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Voorwoord 
 
Het verslag van “Mossen van Landgoed Lonnekerberg – Inventarisatie 2006 – 2016” 
bestaat uit twee delen.  
In dit deel begint met een beschrijving van het Landgoed Lonnekerberg van 
Landschap Overijssel. Een beschrijving van de opzet van het onderzoek staat in 
hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de inventarisatie aan de orde. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de gevonden soorten wordt verwezen naar de bijlagen bij 
dit verslag en het uitgebreide tweede verslag (meer dan 200 pagina’s) van alle 
inventarisatiebezoeken aan het landgoed. Dit verslag is als pdf verkrijgbaar bij Piet 
Kokke (pakokke@kpnmail.nl). 
Dit is ook het correspondentieadres voor vragen over het rapport. 
 
Dit deel van het verlag wordt afgesloten met beschrijving van het herbarium-
materiaal, aanbevelingen voor Landschap Overijssel en een dankwoord aan al 
degenen die de drie onderzoekers bij de inventarisatie geholpen hebben. 
 
De inventarisatiebezoeken werden uitgevoerd door Piet Kokke en Peter Spee. Na 
het plotseling overlijden van Peter Spee, in het voorjaar van 2010, werd zijn taak 
overgenomen door Jan Zwienenberg. Alle drie zijn lid van de KNNV en BLWG. 
De foto’s in de verslagen zijn van Piet Kokke. 
 
Enschede, oktober 2018 
Piet Kokke & Jan Zwienenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

mailto:pakokke@kpnmail.nl


 

Inhoudsopgave 
 
1. Landgoed Lonnekerberg 

 
2. Onderzoek en werkwijze 

 

3. Resultaten inventarisatie 
 

4. Herbarium 
 

5. Aanbevelingen 
 

6. Dankwoord 
 

Bijlagen 
 
1. Plattegrond Landgoed Lonnekerberg 
2. Lijst gevonden soorten 
3. Rode lijst en zeldzame soorten 
4. Overzicht herbariummateriaal onderzoek Lonnekerberg 
5. Gebruikte literatuur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



1. Landgoed Lonnekerberg 
 

Landschap Overijssel heeft in 2005 een beschrijving, evaluatie en beheervisie voor 
de Lonnekerberg opgesteld. 
Uit dit document is de ligging van het reservaat en de korte typering overgenomen. 
 
Liggingen korte beschrijving. 
Het reservaat de Lonnekerberg is een landgoed dat ligt tussen Oldenzaal, Enschede 
en Hengelo. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 149 hectare. Het gebied grenst 
in het noorden aan het industrieterrein de Hanzepoort in de gemeente Oldenzaal. In 
het oosten wordt het gebied begrensd door de weg tussen Oldenzaal en Enschede. 
In het westen liggen het vliegveld en enkele agrarisch gebruikte percelen. In het 
zuiden grenzen aan het reservaat enkele percelen bos, in particulier eigendom, die 
verder aansluiten op een 200 tot 300 m brede strook agrarisch gebied langs de Oude 
Deventerweg. 
De Lonnekerberg vormt samen met Hof Espelo, De Wildernis, het Lonnekermeer en 
’t Holthuis, die ook in beheer zijn bij het Landschap Overijssel, een gordel van 
natuurterreinen tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo. 
Het landgoed, dat in ca.1920 werd aangelegd, bestaat voor het grootste deel uit 
aanplant van eenvormig productiebos van larix, fijnspar, douglas en grove den. In het 
zuidwestelijk deel van het reservaat komt spontaan bos voor met de inheemse 
soorten grove den, berk en zomereik. Langs de Jufferbeek en rond de kop van één 
de bronbeekjes in het Bergsveld komt structuurrijker gemengd bos voor. In het bos 
liggen kleine oppervlaktes ruigte en vier voormalige wildakkertjes. 
 
Specificatie van oppervlakte naar terreintype (2005). 
De Lonnekerberg bestaat voor het grootste deel uit bos (90%). Bijna de helft daarvan 
bestaat uit donker naaldhout (zie onderstaande tabel). 
De wateren zijn vier in het bos gegraven vijvers, die vroeger deels de functie van 
zwemvijver hadden. 
Ondertussen is er al vrij veel gekapt en gedund, zodat de cijfers in onderstaande 
tabel niet meer volledig overeenkomen met de huidige werkelijkheid. Er worden 
voornamelijk conifeersoorten gekapt waarmee men het waterpeil wil verhogen. Als 
compensatie komt onder meer de winterlinde terug.  
 
