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Voorwoord 
Mossen; Leidraad voor hen die zich willen begeven op het “Florissante pad der Mosflora”. 
Het bieden van een leidraad, het op weg helpen van hen die zich op het bijzonder “Florissante pad der 
Mosflora” willen begeven, dat was de gedachte bij het samenstellen van dit boekwerk. Met veel foto’s 
begeleid door tekst, moet het voor belangstellenden mogelijk zijn, dit fraaie pad 
te betreden. Zeker het begin zal doorzettingsvermogen vragen. Zij, die dit echter 
weten te overwinnen zullen hiervoor rijkelijk worden beloond. Steeds weer 
nieuwe, aangename verrassingen, zullen hen ten deel vallen zoals (fig.1-2), zeer 
bijzondere vondsten van de auteurs. 
In 1988 heeft IVN Asten-Someren het boekje “Mossen! Een Wereld...” 
uitgegeven. Aangezien hier nog steeds vraag naar is, leek een heruitgave 
wenselijk.  
Sinds 1988 is er echter veel veranderd in de “Wereld van Mossen”. Veel soorten 
zijn sterk toegenomen door veranderde milieuomstandigheden. En, recent is 
voor Nederland en België een standaardlijst verschenen met Nederlandstalige 
mossennamen.  
Kortom “Mossen! Een Wereld...” is verouderd. 
Dit voor u liggende, aan deze tijd aangepaste boekje, is dan ook bedoeld als 
opvolger hiervan. 
De in dit nieuwe boekje gebruikte namen zijn in overeenstemming met de 
“Nederlandstalige naamlijst van de mosflora van Nederland en België”. Ook 
zijn aanzienlijk meer soorten opgenomen. Ook soorten, waarvan het in 1988 
voor de grootse optimist ondenkbaar was, dat deze ooit in Nederland nog algemeen zouden worden, zoals 
o.a. Knikkersterretje, Broedhaarmuts en Bleek boomvorkje. 
 
Een inleidend verhaal schetst een algemeen beeld van mossen. Aan de orde komen; de plaats van mossen 
in het plantenrijk, de onderverdeling in een aantal groepen en de kenmerken daarvan. De levenscyclus 
van een mos is in woord en beeld gebracht. Met groeiplaatsen van mossen en hun functie in de natuur 
eindigt de inleiding.  
Aanwijzingen voor beginnende bryologen, determinatietabellen en beschrijvingen van soorten, helpen de 
geïnteresseerden, bij het nader onderzoeken van mossen. 
In de beschrijving van de soorten staat de wetenschappelijke 
naam cursief vermeld achter de Nederlandse naam. Bij 
sommige foto’s staat de Nederlandse en de wetenschappelijke 
naam vermeld, deze komen niet in de beschrijvingen en 
tabellen voor. 
 
Wij wensen u veel geluk op het 
 “Florissante pad der Mosflora”. 
 

 
 
 
Ommel, juni 2012  
Jan Kersten en 
Riek van den Bosch  
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fig.1 Groot gootmos 
(Tritomaria 
quinquedentata) 

a 

fig.2 Schorsdekmos (Sematophyllum substrumulosum), 
 a blaadjes en b sporenkapsels 
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Opgenomen soorten en geslachten, paginaverwijzing 
Van een aantal bijzondere soorten zijn alleen foto’s opgenomen met daaronder de Nederlandse en 
wetenschappelijke naam, deze zijn niet in de beschrijvingen en determinatietabellen opgenomen. 
Achterlichtmos 35 
Beekstaartjesmos 40 
Bleek boomvorkje 23 
Bleek dikkopmos 46 
Boogsterrenmos 39 
Boompjesmos 43 
Boomsnavelmos 45 
Boomvorkje 23 
Bosklauwtjesmos 48 
Boskronkelsteeltje 33 
Bosschoffelmos 21 
Braamknikmos 38 
Breekblaadje 33 
Broedhaarmuts 41 
Broedkelkje 21 
Bronsmos 48 
Buidelmos 19 
Dikkopmos 46 
Duinsterretje 34 
Echt vetmos 23 
Fijn laddermos 46 
Flesjesmos 23 
Fraai haarmos 29 
Franjemos 22 
Gaaf buidelmos 19 
Gaaf kantmos 22 
Gaffeltandmos 32 
Gedraaid knikmos 38 
Gedrongen kantmos 22 
Geel hauwmos 25 
Geelkorrelknikmos 38 
Geelsteeltje 37 
Geoord veenmos 27 
Geplooid snavelmos 45 
Gerand haarmos 29 
Gerimpeld boogsterrenmos 39 
Gerimpeld gaffeltandmos 32 
Gerimpeld platmos 47 
Gesnaveld klauwtjesmos 48 
Gesteelde haarmuts 41 
Gewimperd veenmos 26 
Gewone haarmuts 41 
Gewone viltmuts 29 
Gewoon dikkopmos 46 
Gewoon gaffeltandmos 32 
Gewoon haakmos 48 
Gewoon haarmos 29 
Gewoon haarmos 29 
Gewoon hauwmos 25 
Gewoon kantmos 21 
Gewoon knikkertjesmos 36 

