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Resumé. —Lindernia dubia (L.) Pennell (Syn.: L.gratioloides Lloyd) a été trouvé dans une végéta-
tion du Nanocyperion d'un étang mis à sec dans la Réserve Naturelle du Platweiers à Zonhoven (IFBL
D6.47.13) (Belgique, prov. Limbourg). L'étang, enrichi d'engrais (Ca et P) pour la pisciculture, montre un
pH extrêmement élevé (8,75). La plupart des espèces ressortissant au Littorellion, y croissant jadis, ont été
remplacés par des espèces des milieux plus eutrophes comme par exemple Lindernia dubia.

1. Lindernia dubia

De Platweiers te Zonhoven, grotendeels gelegen in het IFBL - hok D6.47.13,
thans Staatsnatuurreservaat, is een complex gebied van viskweekvijvers. Het is altijd
een klassiek aantrekkingspunt geweest voor zowel Belgische als buitenlandse bota-
nici.

Op 23 augustus 1993 vond ik er Lindernia dubia (L.) Pennell (H. Vannerom
n° 930823.1, priv. h., BR, LG). Zij groeide er op de modderige bodem van een droog-
gevallen vijver verborgen in een dichte begroeiing met Cyperus fuscus waarin ook de
mossen Riccia cavernosa en Physcomitrium eurystomum voorkwamen.

L. dubia is een éénjarig plantje dat tot de familie van de Scrophulariaceae behoort
met een vierkante stengel en kruisgewijs staande ± eivormige bladeren met een typi-
sche "Gratiola"-glans.

De alleenstaande lilakleurige bloempjes staan op een laag steeltje dat korter is
dan de bladeren. De bloempjes die zelden openkomen, althans bij ons, bevatten 2 fer-
tiele meeldraden en 2 staminodiën.

L. dubia is afkomstig uit het oosten van Noord-Amerika en heeft zich ingebur-
gerd in Frankrijk sinds 1850 (COSTE 1937). De soort komt ook voor in Italië, Spanje
en Portugal (WEBB & PHILCOX 1972) en ten ZO van Hamburg (Duitsland) (HAEU-

PLER & SCHÖNFELDER 1988).

Volgens ELLENBERG et al. (1992) hoort L. dubia, evenals de in Europa inheemse
L.procumbens, sociologisch thuis in het Nanocyperion. Het milieu van L. dubia in
Europa wordt nog het best omschreven door WEBB & PHILCOX (1972) die spreken
van: "Muddy or sandy river-banks, and rice-fields".

2. Floristische evolutie van de Platweiers

Tussen 1949 en 1985 werden er in het bebied van de Platweiers een omvangrijke
hoeveelheid floristische waarnemingen verricht in het kader van de EFBL-kartering
van België en Luxemburg en in het kader van de fijnschalige kartering van de provin-
cie Limburg door de Limburgse Botanische Werkgroep (LBW). Alleen al met be-
trekking tot het kilometerhok D6.47.13 zijn er in de archieven van het IFBL en de
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LBW19 documenten (streeplijsten en andere floristische notities) aanwezig. Ze wer-
den bijeengebracht door volgende auteurs (met tussen haakjes het jaar van de waar-
nemingen): L. Andriessen (1983), R.Berten (1983), R.Enckels (1949), L.Delvosalle
(1953), C.Pelgrims (1951), H.Rabijns (1968, 1975), A.Vandesande (1984), H.Van-
nerom (1961,1963,1968,1970, 1972, 1975, 1985) en V. Westhoff (1985). Tot circa
1970 werden de visvijvers ongeveer om de 4 jaar drooggelegd. Op de zandige en
zandlemige bodem van de leeglopende vijvers ontwikkelden zich dan soms fraaie
Littorellion- en Nanocyperion-vegetaties.

Volgens de archieven van het IFBL en de LBW werden tot 1970-1972 regelmatig
o.a. volgende taxa waargenomen in de vijvers en op de bodem van de drooggevallen
vijvers : Anagallis tenella, Apium inundatum, Baldellia ranunculoides subsp. ranun-
culoides, Baldellia ranunculoides subsp. repens, Carex viridula subsp. viridula,
C. demissa, Cicendiafiliformis, Deschampsia setacea, Gnaphalium luteoalbum, Hy-
pericum elodes, Littorella uniflora, Potamogeton gramineus, Rhynchospora alba,
Rhynchospora fusca en Scirpusfluitans.

Het betreft merendeels taxa die gebonden zijn aan Ltóord/ww-omstandigheden
(WESTHOFF & DEN HELD 1969). De meeste onder hen staan bekend als fosfaat-
vlieders (WESTHOEF 1991). Ze zijn thans uit het gebied verdwenen.

In 1970 werd de totaalinventaris van het gebied uitgebreid toen ik er één enkel
klein plantje van Cyperus fuscus vond. Deze is er thans pleksgewijze massaal aan-
wezig. Sindsdien werden er meerdere neofyten bijgevonden: Butomus umbellatus
(IFBL D6.46.22), Callitriche brutia, C.palustris, Chenopodium glaucum, Cyperus
fuscus, Elatine hydropiper (BERTEN, ANDRIESSEN & STEEGMANS 1986), Elatine
triandra (ANDREESSEN & NAGELS 1988), Eleocharis ovata, Hippuris vulgaris, Jun-
cus foliosus, Lemna minuta, L.gibba, Lindernia dubia en Nymphoides peltata.

