2020 Jaarverslag Mossenwerkgroep
Inleiding
De mossenwerkgroep heeft in het vroege voorjaar van 2020 een begin gemaakt met de inventarisatie
van De Brand bij Udenhout, een natuurgebied dat wordt beheerd door Het Brabants Landschap. De
eerste excursies leverden al meteen mooie resultaten op. Jammer genoeg kwam de spelbreker Covid19
ertussen en hebben we snel moeten besluiten om niet meer als werkgroep op pad te gaan. We hebben
maar besloten dat ieder voor zich nog wel het gebied kon gaan bekijken. De waarnemingen gaan via de
NOVA-app rechtstreeks naar de NDFF database. Het hele gebied beslaat 19 kilometerhokken, die we
nog lang niet uitputtend bekeken hebben. Er is nog werk voor minstens twee jaar. (De werkgroep die
toch al heel klein was, draait nu op de inzet van twee actieve leden, drie doen even niet meer mee.)

Historie
Twee decennia terug heeft de Tilburgse mossenwerkgroep onder leiding van wijlen Chris Buter
hetzelfde gebied per kilometerhok geïnventariseerd. Dat heeft toen ook al drie jaar geduurd, en daarvan
bestaat een lijvig onderzoeksrapport. Ons idee was om dit onderzoek nu eens te herhalen. Op basis
hiervan zou er dan een vergelijking kunnen worden gemaakt met de historische data. En misschien
komen hieruit logische aanbevelingen voor het beheer. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in De
Brand. Er is natuurontwikkeling gepleegd, en er zijn tal van amfibieënpoelen aangelegd. De loop van de
Zandleij is verschoven van het centrum naar de periferie, zodat de centrale delen van het gebied nu
beter kunnen worden verschraald. Vorig jaar zijn grote stukken grasland geplagd en met maaisel van
goede natuurterreinen ingezaaid, wat al winst heeft opgeleverd voor de vaatplanten maar ook voor de
mossen.

Mooie soorten
We hebben een voorlopige soortenlijst samengesteld en komen in dit jaar uit op 131 verschillende
mossoorten. Teveel om op te noemen, maar alleen een aantal bijzondere zullen we hier vermelden. Het
gaat dan om soorten als Archidium alternifolium (Oermos), Bryum violaceum (Violetknolknikmos),
Cololejeunea minutissima (Dwergwratjesmos), Ephemerum serratum (Ongenerfd eendagsmos),
Fossombronia pusilla (Klein goudkorrelmos, RL Gevoelig), Neckera crispa (Groot kringmos, RL Gevoelig),
Pleuridium acuminatum (Klein kortsteeltje), Riccia canaliculata (Smal watervorkje), Riccia huebeneriana
(Gedeeld watervorkje), Ricciocarpos natans (Kroosmos) en Zygodon rupestris (Parkiepenmos).
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