Overzicht oppervlaktes per terreintype op de Lonnekerberg 

 

Terreintype Oppervlak 
(ha) 

Oppervlak (%) 

donker naaldbos 62,17 42,0 

gemengd loofbos 71,47 48,0 

nieuw bos 7,72 5,2 

wateren 0,297 0,2 

schraal grasland 0,5 0,3 

grasland 5,69 3,8 

voormalige 
wildakker 

0,87 0,6 

   

Totaal 148,717 100 
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Beheervisie 
Bij het opstellen van de visie zijn wel gegevens over flora en paddenstoelen gebruikt 
maar niet over mossen. 
Ons onderzoek dat ook een overzicht geeft van de aanwezige mossen per 
bosperceel kan bij de verdere uitwerking van de beheervisie gebruikt worden. 
In dit verslag staan ook een aantal aanbevelingen en suggesties die bij de 
concretisering van deze beheervisie meegenomen kunnen worden. 
 
 

 
Plagiothetium undulatum 
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2. Onderzoek en werkwijze 
 
Het eerste bezoek was in november 2003. Daarna werd het gehele landgoed 
bezocht tot 2017. De bezoeken lagen over het algemeen in de periode oktober tot en 
met april van het daar opvolgende jaar.  
De laatste uitgebreide bezoeken waren in het voorjaar van 2016. Wat in 2017? 
In 2016 zijn een aantal percelen voor de tweede maal bezocht. 
Landschap Overijssel heeft het landgoed in acht delen (vakken) opgedeeld 
waarbinnen elk perceel alfabetisch genummerd is. De kaart met de acht vakken is 
bijlage 1. Bij deze kaart hoort een bosbouwkundig overzicht met daarop de 
belangrijkste soorten van een perceel. 
Van elk bezoek werd een uitgebreid verslag gemaakt per deel van een vak. 
Het verslag van het werkbezoek begint met de registratie van de werkelijk aanwezige 
soorten bomen. Vervolgens werden de aanwezige struiken en planten genoteerd. 
Daarna werden de gevonden bladmossen en apart de levermossen vastgelegd. 
Globaal werden hierbij de volgende substraten onderscheiden: 

- Bodem. 
- Rabatten: steil-kanten en bodem. 
- Per boomsoort: boomvoet, stam en takken. 
- Dood- of rot hout. 
- Steen 
- Overige zoals: kegels van coniferen en afgewaaide takken. 
- Bedekkingsgraad mossen 

 
Bij een aantal percelen zijn na het bezoek adviezen, betreffende het gewenste 
beheer voor de mossen toegevoegd, toegevoegd.  
De verslagen van alle percelen zijn per gebied gebundeld. Van elk der acht gebieden 
is een uitvergrootte kaart toegevoegd. Dit verslag met daarin alle verslagen van de 
percelen, totaal ongeveer 230 pagina’s, is als pdf te verkrijgen bij Piet Kokke 
(pakokke@kpnmail.nl).  
 
Van interessante vondsten werd de GPS bepaald en vastgelegd. Vondsten die thuis 
gedetermineerd moesten worden, werden genummerd. Achteraf kan zo makkelijk het 
resultaat van de determinatie vergeleken worden. Zo nodig werden deze mossen 
voorgelegd aan Rudi Zielman of anderen (zie ook onder dankwoord). 
 
