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Buxbaumia aphylla  (kaboutermos) 
reeds vier jaar (of langer ?) aanwezig in Fort V te Edegem 

 
 

Tekst en foto’s:  Roland Luts 
Februari 2019 

 
Kaboutermos is een zeer zeldzaam en gemakkelijk herkenbaar mos. Niettegenstaande zijn 
zeldzaamheid is het toch wereldwijd verbreid. Volgens de literatuur is de beste kans om het te 
vinden: aan de rand van heidegebieden, de (verstoorde) rand van bossen en paden in 
natuurgebieden, oude graven op kerkhoven en zoals in Fort 5 het geval is, op steilkanten tussen 
andere kleine mossen (kantmos, knopjesmos en (poeder)korstmossen). Dit mos heeft slechts één of 
maar enkele zeer kleine microscopische blaadjes, en kan dus maar pas gevonden worden als de seta 
en jong sporenkapsel aanwezig zijn. 
Herman Stieperaere en Willy Van Rompu vonden het kaboutermos in 1998 in Belsele, Sint-
Niklaas, aan de rand van een voormalig kerstbomen-bos. De laatste opname in Vlaanderen vóór 
deze datum was gebeurd door De Zuttere en Schumacker in 1948. 
 
In februari 2014 werd Buxbaumia aphylla bij toeval ontdekt in Fort 5 van Edegem op een steilkant 
(reeds bruinende kapsels). Dit was meteen de eerste vondst voor de provincie Antwerpen. Hierover 
verscheen een artikel in het tijdschrift MUSCILLANEA (Nr. 34, 2014, Dirk De Beer) van de 
toenmalige Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie (VWBL, nu WBL) met als titel: “Het 
onwaarschijnlijke verhaal over de vondst van Buxbaumia aphylla op de Antwerpse Fortengordel”. 
Sindsdien wordt elk jaar opnieuw gezocht naar sporenkapsels op en rond de plaats van deze vondst. 
 
 

 
 
 
 
 
 

	
Fig.	2					10	november	2017			Fort	V	Edegem	

jong	kapsel,	nog	groen,	verdikt	

	
Fig.	1				24	oktober	2017		Fort	V	Edegem	
			zeer	jonge	kapsels,	nog	weinig	verdikt	
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Het is eigenaardig dat eind 2014/begin 2015 en eind 2016/begin 2017 geen sporenkapsels werden 
teruggevonden, maar wel eind 2015/begin 2016 en eind 2017/begin 2018. Dus om het andere jaar 
zien we het kaboutermos terug verschijnen. Misschien zijn de sporenkapsels de andere jaren over 
het hoofd gezien? Misschien hebben de sporen méér dan een jaar nodig om uit te groeien tot 
planten met kapsels? In november 2017 werd dit mos teruggevonden, vroeger dan de jaren 
voordien, waardoor de sporofyten in een jong stadium konden gefotografeerd worden (Fig 1 en 
Fig. 2). Ongeveer drie maanden later is het sporenkapsel van groen naar bruin verkleurd en bijna 
volgroeid (Fig. 3) en zal in de loop van de lente volledig bruin worden en beginnen uitdrogen  
(Fig. 4). 
 
Omdat dit mos sinds 2014 al meermaals werd 
teruggevonden in het Fort V, is het heel goed 
mogelijk dat het er vele jaren voordien ook al 
aanwezig was. 
Telkens het mos wordt teruggevonden zien we dat 
méér dan de helft van de kapsels vroegtijdig 
afgevreten zijn, waarschijnlijk door slakken 
omdat er aan sommige resterende stelen 
slijmresten zijn vastgesteld. De kapselsteel blijft 
dan alleen over als een rood-bruin, grof gekorreld 
en redelijk dik staafje (Fig. 5), en dat is specifiek 
voor dit kaboutermos.  
 
Enkele zoektochten vanaf november 2018 tot 
februari 2019 leverden geen kaboutermos op. 
Zou Buxbaumia aphylla dan toch maar om het 
andere jaar terug tevoorschijn komen in Fort V 
van Edegem? 
 
De zoektocht wordt vervolgd. 
 

	
Fig.	4				Mei	2014				rijp	kapsel,	ingedeukt	

	
Fig.	3						7	januari	2018	

bijna	volwassen	kapsel,	gebruind	

	
Fig.	5										7	januari	2018				Afgevreten	kapsels	
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Nog enkele afbeeldingen van de eerste vondst in 2014 
 
-een bruinend kapsel (Fig. 6)  
-close-up van de grove korrels op de kapselsteel (Fig. 7). 
-‘voet’ van de kapselsteel (met protonema ?) (Fig. 8)  
-onderkant van een kapsel (Fig. 9) 
 

 
 

 

 
 
 
 
	
 
 
 
 

	
Fig.	7								februari	2014		

Grofkorrelige	kapselsteel	

	
Fig.	6									februari	2014				

Bijna	volwassen	kapsel	

	
Fig.	8									februari	2014				

“voet”	van	de	kapselsteel	

	
Fig.	9									februari	2014				

Onderkant	van	een	kapsel	


