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1 INLEIDING 
 

Inmiddels is het al zo’n 10 jaar traditie dat de mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven en 

bryologen van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg regelmatig gezamenlijk het veld ingaan. Zo 

hebben we eerder onderzoek gedaan in het Weerterbos (2009) en de Meinweg (2012).  

Het Leudal stond bij veel leden van de werkgroep hoog op de lijst om te onderzoeken omdat het 

landschappelijk een bijzonder fraai gebied is met meerdere beekjes die voor Nederlandse begrippen 

diepe dalen hebben uitgesleten. Bovendien zijn er enkele terreinen waar natuurontwikkeling heeft 

plaatsgehad en dat kan ook voor verrassende waarnemingen zorgen.   

Aan het veldwerk hebben de volgende personen meegewerkt: Margriet Bekking, Bernard Beukers, 

Willemiek van Deutekom, Peter Eenshuistra, Dick Haaksma, Kees van Kessel, John Leclaire, Colinda 

van Meer, Peter van Ruth, José Scheenen, Marleen Smulders, Leo Spoormakers, Paul Spreuwenberg, 

jan Verstraeten, Trudy Vos, Ria Wieland.  

 
 
  

Foto 1: de werkgroep zoekt mossen langs de Leubeek 
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2 WERKWIJZE 
 

Het inventariseren gaat per km-hok (een vierkante kilometer volgens de topografische kaart), waarbij 

wij ons niet beperken tot de natuurgebieden, maar het hele km-hok zo goed mogelijk bekijken. Een 

inventarisatiedag duurt doorgaans van ongeveer 9.30 uur – tot 15.30 uur. Vanaf de topografische 

kaart beoordelen we welke percelen binnen deze km² interessant lijken en vervolgens gaan we aan 

de slag. Soms zijn geselecteerde gebieden niet of moeilijk toegankelijk vanwege hoge waterstanden 

of ruige begroeiing met bijvoorbeeld bramen of brandnetels. Per km-hok noteren we op een 

streeplijst welke soorten er voorkomen; daarbij tekenen we tevens aan in welke biotoop de soort 

gevonden is en of er eventueel sporenkapsels aanwezig zijn. Wanneer een soort in meerdere 

biotopen voorkomt, noteren we die soort slechts eenmaal. Een enkele keer lukt het om in één dag 

een km-hok af te ronden, maar meestal bezoeken we een km-hok twee keer.  

Soorten die we in het veld niet met zekerheid op naam kunnen brengen, nemen we mee voor 

microscopische determinatie. Bijzondere soorten zijn als bewijsmateriaal opgenomen in een 

herbarium. Determinaties gebeuren meestal met behulp van de ‘Beknopte Mosflora van Nederland 

en België’ (Siebel & During, 2006), ‘De Nederlandse Bladmossen’ (Touw & Rubers, 1989) en ‘De 

Nederlandse levermossen en hauwmossen’ (Gradstein & van Melick, 1996).  

In totaal hebben we 184 verschillende soorten en variëteiten genoteerd in zeven verschillende km-

hokken. Alle gegevens zijn opgenomen in de Verspreidingsatlas van de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF).  

 

 

  

Foto 2: werkgroep gebruikt de lunch (foto Marleen Smulders) 
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3 GEBIED 
 

Het onderzochte gebied bestrijkt zeven km-hokken, gelegen tussen de plaatsen Heythuysen/Roggel 

in het westen en Haelen/Nunhem in het oosten.  

 
 

 

  

Afbeelding 1: kaart van het onderzochte gebied (opentopo.nl) 
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4 Beschrijving per biotoop 
 

4.1 Beken en beekbegeleidende bossen  
 

De beken in het Leudal liggen bijzonder fraai in het landschap. Vaak hebben ze een diep dal 

uitgesleten, op sommige plaatsen gaat het om meerdere meters. Door de steilte blijft er weinig blad 

liggen, waardoor de min of meer lemige wanden soms mooi met mossen begroeid zijn. 

Ook de beekbegeleidende bossen zijn interessant voor mossen. Door de hoge luchtvochtigheid en 

beschutte ligging hebben veel mossen een plaats weten te vinden op de stammen van diverse 

bomen. Dat geldt overigens niet voor de veel voorkomende Elzen, daarop zie je zelden andere 

soorten dan de algemene slaapmossen zoals Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), 

Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga). Maar er 

staan ook veel Hazelaars, Wilgen en Essen en de stammen daarvan zijn fraai begroeid met epifyten. 

In het Leudal zijn meerdere beken (Zelsterbeek, Tungelroysche Beek/Leubeek en Haelense Beek); 

deze worden hieronder apart onder de loep genomen. 

 

• Zelsterbeek 
De Zelsterbeek ligt in het noordelijk deel van het Leudal en heeft - evenals de Leubeek - veel 

meanders maar is wel wat smaller; er is echter een behoorlijk overloopgebied, waar zich een 

breed moerasbos heeft kunnen vestigen met onder meer Elzen. Daar groeien weinig 

bodemsoorten, maar wel valt op dat er mooie populaties van Stomp boogsterrenmos 

(Plagiomnium ellipticum) groeien. Tegen de beekwand hebben zich slechts enkele soorten 

gevestigd, vooral Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians), Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides) 

en Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla) en iets hoger tegen een vochtig kantje Veenknikmos 

(foto 3) (Bryum pseudo-

triquetrum), allemaal algemene 

soorten. Het Kegelmos 

(Conocephalum conicum) 

daarentegen, dat iets verderop 

staat, behoort tot de zeldzame 

soorten. Het is een fors lever-

mos dat altijd in een vochtige 

omgeving groeit, meestal langs 

beken maar het wordt ook wel 

gevonden op vochtige muren. 

We vinden het op twee ver-

schillende locaties langs de 

Zelsterbeek. Er staan langs 

deze beek behoorlijk wat forse, 

oude Essen en Wilgen, waar-

van de stammen uitzonderlijk mooi met mossen zijn bedekt. Vooral het levermossentrio Gewoon 

schijfjesmos (Radula complanata), Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) en Helmroestmos 

Foto 3: Veenknikmos 
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(Frullania dilatata) heeft zich massaal op deze bomen gevestigd. Ook staat er opvallend veel 

Kwastjesmos (Platygyrium repens), dit mos vormt broedtakjes waardoor het zich bij gunstige 

omstandigheden gemakkelijk kan verspreiden. De Haarmutsen (Orthotrichums) zijn hier ook goed 

vertegenwoordigd, vooral algemene soorten, waaronder ook veel polletjes van Gekroesde haar-

muts (O. pulchellum). Op een enkele plaats groeit Boommos (Pylaisia polyantha). Het meest 

opvallend zijn een paar grote volwassen Essen met een bijzondere mosbegroeiing: aan de voet 

mooie grote populaties van Spatelmos (Homalia trichomanoides), wat hogerop Recht palmpjes-

mos (Isothecium alopecuroides) en Struikmos (Thamnobryum alopecuroides). Die laatste wordt 

regelmatig gevonden in Zuid-Limburg en in het Rivierengebied, maar is in deze omgeving nog 

maar weinig waargenomen. Op zo’n drie meter hoogte menen we Groot kringmos (Neckera 

crispa) te zien en dankzij een lange bryoloog in ons gezelschap kunnen we van dichtbij beoor-

delen dat dit juist is. Dit mos wordt in heel Nederland bij de zeer zeldzame (zzz) soorten gerekend 

en staat (nog) als gevoelig op de Rode Lijst Mossen. Het is echter wel bezig aan een opmars. 

