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Een nieuw mossenjaar
Een nieuw jaar is begonnen, met ideale omstandigheden voor mossen:
lekker vochtig en niet al te koud, alhoewel het de komende week wat
vorstig is. De laatste excursie van vorig jaar werd vanwege het
regenachtoge weer helaas afgelast, waardoor deze nieuwsbrief geen
excursieverslag bevat. Verderop in deze nieuwsbrief de aankondiging
van de eerstvolgende excursie.
groot kringmos

Alkmaar blauw gekleurd
Een paar jaar terug was Alkmaar nog een groot wit gebied. Er was zeer weinig bekend over de
verspreiding van mossen. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest om hier verandering in te brengen.
Stukje bij beetje heb ik alle interessante gebieden bezocht en alle mossenwaarnemingen genoteerd.
Verder zijn er enkele mossenexcursies geweest naar leuke plekken. Uit alle kilometerhokken van het
stedelijk gebied van Alkmaar zijn nu meer dan 25 mossoorten bekend. Het overzichtskaartje van
Verspreidingsatlas.nl laat zien dat geheel Alkmaar hierdoor een blauwe waas heeft gekregen. Er zijn
natuurlijk ook km-hokken die ruim boven de 25 soorten zitten. Zo zijn er in de Alkmaarderhout (53
soorten) en de Rekerhout (48 soorten) veel meer soorten gevonden. Aan de noordgrens vormt het
Geestmerambacht een interessant mossengebied, waar meer dan 50 soorten zijn gevonden. De meest
mossenrijke plek in Alkmaar wordt gevormd door de Hortus, waar inmiddels meer dan 60 soorten op
naam zijn gebracht. Dat gaat al een eind in de richting van de ruim 80 soorten die in sommige
duinkilometerhokken worden gevonden.
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BLWG Lezingendag 2019
Zaterdag 2 februari 2019,
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, TilburgJaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen.
Tijdens de presentaties komen taxonomie en ecologie van de Nederlandse mossen en korstmossen aan
bod. Bij de lezingendag zijn gemiddeld 60 personen aanwezig. Je hoeft geen lid te zijn van de BLWG.
Route openbaar vervoer
Natuurmuseum Brabant ligt schuin tegenover NS-station Tilburg. Steek aan de centrumzijde van het
station de weg over. Volg de Spoorlaan 75 m naar rechts. De oprijlaan van Natuurmuseum Brabant ligt nu
aan je linkerhand. Auto: parkeren bij Parkeergarage Knegtel, Gasthuisring 60 (kost 8 euro voor een hele
dag.)

Programma
9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur

Opening
Klaas van Dort, voorzitter BLWG

10.35 uur

Veranderingen in de (korst)mossen van de hunebedden
Hans Toetenel, m.m.v. Laurens Sparrius, André Aptroot en Henk Siebel

11.00 uur

To be a species or not to be, that's the question. Platmossen, pluisdraadmossen
en smaragdsteeltje onder de meetlat.
Henk Siebel

11.25 uur

Wat zijn de veranderingen van de epifytische mossen en korstmossen in het
Noord-Hollands Duinreservaat in de laatste 40 jaar?
André Aptroot m.m.v. Hubert Kivit, PWN

11.50 uur

Grondwater profiteert van droogteminnende mossen
Flip Witte, KWR

12.15 uur

Lunchpauze met om 12.30 uur de algemene ledenvergadering
Voor wie zich heeft aangemeld, staat in de pauze een gratis lunchbuffet klaar. Je hoeft
geen lunch mee te nemen. Verkoop tweedehandsboeken.

14.00 uur

Korstmossen zijn niet sexy - status van mossen en korstmossen bij
soortenbescherming.
Wilmar Remmelts, Ministerie van LNV

14.25 uur

Elf jaar veranderingen in de Nederlandse stuifzanden in kaart gebracht.
Laurens Sparrius, m.m.v. Michel Riksen en André Aptroot

14.50 uur

Herstel van Cladonia-vegetatie langs de A1 bij Kootwijk
Peter-Jan Keizer, Rijkswaterstaat

15.15 uur

Op zoek naar het echte hoogveenveenmos
Rudi Zielman

15.40 uur

El bosque encantando - mossen en korstmossen in Spaanse bossen
Klaas van Dort

16.00 uur

Borrel en boekverkoop tot uiterlijk 17.00 uur.
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Komende excursie:
Vrijdag 1 februari: Duin en Bosch, Castricum
Het westelijk deel van het Duin en Boschterrein in Castricum is nog niet onderzocht op mossen. Het
betreft hier duinbos met wat verstedelijking. Altijd een interessante combinatie voor mossen.
Verzamelen om 13.00 uur bij de zuidelijke toegang, aan de Duinenboschweg.

bleek boomvorkje
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