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Boogsterrenmos (Plagiomnium)
Van dit geslacht zijn 7 soorten in Nederland inheems.
Gerimpeld boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum)
Grote, bleek- tot donkergroene deels rechtopstaande, deels
liggende, tot meer dan 100 mm lange planten. De blaadjes
zijn gerimpeld en breed tongvormig, de top is stomp met
een stekelpuntje of spits. De bladrand is gezoomd, getand
en breed en lang aflopend op de stengel. De nerf loopt tot
aan de top.
Standplaats: zeer natte voedselrijke plaatsen, in
broekbossen en duinvalleien

fig.136 Gerimpeld boogsterrenmos

Rond boogsterrenmos (Plagiomnium affine)
Planten liggend, soms tot meer dan 100 mm lang, de
kleur is meestal donker glanzendgroen. De blaadjes
zijn breed ovaal tot rond, met een stekelpuntje aan
de top. Ze zijn in één vlak aangehecht. De bladrand
is gezoomd, meestal getand en aflopend op de
stengel. De nerf loopt tot aan de top. Aan de
onderzijde van de stengel zitten veel rhizoiden.
Sporenkapsels zijn in Nederland zeer zeldzaam.
Standplaats: op zeer natte tot droge grazige plaatsen.
fig.137 Rond boogsterrenmos

Sterrenmos (Mnium)
Van dit geslacht zijn 3 soorten in Nederland inheems.

a

Gewoon sterrenmos (Mnium hornum)
Groene tot zwartgoene, tot 100 mm lange planten. Blaadjes breed langwerpig
met een brede spitse top. De bladrand is gezoomd en getand. De nerf is lang en
eindigt voor de bladtop. Sporenkapsels hangen naar beneden aan lange rechte
stelen. Mannelijke planten hebben opvallende toprozetten. Gewoon sterrenmos
groeit in kleine of grotere losse zoden.
Standplaats: op humusrijke vochtige plaatsen, op rot hout en op de voet van
bomen in zowel loof- als naaldbossen.

b

fig. 138 Gewoon sterrenmos met ♂♂ planten en a bladtop en b sporenkapsels
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Knopjesmos (Aulacomnium)
Van dit geslacht zijn 2 soorten in Nederland
inheems.
Roodviltmos (Aulacomnium palustre)
Planten tot 120 mm lang. Planten vaak groen met
geelgroene toppen. De blaadjes zijn langwerpig met
een lange nerf en aan de top fijn getand. Nat staan
ze uit en droog verschrompelen ze. De stengel is
dicht bezet met roodbruin rhizoidenvilt.
Roodviltmos vormt broedkorrels op nagenoeg kale
steeltjes die ontspringen vanuit de zijkant van de
stengel. Sporenkapsels zijn zeldzaam in Nederland.
Standplaats: op veen en op de strooisellaag in
vochtige naaldbossen en heide.

fig.139 Roodviltmos

Gewoon knopjesmos (Aulacomnium androgynum)
Rechtopstaande, kleine, tot 20 mm lange, geelgroene planten. De
blaadjes zijn lang eirond, vooral aan de top getand en met een
lange nerf. Op de kale uitstekende stengeltop zit meestal een propje
broedkorrels. Sporenkapsels zijn in Nederland zeer zeldzaam.
Standplaats: vochtige plaatsen, op humus, rot hout en levende
bomen, in zowel loof- als naaldbos.

fig.140 Gewoon knopjesmos

Staartjesmos (Philonotis)
Van dit geslacht zijn 5 soorten in Nederland
inheems.
Beekstaartjesmos (Philonotis fontana)
Planten tot 120 mm lang maar meestal veel kleiner.
Grijsgroene planten met rode stengel en regelmatig
aangehechte, vaak naar een kant gebogen spitse
blaadjes. De bladrand is getand en de nerf is lang.
Planten verspreid of in dichte zoden groeiend.
Sporenkapsels zijn zeldzaam.
fig.141 Beekstaartjesmos
Standplaats: vooral op iets lemige oevers van
stromend of stilstaand water en andere zeer natte lemige plaatsen.

