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Bladmosser
Krybende Silkemos Homalothecium sericeum
(Kruset Silkemos)

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Stængel krybende, med sidegrene, som er krummet opad i tør 

tilstand
• Planter skinnende i tør tilstand
• Blade trekantede, smalle, langt tilspidsede, med mange 

tydelige længdefolder
• Ribbe enkelt og lang

Voksested

• Stammer af løvtræer (bøg, eg, ask) og sten i skove samt i lys-
åbent terræn

Forvekslingsmuligheder

• Egernhale-Buemos (Leucodon sciuroides), side 18-19

Foto: Bent Odgaard
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Bladmosser
Krybende Silkemos Homalothecium sericeum
(Kruset Silkemos)

Indikator



Bladmosser

Stor Stammemos Isothecium alopecuroides

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Sekundær stængel palmeformet forgrenet
• Blade taglagte, hule, skeformede, med kort spids
• Ribbe enkelt, undertiden grenet

Stereolup/mikroskop

• Bladrand tandet kun nær spidsen

Voksested

• Stammer af løvtræer (bøg, eg, ask, rød-el) samt sten og 
træstubbe, undertiden mineraljord (ler og kalk) i skove

Forvekslingsmuligheder

• Slank Stammemos (Isothecium myosuroides), side 6-7
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Bladmosser

Stor Stammemos Isothecium alopecuroides
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Bladmosser

Slank Stammemos Isothecium myosuroides

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Sekundær stængel palmeformet forgrenet
• Blade udstående fra stængel og grene, triangulært hjerte- eller 

æglancetformede, med lang, tynd spids
• Ribbe enkelt, undertiden dobbelt

Stereolup/mikroskop

• Bladrand tandet næsten ned til bladbasis

Voksested

• Stammer af løvtræer (bøg, eg, ask, rød-el) samt sten og 
træstubbe, undertiden jord (morbund) i skove

Forvekslingsmuligheder

• Stor Stammemos (Isothecium alopecuroides), side 4-5
• Forskelligbladet Vortetand (Kindbergia praelonga), side 20-21

Foto: Bent Odgaard
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Indikator



Bladmosser

Slank Stammemos Isothecium myosuroides
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Bladmosser

Almindelig Fladmos Neckera complanata

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Skud skråt udstående, flade
• Stængel regelmæssigt fjergrenet
• Blade ikke tværbølgede, kort tilspidsede
• Bladrand flad
• Ribbe mangler eller kort og dobbelt

Voksested

• Stammer og grene af løvtræer samt sten i skove, undertiden på 
mineraljord (kalk)

Forvekslingsmuligheder

• Lav Fladmos (Neckera pumila), side 22-23
• Skov-Tungemos (Homalia trichomanoides), side 24-25

Foto: Bent Odgaard
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Indikator



Bladmosser

Almindelig Fladmos Neckera complanata
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Bladmosser

Ulvefod-Kransemos Rhytidiadelphus loreus

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Planter kraftige, oprette – opstigende
• Stængel rødbrun
• Blade noget ensidigt vendte, fra bred, ægformet basis jævnt og 

smalt tilspidsede
• Ribbe mangler eller meget kort og dobbelt

Voksested

• Jord (morbund), nedbrudt dødt ved af nåletræer, undertiden 
sten, trærødder og basis af træstammer i skove

Forvekslingsmuligheder

• Åben Krogtand (Antitrichia curtipendula), side 26-27
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Indikator



Bladmosser

Ulvefod-Kransemos Rhytidiadelphus loreus
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Bladmosser

Køllemos-slægten Zygodon spp.

Feltkendetegn

• Topfrugtet
• Planter små, op til 1 cm høje, i tætte puder
• Blade æglancet – linielancetformede, krusede i tør tilstand
• Bladrand flad
• Ribbe enkelt og lang
• Særegen vegetativ formering ved ynglelegemer, fra stængel
• Ynglelegemer små, grønne, kølle- eller ægformede

Voksested

• Stammer af gamle løvtræer (bøg, eg, ask) og buske med ru bark 
(såsom hyld) i skove

Forvekslingsmuligheder

• Arter af Furehætte-slægten, f.eks. Smuk Furehætte 
(Orthotrichum pulchellum), side 28

• Arter af Låddenhætte-slægten, f.eks. Stor Låddenhætte (Ulota 
phyllantha), side 29

• Bark-Bryum (Bryum moravicum), side 30
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Ynglelegemer:
1 - Zygodon conoideus
2 - Zygodon viridissimus
3 - Zygodon rupestris

Foto: Bent Odgaard1 2 3

Indikator



Bladmosser

Køllemos-slægten Zygodon spp.