Gewoon knopjesmos 40 
Gewoon krulmos 36 
Gewoon landvorkje 24 
Gewoon maanmos 20 
Gewoon moerasvorkje 23 
Gewoon muisjesmos 36 
Gewoon muursterretje 34 
Gewoon peermos 37 
Gewoon plakkaatmos 23 
Gewoon pluisdraadmos 44 
Gewoon pluisjesmos 31 
Gewoon pronkmos 47 
Gewoon puntmos 44 
Gewoon purpersteeltje 31 
Gewoon schijfjesmos 22 
Gewoon sikkelsterretje 32 
Gewoon smaragdsteeltje 35 
Gewoon sterrenmos 39 
Gewoon thujamos 43 
Gewoon trapmos 20 
Gewoon watervorkje 24 
Gezoomd vedermos 30 
Gladde haarmuts 41 
Glanzend maanmos 20 
Grijs kronkelsteeltje 33 
Grijze haarmuts 42 
Grofkorrelknikmos 38 
Groot laddermos 46 
Groot rimpelmos 30 
Groot vedermos 30 
Haakmos 48 
Haakveenmos 27 
Haarmos 28 
Haarmuts 40 
Hartbladig puntmos 44 
Hauwmos 25 
Heidefranjemos 22 
Heideklauwtjesmos 48 
Helmroestmos 22 
Kantmos 21 
Klauwtjesmos 47 
Klein landvorkje 24 
Kleismaragdsteeltje 35 
Kleisnavelmos 45 
Kleivedermos 30 
Knikkersterretje 34 
Knikkertjesmos 36 
Knikmos 37 
Knopjesmos 40 
Knotskroesmos 42 
Kroesmos 42 

Krom platmos 47 
Kronkelsteeltje 32 
Kroppluisjesmos 31 
Krulmos 36 
Kussentjesmos 33 
Kussentjesveenmos 27 
Landvorkje  24 
Lichtrandmos 20 
Maanmos 20 
Moerasbuidelmos 19 
Moerasvorkje 23 
Muisjesmos 36 
Muurachterlichtmos 35 
Neptunusmos 19 
Nerflevermos 21 
Nerfpuntmos 44 
Oortjesmos 20 
Parapluutjesmos 24 
Peermos 37 
Plakkaatmos 23 
Platmos 47 
Pluisdraadmos 44 
Pluisjesmos 31 
Pronkmos 47 
Rimpelmos 30 
Roestmos 22 
Rond boogsterrenmos 39 
Roodviltmos 40 
Ruig haarmos 28 
Schoffelmos 21 
Sikkelmos 43 
Smaragdsteeltje 35 
Snavelmos 45 
Spits smaragdsteeltje 35 
Staartjesmos 40 
Sterrenmos 39 
Sterretje 34 
Thujamos 43 
Trapmos 20 
Trompetkroesmos 42 
Vedermos 30 
Veenmos 26 
Vensikkelmos 44 
Viertandmos 28 
Viltmuts 29 
Vliermos 43 
Waterveenmos 27 
Watervorkje 24 
Zilvermos 38 
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Mossen, inleiding  

De plaats van mossen in het plantenrijk 
Binnen het plantenrijk behoren mossen tot de hoofdafdeling ‘Sporenplanten’. Deze planten vormen geen 
bloemen en zaden, maar sporen. Deze hoofdafdeling is verdeeld in een aantal afdelingen, waaronder de 
afdeling ‘Mosplanten’. Dit zijn planten zonder echte wortels, maar meestal wel met op wortels lijkende 
draadvormige hechtorganen, wortelharen of rhizoiden genaamd. Mosplanten vormen meestal wel stengels 
en blaadjes. Ze hebben geen vaatbundels. Voedingstoffen en water worden vanuit de lucht door de cellen 
van stengels, takken en blaadjes opgenomen.  

