bruine ondergrond. Lamellen
zeer ver uiteen, bruinrossig breed. Sporen lang, met golvende v;anden,
13,5 - 17 x 7 - 9 u. Geen speciale randcellen gezien. Dit is het enige
wat twijfel wekt aan de determinatie, maar het ex was in minder goede
conditie bij het bestuderen. Verder klopt de beschrijving prima vooral
wat de sporen en de beharing van hoed en steel aangaat. Deze soort is
nogal zeldzaam en zeer verschillend geïnterpreteerd. In Coolia (April
1958) wordt een vondst van deze soort vermeld die eerst als Inocybe
bucknalli was bepaald, de naam onder welke Heim deze beschreef. Zelf
vond ik op de Amsterdamse grachtwanden herhaaldelijk een dergelijke soort
die ik als Rh strigossissimus Rea determineerde, wat vrijwel zeker een
ander synoniem van deze soort betreft.
Rh "mycenoides" N. sp. ad. int. Een zeer belangwekkende soort, voor zover
dit met zekerheid te zeggen valt ongetwijfeld onbeschreven. Het ongeluk
van dergelijke kleine soorten als waarom het hier gaat is echter dat men
vaak 1 ex aantreft, zoals ook hier en zoals dat ook met de kleine Pluteus,
de kleine Naucoria. en andere het geval was. De beschrijving van deze
soort luidt verkort; Hoed bijna 2 mm diam, sterk gevrelfd met bijna lood
rechte zijwanden, sterk gestreept-gegroefd, bleek waterig beige, wit
achtig. Steel draaddun 20 x 0,3 mm, hyalien met beigebruin gewassen,
vrijwel glad. Lamellen ver uiteen, smal, opstijgend. Sporen isodiame
trisch, afgerond zeshoekig 5(3 - é x 5 - 5,5 u» Randcellen alsmede fasciale "cystiden" aanwezig, spoelvormig, met korte steel en na het tot
10 - 12,5 u. verbrede midden geleidelijk in een punt versmald, 50 - 65 u
lang. Door de cystiden zou men deze soort bij de Induti kunnen zoeken
maar door de isodiametrische sporen is de verwantschap een geheel ande
re. Het is te hopen dat nadere vondsten zullen volgen daar het materi
aal bij de beschrijving en de daarvoor nodige preparaten vrijwel geheel
verloren is gegaan.
Rh. mammosus. De var. typicus (R. hirtipes) en de var. tenuis, op de
kaart wel eens als R. papillatus aangegeven, verschillen sterk in habitus
veelal terwijl het ook diverse malen voorkwam dat overgangsvormen gezien
zijn. Vormen van dit complex zijn vrij algemeen in het Pinetum en vooral
in het W deel te vinden» Door het bezit van randcellen onderscheiden ze
zich van enkele andere er voor komende soorten.
Rh. omphaliformis. Deze soort die onlangs door Romagnesi beschreven is
werd in het gebied op twee plaatsen gevonden in de N rand van vak 9 en
eenmaal in vak 8. Aan een speciale standplaats schijnt deze soort niet
zozeer bijzonder sterk gebonden daar hij ook in een Alnetum aan de ZW
oever van het Naardermeer ook op enkele plaatsen werd gezien. Ondanks
dat schijnt hij in ons land nog niet bekend geweest te zijn. Overigens
valt hij slecht op door de kleine afmetingen. Het is een witte, dunvlezige, niet genavelde soort, met korte steel en ver uitsenstaande kort af
lopende lamellen. Sporen 7,5 - 10 x 5>5 - 6,5 u. Hoed 2-5 mm,
Rh. undatus. Een zeer fraaie en door de donkergrijze, zijdig behaarde
hoed welke diep genaveld is, goed te herkennen soort die hoewel zeldzaam
in ons land in het Pinetum goed verbreid is, speciaal vlak langs de paden
of op zeer vast bodem, Niet alle vondsten werden echter op de kaart aan
getekend, Men vindt ze daar bv, ten 0 van de (O) Pc omorika in vak 2, de
meest regelmatige en rijkste groeiplaats,
Rh. rhodocylix. 1 ex in het W deel van vak 8 vlak bij ex van Omphalia
striatula.
Rh. (Hol) spec. C198")» Deze soort is vooral in de NO bocht van vak 4
vertegenwoordigd en valt op door de slanke grijzige steel, welke zeer
breekbaar is. Hoed 8 - 14 mm, laag gewelfd met uitstekende umbo. Sporen
9-11 x 6 - 7 u. Een drietal vondsten werd bestudeerd en daarin werden
aanvankelijk geen en later zeer zeldzaam enkele randcellen gezien. Het
is nog niet uitgezocht of hier van twee soorten wellicht sprake is omdat
ook deze vondsten macroscopisch niet geheel overeenkomen. In ieder geval
verschillen alle ex sterk van Rh. mammosus en Rh.clandestinus, waarmee
ze min of meer overeenkomen in het Pinetum,

- 99 Rh. (Lept) speo. 1 ex op brandpiekje, 3 ni ten MW van Pc. a. cranst. ho
ven knik van W kop vak 2, samen met Rh, undatus (op houtskool eveneens).
Een zeer opvallende soort door intens lilablauw gekleurde hoed en steel
(resp, 6 mm breed en 2 om lang) maar met afstekende, vrijwel witte la
mellen. Sporen 7,5 - 8,2 x 5,2 - 6,5. Tijdens de beschrijving veronge
lukte het materiaal zodat niet alle gewenste details bekend zijn. Het
gelukte niet deze soort met een van de vele in de Flore beschrevene te
identificeren. Moser die een lijst opstelde van alle in de literatuur
op brandplekken vermelde fungi noemt geen paarse Leptonia. Het is dus
wellicht een bijzondere vondst.
Rh (Entoloma) spec. Enkele vondsten van bruingrijze en beige-bruine ex
van dit subgenus werden niet voldoende bestudeerd door tijdgebrek. Ze
groeiden oa onder de zware ex. Taxus ten N van de stompen 27 - 29 in vak
9 en bij de Aesculus in de NO hoek.
Ripartites tricholoma. 4 ex in naaldendek onder grote Taxus, W deel vak
7. Het is verheugend dat ook dit aardige genus in het Pinetum te vinden
bleek. De habitus doet denken aan een witte Clitocybe maar de kleibruine,
afschuifbare lamellen en de gestekelde sporen zijn voldoende voor een
zekere herkenning.
Russula. Dit dicht bij Lactarius staande geslacht is evenals dat met
vrij wat soorten in het Pinetum vertegenwoordigd. Het is van
belang van de soorten de groeiplaatsen aan te geven. Van enkele is dit
gemakkelijk zoals van R. nitida die slechts aan de W zijde groeit bij
de berken. De N rand en in mindere mate de ZW hoek zijn het domein van
R. fragilis, R« emetica en R. fellea die alle drie vrij algemeen voor
komen, vooral wel de laatste bij Beuk. Zeer regelmatig verbreid is R.
pectinata vooral in de N rand maar ook in vak 4 en elders. Ook R. grisea
is op verschillende plaatsen gezien oa in de W rand en meer naar het
centrum van vak 9»
R. aeruginea. 1 ex in ZW hoek en eveneens 1 ex op pad, halverwege W rand
vak 9«
R. nauseosa. Een zeer aardige vondst voor het Pinetum. Deze soort die in
1954 als cf. turoi vermeld werd, is vrij verbreid zoals in de W helft
van vak é, de N rand van vak 3 en valt vooral op door de sterk gele lamellen en de roodlila hoed. De nederlandse naam luidt "duinbos-russula"
maar uit de vermeldingen in Fungus van Doetinchem en Eindhoven blijkt
wel dat deze soort daarbuiten ook te vinden is.
R. parazurea. 1 ex in 1954 onder Douglas in de V/ rand van vak 9 (Naar N).
Deze vondst had veel weg van R. grisea maar is tot bovengenoemde soort
gerekend door de dichte blauwgrijze stoffige bedekking (Pruine) welke
niet afveegbaar was» De hoedrand was vrij fraai pastelrose. Steel door
aanraken plaatselijk geel wordend.
R, queletii. de fraaiste vondst van dit geslacht. Deze soort is zeer zeld
zaam in ons land en wellicht slechts bij Eindhoven aangetroffen. Hij is
vooral te vinden in de Franse bergbossen en daar ook in het laagland
zeldzaam. Vooral in het W deel van vak 2 is hij in het Pinetum te vinden
maar ook in het N deel van vak 6. Door de roodviolet tot purperkarmijnkleurige hoed en de eveneens opvallend zo gekleurde steel en steeds aan~
?/ezige umbo is hij goed te herkennen.
R. cf. velenovskyi werd slechts in 1952 gezien en de naam moet nog nader
bevestigd worden.
R. vesca. Tegen opstaand kantje van vak op grens van pad W rand gebied.
Stropharia aeruginosa. Verbreid vooral in de N rand. Onlangs werden eni
ge vormen onderscheiden, zoals in Coolia werd ver
meld. Om na te gaan of de ex van het Pinetum tot verschillende vormen
(Soorten?) behoren moeten nog diverse vindplaatsen opnieuw bekeken worden,
Tricholoma. Sinds 1954 zijn bij de twee toen bekende, drie nieuwe gevoegd,
waarvan Tr. (Tricholomopsis) rutilans op diverse stompen voorkomt. De
beide andere zijn slechts op een plaats gevonden, Tr. portentosum in de
Z rand onder de uitzakkking van vak 9 en Tr. sulfureum in de N rand, ten
N van de A. grandis boven de 0 punt van vak 2. De reeds eerder bekende
soorten zijn ook tot een plaats beperkt gebleven, Tr. ramentaceum in vak
4 ten W van 5, waar deze fraaie kringen vormde in 1954, die later ver
brokkeld teruggevonden en gekarteerd werd. Tr. terreum werd in 1954 ge
zien in de N zijde, 8 meter 0 van de W bocht bij Corylis, welke plaats
niet op de kaart is aangegeven.
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licht nog tot twee soorten, terwijl de op de kaart in de 0 rand
(Z deel) aangegeven.
T. antochthona, door de drukke bezigheden vergeten werd. De tengere zeer
licht gekleurde ex en de standplaats inspireerden tot deze naam Y/elke
nog controle behoeft.
Xerocomus. De beide eerste soorten zijn ruim verbreid maar de rode X.
versicolor werd alleen in de Z rand van de ZW uitloper van
vak 4 gezien, een aan fungi arme plaats, waaraan de dichte grasmat en
de onoverzichtelijkheid debet is.

