Mossig Nieuws no. 8

9 april 2018

Nieuwsbrief van de Mossenwerkgroep van de KNNV Alkmaar - Den Helder
Excursie Geversduin
De excursie van 16 maart ging naar de omgeving van camping Geverduin in het Noordhollands
Duinreservaat. We startten op de camping zelf. Hier bleek al aardig wat te vinden te zijn, waaronder
rond boogsterrenmos en groot rimpelmos.
Buiten de camping werd het interessanter. In het struweel vonden we bonte haarmuts en slanke
haarmuts, samen met gewoon schijfjesmos, knikkend palmpjesmos en dwergwratjesmos. Op de grond
stond rozetmos, op een schaduwrijke plek in het struweel. Voor deze soort geen algemene locatie.
In het duingrasland kwamen we getand knikmos tegen, evenals glanzend etagemos en
zandbisschopsmuts. In totaal leverde de excursie meer dan vijftig soorten op, waarvan ongeveer een
derde nieuw was voor het kilometerhok!
!
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Overzicht excursie Geversduin, 16 maart 2018
Gewoon pluisdraadmos
Groot rimpelmos
Gewoon knopjesmos
Gewoon smaragdsteeltje
Bleek dikkopmos
Gewoon dikkopmos
Zilvermos
Geelkorrelknikmos
Gedraaid knikmos
Grofkorrelknikmos
Getand knikmos
Braamknikmos
Gewoon puntmos
Grijs kronkelsteeltje
Breekblaadje
Gewoon purpersteeltje
Dwergwratjesmos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon sikkelsterretje
Gewoon gaffeltandmos
Geplooid snavelmos
Helmroestmos
Glanzend etagemos
Gesnaveld klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Knikkend palmpjesmos
Fijn laddermos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Bleek boomvorkje
Gewoon sterrenmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Bonte haarmuts
Slanke haarmuts
Rond boogsterrenmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Fraai haarmos
Zandhaarmos
Spits smaragdsteeltje
Groot laddermos
Zandbisschopsmuts
Gewoon schijfjesmos
Rozetmos
Duinsnavelmos
Gewoon haakmos
Groot duinsterretje
Klein duinsterretje
Gewoon muursterretje
Kroesmos (G)
Trompetkroesmos

Amblystegium serpens
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Barbula convoluta
Brachythecium albicans
Brachythecium rutabulum
Bryum argenteum
Bryum barnesii
Bryum capillare
Bryum dichotomum
Bryum provinciale
Bryum rubens
Calliergonella cuspidata
Campylopus introflexus
Campylopus pyriformis
Ceratodon purpureus
Cololejeunea minutissima
Dicranella heteromalla
Dicranoweisia cirrata
Dicranum scoparium
Eurhynchium striatum
Frullania dilatata
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
Isothecium myosuroides
Kindbergia praelonga
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Metzgeria furcata
Mnium hornum
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum stramineum
Orthotrichum tenellum
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperinum
Pseudocrossidium hornschuchianum
Pseudoscleropodium purum
Racomitrium canescens var. canescens
Radula complanata
Rhodobryum roseum
Rhynchostegium megapolitanum
Rhytidiadelphus squarrosus
Syntrichia ruralis var. arenicola
Syntrichia ruralis var. calcicola
Tortula muralis
Ulota
Ulota crispa
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Komende excursie:
Geestmerambacht, zuidzijde, vrijdagmiddag 13 april 13:00 uur: De laatste excursie van dit
voorjaar gaat naar het Geestmerambacht. Tijdens eerdere excursies bleek het Geestmerambacht
een rijk mossengebied. Vandaag bezoeken we de zuidzijde, waarbij ook de begroeiing op stortsteen
langs de oever aandacht krijgt. Verzamelen op de parkeerplaats vlakbij restaurant Zuidpunt.
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