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Bladmossen
Veenmos (Sphagnum)
Van dit geslacht zijn 31 soorten in Nederland inheems.

fig.83 Gewimperd veenmos
met lege sporenkapsels

Veenmossen zijn meestal rechtopstaande, in
dichte, zachte, natte kussens groeiende planten
zonder rhizoiden. Ze kunnen tientallen
fig.82 Gewimperd veenmos,
bladdoorsnede
centimeters lang worden. Aan de top van de
plant zit een dicht hoofdje van jonge takken. Verspreid aan de stengel zitten
bundels volgroeide takken. De blaadjes hebben geen nerf. Het merendeel
van de cellen bevat geen bladgroen, ze zijn hol, verstevigd door
dwarsbanden en kunnen volgezogen worden met water. Doordat de cellen
met bladgroen veel kleiner zijn, kleuren de planten bij uitdroging of
uitpersen bleekgroen tot bijna wit. De bolronde niet rijpe sporenkapsels
hebben een dekseltje, maar geen mutsje of peristoom. De sporenkapsels
staan op steeltjes bij de top van de planten. We kunnen veenmossen vinden
op natte venige en andere zure plaatsen, ook onder water of aan de
oppervlakte drijvend.

Opmerking: het determineren van veenmossen is zeer specialistisch werk. Het maken van blad- en
stengeldoorsneden is daarbij nodig en een microscoop met sterke vergroting is onmisbaar. Een aantal
soorten zijn in het veld, na enige oefening goed herkenbaar. Door de top van de plant af te breken zijn
vaak de stamblaadjes te zien met een sterke loupe.
Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum)
Middelgrote planten die in het voorjaar vaak sporenkapsels vormen. De takblaadjes hebben een spitse top
en de stamblaadjes zijn breed en stomp afgerond en aan de top gewimperd.
Standplaats: zeer algemeen op verstoord veen en in
natte zure bossen.

a

fig.84 Gewimperd veenmos met sporenkapsels

b

fig.85 Gewimperd veenmos,
a top van takblad b stamblad

Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum)
Variabele middelgrote planten die vaak herkenbaar
zijn aan de lange, gebogen, spits uitlopende
zijtakken met aanliggende blaadjes. Ze vertonen
enige gelijkenis met runderhorens.
Standplaats: zeer algemeen op verstoord veen en in
natte zure bossen. Ook aan de oevers van plassen.

fig.86 Geoord veenmos
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Gewoon veenmos (Sphagnum palustre)
Forse planten met mollige zijtakken en iets
uitstaande stompe bladtoppen. In groene, licht- of
rood-bruine vaak grote kussens groeiend.
Standplaats: Op natte verrijkte plaatsen in de
schaduw zoals in Elzenbroekbos en
veenmosrietland.

fig. 87 Gewoon veenmos

Haakveenmos (Sphagnum squarrosum)
Forse planten met hakig afstaande bladtoppen. Takken in bundels van 4 a 5. Haakveenmos is een van de
meer algemeen voorkomende veenmossen van Nederland.
Standplaats: op verstoord veen, vooral laagveen en verrijkte zure moerassen. Vaak in broekbossen.

fig.88 Haakveenmos

Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum)
In dichte compacte kussentjes of losse zoden
groeiende, vaak bleek grijsgroene planten. Blaadjes
met brede afgeronde top.
Standplaats: pionier op vochtige voedselarme zure
plaatsen.

fig.89 Kussentjesveenmos

Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum)
Middelgrote planten met lange smalle spits
toelopende blaadjes. De stamblaadjes zijn klein en
spits toelopend. Ondergedoken of aan de
oppervlakte drijvend zijn het slappe sliertige planten.
Standplaats: op natte zure plaatsen. Vaak drijvend
aan de oppervlakte of ondergedoken in zure
heidevennen, plassen en andere wateren en op de
oevers hiervan.