Onderverdeling van mossen 
We kunnen mossen indelen in drie groepen: Levermossen, Hauwmossen en Bladmossen. 

Levermossen 
Levermossen kunnen we onderverdelen in twee groepen, bebladerde- of 
folieuze levermossen en de thalleuze levermossen. 

Bebladerde (folieuze) levermossen 
De bebladerde levermossen vormen een stengel al dan niet voorzien van 
zijtakken. Hieraan zit aan beide zijkanten een rij blaadjes gehecht. Bij een 
aantal soorten zit aan de onderzijde van de stengel, een derde rij veel kleinere 
blaadjes, de zgn. onderblaadjes. De blaadjes zijn afgerond aan de top (fig.5) of 
eindigen in twee of meer toppen (fig.3-4) . Ook kunnen ze zijn samengesteld 

uit twee verschillend gevormde 
bladlobben, die voor een deel 
gootvormig met elkaar verbonden 
zijn (fig.4). De blaadjes zijn dun, één 
cellaag dik en hebben geen nerf. Ze 
kunnen bijna dwars zijn aangehecht, maar zijn meestal zeer 
schuin aangehecht (fig.3).  
De vrouwelijke geslachtsorganen, ofwel archegoniën zitten aan 
de top van de plant in een, één 
cellaag dik, buisvormig omhulsel, de 
zgn. perianth (fig.7-9). De mannelijke 
geslachtsorganen, ofwel antheridiën 

zitten meestal in de bladoksels (fig.5). Na bevruchting groeien uit de 
archegoniën korte steeltjes met daarop een bolvormig of iets cilindrisch 
orgaan, het zgn. sporenkapsel (fig.8). In het sporenkapsel worden de sporen 
gevormd. Tussen de sporen van levermossen bevinden zich spiraalvormige 
draden, zgn. elateren (fig.6). Als de sporen rijp zijn en de omstandigheden 
gunstig, zal de kapselsteel zich strekken tot een lange kleurloze steel zonder 

bladgroen (fig.8). Het 
sporenkapsel wordt 
daardoor uit de perianth 
omhoog gedrukt. Daarna 
springt het sporenkapsel in 
vier kleppen open en laat de 
sporenmassa ineens vrij (fig.8). De elateren gaan bij 
contact met de droge buitenlucht kronkelen waarbij ze 
de sporenmassa uit elkaar drukken. De wind krijgt er 
hierdoor beter vat op en zal ze meevoeren naar, 
mogelijk een geschikte plaats waar ze kunnen kiemen 
en voor nageslacht zorgen.  

fig.3 Gewoon kantmos 

fig.4 Nerflevermos, blad 

fig. 5 Lichtrandmos 
met antheridiën 

fig. 6 Gedrongen kantmos, sporen en elateren 
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Thalleuze levermossen 

Thalleuze levermossen vormen meestal een op de grond liggend 
of in water drijvend dikvlezig lichaam. Thallus is de Latijnse 
aanduiding voor lichaam. Het thallus bestaat meestal uit 
langgerekte flappen die vaak rozetten vormen (fig.10-11-12-13). 
Bij de meeste soorten zitten de geslachtorganen verzonken in het 
thallus (fig.11). Uit de bevruchte archegoniën groeien soortgelijke 
kapselstelen en sporenkapsels als bij bebladerde levermossen. 
Deze ontwikkelen zich in een zgn. involucrum, een soort buis- of 
flapvormig omhulsel staande op het thallus (fig.12). Een aantal 
soorten vormt hierop een uitzondering. Landvorkjes vormen geen  
kapselstelen (pag.24). De sporenkapsels liggen hier verzonken in het thallus.  

 
Tegen de tijd dat de sporen rijp zijn is het thallus zover vergaan 
dat de sporen vrijkomen. Parapluutjesmos vormt 
parapluuvormige organen (fig.11). De planten zijn tweehuizig. In 
de parapluutjes van vrouwelijke planten worden archegoniën 
gevormd die na bevruchting aan de onderzijde van het 
parapluutje sporen vormen. Bij rijpheid worden deze sporen door 
elateren uit elkaar gedrukt. In de parapluutjes van mannelijke 
planten worden antheridiën gevormd. 

