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Mossen kunnen we verdelen in 3 groepen, hauwmossen, levermossen en
bladmossen. Kenmerken van de laatste 2 groepen komen in dit boekje aan de
orde. De kans dat hauwmossen in de tuin worden aangetroffen is erg klein,
vertegenwoordigers van de andere 2 groepen komen veelvuldig voor.
Van de ruim 600 soorten mos die ooit in Nederland zijn gevonden komen er een
aantal algemeen voor in de tuin. Een aantal mossen groeit uitsluitend op de
bodem, anderen groeien op steen of beton en weer anderen alleen op levende
bomen of dood hout. Een aantal soorten is weinig kritisch en komt voor op
allerlei substraten.
Een kenmerk van de meeste tuinen is dat er veel verstoring en verrijking van de
bodem plaats vind. Braamknikmos (Bryum rubens), Geelkorrelknikmos (B.
barnesii) en Grofkorrelknikmos (B.Dichotomum) zijn echte pioniers die hun
kansen nemen als de bodem kaal is. Naast geslachtelijke vermeerdering met
behulp van sporen vormen ze ook broedorganen waardoor ze in korte tijd de
kale grond kunnen bedekken. Andere soorten zoals Gewoon dikkopmos
(Brachythecium rutabulum), en Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum
cupressiforme) weten de stikstofverrijking beter te benutten, ze overwoekeren
de pioniers na verloop van tijd dan ook als er niet ingegrepen word. Zij vormen
zoveel sporen dat elk geschikt plekje gevonden word waar zij kunnen
ontkiemen. Ook kunnen deze soorten op allerlei substraten gedijen zoals zand,
leem, klei, steen en ook op levende bomen en dood hout. Zelfs op daken maken
ze het specifieke steensoorten vaak lastig.
Op steenachtige materialen zoals muren en daken komen mossen voor die op
extreme standplaatsen kunnen overleven. Gewoon muisjesmos (Grimmia
pulvinata), Gewoon achterlichtmos (Schistidium crassipilum) en Gewoon
muursterretje (Tortula muralis) hebben zich aan deze omstandigheden
aangepast. De eigenschap van mossen dat ze voedingstoffen rechtstreeks uit de
lucht kunnen opnemen via stengels en blaadjes en niet via wortels uit het
substraat, zoals hogere planten, helpt hen hierbij. Ook de lange witte glasharen,
deze weerkaatsen het zonlicht en helpen daardoor tegen uitdroging.
Door de verbeterde kwaliteit van de lucht, als gevolg van het stoken van aardgas
ipv. steenkool, komen sinds ongeveer 20 jaar steeds meer mossen voor op
levende bomen. Zwaveldioxide was sinds de opkomst van de industrie van af
ongeveer ‘t einde van 1800 de belangrijkste remmende factor. Stikstof is voor
groene planten, dus ook mossen, nodig voor de opbouw van de plant. De hoge
stikstofdepositie is dan ook ten voordele van veel hogere planten zoals bomen,
bloemplanten en varens, maar ook mossen, zolang ze niet door de andere eerder
genoemde “sterkere” soorten worden overwoekerd die stikstof beter weten te
benutten.
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6 a Meestal onregelmatig vertakte planten tot
120 mm lang. De blaadjes staan meest af,
zijn hol, eirond en eindigen in een smalle
punt. De bladrand is meestal fijn getand.
De nerf loopt tot ongeveer het
bladmidden. De toppen van de planten
zijn vaak opvallend licht van kleur. De
kapselsteel is papilleus. De soort is
zeer variabel in uiterlijk en ook in standplaats.
Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) <
b Planten anders? >> 7
7 a Forse, tot 120 mm lange, meestal geveerd
vertakte, liggende planten. De blaadjes
liggen regelmatig aan en geven de planten
een mollig uiterlijk. De blaadjes zijn zeer
hol, breed ovaal en met een dun spitsje aan
de top. De nerf loopt tot ongeveer de helft
van de bladlengte. De kleur is groen, of
goudbruin tot soms bijna geel. Vaak in grote losse zoden of tussen gras.
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) <
b Planten anders? >> 8
8 a Tot 30 mm lange planten. De blaadjes zijn
tot ± 1,5 mm lang, lopen geleidelijk uit naar
de spitse top en hebben een fijn getande
rand. De nerf loopt tot ongeveer 3/4 van de
bladlengte. Sporenkapsels hebben een
gesnaveld dekseltje en de kapselsteel is
glad. De planten groeien meestal op bomen,
maar soms ook wel op steen.
Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum) <
b Tot 40 mm lange zeer fijn gebouwde planten. De
blaadjes zijn tot ± 1,5 mm lang en lopen uit in een
lange smalle top. De sporenkapsels hebben een klein
tepelvormig puntje op het dekseltje. De planten groeien
op bomen en op steen.
Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens) <
Samenstelling november 2013: Jan Kersten en Riek van den Bosch.

Mossen in de tuin.

2

Tabel voor het op naam brengen van mossen in de tuin.
Tabel 1: Algemene tabel
1 a Planten vormen langwerpige, dikvlezige lobben, al dan niet in rozetten van
5 tot wel 100 mm in doorsnede.
Tabel 2 Thalleuze levermossen >> pag. 2
b Planten vormen stengels met blaadjes. >> 2
2 a De blaadjes zijn aan 2 zijden van de stengel aangehecht en hebben geen
nerf. Aan de onderzijde van de stengel zitten kleine onderblaadjes. De
bladtop is afgerond of 2 toppig.
Tabel 3 Bebladerde levermossen >> pag. 3
b De blaadjes zijn rondom de stengel aangehecht, hebben een kortere of
langere nerf en eindigen in één spitse of afgeronde top.
Bladmossen, topkapselmossen en slaapmossen >> 3
3 a De planten staan rechtop en zijn niet of weinig vertakt, sporenkapsels
ontstaan op de top van de mosplant.
Tabel 4 Topkapselmossen >> pag. 4
b De planten zijn meest liggend of kruipend, soms rechtop staand en veel- of
weinig vertakt, sporenkapsels ontstaan aan de zijkant van de stengel.
Tabel 5 Slaapmossen >> pag. 7

Levermossen
Tabel 2: Thalleuze levermossen
1 a Planten vormen lobben tot 15 mm breed en
100 mm lang met een netvormige tekening.
Meestal zijn getande broed bekers met
schijfvormige broedorganen op het thallus
aanwezig en vaak ook parapluvormige
mannelijke of vrouwelijke
voortplantingsorganen.
Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha)
b Planten anders? >> 2
2 a Planten drijvend in het water of liggend, en dan
in meer gedrongen vorm, op drooggevallen
oevers. Planten vormen vertakte lobben van ongeveer 1,5 mm breed.
Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) <
b Planten anders? >> 3
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3 a Planten vormen rozetjes tot ± 20 mm. Het thallus is
V-vormig aan de bovenkant en hoger dan breed. De planten
zijn zilvergrijsgroen van boven. Op het thallus zitten
meestal groene bultjes of bruine sporenhoopjes.
Klein landvorkje (Riccia sorocarpa) <
b Planten vormen rozetjes tot ± 25 mm. Het thallus is breder
dan hoog en heeft een brede lengtegroef. Op het thallus
zitten meestal groene bultjes of bruine sporenhoopjes.
Gewoon landvorkje (Riccia glauca) <

Levermossen
Tabel 3: Bebladerde levermossen
1 a De planten hebben ronde blaadjes en aan de
onderzijde een helmvormig orgaantje. De
planten groeien meestal in kleine- of grotere
strak aanliggende, ronde rozetten op
verschillende soorten loofbomen oa. inlandse
eik, wilg, populier en vlier. De planten kunnen groen zijn, maar ook
donkerroodbruin als ze in het volle licht staan.
Helmroestmos (Frullania dilatata) <
b Planten anders? >> 2
a
2 a De planten hebben 2 toppige blaadjes
met zowel stompe- als spitse toppen. De
b
planten groeien vaak op dood hout,
grove humus en tussen gras. In het
voorjaar zijn vaak massaal
a onderblaadje, b sporenkapsel
sporenkapsels aanwezig.
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) <
b De blaadjes eindigen allen in 2 spitse toppen.
De planten kunnen tot 60 mm lang zijn en
meestal bleek geelgroen. Ze groeien in een
vochtige omgeving op grove humus, dood
hout en tussen gras.
Gewoon kantmos (Lophocolea bidentata) <
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2 a Tot 50 mm lange, rechtop staande, nauwelijks aan het
substraat gehechte, bleekgroene planten. De stengel is
onregelmatig vertakt. De zijtakken groeien steeds omhoog. De
aanliggende blaadjes staan aan de top van de planten iets
gebogen naar een kant gericht. De planten groeien op droge
voedselarme grond waar ze grote zoden kunnen vormen. Soms
groeien ze ook wel op daken.
Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans) <
b Planten anders? >> 3
3 a Grote tot 100 mm lange, meest rechtopstaande planten. De
stengel is rood en vertakt. De hakig afstaande blaadjes
hebben een zeer brede basis en lopen uit in een lange
smalle punt. De kleur van de planten is groen in de
schaduw tot bijna geel in het volle licht. De planten
groeien vaak in grote dichte zoden of tussen gras.
Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) <
b Planten anders? >> 4
4 a Planten tot 110 mm lang en veel of
weinig vertakt. De blaadjes zijn bol,
eirond en eindigen in een lange smalle
punt die sikkelvormig naar beneden
gebogen is. De dubbele nerf is zeer kort.