Haarmuts (Orthotrichum)
Van dit geslacht zijn 24 soorten in Nederland
inheems.
Haarmutsen zijn meestal klein. Ze groeien vaak in
kleine toefjes, maar ook wel in grotere losse zoden.
De blaadjes zijn papilleus en hebben meestal een
omgeslagen bladrand. Sporenkapsels hebben een iets
harig mutsje, zijn zittend of bij uitzondering
gesteeld. Broedkorrels kunnen aanwezig zijn op de
bladschijf. De meeste soorten zijn moeilijk van
elkaar te onderscheiden
fig.142 Ronde haarmuts (Orthotrichum patens)
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Gladde haarmuts (Orthotrichum striatum)
Planten tot 30 mm lang, geelgroen tot donkergroen. De blaadjes hebben omgeslagen randen, en zijn
eirond-lancetvormig met een
spitse top. De sporenkapsels zijn
a
eivormig, glad en ongesteeld.
Het rijpe peristoom bestaat uit
16 oranje, terug geslagen
buitentanden en 16 bleke, grillig
gevormde binnentanden.
Standplaats: vooral op levende,
maar ook op dode, vooral
loofbomen, op stammen en
takken.
fig.143 Gladde haarmuts, a sporenkapselmond met peristoom

Gewone haarmuts (Orthotrichum affine)
Licht- tot donkergroene, tot 30 mm lange planten. In kleine- of grotere toefen groeiend. De blaadjes
hebben een omgeslagen rand, ze zijn eirond- lancetvormig met een kort toegespitste top. De
sporenkapsels zijn
zittend, ze reiken slechts
gedeeltelijk buiten de
blaadjes. Het peristoom
bestaat uit 8 brede, bij
droogte teruggeslagen
buitentanden en 8 smalle
binnentanden.
Standplaats: vooral op
levende, maar ook op
dode, vooral loofbomen
op stammen en takken.
fig.144 Gewone haarmuts

Broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii)
Planten tot 30 mm lang, groen tot
zwartgroen, ze groeien meestal in kleine
soms grotere toefjes. De blaadjes zijn
langwerpig. De bladrand is niet omgeslagen.
Op beide zijden van de bladschijf kunnen
langwerpige broedkorrels zitten.
Broedhaarmuts vormt in Nederland zelden
sporenkapsels.
Standplaats: vooral op levende, maar ook op
dode, vooral loofbomen op stammen en
fig.145 Broedhaarmuts
takken.

Gesteelde haarmuts (Orthotrichum
anomalum)
Planten tot 20 mm lang, in meestal kleine
toefjes, soms in grotere zoden groeiend. Ze
vormen sporenkapsels op stelen. De kleur
van de planten is groen tot zwartgroen.
Standplaats: op steenachtige materialen,
vooral beton en op golfplatendaken van
asbestcement.
fig.146 Gesteelde haarmuts
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Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum)
Planten tot 10 mm lang. De blaadjes
zijn langwerpig en eindigen in een
witte punt. De sporenkapsels zijn
zittend of kort gesteeld. De
peristoomtanden staan bij droogte
uit, een sterretje vormend, of zijn
teruggeslagen. Het mutsje is
nagenoeg kaal en sterk geplooid.
Grijze haarmuts groeit meestal in
grote losse zoden.
Standplaats: op steenachtige
materialen en op levende en dode,
vooral loofbomen.
fig.147 Grijze haarmuts

Kroesmos (Ulota)
Van dit geslacht zijn 5 soorten in Nederland inheems.
Kroesmossen groeien meestal in kleine toefjes, maar soms ook wel in grotere losse zoden. De blaadjes
zijn vlak, de bladrand is niet omgeslagen. Sporenkapsels staan op een rechte steel. Het mutsje is sterk
behaard. De volgende twee soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Knotskroesmos (Ulota bruchii)
Planten heldergroen, tot 20 mm lang. Droog
Knotskroesmos heeft ineen geschrompelde
blaadjes. Vochtige blaadjes staan warrig uit.
Rijpe sporenkapsels van Knotskroesmos
zijn knotsvormig. Ze steken ver buiten de
blaadjes uit. Knotskroesmos, is in vochtige
toestand, nauwelijks van Trompetkroesmos
te onderscheiden.
Standplaats: op levende maar ook op dode
loofbomen in een omgeving met een hoge
luchtvochtigheid.
Trompetkroesmos (Ulota crispa)
fig.148 Knotskroesmos
Planten heldergroen, tot 20 mm lang. Droog
Trompetkroesmos heeft sterk ineengeschrompelde blaadjes. Vochtige blaadjes staan warrig uit. Rijpe
sporenkapsels van Trompetkroesmos zijn trompetvormig. Ze steken weinig buiten de blaadjes.
Trompetkroesmos, is in vochtige toestand, nauwelijks van Knotskroesmos te onderscheiden.
Standplaats: op levende maar ook op dode loofbomen in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid.