fig.90 Waterveenmos
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Topkapselmossen
Viertandmos (Tetraphis pellucida)
Van dit geslacht is 1 soort in
Nederland inheems.
Planten tot 15 mm lang, vaak in
grote zoden groeiend. Blaadjes
bijna rond met spitse top. Aan de
top van de planten zitten meestal
door blaadjes gevormde schoteltjes
met daarin broedkorrels.
fig.91 Viertandmos
Sporenkapsels staan op rechte
stelen en hebben 4 peristoomtanden.
Standplaats: op rot hout, humus en veen.
Haarmos (Polytrichum)
Van dit geslacht zijn 6 soorten in Nederland inheems.
Haarmossen zijn rechtopstaande stevige planten. Bij droogte liggen
de blaadjes aan en vochtig staan ze af. De blaadjes zijn vanaf een
breed kleurloos basisdeel, lancetvormig en eindigen in een spitse
punt. De nerf is zeer breed en bezet met lamellen. Sporenkapsels
hebben een trommelvel, een plat dekseltje met een korte snavel en
een harig mutsje. Sporenkapsels staan op lange rechte stelen.
Mannelijke planten vormen een rozet van blaadjes aan de top van
de plant met daartussen de antheridiën.

fig.92 Gewoon haarmos

fig.93 Ruig haarmos

Ruig haarmos (Polytrichum piliferum)
Tot 50 mm lange, maar meestal veel kleinere
grijsgroene planten. De blaadjes eindigen in een
glashaar. De bladrand is naar boven omgeslagen.
Mannelijke planten hebben in het voorjaar
opvallend rode rozetten aan de top.
Ruig haarmos groeit meestal in grote lage
zoden.
Standplaats: zeer droge voedselarme zandgrond,
veel op stuifzand.

Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum)
Tot meer dan 80 mm lange grijsgroene planten
met blaadjes uitlopend in een bruine punt. De
bladrand is naar boven omgeslagen.
Zandhaarmos vormt meestal dichte zoden.
Standplaats: meestal op droge voedselarme
zandgrond, op grove humus en veen.

fig.94 Zandhaarmos
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Opmerking: Gewoon haarmos, Fraai haarmos en Gerand haarmos zijn zonder rijpe sporenkapsels in
het veld nauwelijks te onderscheiden. Ze hebben alledrie een getande, niet omgeslagen bladrand. De kleur
van de planten kan variëren van lichtgroen tot dof donkergroen. Ze groeien meestal in grote dichte zoden
of dikke kussens. Microskopisch onderzoek is dan voor exakte determinatie noodzakelijk.
Gewoon haarmos (Polytrichum commune)
Tot 500 mm lange planten. Het sporenkapsel heeft een
duidelijke insnoering aan de basis. Het mutsje reikt ver
over het sporenkapsel.
Standplaats: vooral op natte, maar ook wel drogere
zandgrond en veen. Vaak bij zure poelen en vennen.

fig.95 Gewoon haarmos, sporenkapsels

Fraai haarmos (Polytrichum formosum)
Planten tot meer dan 100 mm lang. Het sporenkapsel is
weinig ingesnoerd aan de basis, heeft nagenoeg
evenwijdige zijkanten en is bijna vierkant in doorsnede.
Het mutsje omsluit het sporenkapsel helemaal.
Standplaats: vooral op vochtig tot vrij droog humeus
zand in open loof- en naaldbossen.

fig.96 Fraai haarmos, sporenkapsels

Gerand haarmos (Polytrichum longisetum)
Planten tot 100 mm lang. Het sporenkapsel is onder het midden
het breedst en wordt geleidelijk naar de top iets smaller, in
doorsnede 5 à 6 kantig en weinig
ingesnoerd aan de basis. Op donkere vochtige groeiplaatsen
kunnen de blaadjes een brede lichte rand hebben.
Standplaats: vooral op vrij droog zand, veen en humus.

