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Mossig Nieuws no. 28               6 oktober 2022 

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

 
De kop is er af 
De eerste excursie van dit seizoen vertrok vanaf de Hoep. We maakten een korte ronde door het duinbos 
aan de zuidzijde van het parkeerterrein. We begonnen bij een grote groeiplaats van boompjesmos. De 
soort was van deze plek bekend, maar de groeiplaats lijkt zich flink uit te breiden. 
 

 
 
Op stam en takken van een paar eiken vonden we algemene korstmossen als gewoon purperschaaltje, 
gewoon schildmos en melig takmos.  
 

Een opstand van hoog opgegroeide kardinaalsmuts was 
interessanter. Het was er vrij vochtig, wat aangenaam was voor 
levermossen. Dwergwratjesmos was rijk aanwezig, samen met 
bleek boomvorkje, helmroestmos en gewoon schijfjesmos. Verder 
stond er veel haarmuts op de stammen. Daar zaten vast 
interessante soorten tussen, maar niet op naam te brengen, 
omdat er nog geen sporenkapsels te zien waren. Verder stond hier 
veel vliermos. 
 
Tenslotte bekeken we wat soorten die op de grond groeien, zoals 
klein en groot duinsterretje, groot rimpelmos en gewoon 
smaragdsteeltje.  
 
Het was een leuke start van het mossenseizoen. Het 
totaaloverzicht van de mossen en korstmossen die we 
tegenkwamen zit achterin deze nieuwsbrief. 

  

boompjesmos 
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Verspreiding vliermos 
Vliermos is een mossoort die flink is toegenomen. Op de NDFF 
verspreidingsatlas staat over de verspreiding van het vliermos 
het volgende: 
“De soort heet weliswaar Vliermos, maar is te vinden op een 

groot scala aan loofbomen. Naast Vlier zijn vooral Wilg en 

Populier geliefd. De laatste jaren wordt de soort ook 

aangetroffen op eiken in jonge aanplant, een habitat dat 

Cryphaea heteromalla pas recent lijkt te hebben ontdekt. Bij 

Cryphaea zien we sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een 

enorme toename in ons land. Vóór 1980 was Vliermos 

zeldzaam, en hoofdzakelijk gevonden in de kuststrook. Het 

betrof toen dikwijls minder goed ontwikkeld materiaal zonder 

kapsels. Na 1980 zien we de soort overal in ons land opduiken, 

ook meer landinwaarts. De soort oogt nu vitaal, in grote 

plukken soms, en kapselt vaak rijkelijk, met zelfs diverse stadia 

van de zittende kapsels. Opvallend is de vrijwel complete 

afwezigheid in Drenthe en Overijssel. Wellicht kunnen nieuwe 

inventarisaties hier verandering in brengen.”
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Meer leren over mossen? Bij de KNNV Uitgeverij en de Stichting Jeugdbondsuitgeverij zijn de volgende 

gidsen beschikbaar:  
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Komende excursie: vrijdagmiddag 14 oktober, 13.00 uur 
Vandaag weer een excursie in het Noord-Hollands Duinreservaat. We starten vanaf het parkeerterrein 
Diederik, ten zuiden van Egmond Binnen. Hier is een afwisselend terrein te vinden, met open duin, 
struweel en duinbos. We kijken weer naar mossen en korstmossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

groen schildmos 
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NHD, 30 september 2022 
 
Mossen  
Groot rimpelmos Atrichum undulatum 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta 

Boompjesmos Climacium dendroides 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Dwergwratjesmos Cololejeunea minutissima 

Vliermos Cryphaea heteromalla 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Helmroestmos Frullania dilatata 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Fijn laddermos Kindbergia prealonga 

Bleek boomvorkje Metzgeria furcata 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Gewoon schijfjesmos Radula complanata 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola 

Klein duinsterretje Syntrichia ruralis var. calcicola 

  

Korstmossen  
Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Groot schildmos Parmotrema perlatum 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Melig takmos Ramalina farinacea 
 