Foto: Bent Odgaard

Tør Fugtig
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Levermosser

Radeløv-Hindeblad Plagiochila asplenioides

Feltkendetegn

• Skud opstigende – opret
• Planter 5-9 mm brede og indtil 13 cm lange
• Sideblade skråhæftede, næsten kredsrunde, indtil 4 x 5 mm, 

hvælvede
• Bladrand hel – tandet
• Bugblade oftest manglende eller meget små

(se Opbygning af bladbærende levermosser, side 33)

Voksested

• Jord på skrænter og grøftekanter, især med fremsivende vand, 
i skove

Forvekslingsmuligheder

• Liden Hindeblad (Plagiochila porelloides): ligner meget, men 
planten er mindre (indtil 6 mm bred og 7 cm lang) og med 
mindre blade (0,5-3 x 1-3 mm). På undersiden af stænglen er 
der ofte stoloner. Vokser samme steder som P. asplenioides.

Bemærkning

• De to arter har i en periode været betragtet som underarter 
(ssp. aspleniodes og ssp. porelloides) af Plagiochila 
asplenioides, på dansk også kaldt Radeløv-Bregnemos.
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Levermosser

Radeløv-Hindeblad Plagiochila asplenioides
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Levermosser

Almindelig Skælryg Porella platyphylla

Feltkendetegn

• Skud skråt udstående eller hængende
• Planter oliven – mørkegrønne, matte
• Sideblade delt i en ryg- og en bugflig
• Rygfligen er større end bugfligen, helrandet
• Bugflige er mindre end bugblade, kort nedløbende
• Bugblade hele

(se Opbygning af bladbærende levermosser, side 33)

Voksested

• Stammer af løvtræer (bøg, ask), undertiden sten i skove

Forvekslingsmuligheder

• Bæk-Skælryg (Porella cordaeana): bugflige er smallere, langt 
nedløbende. Vokser på sten i vandløb og på våde klipper.

• Peber-Skælryg (Porella arboris-vitae): planter metalglinsende 
og efterlader ved tygning en brændende, peberagtig smag. 
Rygfligen er mere eller mindre tandet, bugflige er ca. så store 
som bugblade. Vokser på stammer og rødder af løvtræer (bøg) 
i skove, især på kalkbund. Meget sjælden.

• Almindelig Spartelmos (Radula complanata), side 31
• Arter af Bronzemos-slægten (Frullania spp.), side 32
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Indikator

Levermosser

Almindelig Skælryg Porella platyphylla
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Bladmosser

Egernhale-Buemos Leucodon sciuroides

Forveksling

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Stængel krybende, med sidegrene, som er krummet opad i tør 

tilstand
• Planter skinnende i tør tilstand
• Blade bredt æglancetformede, med mange tydelige 

længdefolder
• Ribbe mangler
• Særegen vegetativ formering ved korte yngleskud, fra 

bladhjørner i øverste del af stængel og grene

Voksested

• Stammer af løvtræer (bøg, ask) og sten i skove på rig bund

Forvekslingsmuligheder

• Krybende Silkemos (Homalothecium sericeum), side 2-3
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Bladmosser

Egernhale-Buemos Leucodon sciuroides
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Forveksling



Bladmosser

Forskelligbladet Vortetand Kindbergia praelonga

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Stængel regelmæssigt fjergrenet
• Stængelblade stærkt tilbagebøjede, triangulært hjerteformede, 

med lang, tynd spids
• Grenblade udstående, æglancetformede, jævnt og langt 

tilspidsede
• Ribbe enkelt og lang

Stereolup/mikroskop

• Bladrand tandet næsten ned til bladbasis

Voksested

• Basis af stammer af løvtræer, dødt ved, sten og jord i skove og i 
lysåbne naturtyper

Forvekslingsmuligheder

• Slank Stammemos (Isothecium myosuroides), side 6-7
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Forveksling



Bladmosser

Forskelligbladet Vortetand Kindbergia praelonga
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Forveksling



Bladmosser

Lav Fladmos Neckera pumila

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Skud skråt udstående eller hængende, flade
• Stængel fjergrenet
• Blade tværbølgede, tilspidsede
• Bladrand smalt tilbagebøjet
• Ribbe mangler eller kort og dobbelt

Voksested

• Stammer og store grene af løvtræer og buske (recente fund på 
bøg, hassel og selje-pil) i skove

Forvekslingsmuligheder

• Almindelig fladmos (Neckera complanata), side 8-9
• Skov-Tungemos (Homalia trichomanoides), side 24-25

Bemærkninger

• Arten har været i tilbagegang i flere årtier og er sjælden, især i 
Østdanmark. Den kan være lokalt hyppig (f.eks. i Rold Skov).

• Den har en høj indikatorværdi, men vurderes at være for 
sjælden til at kunne anvendes i statistiske analyser.