Viltmuts (Pogonatum)
Van dit geslacht zijn 3 soorten in Nederland inheems.

fig.97 Gerand haarmos, sporenkapsels

Gewone viltmuts (Pogonatum aloides)
Kleine, stevige, tot 25 mm hoge, grijsgroene planten. De blaadjes hebben een zeer brede nerf met
lamellen. De bladtop is vrij stomp en heeft kleine tandjes aan de onderzijde. De bladrand is getand.
Sporenkapsels hebben een viltig mutsje en een wit trommelvel. Mannelijke planten zijn zeer klein en
hebben een toprozet.
Gewone viltmuts
groeit in lage dichte
zoden. Lichtgroene
protonema-matjes zijn
vaak te zien op de
bodem.
Standplaats: op lemig
zand vooral op steile
kanten, vaak op
wortelkluiten van
omgevallen bomen.
fig.98 Gewone viltmuts
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Rimpelmos (Atrichum)
Van dit geslacht zijn 3 soorten in Nederland inheems.
Groot rimpelmos (Atrichum undulatum)
Planten groot tot 80 mm lang. Volwassen planten zijn
donkergroen. De blaadjes zijn gerimpeld en hebben een
getande rand. De nerf is smal en loopt door tot in de top.
Op de nerf staan 4 tot 6 lamellen. De sporenkapsels zijn
slank en gebogen, ze hebben een trommelvel en 64
peristoomtanden. Het dekseltje is lang gesnaveld, het
mutsje lang en vliezig.
Standplaats: vooral op hellingkanten maar ook op allerlei
andere iets verrijkte bodem.

fig.99 Groot rimpelmos

Vedermos (Fissidens)
Van dit geslacht zijn 13 soorten in Nederland inheems.
Vedermossen zijn nauwelijks vertakte in twee rijen bebladerde planten. De blaadjes hebben een lange
nerf en zijn eivormig tot langwerpig tongvormig. Ze bestaan voor een deel uit twee lagen. De
sporenkapsels zitten aan de top of de zijkant van de
stengel gehecht.

fig.100 Groot vedermos

Groot vedermos (Fissidens
adianthoides)
Rechtopstaande planten tot 60 mm
lang. De blaadjes hebben een lichte,
getande rand. De nerf loopt door tot
in de spitse bladtop. De kapselstelen
zitten aan de zijkant van de stengels.
Standplaats: kalkhoudende veen- en
zandgrond, ook wel op oude beton.
fig.101 Gezoomd
vedermos, blaadjes

Gezoomd vedermos (Fissidens
bryoides)
Planten, tot 15 mm lang. De blaadjes
hebben een spitse top en een getande
rand met een lichte zoom. Kapselstelen
zitten aan de zijkant van de stengel
gehecht, zelden aan de top.
Standplaats: op leem, lemig zand en
klei.

fig.102 Gezoomd vedermos

Kleivedermos (Fissidens taxifolius)
Planten tot 20 mm lang. De blaadjes
hebben een spitse top, een getande rand
en zijn niet gezoomd. Kapselstelen
zitten aan de basis van de stengel
gehecht.
Standplaats: natte plaatsen, op leem en
klei.

fig.103 Kleivedermos
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Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.

b

Planten tot 30 mm lang maar meestal veel kleiner, groenkleurig maar soms ook wel
geelbruin of rood. 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 staan iets schuin, op purperrode rechtopstaande kapselstelen.
Standplaats: op allerlei plaatsen waar iets van plantengroei mogelijk is.

a

fig.104 Gewoon purpersteeltje, a sporenkapsels en b planten

Pluisjesmos (Dicranella)
Van dit geslacht zijn 7 soorten in Nederland inheems.
Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla)
Planten tot 25 mm lang, meestal
donkergroen. De blaadjes zijn gebogen
en voor het merendeel naar een kant
gericht. Het blad heeft een kort- breed
basisdeel en een lang, geheel uit nerf
bestaand, priemvormig topdeel.
Gewoon pluisjesmos groeit veelal in
grote dichte zoden. Sporenkapsels zijn
algemeen.
Standplaats: vooral op hellingkanten
van humeus zand.
fig.105 Gewoon pluisjesmos