Van het gehele landgoed is niet het deel dat toebehoort aan Bureau Takkenkamp 
geïnventariseerd. Dit is het gearceerde deel van vak 5. Ook zijn de paden en wegen 
niet meegenomen. Wel de sloten die direct grenzen aan een bosperceel. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat er niet alleen naar mossen werd gekeken maar ook 
genoten werd van de vele paddenstoelen, reeën, vogels waaronder houtsnippen en 
de gesprekken met bosbezoekers, die nieuwsgierig waren naar onze vondsten. 
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3. Resultaten inventarisatie 
 
In dit hoofdstuk staan naast het totaalaantal gevonden soorten (147), de Rode Lijst 
soorten en de zeldzame soorten, ook een beschrijving van een aantal gebieden waar 
bijzondere soorten voorkwamen. 
 

a. Aantal soorten per uurhok en kilometerhok 
Volgens de topografische kaart bevindt zich het reservaat in twee uurhokken en wel 
meer dan 90% in 28-58. In dit uurhok zitten vier kilometerhokken waarvan 259-477 
een groot deel van het reservaat (inclusief deel Bureau Takkenkamp) omvat. 
In onderstaande tabel staat het aantal gevonden soorten per kilometerhok. 
 

km-hok aantal km-hok aantal 

258-477 90 260-478 64 

258-476 88 260-477 54 

259-478 84   

259-477 81   

    

uurhok 28-58 141 uurhok 29-51 78 

 
 

b. Aantal soorten volgens de standaardlijst 
In totaal zijn er in het onderzoeksgebied 147 verschillende blad- en levermossen 
gevonden (zie bijlage 2). Hiervan staan er 13 op de Rode Lijst (conform 
Standaardlijst) en zijn er 21 zeldzaam (zie bijlage 3).  
 
 
Rode Lijst soorten    

Klasse aantal 

GE (Gevoelig) 2 

KW (Kwetsbaar) 10 

BE (Bedreigd) 0 

EB (Ernstig 
bedreigd) 

0 

VN  (Verdwenen) 1 

Totaal 13 
  

Zeldzame soorten 

Klasse aantal 

zzz (zeer zeldzaam) 0 

zz   (zeldzaam) 10 

z     (vrij zeldzaam) 11 

Totaal 21 
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c. Veenmossen 
Een flink deel van het reservaat bestaat uit zogenaamd rabattenbos. Het 
afwateringsdeel hiervan varieert in diepte. In heel veel van deze slootjes komen 
veenmossen voor. Op de standaardlijst mossen van 2012 staan 30 Sphagnum-
soorten. Op het landgoed Lonnekerberg zijn er 11 gevonden waarvan er 4 op de 
Rode lijst staan (zie bijlagen 2 en 3). 
Het voorkomen van veenmossen blijft op het Landgoed niet beperkt tot deze 
‘slootjes’. 
Een voorbeeld hiervan is afdeling h van vak 4. Dit komt iets verderop uitgebreider 
aan de orde. 
Een bijzondere vondst was die van Sphagnum girgensohnii (gerafeld veenmos), een 
rode lijst soort, in een bos met douglasspar en Oostenrijkse den in vak 1. 
De beheermaatregelen van Landschap Overijssel om meer water op het Landgoed 
vast te houden zijn zeker in het voordeel van de veenmossen. 
 

 
Pleurozium schreberi 
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d. Delen Lonnekerberg met bijzondere mossen 
Veel blad- en levermossen vragen een groeiplek, die aan specifieke milieu-eisen 
moet voldoen. Binnen het landgoed zijn die voor een groot aantal van deze mossen 
aanwezig. In deze paragraaf worden hier verspreid over het landgoed een aantal 
voorbeelden van gegeven. 
 

 Vak 8 afdeling ij 
Dit gebied bestaat uit gevarieerd loofbos en een vochtig elzenbos waarin zich 
betonnen kalkrijke muurresten uit de Tweede wereldoorlog bevinden. Waarschijnlijk 
was het een bunker die door de Duitsers zelf is opgeblazen. 
In het gevarieerde loofbos staan onder meer Fossombronia wondraczekii 
(stekelgoudkorrelmos) en Pseudephemerum nitidum (vals kronkelsteeltje).  
De combinatie van een vochtig elzenbos en de kalkrijke muren bieden een voor 
Twente uniek mossengezelschap. Bijzonder in het elzenbos zijn Rhytidiadelphus 
triquetrus (pluimstaartmos) en Plagiomnium cuspidatum (spits boogsterrenmos) . Op 
de muurresten staan Encalypte streptocarpa (groot klokhoedje), Tortella tortuosa 
(gerimpeld kronkelbladmos), Fissidens dubius var. mucronatus (kalkvedermos),  
Fissidens adianthoides (groot vedermos), Plagomnium cuspidatum (spits 
boogsterrenmos) en Didymodon vinealis (muurdubbeltandmos). De eerste drie 
soorten zijn nieuw voor Twente. 
Deze groeiplaats verdient aandacht van de beheerder (zie aanbevelingen). 
 