Deze groep is als geheel minder goed bekend dan de Agaricales, om
dat het een geheel andere ervaring met determineren vergt en verschil
lende van de ertoe behorende Aphyllophorales zeer lastig te determineren
zijn. Bovendien was een der meest kenmerkende eigenschappen van het mycologisch onderzoek een permanent gebrek aan voldoende tijd. Derhalve wer
den de aangetroffen lagere vormen van deze groep wel verzameld maar zon
der of met een korte beschrijving gedroogd om later gedetermineerd te
worden. Voor de meeste is dat nu nog niet gebeurd, vooral wel omdat de
moeilijkheden in dit opzicht groot zijn. Enkele van de soorten konden
met de hulp van de bekende expert van deze groep Dr M.A. Donk van het
Rijksherbarium op naam gesteld v/orden, waarvoor ik hem zeer erkentelijk
ben. Verschillende andere waren op het oog en met een vluchtig micros
copisch onderzoek echter niet te bepalen terwijl meerdere andere door
tijdgebrek niet aan bod kwamen. Het is dus nog niet de juiste tijd op
deze groep uitvoerig in te gaan omdat het nodig is, eerst dergelijke
vormen nog uitgebreider en zorgvuldiger op te sporen en te verzamelen
en vervolgens alle vondsten te determineren, hetgeen in de toekomst zal
geschieden.
Van twee van de meest belangwekkende soorten is in de inleiding van
dit hoofdstuk al iets meegedeeld ni, Hymenoohaete mougeotii en Aleurodiscus amorphus. Verschillende andere op naam gestelde soorten werden
aangetroffen in vak 7> vaar vooral enkele in slechte toestand verkerende
ex Prunus met diverse soorten bezet bleken. De kaart geeft hierover in
formatie, Van enkele soorten is de algemeenheid groter dan vermeld werd,
vooral wel van de Corticium-soorten die op vele stompen zijn te vinden
maar waarvan nog te weinig materiaal is gedetermineerd zodat nog niet
te zeggen is welke de meest voorkomende ervan is en tevens of nog meer
van dergelijke soorten aanwezig zijn, hetgeen zeer aanvaardbaar is. Van
enkele soorten wordt betreffende de vindplaats in volgorde van de lijst
nog iets gezegd,
Aleurodiscus amorphus. Op de laagste dode maar ook wel levende takken
van vooral Abies nordmanniana waarop deze op twee plaatsen in de N rand
en in vak 5 is aangegeven. Met Hymenochaeta mougeotii die ook op de laag
ste takken van A. nordm, werd gevonden is dit in het Pinetum vrijwel de
enige soort die op de aan de bomen bevestigde takken van coniferen werd
gezien. Op het loofhout komen meerdere soorten voor, waarvan de algemeen
ste is de vleeskleurige Peniophora incarnata.
Auriscalpium vulgare werd slechts eenmaal gezien op een Pinuskegel in
de UW hoek.
Coniophora puteana werd op een Pc. mar. doumetii op vele plaatsen van
de stam geconstateerd, vooral wel op de plaatsen waar de lagere takken
waren afgezaagd. Deze boom bevindt zich in de ZO hoek van vak 9. Coriolus
versicolor werd behalve op een lagere tak van een sierstruik vooral op
enkele stompen gezien,
Fomes annosus. Over deze beruchte parasiet werd in de inleiding op het
verslag al het een en ander gezegd en de algemeenheid van deze vermeld.
Door het aparte teken dat voor de kartering gebruikt werd en dat rechts
op de paddestoelenkaart te vinden is, valt hij op de kaart goed op, voor
al wel in vak 2, 7> de KW hoek, maar ook op vele plaatsen in de N rand,
de ZO hoek van vak 4« Gezien het gevaarlijk karakter van deze soort en
de ruime verspreiding is dit wel de grootste plaag van het Pinetum, Het
is echter onmogelijk hem in te tomen omdat hij zich door de wortels van
de aangetaste bomen verspreid en het is duidelijk dat hij dus vrijwel
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niet te lange tijd zijn of ze zullen als slachtoffer van deze parasiet
geveld moeten worden.
Ganoderma applanatum en Hapalopilus schweinitzii, kwamen heide in de N
rand voor an wel in het W gedeelte, Tan de eerste is de vindplaats niet
meer aan te geven, de laatste is op twee plaatsen op de kaart vermeld.
Piptoporus betulinus. Deze soort komt speciaal op Berken voor en is dus
in het gebied vooral in de W rand te verwachten. Daar is hij dan ook een
maal aangetroffen.
Pol.yporus spec. (195)• Op Corylus, nog overeindstaande stam, centrum vak
9. Door de ruim een cm afstaande hoed, welke ongeveer 5 om breed is en
met een donderbruine harde korst is bedekt is deze soort vrij typisch
en ongetwijfeld niet zo lastig op naam te brengen. Omdat het gedroogde
materiaal geruime tijd onbereikbaar was is dit nog niet gebeurd, even
als van diverse andere soorten,
Stereum, Vooral op de paaltjes die in het Pinetum de richting aangeven
voor het volgen van een bepaalde route, groeien enkele van de vertegen
woordigers van dit geslacht en wel S. hirsutum en S. gausapatum. De laat
ste werd ook op eiketakken in de N rand gezien, S. purpureum werd oa.
op een afgesnoeide "stam" van Rosa rugosa gezien maar ook op enkele an
dere niet genoteerde substraten. S, rugosum vindt men vooral op ï^runus
in vak 7> op welke bomen ook meerdere andere houtzwammen vrij welig tie
ren. S, sanguinolentum tenslotte werd tweemaal op een stomp gezien, op
No. 127 in vak 7 (P° mar. doum.) en wel op een nog aan de stomp bevestig
de tak en ook op stomp 122 in de ZW hoek waarop bovendien nog drie an
dere soorten fungi aanwezig waren.
Tyromyces albidus. Dit is vermoedelijk de soort die als T. spec, in 1954
werd genoemd. Deze is nu verschillende malen met zekerheid geconstateerd
en vooral door de bittere smaak te herkennen. Hij kwam oa. voor op een
takje in de Z punt van vak 9 en op een paal van het middenhek.
De overige met de herkenningsnaam aangegeven soorten zijn slechts
enkele van de ongetwijfeld meerdere in het gebied van dergelijke voor
komende soorten. Het meest opvallend was wel de laatste die in het W van
vak 7 werd gevonden en daar is opgetekend als no. 512. Hij kwam voor op
allerlei substraten als Hedera, mos en bestond uit groepjes zachte witte
buisjes tot 6 mm lang. Sporen 4 - 4?5 x 2,7 - 3? sterk gestekeld.
Ascomyoetes.
Met de hulp van enkele mycologen gelukte het van vooral de grotere
vertegenwoordigers van deze zeer interessante groep de naam te bepalen.
Zo determineerde C, Bas (Rijksherbarium) de opvallende zwarte bekerzwam
Pseudoplextania nigrella en stelde Je G-remmen Jr aan de hand van opge
stuurd materiaal de aanwezigheid van de volgende soorten vasts Oyathicula
ooronata, Helotium herbarum en scutula, Pezizella spec, en Triohophaea
woolhopeia. Door het onderzoek van opgestuurde uitwerpselen kweekte
J. van Brummelen daaruit op Ascobolus furfuraoeus en Ascophanes oarneus.
Tenslotte controleerde J. Daams de determinaties van Galactinia soorten
en Trichoscyphella calicina en heb ik aan hem ook te danken de hamen
van Dasyscypha leuoophaea, Melastiza miniata, Trichophaea of. biouspis
en Otidea urnbrina. Voor de verleende hulp ben ik aan deze personen veel
dank verschuldigd.
Vooral v/at de kleinere asco's en die op mest betreft is een zeer
aanzienlijke uitbreiding met veel andere soorten van de gegeven soorten
lijst te verwachten. Het is beter met veel commentaar op de nu reeds ver
zamelde en bestudeerde ascomyceten wat te wachten tot dat stadium bereikt
is, omdat de nu bekende gegevens een onvolledig beeld geven van de rijk
dom aan soorten uit deze groep van het Pinetum. Daarom „zullen vooral die
soorten waarvan geen naam te noemen va.lt en die met een herkenningsnaam
in de lijst zijn opgenomen lang niet alle nader besproken worden. Van
diverse echter en wel vooral de gedetermineerde is het de moeite waard
iets te zeggen hetgeen dan in volgorde van de lijst zal gebeuren?
Ascobolus atrofuscus. Op verkoold dun twijgje, brandplek in oentrum van
0 uitloper van vak 4. Het zijn vrij dikke bruine schijfjes, geheel een
kleurig, ongesteeld. Vooral de sporen zijn opmerkelijk, ondoorschijnend
bruin en wat hoekig ellipsoidisch en dicht bezet met matig hoge wratten.
Deze waren door de ondoorschijnendheid van de sporen vrij slecht te zien,
20 - 30 x 13,5 - 17 u.
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uitwerpselen van reeën kwamen behalve enkele niet gedetermineerde Coprinus-soorten, ook enkele ascomyceten op, waaronder vooral wel Ascobolussoorten, die door de sporen met amyloide streping als zodanig herkenbaar
waren, Na een voorlopig onderzoek werd de meer uitvoerige studie ervan
uitgesteld, vanwege vele andere te bekijken paddestoelen, waarna de
Ascobolusjes verslijmd waren. Minstens twee soorten waren echter aanwe
zig, een witte en een bleekoranje. Wellicht is een van deze twee hier
als A. furfuraceus in de lijst vermeld, gekweekt in het Rijksherbarium
te Leiden.
Ciboria rufo-fusca. Dit is een uiterst belangwekkende soort, vooral nu
in deze tijd de studie van deze groep van asoomyceten als geheel furore
maakt in vele landen. Het schijnt echter dat deze soort die in het Pinetum massaal voorkwam op kegelschubben van Abies homolepis vooral, maar
ook op die van A. nordmanniana en A. pinsapo, tot dusver niet meer te
ruggevonden is door enige onderzoeker die zich met deze groep heeft be
ziggehouden. Zo vrordt hij niet vermeld in de bewerking van deze groep
van Dennis. Met behulp van C. Bas en de bekende "host index" van Oude
mans v/as de determinatie niet al te lastig. De habitus is zoals van meer
dere andere Ciboria en Rutstroemia-soorten. Diamet. van het apothecium
4-10 mm, wasbruin. Steel 5 - 20 mm lang, kleur als hoed, basis zwart
bruin. Sporen glad, 6 - 7?5 x 3 - 3>5 u. De hyphen van de buitenzijde
van het apothecium zijn vaak bolvormig opgezvrollen aan het uiteinde. Tot
dusver gelukte het niet op een van de vele gemaakte doorsnede van steelbasis en kegelschub enige aanduiding van gesclerotiniseerd weefsel waar
te nemen hetgeen erop duidt dat deze soort met meer recht in het genus
Rutstroemia ondergebracht zou kunnen worden,
Cyathioula coronata, vrerd enige malen gevonden op stengels van de grote
brandnetel en is zeer typisch door de stijf uitstaande haarvormige uit
steeksels. De habitus van de zwam is overigens ongeveer die van een
Helotium.
Dasyscypha leucophaea. Dit is een fraaie soort met grijs hymenium en fel
gele haren aan de buitenzijde. Eveneens op Urtica aangetroffen, in de
W rand van vak f,
Erinella nylanderi (Lachnum sulfureum) Evenzeer een fraaie soort met
lichtlila-paars tot grijzig hymenium met sterk zwavelgele haren aan de
rand van het apothecium. Tot 2 mm diam. Sporen meercellig, 2-5 delig
23 - 37 x 1,8 x 2,5 u. Op Urtica in de Z rand van de 0 uitloper van vak 4«
Galactinia, Van dit geslacht komen meerdere soorten in het gebied voor,