fig.7 Gewoon kantmos, perianthen met rijpe sporenkapsels 

fig.13 Moerasplakkaatmos 
(Pellia neesiana), thallus met 
antheridiën 

fig.10 Echt vetmos 

fig.11 Parapluutjesmos,  
vrouwelijke planten met parapluuvormige 
organen waarin de archegoniën zitten en 
bekervormige organen met daarin 
schijfvormige broedorganen 

fig.9 Gewoon maanmos, perianthen met 
sporenkapsels in ontwikkeling 

fig.8 Neptunusmos, sporenkapsel leeg en vol met 
sporen 

fig.12 Gewoon plakkaatmos 
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Hauwmossen 
Hauwmossen vormen eveneens een dikvlezig thallus. Dit kan enigszins vlak zijn, rozetvormig, met 
omhoog groeiende lobben (fig.14- pag.25). In het thallus zitten vaak donkere proppen van 
blauwwierkolonies. De sporenkapsels groeien rechtstreeks vanuit het thallus, zonder kapselsteel. Jonge 
sporenkapsels zijn groen en cilindrisch als jonge grassprieten (fig.15). Oudere sporenkapsels hebben de 
kleur van de sporen en splijten in de lengte in twee delen open zoals de hauwen van kruisbloemigen. 
Tussen de sporen zitten korte, iets vertakte pseudo-elateren maar geen elateren (pag.25). 

 

Bladmossen 
Bladmossen zijn rechtopstaande of liggende, al dan niet 
vertakte, altijd bebladerde planten. De blaadjes zijn meestal 
rondom de stengel en zijtakken aangehecht (fig.16). Ze 
eindigen in één top, zijn overwegend één cellaag dik en hebben 
meestal een nerf (fig.17). De geslachtsorganen zitten verscholen 
tussen speciaal gevormde blaadjes, de omwindselblaadjes. 
Deze vormen een soort knop of bloemvormig orgaan (fig.18). 
Deze zitten aan de top van de planten of aan de zijkant van de 
stengel, al dan niet in een bladoksel. De bouw van kapselsteel 
en sporenkapsel is totaal anders dan bij levermossen en 
hauwmossen. Uit de bevruchte archegoniën groeit een korte of 
langere kapselsteel voorzien van bladgroen met aan de top een eveneens van bladgroen voorzien bol- of 
cilindervormig orgaan, het sporenkapsel. Pas in een laat stadium van ontwikkeling worden hierin sporen 
gevormd. Het sporenkapsel is ingewikkeld gebouwd. Het heeft aan de top een opening met een 
ingenieuze afsluitmechaniek, het zgn. peristoom (fig.19-20). Dit kan bestaan uit één of twee ringen van 
blaadjes, de zgn. peristoomtanden. Bij droog weer staan deze rechtop of zijn naar buiten gebogen. De 
sporen kunnen dan, aangezogen door de wind, het sporenkapsel verlaten. Bij vochtig weer sluiten de 

peristoomtanden de opening van 
het sporenkapsel weer af tot zich 
betere omstandigheden voordoen 
voor de verspreiding van de nog 
aanwezige sporen. Een aantal 
mossoorten heeft een trommelvel. 
Dit is een schijfvormig orgaan dat 
het centrum van de kapselopening 
afsluit. Tussen dit trommelvel en de 
kapselwand blijft een smalle ring 
open die gedeeltelijk afgesloten is 

door peristoomtanden (fig.18). Deze peristoomtanden reageren niet op vocht, maar blijven steeds in 
dezelfde stand. Totdat de sporen rijp zijn is het peristoom afgedekt door een dekseltje. Over dit dekseltje 
en geheel of gedeeltelijk ook over het sporenkapsel zit eerst nog een vliezig of harig mutsje (fig.19-20). 
Dit mutsje is een restant van het archegonium dat door de kapselsteel met daarop het sporenkapsel in 
ontwikkeling omhoog geduwd wordt en dan afscheurt. 

fig.14 Geel hauwmos met jonge sporenkapsels fig.15 Gewoon hauwmos, sporendragers (kapsels) 

fig.16 Gewoon 
puntmos 

fig.17 Gedraaid 
knikmos, blad 

a b 

fig.18 Gewoon dikkopmos, a antheridiën en b archegoniën 
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 De onderverdeling van bladmossen 
Bladmossen kunnen we verdelen in drie groepen, veenmossen, 
topkapselmossen en slaapmossen. 

