Activiteiten van de Mossenwerkgroep
Joop Kortselius
Mossenwerkgroep Hollands Duin heeft inmiddels
4 studieavonden gehouden in het Jan Verweij
Natuurcentrum. De bijeenkomsten worden één
keer per maand gehouden, zo mogelijk op de eerste
dinsdag van de maand. Maar door vakanties en
feestdagen moet er nog wel eens naar een andere
dinsdag worden uitgeweken.
Meestal gaan we op de zaterdag (soms zondag)
voor de studieavond samen op excursie, zodat we
ook werkelijk wat te bekijken hebben. Zo hebben
we al mooie duinmossen bestudeerd zoals
Etagemos, Smaragdmos (= Geel zijdemos),
Thujamos en Groot klokhoedje. De papillen op de
celwanden van o.a. Groot duinsterretje en
Smaragdsteeltje hebben we onder de microscoop
bekeken.
De gesnavelde dekseltjes op de sporenkapsels van
Duinsnavelmos hebben we vergeleken met de
kegelvormige dekseltjes van Dikkopmos.

De meest bijzondere soort vond ik Stug thujamos.
Momenteel weet ik nog maar één groeiplaats in
ons land (in Noordwijk!) en bij een vorig bezoek
leek deze soort ook daar verdwenen. Bij ons
bezoek aan de Luchter zeeduinen op 30 september
bleken er weer mooie vitale plantjes te staan, zodat
we zonder bezwaar één stengeltje konden
meenemen voor microscopisch onderzoek. Zo zijn
er iedere avond leuke dingen te zien voor
beginners en gevorderden.
Wie ook eens een avond of een excursie met de
mossenwerkgroep wil meemaken is van harte
welkom. De eerste werkgroepavond van 2001 is
gepland op 23 januari om 8.00 uur, voorts op 27
februari en 27 maart. De excursies zijn gepland op
20 januari, 24 februari en 25 maart. Informatie bij
Joop Kortselius (071-5172966), bij wie u zich
tevens kunt aanmelden

Weidevogelbescherming in Noordwijk
Dick Pekelharing
Het is bijna niet voor te stellen, maar ik ben al
weer bezig om voor de vijfde keer voor u een
overzicht
van
de
activiteiten
van
de
weidevogelgroep samen te stellen en dit keer voor
het jaar 2000.
Om dit lustrum in het nieuwe millennium toch wat
te accentueren heb ik op onze slotbijeenkomst in
het Jan Verweijcentrum twee vrijwilligers van het
eerste uur enigszins in het zonnetje gezet. Dit
betreft dan Nico de Bree en Jan Dorst, die samen
vanaf 1996 een groot gedeelte van de
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Rooversbroekpolder voor hun rekening nemen en
met groot succes. Op de slotbijeenkomst zijn ze
ook altijd de degenen die helpen met de boel weer
aan kant te maken, de koffiekopjes af te wassen
enz. Voor beide heren was een goede fles Franse
wijn de beloning voor hun inspanningen. Proost !
Teleurstellend voor mij maar ook voor de
'feestvarkens' was de magere opkomst voor deze
slotbijeenkomst.
Door omstandigheden pas half oktober gehouden,
waardoor een samenlopen met voetbalwedstrijden
onvermijdelijk werd, maar daar kan het toch niet
helemaal aan liggen.