naar schatting minstens vier à vijf. Twee ervan zijn met zekerheid op
naam gebracht omdat van deze vrij goede besohrijvingen gemaakt konden
worden. Twee vondsten van andere soorten betroffen onrijpe ex waarvan
geen sporen gezien werden, een zeer grote handicap bij de determinatie.
Door tijdgebrek bleven ook twee andere vondsten zonder bestudering, zo
als de soort die te vinden was op het pad boven de NO punt van vak 4«
15 ex die ervan gezien werden zijn slechts met een kruis voor de plaats
en het getal 15 aangegeven, omdat de naam nog onbekend bleef. Zoals meer
is deze aanduiding vooral van betekenis voor het terugvinden. G. ampelina
werd in 1954 gevonden en toen ook vermeld. Door het violet-amethystkleurig hymenium en de vrij contrasterende grijsblauwe buitenzijde is deze
soort goed kenbaar, vooral ook door het bij verwonding uittreden grijs
blauwe melksap.
G. howsei gelijkt vrij sterk op deze soort en bij het vinden van de vrij
jonge ex werd ook aanvankelijk gedacht met de eerstgenoemde te doen te
hebben. De rijpe sporen die in het preparaat te zien waren echter heel
anders, niet glad maar duidelijk gestekeld en ook slanker en groter,
20 - 27,5 x 8 - 9J5
Het uittredende melksap is grijs en verkleurt niet.
De geziene ex waren tot 2 cm groot en driehoekig, tolvormig, Hymenium
lila, buitenzijde bleekgrijs. Een derde soort (No 387) niet chocolade
bruine vruchtlichamen en sporen van 13 » 5 — 17 x 7 - 9 u» laag en grof
wrattig, waarvan in de ZW hoek van vak 6 in eind Augustus langs de W rand
op vrij kale grond regelmatig 2 ex voorkwamen, kon nog niet gedetermi
neerd worden. Mogelijk betreft het ook geen Galactinia omdat geen melk
sap geconstateerd werd.
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niet alle werden verzameld en beschreven. De drie op naam gebrachte zijn
tevens de algemeenste die alle op verschillende substraten gevonden wer
den. Het is de vraag of alle onderscheiden soorten aan de hand van ver
schillende substraten beschreven vondsten inderdaad verschillend zijn.
Zo werd ook Helotium scutula van Epilobium en Spiraea apart beschreven,
terwijl deze later dezelfde soort bleken te betreffen. Zeker is echter
ook dat nog andere dan de onderscheiden soorten aanwezig moeten zijn.
Helvella. De algemeenste van deze soorten is H. lacunosa welke vooral in
het N deel van vak 6 werd gezien op verschillende plaatsen rond de beide
ex Salix. Ook werd hij aangetroffen in het UW deel van het centrum van
vak 9, de S rand en de ZW hoek van vak 6. H. crispa werd in eind october
1956 slechts gevonden en wel in de N rand boven het pad ten W van vak 3?
terwijl van H. atra alleen jonge ex gezien werden op het pad tussen vak
6 en 3» Enkele ex werden alvast meegenomen maar bevatten geen sporen. De
resterende ex bleken zich niet verder te ontwikkelen maar door de van de
andere soorten afwijkende habitus is de naam wel zeker.
Macropodia macropus. Deze interessante en typische soort werd gevonden
in de W helft van vak 8 op de vrij open mosrijke plaats aldaar,
+ Melastiza miniata. Door de afgeknotte, ellipsoidische sporen welke
sterk ruw-oneffen wrattig waren deed deze soort aan een bleke vorm van
genoemde denken» Door de viersporige asci en de tot pijpekopvormige uit
einden opgezwollen haren van de buitenzijde van het apothecium is deze
naam zeker onjuist. Het is een zeer belangwekkende soort maar de identi
teit is nog geheel onbekend. De vruchtlichamen waren tot 1 cm groot,
vlezig tolvormig, driehoekig op doorsnede en roomkleurig wittig beige.
De aanvankelijk ruwe wrattige sporen bleken later weer glad te Y/orden,
Otidea. De goed bekende soort 0, onotica. het varkensoortje, werd in
1954 in äe N rand bij Eik gevonden (7 ex), terwijl in hetzelfde jaar de
andere gevonden soort 0. umbrina in de N rand van vak 8 voorkwam aan de
N rand van de mosfacies. Deze werd in 1954 "ten onrechte als Plicaria
spec, vermeld. Deze asco schijnt in ons land vrij zeldzaam te zijn, daar
hij in Fungus 1954 P^g. 15 door Maas Geesteranus voor het eerst vermeld
werd, zij het dan aan de hand van materiaal van 1912,1948(3x)en 1951»
Door de donkerbruine kleur doet de soort Y/el iets aan een Plicaria/Aleuria denken waarbij men dergelijke donkerbruine tinten vaak ziet,
Paxina. In het voorjaar van 1957 werd in de ZW hoek van vak 6, bij stomp
142 en in gezelschap van Morchella een drietal ex aangetroffen van een
helaas niet bestudeerde Paxina. In het voorjaar van het volgende jaar
was deze soort ondanks herhaald zoeken niet meer daar te vinden. Door
het grote tijdgebrek en het snelle verschimmelen van het materiaal was
het niet mogelijk van de vertegenwoordiger van dit genus waarover gege
vens van ons land van groot belang zijn, een goede studie te maken. Het
is te hopen dat deze soort nog eens opnieuw gevonden zal Y/orden.
Pezizella spec. Deze kleine witte soort van ongeveer 1 mm grootte komt
op varens voor en werd daarom als de "ongesteelde varenasco" benoemd.
Sporen 6 - 7 x 1 , 3 - 1 , 7 u.
Pseudoplectania nigrella. Dit is een opvallende, vrij grote, zwarte,
urnvormige bekerzY/arn die in het voorjaar op vast bodem bij coniferen
voorkomt. Op een dergelijke plaats is hij reeds ongeveer 10 maal in ons
land aangetroffen. Minstens driemaal werd een aantal in het Pinetum ge->
zien, vooral wel in het ÏT deel van vak 3j het W deel van vak 2 en de ZW
hoek van vak 6, Deze soort is ongeveer 2 cm groot en de sporen zijn
11 - 13j5 u (15) u, rond, asci zeer lang 350 - 380 x 10 - 14 u,
Rutstroemia petiolorum. Tweemaal gevonden op "bladsteel van eikeblad. Door
de gebogen peervormige sporen vooral is deze vrij goed getypeerd,
Sclerotinia spec. Slechts eenmaal werd een ex van een dergelijke soort
gezien in de ZO punt van vak 2. Ongeveer 2 mm groot, vrij licht beige
bruin, steel 6 x 0,2 mm, eindigend in een afgeplat schijfvormig Sclerotium.
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vindplaats, onder blad van Acer pseudoplatanus var purpureum, was vooral
Viola odorata aanwezig.
Trichoscyphella caligina. Be apothecien van de Larixkanker werden twee
maal in vrij grote hoeveelheden op larixtakken gevonden, onder Larix decidua in vak 9«
Triohophaea. Twee soorten, van dit door oa. "bruine haren aan de rand van
het apothecium gekenmerkte geslacht werden gevonden. Tr. cf biauspis op de
brandplek in het Z deel van vak 9f op zwarte aarde tussen dicht Ceratodon,
terwijl de andere soort Tr. woolhopeia vooral massaal voorkwam in de ZW
hoek van vak 6 onder Hazelaar. De eerste heeft vrij gangbare sporen van
12 - 14,5 x 7*3 - 7,7 u maar de tv/eede bezit meer uit de toon vallende
van 19 x 14 - 15,5 u, dus breed eivormig-ovale.
Van de overige soorten gelukte het tot dusver niet zelfs het geslacht
vast te stellen. Verschillende ervan zijn toch zeer opmerkelijke soorten,
ook door de microscopische kenmerken. Een van de grappigste is wel de
reeds in 1954 gevonden en vermelde soort op een Picea naald. Dit enige ex
was 3 mm diam. dikvlezig en hoog bekervormig (3 mm), lichtbruin. Sporen
17,5 - 18,5 x 7,8 - 10 u. Volgens de "host index" van Oudemans zijn reeds
meer dan 10 soorten in aanmerking komend gezien het substraat. Het ont
brak nog aan de gelegenheid de beschrijvingen van deze soorten te raad
plegen en verdere determinatie-pogingen te ondernemen. Zeer vreemd was
het aanwezig zijn van zeer kleine grijzige bekertjes op een stengel van
een niet nader te bepalen kruidachtige plant in de ZO punt van vak 2,
vlak bij de reeds genoemde Sclerotinia. Deze bekertjes waren ongeveer 0,5
mm breed en duidelijk gesteeld. De lengte van de steel was ongeveer 2 - 4
maal die van de breedte van het apothecium.De xand was geërodeerd brokkelig
getand onder microscoop. Sporen slank ellipsoidisch-spoelvormig
7,5 - 10 x 1,8 - 2,4 u.
Een drietal, verschillende oranje gekleurde soorten Y/erd ook aange
troffen. Het is mogelijk dat de soort die op vele stompen gezien werd
maar waarbij in de microscopisch onderzochte ex geen sporen en basidien
of asci gezien w erden, misschien nog verdroogde vruchtlichamen van Dacrymyces waren, hoewel de aanblik geheel verschilde. De soort op blad van
Corylis in 5 ex gevonden, vertoonde wat gebogen sporen van 10 - 11,2 x
2,5 - 3 u. en de andere in de lijst genoemde die vlak naast stomp 114 in
de W rand op een verdorde stengel van Deschampsia flexuosa groeide had
sporen die bij rijpheid door een dwarsrand tweecellig werden en ellipsoidisoh, metende 1 3 - 1 7 > 5 x 6 - 7 , 5 u .
Gasterales.
Deze groep is betrekkelijk goed vertegenwoordigd in het gebied al is
de armoede aan Lycoperdon opvallend. Behalve de genoemde var, bonordenii
van Lycoperdon perlatum is vermoedelijk ook de var. typicum aanwezig.
Verschillende malen werden nl. nog vondsten van deze soort gedaan die ech
ter niet verzameld en gedetermineerd werden. Daarbij was de var. typicum
m,i. zeker aanwezig. Andere soorten vielen echter nog niet op. Ook is wel
licht nog een derde soort Geastrum in het Pinetum aanwezig. Dr Th.C. Oude
mans vertelde tenminste dat hij drie aardsterren in het gebied had gezien
maar vermoedelijk is de vrij variabele G. triplex in verschillende stadia
van kraag voor twee verschillende soorten gehouden.
Calvatia excupiliformis. Reeds in 1955 was deze in de N rand boven het NO
deel van vak 2 gezien in oude ex. In 1957 bleken twee zeer fraaie vrucht
lichamen te zien in het Z deel van de 0 uitloper van vak 4, ongeveer 1 m
van de Z rand en 7 m meer Noordelijk.
Cyathus striatus. 3 ex op kleine twijgjes in de H rand tussen stomp 72 en
73.
Geastrum peotinatum. Deze zeer fraaie soort komt voor in vak 5 boven vak
3, ondër Pioea sitchensis, vooral bij de stam. Dit is een van de weinige
soorten Aardsterren die buiten de duinen groeien.
G. triplex. Op diverse plaatsen kan men vrij grote groepen van vruchtli
chamen van deze aardster zien vooral wel onder Th. plic. a.v, halverwege
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soort is niet aan de duinen gebonden.
Mutinus caninus. Ka de reeds in 1954 vermelde fraaie groep van 20 ex die
onder Taxus groeide op de grens van de ZW uitzakking van vak 9 is geen
nieuwe vondst meer gedaan,
Sphaerobolus stellatus, 3 ex werden op een klein twijgje gevonden bij de
3 ex Lepiota georginae vlak bij de voor Mutinus aangegeven plaats.
Scleroderma. De meest algemene soort, Scl. verruoosum groeit vooral langs
en op de paden bij de Z rand van vak 4, de NO rand van vak 2, 10 m ten N
van het 0 hek enz,, terwijl men Scl, autantium vrijwel uitsluitend in de
W rand ziet, zoals in de ZW bocht van vat 1 en meer N in de I rand oa op
een berkestomp.