Sinds 2005 is het opgegeven in 28 atlasblokken, terwijl er in de periode vóór 2005 slechts waar-

nemingen zijn van 9 atlasblokken, waarvan de meeste dateren van vóór 1980 (NDFF, 2019). 

Langs de Zelsterbeek groeit het op twee verschillende bomen, zo’n twee kilometer van elkaar 

verwijderd. De tweede vondst was ook op een Es, het was echter slechts een klein plukje dat 

werd omringd door een grote populatie van enkele vierkante decimeters Gewoon zijdemos 

(Homalothecium sericeum).  

 

• Tungelroysche Beek/Leubeek 
De Tungelroysche Beek en de Leubeek is een en dezelfde beek, die onderweg van naam ver-

andert. Er is een deel met heel steile wanden en het is soms moeilijk om af te dalen. Op sommige 

plaatsen lukt 

dat wel en daar 

is dan bijvoor-

beeld Gewone 

viltmuts (foto 4) 

(Pogonatum 

aloides) te 

bewonderen; 

het groeit er op 

meerdere plaat-

sen in prachtige 

grote aaneen-

gesloten tapij-

ten, compleet 

met de viltige 

sporenkapsels 

waaraan het zijn 

naam te danken 

Foto 4: Gewone viltmuts met sporenkapsels 
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heeft. Tegen die steile wand zien we ook forse matten met Nerflevermos (Diplophyllum albicans) 

en Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides). Lager op een natter deel staat Flesjesmos (Blasia 

pusilla), een soort die evenals Nerflevermos als kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Ook vallen de 

grote aaneengesloten matten op van Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum) en 

Knikkend palmpjesmos (Isothecium myuosuroides). Knikkend palmpjesmos verspreidt zich in rap 

tempo over ons land, het was oorspronkelijk een epifyt die vooral in oude bossen voorkwam. Het 

wordt echter steeds vaker waargenomen in jongere bossen en incidenteel ook op de bodem, 

zoals hier (NDFF, 2019). De stenen van de vistrappen worden ook bekeken, daarop vinden we 

soorten die van natte plaatsen houden, zoals Moerassnavelmos (Oxyrrynchium speciosum), 

Watervalmos (Rhynchostegium riparioides), Beekmos (Leptodictyum riparium) en 

Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium).  

Nabij de Ursulamolen zijn er plaatselijk ook heel steile wanden, maar het lukt toch om op enkele 

plaatsen dicht bij de beek te komen. Tegen de wanden staat bijvoorbeeld Lippenmos 

(Chiloscyphus polyanthos), het is de enige vindplaats in het onderzoeksgebied. Verder staat er 

Draadjespeermos (foto 5) (Pohlia flexuosa), een soort die algemeen is in Zuidoost-Brabant, maar 

verder in Nederland zeer zeldzaam is.  

  

Foto 5: Draadjespeermos 
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Nabij de Busjop staat het water in de beek laag (oktober 2017) en zijn er kale steilkantjes ont-

staan. Die worden afgespeurd op pioniers en we noteren daar algemene soorten als Knolletjes- 

en Kleigreppelmos (Dicranella staphylina en D. varia), Gewoon broed-, Bolletjes- en Bleek peer-

mos (Pohlia annotina, P. bul-

bifera en P. wahlenbergii), hier 

en daar Rood knikmos (Bryum 

pallens), veel Flesjesmos (foto 

6) (Blasia pusilla) en Slankmos 

(Leptobryum pyriforme).  

Verder stroomafwaarts, waar 

de Zelsterbeek in de Leubeek 

uitkomt, is een groot moerassig 

gebied maar door de droge 

zomer is het nu vrijwel droog. 

Kegelmos en Flesjesmos 

worden in kleine hoeveelheden 

op de oever van de Leubeek 

gevonden. Deze Rode Lijst-

soorten staan ook langs de Zelsterbeek. Ook zien we op meerdere plaatsen Bleek peermos 

(Pohlia wahlenbergii) en tegen een steile lemige wand die verder helemaal kaal is, staat 

Leemgreppelmos (Dicranella rufescens).  

De boom- en struikbegroeiing bestaat vooral uit Hazelaar, Els , Berk en Vlier; op sommige 

plaatsen ook Essen. De soortenrijkdom op de stammen en takken is erg groot en er groeien 

bijzondere mossen als Gewoon pelsmos (Porella platyphylla), Glad kringmos (Neckera 

complanata), en op veel plaatsen Boommos. Die laatste soort groeit ook langs de Zelsterbeek, 

maar slechts mondjesmaat. Ook Kwastjesmos komt plaatselijk langs de Leubeek heel talrijk voor, 

net als langs de Zelsterbeek. Wel zien we een grote verscheidenheid aan Haarmutsen langs de 

Leubeek, op meerdere plaatsen Gekroesde haarmuts (foto 7) (Orthotrichum pulchellum), maar 

ook veel Ruige-, Bonte-, Gladde- en 

Slanke haarmuts (O speciosum, O. 

stramineum, O. striatum en O. 

tenellum). Twee bijzondere haar-

mutsen kunnen nog aan dat rijtje 

toegevoegd worden, te weten: 

Stompe haarmuts (O. obtusifolium) 

die zich op een Vlier heeft geves-

tigd en Ronde haarmuts (O. patens) 

op een Hazelaar. Net als Groot 

kringmos neemt het aantal 

waarnemingen van Ronde haar-

muts de laatste jaren erg toe: 

waargenomen in 16 atlasblokken 

vóór 2005 en in 63 atlasblokken daarna (NDDF, 2019). 

 

Foto 6: Flesjesmos 

Foto 7: Gekroesde haarmuts met sporenkapsels 



De mossen van het Leudal    11 

 
 

• Haelense Beek 
We starten ons onderzoek langs de Haelense Beek in Nunhem, waar de beek tussen woonhuizen 

en een bedrijventerrein loopt. Er is een flauwe helling vanaf de weg naar de beek toe en het ziet 

eruit alsof die enkele maanden geleden is aangelegd of opgeschoond. De beschaduwde oever is 

reeds begroeid met grassen en kruiden, maar er zijn nog voldoende kale stukken op de lemige 

bodem waar de mossen nog niet weggeconcurreerd zijn. Allerlei pioniers hebben hier hun kans 

gegrepen. We vinden er soorten, die we verder in het onderzoeksgebied niet of nauwelijks 

gezien hebben, zoals Gewoon knopmos (Phascum cuspidatum), Gewoon kleimos (Tortula 

truncata), Klein rimpelmos (Atrichum tenellum), Flesjesmos (Blasia pusilla), en vooral veel 

levermossen waaronder Echt vetmos (Aneura pinguis), Gewoon moerasvorkje (Riccardia 

chamedryfolia) en het zeldzame Violet landvorkje (foto 8) (Riccia subbifurca). Ook kunnen we 

daar Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis) aan de lijst toevoegen. Al met al vinden we op een 

traject van nauwelijks 100 meter 30 verschillende soorten. 