 Vak 4 afdeling h (midden) 
In afdeling h zit een zeer nat moerasgebied met veel pitrus, pijpenstrootje, enig 
dubbelloof en opslag van onder andere wilg, berk, grove den en vuilboom. 
In dit natte gebied staan maar liefst 10 soorten veenmos, waaronder de 4 soorten 
van de rode lijst. 
Opschot van bomen, vooral pioniersoorten, zorgt voor verdroging en doet daarmee 
de ontwikkeling van dit natte gebied geen goed. 
 

 Vak 1 afdeling ll – mm en nn 
Deze drie afdelingen zijn later in bezit gekomen van Landschap Overijssel. 
De afdelingen ll en mm zijn bij de inventarisatie samengevoegd. Deze bospercelen 
met jonge aanplant van voornamelijk zomereiken is in 2015 bezocht. Spontaan 
hebben zich hier ook wilgen, berken en lijsterbes gevestigd. 
In de kruidlaag is de grote brandnetel dominerend. Op de bodem ligt veel eikenblad 
zodat daar nauwelijks mossen groeien. 
Op de jonge eiken staan naast Orthotrichum affine (gewone haarmuts), de 
levermossen Radula complanata (gewoon schijfjesmos), Frullania dilatata 
(hemroestmos) en Metzgeria furcata (bleek boomvorkje). Deze drie levermossen 
waren bij de start van de inventarisatie van het Landgoed daar, en grote delen van 
Twente, nog zeldzaam. 
Er werden een aantal voor Twente (nog) zeldzame soorten gevonden zoals 
Orthotrichum patens (ronde haarmuts), Orthotrichum pumilum (dwerghaarmuts), 
Porella platyphylla (gewoon pelsmos) en Ulota phyllantha (broedkroesmos). 
Afdeling nn is ook een vrij jong bos van berken met lokaal wilgen. Ook hier op de 
bodem veel blad waardoor er bijna geen mosgroei is.  
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Naast de eerder genoemde drie levermossen werden hier de voor Twente 
interessante soorten als Ulota phyllantha (broedkroesmos), Orthotrichum speciosum 
(ruige haarmuts), Porella platyphylla (gewoon pelsmos) en het voor Nederland 
zeldzame Lejeuna cavifolia (gewoon tuitmos) gevonden. 
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4. Herbarium 
 
Van (bijna) alle gevonden soorten is er per kilometerhok minimaal een exemplaar 
verzameld. Deze vondsten bevinden zich in het herbarium van Piet Kokke (zie bijlage 
4). 
 
 
 

5. Aanbevelingen 
 
In de beschrijvingen van Landschap Overijssel betreffende het Landgoed 
Lonnekerberg wordt de natuurwaarde in hoge mate bepaald door de zoogdieren, 
vogels, wilde planten en in beperkte mate paddenstoelen. 
Mossen kwamen hierin niet voor. Dit kan natuurlijk komen doordat hierover 
onvoldoende gegevens waren. 
De voorliggende inventarisatie geeft nu actueel beeld van de aanwezigheid van een 
groot aantal blad- en levermossen, met voor Twente unieke soorten.  
Deze mossen zijn net als paddenstoelen, vogels etc. gebonden aan specifieke 
omgevingseisen. We hopen dat Landschap Overijssel, bij het nemen van besluiten 
over (toekomstige) beheersmaatregelen, meer oog zal hebben voor de 
omgevingseisen van mossen en paddenstoelen. 
De opstellers van dit verslag zijn natuurlijk bereid om hierover verdere gegevens te 
verstrekken. In het vervolg van dit hoofdstuk staan al een aantal concrete 
aanbevelingen. 
 
Biodiversiteit is voor ons de optelsom van – in combinatie met de  relatie tussen  - 
alle voorkomende soorten planten en dieren. 
 
Hierna nog meer specifieke aanbevelingen. 
 