 

Veenmossen 
Veenmossen zijn rechtopstaande, meestal in natte, 
dikke kussens groeiende planten. Aan de stengel 
zitten op regelmatige afstanden bundels zijtakken. 
Aan de top van de plant vormt een aantal jonge 
takken een dicht hoofdje. Als de onderste takken van 
dit hoofdje volgroeid zijn, zal het bovenzittende 
stengeldeel zich strekken (fig.21). De blaadjes 
hebben geen nerf. Ze hebben een kenmerkend 
celpatroon met voor het merendeel lege cellen, 
zonder bladgroen (fig.22a). Deze cellen kunnen zich 
volzuigen met water. Aan de planten zitten nooit 
rhizoiden. De geslachtsorganen worden gevormd aan 
speciale, van bladgroen voorziene takjes, bij de top 
van de mosplant (fig.23). Het sporenkapsel is bolvormig, gaat bij rijpheid met een dekseltje open, heeft 
geen mutsje en geen peristoom (fig.22b). Veenmossen groeien vaak in een natte, zure omgeving die ze 
nog extra verzuren door afscheidingen. Dit maakt mede veenvorming mogelijk. 

 

b 

fig.19 Gewoon dikkopmos, a niet rijpe sporenkapsels  b rijp sporenkapsel  

a 

fig.21 Stijf veenmos (Sphagnum capillifolium) 

fig.22 Gewimperd veenmos, a takblad met kenmerkend celpatroon en b 
sporenkapsels 

a b 

fig.23 Stijf veenmos  
(Sphagnum capillifolium),  
takje met antheridiën 

a 

c 

b 

fig.20 Groot rimpelmos, 
a gesnaveld dekseltje,  
b vliezig mutsje en  
c  peristoom met 
trommelvel 
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fig.24 Gewoon muursterretje 

Topkapselmossen 
Topkapselmossen zijn meestal rechtop groeiende, 
weinig of niet vertakte planten, aanwezige zijtakken 
volgen de hoofdstengel. De kapselstelen staan op de 
top van de mosplanten (fig.24-25b). De blaadjes 
hebben meestal een lange nerf die soms de grootste 
breedte van het blad vormt (fig 27). De nerf kan aan 
de top van het blad uitsteken als een kleurloze 
glashaar (fig.28). Een aantal soorten heeft lamellen 
op de nerf. Dit zijn smalle celplaten die in de 
lengterichting op de nerf staan (fig.26-27). De 
geslachtsorganen zijn te vinden aan de toppen van de 
planten meestal in een rozet van omwindselblaadjes 
De omwindselblaadjes zijn meestal groter en anders gevormd dan de overige blaadjes. Bij eenhuizige 
tweeslachtige planten staan archegoniën en antheridiën bij elkaar in een gezamenlijk omwindsel. Bij 
tweehuizige soorten staan ze op verschillende mosplanten.  
Volgroeide, niet helemaal rijpe sporenkapsels hebben meestal een mutsje, een dekseltje en een peristoom 
(fig.29). Een aantal soorten heeft een trommelvel (fig.20). De kapselsteel is vaak zeer lang maar bij een 
aantal soorten is het sporenkapsel nagenoeg zittend (fig.29).  

a b 

fig.25 Zandhaarmos, a mannelijke planten en b vrouwelijke planten 

fig.28 Gewoon 
 muursterretje, 
a omwindselblad 
b gewoon blad 

a b 

fig.29 Grijze haarmuts met zittend 
sporenkapsel. De sporen zijn rijp, 
het mutsje en dekseltje vallen af. 

fig.26 Groot rimpelmos 
bladdoorsnede,  blad met smalle 
nerf en lamellen 

fig.27 Fraai haarmos 
bladdoorsnede, blad met brede nerf 
met daarop lamellen 
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Slaapmossen 
Slaapmossen zijn meestal liggende, maar ook wel rechtopstaande 
planten. Ze kunnen onregelmatig tot zeer regelmatig, veervormig, één 
of meervoudig vertakt zijn (fig.31-pag.43). De kapselstelen zitten aan de 
zijkant van de stengel. De blaadjes hebben een smalle korte- of langere 
nerf en soms een dubbele nerf (fig.30), maar de nerf kan ook ontbreken. 
De geslachtsorganen zitten in een door omwindselblaadjes gevormd 
knopvormig orgaan aan de zijkant van de stengel (fig.32). 
Sporenkapsels hebben meestal een dubbel peristoom. Als de sporen niet 
rijp zijn is het sporenkapsel meestal bedekt met een al dan niet 
gesnaveld dekseltje en een vliezig mutsje (fig.19-33-34). 
 