De bosjes langs de Haelense Beek zijn erg ontoegankelijk vanwege de ruige ondergroei met 

brandnetels. Af en toe wagen we ons een stukje de ruigte in, maar de stammen zijn nauwelijks 

begroeid. Wel vinden we er Kwastjesmos (Platygyrium repens). 

 

 

 

Foto 8: Violet landvorkje 
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4.2 Loofbossen 
Het onderzoeksproject start 

met het bekijken van het 

bosje met jonge Zomer-

eiken, vlak bij de parkeer-

plaats van het Bezoekers-

centrum. Zulke bosjes zijn 

vaak interessant voor 

epifyten, zeker als ze een 

beetje beschut liggen. Het is 

meteen raak; op een stam 

zo’n 30 cm van de grond 

groeit een kleine populatie 

van Groot touwtjesmos 

(Anomodon viticulosus), 

een soort die in de 

uiterwaarden van het 

Rivierengebied niet heel 

zeldzaam is en ook in Zuid-

Limburg regelmatig gevonden wordt, maar op andere plaatsen in Nederland nauwelijks wordt waar-

genomen. Ook verder zijn de stammen mooi begroeid, de meeste epifyten die je er kunt verwachten 

staan er wel, maar behalve het genoemde Groot touwtjesmos geen echte bijzonderheden. Vooral 

veel Haarmutsen, maar het is niet zo’n gunstige tijd (najaar) om Haarmutsen op naam te brengen, 

omdat die vooral in het voorjaar kapsels dragen en er zijn meestal sporenkapsels nodig voor de 

determinatie.  

Een vergelijkbaar 

bosje ligt ook ten 

noorden van de Sint 

Elisabethsdreef, 

waar we enkele 

maanden later 

doorheen struinen. 

Ook daar vinden we 

na goed zoeken 

Groot touwtjesmos, 

maar slechts enkele 

takjes. Wel kunnen 

we daar nog een 

paar mooie 

populaties van 

Gewoon pelsmos 

(foto 10) (Porella 

platyphylla) 

Foto 9: stammen van jonge Eiken worden nauwgezet bekeken 

Foto 10: Gewoon pelsmos 
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bewonderen en nu zien we wel meer kapselende Haarmutsen onder meer Bonte-, Ronde- en 

Gekroesde haarmuts (Orthotrichum stramineum, O. patens en O. pulchellum). 

Verder zijn er veel gemengde loofbossen, waar Zomereik, Berk en Els groeien en soms ook 

Amerikaanse eik. Aan de voet van een Els groeit Dwergplatmos (Plagiothecium latebricola). Wat 

epifyten betreft is vooral Zomereik interessant, met name op de horizontale takken kunnen aardige 

soorten groeien, die takken worden dan ook naarstig afgespeurd. De meest verrassende waarneming 

is Weerhaakmos (Antitrichia curtipendula), die op zo’n tak groeit in een matje van 8 x 4 cm² op een 

hoogte van bijna twee meter. Weerhaakmos is goed te herkennen aan de tanden aan de top, die als 

weerhaakjes zijn teruggebogen. Op de stam van een oude Zomereik groeien plukjes 

Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima), dit is een heel klein levermosje en behoort tot de 

soorten die de laatste jaren toenemen.  

Op plaatsen waar niet zo veel blad blijft liggen zijn ook bodemmossen te bewonderen. Vaak gaat het 

over algemene soorten als Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Geplooid snavelmos 

(Eurynchium striatum), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) en Gewoon thujamos 

(Thuidium tamariscinum), soorten die in elk onderzocht km-hok zijn waargenomen.  

 

4.3 Naaldbos 
 

Naaldbossen zijn vaak 

interessant voor bodem-

mossen, dit In tegenstelling 

tot loofbossen, waar deze 

mossen het doorgaans laten 

afweten vanwege de 

bladeren op de grond. In 

naaldbossen worden de 

mossen hooguit in de winter 

tijdelijk door naalden van 

Lariksen bedekt. Voorwaarde 

voor een mooie mosbe-

groeiing is wel dat de bomen 

niet te dicht opeen staan, 

zodat er voldoende licht op 

de bodem kan vallen.  

De naaldbossen die wij in het Leudal bezoeken zijn vaak bedekt met prachtige aaneengesloten 

mossentapijten. Dat zijn dan vaak algemene soorten als Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum), 

Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Gewoon 

Thujamos (Thuidium tamariscinum) en Bronsmos (Pleurozium schreberi). Maar daartussen duiken 

ook regelmatig bijzondere soorten op zoals Grof etagemos (Loeskeobryum brevirostre), dat we 

aantreffen nabij de Zelsterbeek in een Douglasbos, grenzend aan een berkenbos.  

Langs de Roggelseweg ligt ook een Douglasbos dat erg te lijden heeft gehad van de storm een week 

eerder. Tussen de omgewaaide bomen door, vinden we een prachtige mat met Grof snavelmos 

(Eurynchium angustirete) en in de buurt ook Glanzend etagemos (Hylocomium splendens). Hoewel 

Foto 11: Gerimpeld platmos 
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Grof etagemos en Grof snavelmos nog steeds tot de zeldzaamste bodemmossen van Nederland 

behoren, neemt het aantal waarnemingen in Nederland de laatste jaren wel toe (NDDF, 2019). 

Gerimpeld platmos (foto 11) (Plagiothecium undulatum) is niet zo’n zeldzame soort en ook in het 

Leudal komt het in vier van de zeven onderzochte km-hokken voor; zijn prachtige verschijning trekt 

echter wel  steeds extra aandacht.  

4.4  Mossen op wegterend hout 
 
In veel bossen in het Leudal liggen her en der mooi bemoste stammen op de bodem. Dood hout op 

de bodem is voor allerlei organismen interessant en ook mossen profiteren ervan dat er steeds meer 

hout in de bossen blijft liggen. Een voorbeeld hiervan is Krulbladmos (foto 12) (Nowellia curvifolia) 

dat we ontdekken 

op een vrijwel kale 

wegterende stam 

van een naaldboom 

in het gebied waar 

de  Zelsterbeek en 

de Leubeek 

samenkomen. In de 

nabijheid groeit 

Gedrongen kantmos 

(Lophocolea 

heterophylla). De 

meeste waarne-

mingen van Krul-

bladmos  komen 

van de Veluwe en 

verder wordt het 

verspreid over het 

land af en toe ge-

vonden, maar het 

hoort nog steeds bij de zeldzame soorten; in Midden- en Noord-Limburg is het slechts eenmaal 

eerder gevonden in de Meinweg in 2012 (Smulders, 2014). Net als Krulbladmos zijn er nog een aantal 

vondsten die we vrijwel uitsluitend op wegterend hout groeien, zoals Geklauwd Pronkmos 

(Herzogiella seligeri), Geelsteeltje (Orthodontium lineare), Gewoon knopjesmos (Aulacomnium 

androgynum) en Viertandmos (Tetraphis pellucida). Die laatste soort dankt zijn Nederlandse naam 

aan het sporenkapsel, dat met vier tanden openspringt. Dwergplatmos (Plagiothecium latebricola) 

vinden we ook een keer op een stronk, maar die groeit ook wel op boomvoeten en datzelfde geldt 

voor Bros gaffeltandmos (Dicranum tauricum) en Boskronkelsteeltje (Campylopus flexuosus). Die 

laatste soort bedekt hier en daar grote delen van dode boomstammen.  

