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Iepenmos behoort, net zoals haarmuts en kroesmos tot de familie Orthotrichaceae, een familie van 
overwegend epifytische mossen. Ze vormen kleine kussentjes of soms ook zoden op de stam en 
takken van allerlei bomen. De meeste Orthotrichaceae zijn éénhuizig, , d.w.z. dat vrouwelijke 
(archegoniën) en mannelijke (antheridiën) geslachtsorganen op dezelfde plant voorkomen, wat 
bevruchting en sporenvorming aanzienlijk vergemakkelijkt. De meeste iepenmossen daarentegen - 
en ook nog enkele haarmutsen en kroesmossen – zijn tweehuizig, dus mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen komen voor op verschillende planten. Dit maakt het een stuk moeilijk om 
bevruchting tot stand te brengen en zulke planten zien we dan ook zelden kapselen. Als 
“compensatie” hebben de tweehuizige Orthotrichaceae speciale organen waarmee ze zich 
ongeslachtelijk kunnen voortplanten, nl. broedknoppen die in trossen te vinden zijn in de bladoksels 
(bij iepenmos – zie foto 5) of op het blad zelf (bij broedhaarmuts). 
 
De meeste Orthotrichaceae – uitgezonderd enkele “diehards” – zijn zeer gevoelig aan 
luchtverontreiniging, in het bijzonder aan zwavel in de lucht, reden waarom ze halfweg de 20° eeuw 
het heel erg te verduren hadden. Maar omdat eind vorige eeuw de luchtkwaliteit – tenminste wat 
zwavel betreft – sterk verbeterd is, doen de epifytische mossen, inclusief de  Orthotrichaceae, het 
terug veel beter. 
 
 

  
 
Foto 1: Amerikaanse eik, onderaan begroeid 
met o.m. gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme), daarboven kapselend 
staafjes-iepenmos (Zygodon conoideus) 

 
Foto 2: Dezelfde boom van dichtbij met kapselend iepenmos 

 



Ook iepenmos heeft zich goed herpakt. In Vlaanderen was dat aanvankelijk vooral gewoon iepenmos 
(Zygodon viridissimus), maar deze soort wordt meer en meer verdrongen door staafjes-iepenmos (Z. 
conoideus), wat momenteel de meest algemene soort is in Vlaanderen. Maar kapselen, daar waren 
ze tot dusver niet aan toe, tot we een grote populatie iepenmos uitbundig zagen kapselen in de 
Hallebossen te Oelegem en dan nog op een (scheve) Amerikaanse eik. Het bleek weer staafjes-
iepenmos te zijn, wellicht de eerste keer dat die in Vlaanderen gevonden wordt met kapsels. 
Eigenaardig genoeg zie je, op reis in het zuiden van Europa, iepenmos daar wel uitbundig kapselen. 
 

   
 
Foto 3: Staafjesiepenmos 

 
Foto 4: Enkele kapsels 

 
Foto 5: Eén broedkorrel 

 
Een neef van ons iepenmos, nl. broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii) is ook zo’n soort die je nooit ziet 
met kapsels. Binnen de haarmutsen is het een buitenbeentje, want tweehuizig, terwijl de meeste 
soorten éénhuizig zijn. Ook deze soort vormt uitbundig broedknoppen, maar op het blad, niet in de 
oksels. Toevallig is ook deze soort voor het eerst gevonden met kapsels, in maart vorig jaar in Postel. 
 

 
 
Foto 6: Broedhaarmuts met kapsel 

 



En net als iepenmos kapselt deze soort wel uitbundig in het zuiden, zoals we bv. op La Palma konden 
vaststellen. 
 
Met dank aan Roland Luts voor de foto’s van iepenmos. 