De sporenkapsels staan op lange stelen en
het dekseltje is gesnaveld. De soort is zeer varabel in uiterlijk en ook in
standplaats.
Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) <
b Planten anders? >> 5
5 a Planten tot 150 mm lang en meestal regelmatig
vertakt. De blaadjes staan schuin af. De
stengelblaadjes zijn tot ± 1,8 mm lang, lopen
aan de zijkant af op de stengel, zijn breed aan
de basis en lopen uit in een smalle spitse punt.
De takblaadjes zijn tot ± 1 mm lang en veel
smaller dan de stengelblaadjes. De planten
groeien tussen gras, op humeuze bodem en op bomen.
Fijn laddermos (Kindbergia praelonga) <
b Planten anders? >> 6
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b Meestal opvallend gele, tot 20 mm lange planten. In de
schaduw zijn ze meer groen. De blaadjes zijn enigszins
tongvormig met een kort toegespitste top en gedeeltelijk
omgeslagen rand. De jonge kapselstelen zijn geelgroen. De
planten groeien vooral op lemige grond, op klei en op
kalkrijke plaatsen zoals op met puinresten vermengde grond.
Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta) <
18 a De planten zijn tot 15 mm lang maar meestal veel
kleiner. De iets knotsvormige planten zijn meestal
zilvergrijs door het ontbreken van bladgroen in de
bladtoppen. De blaadjes zijn zeer hol en strak
aanliggend. Vaak zitten broedknoppen in de
bladoksels. De sporenkapsels zijn vaak donkerrood tot
bruin. De planten groeien op de meest uiteenlopende
plaatsen.
Zilvermos (Bryum argenteum) <
b Planten anders? >19
19 a Planten tot 15 mm lang. De kleur is meestal lichtgroen tot
bijna geel. De bladoksels zitten vaak propvol met
broedknoppen. De planten zijn pioniers op allerlei
storingsplaatsen.
Geelkorrelknikmos (Bryum barnesii) <
b Tot 15 mm lange groene planten. Meestal zitten er
enkele alleenstaande broedknoppen in de bladoksels.
De planten zijn pioniers op allerlei storingsplaatsen.
Grofkorrelknikmos (Bryum dichotomum) <

Bladmossen
Tabel 5: Slaapmossen
1 a Deels rechtopstaande en deels liggende tot 120 mm lange
planten. Stengels vrij regelmatig vertakt. De ongenerfde
blaadjes vormen spitse punten aan tak- en stengeltoppen.
De kleur kan groen zijn, maar ook goudbruin tot
roodbruin. De planten groeien meestal in grote losse zoden
op zeer natte plaatsen, maar soms ook wel droger.
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) <
b Planten anders? >> 2
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Bladmossen
Tabel 4: Topkapselmossen
1 a Planten op steenachtige materialen? >> 2
b Planten op zandige-, lemige- of kleibodem? >> 10
c Planten op levende bomen of op dood hout? >> 9
2 a De blaadjes hebben een als lange glashaar uittredende nerf. >>3
b Planten anders? >> 5
3 a De planten vormen bolle, door de lange glasharen, grijze
kussentjes. De blaadjes hebben een smalle top. Jonge
sporenkapsels zitten teruggebogen tussen de blaadjes. De
planten groeien meestal op steen en beton, maar ook steeds
meer op bomen.
Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) <
b Planten anders? >> 4
4 a Kleine, tot 10 mm lange, geelgroene tot dof donkergroene
planten. De blaadjes zijn tongvormig met een tot aan de stompe
top omgeslagen bladrand en een als lange glashaar uittredende
nerf. Sporenkapsels staan op een lange steel en zijn meestal
aanwezig. De planten groeien op allerlei vochtige stenen.
Gewoon muursterretje (Tortula muralis) <
b De planten kunnen tot 25 mm lang zijn. De blaadjes hebben
een brede stompe top en een deels omgeslagen bladrand. De
nerf treed uit als een lange kleurloze glashaar. De planten
groeien in kleine toefjes of grotere zoden vooral op daken,
maar ook wel op, op de grond liggende stenen en beton.
Duinsterretje (Syntrichia ruralis var. calcicola) <
5 a Tot 50 mm lange, meestal in zwartgroene toefjes
groeiende planten. De blaadjes zijn langwerpig eirond en
eindigen in een spitse kleurloze punt. De sporenkapsels
zijn zittend, hebben een vuurrood dekseltje en peristoom.
Het mutsje is vliezig.
Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum) <
b Planten anders? >> 6
6 a Tot 20 mm lange, meestal in kleine toefjes groeiende
planten. Het mutsje is behaard en de sporenkapsels staan op
een steel buiten de blaadjes. De planten zijn donkergroen.
Gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum) <
b Planten anders? >> 7
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7 a Op steen of op bomen groeiende planten tot ± 10 mm lang.
De blaadjes zijn eirond-lancetvormig en eindigen in een
witte punt. De peristoomtanden staan bij droogte uit, ze
vormen een sterretje, of zijn teruggeslagen. Het mutsje is
nagenoeg kaal en sterk geplooid.
Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum) <
b Planten anders? >> 8
8 a Op steen of op bomen groeiende tot ± 25 mm lange planten.
Blaadjes zijn ovaalrond, doorzichtig en bij droogte
spiraalvormig gedraaid. Vochtige blaadjes staan naar alle
kanten uit. De bladbreedte is het grootst in of boven het midden
en de nerf treedt meestal lang uit. De sporenkapsels hangen
naar beneden geknikt aan een lange rechte steel.
Gedraaid knikmos (Bryum capillare) 22<<
b Planten anders? >> zie16a
9 a Op levende bomen of dood hout groeiende tot ± 20 mm lange
planten. Droge planten zijn kroezig en vochtig staan de
sikkelvormig blaadjes naar alle kanten uit. Sporenkapsels staan
recht op de steel en steken ver buiten de blaadjes uit. Het
mutsje is vliezig.
Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata) <
b Planten anders? >> 7
10 a Kleine, geelgroene, groene of zilvergrijze pionierplantjes meestal met
broedorganen tussen de blaadjes. Sporenkapsels hangen naar beneden
geknikt aan een rechte steel? >> 17
b Planten anders? >> 11
11 a Planten groot tot 80 mm lang. De blaadjes zijn gerimpeld
en hebben een getande rand. De nerf loopt door tot in de
top, heeft 4 tot 6 lamellen die als zwarte lijnen te zien
zijn. De sporenkapsels staan op een lange steel en zijn
slank en gebogen. Het dekseltje is lang gesnaveld.
Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) <
b Planten anders? >> 12
12 a Planten tot 20 mm lang. Blaadjes zijn eirond met de
grootste breedte boven het midden. Kapselstelen zijn
vaak kronkelig. Volgroeide sporenkapsels zijn niet
symmetrisch, hebben een weinig bol dekseltje en een
scheef afstaand vliezig mutsje.
Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica) <
b Planten anders? >>13
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13 a Planten tot ongeveer 10 mm lang. De blaadjes zijn
spatelvormig met bijna evenwijdige randen. De nerf loopt
door tot in de lange spitse bladtop. De sporenkapsels zijn
kelkvormig en staan recht op de steel. De planten zijn
pioniers op open lemige bodem of op klei.
Gewoon kleimos (Tortula truncata) <
b Planten anders? >> 14
14 a Planten tot 10 mm lang. Blaadjes zijn eirond of spatelvormig
en eindigen in een spitse top. De sporenkapsels zijn bijna
bolrond en staan op een rechte steel. De planten zijn pioniers
op natte lemige grond of op klei.
Gewoon knikkertjesmos (Physcomitrium piriforme) <
b Planten anders? >> 15
15 a Planten tot 15 mm lang, groen tot donkergroen en
vaak met rood aangelopen blaadjes. De soort
groeit in meestal in kleine plukjes of soms in
losse zoden. Aan de rhizoiden zitten meestal rode,
soms ook wel witte broedknolletjes Op zeer natte
standplaatsen zitten broedknolletjes ook wel aan
korte rhizoiden hogerop aan de stengel.
Braamknikmos (Bryum rubens) <
b Planten anders? >> 16
16 a Op allerlei plaatsen voorkomende tot 30 mm lange planten,
maar meestal veel kleiner. De blaadjes staan schuin omhoog
of staan gebogen af, zijn eirond en eindigen in een spitse
top, ze zijn gootvormig en hebben een naar beneden
omgeslagen rand. Er kunnen lange smalle en soms korte
brede blaadjes voorkomen. Sporenkapsels hebben vaak een
kropje en staan iets schuin, op purperrode rechtopstaande
kapselstelen. De kleur is van groen tot geelbruin en rood.
Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus) 20 <
b Planten anders? >> 17
17 a Meestal opvallend gele, tot 20 mm lange planten. In de schaduw
zijn ze meer groen. De blaadjes zijn eirond aan de basis en lopen
geleidelijk smal toe naar een kort toegespitste top. De nerf treedt
als een stekelpuntje uit. De bladrand is gedeeltelijk omgeslagen.
De jonge kapselstelen zijn geelgroen. Ze groeien vooral op
lemige grond, op klei en op kalkrijke plaatsen zoals op met
puinresten vermengde grond.
Kleismaragdsteeltje (Barbula unguiculata) <
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