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Zucht…
Niet om het jaarverslag te schrijven, maar dat het maar één A4-tje mag zijn. En dat valt elke keer niet
mee. Het is wel zo’n geweldige hobby, dat mossen, ik kan er bij wijze van spreken wel een boek over
schrijven. En als je het dan nog combi-neert met fotograferen is het eind helemaal zoek. Maar goed, het
jaarverslag 2010 van onze werkgroep.
Inventarisatie Geelders
Tussen Boxtel en Schijndel liggen de Geelders, een gebied voornamelijk eigendom van Staatsbosbeheer
en een deel behoort toe aan de grootgrondbezitter Van de Markgraaf. Eind oktober vorig jaar zijn we
gestart met inventariseren en ten tijde van het schrijven van het jaarover-zicht moeten we nog één dag
op pad. Tot op heden zijn er meer dan 200 soorten gevonden, wat wel uniek genoemd mag worden.
Een zeer rijk gebied dus. In één kilometerhok noteerden we maar liefst 139 soorten. Een zeer zeldzame
soort, Gerand blaasjesmos (Sphaerocarpos texanus) werd in drie kilometerhokken gevonden, op één akker
zelfs massaal. Van dezelfde zeldzaamheidsorde was de vondst van Bol knopmos (Acaulon muticum) in
een bosgreppel langs een doorgaande weg. Echter maar een paar plantjes bijeen. Het meer bekende
Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) werd in de Geelders kapselend aangetroffen, wat voor Brabant
redelijk uniek is. Een andere bijzondere vondst was Krulbladmos (Nowellia curvifolia), een klein
levermosje op ontschorst dood hout. Kortom het inventariseren van de Geelders was een cadeautje.
Een uitgebreid verslag wordt gemaakt en zal als PDF-document op site van de afdeling geplaatst
worden.
Een bijzonder woord van waardering voor ons gastlid tijdens de inventarisatie, Kees van Kessel van de
mossenwerkgroep Tilburg. Wonende aan de oostkant van Boxtel, vormen de Geelders zijn achtertuin.
Kees leverde een grote bijdrage aan de inventarisatie. Zijn kennis van het natuurgebied was opmerkelijk
en vergemakkelijkte ons “veldwerk” aanzienlijk. Waarvoor onze dank.
BLWG kampen
Onze eigen Bryologische en Lichenolo-gische (landelijke) werkgroep organiseerde weer een
voorjaarskamp en het tweejaar-lijkse zomerkamp, respectievelijk in Duitsland in Bad Bentheim en de
Franse Alpen, hoog alpien. Een aantal leden van onze werkgroep woonden deze bij.
Kilometerhokken
Op verzoek van dezelfde BLWG inventariseerden we een tweetal kilometer-hokken in Limburg. Een in
het Nationale park de Meinweg en een ander vlakbij de Duitse grens schuin boven Venlo, de Hamert.
Beide gebiedjes leverden geen spectaculaire of bijzondere soorten op.
Privé projecten en bijzondere (mos)reizen
Er is door onze leden gericht naar mossen gekeken en verzameld in: Duitsland
(de Kaiserstuhl / Eifel/ Zwarte Woud) Rusland (o.a. omgeving Baikalmeer en Siberië), Frankrijk
(Pyreneeën en Alpen), Spanje (Pyreneeën en Picos), Madeira, Portugal, Costa Rica, Noorwegen,
Oostenrijk, en dichter bij huis, b.v. de Ardennen. Even aantekenen dat er ook tijdens de (andere)
vakanties naar mossen werd gekeken. Inderdaad, we hebben een actieve werkgroep.
Cursussen, open dagen en presentaties
Op verzoek en met medewerking van een van de auteurs, Klaas van Dort, werd er door de werkgroep
een mossencursus van drie dagen verzorgd, waarbij het juist verschenen boekwerk “De Fotogids Mossen”
als uitgangspunt diende. Twee van onze leden verzorgden een fotopresentatie bij het “Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg” in Maastricht en als werkgroep bemanden we een tafel tijdens de Dag van de
Veldbiologie op 9 oktober in het MEC.
De planning voor 2011
Daar zijn we nog niet helemaal uit. In ieder geval inventariseren we op verzoek een gebied tussen
Nistelrode en Schaijk, waarvan ook de Maashorst deel van uit zal maken. In Limburg worden een aantal
kilometerhokken bezocht zoals Het Bunderbos en het Geleenbeekdal.

Mogelijk dat ook het Landgoed de Utrecht bij Hilvarenbeek als project wordt opgepakt. Met een
zusterwerkgroep uit België “Bryolim” worden verder afspraken gemaakt voor gezamenlijke excursies.
Individuele aandacht is er voor: Schotland, Lesbos, Noorwegen, Frankrijk, Zweden, Finland, Oostenrijk
en locaties “vlakbij” zoals Ardennen, Zwarte woud, Vogezen en Jura. In Nederland staan ook wat
specifieke locaties op de persoonlijke
verlanglijsten. Aandachtsvelden zijn het probleem niet, tijd wel.
Onze gastvrijheid
Beste lezer, zoek je verdieping van je natuurkennis, een kleine intrigerende flora die het hele jaar door te
bestuderen is, privéles tijdens de normale excursies (ongeveer 25 per jaar) in Brabant en Limburg, je
bent van harte welkom.
Een waarschuwing is op zijn plaats, het is niet alleen een uitdagende maar ook een verslavende
bezigheid. Buiten het zomerseizoen hebben we dan nog onze woensdagavonden in het MEC die
ingevuld worden met determinatie en het verdiepen van soortenkennis. Onder de microscoop komen
de mossen echt tot hun recht. Voel je vrij en loop eens binnen, al dan niet met een gevonden mosje
waarvan je nu de naam toch wel eens zou willen weten.
Zie hiervoor onze agenda op de website van de afdeling, of bel even met Marleen 0499-390298
Mede namens:
Riek v.d. Bosch, Trudy Vos, Marleen Smulders, Jo van Meurs, Huub van Melick, Jan Kersten, Paul
Spreuwenberg, Margriet Bekking en Goos Zwanikken.

