
Soortenlijst mossenwerkgroep 2016/2017 kilometerhok 210-475 

 

 
 

   16 november 2016 

1 Rhynchostegium confertum – Boomsnavelmos                 schors van een knotwilg langs de Douwelerkolk 

2 Orthotrichum affine – Gewone haarmuts   schors van een knotwilg langs de Douwelerkolk 

3 Brachythecium velutinum - Fluweelmos (zacht dikkopmos) dood liggend hout bij de kop Douwelerkolk 

4 Syntrichia laevipila – Boomsterretje    dood liggend hout bij de kop Douwelerkolk 

5 Grimmia pulvinata – Gewoon muisjesmos   beton bij ophaalbrug over het kanaal 

6 Syntrichia ruralis var. Arenicola – Groot duinsterretje  beton bij ophaalbrug over het kanaal 

7 Tortula muralis – Gewoon muursterretje   beton bij ophaalbrug over het kanaal 

8 Plagiomnium affine – Rond boogsterrenmos   stenige, zandige  berm  

9 Campylopus flexuosus – Boskronkelsteeltje   bodem aan de voet van Zwarte els aan waterkant Douwelerkolk 

10 Rhytidiadelphus squarrosus – Gewoon haakmos  zandig grasland ten NO van de Douwelerkolk 

11 Mnium hornum- Gewoon sterrenmos   bodem bij boomvoet Douwelerkolk 

12 Kindbergia praelonga- Fijn laddermos    boomvoet bij de Douwelerkolk 

 

 

      23 november 2016 

13 Bryum capillare - Gedraaid knikmos    Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

14 Syntrichia virescens – Uitgerand zodesterretje  Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 



 

      30 november 2016 

15 Syntrichia papillosa – Knikkersterretje   Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

16 Orthotrichum  lyellii – Broedhaarmuts   Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

17 Ceratodon purpureus – Gewoon purpersteeltje  Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

 

    14 december 2016 

18 Radula complanata – Gewoon schijfjesmos   Schors van een Es als laanboom 

      Syntrichia laevipila – Boomsterretje    Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

19 Orthotrichum obtusifolium – Stompe haarmuts  Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

20 Orthotrichum diaphanum – Grijze haarmuts   Schors van een  Goudiep langs de Oerdijk 

21 Syntrichia ruralis var. Ruralis – Daksterretje   Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

22 Hypnum cupressiforme var.lacunosum   Schors van een oude eik langs de Oerdijk 

  

     18 januari 2017 

      Syntrichia ruralis var. Ruralis – Daksterretje   Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

23 Syntrichia montana – Vioolsterretje    Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

24 Bryum argentum - Zilvermos     Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

      Grimmia pulvinata-  Gewoon muisjesmos   Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

25 Orthotrichum anomalum – Gesteelde haarmuts  Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

      Bryum capillare-  Gedraaid knikmos    Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

26 Brachythecium rutabulum – Gewoon dikkopmos  Kei, graniet in tuin 

 

   23 januari 2017 

27 Orthotrichum tenellum – Slanke haarmuts   Schors van Haagbeuk  Bakkerskamp Schalkhaar 

 

   1 februari 2017 

28 Marchantia  polymorpha – Parapluutjesmos    Tuin Dijkhuispad Schalkhaar 

29 Funaria hygrometrica – Gewoon krulmos   Tuin Dijkhuispad Schalkhaar 



30 Lunularia cruciata – Halve maantjesmos   Tuin Alferdinkweg Schalkhaar, in schaduw op de grond 

 

  8 februari 2017 

31 Schistidium crassipilum – Muurachterlichtmos  Tuin Alferdinkweg Schalkhaar op stapelmuurtje van halve stoeptegels 

     Syntrichia virescens -  Uitgerand zodesterretje  Op tuinhek langs voorkant van tuin aan Vosmanskamp 

32 Didymodon rigidulus – Broeddubbeltandmos  Op een stoeptegel aan de Vosmanskamp Schalkhaar.  

 

 

Tussen half febr en half maart 2017 

33 Zygodon rupestris – Parkiepenmos    Bovenkant van een al wat oudere hardhoutpaal vlak bij bosje met hoge bomen Kolkmansweg 

34 Pseudocrossidium hornschuchianum – Spits smaragdsteeltje Op een natuurspeelplaats op bodem bij Dijkhuispad 

35 Bryum dichotomum – Grofkorrelknikmos   Op de bodem bij natuurspeelplaats bij Dijkhuispad  

36 Brachythecium salebrosum – Glad dikkopmos  Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

37 Archidium alternifolium – Oermos    Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

38 Calliergonella cuspidata – Gewoon     Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

39 Pohlia annotina – Gewoon broedpeermos   Op de grond van een orangerieplant in vrij grote pot achtertuin Alferdinkweg 

40 Atrichum undulatum – Groot rimpelmos   Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

41 Dicranella heteromalla – Gewoon pluisjesmos  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaats bos 

42 Polytrichum commune var. Commune-  Gewoon haarmos  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

43 Campylopus introflexus – Grijs kronkelsteeltje  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

44 Pseudotaxiphyllum elegans – Gewoon pronkmos  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

45 Dicranoweissia cirrata – Gewoon sikkelsterretje  Op en tussen de bast van bomen 

46 Barbula convoluta – Gewoon smaragdsteeltje  Tussen stenen in achtertuin Alferdinkweg 57 Schalkhaar 

 

22 maart 2017 

47 Amblystegium serpens – Gewoon pluisdraadmos  Begraafplaats Schalkhaar openbare deel 

48 Barbula unguiculata – Kleismaragdsteeltje   Begraafplaats Schalkhaar openbare deel 

 