  

Foto 12: Krulbladmos 
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4.5   Stenige substraten 
 

Er zijn veel mossen die min of meer gebonden zijn aan stenige substraten. Natuurlijke standplaatsen 

voor deze soorten, zoals rotsen, zijn er in Nederland nauwelijks maar dat wil niet zeggen dat die 

soorten bij ons niet voorkomen. Beton, stoepranden en bakstenen muurtjes zijn vaak plaatsen waar 

je deze mossen kunt vinden, zeker wanneer ze op beschaduwde en/of vochtige plaatsen liggen. In 

het Leudal noteren wij tijdens ons onderzoek 34 verschillende soorten op steen, onder meer bij de 

twee molens (St. Elisabethsmolen en Ursulamolen), rondom het Bezoekerscentrum en in het 

kloosterpark. Maar ook bij stenen bruggetjes, paaltjes, muurtjes bij woningen en zelfs bij 

wildroosters loont het soms de moeite om te goed te kijken. 

Rondom de molens zijn veel bakstenen muren die vooral begroeid zijn met verschillende Dubbel-

tandmossen (Didymodons): Breed-, Broed-, Stomp- en Muurdubbeltandmos  (foto 13) (D. luridus,  

D. rigidulus, D. tophaceus en D. vinealis). Ook de Smaragdsteeltjes (Barbula’s) staan er volop. Op 

meerdere plaatsen vinden we Muursnavelmos (Rhynchostegium murale), mooie pollen van Gedraaid 

knikmos (Bryum capillare) en op voegen tussen de bakstenen Muurknikmos (Bryum radiculosum). Op 

de betonnen liggers bij een wildrooster hebben aardig wat mossen zich gevestigd, ook het reeds 

genoemde Muursnavelmos, verder onder andere Muisjesmos (Grimmia pulvinata), Muurachter-

lichtmos (Schistidium crassipilum) en een klein slaapmos met gekromde blaadjes, dat bij micros-

copische controle thuis Gewoon spatwatermos (Hygrohypnum luridum) blijkt te zijn in een erg kleine 

groeivorm. Hoewel de Nederlandse naam dat niet zou zeggen is het een vrij zeldzame soort die 

vooral voorkomt op oeverbeschoeiingen en dan meestal bij stromend kalkhoudend water, maar ook 

wel in spatzones bij stilstaand water (Touw, 1989).  

Foto 13: Broeddubbeltandmos met broedlichamen in bladoksels 
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Het park rondom het voormalig klooster Sint Elisabeth is ook bezocht. Er staat een gebouwtje dat 

opgetrokken is uit mergelblokken, waarmee een stukje Zuid-Limburg naar Haelen is verplaatst. Op de 

mergelsteen groeit Opgerold smaragdsteeltje (Pseudocrossidium revolutum) in mooie matjes, een 

zeldzame soort die kalkrijke stenen prefereert. Buiten Zuid-Limburg wordt het verspreid over het 

midden en zuiden van Nederland opgegeven (NDFF, 2019). Maar niet alleen de mergelstenen zijn 

mooi met mossen begroeid, ook de stoepranden, verharde paden en muurtjes trekken onze 

aandacht. De hier-

boven genoemde 

Dubbeltandmossen 

staan er ook volop, met 

uitzondering van 

Stomp dubbeltandmos. 

Er groeit wel Klei-

dubbeltandmos 

(Didymodon fallax), 

maar slechts mondjes-

maat. Op een gemet-

seld monument staat 

Oranjesteeltje 

(Bryoerythrophyllum 

recurvirostre) en ook 

een kleine populatie 

van Gewoon aloëmos 

(foto 14) (Aloina 

aloides, var. ambigua).  

 

 

4.6   Natuurontwikkeling 
 
Langs de Tungelroysche Beek is op meerdere plaatsen aan natuurherstel gedaan. Zowel ten noorden 

als ten zuiden van de beek zijn percelen geplagd. Sommige zijn ze al weer aardig met grassen en 

kruiden begroeid, maar er zijn ook nog veel open stukken waar mossen de concurrentie nog 

aankunnen.  

Op het geplagde terrein ten noorden van de beek (km-hok 192/361) komt hier en daar al wel wat 

Struikhei op, verder is de bodem echter nog vrij kaal. Grote viltmuts (Pogonatum urnigerum) komt er 

verspreid in kleine hoeveelheden voor; het groeit er samen met vooral Gewoon broedpeermos 

(Pohlia annotina). Op enkele plaatsen zien we Echt vetmos (Aneura pinguis) en Lichtrandmos 

(Jungermannia gracillima). Deze levermossen hebben zich ook op de oever van een poel een eindje 

verderop gevestigd. Hier vinden we onder meer ook nog Bolletjespeermos (Pohlia bulbifera), Grof 

draadmos (Cephaloziella hampeana) en Cederhoutmos (Lophozia bicrenata). Het aantal waar-

nemingen van die laatstgenoemde soort is sinds 1990 zo sterk gedaald, dat het als Bedreigd op de 

Rode Lijst is terecht gekomen. Die achteruitgang is waarschijnlijk het gevolg van vergrassing en 

verruiging van geschikte terreinen (NDFF, 2019).  

Foto 14: Gewoon aloëmos met sporenkapsels 
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Aan de andere kant van de beek, maar nog wel ten noorden 

van de Speckerweg, ligt nog een geplagd perceel. Tussen de 

opschietende Berken en jonge Struikhei komen drie 

verschillende soorten Viltmutsen (Pogonatum) voor, waarbij 

de Grote viltmuts (foto15) (P. urnigerum) vele tientallen 

vierkante meters in beslag neemt. Kleine viltmuts (P. nanum) 

en Gewone viltmuts (P. aloides) hebben zich hier  en daar ook 

kunnen vestigen, maar slechts mondjesmaat. Ook zien we veel 

donkergroene plekken op de bodem waarbij we in het veld 

niet verder komen dan Draadmos (Cephaloziella); bij controle 

thuis blijkt het allemaal Grof draadmos (foto 16)  

(C. hampeana) te zijn, dezelfde soort die ook op het geplagde 

terrein aan de andere kant van de beek groeit. Aan de rand 

van het terrein is een lemig kantje, het ligt op het noorden en 

wordt beschaduwd door lage vegetatie. Hier ontdekken we 

Stomp zaagmos (Diplophyllum obtusifolium), het heeft volop 

perianthen en strekt zich over vele vierkante meters uit als een 

roodbruin tapijt. Hoewel Stomp zaagmos tot 2005 nog van 19 

km-hokken rond Eindhoven (van Melick, 2008) is opgegeven, is 

dit mos sindsdien door Eindhovense werkgroep bij geen enkel 

project meer waargenomen. In Limburg is het voor het laatst in 

1947 gevonden, en ook in de rest van Nederland wordt de 

soort sporadisch opgegeven. Het staat inmiddels als Bedreigd op de Rode Lijst. Hier groeit het in 

gezelschap van onder meer Lichtrandmos (Jungermannia gracillima), Grof draadmos (Cephaloziella 

hampeana), Kort smaltandmos (Ditrichum lineare) en Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum). Met 

uitzondering van Lichtrandmos zijn het allemaal zeldzame soorten in Nederland. Kort smaltandmos 

Foto 16: Grof draadmos met 
antheridiën (mannelijke geslachts-
organen) 

Foto 15: Grote viltmuts met sporenkapsels 
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groeit tussen de andere mossen verspreid over een groot deel van het terrein.  