In deze groep ontmoet men alle, niet tot een van de vorige groepen
te rekenen fungi. De rangschikking is bepaald niet wetenschappelijk maar
vergemakkelijkt in hoge mate het opzoeken van de op de kaart aangegeven
paddestoelen. Verschillende van de hier bijeengezette soorten komen op
boomstompen voor welke reeds besproken werden, zoals vooral wel de grap
pige Tremellodon gelatinosum. Van de nog niet toegelichte soorten volgt
hier van de meest belangwekkende eronder een korte bespreking, weer in
volgorde van de lijst,
Olavulina rugosa. Op verschillende plaatsen is deze aan te treffen maar
de mooiste vindplaats, van minstens 50 ex is wel de N rand van vak J>,
Cordiceps. De determinatie van de soorten van deze groep is verre van
eenvoudig. De enige steeds te herkennen soort C. militarist is het meest
verbreid en vooral op twee plaatsen langs de rand van vak 5 gevonden,
steeds 2 ex op gelijke afstand van de rand en in overeenkomstige omstan
digheden, De aardigste onder de andere drie is die welke op een Bromvlieg
groeide, in het Z deel van de 0 rand. De twee sprieten welke symetrisch
uit het borststuk van het dode insect te voorschijn kwamen hadden veel
weg van soorten die in de tropen op bv, mieren voorkomen. Vermoedelijk
waren ze rossig van kleur maar dit is nu niet te zeggen omdat de zorg
vuldig geconserveerde ex op een nog niet te achterhalen plaats zijn op
geborgen en de soort destijds niet kort in het kaartsysteem beschreven
was. De beide andere zijn vrij gewone soorten, resp, aan de basis gelige,
bundels Tritte spitse vlokkige sprieten en een dichte bundel van zachtlilagrijze draadjes welke speciaal op spinnen schijnt voor te komen,
Cyphella. Behalve de bekende C, capula werd ook nog een andere duidelijk
grijs gekleurde soort gevonden op vermoedelijk brandnetel. Deze werd ech
ter nog niet microscopisch bekeken. Ongetwijfeld zijn meerdere andere
soorten van dit interessante geslacht aanwezig maar het opsporen ervan
vereist bijna een speciale techniek.
Exidia. Eerst werd alleen de meest zeldzame van de twee gevonden soorten
voor het Pinetum opgenomen, maar later bleek dat naast E, truncata ook
de als veel algemenen bekend staande soort op meerdere plaatsen op tak
ken van vooral Eik aanwezig was, E, truncata is eerst in de laatste jaren
voor ons land herkend maar vermoedelijk vrij algemeen. Ze onderscheidt
zich van de van ouds bekende E. glandulosa door het scherp gestekelde
vruchtlichaam en de duidelijk grotere sporen,
Morchella esculenta. Deze werd eenmaal aangetroffen samen met de Paxina
in de ZW hoek van vak 6, op vaste bodem in de omgeving van stomp 142,
Evenals deze werd hij niet op tijd bestudeerd zodat de identiteit niet
geheel zeker is,
Physalacria?. In vak 7? W deel, werd op de binnenzijde van schors samen
met Crucibulum een fraai ex gevonden van een 8 mm hoge, geheel witte,
naar de top trompetvormig verwijde zwam, zachtvlezig. Door tijdgebrek werd
de microscopie vergeten, nadat in enige preparaten slechts een grootcellig
weefsel en geen sporen ontdekt konden worden,
Ramaria oohraoeo-virens. Een fraaie groep van deze opvallende koraalzwam
Tras te vinden onder A, nord, tegen de Cham, nootkatensis in het ZO deel
van vak 4, dus niet ver van het toegangshek. Deze oker-goudgele, zeer
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breed, was, wordt "bij aanraken groen zowel bij de door mycelium witte ba
sis als de takken.
Xylaria hypoxylon. Ongeveer driemaal gevonden, eenmaal op een vers gekap
te stomp in de NO bocht van vak 1 (No. 165) zeer talrijk, zodat het er
op lijkt dat genoemde soort voor het overlijden van de boom verantwoorde
lijk gesteld moet worden.
Clavarioide gesteelde witte bolletjes op Cryptomeria.
Vooral in vak 3 "bij de grote Cryptomeria werden op de afgevallen bruine
takjes van deze, talrijke tot 1 mm grote bolletjes gevonden. De steel is
ongeveer twee maal zo lang als de diameter van het ronde kopje dat onge
veer 4 Him breed is. Op vele naalden waren tot 4 of 6 ex aanwezig. Sporen
lang ellipsoidisch met gebogen spitse punt 12 - 15 x 3»7 - 4>5 u, Basidien
4 sporig (ook 1 2 sporige?) 33 - 4° x 6 - 7 u» Vrij talrijk werden in de
preparaten een soort oystide-achtige elementen gezien van de vorm ongeveer
van de basidien maar met versmalde top, welke veelal bedekt was met ex
cretiemassa's. De determinatie gelukte tot dusver niet. Oudemans vermeld
Cryptomeria niet als gastheer voor enige fungus.
Witte sprietjes op Pseudosoleropodium.
Evenals de vorige is dit een nauwelijks te vinden soort, welke 2 meter
ten 0 van de Pc omorica in het centrum van vak 2 werd gevonden op Groot
laddermos. Dergelijke soorten vindt men meestal toevallig zoals hier bij
het onderzoeken van het mosdek voor de kartering. De ongeveer een mm lange
witte sprietjes hebben het uiterlijk van een Cordiceps door het sterk poederig uiterlijk. De sporen zijn ongeveer 5 x 2,5 u. Slechts drie werden
aan een basidium gezien in de talrijke bekeken preparaten. De soort had
zich v/el in het betrokken mosplantje verbreid daar op vier verschillende
plaatsen een bundel van 5 tot 25 sprietjes voorkwam.