30 maart 2017 



49 Didymodon tophaceus- Stomp dubbeltandmos  In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar 

50 Ditrichum heteromallum- Gebogen smaltandmos  In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar  

51 Dicranella varia – Kleigreppelmos    In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar 

52 Weissia longifolia – Kogeltjesmos    In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar   

 

 

 

 

 

 

   

 

Gevonden soorten op alfabet 

 

Amblystegium serpens – Gewoon pluisdraadmos  Begraafplaats Schalkhaar openbare deel 

Archidium alternifolium – Oermos    Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

Atrichum undulatum – Groot rimpelmos   Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

Barbula convoluta – Gewoon smaragdsteeltje   Tussen stenen in achtertuin Alferdinkweg 57 Schalkhaar 

Barbula unguiculata – Kleismaragdsteeltje   Begraafplaats Schalkhaar openbare deel 

Brachythecium salebrosum – Glad dikkopmos                Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

Brachythecium rutabulum – Gewoon dikkopmos  Kei, graniet in tuin  

Brachythecium velutinum - Fluweelmos (zacht dikkopmos) dood liggend hout bij de kop Douwelerkolk 

Bryum argentum - Zilvermos     Op een dakpan van afdakje tegen noordmuur 

Bryum capillare - Gedraaid knikmos    Schors van een Goudiep langs de Oerdijk  

Bryum dichotomum – Grofkorrelknikmos   Op de bodem bij natuurspeelplaats bij Dijkhuispad 

Calliergonella cuspidata – Gewoon puntmos   Altijd waterhoudende wadi bij Deventer Ziekenhuis ambulance ingang. 

Campylopus flexuosus – Boskronkelsteeltje   bodem aan de voet van Zwarte els aan waterkant Douwelerkolk 

Campylopus introflexus – Grijs kronkelsteeltje   Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

Ceratodon purpureus – Gewoon purpersteeltje   Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 



Dicranella heteromalla – Gewoon pluisjesmos   Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaats bos 

Dicranella varia – Kleigreppelmos    In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar 

Dicranoweissia cirrata – Gewoon sikkelsterretje   Op en tussen de bast van bomen 

Didymodon rigidulus – Broeddubbeltandmos                Op een stoeptegel aan de Vosmanskamp Schalkhaar. 

Didymodon tophaceus- Stomp dubbeltandmos  In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar 

Ditrichum heteromallum- Gebogen smaltandmos  In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar  

Funaria hygrometrica – Gewoon krulmos   Tuin Dijkhuispad Schalkhaar 

Grimmia pulvinata – Gewoon muisjesmos   beton bij ophaalbrug over het kanaal 

Hypnum cupressiforme var.lacunosum    Schors van een oude eik langs de Oerdijk 

Kindbergia praelonga- Fijn laddermos     boomvoet bij de Douwelerkolk 

Lunularia cruciata – Halve maantjesmos   Tuin Alferdinkweg Schalkhaar in schaduw op bodem 

Marchantia  polymorpha – Parapluutjesmos    Tuin Dijkhuispad Schalkhaar 

Mnium hornum- Gewoon sterrenmos    bodem bij boomvoet Douwelerkolk 

Orthotrichum affine – Gewone haarmuts   schors van een knotwilg langs de Douwelerkolk 

Orthotrichum anomalum – Gesteelde haarmuts  dakpan van afdakje tegen noordmuur 

Orthotrichum diaphanum – Grijze haarmuts   Schors van een  Goudiep langs de Oerdijk 

Orthotrichum  lyellii – Broedhaarmuts    Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

Orthotrichum obtusifolium – Stompe haarmuts   Schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

Orthotrichum tenellum – Slanke haarmuts   Schors van Haagbeuk  Bakkerskamp Schalkhaar 

Pohlia annotina – Gewoon broedpeermos   Op de grond van een orangerieplant in vrij grote pot achtertuin Alferdinkweg 

Polytrichum commune var. Commune-  Gewoon haarmos  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

Plagiomnium affine – Rond boogsterrenmos   stenige, zandige  berm 

Pseudocrossidium hornschuchianum – Spits smaragdsteeltje  Op een natuurspeelplaats op bodem bij Dijkhuispad 

Pseudotaxiphyllum elegans – Gewoon pronkmos  Op de bodem tussen laanbomen in begraafplaatsbos 

Radula complanata – Gewoon schijfjesmos   Schors van een Es als laanboom 

Rhytidiadelphus squarrosus – Gewoon haakmos  zandig grasland ten NO van de Douwelerkolk 

Rhynchostegium confertum – Boomsnavelmos                 schors van een knotwilg langs de Douwelerkolk 

Schistidium crassipilum – Muurachterlichtmos   tuin Alferdinkweg Schalkhaar op stapelmuurtje van halve stoeptegels 

Syntrichia laevipila – Boomsterretje    dood liggend hout bij de kop Douwelerkolk 



Syntrichia montana – Vioolsterretje    dakpan van afdakje tegen noordmuur 

Syntrichia papillosa – Knikkersterretje    schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

Syntrichia ruralis var. Arenicola – Groot duinsterretje  beton bij ophaalbrug over het kanaal 

Syntrichia ruralis var. Ruralis – Daksterretje   schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

Syntrichia virescens – Uitgerand zodesterretje   schors van een Goudiep langs de Oerdijk 

Tortula muralis – Gewoon muursterretje   beton bij ophaalbrug over het kanaal 

Weissia longifolia – Kogeltjesmos    In grote wadi bij sportvelden Schalkhaar 

Zygodon rupestris – Parkiepenmos    Bovenkant van een al wat oudere hardhoutpaal vlak bij bosje met hoge bomen Kolkmansweg 

      