Kroppluisjesmos (Dicranella cerviculata)
Planten tot 10 mm lang, meestal geelgroen. De blaadjes staan meestal naar alle kanten gericht. Het blad
heeft een kort breed basisdeel en een lang, geheel uit nerf bestaand priemvormig topdeel. Sporenkapsels
hebben aan de basis een kropje.
a
Zonder sporenkapsels is
Kroppluisjesmos moeilijk te
determineren.
Standplaats: natte plaatsen, op veen,
venig zand, venoevers en heide.

fig.106 Kroppluisjesmos, a sporenkapsels
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Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Planten tot 20 mm lang. Droge planten
zijn sterk kroezig, vochtig zijn de
lange gebogen blaadjes naar alle
kanten gericht. Jonge sporenkapsels
zijn olijfgroen, ze staan op rechte
stelen. Gewoon sikkelsterretje groeit in
kleine kussentjes of grotere zoden.
Standplaats: vooral op loofbomen,
maar ook op liggend dood hout en
grove humus.
fig.107 Gewoon sikkelsterretje

Gaffeltandmos (Dicranum)
Van dit geslacht zijn 10 soorten
in Nederland inheems.
Gewoon gaffeltandmos
(Dicranum scoparium)
Grote, meestal lichtgroene
planten, tot 70 mm lang. De
blaadjes zijn meestal gerimpeld
en vooral aan de toppen van de
planten licht gebogen en naar
een kant gericht. Het bovendeel
van de bladrand en de
fig.108 Gewoon gaffeltandmos a stengeltop
onderzijde van de lange nerf
zijn getand. De stengel is meestal bezet met rhizoidenvilt. Gewoon gaffeltandmos groeit in pollen of grote
losse zoden.
Standplaats: op humusrijk zand, veen, rot hout en op de voet van bomen.

Gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum)
Planten groot, tot meer dan 100 mm lang. De
blaadjes zijn grof getand en gerimpeld, ze zijn recht
en staan alle kanten op gericht. De stengel is rijk
voorzien van vuilwit rhizoidenvilt. Gerimpeld
gaffeltandmos groeit in pollen of grote losse zoden.
Standplaats op de bodem van vochtige loof- en
naaldbossen.

fig.109 Gerimpeld gaffeltandmos

Kronkelsteeltje (Campylopus)
Van dit geslacht zijn 6 soorten in Nederland inheems.
Kronkelsteeltjes zijn rechtopstaande planten tot 60 mm
lang. Bij droogte liggen de blaadjes aan en bij vochtig
weer staan ze af. De nerf is breed, minstens ⅓ van de
breedte van het basisdeel van het blad. Het topdeel van
het blad is priemvormig. De planten staan vaak in
dichte zoden. De sporenkapsels staan op sterk
kronkelige stelen.
fig.110 Grijs kronkelsteeltje, sporenkapsels
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Breekblaadje (Campylopus pyriformis)
Lichtgroene planten tot 20 mm lang.
Meestal met veel losliggende
bootvormige broedblaadjes. Deze
komen ook vrij als je er overwrijft.
Breekblaadje groeit in grote dunne
zoden of kleine polletjes.
Standplaats: vooral op humus, humeus
zand, de strooisellaag en op rot hout. In
bossen, heide en veengebieden.
fig.111 Breekblaadje

a

Boskronkelsteeltje (Campylopus
flexuosus)
Planten tot 50 mm lang, glanzend
donkergroen met roodbruin
rhizoidenvilt aan de stengel. De
blaadjes hebben oortjes aan de basis.
Bij overwrijven laten broedtakjes los
van de planten.
Standplaats: vooral op humus in zowel
loof- als naaldbos en heide.

fig.112 Boskronkelsteeltje, a bladbasis met oortjes

Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus)
Planten tot 60 mm lang, glanzend donkergroen,
vaak met een grijze schijn. De blaadjes eindigen in
een glashaar, deze zijn soms moeilijk te vinden. Bij
droge planten staan de glasharen haaks af.
Standplaats: o.a. op droog voedselarm zand, humus,
en rot hout. In loofbossen maar vooral in naaldbos
en heide. Ook wel op rieten daken en in
wegbermen.