Hoofdstuk 9«

De kevers.

In 1957 is een grootscheeps onderzoek ingesteld naar vooral de loop
kevers van een aantal proefvlakken in de Malenbossen rond Putten. In elk
kwadraat van 250 m2 werden 20 conservenblikjes ingegraven, waarin de kris
kras rondlopende kevers vallen en die ze door de gladde wanden niet lo
pend kunnen verlaten. Men kan alleen van de vleugelloze kevers, zoals de
loopkevers, verwachten dat de wanden een voldoende hindernis zijn. De klei
nere loopkevers zoals enkele regelmatig voorkomende Notiophilus-soorten
lopen echter toch tegen deze loodrechte wanden op en kunnen de blikken
dus weer verlaten. Voor dergelijke kevers is het dus onmogelijk om met de
methode van vangblikken een vergelijking te treffen met de grotere loop
kevers wat betreft de dichtheid van deze.
Daarnaast treft men in de vangblikken waarin zich dode muizen bevin
den vaak gevleugelde kevers aan zoals Geotrupes silvaticus en Necrophorussoorten vooral. De muizen die in de blikken terecht komen overlijden spoe
dig nadien, vrijwel zeker tengevolge van een hartverlamming door de schrik.
Tegen ongeveer honderd dode muizen die in de blikken van vooral de Malenbossen zijn gevonden is nog nooit een levende aangetroffen hetgeen zeer
merkwaardig genoemd moet worden.
Om de keverfauna van het Grote Pinetum te vergelijken met die van de
uitvoerig bestudeerde oude bossen ten 0 van putten, werden 10 groepen van
elk 3 blikken op verschillende plaatsen van het Grote Pinetum ingegraven.
De resultaten waren niet zo goed dat men daaruit veel conclusies kan trek
ken omtrent de verbreiding van de verschillende kevers in het gebied, om
dat door de vele regen en de vele ingevallen naalden en bladeren het on
derzoek nogal bemoeilijkt werd. Enkele blikken, die in een Mnium affinefacies waren geplaatst, waren zelfs in het geheel niet terug te vinden,
In ieder geval zijn de meest voorkomende van de grotere loopkevers
van het Grote Pinetum in de blikken gevangen hetgeen onder meer blijkt
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in het Pinetum zijn geconstateerd. Behalve met "blikken werd ook op andere
wijze naar loopkevers en tevens alle andere Coleoptera gespeurd, tussen
de vegetatie en op de paden bv, Op die manier werd op de paden aan de N
en W zijde van vak 3 een viertal ex van Asaphidion pallipes gevangen,
die verder nergens in het Pinetum of in de Malenbossen werd gezien. De
verschillende loopkevers konden vrijwel alle dadelijk herkend worden door
de met het uitgebreide onderzoek in de Malenbossen verkregen ervaring.
Daarnaast werd ook op bloemen naar kevers gezocht, vooral op Rosa rugosa,
Spiraea, Schermbloemen, Rubus en Digitalis, De kevers die hierop aange
troffen werden bleken heel wat lastiger te determineren dan de grotere
loopkevers, Niet alle zijn dan ook op naam gesteld, al bleven tenslotte
maar zeer weinig soorten over door de hulp van enkele medewerkers van het
Entomologisch Laboratorium te Amsterdam waar met behulp van de collecties
en de boeken van Everts, Calwer en Reiter aan de naamgeving werd gewerkt.
Voor de geboden gelegenheid en de ondervonden medewerking ben ik aan de
hulpvaardige medewerkers aldaar, vooral wel de heer C. Jeekel, veel dank
verschuldigd. Deze hulp was vooral van belang bij de soorten die bij het
afkloppen van allerlei struiken, Hazelaars, Eikjes en Beukjes werden ver
zameld, Toch was de oogst van deze substraten niet zo groot. Wellicht was
de maand waarin op deze wijze verzameld werd, Juli, niet al te gunstig.
Veel tijd kon er echter door de mossenkartering niet aan besteed worden
vooral omdat na het vangen voor deze soorten een aanzienlijke tijd ver
eist is om de determinatie te verrichten.
In de vangblikken werden vooral de volgende soorten kevers gevangen;

Abax ater
"

z.a.

paralellus

v.a.

Byrrhus fasciatus
"

v.z,

pilula

v.z,

Amara spec, div.

v.a,

Catops chrysomeloides

v.z,

Carabus nemoralis

v.a.

Hister unicolor

v.a.

"

problematicus

v.a.

Geotrupes silvaticus

a.

"

purpuracsens

a.

Necrophorus humator

v.a.

Cychrus rostratus

v.z.

Harpalus aeneus

v.z.

Serica brunnea

v.a.

Silpha carinata

v.a,

"

vespillo

n.a,

"

servus

n,a.

"

tardus

n.a.

"

atrata

v.a,

Nebria brevicollis

v.a.

"

obcura

z.

Notiophilus biguttatus

v.a.

"

thoracica

n.a,

"

palustris

n.a.

Staphylinus chalcocephalus

n.a.

Lorocera pilicornis

z

"

compressus

v.z.

Poccilus cupreus

z

"

similis

z,

Pterostichus niger

v„a,

"

vulgaris

Platycerus caraboideus

z.