Ten zuiden van de Speckerweg ligt nog een geplagd terrein dat ten tijde van ons bezoek (mei 2017) 

helemaal droog is gevallen, maar het is duidelijk dat het op andere momenten wel eens onder water 

staat. Wat meteen opvalt is Gewoon haarmos (Polytrichum commune var. perigoniale). Het groeit er 

in grote tapijten en de massale sporenkapsels vormen een oranjerode gloed over het veld. 

Daartussen groeien in kleine hoeveelheden Korreltjespeermos en Gewoon broedpeermos (Pohlia 

camptotrachela en P. annotina). 

Nabij de Busjop 
Dit natuurontwikkelingsterrein is ongeveer twee jaar geleden ontstaan en intussen aardig begroeid 

met grassen en kruiden. Er zijn echter nog veel kale plekken en bij de plas is een drooggevallen zone, 

waar een aantal mossoorten ook een plek heeft gevonden. Wat onder meer opvalt zijn de vele 

rozetjes van het zeldzame Kropgoudkorrelmos (foto 17) (Fossombronia incurva); het is een levermos 

dat er uitziet als miniatuur slakropje. Een ander zeldzaam levermos, dat hier en daar een rozetje 

vormt, is Dik landvorkje (Riccia beyrichiana). Ook Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis) laat zich 

zien. Die laatste soort is overigens niet zo ‘gewoon’ als de Nederlandse naam doet vermoeden, want 

het hoort ook bij de zeldzame soorten. Verder zijn er veel polletjes van Groot kortsteeltje (Pleuridium 

subulatum), maar ook algemene pioniers zoals Slankmos (Leptobryum pyriforme), Rood- en 

Braamknikmos (Bryum pallens en B. rubens) staan er volop. 

Foto 17: Kropgoudkorrelmos 
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5 SOORTEN VAN DE RODE LIJST 
 

In dit hoofdstuk komen soorten van de Rode Lijst Mossen aan bod.  

Er zal verwezen worden naar het Atlasproject (van Melick, 2008). De andere genoemde projecten 

gaan over de Kampina (Haaksma 2008), het Wijboschbroek (Smulders, 2008), het Weerterbos 

(Smulders, 2009), de Geelders (Bekking & Smulders, 2011), de Maashorst (Bekking, 2012), De 

Meinweg (Smulders 2012), Venrode en omgeving (Smulders 2012), Beerzedal (Smulders 2014). Het 

voorkomen in Nederland is volgens de online Verspreidingsatlas (NDFF, 2019)  

In hoofdstuk 6 volgt een complete soortenlijst van de inventarisatie van het huidige project.  

Onderstaande statusindeling is volgens de toelichting op de Rode Lijst Mossen (Siebel, 2006) en de 

zeldzaamheidscode is volgens de Standaardlijst Nederlandse Mossen. 

 

         Rode Lijst 

 
Status verklaring 

GE: gevoelig Soorten, die stabiel of toegenomen zijn, maar 

tot dusver zeer zeldzaam zijn, en soorten die 

sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar (nog) 

algemeen zijn 

KW: kwetsbaar Soorten, die matig zijn afgenomen en nu vrij 

tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot 

zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam 

zijn 

BE: bedreigd Soorten, die sterk zijn afgenomen en nu 

zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die 

zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn 

EB: ernstig bedreigd Soorten, die zeer sterk zijn afgenomen en nu 

zeer zeldzaam zijn 

 

Zeldzaamheid 

 

Categorie Waargenomen percentage in Nederland 

Algemeen (a) Meer dan 12,5% van de atlasblokken 

Vrij zeldzaam (z) Tussen 5 en 12,5% van de atlasblokken 

Zeldzaam (zz) Tussen 1 en 5% van de atlasblokken 

Zeer zeldzaam (zzz) In minder dan 1% van de atlasblokken 
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Lever- en hauwmossen 

 

Blasia pusilla (Flesjesmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘z’, in 4 km-hokken 

Het voorkomen van Flesjesmos in Nederland is vrijwel beperkt tot de Pleistocene zandgronden. Het 

staat sinds 2012 op de Rode Lijst. De soort gaat duidelijk achteruit, waarschijnlijk als gevolg van de 

droogte en de toename van voedselrijkdom (NDFF, 2019). Het komt voor op plaatsen waar de bodem 

om diverse redenen kaal is, zoals geschoonde sloten, natuurontwikkelingsterreinen e.d. Bij bezoek 

aan dit soort locaties is er een redelijke kans Flesjesmos aan te treffen, zo is onze ervaring. Tijdens 

het Atlasproject is het in 9% van de km-hokken gevonden. Tijdens de onderzoeken daarna is het 

slechts in vier van de negen projecten genoteerd. Kennelijk zijn de oevers van de beken in het Leudal 

geschikte plaatsen voor Flesjesmos, want de waarnemingen die we hier doen zijn steeds nabij de 

beken, eenmaal langs de Haelense beek en verder steeds langs de Leubeek, maar wel in drie 

verschillende km-hokken.   

 

Conocephalum conicum (Kegelmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘zz’, in 2 km-hokken  

Kegelmos is een opvallende soort die niet moeilijk in het veld herkenbaar is. Dit thalleuze levermos 

kan een beekwand over meerdere meters bedekken. Het komt vrij algemeen voor in Zuid-Limburg, in 

delen van Twente en de Achterhoek en bij de monding van de Maas. Ook in Zuidoost-Brabant is het 

niet zeldzaam, maar in de rest van Nederland komt het sporadisch voor. Tijdens het Atlasproject is 

het in 1,3% van de km-hokken gevonden. Sindsdien is het door ons bij twee projecten genoteerd, te 

weten in het Wijboschbroek waar het in 9 van de 11 onderzochte km-hokken massaal tegen de 

greppelwanden groeide; verder in de Geelders waar het ook vele meters greppelwand bedekte. De 

waarnemingen in het Leudal zijn bescheiden van omvang; we vinden het langs de Zelsterbeek op 

enkele plaatsen en ook langs de Leubeek vlak bij de plaats waar de Zelsterbeek in de Leubeek 

uitmondt.  

Diplophyllum albicans (Nerflevermos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘z’, in 1 km-hok  

Het voorkomen van Nerflevermos is in Nederland beperkt tot het Pleistocene deel. Het was daar 

redelijk algemeen, maar gaat duidelijk achteruit. Het groeit vooral in bossen tegen steile 

beschaduwde greppelwanden. Tijdens het Atlasproject is het in 7,2 % van de km-hokken waar-

genomen en ook daarna hebben we het nog volop gevonden, zoals op de Kampina en bij het project 

Venrode, waar het zelfs in zeven verschillende km-hokken is genoteerd. Je zou dus denken dat het 

met de achteruitgang wel meevalt. In tegenstelling tot enkele decennia geleden echter zijn de popu-

laties nu heel klein. Voorheen was het normaal dat een greppelwand over vele meters bedekt was, 

nu zijn we al blij als we hier en daar een klein matje zien. De enige waarneming bij het huidige pro-

ject is op een plaats waar zich langs de Leubeek een hoge steile wand heeft gevormd en tot onze 

vreugde groeit het daar in mooie grote matten. In de nabije omgeving groeit ook een mooie 
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populatie Gewone viltmuts (Pogonatum aloides) en wat lager en dichter bij de beek Flesjesmos 

(Blasia pusilla).  

