
Verslag excursie: Lonnekerberg 

Datum : Zaterdag - 30 maart 2019 

 

Deelnemers : 8 

het Weer : Zon 

Coördinatie : Bert Oude Egbrink 

  

  

Op een zonnige zaterdagmorgen hebben 8 mensen een bezoek gebracht aan de Lonnekerberg 
voor een mossenexcursie.  
Aanleiding voor de excursie was het verschijnen van het inventarisatieverslag “Blad- en 

levermossen op Landgoed Lonnekerberg” van Jan Zwienenberg en Piet Kokke die de excursie ook 
geleid hebben. In de periode 2006-2016 zijn hier 147 verschillende blad- en levermossen 
gevonden waarvan er 34 op de rode lijst staan of (zeer) zeldzaam zijn. Tijdens de excursie door 

het ten oosten van de Bergweg gelegen deel van de Lonnekerberg hebben we enkele tientallen 
soorten blad- en levermossen met een loupe goed kunnen bekijken.  
We zagen haarmutsen, boomvorkjes en nog vele andere soorten. Ook is aandacht besteed aan 

de kenmerken van en de verschillen tussen blad- en levermossen. Verder kwamen de specifieke 
groeiplaatsen van mossen aan de orde. Zo vind je in larixbossen wel veel mossen en in 
sparrenbossen maar weinig. Dit komt doordat de Larix haar naalden verliest in het winterhalfjaar 

en de spar niet. Mossen hebben licht nodig.  
Ook werd ons uitgelegd waarom er aan de voet van beukenstammen wel mossen voorkomen en 
aan de voet van sparren niet. Door de aanwezigheid van naalden bereikt regen de voet van de 

sparrenstam niet. Bij beuken is dat in het winterhalfjaar wel het geval. Mossen hebben ook vocht 
nodig. Doel van de excursie was een kennismaking met de grote variatie binnen de mossen en 
genieten van het mooie landgoed. Dit is wat mij betreft zeker gelukt. Ook al door de waarneming 

van de Middelste bonte specht. Nadat de specht zich eerst liet horen, was hij daarna door 
iedereen bijzonder goed te zien. Jan en Piet bedankt voor het leiden van de excursie.  

 

Waargenomen soorten 

Vogels 

Boomklever Buizerd Fazant 
Middelste Bonte Specht Roodborst Tjiftjaf 
Vink Winterkoning 

Planten & Mossen 

Blauw Boomvorkje Boomsnavelmos Breed Boomvorkje 
Bronsmos Fijn Laddermos Fraai Haarmos 
Gedrongen Kantmos Geplooid Snavelmos Gerimpeld Platmos 
Gesnaveld Klauwtjesmos Gewone Haarmuts Gewoon Dikkopmos 
Gewoon Haakmos Gewoon Pronkmos Gewoon Schijfjesmos 
Gewoon Speenkruid Gewoon Sterrenmos Gewoon Thujamos 
Groot Laddermos Groot Rimpelmos Helmroestmos 
Klein Hoefblad Kroesmos Sp. Look-zonder-look 
Snavelmos Sp. Wilde Kamperfoelie Wilde Lijsterbes 
Witte Klaverzuring 

Paddenstoelen 

Gewone Zwavelkop Kale Inktzwam Slanke Anijstrechterzwam 

Insecten 
Citroenvlinder 


