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Figuur 1 tot en met 4. Verschillende individuen
(opnames uit 1980).
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Op een duintop, waar je zowel de Pieterskerk in Leiden, het Kurhaus in Scheveningen
als de watertoren van Wassenaar kunt zien, groeit het baardmos Usnea articulata. Zo
omschreef Jan Barkman, Nededands korstmossenspecialist bij uitstek, in een periode
die meer dan 25 jaar achter ons ligt, tijdens zijn excursies in Meijendel een groeiplaats van deze soort. Die plek lag iets ten westen van de Klip. Ik heb er een aantal
jaren achter elkaar, grofweg tussen 1980 en 1990, een mooie populatie van dit bleek
grijsgroene baardmos kunnen waarnemen, en fotograferen (Figuren 1 t/m 4). Recent
heb ik tevergeefs gezocht naar die groeiplaats. Dat wil overigens niet zeggen dat
Usnea er niet meer voorkomt. Als de dichtheid laag is zie je hem, ondanks de typische vorm, gemakkelijk over het hoofd. Usnea articulata dankt haar naam aan de
insnoeringen van het thallus waardoor het effect van barbecue-worstjes ontstaat.
Dat is op de figuren 1 en 3 duidelijk zichtbaar. De grootte valt af te lezen aan de
vergelijking met buntgraspolletjes (Figuren 2 en 4).
Deze Usnea-soort is bijzonder vanwege het feit dat het als baardmos in de duinen
op de grond groeit. Op de foto's is te zien dat we te maken hebben met een heel
open kortsmos-buntgrasvegetatie. Elders gedraagt het zich als echt baardmos, dat
wil zeggen hangend, aan de takken van oudere loofbomen zoals beuken. Usnea
articulata is overigens niet uniek in deze terrestrische uitstapjes. Ook van de wat
algemenere Usnea subfloridana zijn (op Terschelling) exemplaren waargenomen die
op mos of kaal duinzand groeien (Ketner-Oostra 1989; Ketner-Oostra & Sykora 2000).
Deze soort heeft echter een heel andere bouw dan U. articulata. Het thallus van
de laatste soort kan wel bijna één cm diameter doornede bereiken, terwijl dat van
U. subfloridana maar 1,5 mm dik wordt.
Usnea articulata heeft een heel ruim verspreidingsgebied: van West, Noord en Oost
Europa, via een aantal Atlantische en Mediterrane eilanden tot aan Afrika en Saoedi
Arabië (Purvis et al. 1994).
De soort is bovendien bijzonder vanwege een stofje dat het (net als sommige
andere lichenen) produceert: Usneazuur of Usnisch zuur. Het stofje heeft een antivirale en anti-microbiële werking en is daarmee farmaceutisch bijzonder interessant.
Daarnaast blijkt het chlorofyl en carotenoidmoleculen aan te tasten waardoor de
groene en rode kleur van plantendelen kan verbleken. Zou het hier gaan om chemische oorlogvoering?
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In Meijendel komt de soort nog wel degelijk voor. In een artikel van Aptroot et al.
(2000) wordt melding gemaakt van maar liefst 6 recente vindplaatsen. De auteurs
melden dat Usnea hier al in de 18e eeuw is waargenomenen dat ze gebonden is aan
stuivend duin. In de 18e eeuw kwam de soort ook in de Belgische en Engelse duinen
voor. In België is de soort inmiddels verdwenen en in Engeland ernstig bedreigd. De
auteurs concluderen dat Usnea er in Meijendel momenteel goed bijstaat met nieuwe
groeiplaatsen. Volgens de "Toelichting op de Rode Lijst: bedreigde en kwetsbare
korstmossen in Nederland"(1998) is de soort ook in Nederland ernstig bedreigd.
Terwijl ze in de negentiende eeuw nog op diverse plaatsen tussen Haadem en
Walcheren op het kale zand voorkwam vormen de Wasenaarse duinen nu het laatst
overgebleven groeigebied. Oppassen dus! De populaties zijn meestal klein. Zelfs een
betrekkelijk kleine ingreep in het landschap kan al fataal zijn. Volgens Purvis et al.
(1994) is het bovendien een van de meest gevoelige soorten voor zwaveldioxideluchtverontreiniging.
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