Kussentjesmos (Leucobryum glaucum)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Bleekgroene of grijsgroene tot 50 mm lange planten.
Kussentjesmos groeit in kleine tot zeer grote bolle
kussens. De blaadjes zijn stevig, ze bestaan voor het
merendeel uit nerf. Weinig bladcellen bevatten
bladgroen waardoor
de planten bijna wit
worden bij
uitdroging.
Standplaats: op
strooisel en
boomvoeten in zowel
loof- als naaldbos en
fig. 114 Kussentjesmos,
op veen.
bladdoorsnede

fig.113 Grijs kronkelsteelte

fig.115 Kussentjesmos
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Sterretje (Tortula en Syntrichia)
Van deze geslachten zijn 14 soorten in Nederland inheems.
Sterretjes zijn rechtopstaande planten met brede, met papillen bezette blaadjes. De
bladtop is breed en stomp. De meeste soorten hebben een als lange glashaar
uittredende nerf. Sporenkapsels kunnen op een lange of korte steel staan. De
peristoomtanden zijn lang en spiraalvormig gedraaid. Een aantal soorten vormt
regelmatig broedorganen.
Gewoon muursterretje (Tortula muralis)
fig.116 Duinsterretje,
Planten klein, tot 10 mm lang, geelgroen tot dof donkergroen. De blaadjes zijn
blad
tongvormig met een tot aan de top omgeslagen bladrand en lange glashaar.
Sporenkapsels zijn meestal aanwezig op een lange steel, ze steken hoog boven de planten uit.
Standplaats: op allerlei voldoende vochtige steenachtige materialen
a

fig.117 Gewoon muursterretje, a sporenkapsels

Duinsterretje (Syntrichia ruralis)
Een zeer variabele soort waarvan drie variëteiten
onderscheiden worden. De planten kunnen tot 70
mm lang zijn, maar zijn meestal veel kleiner. De
kleur is vaak groen of geelgroen, maar soms ook wel
geelbruin. De blaadjes zijn veelal gebogen,
gootvormig of vlak met een breed of smal
toelopende stompe top. De glashaar is lang. De nerf
in het blad is rood. Sporenkapsels zijn zeldzaam.
Standplaats: vooral in de duinen, maar ook op beton,
steen en golfplatendaken van asbestcement. Ook wel
op bomen, vooral wilgen en populieren.
fig.118 Duinsterretje

Knikkersterretje (Syntrichia papillosa)
Planten klein, tot 10 mm lang, groen, droog dofgroen tot
roodbruin. De blaadjes van droge planten hebben naar binnen
gerolde randen. Bij vochtige planten zijn de bolronde
broedkorrels op de nerf zichtbaar. De glashaar is vrij kort.
Standplaats: in kleine of grote zoden op bomen. Ook wel op
beschaduwde daken van beton of asbestcement.

fig.119 Knikkersterretje
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Smaragdsteeltje (Barbula en Pseudocrossidium)
Van deze geslachten zijn 4 soorten in Nederland inheems.
De planten zijn gevorkt vertakt en als ze in het volle licht staan opvallend geel. De blaadjes zijn papilleus.
De planten staan vaak in grote dichte zoden op kalkrijke plaatsen. Sporenkapsels komen vaak voor. De
kapselstelen zijn smaragdgroen, de peristoomtanden zijn lang en spiraalvormig om elkaar gedraaid.
Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta)
Planten tot 20 mm
lang. De blaadjes zijn
enigszins tongvormig
met een kort
toegespitste top. De
bladrand is gedeeltelijk
omgeslagen.
Standplaats: in de
duinen, op puin, oude
muren, klei, leem en
zand.

