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Floristische nota's

Myriophyllum aquaticum : expansieve waterneofiet in Vlaanderen
Op 5 december 1999 werd in het Verwezen Kanaal Ieper-Komen ter hoogte van
het gehucht Kruisstraat (leper, IFBL El.24.41 ; getuigemateriaal Verloove 4102 in
priv.herb. FV, BR, GENT en LG) de massale aanwezigheid vastgesteld van Myriophyllum aquaticum, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika maar tegenwoordig
op veel plaatsen in Europa als aquariumplant ingevoerd en verwilderend. De soort
woekert langs beide zijden van het kanaaltje in ondiep water over een afstand van
ca. 200 meter. Dit wijst er op dat de soort hier allicht reeds enkele jaren voorkomt
en mogelijk kan beschouwd worden als ingeburgerd. Niettegenstaande de vergevorderde staat van het seizoen toonden de planten zich nog uiterst vitaal en bleken
geenszins vorstgevoelig. Op dezelfde locatie werd ook Azolla fdiculoides ingezameld, eveneens een neofiet en van deze regio blijkbaar nog niet gekend (LETEN M.
& VAN LANDUYT W., Streepzaad 3 : 86-155, 1997). Voor wat de herkomst van deze
populatie betreft moet gedacht worden aan weggeworpen (water-) plantenmateriaal.
Het Verwezen Kanaal Ieper-Komen maakt amper vier kilometer verder zuidwaarts deel uit van het Provinciaal Domein „De Palingbeek". Myriophyllum
aquaticum kan er in het slechtste geval een toekomstige bedreiging betekenen voor
de indigene watervegetaties.
Gedurende de voorbije jaren werd Myriophyllum aquaticum ook elders in
Vlaanderen waargenomen :
Lanaye-Bosange, tussen het Albertkanaal en de helling van de St.-Pietersberg
(IFBL E7.45.3), 19.07.1995, Vanhecke 8897 (BR). Samen met andere voor de
streek ongewone soorten als Hippuris vulgaris en Stratiotes abides.
Uikhoven, grindgat langs de Maas (IFBLD7.55), 09.09.1995 (Verloove 1773 en
Slembrouck 95/985 in BR).
Genk (Diepenbeek), Lange Vijvers, moerassige vijver langs Albertkanaal (IFBL
D6.58.12), 28.09.1995 (LV op aanwijzen van Bert Berten).
Willebroek (Heindonk), Moeras vijver in beheer door Aminal (reservaat), ondiepe oeverzone (IFBLD4.16.31), 14.06.1999, Vanhecke 9108 (BR).
Kerkhove, oude Schelde-meander (IFBL E2.46.22), 08.1999 (pers. med.
G. Heyneman).
Kortrijk, 't Hoge nabij universiteitscomplex KULAK, recent waterreservoir
(IFBL E2.33.33), 29.08.1999, Verloove 3921 (priv.herb. FV).
Diksmuide (Jonkershove), slibvang op Steenbeek (Dl.44.12-21), 26.10.1999
(vondst. E. Germonprez, det. L. Vanhecke). Massaal kiemend.

Ook in Wallonië werd Myriophyllum aquaücum recent meermaals gesignaleerd
LAMBINON J., Dumortiera 60 : 1-36, 1995).
Het ziet er dus naar uit dat Myriophyllum aquaticum — in navolging van talloze
andere waterneofieten — permanent deel zal beginnen uitmaken van onze flora !
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