 

Levenscyclus van een mos 
fig.30  Knikkend palmpjesmos 
(Isothecium myosuroides), blaadjes 

fig.31  Gewoon puntmos deels liggend, deels rechtop fig.32  Boommos, (Pylaisia polyantha) met omwindsels 

fig.34 Boomsnavelmos, a sporenkapsels 

a 

a b 

fig.33 Gewoon pluisdraadmos, a sporen niet rijp en b sporenkapsels met rijpe sporen 
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Geslachtelijke voortplanting 
Als een rijpe spore het sporenkapsel verlaat en op een gunstige plaats terechtkomt, zal hieruit een plat of 
draadvormig vertakt orgaan ontstaan. Dit orgaan wordt protonema of voorkiem genoemd. Uit deze 
voorkiem kunnen een of meer mosplanten groeien. Op deze mosplanten worden geslachtsorganen 
gevormd. Flesvormige vrouwelijke organen, archegoniën (enkelvoud archegonium) genaamd en/of 
knotsvormige mannelijke organen, antheridiën (enkelvoud antheridium) genaamd. In het archegonium zit 
een eicel. Het antheridium bevat zaadcellen. Als de eicel in het archegonium rijp is, verspreidt het een 
lokstof die de zaadcellen aantrekt. De zaadcellen zijn voorzien van twee zweephaartjes waarmee ze zich 
via water kunnen verplaatsen. Dit vindt plaats tijdens vochtig weer. Een eicel en een zaadcel versmelten 
met elkaar in het archegonium, waarna hieruit een kapselsteel met sporenkapsel groeit. In het 
sporenkapsel worden nieuwe sporen gevormd. Als deze rijp zijn en het sporenkapsel bij droog weer 
verlaten, is de cyclus rond. Deze cyclus duurt bij een aantal soorten ongeveer twee jaar, maar bij veel 
pioniersoorten zal dit veel korter zijn. 

fig.41 Viltmuts spec., 
protonema 

fig.38 Gewoon gaffeltandmos, antheridiën 
tussen steriele celdraden 

fig.39 Zandhaarmos, mannelijke planten 

fig.36 Peermos spec., archegoniën 

fig.40 Trompetkroesmos met 
sporenkapsels 

fig.37 Buidelmos spec., 
antheridën 

a  rijpe sporen verlaten het 
sporenkapsel 
b  protonema of voorkiem  
c  protonema met jonge mosplanten 
d mannelijke mosplant  
e  antheridium of  ♂ gelachtsorgaan  
f  antheridium met uitzwermende 
zaadcellen 
g  vrouwelijke mosplant  
h  archegonium of  ♀ geslachtsorgaan  
i   archegonium met rijpe eicel 
j  archegonium met opkomende 
kapselsteel  en sporenkapsel 
k  mosplant met volgroeide kapselsteel 
en  sporenkapsel 
l   rijp sporenkapsel met afgevallen 
dekseltje  en mutsje, de sporen kunnen 
worden  verspreid 

a 

b 

c d 

e 

g 
h 

f 

i 

j k l 

fig.35 
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Geslachtsverdeling bij mossen  
Mossen kunnen zijn:  
Eenhuizig tweeslachtig; archegoniën en antheridiën in een gezamenlijk knop- of  bloemvormig 

omwindsel op een plant. 
Eenhuizig eenslachtig; archegoniën en antheridiën in verschillende knop- of bloemvormige 

omwindsels op een plant. 
Tweehuizig; archegoniën en antheridiën in knop- of bloemvormige omwindsels op 

verschillende planten. 

Ongeslachtelijke voortplanting bij mossen 
Veel mossen kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten. Vooral 
pioniersoorten maken hiervan veelvuldig gebruik. Hiervoor worden o.a. 
stengeldelen, takdelen en blaadjes gebruikt. Maar ook wel speciaal 
gevormde organen, zgn. broedorganen. Dit kunnen zijn: broedblaadjes, 
broedtakjes, broedkorrels (fig.44), broedschijfjes, broedknoppen of 
broedknolletjes. Broedknolletjes worden gevormd aan de rhizoiden, 
meestal in het substraat (fig.42), maar op zeer natte standplaatsen ook 

wel hoger aan de plant. De overigen 
ontstaan oa. aan de bladrand, op de 
nerf of verspreid op de bladschijf, in 
de bladoksels en in of op speciaal 
gevormde organen. Uit alle 
broedorganen kunnen zich onder 
gunstige omstandigheden mosplanten 
ontwikkelen, identiek aan de plant 

waarvan ze zijn afgescheiden. 
Ook kunnen uit speciale cellen, 
zg. “ initiaalcellen”, nieuwe 
mosplanten groeien, zgn. 
innovaties. Veelal ontstaan 
deze, tussen 
omwindselblaadjes, aan de top 
van mosplanten (fig.43).  