Diplophyllum obtusifolium (Stomp zaagmos) 

Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 1 km-hok  

Stomp zaagmos is veel zeldzamer dan Nerflevermos. Er zijn concentraties van waarnemingen in 

Zuidoost-Brabant, op de Veluwe en in Drenthe. Vóór 1950 is het ook in Zuid-Limburg gevonden.  

De groeiplaatsen zijn open tot licht beschaduwde plaatsen op lemige bodems.  

Sinds het Atlasproject heeft de Eindhovense werkgroep Stomp zaagmos niet meer gevonden. 

Bovendien is het de eerste keer dat het in Midden- of Noord-Limburg gevonden is. De groeiplaats is 

een geplagd terrein nabij de beek langs de Speckerweg, ten zuiden van Tungelroysche Beek. Aan de 

rand van het terrein is een lemige kant die gedeeltelijk beschaduwd wordt door lage vegetatie. Dit 

mooie levermos groeit hier welig in een populatie van meerdere m². Begeleidende soorten zijn onder 

meer Lichtrandmos (Jungermannia gracillima), Grof draadmos (Cephaloziella hampeana) en Kort 

smaltandmos (Ditrichum lineare). 

  

Lophozia bicrenata (Cederhoutmos) 

Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 1 km-hok 

Cederhoutmos komt vooral voor op steilkanten in bos en hei en langs paden. Het aantal 

waarnemingen daalt fors, zowel landelijk als in Zuidoost-Brabant en Limburg. Tijdens het Atlasproject 

noteerden we het in bijna 7% van de km-hokken en sindsdien hebben we het slechts drie keer 

gevonden: (Tregelaar Oirschot in 2014, Schoorkuilen Nederweert in 2015 en Grootmeer Vessem in 

2015). De achteruitgang wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door vergrassing en verruiging van 

het biotoop (NDFF, 2019).  

De vindplaats in het Leudal is langs de Speckerweg ten noorden van de Tungelroysche Beek op een 

geplagd terrein dat nog vrij kaal is, maar hier en daar komt al wel Struikhei op. Op de drooggevallen 

oever van een poel staat het Cederhoutmos in een kleine populatie tussen Echt vetmos (Aneura 

pinguis), Lichtrandmos (Jungermannia gracillima) en Grof draadmos (Cephaloziella hampeana). 

Bladmossen 

 

Anomodon viticulosus (Groot touwtjesmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 km-hokken 

Groot touwtjesmos komt vooral in de uiterwaardbossen van het Rivierengebied voor, waar het groeit 

op de voeten van Wilg, Es en Populier en verder vind je het op mergel en in holle wegen in Zuid-

Limburg. Het verschijnt steeds op steeds basenrijke standplaatsen, maar buiten de genoemde 

gebieden zijn er slechts weinig vindplaatsen in Nederland.  

Tijdens het Atlasproject zijn geen waarnemingen van Groot touwtjesmos gedaan en sindsdien 

hebben we het alleen in het Wijboschbroek gevonden. Daar is het in twee km-hokken genoteerd, 

maar wel in hetzelfde bosperceel, beide keren op de stam van een Schietwilg. 

De vondsten van het huidige project zijn beide van jonge eikenbosjes, waar het groeit op de stam van 

de jonge bomen. De mooiste populatie is van het kleine bosje grenzend aan de parkeerplaats nabij 

het Bezoekerscentrum, het andere bos ligt ten noorden van de Sint Elisabethsdreef.  
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Eurynchium angustirete (Grof snavelmos) 

Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Grof snavelmos is in Nederland altijd al een zeer zeldzame soort geweest, van voor 1980 is slechts 

één vindplaats bekend en sindsdien breidt het zich langzaam uit. We vinden het echter nog steeds 

sporadisch. Sinds het afsluiten van het Atlasproject hebben we het alleen in het Weerterbos 

gevonden. Dat was een mooie populatie van meerdere m² in een perceel met Sparren, waar de 

bomen ver uit elkaar staan zodat er nog voldoende licht op de bodem kan vallen. De waarneming van 

het huidige project is van een Douglasbos langs de Roggelseweg. De bodem is daar mooi met mossen 

begroeid; behalve het Grof snavelmos staat er ook veel Geplooid snavelmos (E. striatum), Gewoon 

Thujamos (Thuidium tamariscinum) en in kleinere hoeveelheden Glanzend etagemos (Hylocomium 

splendens).  

Neckera crispa (Groot kringmos) 

Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 2 km-hokken 

Hoewel het aantal waarnemingen de laatste jaren toeneemt, wordt Groot kringmos nog 

steeds tot de zeldzame mossen gerekend. Verspreid over het land zijn er sinds 2005 

waarnemingen uit 28 atlasblokken (ter vergelijking vóór 2005 slechts 9 atlasblokken). In 

Nederland groeit Groot kringmos vooral op bomen, alleen in Zuid-Limburg komt het voor op 

kalkhellingen. Tijdens het Atlasproject hebben we het niet gevonden. In 2007 verschijnt het 

voor het eerst op een soortenlijst van de Eindhovense werkgroep tijdens het onderzoek in 

het Wijboschbroek. Vervolgens vinden we het op landgoed Baest en in de Scheeken. 

In het Leudal vinden we het op twee locaties langs de Zelsterbeek, ongeveer twee kilometer 

van elkaar verwijderd. De eerste waarneming is van de stam van een Es, waar behalve de 

mooie populatie van Groot kringmos ook Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides) en 

Struikmos (Thamnobryum alopecurum) te bewonderen is. De andere vondst is slechts een 

klein plukje, dat overgroeid wordt door Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum).  

 

Plagiothecium cavifolium (Lössplatmos)  

Rode Lijstcategorie: Gevoelig (BE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Lössplatmos komt, zoals de Nederlandse naam al suggereert, vooral voor op lössachtige 

bodems. De meeste waarnemingen komen dan ook uit Zuid-Limburg, verder van de 

Veluwezoom en ook rond Eindhoven is deze soort enkele keren genoteerd. Buiten deze 

gebieden is het van slechts enkele plaatsen bekend. Sinds het Atlasproject heeft de 

Eindhovense werkgroep dit mos bij de verschillende onderzoeksprojecten niet meer 

gevonden. 

De huidige waarneming is nabij de Sint Ursula molen; het groeit daar tegen een lichte 

helling, die beschaduwd wordt door bomen. Het is een mooie aaneengesloten populatie van 

wel enkele vierkante meters. Lössplatmos is in deze omgeving eerder gevonden, er zijn twee 

waarnemingen van het betreffende atlasblok uit 1985 (NDFF 2019).  
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6 SOORTENLIJST TOTAAL 
 

Hieronder volgt een soortenlijst met daarachter de km-hokken waarin de soort is waargenomen.  