Vak 8 bunkerresten 
Dit is een voor Twente uitzonderlijk mossengebied. 
De combinatie van vochtig elzenbos en de kalkmuurresten laten een uniek kalkrijk 
mossengezelschap ontwikkelen. 
Helaas dreigt dit deels verloren te gaan aangezien de boomgroei rond de 
kalkmuurresten te veel schaduw veroorzaakt. Om deze unieke mosflora te behouden 
zal een deel van de bomen gekapt moeten worden maar wel zodanig dat de 
vochtigheid gegarandeerd blijft. 
 
Vak 4 moerasdeel 
afdeling h (midden) 
In afdeling h zit een nat moerasgebied met veel pitrus, pijpenstrootje, enig dubbelloof 
en opslag van onder andere wilg, berk, grove den en vuilboom. 
In dit natte gebied staan maar liefst 10 soorten veenmos, waaronder de 4 soorten 
van de rode lijst. 
Spontane groei van bomen, vooral de pioniersoorten, zorgt voor verdroging en doet 
daarmee de ontwikkeling van dit natte gebied geen goed. 
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6. Dankwoord 
 
Als eerste willen we Landschap Overijssel danken voor het feit dat we al die jaren 
ons buiten de paden van het Landgoed konden begeven. 
In bijzonder danken we Harrie Koster voor het verstrekken van de daarvoor 
benodigde vergunning. 
 
Voor hulp en ondersteuning bij de inventarisatie en natuurlijk ook bij de controle van 
vondsten konden we altijd een beroep doen op leden van de BLWG (Bryologische en 
Lichenologische Werkgroep). 
Met het risico dat we iemand vergeten willen we in elk geval danken: 
Rudi Zielman, Joop Bruggert, Klaas van Dort, Ad Bouman, Rienk-Jan Bijlsma, Henk 
Siebel, Jurgen Nieuwkoop, Flip Sollman en Arno van der Pluijm 
 
 

 

         Radula complanata 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

MOSSENLIJST LANDGOED LONNEKERBERG 

 