Groeiplaatsen van mossen 
Mossen kunnen we op de meest uiteenlopende groeiplaatsen aantreffen. In stad en dorp zowel als op het 
platteland. Op steenachtige materialen van stoepen, wegen, muren en daken (fig.45). Op de schors van 
levende bomen (fig.46), op dood hout en humus. Maar ook op zand, leem, klei (fig.47-48) en onder water 

of aan de oppervlakte drijvend. Veel soorten zijn gebonden aan een vochtige omgeving, zoals 

fig.42 Violet knolknikmos (Bryum 
violaceum) met broedknolletjes 
aan de rhizoiden 

fig. 44  Gaaf buidelmos, broedkorrels 
aan de top van de mosplant 

fig.45 Gewoon muursterretje, een steenbewoner fig.46 Bleek boomvorkje in een vochtig sparrenbos 

fig.43 Gewoon purpersteeltje, ♂♂ 
planten met innovatie’s 
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noordhellingen en andere schaduwrijke plaatsen. Anderen zijn aangepast aan standplaatsen met extreme 
temperatuur en vochtwisselingen, zoals op stuifzand, daken, muren of op beton. Op voedselarme, 
vochtige noordhellingen zijn soms meer kritische soorten te vinden. Maar ook, in zowel loof- als 
naaldbossen met een hoge luchtvochtigheid, zijn bijzondere soorten te verwachten. Wilgenstruwelen en 
jonge dichte loofbossen met veel zomereiken, vlieren of populieren zijn vaak zeer interessant. Hier 
kunnen vele bijzondere, op levende schors groeiende mossen (epifieten) gevonden worden. 
Op vochtige akkers, die enige tijd niet bewerkt zijn, ontwikkelt zich vaak een prachtige pioniervegetatie 
met soms zeer bijzondere mossen. Als de grond iets 
lemig is, of door water of zware machines 
dichtgeslagen, is de kans hierop extra groot (fig.47). 

De functie van mossen in de natuur 
Veel mossen zijn echte pionierplanten (fig.47-48-49). 
Ruig haarmos is een stuifzandbinder bij uitstek. 
Parapluutjesmos, Gewoon krulmos, Gewoon 
purpersteeltje en verschillende Knikmossen kunnen 
we vaak aantreffen op vochtige brandplekken en 
allerlei andere stikstofrijke verstoorde plaatsen. Ook 
op zwaar verontreinigde grond vinden we deze 

soorten vaak als eerste planten. Zij maken de 
standplaats na verloop van tijd geschikt voor meer 
kritische planten. Mossen beïnvloeden op veel 
plaatsen het microklimaat op de bodem en werken 
erosie tegen. Door het vasthouden van vocht en 
humus bieden zij aan veel zaden mogelijkheden om  
te kiemen. Door het afsluiten van de bodem kunnen 
zij dit ook tegengaan. Ze bieden een uitstekend 
leefmilieu aan veel dieren zoals: spinnen, mijten, 
insecten, wormen en vele andere kleine dieren. Ze 
bevorderen op veel plaatsen humusvorming. Door 
het vasthouden van vocht worden rottingsprocessen 

versneld. Het ontstaan van veen is voor een belangrijk deel aan veenmossen te danken. Veen is al 
eeuwenlang van onschatbare economische betekenis geweest voor de mens. Zonder veen zou de 
geschiedenis van Nederland dan ook geheel anders verlopen zijn. 

Aanwijzingen voor beginnende bryologen 
Bij het op naam brengen van verschillende mossen, zal zeker in het 
begin, het doorzettingsvermogen een belangrijke rol spelen. Het leren 
zien van de beschreven kenmerken kost veel oefening, vooral omdat 
mossen vaak klein zijn (fig.49). Ook het vinden van minder algemene 
mossen in het veld vergt enige oefening. Vaak staan ze verborgen 
onder of tussen andere planten en op lastig te bereiken plaatsen. 
Mossen zijn het gehele jaar door aanwezig. Ze zijn echter moeilijk te 
vinden en herkenbaar tijdens vorst, sneeuw en langdurende droge 
periodes. In het voorjaar zijn vaak complete rijpe sporenkapsels 
aanwezig. Deze kunnen goede aanwijzingen bieden bij het benoemen 
van de soort. Als je een mos hebt gevonden waarvan je de naam wilt 
weten, kun je dit determineren met behulp van de determinatie-
tabellen te beginnen op pagina 14. Dit kan ter plaatse gebeuren, of 
thuis waarbij een goede loupe onmisbaar is. Het is belangrijk om een 
goed uitziend niet verschrompeld plukje mos te bekijken, indien 
mogelijk met sporenkapsels. 