22

Forveksling



Bladmosser

Lav Fladmos Neckera pumila

Foto: Bent Odgaard
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Forveksling



Bladmosser

Skov-Tungemos Homalia trichomanoides

Feltkendetegn

• Sidefrugtet
• Skud nedliggende, nedadkrummede, flade eller hvælvede
• Stængel uregelmæssigt fjergrenet
• Blade ikke tværbølgede, næsten stumpe, lidt skæve
• Bladrand flad
• Ribbe enkelt, tynd, af bladets halve længde

Voksested

• Basis af stammer af løvtræer, sten og mineraljord (ler, ofte 
kalkholdigt) i skove

Forvekslingsmuligheder

• Almindelig fladmos (Neckera complanata), side 8-9

Foto: Bent Odgaard
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Forveksling



Bladmosser

Skov-Tungemos Homalia trichomanoides
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Forveksling



Forveksling

Bladmosser

Åben Krogtand Antitrichia curtipendula

Feltkendetegn
• Sidefrugtet
• Planter kraftige, opstigende eller nedhængende
• Stængel rødbrun
• Blade rette eller svagt ensidigt vendte, fra bred, næsten 

hjerteformet basis æglancetformede, tilspidsede
• Ribbe enkelt og lang

Stereolup/mikroskop
• Bladrand foroven med skarpe, tilbagekrummede tænder (så grove 

at de kan ses i feltlup)

Voksested
• Stammer og store grene af løvtræer (bøg, eg, enkelte fund på ask, 

rød-el og pil), undertiden på sten, i skove og krat

Forvekslingsmuligheder
• Ulvefod-Kransemos (Rhytidiadelphus loreus), side 10-11

Bemærkninger
• Arten har været i tilbagegang i flere årtier og er sjælden, især i 

Østdanmark. Den kan være lokalt hyppig (f.eks. i Rold Skov).
• Den har en høj indikatorværdi, men vurderes at være for sjælden 

til at kunne anvendes i statistiske analyser.

Foto: Bent Odgaard
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Bladmosser

Åben Krogtand Antitrichia curtipendula

Foto: Bent Odgaard

Foto: Ditte Grube Barild

27

Forveksling



Bladmosser

Smuk Furehætte Orthotrichum pulchellum

Feltkendetegn
• Topfrugtet
• Planter små, op til 1 cm høje, i løse puder
• Blade linielancetformede, vredne – krusede i tør tilstand
• Bladrand tilbagebøjet i næsten hele længden
• Ribbe enkelt og lang
• Særegen vegetativ formering ikke til stede
• Næsten altid med sporehuse

Voksested
• Stammer og grene af løvtræer og buske (bøg, pil, hyld) i skove og 

krat

Forvekslingsmuligheder
• Arter af Køllemos-slægten (Zygodon spp.), side 12-13
• Arter af Låddenhætte-slægten, f.eks. Stor Låddenhætte (Ulota 

phyllantha), side 29
• Bark-Bryum (Bryum moravicum), side 30

Foto: Bent Odgaard
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Forveksling



Bladmosser

Stor Låddenhætte Ulota phyllantha

Feltkendetegn
• Topfrugtet
• Planter små, op til 2 cm høje, i puder
• Blade linielancetformede, stærkt krusede i tør tilstand
• Bladrand tilbagebøjet i nedre del
• Ribbe enkelt og lang
• Særegen vegetativ formering ved ynglelegemer, fra spidsen af den 

udløbende nerve
• Ynglelegemer brune, kølleformede

Voksested
• Stammer og grene af løvtræer og buske (bøg, ask, pil) i skove og 

krat

Forvekslingsmuligheder
• Arter af Køllemos-slægten (Zygodon spp.), side 12
• Arter af Furehætte-slægten, f.eks. Smuk Furehætte (Orthotrichum 

pulchellum), side 28
• Bark-Bryum (Bryum moravicum), side 30

Foto: Bent Odgaard
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Bladmosser

Bark-Bryum Bryum moravicum

Feltkendetegn
• Topfrugtet
• Planter op til 4 cm høje, i tætte puder
• Blade og bredt ovale, vredne i tør tilstand
• Bladrand svagt tilbagebøjet i nedre del
• Ribbe enkelt og lang
• Særegen vegetativ formering ved ynglelegemer, fra bladhjørner
• Ynglelegemer brune, trådformede

Voksested
• Stammer og dødt ved af løvtræer, i barksprækkerne, oftest 

forneden; undertiden på jord og over sten, i skove og krat

Forvekslingsmuligheder
• Arter af Køllemos-slægten (Zygodon spp.), side 12
• Arter af Furehætte-slægten, f.eks. Smuk Furehætte (Orthotrichum 

pulchellum), side 28
• Arter af Låddenhætte-slægten, f.eks. Stor Låddenhætte (Ulota 

phyllantha), side 29

30

Foto: Bent Odgaard

Forveksling
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Levermosser

Almindelig Spartelmos Radula complanata

Feltkendetegn

• Skud tiltrykte
• Planter lysegrønne, matte
• Sideblade delt i en ryg- og en bugflig
• Rygfligen er større end bugfligen
• Bugblade mangler