1.  Amblystegium serpens   f 

2.  Amblystegium tenax 

3.  Archidium alternifolium   f 

4.  Atrichum tenellum   f 

5.  Atrichum undulatum   f 

6.  Aulacomnium androgynum 

7.  Aulacomnium palustre 

8.  Barbula convoluta 

9.  Barbula unguiculata 

10. Brachythecium albicans 

11. Brachythecium populeum   f 

12. Brachythecium rutabulum   f 

13. Brachythecium salebrosum   f 

14.Brachythecium velutinum   f 

15. Bryoerythrophyllum recurvirostre   f 

16. Bryum argenteum 

17. Bryum barnesii 

18. Bryum capillare   f 

19. Bryum dichotomum   f 

20. Bryum intermedium   f 

21. Bryum microerythrocarpum 

22. Bryum rubens   f 

23. Calliergon cordifolium 

24. Calliergonella cuspidata 

25. Calypogeia fissa   f 

26. Calypogeia integristipula 

27. Calypogeia muelleriana  f 

28. Campylopus flexuosus   f 

29. Campylopus introflexus   f 

30. Campylopus pyriformis   f 

31. Cephalozia bicuspidata   f 

32. Cephalozia connivens   f 

33. Ceratodon purpureus   f 

34. Chiloscyphus polyanthos 

35.Climatium dendroides 

36. Conocephalum conicum 

37. Cryphaea heteromalla   f 

38. Dichodontium pellucidum 
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39. Dicranella heteromalla   f 

40. Dicranella staphylina 

41. Dicranoweisia cirrata   f 

42. Dicranum montanum 

43. Dicranum polysetum 

44. Dicranum scoparium   f 

45. Dicranum tauricum 

46. Didymodon vinealis   f 

47. Diplophyllum albicans 

48. Ditrichum cylindricum 

49. Drepanocladus aduncus 

50. Encalypta streptocarpa 

51. Eurhynchium striatum   f 

52. Fissidens adianthoides   f 

53. Fissidens bryoides 

54. Fissidens dubius var. mucronatus 

55. Fossombronia wondraczekii   f 

56. Frullania dilatata   f 

57. Funaria hygrometrica 

58. Grimmia pulvinata   f 

59. Herzogiella seligeri   f 

60. Homalia trichomanoides 

61 Homalothecium sericeum 

62. Hylocomium splendens 

63. Hypnum andoi 

64. Hypnum cupressiforme   f 

65. Hypnum jutlandicum   f 

66. Isothecium myosuroides 

67. Kindbergia praelonga   f 

68. Lejeunea cavifolia 

69. Lepidozia reptans   f 

70. Leptobryum pyriforme   f 

71. Leptodictyum riparium 

72. Leucobryum glaucum 

73. Lophocolea bidentata 

74. Lophocolea heterophylla   f 

75. Marchantia polymorpha 

76. Metzgeria fruticulosa 

77. Metzgeria furcata 

78. Mnium hornum   f 

79. Orthodontium lineare   f 

80. Orthotrichum affine   f 

81. Orthotrichum anomalum   f 
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82. Orthotrichum diaphanum   f 

83. Orthotrichum lyellii 

84. Orthotrichum patens   f 

85. Orthotrichum pulchellum   f 

86. Orthotrichum pumilum   f 

87. Orthotrichum speciosum   f 

88, Orthotrichum striatum   f 

89. Oxyrrhynchium hians 

90. Oxyrrhynchium speciosum 

91. Pellia endiviifolia 

92. Pellia epiphylla   f 

93. Philonotis fontana var. caespitosa 

94  Philonotis fontana var. fontana 

95. Plagiomnium affine 

96. Plagiomnium cuspidatum   f 

97. Plagiomnium undulatum    

98. Plagiothecium denticulatum var. denticulatum   f 

99. Plagiothecium denticulatum var. undulatum 

100. Plagiothecium laetum   f 

101. Plagiothecium undulatum 

102. Platygyrium repens 

103. Pleurozium schreberi 

104. Pohlia nutans   f 

105. Pohlia wahlenbergii 

106. Polytrichum commune var. commune 

107. Polytrichum commune var. perigoniale 

108. Polytrichum formosum   f 

109. Polytrichum longisetum 

110. Polytrichum piliferum 

111. Porella platyphylla 

112. Pseudephemerum nitidum   f 

113. Pseudoscleropodium purum 

114. Pseudotaxiphyllum elegans 

115. Ptilium crista-castrensis 

116. Radula complanata   f 

117. Rhizomnium punctatum   f 

118. Rhynchostegium confertum   f 

119. Rhynchostegium murale   f 

120. Rhynchostegium riparioides   f 

121. Rhytidiadelphus loreus 

122. Rhytidiadelphus squarrosus 

123. Rhytidiadelphus triquetrus 

124. Riccia beyrichiana   f 
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125. Riccia fluitans 

126. Schistidium crassipilum   f 

127. Sphagnum capillifolium 

128. Sphagnum compactum 

129. Sphagnum cuspidatum 

130. Sphagnum denticulatum 

131. Sphagnum fallax 

132. Sphagnum fimbriatum 

133. Sphagnum girgensohnii 

134. Sphagnum molle 

135. Sphagnum palustre 

136. Sphagnum squarrosum 

137. Sphagnum subnitens 

138. Syntrichia papillosa 

139. Tetraphis pellucida   f 

140. Thuidium tamariscinum 

141. Tortella tortuosa 

142. Tortula muralis   f 

143. Ulota bruchii   f 

144. Ulota crispa   f 

145. Ulota phyllantha 

146. Warnstorfia fluitans 

147. Zygodon conoideus 

 

f = met sporenkapsel 
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Bijlage 3  

 

LONNEKERBERG rode lijstsoorten en zeldzame soorten 

 

RODE LIJSTSOORTEN 

Cephalozia connivens    KW   z 

Conocephalum conicum   KW  zz 

Dichodontium pellucidum   GE  zzz 

Dicranum polysetum   KW  z 

Diplophyllum albicans   KW  z 

Encalypta streptocarpa    KW  zz 

Fissidens adianthoides   KW  z 

Lejeunea cavifolia   VN  0 

Sphagnum capillifolium   KW  zz 

Sphagnum compactum   KW  z 

Sphagnum girgensohnii   GE  zzz 

Sphagnum molle   KW  zz 

Sphagnum subnitens   KW  z 

 

