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Mossig Nieuws no. 31               15 januari 2022 

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder 
 

Zwanenwater 
Van het zuidelijk deel van het Zwanenwater, waar je normaal niet mag komen, is minder goed bekend 
welke mossen er voorkomen. Op een frisse 2 december brachten we een bezoek aan het gebied. In het 
open duingrasland vonden we soorten als breekblaadje, bronsmos en korstmossen als sierlijk 
rendiermos en zomersneeuw. 
 
In de wat lagere, moerasachtige delen vonden we moerassikkelmos, gewoon puntmos en hartbladig 
puntmos. Delen die met wat struweel waren begroeid, boden ruimte aan gewoon knopjesmos, 
broedkroesmos en broedhaarmuts. In totaal vonden we tweeëndertig  verschillende mossen en 
zeventien korstmossen. 
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Gewoon knopjesmos 
 
Ecologie 
Aulacomnium androgynum groeit vrijwel 

altijd op vermolmd hout in bossen, ook wel 
op boomvoeten en op oude humus. Meer 
incidenteel komt de soort terrestrisch voor 
op bijvoorbeeld steile oude noordhellingen of 
in dicht struweel in de duinen van het 
waddengebied. Knopjesmos is kalk-
mijdend. Aulacomnium androgynum vormt 
zeer zelden kapsels maar de vrijwel altijd 
aanwezige broedkorrels zorgen voor een 
prima verbreiding van de soort. De soort 
komt vaak samen met Tetraphis 
pellucida voor die hetzelfde biotoop 

prefereert. Touw & Rubers (1980) geven aan 
dat de in de 19e eeuw verzamelde planten 
veel groter zijn dan het meer recente 
materiaal, zonder daarbij een verklaring te 
geven. 
 
Verspreiding 
Aulacomnium androgynum is vooral om 
bossen op het Pleistoceen een algemene 
soort. In productiebossen zonder veel dood 
hout komt de soort echter slechts zeer 
spaarzaam voor. Het aantal vondsten op klei 

en in stedelijk gebied is nog steeds beperkt. 
Opvallend is het (nog) beperkte voorkomen 
in de IJsselmeerpolders. Het aantal vondsten 
in de oudste IJsselmeerpolder, de 
Noordoostpolder, is nog aanmerkelijk groter 
dan in de jongere polders. Waarschijnlijk 
hangt dit samen met de al royalere 
aanwezigheid van dood hout maar het kan 
natuurlijk met de kolonisatiesnelheid te 
maken hebben. Door het ouder worden van 
de bossen op het Pleistoceen en door de 

toename van de hoeveelheid dood hout in 
deze bossen zou een toename 
van Aulacomnium androgynum verwacht 
mogen worden. Van een significante 
toename is echter geen sprake, anders dan 
bij Tetraphis pellucida die wel toegenomen 
lijkt te zijn. Aulacomnium androgynum komt 
in grote delen van Europa voor, in het 
noorden tot Zuid-Scandinavië. 
Bron: Verspreidingsatlas NDFF 

 



3 
 

 
Komende excursie: vrijdagmiddag 20 januari, 13.00 uur, de Oude Kwekerij, Alkmaar 
Vandaag een stadsexcursie. We bezoeken de Oude Kwekerij en omgeving. Hier een afwisseling van 
bosschages, grasland, oevers en stedelijk gebied. Op de website van de Oude Kwekerij staat dat er 
maar drie soorten mos gevonden zijn. Daar gaan we vast overheen. Verzamelen bij de brug over de 
Bergervaart, op de hoek Kruseman van Eltenweg / Jan van Scorelkade. 
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Totaaloverzicht excursie 2 december 2022, Zwanenwater 
 

Mossen  

Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta 

Bleek dikkopmos Brachythecium albicans 

Gedraaid knikmos Bryum capillare 

Hartbladig puntmos Calliergon cordifolium 

Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus 

Breekblaadje Campylopus pyriformis 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Moerassikkelmos Drepanocladus aduncus 

Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum 

Helmroestmos Frullania dilatata 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gewoon kantmos Lophocolea bidentata 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 

Gewoon sterrenmos Mnium hornum 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum 

Broedhaarmuts Orthotrichum lyellii 

Bronsmos Pleurozium schreberi 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola 

Gewoon muursterretje Tortula muralis 

Knotskroesmos Ulota bruchii 

Broedkroesmos Ulota phyllantha 

  

Korstmossen  

Sierlijk rendiermos Cladonia ciliata 

Kopjes-bekermos Cladonia fimbriata 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana 

Zomersneeuw Cladonia foliacea 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 

Girafje Cladonia gracilis 

Rafelig bekermos Cladonia ramulosa 

Ruw heidestaartje Cladonia scabriuscula 

Varkenspootje Cladonia uncialis 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 
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Steenpurperschaaltje Lecidella stigmatea 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Melig takmos Ramalina farinacea 
 
 