fig.149 Trompetkroesmos
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Slaapmossen
Boompjesmos (Climacium dendroides)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Grote, tot 120 mm lange rechtopstaande planten. De
vertakking is onregelmatig, naar alle kanten afstaand
en opvallend boomvormig. De stengel is roodbruin.
De blaadjes zijn aanliggend tot afstaand, hol en met
lengteplooien. De nerf is stevig en eindigt voor de
getande bladtop. Boompjesmos groeit in losse, soms
grote zoden.
Standplaats: op vochtig tot nat humusrijk zand en
fig.150 Boompjesmos
veen, soms op leem of klei.
Vliermos (Cryphea heteromalla)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Planten tot 30 mm lang. Droog zijn de planten dofdonkergroen met strak aanliggende blaadjes.
Vochtig zijn de planten meer glanzenddonkergroen met sterk afstaande blaadjes. De
sporenkapsels zijn zittend en meestal rijkelijk
aanwezig. Vliermos groeit meestal in kleine of
grotere dunne ronde zoden met uitstekende
stengeltoppen.
Standplaats: op de schors van levende loofbomen
fig.151 Vliermos
zoals vlieren, populieren, wilgen en zomereiken in
een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Vooral in wilgenstruwelen en jonge loofbossen.
Thujamos (Thuidium)
Van dit geslacht zijn 5 soorten in Nederland
inheems.
Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum)
Grote liggende, regelmatig drievoudig vertakte
planten. De stengels en takken zijn dicht bezet met
parafiliën. De planten zijn groen in de schaduw tot
geelgroen in het volle licht. Gewoon thujamos
groeit in grote losse zoden. Sporenkapsels zijn van
Nederland nauwelijks bekend.
Standplaats: vochtige humusrijke loof- en
naaldbossen, vooral in douglasbossen.
fig.152 Thujamos

Sikkelmos (Warnstorfia)
Van dit geslacht zijn 2 soorten in Nederland
inheems.

fig.153 Vensikkelmos
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Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans)
Planten tot 150 mm lang. In het water groeiende planten zijn
lang en sliertig, met vooral aan de top sterk naar een kant
gebogen, lange smalle blaadjes. De nerf is lang. Oudere
blaadjes kunnen aan de bladtop rhizoiden vormen, hieruit
kunnen nieuwe mosplanten ontstaan.Op natte standplaatsen
zijn de planten groen. Op drooggevallen plaatsen kunnen de
planten goudbruin zijn met sterk gekromde blaadjes, daar
kan Vensikkelmos grote tapijten vormen.
Standplaats: vooral op natte venige bodem en in verrijkte
heidevennen en sloten.
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata)
Van dit geslacht zijn 2 soorten in Nederland
inheems.

a

fig.154 Vensikkelmos a blaadjes met
broeddraden aan de toppen

Deels rechtopstaande, deels liggende planten, tot 120
mm lang. Stengels veelal regelmatig vertakt. De
ongenerfde blaadjes vormen spitse punten aan taken stengeltoppen. Gewoon puntmos groeit vaak in
dichte zoden of tussen andere mossen.
Standplaats: op vochtige tot zeer natte plaatsen zoals
beekoevers, sloten en plassen.
Nerfpuntmos (Calliergon)
Van dit geslacht zijn 3 soorten in Nederland
inheems.

fig.155 Gewoon puntmos

Hartbladig puntmos (Calliergon cordifolium)
Planten overwegend rechtopstaand, tot 100 mm lang
en weinig vertakt. De blaadjes hebben een lange
nerf, een brede hartvormige
basis en eindigen in een stompe bootvormige top.
Aan oudere blaadjes kunnen zich rhizoiden vormen,
hieruit kunnen nieuwe mosplanten ontstaan.
Hartbladig puntmos groeit meestal in losse zoden.
Standplaats: op natte humus, op moerassige
plaatsen.

fig.156 Gewoon nerfpuntmos

Pluisdraadmos (Amblystegium)
Van dit geslacht zijn 4 soorten in Nederland inheems.
Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens)
Zeer fijn gebouwde planten, tot 40 mm lang. De
stengels zijn onregelmatig vertakt en liggend. De
blaadjes zijn eirond en lopen uit in een lange smalle
top. Gewoon pluisdraadmos groeit meestal in dunne
matjes. Sporenkapsels zijn vaak overvloedig
aanwezig, ze hebben een klein puntje op het
dekseltje.
Standplaats: in vochtige omgeving op levende
bomen en op steenachtige materialen.