Voor de betekenis van de codes voor de Rode Lijst en zeldzaamheid zie de tabel aan het begin van 

hoofdstuk 5. 

 
 
  

Foto 8: verlaten lunchplaats (foto Marleen Smulders) 
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Amblystegium serpens f f f f * f * 7   Gewoon pluisdraadmos aaa 

Amblystegium tenax   f           1   Waterpluisdraadmos z 

Amblystegium varium   * * * * f   5   Oeverpluisdraadmos a 

Aneura pinguis       *   f   2   Echt vetmos a 

Anomodon viticulosus * *           2 KW Groot touwtjesmos zz 

Anthoceros agrestis       f f     2   Gewoon hauwmos zz 

Antitrichia curtipendula *             1   Weerhaakmos zz 

Atrichum tenellum       *   *   2   Klein rimpelmos a 

Atrichum undulatum f f f f f f f 7   Groot rimpelmos aa 

Aulacomnium androgynum * * * * * * * 7   Gewoon knopjesmos aa 

Barbula convoluta * f * * *   * 6   Gewoon smaragdsteeltje aaa 

Barbula convoluta var. 
sardoa   * *       * 3   Gewoon smaragdsteeltje   

Barbula unguiculata * * * * *   * 6   Kleismaragdsteeltje aaa 

Blasia pusilla   *   * * *   4 KW Flesjesmos z 

Brachythecium albicans * * * * * * * 7   Bleek dikkopmos aaa 

Brachythecium rutabulum f f f f f f f 7   Gewoon dikkopmos aaa 

Brachythecium salebrosum *   f     f   3   Glad dikkopmos aa 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre   f     f     2   Oranjesteeltje a 

Bryum argenteum * * * * f * * 7   Zilvermos aaa 

Bryum barnesii   * * * * f * 6   Geelkorrelknikmos aaa 

Bryum bornholmense *   *         2   Aardappelknikmos zz 

Bryum capillare f * f f * f * 7   Gedraaid knikmos aaa 

Bryum dichotomum * *   * f   f 5   Grofkorrelknikmos aaa 

Bryum klinggraeffii         *     1   Scharlakenknolknikmos z 

Bryum microerythrocarpum         * * * 3   Roestknolknikmos z 

Bryum pallens         *     1   Rood knikmos a 

Bryum pseudotriquetrum   *   *       2   Veenknikmos a 

Bryum radiculosum   *     *   * 3   Muurknikmos a 

Bryum rubens (s.s.) * f * f *   * 6   Braamknikmos aa 

Bryum tenuisetum     *     *   2   Oranjeknolknikmos a 

Calliergonella cuspidata   *   * * *   4   Gewoon puntmos aaa 
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Calypogeia fissa     *     * * 3   Moerasbuidelmos a 

Calypogeia integristipula             * 1   Langbladig buidelmos zz 

Calypogeia muelleriana     *     * * 3   Gaaf buidelmos a 

Campylopus flexuosus * *     *   * 4   Boskronkelsteeltje aa 

Campylopus introflexus f * * * f f f 7   Grijs kronkelsteeltje aaa 

Campylopus pyriformis * * * * * * * 7   Breekblaadje aa 

Cephalozia bicuspidata   f f         2   Gewoon maanmos a 

Cephaloziella divaricata *       f *   3   Gewoon draadmos a 

Cephaloziella hampeana   f       f   2   Grof draadmos zz 

Ceratodon purpureus * f f f f f f 7   Gewoon purpersteeltje aaa 

Chiloscyphus polyanthos     *         1   Lippenmos a 

Cololejeunea minutissima     f       * 2   Dwergwratjesmos zz 

Conocephalum conicum     * *       2 KW Kegelmos zz 

Cryphaea heteromalla f f f f   f f 6   Vliermos aa 

Dicranella heteromalla * f f * f f * 7   Gewoon pluisjesmos aa 

Dicranella rufescens       *       1   Leemgreppelmos zz 

Dicranella staphylina   * * * * * * 6   Knolletjesgreppelmos aa 

Dicranella varia   *   * *     3   Kleigreppelmos aa 

Dicranoweisia cirrata f f f f f f f 7   Gewoon sikkelsterretje aaa 

Dicranum montanum * * * * * * * 7   Bossig gaffeltandmos a 

Dicranum scoparium * * * * * * * 7   Gewoon gaffeltandmos aa 

Dicranum tauricum   *   *   *   3   Bros gaffeltandmos a 

Didymodon fallax   *         * 2   Kleidubbeltandmos a 

Didymodon luridus   * *       * 3   Breed dubbeltandmos a 

Didymodon rigidulus * * * *     * 5   Broeddubbeltandmos a 

Didymodon tophaceus     *         1   Stomp dubbeltandmos a 

Didymodon vinealis   * *         2   Muurdubbeltandmos a 

Diplophyllum albicans   *           1 KW Nerflevermos z 

Diplophyllum obtusifolium           f   1 BE Stomp zaagmos zz 

Ditrichum cylindricum   * * * * * * 6   Hakig smaltandmos a 

Ditrichum lineare           * * 2   Kort smaltandmos zz 

Drepanocladus aduncus         * *   2   Moerassikkelmos aa 
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Eurhynchium angustirete             * 1 GE Grof snavelmos zzz 

Eurhynchium striatum * * * * * * * 7   Geplooid snavelmos aa 

Fissidens bryoides   f * *       3   Gezoomd vedermos a 

Fossombronia incurva         f     1   Kropgoudkorrelmos zz 

Frullania dilatata * f * * * f * 7   Helmroestmos aa 

Funaria hygrometrica f f f f   f f 6   Gewoon krulmos aaa 

Grimmia pulvinata f f f f f f f 7   Gewoon muisjesmos aaa 

Herzogiella seligeri f f   *   f   4   Geklauwd pronkmos a 

Homalia trichomanoides * f       f   3   Spatelmos z 

Homalothecium sericeum * * *     *   4   Gewoon zijdemos aa 

Hygrohypnum luridum *             1   Gewoon spatwatermos z 

Hylocomium splendens *           * 2   Glanzend etagemos a 

Hypnum andoi * *   * *   * 5   Bosklauwtjesmos a 

Hypnum cupressiforme f f f f f f f 7   Gesnaveld klauwtjesmos aaa 

Hypnum jutlandicum * * * * * * * 7   Heideklauwtjesmos aa 

Isothecium alopecuroides   *           1   Recht palmpjesmos z 

Isothecium myosuroides * * * *   * * 6   Knikkend palmpjesmos aa 

Jungermannia gracillima           f   1   Lichtrandmos a 

Kindbergia praelonga * * * * * * * 7   Fijn laddermos aaa 

Lepidozia reptans     * *       2   Neptunusmos a 

Leptobryum pyriforme   *   * f   * 4   Slankmos aa 

Leptodictyum riparium f f f f f f   6   Beekmos aa 

Leptodictyum riparium var. 
abbreviatum f     f       2   Beekmos   

Leskea polycarpa f     * f     3   Uiterwaardmos a 

Leucobryum glaucum   *   *       2   Kussentjesmos a 

Loeskeobryum brevirostre   f           1   Grof etagemos zz 

Lophocolea bidentata * * * * * *   6   Gewoon kantmos aa 

Lophocolea heterophylla f f f * f f f 7   Gedrongen kantmos aaa 

Lophocolea semiteres   *           1   Gaaf kantmos a 

Lophozia bicrenata           f   1 BE Cederhoutmos zz 

Marchantia polymorpha * * * f * *   6   Parapluutjesmos aaa 
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Metzgeria furcata * * * * * * * 7   Bleek boomvorkje aa 