a

fig.120 Gewoon smaragdsteeltje, a bladtoppen

Kleismaragdsteeltje (Barbula unguiculata)
Planten tot 25 mm lang. 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.
Standplaats: in de duinen, op puin, oude muren,
klei, leem en zand.

a

fig.121 Kleismaragdsteeltje, a bladtop

Spits smaragdsteeltje (Pseudocrossidium hornschuchiana)
Planten tot 10 mm lang. De blaadjes zijn breed aan de basis
en lopen geleidelijk toe naar de spitse top. De bladrand is
vanaf de basis tot de top sterk ingerold.
Standplaats: in de duinen, op puin, oude muren, klei, leem en
zand.

a

Achterlichtmos (Schistidium)
Van dit geslacht zijn 4 soorten in Nederland inheems.
fig.122 Spits smaragdsteeltje, a bladtoppen
Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum)
Planten tot 50 mm lang. De blaadjes zijn langwerpig eirond en eindigen in een spitse kleurloze punt. De
sporenkapsels zijn zittend,
hebben een vuurrood dekseltje en
een vliezig mutsje. Gewoon
achterlichtmos groeit in losse,
donkergroene tot zwarte
kussentjes
Standplaats: droge steenachtige
materialen, vooral op bruggen,
stuwen en andere betonwerken en
op daken van asbestcement en
betonpannen.
fig.123 Muurachterlichtmos
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Muisjesmos (Grimmia)
Van dit geslacht zijn 12 soorten in Nederland inheems.
Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata)
Planten tot 20 mm lang. De blaadjes zijn langwerpig eirond met een lange glashaar. Sporenkapsels zijn
gestreept en hangen aan
a
een kromgebogen steel
b
waardoor de kapsels
meestal tussen de
blaadjes verscholen
zitten. Muisjesmos groeit
in grijsgroene bolle
kussentjes.
Standplaats: vooral op
steenachtige materialen
zoals muren, daken en
fig.124 Gewoon muisjesmos, a plant en b blaadjes
beton. Ook wel op
bomen, vooral Wilgen en Populieren.
Krulmos (Funaria)
Van dit geslacht zijn 2 soorten in Nederland inheems.
Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica)
Planten tot 20 mm lang. De blaadjes zijn breed, omgekeerd eirond met een spitse top. Sporenkapsels
zitten meestal aan sterk kronkelende stelen, ze zijn bleekgroen. De sporenkapsels zijn niet symmetrisch
en hebben een scheef geplaatste opening. De dekseltjes zijn lensvormig. De mutsjes hebben een lange
steel die schuin wegsteekt.
Standplaats: pionier op allerlei verstoorde voldoende vochtige grond.