fig.157 Gewoon pluisdraadmos
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Snavelmos (Eurhynchium, Rhynchostegiella, Rhynchostegium en Oxyrrhynchium)
Van deze geslachten zijn 18 soorten in Nederland inheems.
Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum)
Liggende planten tot 120 mm
lang. De toppen van de stengels
a
en takken zijn vaak opvallend
licht van kleur. Stengelblaadjes
zijn driehoekig en lopen uit in
een smalle punt. De bladrand is
fijn getand, de nerf loopt tot
ongeveer ¾ van de bladlengte.
De stengelblaadjes zijn evenals
de kleinere takblaadjes in de
lengterichting geplooid.
Geplooid snavelmos groeit
fig.158 Geplooid snavelmos a blad
vaak in grote losse zoden.
Standplaats: in loof- en naaldbos, vaak massaal in douglas- en lariksbossen.
Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians)
Liggende planten tot 100 mm lang. De stengel is meestal onregelmatig vertakt. De blaadjes zijn eirond en
lopen uit in een spitse top.
a
De bladrand is scherp getand
en onder de top iets
ingebogen. De
stengelblaadjes lopen niet af
op de stengel. De nerftop
treedt vaak als een
stekelpuntje aan de
onderzijde van het blad uit.
Standplaats: op vochtige
leem en klei, in bermen,
sloten en weilanden.
fig.159 Kleisnavelmos, a blaadjes

Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum)
Planten klein, tot 30 mm lang. De stengels zijn liggend en stevig
aan het substraat gehecht. De blaadjes zijn eirond tot
lancetvormig met getande rand. Sporenkapsels zijn vaak
aanwezig. De dekseltjes zijn gesnaveld, de kapselsteel is glad.
Boomsnavelmos groeit vaak in dichte matjes.
Standplaats: op levende bomen en op steenachtige materialen.

fig.160 Boomsnavelmos, a sporenkapsels

a
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Fijn laddermos (Kindbergia praelonga)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Overwegend liggende planten tot 120 mm lang. De
stengels zijn veelal geveerd vertakt. De
stengelblaadjes zijn driehoekig, breed aan de basis
en spits aan de top. De bladranden lopen af op de
stengel fig. 21. De takblaadjes zijn eivormig en
uitlopend in een spitse top. De bladrand is fijn
getand. Sporenkapsels zijn niet algemeen.
Standplaats: vochtige plaatsen, op humus, levende
bomen, dood hout en tussen gras.
fig.161 Fijn laddermos

Dikkopmos (Brachythecium)
Van dit geslacht zijn 11 soorten in Nederland
inheems.
Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans)
Overwegend rechtopstaande, tot 50 mm lange,
nauwelijks vastgehechte, bleekgroene planten. De
stengel is onregelmatig vertakt. De zijtakken
groeien steeds omhoog. De blaadjes zijn aanliggend.
Aan de top van de planten staan de blaadjes met iets
gebogen dunne toppen naar een kant gericht. Bleek
dikkopmos groeit in losse soms grote dichte zoden.
fig.162 Bleek dikkopmos
Standplaats: droge plaatsen, op zand en tussen gras
en ook wel op verharde ondergestoven plaatsen zoals beton en asfalt.
Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum)
Overwegend liggende, zeer variabele, tot 120 mm
lange planten. Stengels meestal onregelmatig
vertakt. De blaadjes staan meestal af, zijn hol, eirond
en uitlopend in een smalle punt. De bladrand is
meestal fijn getand. De nerf loopt tot ongeveer het
midden. De toppen van de planten zijn vaak
opvallend licht van kleur. De kapselsteel is
papilleus.
Standplaats: zeer uiteenlopend, op zand, klei, leem,
steenachtige materialen, bomen, dood hout, op
bemeste grond, gazons en in grasland.
fig.163 Gewoon dikkopmos

Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Forse, tot 120 mm lange, meestal geveerd vertakte,
liggende planten. De blaadjes zijn zeer hol, breed
ovaal en met een dun spitsje aan de top. De blaadjes
liggen regelmatig aan en geven de planten een
mollig uiterlijk. De nerf loopt tot ongeveer de helft
van de bladlengte. De kleur is groen tot soms bijna
geel. Groot laddermos groeit vaak in grote dikke
zoden.
Standplaats: op open grazige voedselrijke plaatsen,
in bossen, slootkanten en langs wegen en paden.

