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Mossig Nieuws no. 24               18 oktober 2020 

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

 
Eerste een laatste excursie 
Op 9 oktober was de eerste mossenexcursie van dit wintersiezoen. Helaas was het voorlopig ook weer 
de laatste. Corona gooit roet in het eten. Op 23 oktober dus geen activiteit. 
 
De Mossenwerkgroep bracht een bezoek aan het bos- en duingebied bij de PWN-ingang 
Noorderstraat. Hier staat voornamelijk loofbos met hier en daar een den, overgaand in duingrasland. 
 
Op de bosbodem vonden we algemene soorten zoals groot rimpelmos, fraai haarmos, groot 
laddermos en geplooid snavelmos. Op stammen en takken troffen we onder andere bleek boomvorkje, 
broedhaarmuts, dwergwratjesmos en helmroestmos. 
 

 
 
 
 
 
 
In het open duin kwamen we naast algemene soorten zoals gewoon gaffeltandmos en zandhaarmos 
ook grijze bisschopsmuts, rozetmos, hakig en duinkronkelbladmos tegen. 
 
Verder hebben we naar korstmossen gekeken. Op schors en takken groeiden o.a. fraai gevormde 
exemplaren van bosschildmos en gebogen schildmos. Grappig was de vondst van een korstmos, 
groeiend op een mos. Het ging om het hamsteroortje, een soort bestaande uit kleine groene schijfjes. 
We vonden hem op gesnaveld klauwtjesmos. In het duingrasland bezochten we een bekende 
groeiplaats van de duinknoopjeskorst. Tenslotte zijn dik geleimos en fijn zwelmos het vermelden 
waard. 
  

rozetmos hakig kronkelbladmos 
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Hamsteroortje - Normandina pulchella 
 

 
 
Hamsteroortje is een relatief nieuw mos in ons land. Het verspreidingskaartje laat zien dat het tot 1990 
slechts uit 17 atlasblokken bekend was. Inmiddels is de soort in 419 atlasblokken gevonden. De grafiek 
met het aantal waarnemingen per jaar geeft aan dat het aantal vondsten pas sinds 2012 echt is gaan 
stijgen en dat de trend nog steeds opgaand is.  
  

Het gaat om de groene 

schijfjes op het mos. 

Aantal waarnemingen mosoortje. bron: Waarneming.nl 
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gestippeld schildmos duinknoopjeskorst 

groot rimpelmos gebogen schildmos 
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Totaaloverzicht excursie Noorderstraat Castricum, 9 oktober 2020 
 
Mossen 

Bleek boomvorkje Metzgeria furcata 

Braamknikmos Bryum rubens 

Broedhaarmuts Orthotrichum lyellii 

Draadmos (G) Cephaloziella 

Dwergwratjesmos Cololejeunea minutissima 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Fraai haarmos Polytrichum formosum 

Gedraaid knikmos Bryum capillare 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 

Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Gewoon muursterretje Tortula muralis 

Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta 

Gewoon sterrenmos Mnium hornum 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus 

Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens 

Grofkorrelknikmos Bryum dichotomum 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Groot rimpelmos Atrichum undulatum 

Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa 

Helmroestmos Frullania dilatata 

Klein duinsterretje Syntrichia ruralis var. calcicola 

Knotskroesmos Ulota bruchii 

Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine 

Rozetmos Rhodobryum roseum 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum 

Zilvermos Bryum argenteum 
 
Korstmossen 

Amoebekorst Arthonia radiata 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Dik geleimos Enchylium tenax 

Duinknoopjeskorst Bacidia bagliettoana 

Duinkronkelbladmos Tortella flavovirens 

Dun schaduwmos Hyperphyscia adglutinata 

Eikenmos Evernia prunastri 

Fijn zwelmos Scytinium pulvinatum 

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 
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Gewone poederkorst Lepraria incana 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Grijsgroene stofkorst Buellia griseovirens 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 

Groot leermos Peltigera canina 

Grove poederkorst Lepraria rigidula 

Hamsteroortje Normandina pulchella 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Inktspatkorst Arthonia spadicea 

Kalkschotelkorst Lecanora albescens 

Kastanjebruine schotelkorst Lecanora campestris 

Kleine citroenkorst Flavoplaca oasis 

Kopjes-bekermos Cladonia fimbriata 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Melige schotelkorst Lecanora carpinea 

Open rendiermos Cladonia portentosa 

Schoorsteentje Anisomeridium polypori 

Vals rendiermos Cladonia rangiformis 

Valse knoopjeskorst Coenogonium pineti 

Verstop-schildmos Melanelixia subaurifera 

Witrandschotelkorst Lecanora semipallida 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 
 