z

oblongopunctatus v.a.
Deze opgave is vanzelf niet volledig omdat de vangsten niet over het
gehele jaar zich uitstrekken. Ook zijn niet alle kevers die in de blikken
terechtkwamen ook inderdaad gezien omdat door invallende naalden en blad
veel dieren de gelegenheid kregen deze blikken Treer te verlaten. Aan ver
schillende genera is ook niet voldoende aandacht besteed. Zo zijn van
Harpalus en Amara vermoedelijk meer soorten in het Pinetum aan te treffen.
De meeste vangsten van de genoemde soorten waren in de NW hoek Y/aar de
invloed van de heide sterk is en de bodem meer zandig is. Slechts aan de
meer opvallende kortschildkevers zoals de genoemde Staphylinus-soorten is
voldoende aandacht besteed omdat de kleinere zeer talrijk zijn en de aan
de determinatie verbonden moeilijkheden voor een amateur te groot zijn.
Vrijwel alle gevangen keverö zijn gewone soorten, waarvan Cychrus wellicht
de meest interessante nog is. Deze soort is rond Putten vrij verbreid,
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tleek hij voor te komen maar steeds werden weinig ex gezien, slechts een
maal meer dan 4»
De meeste kevers die als "overige kevers" zijn vermeld zijn soorten
die op aas werden gevangen, zoals gezegd vooral wel dode muizen, die zich
ook in de "blikken "bleken te "bevinden.
Bij het onderzoeken van proefvlakjes van 40 x 40 °m2 voor slakken
in April 1958 werden ook een aantal kevers in de "blad en naaldenhumus
aangetroffen die zich daar in weinig actieve toestand "bevonden. Behalve
enkele ex van Amara's werden op die manier twee andere soorten loopkevers
"buitgemaakt, Fterostichus vernalis en Badister bipustulatus ab, suturalis.
Dit zijn zeer aardige vondsten vooral wel de laatste. De ab. suturalis,
waarbij de gele vlekken op de dekschilden zijn teruggebracht tot een gele
streep langs de naad, schijnt zeer zeldzaam te zijn. Everts vermeldt
slechts drie vindplaatsen. Beide soorten zijn niet op andere wijze gevan
gen, in noch buiten het Pinetum. Op dezelfde wijze werd ook Anatis ocellata ontdekt, die echter ook op andere plaatsen werd gezien vooral bij
het afkloppen van struiken.
Dit afkloppen van struiken leverde minder soorten op dan verwacht
werd, waarvan daarenboven een deel door tijdgebrek niet werd gedetermi
neerd, Te noemen zijn allereersttwee soorten kniptorren Athous subfuscus
en Agriotes aterrimus, welke beide tot de meest voorkomende behoren. Ver
volgens verschillende als Lieve Heerbeestjes bekend staande zoals de al
genoemde Anatis ocellata, maar ook Aphidecta obliterata, Coccinella
decimpunctata fm bimaculata en Halyzia quatordecimpunctata. Ongetwijfeld
is dit maar een fractie van de in werkelijkheid in het Pinetum voorkomen
de rijkdom aan soorten uit deze vormenrijke groep. Ook werd bemachtigd
een ex van Typhaea stercoraria en bleek Brachypterus urticae vrij ver
breid, Deze soort was ook te vinden op vooral Urtica maar bleek tevens
talrijk op bloemen van Rosa rugosa, Campanula,
Het onderzoek van vooral de grote bloemen van Rosa rugosa, Braam en
minder Digitalis, Campanula was zeer boeiend maar ook dit leverde minder
soorten op dan aanvankelijk verwacht mocht worden na de eerste vangsten,
Zeer algemeen waren vooral Byturus aestivus op Rubus-soorten en Das.ytes
plumbeus en Anaspis maculata op vooral Rosa rugosa. De eerste ervan werd
echter ook vrij wat op Roos gezien. Het bekende geslacht Cantharis (The~
lephorus) was ook met enkele soorten aanwezig en wel, in volgorde van
afnemende talrijkheid C, fuscus, C, lividus en C. pallidus.
Het is opvallend dat geen enkele van de grotere houtaantastende
soorten hier is gevonden. Wellicht hebben deze soorten niet veel belang
stelling voor het talrijke in minder goede conditie verkerende naaldhout
maar verkiezen ze dergelijk loofhout waarmee het Pinetum minder rijk be
deeld is.
Een kever die op het oog een niet zo behaarde, bredere Dasytes lijkt
en die ook vrij talrijk was werd nog niet gedetermineerd. Diverse malen
werd ook de fraaie sianke boktor Strangalia melanura op Rubus en Roos ge
zien en eenmaal Malthinus flaveolus en Anthooomus fasciatus. Andere kleine
soorten zijn nog niet van een naam voorzien. Het onderzoek van de kevers
Y/ordt echter later zeer grondig opgezet, waarom nu nog niet tot elke prijs
getracht is enkele lastige soorten te determineren omdat de gegevens tooh
nog uitermate onvolledig zijn.
Zo is ook van de kevers die aan het naaldhout schade toebrengen als
allerlei boorders enz, nog nauwelijks een soort gezien, In Juni 1957 werd
toevallig een ex van Hylastes ounicularius in de ZW hoek van vak 6 op
Picea orientalis gezien maar van de Scolytidae, de achter bast en schors
levende kevers is ongetwijfeld een ruime sortering soorten in het gebied
te vinden. Hierop en alle andere kevergroepen hoop ik later uitvoerig
terug te kunnen komen.
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De Slakken»

Aan het onderzoek van de slakken werd in April 1958 een aantal proefvlakken onderzocht om te zien of er een zeker verband bestond tussen de
verbreiding van de planten en mossen en deze dieren. Ook de vochtigheidsverschillen tussen bepaalde gedeelten van het gebied dacht ik aan de ver
schillen in soortensamenstellimg en rijkdom van de aanwezige slakkenfauna
te kunnen vergelijken en toetsen. De gastropoden zijn immers een soort
dieren die een goede indruk kunnen geven van de bodemcondities omdat ze
in vrij grote hoeveelheden voorkomen, vaak in een voldoende aantal soor
ten, en door hun geringe snelheid van verplaatsing zich tijdens het on
derzoek van bepaalde proefvlakken niet door een snelle vlucht een goed
heenkomen kunnen zoeken. Bij voldoende nauwkeurige bestudering vallen
dan ook alle niet al te kleine soorten en exemplaren van dergelijke on
derzochte bodemgedeelten vrijwel zeker in het oog. Het aantal aan de blik
ontsnappende dieren is hoger naarmate de vegetatie onoverzichtelijker is,
zoals een dichte grasmat waar het vrijwel onmogelijk is alle slakken tus
sen de dichte mat van taaie wortels te ontdekken.
Het onderzoek van proefvlakken bleek een zeer tijdrovend werk te
zijn en verder dan 16 verschillende heb ik het dan ook niet kunnen bren
gen. Dit aantal moet zeker nog uitgebreid worden hetgeen dan ook zal ge
beuren in de toekomst. De resultaten die het onderzoek van deze zestien
kwadraatjes opgeleverd heeft, zijn echter ook de moeite van het besprekenwaard, Na enig experimenteren werd de grootte van de te onderzoeken proefvlakjes op 40 x 40 cm2 bepaald, In de arme gedeelten van het Pinetum zou
een kleiner oppervlak geen beeld gegeven hebben van de aanwezige soorten
slakken en de dichtheid ervan, terwijl voor de aan Slakken rijke gedeel
ten een groter proefvlak niet voldoende nauwkeurig te onderzoeken zou
zijn. Het bekijken van het aangehouden oppervlak vergde namelijk in de
aan molluscen rijkere gedeelten reeds twee à drie uur.
De naaktslakken zijn helaas niet in het onderzoek betrokken kunnen
worden omdat daarvoor aanvankelijk geen literatuur aanwezig was en ik
deze dieren niet op het oog kon herkennen. De soorten konden niet in le
ven gehouden ivorden zodat determinatie ook later niet kon volgen. In alle
onderzochte proefvlakjes zijn eohter niet meer dan 4 à 5 ex van naakt
slakken gezien behorende tot twee of hoogstens drie soorten. Hierbij meen
de ik Agriolimax laevis te kunnen herkennen. De huisjesslakken kende ik
door vroegere onderzoekingen vrij goed en de determinaties werden later
gecontroleerd aan de hand van het bekende boek van Tera van Benthem
Jutting uit de Fauna-reeks en van de tabel van J. Stook uitgegeven door
de K. Ned, Wat, Ver, waarin de uitbreiding van de kennis van de inlandse
mollusoen-fauna sinds het verschijnen van eerstgenoemd werd is verwerkt.
Een moeilijkheid was het bepalen van het aantal levende dieren onder
de totale hoeveelheid van aangetroffen huisjes,, Feitelijk is alleen het
getal van levende dieren van belang omdat men van de sterkere en meer
resistente soorten naar verhouding veel meer huisjes zal vinden dan van
die met huisjes welke veel spoediger vergaan. Om deze moeilijkheid zoveel
mogelijk op te vangen werden de gevonden ex van de verschillende soorten
in drie groepen verdeeld, nl in die welke levende dieren bevatten^ zonder
dieren maar in goede toestand verkerend dus vrij wel vers en tenslotte
die welke dof, verkleurd en vaak tendele vergaan waren. De zeer sterk
aangetaste ex van sterke soorten als Goniodiscus rotundatus werden niet
meer meegeteld omdat men deze na vermoedelijk meer dan tien jaren nog
wel kan herkennen naarmate het oog meer getraind is.
De onderzochte proefvlakken zijn alle op de kaart aangegeven, op
een enkele na waarvan de oogst zo gering v/as dat dit proefvlak buiten
beschouwing moest blijven. Met de aanduiding SL. 8 enz. zijn ze op de
kaart te vinden. De ligging van de proefvlakken wordt hier kort vermeld
om het opzoeken te vergemakkelijken en tevens wordt kort het eventueel
aanwezige planten- en mossendek vermeldt, waardoor men een indruk krijgt
van het soort vegetatie waarin de slakken zich bevonden,
Proefvlak 1. NO bocht van het ZW deel van vak 6, Vlak bij Berk en Haze
laar met vrij harde zandige aarde, nogal droog. 5 ex Viola
odorata in proefvlak. Moslaag vrij goed ontwikkeld, maar
weinig contact met de bodem hebbend. Brach, rut. 3 - 2 ,
Pseudoscleropodium 3 - 3 en Lophoc. bid. 1 - 2. De slakken
fauna was uiterst arm. Aangetroffen werden slechts Vallonia
costata 1 en Fructicicola hispida 1e Dit proefvlak is niet
in de tabel opgenomen.
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Cham, laws, glauca. De invloed van de in de nabijheid aan
wezige facies Kruipwilg was merkbaar door de aanwezigheid
van wat Salix repens 2 - 2 , of Campanula (vegetatief) 2 - 3 »
Ranunculus repens 20 ex en Poa pratensis 3-4» Vrij rijk
aan slakken. Hier werden ook 2 ex Amara aangetroffen.
Proefvlak 3. Iets ten W van A. insignis in de ZO uitloper van vak 4f
NaaL dendek met vrij goede vochtigheid en enige ondergroei.
Klimop 15$, Oxalis, Ranunculus x - 2, iets Lophocolea op
hout, verder kegelschubben, naalden, takjes.
Proefvlak 4. Uiterste WO punt vak 2. Grasmat met 100$ bedekking Groot
Laddermos. Gras 3-4» vooral Poa pratensis, Ranunculus
1 - 2 , Mnium affine x - 1, Loph. bid. x - 1 en enkele ex
Plantago lanoeolata x - 1.Hoewel goede vochtigheid etc.
tooh weinig slakken, wellicht door ondoordringbaar dek van
graswortels.
Proefvlak 5. Onder Po. omorica, midden van F rand van vak 2. Zuiver naaldendek, onder zeer dichte conifeer. Tot 1 dm diep gezocht,
zeer weinig slakken, slechts 1 ex Goniodiscus (Leeg huisje).
Ook 1 kever (Anatis ocellata), Niet in tabel.
Proefvlak 6. Pinus peuce in W deel van vak 2. Los, veel lucht doorlatend
dek van naalden, takjes, blad van Hazelaar en Beuk, Dit
milieu bleek voor verschillende slakken geschikt, echter
vooral wel voor Goniodiscus rotundatus.
Proefvlak 7. NW punt van Pinetum bij Vaccinium myrtillis. Hier was wel'
een viertal soorten spinnen maar geen enkele slak te vin
den. Niet op kaart en in tabel.
Proefvlak 7a.1 m WNW van Deutzia, 8 m ten Z van de grote A. grandis, W
deel van vak 4» Vroeger had ik in dezelfde omstandigheden
en vrijwel op dezelfde plaats Hyalinia allaria en Cochlicopa
lubrica gevonden maar nu bleken alleen Vitrina pellucida's
te vinden en wel talrijk. In het proefvlak 10 en erbuiten
naar rato. Op ongeveer 25 aangetroffen huisjes werd geen
enkel ex van een andere slak gezien. Niet in tabel opgenomen.
Proefvlak 8. Bij Eik 2 m ONO van stomp 67, Blad van eik en Beuk en enige
naalden. Blad zeer vast op bodem gekleefd, geen enkele slak
te vinden. Niet op kaart of in tabel.
Proefvlak 9. Salix bosje vak 3» Moslaag 30$, Pseudoscl. 2-3, Mnium affine
2 - 2 , L o p h o c . x - 2 . K r u i d l a a g 35$> vooral wel grassen.
Poa pratensis 3 - 3« Festuca rubra x - 2. Cerastium arvense