Mnium hornum * * f f * f f 7   Gewoon sterrenmos aa 

Neckera complanata     *         1   Glad kringmos zz 

Neckera crispa *   *         2 GE Groot kringmos zzz 

Nowellia curvifolia       *       1   Krulbladmos zz 

Orthodontium lineare f f f f f f f 7   Geelsteeltje aa 

Orthotrichum affine f f f f f f f 7   Gewone haarmuts aaa 

Orthotrichum anomalum f f   f   f   4   Gesteelde haarmuts aa 

Orthotrichum diaphanum f f f f f f f 7   Grijze haarmuts aaa 

Orthotrichum lyellii * * * * * * * 7   Broedhaarmuts aa 

Orthotrichum obtusifolium     *         1   Stompe haarmuts zz 

Orthotrichum patens f         f f 3   Ronde haarmuts zz 

Orthotrichum pulchellum f f f     f f 5   Gekroesde haarmuts aa 

Orthotrichum speciosum     f f       2   Ruige haarmuts a 

Orthotrichum stramineum f         f   2   Bonte haarmuts a 

Orthotrichum striatum f   f f f f f 6   Gladde haarmuts aa 

Orthotrichum tenellum f * f         3   Slanke haarmuts a 

Oxyrrhynchium hians * * * *   *   5   Kleisnavelmos aa 

Oxyrrhynchium speciosum   *           1   Moerassnavelmos a 

Pellia endiviifolia   *   * *     3   Gekroesd plakkaatmos a 

Pellia epiphylla * * *     *   4   Gewoon plakkaatmos aa 

Phascum cuspidatum       f       1   Gewoon knopmos aa 

Physcomitrium pyriforme * f   * f f   5   Gewoon knikkertjesmos aa 

Plagiomnium affine * * * * * * * 7   Rond boogsterrenmos aa 

Plagiomnium ellipticum   *     *     2   Stomp boogsterrenmos z 

Plagiomnium undulatum * * * *   *   5   
Gerimpeld 
boogsterrenmos aa 

Plagiothecium cavifolium     *         1 BE Lössplatmos zzz 

Plagiothecium denticulatum 
var. denticulaltum   f * * * * * 6   Glanzend platmos aa 

Plagiothecium laetum   * * * * * * 6   Krom platmos aa 

Plagiothecium latebricola   * *         2   Dwergplatmos z 

Plagiothecium nemorale * * * *   *   5   Groot platmos a 
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Plagiothecium undulatum * * *       * 4   Gerimpeld platmos a 

Platygyrium repens * * * *   * * 6   Kwastjesmos z 

Pleuridium subulatum   *   f * f   4   Groot kortsteeltje z 

Pleurozium schreberi * * * * * * * 7   Bronsmos aa 

Pogonatum aloides   f f *   * f 5   Gewone viltmuts z 

Pogonatum nanum           f * 2   Kleine viltmuts zz 

Pogonatum urnigerum           *   1   Grote viltmuts z 

Pohlia annotina       * * *   3   Gewoon broedpeermos a 

Pohlia bulbifera         * *   2   Bolletjespeermos z 

Pohlia camptotrachela           *   1   Korreltjespeermos z 

Pohlia flexuosa   * *         2   Draadjespeermos zz 

Pohlia nutans f * f *   f * 6   Gewoon peermos aa 

Pohlia wahlenbergii   *   * *     3   Bleek peermos z 

Polytrichum commune var. 
perigoniale * *       * * 4   Gewoon haarmos aa 

Polytrichum formosum * * f * * * * 7   Fraai haarmos aa 

Polytrichum juniperinum 
var. juniper. * *   * f * * 6   Zandhaarmos aa 

Polytrichum longisetum     *     * * 3   Gerand haarmos a 

Polytrichum piliferum *   * * * * * 6   Ruig haarmos aa 

Porella platyphylla *   *     *   3   Gewoon pelsmos zz 

Pseudephemerum nitidum         f     1   Vals kortsteeltje a 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum * * * * *   * 6   Spits smaragdsteeltje aa 

Pseudocrossidium 
revolutum   *           1   Opgerold smaragdsteeltje zz 

Pseudoscleropodium purum * * * * * * * 7   Groot laddermos aaa 

Pseudotaxiphyllum elegans * * * * * * * 7   Gewoon pronkmos aa 

Pylaisia polyantha   f f     f   3   Boommos z 

Radula complanata * f f f * f f 7   Gewoon schijfjesmos aa 

Rhizomnium punctatum   * * *   *   4   Gewoon viltsterrenmos a 

Rhynchostegium confertum f f f f * f * 7   Boomsnavelmos aaa 

Rhynchostegium murale * * f         3   Muursnavelmos a 

Rhynchostegium riparioides   f * *       3   Watervalmos a 
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Rhytidiadelphus squarrosus * * * * * * * 7   Gewoon haakmos aaa 

Riccardia chamedryfolia   *   *   *   3   Gewoon moerasvorkje a 

Riccia beyrichiana         f     1   Dik landvorkje zz 

Riccia fluitans *     * *     3   Gewoon watervorkje aa 

Riccia glauca       f f     2   Gewoon landvorkje z 

Riccia sorocarpa       f       1   Klein landvorkje a 

Riccia subbifurca       f       1   Violet landvorkje zz 

Schistidium crassipilum f f   f * f f 6   Muurachterlichtmos aa 

Sphagnum cuspidatum           *   1   Waterveenmos a 

Sphagnum denticulatum       *   *   2   Geoord veenmos a 

Sphagnum fallax           *   1   Fraai veenmos a 

Sphagnum fimbriatum       *       1   Gewimperd veenmos a 

Sphagnum palustre   *   *   *   3   Gewoon veenmos a 

Sphagnum squarrosum   *           1   Haakveenmos a 

Syntrichia laevipila *             1   Boomsterretje a 

Syntrichia montana       *       1   Vioolsterretje a 

Syntrichia papillosa * * * * * * * 7   Knikkersterretje aa 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola       *       1   Groot duinsterretje aa 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola *     *       2   Klein duinsterretje aa 

Tetraphis pellucida   f * f * * f 6   Viertandmos a 

Thamnobryum alopecurum   *           1   Struikmos z 

Thuidium tamariscinum * * * * * * * 7   Gewoon thujamos aa 

Tortula muralis f f f f f f f 7   Gewoon muursterretje aaa 

Tortula truncata       f       1   Gewoon kleimos a 

Ulota bruchii f f f f f f f 7   Knotskroesmos aa 

Ulota crispa f f f f f f f 7   Trompetkroesmos aa 

Zygodon conoideus           *   1   Staafjesiepenmos a 

Zygodon viridissimus var. 
viridis *             1   Echt iepenmos a 

                        

184 91 118 99 110 86 106 83 693 9 184   
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