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Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder

Rekerhout
Op 19 november bezochten we de Rekerhout. Langs het parkeerterrein waar de exursie begon vonden
we direct al een aantal bomen met een fraaie korstmossenbegroeiing. Ook later bleken de
korstmossen goed vertegenwoordigd, zodat het accent deze excursie op korstmossen kwam te liggen.
In totaal kwam de mossen- en korstmossenlijst op maar liefst zo’n 75 soorten!
Een mooie soort is trompettakmos. Wanneer je even geduld neemt om de exemplaren te bekijken,
lijken het inderdaad net bundels trompetjes die aan de boom vast zitten.
In het moerassige gedeelte van de Rekerhout staat massaal gekroesd plakkaatmos, in een brede zone.
Hierbij staat ook gerimpeld boogsterrenmos en veel puntmos.
Verder kwamen we verschillende schriftmossen tegen. Wim heeft er één gedetermineerd als
rivierschriftmos. Deze staat als zeldzaam te boek!
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Er staan aardig wat iepen in de Rekerhout. Deze
zijn goed begroeid met korstmossen, waaronder
een aantal schildmossen.
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Gekroesd plakkaatmos – Pellia endiviifolia
Ecologie & verspreiding
Belangrijke biotopen voor Pellia
endiviifolia zijn vochtige duinvalleien,
lemige paden, oevers van plassen
(incl. die in stadsparken!) en recent
ook in het kader van
natuurontwikkeling afgegraven
locaties. Anders dan de
algemenere Pellia epiphylla heeft P.
endiviifolia en voorkeur voor neutrale
tot basische grond. Dat verklaart
waarschijnlijk ook het geringere
voorkomen in bijv. Drenthe, de
Veluwe en de Utrechtse heuvelrug.
Het kaartje laat een enorme toename
van het aantal vondsten zien sinds
1980. Natuurontwikkeling, incl. herstel
van duinvalleien, heeft nieuwe kansen
gecreëerd voor deze soort maar in het
algemeen is waarschijnlijk geen
sprake van sterke voor- of
achteruitgang. Het toegenomen aantal
vondsten zal waarschijnlijk
grotendeels een gevolg zijn van de
toegenomen inventarisaties. Het
kaartbeeld vertoont sterke
overeenkomsten met dat van Aneura
pinguis waarmee de soort ook vaak
samen wordt gevonden, al is Aneura
minder algemeen. Gekroesd
plakkaatmos is in het najaar
eenvoudig herkenbaar aan de bijna als
boerenkool gekroesde uiteinden. In
andere delen van het jaar is de soort
lastiger te onderscheiden van de
andere Plakkaatmossen.
Bron: ndff.nl

gekroesd plakkaatmos
schildmos
3

Komende excursie: vrijdagmiddag 3 december 13.00 uur, Noord-Hollands Duinreservaat
Vanmiddag bekijken we de mossen van een stukje Noord-Hollands Duinreservaat. Verzamelen op de
parkeerplaats bij Uilenvangersweg. We steken dan de Zeeweg over en lopen richting de Verbrande
Panweg, waar een moseikenbosje is te vinden.

Pieter Korstanje,
072-5622278,
06- 55448866
f2hheipie@hetnet.nl
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Totaaloverzicht excursie Rekerhout, 19 november 2021
Rivierschriftmos
Vliegenstrontjesmos
Gewoon pluisdraadmos
Amoebekorst
Inktspatkorst
Bleek dikkopmos
Gewoon dikkopmos
Zilvermos
Geelkorrelknikmos
Gedraaid knikmos
Gewoon puntmos
Vals dooiermos
Poedergeelkorst
Gewoon purpersteeltje
Rond dambordje
Kopjes-bekermos
Gespikkelde witkorst
Vliermos
Gewoon sikkelsterretje
Eikenmos
Bosschildmos
Groen boomschildmos
Kleine citroenkorst
Helmroestmos
Schriftmos (G)
Gewoon muisjesmos
Gewoon zijdemos
Dun schaduwmos
Gesnaveld klauwtjesmos
Witkopschorsmos
Fijn laddermos
Kastanjebruine schotelkorst
Melige schotelkorst
Witte schotelkorst
Muurschotelkorst
Bolle schotelkorst
Gewoon purperschaaltje
Steenpurperschaaltje
Gewone poederkorst
Beekmos
Halvemaantjesmos
Parapluutjesmos
Verstop-schildmos
Bleek boomvorkje
Hamsteroortje
Gewone haarmuts
Gesteelde haarmuts

Alyxoria culmigena
Amandinea punctata
Amblystegium serpens
Arthonia radiata
Arthonia spadicea
Brachythecium albicans
Brachythecium rutabulum
Bryum argenteum
Bryum barnesii
Bryum capillare
Calliergonella cuspidata
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Ceratodon purpureus
Circinaria contorta
Cladonia fimbriata
Cliostomum griffithii
Cryphaea heteromalla
Dicranoweisia cirrata
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoparmelia soredians
Flavoplaca oasis
Frullania dilatata
Graphis
Grimmia pulvinata
Homalothecium sericeum
Hyperphyscia adglutinata
Hypnum cupressiforme
Hypogymnia tubulosa
Kindbergia praelonga
Lecanora campestris
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora muralis
Lecanora symmicta
Lecidella elaeochroma
Lecidella stigmatea
Lepraria incana
Leptodictyum riparium
Lunularia cruciata
Marchantia polymorpha
Melanelixia subaurifera
Metzgeria furcata
Normandina pulchella
Orthotrichum affine
Orthotrichum anomalum
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Grijze haarmuts
Broedhaarmuts
Gewoon schildmos
Groot schildmos
Gekroesd plakkaatmos
Klein schaduwmos
Rond schaduwmos
Kapjesvingermos
Heksenvingermos
Grauw rijpmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Zandhaarmos
Schors-olievlekje
Spits smaragdsteeltje
Verzonken schriftmos
Witstippelschildmos
Rijpschildmos
Gestippeld schildmos
Melig takmos
Trompettakmos
Boomsnavelmos
Gewoon haakmos
Achterlichtmos (G)
Boomsterretje
Knikkersterretje
Klein duinsterretje
Uitgerand zodesterretje
Gewoon muursterretje
Oranje dooiermos
Groot dooiermos
Iepenmos (G)

Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum lyellii
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Pellia endiviifolia
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Plagiomnium undulatum
Polytrichum juniperinum
Porina aenea
Pseudocrossidium hornschuchianum
Pseudoschismatomma rufescens
Punctelia borreri
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Rhynchostegium confertum
Rhytidiadelphus squarrosus
Schistidium
Syntrichia laevipila
Syntrichia papillosa
Syntrichia ruralis var. calcicola
Syntrichia virescens
Tortula muralis
Xanthoria calcicola
Xanthoria parietina
Zygodon
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