1-1, Luzula x - 2, Veronica x - 1. Vrij losse bodem. Matig
veel slakken, vooral Y/el Zonitoides hammonis.

Proefvlak 10.N rand van 0 deel van vak 6, 3 dm van deze rand. Kruidlaag
40$, Poa pratensis 3-4» Cerastium spec x - 1, Plantago
lanceolata 1-2, Moslaag goed ontwikkeld 90$« Rhytid, •
sq^uarrosus 4 - 5 » Pseudoscler. 2 - 3 . Lophocolea 2 - 3 »

Vrij gunstig milieu voor molluscen vooral door de goede mos
laag.

Proefvlak 11,2 m ten N van stomp 55 in 0 deel van vak 4* Ondanks goede
dekking van moslaag en vrij gevarieerde vegetatie vrij arm
aan slakken, vermoedelijk vanwege dicht grasdek van Poa
pratensis 3 - 5 » voorts Fragaria vesca 2 - 4 , Hedera 1 - 1 ,
Epilobium x - 1 en Lampsana x - 1. Moslaag 35$, Pseudoscl.
1 - 2 . Mnium aff. 1 - 2 , Hypnum cup. 2 - 2 , Atrichum 2 - 2 ,
Dier. bonj. 2 - 3 ? Brach, rut x - 2 en Pleurozium 2 - 2 .
Hier werd ook een ex Sipha carinata (kever) gezien.

- Ill Proefvlak 12, Halverwege N rand vak 4> in volkomen gesloten mosdek van
Rhytid. squarrosus met slechts een stengeltje Calliergonella,
ook iets gras verspreid(l-2), Minder slakken dan verwacht
werd bleken hier aanwezig, vrijwel zeker door het diepe,
sterk afsluitende mosdek (Ruim 1 dm).
Proefvlak 13. O.deel van vak 6, in Mnium affine mosdek(lOO fa) met iets
Lophocolea 2-3 en Pseudosoler 1-2,2 m ten 0Z0 van Thuyopsis.
Zeer schaarse kruidlaag, Poa cf.annua 1-2, Ranunculus x-1.
Zeer veel slakjes vergeleken met de vorige proefvlakken.
De moslaag is vrij dun maar sluit voldoende af terwijl de
"bodem korrelig was van goede structuur en vochtheid,
Proefvlak 14« l^j- m WO van dubbele Cham,van W groep in vak J,Z rand, hal
verwege lengte van vak 8, In het strooisel van Chamaecyparis
bleek alleen Goniodiscus aan te treffen(3 ex waarvan 2 le
vend) niet in tabel,
Proefvlak 15. N. rand 0 deel van vak 7» ten NW van Abies grandis bij vrij
ijl Berberisveld met Urtica 1-1. Hedera 2-2, Ranunculus 2-3
Poa prat. 3-5« Moslaag vooral Mnium affine 4-4 en Pseudoscler
2-3 4 dm van het pad. Dit proefvlak was bijzonder rijk aan
slakken. Het was de enige plaats waar Carychium bleek voor
te komen en wel talrijk. Ondanks de aanwezigheid van gras
sen was de stroosellaag vrij los, vooral door het niet sterk
afsluitende Mnium affine.
Wanneer men de tabel beschouwt die van deze kwadraatjes de voorkomen
de slakken aangeeft, ziet men dat de gedeelten, waar in het Pinetum de
strooisellaag vooral uit coniferennaalden bestaat, arm aan slakken zijn.
Het minst ongunstig zijn de plaatsen v/aar b.v. een luchtig dek van Pinusnaalden met blad van verschillende loofbomen is maar de lage zuurgraad van
dergelijke plaatsen is voor slakken bepaald niet gunstig. Het oude gedeel
te is als geheel veel armer aan deze dieren dan het nieuwere 0 deel. Be
halve de coniferen schijnen ook de Hazelaars weinig gunstig voor slakken
te zijn, waarop kw. 1 wijst. Omdat naast de coniferen vooral de Hazelaar
van belang is in de oude vakken kan men daar niet veel gastropoden ver
wachten, De W. rand is te droog, terwijl de N rand door de aanv/ezigheid
van Eiken ook verre van ideaal blijkt (Kw,8). Het schijnt dat vooral de
plaatsen welke een mosdek van Mnium affine dragen voor vele soorten een
goed biotoop vormen. Het fijne heb ik daarvan niet weten te ontdekken om
dat men op het oog niet zeer grote verschillen kan ontdekken tussen de
kwadraten 14 en 15 waar bij een weinig onderscheiden groeiplaats de slakkenfauna vrij sterk verschilt door de aanwezigheid in de laatste van veel
meer Goniodiscus en Cochlicopa en ook de vrij grote talrijkheid van Cary
chium die in het eerste kwadraat, evenals in de andere onderzochte, ont
breekt, Van Carychium zijn de beide soorten aanwezig maar de verhouding
van de talrijkheid is verder niet goed bekend, Fructicicola, een van de
meest algemene soorten blijkt alleen voor te komen wanneer ook meerdere
andere soorten aanwezig zijn in hetzelfde milieu, Goniodiscus is in bijna
alle kwadraten aanwezig, meestal rijkelijk, ook waar Fructicicola verstek
laat gaan, zoals in kw. 3 en 6,
Retinella hammonis, een weinig kieskeurige soort blijkt eveneens in
alle proefvlakken te vinden, met een duidelijk optimum in de laatste en
beste twee. Wel is opvallend de lage frequentie in het overigens goed be
zette proefvlak 13, Zeer merkwaardig is de reeds vermelde diohtheid van
Vitrea pellucida bij de Deutzia's in proefvlak 7a, waar overigens geen
andere slakken te vinden waren, terwijl deze soort elders zeer epaarzaam
of niet werd gezien. Ook Vitrea cristallina blijkt verre van regelmatig
verbreid maar indien aanwezig is hij vrij talrijk. De reden ervan is nog
niet aan te geven, evenmin als van het voorkomen van 4 ex Zonitoides ni
tidus, hier overigens zeldzaam, in proefvlak 10,
Onaangenaam is dat de Vallonia's van proefvlak 15 waarvan het totale
aantal ongeveer 80 bedroeg, verloren gegaan zijn voordat nadere determi
natie kon geschieden. Vermoedelijk was ook hier V. costata de sterkst
overheersende soort, zoals ook elders in het Pinetum.
Uit de tabellen kan men in combinatie met de aard van de proefvlakken
allerlei vermoedens en voorlopige gevolgtrekkingen putten, welke ik aan de
hand van welgekozen proefvlakken en beter onderzoek van de bodemcondities
in volgende jaren stevig hoop te kunnen funderen.

- 112 2 = Gerste oijfer, aantal levende dieren
(4) = tussen haakjes, aantal lege nog fraaie huisjes
1® = totaal, inclusief de sterker verweerde huisjes (hier 4)
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- 113 Hoofdstuk 11.

