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Mossig Nieuws no. 29               5 november 2022 

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

 
De excursie op veertien oktober startte vanaf de parkeerplaats Diederik, aan de rand van het 
Noordhollands Duinreservaat. We bezochten één van de rijkste kilometerhokken van het duingebied 
hier. Er zijn op dit stuk al meer dan honderd verschillende soorten gevonden. Ook tijdens de excursie 
troffen we aardig wat soorten aan. Uiteindelijk stond de teller op 44 mossen en 25 korstmossen. 
 
Enkele typerende soorten van het kalkrijke duin hier zijn onder andere rozetmos en getand knikmos. 
Ook vonden we hakig kronkelbladmos en duintrapmos. Verder waren pluimstaartmos en glanzend 
etagemos aanwezig. Een leuke vondst was groot laddermos met sporenkapsels. Dat kom je weinig tegen, 
of misschien kijken we er te vaak overheen. 
 
Onder de korstmossen troffen we onder andere kauwgommos en gewoon schorsmos. Op de bodem 
vonden we zeven verschillende soorten cladonia’s, waaronder duinbekermos.  
 
 
  

rozetmos groot laddermos met sporenkapsels 

kauwgommos 

gewoon schorsmos 
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Naast veel mossen vonden we ook veel paddenstoelen. Alles bij elkaar een leuke excursie! 
 
 
 
  

boompjesmos mosoortje op duinsterretje pluimstaartmos 
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Getand knikmos 
Tijdens de excursie van 14 oktober vonden we getand knikmos- Bryum provinciale. 
 

  Op de NDFF Verspreidingsatlas wordt over de 
verspreiding van getand knikmos het 
volgende gezegd:  
Bryum provinciale is een recente 
mediterraan-atlantische aanwinst voor de 
mosflora van de duinen. De eerste vondst 
dateert van 1989 waarna in korte tijd vele 
vindplaatsen werden ontdekt in het 
Hollandse deel van het Renodunaal district 
en op Texel. In 1996 is het ook gevonden in 
de Middelduinen op Goeree. Getand 
knikmos groeit in dichte zoden in kalkrijke 
pioniervegetaties op vlakke minerale bodem, 
samen met winterannuellen en mossen 
als Syntrichia ruralis, Ditrichum 
flexicaule en Tortella flavovirens. In kalkrijke 
noordhellingen komt het samen met o.a. 
Bryoerythrophyllum en Encalypta 
streptocarpa voor. Waarschijnlijk is het 
huidige areaal ontstaan uit enkele 
onafhankelijke vestigingen uit sporen en 
heeft een verdichting plaatsgevonden door 
vegetatieve verspreiding. Er zijn alleen 
vrouwelijke populaties vastgesteld. De soort 
onderscheidt zich van de verwante B. 
capillare door een opvallende rozetvorming 
en vooral door de ongezoomde bladrand die 
in de bovenste helft sterk is getand. In 
tuberkenmerken komen beide soorten 
overeen. 

foto’s: Floris van Rhijn 
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Komende excursie: vrijdagmiddag 11 november, 13.00 uur, Parkeerplaats Oldenborgweg 
We brengen weer een bezoek aan het duingebied. Deze keer vanaf de parkeerplaats Oldenborgweg,  
bij Egmond. Het duingebied is hier divers, met veel open duin en ook wat bosschages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  groen schildmos 

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06- 55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 

 

melige schotelkorst 

Tijdens de excursie van 14 oktober vonden 

we een verkleumde windepijlstaart. 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl
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NHD Diederik, 14 oktober 2022 
  

Mossen  
Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta 

Bleek dikkopmos Brachythecium albicans 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 

Zilvermos Bryum argenteum 

Grofkorrelknikmos Bryum dichotomum 

Getand knikmos Bryum provinciale 

Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Boompjesmos Climacium dendroides 

Dwergwratjesmos Cololejeunea minutissima 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Kauwgommos Diploicia canescens 

Krom zompmos Drepanocladus kneiffii 

Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum 

Helmroestmos Frullania dilatata 

Smaragdmos Homalothecium lutescens 

Glanzend etagemos Hylocomium splendens 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Gewoon kantmos Lophocolea bidentata 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 

Duintrapmos Lophozia excisa 

Bleek boomvorkje Metzgeria furcata 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum 

Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine 

Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa 

Fraai haarmos Polytrichum formosum 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Zandbisschopsmuts Racomitrium canescens var. canescens 

Gewoon schijfjesmos Radula complanata 

Rozetmos Rhodobryum roseum 

Boomsnavelmos Rhynchostegium confertum 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola 

Klein duinsterretje Syntrichia ruralis var. calcicola 

Duinkronkelbladmos Tortella flavovirens 

Knotskroesmos Ulota bruchii 

Echt iepenmos Zygodon viridissimus 
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Korstmossen  
Schoorsteentje Anisomeridium polypori 

Amoebekorst Arthonia radiata 

Sierlijk rendiermos Cladonia ciliata 

Kopjes-bekermos Cladonia fimbriata 

Zomersneeuw Cladonia foliacea 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 

Frietzak-bekermos Cladonia humilis 

Duinbekermos Cladonia pocillum 

Vals rendiermos Cladonia rangiformis 

Eikenmos Evernia prunastri 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Dun schaduwmos Hyperphyscia adglutinata 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii 

Gewone poederkorst Lepraria incana 

Verstop-schildmos Melanelixia subaurifera 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Groot schildmos Parmotrema perlatum 

Groot leermos Peltigera canina 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 
 


