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4  a) Planten tot 120 mm lang, vaak in grote 
    matten en meestal onregelmatig vertakt.    
      De blaadjes staan meestal 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 en groeit op allerlei substraten. 
    Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) < 
  b) Planten anders? >> 5 
5  a) Planten tot 80 mm lang en meestal 
    onregelmatig vertakt. Ze vormen vaak 
    door rhizoiden sterk aangehechte 
    matjes. De blaadjes zijn tot ± 3 mm lang, 
    in de lengte geplooid en vanaf de basis 
    geleidelijk uitlopend in een spitse top. De 
    kapselsteel is glad. 
    Glad dikkopmos (Brachythecium salebrosum) < 
  b) Planten anders? >> 6 
6  a) Planten tot 30 mm lang. 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. 
    Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum) < 
  b) Planten tot 40 mm lang en zeer fijn gebouwd. De blaadjes 
    z ijn tot ± 1,5 mm lang en lopen uit in een lange smalle top. 
    De sporenkapsels hebben een klein tepelvormig puntje op 
     het dekseltje. De soort groeit ook veel op steenachtige 
    materialen. 
    Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens) << 
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Mossen op bomen, inleiding 
 
Mossen kunnen we verdelen in 3 groepen, hauwmossen, levermossen en 
bladmossen. Kenmerken van de laatste 2 groepen worden in de verderop staande 
tabellen gegeven. Hauwmossen groeien niet op bomen, vertegenwoordigers van 
de andere 2 groepen wel. 
Van de ruim 600 soorten mos die ooit in Nederland zijn gevonden komen er een 
aantal specifiek voor op levende bomen. Een aantal mossen groeit uitsluitend op 
bomen, sommigen groeien zowel op steen als op bomen en een aantal soorten is 
weinig kritisch en komt voor op allerlei substraten. 
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 andere 
“sterkere” soorten worden overwoekerd die stikstof beter weten te benutten. Bij 
hogere planten moeten we denken aan grassen (Graminae spec.), Grote 
brandnetel (Urtica dioica)) en Gewone braam (Rubus fruticosus). Bij mossen 
zijn dat vooral Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Gesnaveld 
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en Fijn laddermos (Kindbergia 
prealonga). Zoals dit ook op de bodem het geval is zien we op bomen een zg. 
successie, een verandering in de mosflora in de loop van de tijd door 
veranderende omstandigheden. Sporen van mossen zullen ontkiemen als ze op 
bomen terecht komen die in een omgeving staan waar de luchtvochtigheid hoog 
is. Uit de sporen groeit protonema, de zg. voorkiem waarop nieuwe mosplanten 
zich kunnen ontwikkelen. Mossen hebben de bijzondere eigenschap, dat water 
en voedsel niet via wortels, maar rechtstreeks door de blaadjes en stengels uit de 
lucht opgenomen kan worden. Daardoor kunnen ze op bomen, maar zelfs ook op 
stenen gedijen. 
In de beginfase zien we vaak kritische, soms zeer zeldzame mossen verschijnen, 
zoals Haarmutsen (Orthotrichum spec.) en Boomvorkjes (Metzgeria spec.). Al 
snel volgen minder kritische soorten die na een aantal jaren de zeldzame soorten 
verdringen. Na ongeveer 25 jaren is van de bijzondere mosflora weinig meer 
over. Gesnaveld klauwtjesmos staat dan tot hoog op de stam en takken van de 
boom en lager op de stam Gewoon dikkopmos en Fijn laddermos. Gesnaveld 
klauwtjesmos word dan ook wel het “onkruid” onder de mossen genoemd. 
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Tabel voor het op naam brengen van op bomen groeiende mossen. 
 