De hommels,

In het voorjaar van 1957 werd ook gedacht aan de hommels "besteed om
dat opgevallen was dat deze dieren in vrij groten getale op verschillende
bloeiende planten vlogen, vooral wel de liguster ibolium welke zich in de
NO bocht van het Pinetum bevindt» Aanvankelijk werden alle buit te maken
dieren gevangen maar de zeker tot de zelfde soort behorende werden al
spoedig weer vrij gelaten. Daar zich onder de hommels echter verschillen
de soorten bevinden welke uiterst lastig te onderscheiden zijn, werd vooral
van vrij variabele soorten een wat groter aantal ex. bewaard om ze te kun
nen detBrmineren. Daar ik met dit soort insecten weinig ervaring wat be
treft soortenkennis had kon ik dus niet de soorten met zekerheid herkennen
of uitmaken of ze tot dezelfde soort behoorden.
De aantallen van de verzamelde dieren geven dus niet een goede indruk
van de verhouding van de aantallen van elk van de soorten in het gebied.
Vanzelf zijn de talrijk gevangen hommels algemener dan Bombus hypnorum •
b,v. maar daar deze goed te herkennen is, werd hij aldra niet meer verza
meld zodat veel meer exemplaren zijn gezien. Wel kan gezegd worden dat de
veel verzamelde soorten de meest variabele zijn. Voor de determinatie ben
ik veel dank verschuldigd aan de bekende expert op dit gebied Dr.G.Kruseman,
die zo welwillend was deze te verrichten. De verkregen gegevens zijn niet
zo erg volledig omdat niet systematisch genoeg naar deze diergroep is uit
gezien. Ongetwijfeld zijn in het Pinetum meer soorten aan te treffen,
aangezien vrijwel alle uit ons land bekende soorten reeds in Putten ge
vangen zijn, zodat ze in een aantrekkelijk gebied als het bestudeerde ze
ker aanwezig zullen zijn op een of ander tijdstip.
De volgende soorten z ijn te vermelden.
Bombus hypnorum ,L. 2 ex gevangen, waarvan er een de oranjebruine beharing
op het achterlijf miste.
Bombus lucorum L.

4
Vrij variabel daar de kleur van de banden van
vrijv/el geel tot wittig loopt en ook de breedte zeer
verschillend is, vooral van die op het achterlijf.
Een ex had deze sterk afgevlogen.

Bombus pratorum ,L. 16 ex. Omdat van deze soort mannetjes, werksters en
enkele koninginnen gevangen aijn was de variabiliteit'
van de dieren vanzelf vrij groot. De brede gele achterlijfsband was zelden mooi aanwezig (jjx) soms zeer
flets en vaak niet te zien.
Bombus terrestris.L.Een koningin werd in het voorjaar van 1958 gezien.
Psithyrus bohemicus.Seidl. 6 ex. Deze koekoekshommel welke parasitisch
leeft bij B.lucorum was algemener dan deze in het
Pinetum.
Psithys norvegicus

Sp.Sch. 1 ex.slecht gevangen, in het veld niet onder
scheiden van de vorige soort. Vermoedelijk bij B»hypnorum parasiterend en Traarschijnlijk zeldzaam in het
gebied,

Psithyrus silvestris Lep. 10
pratorum
rijkheid
vangsten

ex waarvan 8 mannetjes (28-6 / 4-7) Bij Bombus
parasitair voorkomend hetgeen gezien de tal
van beide soorten in het Pinetum ook uit de
blijkt.
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- 115 Summary,
The present work deals with the "Great Pinetum" so called to tell
it from the small one, both forming part of Schovenhorst at Putten
(Guelders), The study of this very interesting country was taken up in
1952 and has heen continued untill 1958, when this report was published.
The first part, to the West, was laid out in 1865 out of a nursery
of conifers, of which several specimens had grown too big and it was
completed in 1903 with an old orchard that was rather worn out, the total
size becoming hereby 2,51 ha (6,2 acres). The two parts, separated by the
central footpath are fairly different as can be suspected from their
differing origin. Also the aspects differsbecause the younger western
part was laid out with great care, each tree to be planted being mapped
before, whilst the colour and the size of the adult tree were taken into
consideration. This western part shows a much more grassy aspect than
the elder one to the East, a remainder of the grass that was sown to
oher>,k the conifers to form seedlings in order not to disturb the view on
the principal trees. Later on appeared that the grass absorbed too much
water sothat the conifers died which was the reason to take it away, as
far as that was possible, in 1936.
At first, the study of the mosses and mushrooms was intended, but
especially that of the mushrooms during at least ten years needs a very
good map of the country considered^if one wants to study the ecology and
the advance of the species as well. Therefore and also because the director
of Schovenhorst, Dr Th.C. Oudemans, showed a vived interest in such a map,
the making of it was started. The first and basic map with the conifers,
foliage trees and shrubs took a very long time, at least six months and
could only be terminated in 1956, because of the great accuracy of 1 dm
in the field that has been persued and also by the small means with which
the map had be to built up, ropes and pickets. The inconvenience of the
ropes to shrink and strech out, thus varying in length also caused great
troubles. The result of all this work shows the map, added to the report.
It indicates all the trees and shrubs and their seedlings of not too
small size, so that it is possible to see the spread of the oaks, beeches
etc. Only of some ornamental plants not all the specimens are indicated
with their names. This map has been used for the orientation to make the
map of the mosses, that in spite of this base took nearly as much time as
the first one and was only finished with difficulty in the spring of
1958. In contradiction to these two maps, built up step by step, that of
the mushrooms has been completed by searching repeatingly the whole Pinetum or parts of it and noting all the fungi of importance. This could
only be done for the parts of which the "ground map" was finished so that
the western part of this map shows a smaller completeness than the central
and eastern parts that show sometimes remarkable concentrations of names
and signs, the map having been made from E to W.
In addition to these three maps another of the flowering plants also
was started but soon appeared that it could not be completed by lack of
time. The most interesting part of it, containing plants like Convallaria,
Geum, Lathyrus vernus, Mycelis and Polygonstum as well as several ferns
however has been added to this report. Although the mosses and mushrooms
formed the principal feature of the investigation, the conifers, shrubs
and plants have been studied also as complete as possible, all the species
present being inserted in lists with their scientific names, so that they
can be recognised by any one acquainted with them. The maps and lists to
gether give much information about the groups treated but much more can
be added as has been done in this report. The most principal elements
of it are summarised briefly.
As for the conifers many specimens and some species have disappeared
or shall vanish before long especially by the pernicious activity of
Pomes annosus and in a lesser degree Armillariella mellea, two dangerous
parasitic fungi, as is shown by the fruitbodies that can be seen at the
base of Thuja and Chamaecyparis and on the stumps that have remanined of
the dead trees, sown down. Only ten speciesform seedlings, thus rejuvenating.
They are indicated in the list with notes of exclamation. Most common of
these is Pseudotsuga, nearly to be considered as a plague, but also Abies
species and more hybrids are general, whereas Taxus can be met with oopiously
on shady spots.
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Of the shrubs the greater part was planted, but several have arrived
on own forces, like the species common in our country and probably also
Corylus avellana var. laciniata that is looked upon as a test for a good
ground. That the studied country has a favourable soil is confirmed by both
mosses and fungi but also by the plants, some of which have arrived with
garden-compost, brought in formerly, as can be said of Lathyrus vernus,
that now thrives well. Some others as ornamental plants, occuring in
groups were planted, but the very greatest part is of natural origin. Of
Oenothera and Digitalis is known that they originate from the dunes,
supplied by the well known Jac, P. Thijsse,
The mosses have been treated rather extensively as they form the
group of which a thorough study was made of the richness in species, their
occurence in special parts and places and other aspects of their ecology.
In all 78 species could be detected, a great quantity for such a small
area. This is partly due to the variation in habitat, in addition to the
normal soils burnt places, footpathes and slanting borders to the W and
N Besides this the stumps, of the trees of which a good 200 are present,
offer a good habitat for the mosses and so do the different trees, both
having their own species, confined to them in this country as can be seen
in the tables of most of the stumps and all the various trees of importance
for epiphytes.
The study of the stumps overgrown by Hedera after that this plant
was removed, as regards the mosses settling on them, was of much interest
and table 1 shows the results of it two years after the removal of the ivy.
Special attention has been paid to the mosses occupying explosively open
spots and stumps, caused by cut down of trees on light and rather wet
places. The most brilliant example forms stump 7 (part 3) on which, within
two years, 22 species of mosses were to be seen, exceptionally much for
our country, whereas around it also many species had settled, as Sphagnum
fimbriatum, The v/et character indicated by this species is stressed by
the occurence of Calliergonella cuspidata, Chiloscyphus polyanthus,
Drepanoclades uncinatus and Leptodiotium riparium on the stump itself.
As regards the epiphytes on trees, the lichens also play a part, most
of the 25 species present growing on trees, especially oak, many of them
only higher than 6 m. At the end of the chapter of the mosses and livervrarths the most interesting among them are treated separately.
The mushrooms have been studied most extensively although the group
as a whole is far less known than the mosses. The reasons for this are
manifold and well known. At any case the richness in species is much
greater than that of the mosses because nearly 4-00 species have been with,
belonging to rather different groups, some of which are not so well known,
like the Ascomycetes and the lower Aphyllophorales. Because every species
of importance is described and -drawn, very much time has been devoted to
the fungi though many determinations have remained to be made. Never
theless many interesting species have been met with, among which several
new to the flora and very rare ones as can be seen in the list of species.
The mushrooms are still in need of further study and this will be continued
very diligently.
Also the study of some groups of animals has been started but far
from exhaustingly. The beetles, snails and bumble-bees are more or less
worth while mentioning and to each of them a chapter is dedicated. About
the spiders and other groups of insects however very little is known up
till now.