Hoewel er geen mosinventarissen beschikbaar zijn over de periode van vóór
1970-1972 neem ik aan dat de volgende mossoorten zich na deze periode in het ge-
bied van dePlatweiers gevestigd hebben: Drepanocladus lycopodioides (DE ZUTTE-
RE & SCHUMACKER 1984), Physcomitrium euiystomum, Physcomitrium sphaericum
(1988, leg. L.Andriessen), Riccia cavernosa en R.huebeneriana. Deze soorten zijn
gebonden aan vochtige of natte milieus die rijk zijn aan opneembare voedings-
stoffen. Geen enkele ervan staat bekend als fosfaatvlieder (WESTHOFF 1991).

Enkele soorten werden er, volgens dezelfde bronnen, zowel vóór als na de perio-
de van 1970-1972 gevonden: Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Eleocharis
multicaulis en Scirpus setaceus. Het zijn soorten die, evenals de taxa van de vorige
reeksen, gebonden zijn aan vochtige of natte milieus, maar die bovendien zowel op
voedselarme als op voedselrijke bodem kunnen groeien (ELLENBERG et al. 1992).
Alleen Eleocharis multicaulis wordt door WESTHOFF (1991) als fosfaatvlieder ver-
noemd.

3. Oorzaken van de floristische veranderingen

Bij benadering kan men de kwaliteit van het water van de viskweekvijvers in de
periode van voor 1970-1972 omschrijven als matig voedselrijk met een vermoedelij-
ke pH van ca. 6,5.
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Vanaf 1970 werden de vijvers bekalkt (met gebluste kalk) en bemest met me-
taalslakken (een fosfaatmeststof) en organische meststoffen. Om de algengroei te be-
perken, voegt men kopersulfaat aan het water toe. In 1985 (BERTEN, ANDRIESSEN &
STEEGMANS 1986) bleek het water zeer fosfaatxijk te zijn (1,25 mg P/l) en een ex-
treem hoge pH (8,75) te vertonen.

De toegevoegde Ca2+ - ionen verhogen niet alleen, in dit geval zelfs abnormaal,
de pH maar vormen in samenspel met de H2PO4" - ionen een stabiel (dynamisch)
evenwicht dat de concentraties aan de ionen constant houdt en bovendien een vaste
pH instelt. In wezen is het water van de viskweekvijvers dus omgevormd tot een
soort bufferoplossing. Het verdunnen van de ionen in het water door regenwater, het
concentreren van de ionen door indamping door de zonnewarmte of door het toevoe-
gen van nieuwe Ca2+ - en H2PO4" — ionen heeft geen vat meer op de ingestelde pH-
waarde.

4. Conclusies

De fosfaatvlieders, meestal taxa die voorkwamen in Littorellion-yQgetaties zijn
uit het Natuurreservaat van de Platweiers te Zonhoven verdwenen. Uitzondering
dient gemaakt voor Eleocharis multicaulis, Elatine hexandm en Eleocharis acicula-
ris die door WESTHOFF (1991) en ELLENBERG et al. (1992) verschillend of niet be-
oordeeld worden wat hun voedselbehoefte of voedseltolerantie (?) betreft.

De vele waarnemingen van nieuwe en zeldzame soorten zijn het gevolg van het
bemesten en het instellen van een hoge gebufferde pH van de viskweekvijvers door
de viskwekers die de vijvers pachten en er, binnen het Natuurreservaat, een eigen be-
heer op nahouden.

Zo goed als alle viskweekvijvers in Midden-Limburg worden nu bemest. Soorten
zoals Callitriche brutia, C.palustris, Elatine hydropiper, E. triandra en Juncus folio-
sus groeien er thans in of langs meerdere vijvers.

De vijvers met Littorellion-v&get&ties, eens de schatkamers van de Limburgse
Kempen, zijn zo goed als verdwenen en dit soms ondanks het statuut van Natuurre-
servaat!

Dank

Met mijn dank aan Prof. V. Westhoff (Groesbeek, NL) die destijds op mijn verzoek de lijst opstelde
van de fosfaatvlieders onder de Nederlandse hogere planten; lijst waarvan ik dankbaar gebruik heb kun-
nen maken bij het opstellen van dit artikel.

Geraadpleegde literatuur

ANDRIESSEN L, & NAGELS C. (1988) — Nog over Elatine triandra in de Limburgse Kempen. IFBL-
Drtemaandelijks Contactblad 6; 103-108.

BERTEN R., ANDRIESSEN L. & STEEGMANS R. (1986) —Elatine hydropiper L. in het staatsnatuurreser-
vaat De Platweiers te Zonhoven (Limburg, België). Dumortiera 34-35: 75-77.

COSTE H. (1937) — Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes.
Paris, P.Klincksieck, 2de druk, tome 3: 807 p.

DE ZUTTERE Ph. & SCHUMACKBR R. (1984) — Bryophytes nouvelles, méconnues, rares, menacées ou
disparues de Belgique. Minist. Rég. wall. Serv. Cons. Nature, Trav. 13:160 p. + 1 p., 40 kaarten, 9 ill.
b.t.

ELLENBERG H., WEBER H.E., DULL R., WIRTH V., WERNER W. & PAULISSEN D. (1992) — Zeigerwerte
von Pflanzen in Mitteleuropa. Göttingen, Erich Goltze, 258 p.

DUMORTIERA 55-57 — 30.6.1994 25



HAEUPLBR H. & SCHÖNFELDER P. (1988) — Atlas der Fani- und Bliitenpflanzen der Bundesrepublik
Deutschland. Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 768 p.

WEBB D.A. & PHILCOX D. (1972) — 2. Lindernia in TUTIN T.G. et al. (eds.) Flora Europaea. Cambrid-
ge..., Cambridge Univ. Press, vol 3: 203-204.

WESTHOFP V. (1991) —Lijst van fosfaatvlieders onder de hogere planten. 8 p. (Manuscript).
WESTHOFP V. & DEN HELD A.J. (1969) —Plantengemeenschappen in Nederland. Zutphen, Thierne &

Cie, 324 p.


