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Dwergwratj e smo s (C ol o I ej e une a minuti s s ima) is e en
miniscuul mosje. De eerste waarneming in België
dateertvan r985, in Oostduinkerke, op dat moment de
meest noordelijke gerapporteerde vindplaats op het
Europese continent. De eerste waarneming in
Limburg dateert vall^ zoo4. De melding van eerste
vondsten van deze soort in onze streken kan wijzen op
een uitbreiding noordwaarts door gewijzigde
ecologische of klimatologische factoren. Maar het is
ook mogelijk dat de soort door de kleine afmetingen
lang over het hoofd gezien is. Dit artikel spreekt zich
daarover niet uit, maar stelt zich tot doel deze
'nieuweling'onder de levermossen in de
schijnwerpers te plaatsen.

Beschrijving
CoLoLej eunea mí nutí ssi ma, Dwe rgwratjesm os, M i n ute Pou n cewo rt: de

naam van het mos laat er weinig twijfel over bestaan. Dit moet wel

een bijzonder klein mosje zijn. Het miniatuuraspect van dit plantje

wordt snel duidetijk als we het naast de punt van een injectienaald

ptaatsen (Figuur i).

Dwergwratjesmos is, in termen van mossensystematiek, een bebla-

derd levermos. Dít betekent dat de structuur van het mos bestaat uit

een stengel met bladeren die aan weerszijden van de stengel inge-

plant staan en waarbij de celten niet aleen bladgroenkorrels bevat-

ten, maar ook olielichaampjes. De bladeren hebben geen nerf en

bestaan soms uit een boven- en een onderlob. Levermossen hebben

ook dikwijts een derde rij van kteinere onderbladen op de onderzijde

van de stengel. We bekijken deze aspecten van naderbij.

Op Figuur z is goed te zien dat het Dwergwratjesmos bestaat uit een

stengeI waarop alternerend [inks en rechts een eirond tot cirketrond

blad ingeplant is. De stengel geeft bij iedere bladinplanting een knik-
je zodat hij niet mooi recht is, maar een zigzagvorm aanneemt. De

afstand tussen de genummerde maatstreepjes op Figuur zbedraagt
o,r millimeter. Het stukje mos dat op Figuur ztezien is, heeft een

lengte van ongeveer r,5 mitlimeter. De stengels van Dwergwratjes-

mos kunnen hoogstens 4 mi[[imeter'[ang'worden. De breedte van

een stenge[, inclusief de blaadjes aan weerszijden, bedraagt o,3 tot
o,45 mi[[imeter.

Het btad bestaat uit een boven- en een onderlob (Figuur:) die het

btad de vorm van een afgeplat rond zakje geven. De onderlob is iets

kleiner dan de bovenlob en bezit een kenmerkende tweece[[ige [ood-

recht afstaande tand. De schets in Figuur 4 herneemt, terverduidelij-

king, de contouren van het blad in Figuur 3.

Het geslacht Wratjesmos heeft geen derde rij onderbladen. Aan de

onderzijde van de stengeI zijn enkel rizoïden (draadjes waarmee het

mos zich aan het substraat kan hechten) te vinden. Op Figuur 3 is

zo'n rizo'ide goed te zien.

Figuur 5 is een detailvan de celstructuur waarop de olielichaampjes

in de cellen duidetijk te herkennen zijn, Er kunnen 4 tot r5 van derge-

lijke otietichaampjes in r cel zitten.

Op macroschaal kan Dwergwratjesmos gemakketijk aanzien worden

als algengroeí of een korrelig ogend korstmos (Figuur 6). De soort is

klein en verwarring met andere organismen ligt voor de hand. Men

ziet Dwergwratjesmos bijgevo[g vaak over het hoofd.

Figuur z. Links-rechtswisset: typische bladinplanting op de stengel van

Dwergwratjesmos.

Figuur r. DwergwÍatiesmos naast de punt van een injectienaald: een

minuscuuI mosje.
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Figuur3. Boven- en onderlob bepalen de typische Figuur4' Bladcontouren.

bladvorm van Dwergwratjesmos.

Figuur 6. Hoe Dwergwratjesmos op boomschors groeit,

Figuur 5. Celstructuur van Dwergwratjesmos: de

afstand tussen de genummerde maatstreepjes

bedraagt o,or millimeter.

Figuut 7. DweÍgwÍatjesmos in kaart gebracht.
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Ecologie
Dwergwratjesmos gedijt op bomen met een voedselrijke schors zoals

Wilg, Popu[ier, V[ier, ... Vochtigheid btijkt een belangrijke, groeibe-

vorderende factor. In Europa concentreren de vindplaatsen van

Dwergwratjesmos zich aan de Atlantische kust, Er is dus sprake van

enige tolerantie voor zout. Dwergwratjesmos plant zich zoweI

gestachtelijk (via sporen) als vegetatief (via broedkorre[s) voort.

Vindplaatsevolutie
In rg85 rapporteerde M. Hoffman de eerste waarneming van Dwerg-

wratjesmos in België, meer bepaald in Oostduinkerke op een Cana-

dapopulier. Het verslag van deze vondst vermeldt dat de meest noor-

delijke waarneming op het Europese continent zich tot 1979 situeer-

de ter hoogte van Cherbourg (Normandië, Frankrijk) en dat T. Arts

deze noordgrens verlegde met een vondst in Ambleteuse (Noord-

Frankrijk). Gradstein en Van Melick vermelden vondsten in Neder-

land vanaf 1987 (Biesbosch) en in 1995 was er een waarneming ter

hoogte van de Waddeneilanden. In Limburg is Dwergwratjesmos

voor het eerst waargenomen door L. Andriessen en C. Nagels te

Herk-de-Stad in zoo4, nametijk op de stam van een Wi[g aan de rand

van een bos nabij de oever van de Herk (Irer- D6.43.44). De volgende

jaren kwamen er nogT vindplaatsen bij. Figuur 7 geeft een overzicht

van de tot dusvergekende vindplaatsen (databankwaarnemingen L.

Andriessen, C. Nagets).

In diezetfde periode zijn er vondsten gesignaleerd in Antwerpen,

Averbode en Zoutleeuw. Ook in Wallonië is de soort inmiddels a[ op

meer dan ro plaatsen waargenomen (A. Sotiaux, persoonlijke mede-

deting). De gebondenheid van de soort aan de kuststreek schijnt dus

toch niet zo uitgesproken te zijn als de literatuur soms doet vermoe-

den. Typisch voor de vindplaatsen in Limburg is dat de standplaats

beschut is, de luchtvochtigheidsgraad hoog en dat er waterpartijen

in de nabijheid zijn.

Besluit
Het is onwaarschijntijk dat bovengenoemde vindplaatsen van

Dwergwratjesmos geïsoleerde groeiplaatsen zijn. De verwachting is

dat er nog talrijke groeiplaatsen op ontdekking wachten. Het vinden

van Dwergwratjesmos is echter, zelfs voor bryologen met enige erva-

ring, geen sinecure. Het vraagt gericht speurwerk; een scherpe b[ik is

een must. Wetticht zal het vastgestelde areaat in Limburg de komen-

de jaren nog uitbreiden.
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