1 a)  Planten vormen langwerpige vertakte lobben van ± 1 mm breed, 1 cellaag 
    dik en met een nerf. 
    Tabel 2 Thalleuse 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 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 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) De toppen van de lobben zijn breed afgerond. 
    De planten vormen over- en door elkaar heen 
    groeiende thalluslobben in meestal kleine- en 
    soms grote plakkaten. De planten worden bij 
    drogen bleekbruin. 
    Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) < 
 
 
  b) Een deel van de toppen van de planten is 
    versmald en draagt broedorganen. De 
    planten vormen meestal kleine rozetjes en 
    soms lange banen door uit afgespoelde 
    broedorganen ontstane planten. De planten 
    verkleuren bij drogen blauw. 
    Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa) < 
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   Bladmossen 
Tabel 5: Slaapmossen 
 
1  a) Planten met steriele (zonder sporenkapsels) 
    kruipende stengels en fertiele (met 
    sporenkapsels) afstaande stengels. De 
    sporenkapsels zijn zittend en meestal met 
    meerdere op een stengel. De plant groeit op 
    verschillende loofbomen oa. inlandse eik, wilg, 
    populier en vlier 
    Vliermos (Cryphaea heteromalla) < 
  b) Planten anders? >> 2 
2  a) Planten tot 110 mm, 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 variabel 
    en groeit op veel verschillende substraten. 
    Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) < 
  b) Planten anders? >> 3 
3  a)Planten tot 150 mm lang, 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 soort groeit ook veel op de bodem, op humeuze  
    grond en tussen gras. 
    Fijn laddermos (Kindbergia praelonga) < 
  b) Planten anders? >> 4 
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11  a) Planten tot ± 40 mm lang. Op de blaadjes zitten bruine, 
     langwerpige, soms lang uitgegroeide broedkorrels, ze 
     vormen in Nederland nooit sporenkapsels. De planten 
     groeien meestal in kleine toefjes en soms in grotere, 
     zwartgroene zoden. 
     Broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii) < 
12  a) De planten vormen bolle, grijze kussentjes. De blaadjes 
     hebben een smalle, afgeronde top en een als lange 
     glashaar uittredende nerf. Jonge sporenkapsels zitten 
     teruggebogen tussen de blaadjes. De planten groeien 
     meestal op steen en beton, maar ook steeds meer op 
     bomen. 
     Muisjesmos (Grimmia pulvinata) < 
   b) Planten anders? >> 13 
13  a) Planten tot 10 mm lang, groen, dofgroen of in 
      het volle licht donkerroodbruin. De blaadjes 
     van droge planten hebben naar binnen gerolde 
     randen. Bij vochtige planten zijn de bolronde 
     broedkorrels op de nerf zichtbaar. De als 
     glashaar uittredende nerf is kort. 
     Knikkersterretje (Syntrichia papillosa) < 
   b) Blaadjes met een brede stompe top en meestal een als lange glashaar 
     uittredende nerf. De bladschijf is door de aanwezige papillen  
     (uitstulpingen van de bladcellen) niet doorzichtig en soms zijn  
     broedkorrels aanwezig. 
     Sterretje (Tortula en Syntrichia),  
     Muursterretje (Tortula muralis) staat soms op bomen,  
     Boomsterretje (Syntrychia laevipila) en Uitgerand zodensterretje  
     (Syntrichia virescens) zijn plaatselijk niet zeldzaam. 
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Levermossen 
Tabel 3: Bebladerde levermossen 
 
 
1  a) De planten hebben blaadjes met 
    zowel stompe- als spitse toppen. 
    De soort komt ook vaak voor op 
    dood hout, grove humus en 
    tussen gras. In het voorjaar zijn 
    vaak massaal sporenkapsels 
    aanwezig. 
    Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) < 
 
  b) Planten anders? >> 2 
 
2  a) De blaadjes vormen 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) De blaadjes vormen aan de onderzijde een 
    hoekige bladlob. De altijd groene planten 
    groeien meestal in kleine- of grotere strak 
    aanliggende, ronde rozetten op 
    verschillende soorten loofbomen oa. 
    inlandse eik, wilg, populier en vlier. Aan 
    de bladranden zitten vaak broedorganen. 
    Gewoon schijfjesmos (Radula complanata) < 
 
 
 
 
 
 

Boomsterrtje 
(Syntrychia laevipila) 

