
Een nieuwe vondst van knotsknikmos (Bryum demaretianum) in “Het Goorken” te Arendonk. 
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Knotsknikmos is pas in 1992 beschreven als nieuwe soort voor de wetenschap door Theo Arts, die dit 
piepkleine mosje ontdekte in “De Bonte Klepper” te Rijkevorsel. Tijdens een wbl-excursie in “Het 
Goorken” te Arendonk op 15 september vonden we deze interessante soort opnieuw. 
 
Bryum demaretianum behoort tot een groep knikmossen die zich vegetatief voortplanten door 
middel van wortelknolletjes, maar onderscheidt zich van verwante soorten doordat de knolletjes 
talrijk zijn te vinden aan de basis van de plantjes, door hun helderoranje kleur, door de peervorm van 
de broedknolletjes, maar vooral doordat de knolletjes in bundeltjes van 2 tot 5 voorkomen en dus 
niet solitair rechtstreeks op de rhizoïden. Bovendien heeft Bryum demaretianum protonema-
broeddraden en kunnen zich op dat secundair protonema opnieuw broedknolletjes ontwikkelen.  
 
Op het internet zijn er nagenoeg geen representatieve foto’s van deze soort te vinden, dit is dus een 
primeur ! 
 

 
Afbeelding 1: Algemeen zicht op de grote vijver in het Goorken 
 
 
 
 
 



 
Afbeelding 2: Standplaats van Bryum demaretianum met waterpostelein, moerasdroogbloem, 
knikkend tandzaad en kiemplanten van een rus 
 
 
 
 
 



 
Afbeelding 3: Close-up van de standplaats 
 
 
 
 
 
 



 
Afbeelding 4: Bryum demaretianum ! Het luciferkopje meet ongeveer 4mm in doormeter, de plantjes 
zijn dus ongeveer 1mm groot. De langere planten zijn kiemplanten van russen 
 

 
 
Afbeelding 5:Eén plantje uitgeprepareerd, bemerkt de talrijke helderoranje broedknolletjes 



 

 
Afbeelding 6: Basis van een plantje onder het microscoop, links zie je twee jonge – en nog kleurloze –
broedknolletjes 

 
Afbeelding 7:Microscopische opname van een blad. De nerf is meestal rood aangelopen 
 



 
Afbeelding 8:Detail van een bundel van drie broedknolletjes. Ze zitten met een gemeenschappelijk 
steeltje op een rhizoïde (wortelachtig orgaan) 

 
Afbeelding 9: Een bundeltje van twee broedknolletjes. Bemerk de peervorm van de broedknolletjes. 
Het rechter knolletje is bij het steeltje bijna afgebroken. 



 
Afbeelding 10: Een broedknolletje. Aan de basis zie je het steeltje waar een tweede broedknolletje 
afgebroken is. 

 
Afbeelding 11: Nog een mooie bundel van drie broedknolletjes 



 
Afbeelding 12: Detail van een broedknolletje. De celwanden zijn zeer onduidelijk waar te 
nemen omdat het licht verstrooid wordt door zetmeel en oliedruppels in de cellen 

 
Afbeelding 13: Rhizoïde (bruinrood gekleurd en met schuine celwanden) waaruit zich 
secundair protonema ontwikkelt (met veel bladgroenkorrels en rechte celwanden). Normaal 
ontstaat protonema uit een kiemende spore (primair protonema) en op het protonema 
ontwikkelen zich de jonge mosplantjes. Protonemadraden breken gemakkelijk en zorgen zo 
voor ongeslachtelijke voortplanting. 



 
Afbeelding 14: Jonge broedknolletjes op protonema. Normaal vormen zij zich op de 
rhizoïden, het was bekend dat ze zich bij Bryum demaretianum ook op protonema kunnen 
vormen, maar dit was nog niet eerder in de natuur waargenomen, wel op in steriele kultuur 
gekweekte planten. 
 
 