fig.164 Groot laddermos
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Platmos (Plagiothecium)
Van dit geslacht zijn 6 soorten in Nederland inheems.
Platmossen zijn liggende, nauwelijks vertakte planten
met in een vlak liggende, rondom de stengel
aangehechte blaadjes. De nerf is meestal kort en
dubbel. Sporenkapsels komen veel voor.
Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum)
Grote, opvallend bleekgroene, tot 80 mm lange planten.
De blaadjes zijn dwars gerimpeld en liggen los in een
vlak. Gerimpeld platmos groeit vaak in grote losse
zoden.
Standplaats: op de strooisellaag in bossen met een hoge fig.165 Gerimpeld platmos
luchtvochtigheid, vooral in naaldbossen.
Krom platmos (Plagiothecium
laetum)
Planten sterk afgeplat tot 40 mm
lang. De blaadjes kunnen al dan
niet naar beneden gekromd zijn.
Krom platmos groeit meestal in
dunne platte zoden en vormt vaak
sporenkapsels.
Standplaats: vooral in naaldbossen
op de strooisellaag, ook op
hellingkanten van sloten en
greppels en op de voet van bomen.

fig.166 Krom platmos

Pronkmos (Pseudotaxiphyllum en Herzogiella)
Van deze geslachten zijn 2 soorten in Nederland inheems.

a

fig.167 Gewoon pronkmos, a planten met losse broedtakjes

Gewoon pronkmos
(Pseudotaxiphyllum elegans)
Planten tot 30 mm lang. De
blaadjes zitten in een plat vlak aan
de nauwelijks vertakte stengels
gehecht. Bijna altijd zijn
broedtakjes in de bladoksels
aanwezig, vaak in een opvallende
lichtgroene massa. Gewoon
pronkmos vormt grote dunne
zoden.
Standplaats: op humusarme
hellingkanten in vooral loof- en
naaldbos.

Klauwtjesmos (Hypnum)
Van dit geslacht zijn 6 soorten in Nederland inheems.
De planten kunnen regelmatig geveerd vertakt zijn of
bijna onvertakt. De blaadjes zijn meestal eirond en
uitlopend in lange dunne toppen. Deze zijn meestal
klauwvormig naar beneden gekromd. De nerf is kort
en dubbel en meestal nauwelijks te zien. De
verschillende soorten zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden.

fig.168 Gesnaveld klauwtjesmos
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fig.169 Gesnaveld klauwtjesmos, sporenkapsels

Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme)
Dit is een van de meest algemene en variabele mossen. De
planten kunnen tot 100 mm lang zijn, maar zijn vaak heel
klein. De stengels kunnen regelmatig geveerd vertakt zijn
maar ook vrijwel onvertakt. De blaadjes kunnen een plat
vlak vormen, maar de stengels kunnen ook rolrond
bebladerd zijn. De kleur kan groen, goudgeel of ook wel
rood zijn. Sporenkapsels komen veel voor. Het dekseltje is
gesnaveld.
Standplaats: zeer uiteenlopend. Op levende bomen, dood
hout en steenachtige materialen.
Op humus en kale grond en ook
wel op daken.

Bosklauwtjesmos (Hypnum andoi)
Bosklauwtjesmos is zeer fijn gebouwd. De soort is in het veld alleen met
zekerheid te benoemen als er complete sporenkapsels aanwezig zijn. Het
dekseltje is niet gesnaveld, dit in tegenstelling tot Gesnaveld klauwtjesmos
Standplaats: op levende bomen, vooral op de voet van Zomereiken.
Heideklauwtjesmos (Hypnum
jutlandicum)
Heideklauwtjesmos is meestal
fig.170 Bosklauwtjesmos
vrij fors gebouwd. De planten
zijn overwegend afgeplat bebladerd. De blaadjes zijn sterk
bol en opvallend glanzend. Heideklauwtjesmos kan grote
dichte zoden vormen.
Standplaats: in verrijkte heide en bossen, vooral
naaldbossen. In voedselrijke sparrenbossen met een hoge
luchtvochtigheid vaak in grote tapijten.
fig.171 Heideklauwtjesmos

Haakmos (Rhytidiadelphus)
Van dit geslacht zijn 4 soorten in Nederland inheems.
Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus)
Grote tot 100 mm lange, meest rechtopstaande planten. De stengel is rood en
vertakt. De blaadjes staan hakig af. Vanuit een zeer brede basis lopen de
blaadjes uit in een lange smalle punt. De kleur van de planten is groen in de
schaduw tot bijna geel in het volle licht. Gewoon haakmos groeit vaak in
grote dichte zoden.
Standplaats: open grazige plaatsen in bossen, parken, bermen en gazons.
Bronsmos (Pleurozium schreberi)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.

fig.172 Gewoon haakmos

Tot 100 mm lange liggende planten met een roodbruine vertakte stengel. De los aanliggende blaadjes zijn
zeer hol, hebben een zeer
korte dubbele nerf en
a
roodbruine oortjes.
Bronsmos groeit vaak in
grote dikke zoden.
Standplaats: op de
strooisellaag in heide en
bossen, vooral in
naaldbossen.
fig.173 Bronsmos a zijtakken