Uitgerand zodensterretje 
(Syntrichia virescens) 

Muursterretje 
(Tortula muralis) 
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a onderblaadje, b sporenkapsel 

a onderzijde 

a 

a onderzijde 
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Bladmossen 
Tabel 4: Topkapselmossen 
 
1  a) Planten in kleine toefjes of in zoden groeiend. Blaadjes met een als 
    glashaar uittredende nerf. Sporenkapsels met een vliezig mutsje. >> 12 
  b) Planten anders? >> 2 
2  a) Planten tot ± 20 mm lang en bij droogte sterk kroezig, de 
    blaadjes zijn lang, smal, sikkelvormig gebogen en staan 
    naar alle kanten. Sporenkapsels staan recht op de steel en 
    steken ver buiten de blaadjes uit. Het mutsje is vliezig. 
    Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata) < 
  b) Planten anders? >> 3 
3  a) Planten zijn groen tot rood. De blaadjes eindigen in een 
    lange spitse punt en hebben een naar beneden omgeslagen 
    rand. De kapselstelen zijn lang en purperrood. 
    Sporenkapsels hebben vaak een kropje en staan iets schuin 
    omhoog op een lange steel. 
    Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus) < 
  b) Planten anders? >> 4 
4  a) 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. Het 
    sporenkapsels hangt naar beneden geknikt aan een lange 
    steel, het mutsje is vliezig. 
    Gedraaid knikmos (Bryum capillare) < 
  b) Planten anders? >> 5 
5  a) Planten in kleine toefjes of in zoden groeiend, de blaadjes hebben een 
    omgeslagen rand en soms een kleurloze punt. >> 7 
  b) Planten in kleine toefjes of in zoden groeiend, de blaadjes hebben een 
     vlakke, niet omgeslagen rand. >> 6 
6  a) Planten tot ± 25 mm lang. Droog vormen ze sterk  
    kroezige toefjes, de sporenkapsels staan rechtop op  
    een steeltje en steken ruim buiten de blaadjes uit.  
    Het mutsje is sterk behaard. 
    Kroesmos (Ulota) < 
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6   b) Planten anders? >> 11 
7     Het sporenkapsel is zittend of kort gesteeld, het mutsje is meestal   
     geplooid  en iets harig. De blaadjes zijn eirond-lancetvormig. 
     Haarmuts (Orthotrichum), van Nederland zijn 24  
     soorten, veelal lastig te  onderscheiden, Haarmutsen  
     bekend. Vijf zijn er in deze tabel opgenomen. >> 8 
8   a) Planten tot ± 10 mm lang. De blaadjes eindigen in een 
      kleurloze 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? >> 9 
9   a) Planten tot 30 mm lang, licht- tot donkergroen. De 
     blaadjes hebben een kort toegespitste top. De  
     sporenkapsels reiken slechts gedeeltelijk buiten de  
     blaadjes. Het peristoom bestaat uit 8 brede, bij  
     droogte teruggeslagen buitentanden en 8 smalle  
     binnentanden. 
     Gewone haarmuts (Orthotrichum affine) < 
   b) Planten anders? >> 10 
10  a) Planten tot 10 mm lang, droog iets kroezig. Het mutsje is  
     onbehaard en geribd. Het sporenkapsel is gesteelt, rijpe  
     sporenkapsels zijn geribd en onder het peristoom iets  
     versmald. Het peristoom oranjerood. 
     Gekroesde haarmuts (Orthotrichum pulchellum) 
   b) Planten tot 30 mm lang, geelgroen tot 
     donkergroen. De blaadjes hebben een spitse top. 
      De sporenkapsels zijn eivormig, glad en  
     ongesteeld. Het rijpe peristoom bestaat uit 16   
     oranje,  teruggeslagen buitentanden en 16 bleke,  
     grillig gevormde binnentanden. 
     Gladde haarmuts (Orthotrichum striatum) < 
 

rijpe sporenkapsels 

 Trompetkroesmos 
 (Ulota crispa) 

 Knotskroesmos 
 (Ulota bruchii) 