a

fig.125 Gewoon krulmos, a sporenkapsels

Knikkertjesmos (Physcomitrium)
Van dit geslacht zijn 3 soorten in Nederland
inheems.
Gewoon knikkertjesmos (Physcomitrium
pyriforme)
Planten tot 10 mm lang, de blaadjes zitten in een
rozet, ze zijn eivormig met spitse top. Het blad is in
het bovenste deel getand en de nerf loopt tot de top.
De sporenkapsels zijn bijna bolrond, ze staan
rechtop op een lange steel.
Standplaats: nat lemig zand, leem of klei, op slooten beekoevers, op akkers en in weilanden.
fig.126 Gewoon knikkertjesmos
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Geelsteeltje (Orthodontium lineare)
Van dit geslacht is 1 soort in Nederland inheems.
Planten tot 10 mm lang. Blaadjes zijn lang en smal. Droog schrompelen de blaadjes warrig ineen, nat zijn
ze vaak iets naar een kant gericht.
Sporenkapsels zijn in het voorjaar
a
massaal aanwezig, deze zijn niet
symmetrisch. Ze hangen meestal
iets over met een buikje aan de
onderzijde. Jonge kapselstelen zijn
bleek wijnrood, later geel tot
geelbruin. Geelsteeltje groeit in
kleine kussentjes of in grote dunne
zoden.
Standplaats: vooral op humus en
rot hout en op de voet van bomen
fig.127 Geelsteeltje, a sporenkapsel
in loof- en naaldbos.
Peermos (Pohlia)
Van dit geslacht zijn 12 soorten in Nederland
inheems.
Gewoon peermos (Pohlia nutans)
Planten tot 60 mm lang, maar meestal veel
kleiner. De blaadjes zijn langwerpig eirond met
een getande top. Sporenkapsels zijn peervormig
en hangen naar beneden aan lange roodbruine
kapselstelen. Sporenkapsels breken gemakkelijk
af waarna een bos van kapselstelen achter blijft.
Gewoon peermos
groeit in losse planten tussen andere mossen of
fig.128 Gewoon peermos
in lage dichte zoden.
Standplaats: op droog tot nat zand, veen, humus en rot hout.
Knikmos (Bryum)
Van dit geslacht zijn 31 soorten in Nederland inheems.
Knikmossen zijn overwegend kleine pionierplanten met eironde blaadjes en een spitse punt. De blaadjes
zijn meestal gezoomd. Sporenkapsels hangen naar beneden geknikt aan een rechte steel. Veel soorten
vormen broedorganen in de bladoksels (broedknoppen) of aan de
rhizoiden (broedknolletjes). Knikmossen groeien tussen andere
mossen of in kleine of grotere polletjes of lage dichte zoden.

a

fig.130 Gedraaid knikmos, sporenkapsels

fig.129 Braamknikmos, a blad
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Gedraaid knikmos (Bryum capillare)
Planten tot 25 mm lang. Blaadjes eirond met de grootste
breedte in het midden en meestal een lang uittredende nerf.
Nat, staan de blaadjes af, bij droogte zijn ze spiraalvormig
gedraaid. Sporenkapsels hangen aan lange rechte
kapselstelen.
Standplaats: op de grond, op allerlei steenachtige
materialen en op levende en dode bomen.

b

fig.131 Gedraaid knikmos, a nat en b droog

Braamknikmos (Bryum rubens)
Planten tot 15 mm lang, groen tot donkergroen en vaak
met rood aangelopen blaadjes. Braamknikmos groeit in
kleine plukjes of losse zoden. Aan de rhizoiden zitten
meestal rode, soms ook wel witte broedknolletjes, op natte
standplaatsen zitten broedknolletjes ook wel aan korte
rhizoiden hogerop aan de stengel.
Standplaats: allerlei sterk verrijkte grond, o.a. in
moestuinen en op akkers.
fig.132 Braamknikmos

Geelkorrelknikmos (Bryum barnesii)
Planten meestal zeer klein, tot 15 mm lang. De kleur is meestal
lichtgroen tot bijna geel. De bladoksels zitten vaak propvol met
broedknoppen.
Standplaats: pionier op allerlei verstoorde grond, o.a. in
moestuinen, op akkers en langs wegen en paden.

fig.133 Geelkorrelknikmos

Grofkorrelknikmos (Bryum dichotomum)
Zeer kleine tot 15 mm lange groene planten. Meestal
zijn er enkele alleenstaande broedknoppen in de
bladoksels aanwezig.
Standplaats: pionier op allerlei verstoorde grond, o.a. in
moestuinen, op akkers en langs wegen en paden.
fig.134 Grofkorrelknikmos

Zilvermos (Bryum argenteum)
Planten zeer klein, tot 15 mm. De slanke, iets
knotsvormige planten zijn meestal zilvergrijs door
het ontbreken van bladgroen in de bladtoppen. De
blaadjes zijn zeer hol en meestal aanliggend. Vaak
zitten broedknoppen in de bladoksel.
Standplaats: pionier op allerlei verstoorde grond,
vooral in de menselijke woonomgeving. Ook op
muren, daken, stoepen en wegen.
fig.135 Zilvermos