fig.47 Gewoon knikkertjesmos, Slankmos (leptobryum 
piriforme) en Parapluutjesmos vormen een 
pioniervegetatie 

fig.48 Gewoon purpersteeltje, pionier op een 
zandafgraving 

fig.49  Ongenerfd eendagsmos 
(Ephemerum serratum), met 
protonema en rhizoiden volwassen 
planten zijn bijna 2 mm hoog. 
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Determineren van een mos 
Omdat mossen vaak dicht opeen groeien, kan het 
nodig zijn om er een plantje uit te peuteren, met 
behulp van een pincet. Ook moet je er rekening mee 
houden dat verschillende mossen vaak door elkaar 
groeien, dit kan zeer verwarrend zijn. Als je in het 
veld een mos wilt determineren, gebruik dan een 
loupe, met een vergroting van 10 à 12x. 
Als je de determinatie begint bij nummer 1 van de 
‘Algemene tabel’ op pagina 14, moet je beoordelen 
of hetgeen gevraagd wordt overeenkomt met het te 
determineren mos. Kies voor het meest juiste en ga 
dan naar het nummer dat hier achter staat vermeld. 
Ook hier maak je weer een keuze. Is dit een 
nummer, dan ga je daar naar toe en herhaal het 
voorgaande. Word je naar een volgende tabel 
verwezen, ga daar dan naar toe. Herhaal het 
voorgaande totdat je naar een bepaalde soort wordt verwezen. Ook kan het zijn dat je naar een geslacht, 
een groep van nauw verwante soorten wordt verwezen. Bepaal dan met behulp van de beschrijvingen en 
de foto’s, met welke soort je te maken hebt. Een andere mogelijkheid is, van het te determineren mos een 
representatieve collectie te verzamelen en in een convoluut, een soort papieren envelop, mee te nemen 
(fig.51). Op het convoluut kun je dan gegevens met betrekking tot de vindplaats en datum vermelden. 
Thuis kan dan het inmiddels ingedroogde mos, vochtig gemaakt worden, op het moment dat determinatie 
het beste schikt. Een stereomicroscoop met een vergroting van 10x tot 20x met onder- en 
bovenverlichting is daarbij van grote waarde (fig.50). Kleine mosplantjes of delen van mosplanten zoals 
blaadjes, kunnen het beste in water, op een petrischaaltje, of op een objectglaasje toegedekt met een 
dekglaasje gelegd worden. De determinatie gaat dan op dezelfde wijze als hiervoor beschreven, maar het 
is allemaal beter te zien.  

Bewaren van mos 
Na determinatie is het aan te bevelen het mos in een nette convoluut te verpakken met daarop de naam 
van het betreffende mos, de vindplaats, de datum, de naam van de vinder, eventueel de determineerder en 
mogelijk andere bijzonderheden (fig.51a). Voor de vindplaats is het aan te raden de 
Amersfoortcoördinaten te vermelden, dit voor eventuele landelijke registratie. Deze zijn met behulp van 
stafkaarten of g.p.s. te bepalen. Het laten controleren van gedetermineerde mossen door meer ervaren 
mossenkenners, is zeker in het begin aan te bevelen.  
Het is zinvol, de zo verpakte en gecontroleerde mossen, op te slaan in een herbarium (fig.52). Bewaart in 
een droge omgeving blijft het mos tot in lengte van honderden 
jaren bruikbaar na opweken in water. Je kunt het dan als 
referentiemateriaal gebruiken om nieuw gevonden mossen mee te 
vergelijken. Ook kan het dienen als bewijs voor landelijke 
registratie en-of verspreidingskaartjes van de betreffende soort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.50  Mossen determineren thuis met behulp van 
microskopen 

fig.51 Convoluten, a zoals opgeslagen in herbarium 
 b inhoud en c voor tijdelijk  

ba 

c 

fig.52  Mossenherbarium 