ZELDZAME SOORTEN 

Amblystegium tenax   z 

Archidium alternifolium   z 

Brachythecium populeum   z 

Bryum intermedium   zz 

Bryum microerythrocarpum   z 

Calypogeia integristipula   zz 

Fissidens dubius var. mucronatus   zz 

Fossombronia wondraczekii   zz 

Homalia trichomanoides   z 

Metzgeria fruticulosa   z 

Orthotrichum patens   zz 

Orthotrichum pumilum   zz 

Philonotis fontana var. caespitosa   z  Verklaring afkortingen: 

Plagiomnium cuspidatum   z       

Platygyrium repens   z    0 = verdwenen 

Pohlia wahlenbergii   z    KW = kwetsbaar 

Porella platyphylla   zz    GE  = gevoelig 

Ptilium crista-castrensis   zz   VN  = verdwenen 

Rhytidiadelphus triquetrus   z   z     =  vrij zeldzaam 

Riccia beyrichiana   zz    zz   =  zeldzaam 

Tortella tortuosa   zz    zzz =   zeer zeldzaam 
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Bijlage 4 

 

Herbariumlijst Lonnekerberg 

 

Bladmossen 

Amblystegium serpens  258/476, 258/477, 259/478, 259/477, 260/477, 260/478 

Amblystegium tenax  260/478 

Archidium alternifolium    258/477 

Atrichum tenellum  259/477 

Atrichum undulatum  258/476, 258/477, 259,477, 259/478, 260/477, 260/478 

Aulacomnium androgynum  258/476, 258,477, 259/477, 259,478, 260/477, 260/478 

Aulacomnium palustre  258/476, 259/477, 259/478 

Barbula convoluta  258/476, 259/477 

Barbula unguiculata  258/477, 259/477 

Brachythecium populeum  258/476, 258/477 

Brachythecium rutabulum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Brachythecium salebrosum  258/476, 258/477, 259/477, 260/477 

Brachythecium velutinum  258/476, 258/477, 259/477 

Bryoerythrophyllum recurvirostre  258/476 

Bryum argenteum  258/477 

Bryum capillare  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Bryum dichotomum  258/477 

Bryum intermedium  259/477 

Bryum microerythrocarpum  258/476, 259/477 

Bryum rubens  258/477, 259/477, 260/477 

Calliergon cordifolium  258/476, 258/477, 259/478 

Calliergonella cuspidata  258/476, 260/477 

Campylopus flexuosus  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Campylopus introflexus  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Campylopus pyriformis  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Ceratodon purpureus  258/476, 258/477, 259,477, 259/478, 260/477, 260/478 

Climatium dendroides  258/476 

Cryphaea heteromalla  259/477, 259/478, 260/477 

Dichodontium pellucidum  259/478, 260/478 

Dicranella heteromalla  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Dicranella staphylina  IVON 28.58.34 = 258/477 (H. Rudi Zielman) 

Dicranoweisia cirrata  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Dicranum montanum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Dicranum polysetum  259/477, 259/478 

Dicranum scoparius  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Dicranum tauricum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Didymodon vinealis  258/476, 259/478, 260/478 

Ditrichum cylindricum  259/477 
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Drepanocladus aduncus  258/477 

Encalypta streptocarpa  258/476 

Eurhyngium striatum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Fissidens adianthoides  258/476, 259/477 

Fissidens bryoides  259/477, 260/478 

Fissidens dubius var. mucronatus  258/476 

Funaria hygrometrica  259/477 

Grimmia pulvinata  258/476, 258/477 

Herzogiella seligeri  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Homalia trichomanoides  259/477 

Homalothecium sericeum  258/476 

Hylocomium splendens  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Hypnum andoi  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Hypnum cupressiforme  258/476, 258/477, 259/478, 259/477, 260/477, 260/478 

(Hypnum cupressiforme forma resupinatum   258/477) 

Hypnum jutlandicum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477 

Isothecium myosuroides  258/476, 258/477, 259/477, 260/477 

Kindbergia praelonga  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Leptobryum pyriforme  259/477 

Leptodictium riparium  258/477, 259/478, 260/478 

Leucobryum glaucum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477 

Mnium hornum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Orthodontium lineare  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Orthotrichum affine  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Orthotrichum diaphanum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477 