(se Opbygning af bladbærende levermosser, side 33)

Voksested

• Stammer af løvtræer og buske i skove og krat

Forvekslingsmuligheder

• Arter af Skælryg-slægten (Porella spp.), side 16
• Arter af Bronzemos-slægten (Frullania spp.), side 32

Forveksling



Levermosser

Bronzemos-slægten Frullania spp.

Feltkendetegn

• Skud tiltrykte eller skråt udstående
• Planter grønne – rødbrune, noget glinsende
• Sideblade delt i en ryg- og en bugflig
• Rygfligen er større end bugfligen, m.el.m. tandet
• Bugflige er ca. så store som bugblade
• Bugblade to-lappede

(se Opbygning af bladbærende levermosser, side 33)

Voksested

• Stammer af løvtræer og buske, undertiden sten, i skove og krat

Forvekslingsmuligheder

• Arter af Skælryg-slægten (Porella spp.): side 16
• Almindelig Spartelmos (Radula complanata), side 31
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Forveksling
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Opbygning af bladbærende levermosser

Alm. Skælryg (øverst) og Alm. Spartelmos (nederst) set fra undersiden

Efter Damsholt (2002), med tilladelse fra Nordic Bryological Society



Voksesteder

Indikatorarter er udpeget for at belyse, at skovbevoksningerne, 
hvor de findes, har en lang kontinuitet og et stabilt mikroklima 
med forholdsvis høj luftfugtighed, samtidigt med, at skoven ikke er 
for tæt og mørk.

De otte udpegede mosarter er ikke sjældne i Danmark. De mest 
hyppige er de to arter af Stammemos. De findes både i ældre og 
yngre løvtræsbevoksninger, men kun på steder, hvor der har været 
kontinuitet i løvskov. De vokser oftest nederst på træstammen og 
på rødderne og kan tåle en del skygge, i modsætning til Kruset 
Silkemos, som er meget lyskrævende og tåler udtørring.
 
Alle arter, på nær Ulvefod-Kransemos og Radeløv-Hindeblad, er 
epifytter, dvs. de vokser på barken af levende træer og buske. Når 
vedplanten dør, vokser de videre på væltede stammer, højstubbe 
og nedfaldne grene så længe barken bliver siddende. Desuden kan 
disse arter vokse på sten, og nogle af dem direkte på jord.

Jo flere indikatorarter man finder i en bevoksning, jo højere natur-
værdi har den. Man skal undersøge forskellige voksesteder:

• levende løvtræer og buske - fra stammebasis og så højt man 
kan nå, inkl. større grene. De mest sandsynlige værter for 
indikatorarter er ældre træer - både dem med stor stamme-
diameter og undertrykte / langsomtvoksende samt buske med 
ru bark;

• døde træstammer, både stående og liggende, samt nedfaldne 
større grene (så længe der er bark på dem);

• sten;
• jord (både mineraljord og morbund).
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Oversigt over arter

Indikatorarter
Bladmosser
Side 2 Krybende Silkemos Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Side 4  Stor Stammemos Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois)  
  Isov.
Side 6  Slank Stammemos Isothecium myosuroides Brid.
Side 8  Almindelig Fladmos Neckera complanata (Hedw.) Huebener
Side 10  Ulvefod-Kransemos Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Side 12  Køllemos-slægten Zygodon spp.

Levermosser
Side 14  Radeløv-Hindeblad Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor)  
  Dumort.
Side 16  Almindelig Skælryg Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Forvekslingsmuligheder
Bladmosser
Side 18  Egernhale-Buemos Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Side 20  Forskelligbladet Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
 Vortetand
Side 22  Lav Fladmos Neckera pumila Hedw.
Side 24  Skov-Tungemos Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp.
Side 26  Åben Krogtand Antitrichia curtipendula (Timm. ex Hedw.) Brid.
Side 28  Smuk Furehætte Orthotrichum pulchellum Brunt.
Side 29  Stor Låddenhætte Ulota phyllantha Brid.
Side 30  Bark-Bryum Bryum moravicum Podp.

Levermosser
Side 14  Liden Hindeblad Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees)  
  Lindenb.
Side 16  Bæk-Skælryg Porella cordaeana (Huebener) Moore
Side 16  Peber-Skælryg Porella arboris-vitae (With.) Grolle
Side 31  Almindelig Radula complanata (L.) Dumort.
 Spartelmos
Side 32  Bronzemos-slægten Frullania spp.
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