Orthotrichum lyellii  258/476, 258/477, 259/476, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Orthotrichum patens  259/477 

Orthotrichum pulchellum  258,476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477 

Orthotrichum pumilum  259/477 

Orthotrichum speciosum  259/477 

Orthotrichum striatum  258,476, 259/477, 260/477,  260/478 

Oxyrrhynchium hians  260/478 

Oxyrrhynchium speciosum  260/478 

Philonotis fontana var.  caespitosum  258/477 

Philonotis fontana var. fontana  258/477 

Plagiomnium affine  258/476, 259/477, 259/478, 260/478 

Plagiomnium cuspidatum  258/476 

Plagiomnium undulatum  258/476, 258/477, 259/477, 260/478 

Plagiothecium denticulatum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Plagiothecium laetum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Plagiothecium nemorale  259/478, 260/478 

Plagiothecium undulatum  258/476, 259/477, 259/478, 260/478 

Platygyrium repens  259/477 
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Pleurozium schreberi  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Pohlia nutans  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Pohlia wahlenbergii  259/477 

Polytrichum commune var. commune 258/476, 259/478 

Polytrichum commune var. perigoniale  258/476, 258/477, 259/477 

Polytrichum formosum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477 260/478 

Polytrichum longisetum  258/477 

Polytrichum piliferum  258/476 

Pseudephemerum nitidum  258/476 

Pseudoscleropodium purum  258/476, 258/477,259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Pseudotaxiphyllum elegans  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Ptilium crista-castrensis   258/476, 259/477, 260/478 

Rhizomnium punctatum  258/477, 259/478, 260/478 

Rhynchostegium confertum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Rhynchostegium murale  258/476, 258/477, 259/478 

Rhynchostegium riparioides  259/478, 260/478 

Rhytidiadelphus loreus  259/477, 259/478, 260/478 

Rhytidiadelphus squarrosus  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Rhytidiadelphus triquetrus  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Schistidium crassipilum  258/476, 258/477, 259/477 

Sphagnum capillifolium  259/478 

Sphagnum compactum  259/477, 259/478 

Sphagnum cuspidatum  259/478, 260/478 

Sphagnum denticulatum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Sphagnum fallax  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Sphagnum fimbriatum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Sphagnum girgensohnii  259/477 

Sphagnum molle  259/478 

Sphagnum palustre  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Sphagnum squarrosum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Sphagnum subnitens  259/477, 259/478, 260/478 

Syntrichia papillosa  258/476, 259/477, 259/478, 260/478 

Tetraphis pellucida  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Thuidium tamariscinum  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Tortella tortuosa  258/476 

Tortula muralis 258/476  258/,477, 259/478, 260/478 

Ulota bruchii  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Ulota crispa  258/476, 258/477, 259/477, 259/478 

Ulota phyllantha  258/476, 259/477, 260/477 

Warnstorfia fluitans  259/478 

Zygodon conoideus  259/477 
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Levermossen 

Calypogeia fissa  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Calypogeia integristipula  259/477, 260/478 

Calypogeia muelleriana  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Cephalozia bicuspidata  258/476, 258/477, 259/477 

Cephalozia connivens  259/477 

Chiloscyphus polyanthos  259/478, 260/478 

Conocephalum conicum  259/478, 260/478 

Diplophyllum albicans  258/476, 258/477, 259/477 

Fossombronia wondraczekii  258/476, 259/477 

Frullania dilatata  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Lejeunea cavifolia  259/477 

Lepidozia reptans  258/476, 258/477, 259/477, 260/478 

Lophocolea bidentata  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/478 

Lophocolea heterophylla  258/476, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Marchantia polymorpha  258/477 

Metzgeria fruticulosa  259/477 

Metzgeria furcata  258/476, 258/477, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Pellia endiviifolia  258/477, 259/477 

Pellia epiphylla  258/476, 259/477, 259/478, 260/478 

Porella platyphylla  259/477, 260/477 

Radula complanata  258/476, 259/477, 259/478, 260/477, 260/478 

Riccia beyrichiana  258/477 

Riccia fluitans  258/476 
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Bijlage 5 
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