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Ceratophyllum submersum L. in Nederland

door

E.W. Clason (Groningen)

In 1956 bracht de heer D. T. E. van der Ploeg een takje van C. submersum L.

van Schiermonnikoog mee (D.L.N. 63, 1960, p. 186), waarvan de juiste vind-

plaats niet meer kon worden vastgesteld. Het volgend jaar was ik in de gelegen-
heid het eiland grondig af te zoeken. Uitgaande van het karakter van de mij
reeds bekende beide vindplaatsen, zocht cn vond ik de plant, rijkelijk vrucht-

dragend, in een ondiepe veedrinkdobbe van de tweede boerderij ten Oosten

In 1954vroeg de heer Th. J. Reichgelt mij, om eens uit te kijken naar Cera-

tophyllum submersum L. De heer R. beschikte toen slechts over herbarium-

materiaal van vindplaatsen, die alle in het kustgebied gelegen waren, t.w. Fra-

neker en Sexbierum in N.W.-Friesland, Lieserplak op Terschelling, Monniken-

dam, Beeklaan te 's-Gravenhage, Den Briel, Zwijndrecht, Goeree, Schouwen,

Zuid-Beveland, Groede en Philippine in Zeeuws-Vlaanderen(fig. 1). Hij vroeg
zich afof deze soort, die toen sedert jaren in ons land niet meer gevonden was,

misschien in min of meer zilt water voorkwam.

Reeds in 1955 vond ik de plant rijkelijk in grachten en veedrinkdobben op
de terp Maarhuizen ten N.W. van Winsum-Obergum in het N.-Groningse zee-

kleigebied. Het water was hier zoet tot oligohalien, voedselrijk tot sterk ver-

ontreinigd. In een ondiepe dobbe aansluitend bij een mesthoop waren de

planten rijkelijk in bloei en vrucht. Nog in datzelfde jaar ontdekte ik een vind-

plaats bij Breskens en wel in de gracht van de boerderij „De Braakhoeve".

Ook hier was het water voedselrijk (bv. veel Lemna trisulca L.), terwijl wegens
het ontbreken van Scirpus maritimus L. en het wier Enteromorpha het wate>

in de gracht zeker niet zilt was. In 1957 trof de heer A. de Visser de soort aan

bij Groede, „in een uitgraving" (D.L.N. 62, 1958, p. 183).
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L.C. demersum

L.; verspreiding in Nederland; a: bladsegment; b:

vrucht; c: vrucht van

Ceratophyllum submersumFig. 1.
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van het dorp, bij de Grieënglop, waarin overigens niets groeide; het betrof

hier (nagenoeg) zoet water, daar het water uitgeschept werd voor het vee. In

de sloten van de polder, die alle in verbinding staan met de zilte sloten achter

de dijk, kon ik de plant niet vinden.

Deze zomer (1961) in Zeeland zijnde, heb ik samen met de heer K. R. Lib-

benga een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van C. submersum L.

in een deel van Zuid-Beveland. In de Nieuwlandpolders om Wolfaartsdijk

bleek de plant op verschillende plaatsen in grachten en vijvers van boerderijen

aanwezig te zijn; slechts in één geval groeide de plant in een poldersloot. Zeer

algemeen was de soort ten Z.Z.W. van Goes tot 's Heer Abtskerke in vele vee-

dnnkdobben, waarvan bijkans elk perceel op de z.g. poelgronden (laag ge-

legen klei met veen op geringe diepte) voorzien is. In de poldersloten groeide

veelvuldig Scirpus maritimus L., Ruppia spec. en het wier Enteromorpha, der-

halve was het water daarin kennelijk zout, te zout om als drinkwater voor het

vee te dienen. In sommige drinkdobben was dit ook het geval; waar C. sub-

mersum zat, was veelal ook Glyceria fluitans (L.) R.Br. aanwezig, een plant,

die wel iets zout verdraagt, maar toch geen soort van uitgesproken zilt water is.

Op Walcheren onderzochten wij bij wijze van steekproef de gracht van een

oude boerderij bij Veere. Reeds de eerste greep onder de Lemna trisulca L.

bracht C. submersum L. te voorschijn. In de poldersloten vlak er bij ontbrak

de plant en groeide veel Scirpus maritimus L. en Ruppia spec.; ook hier dus

weer afgesloten water in een gebied met uitgesproken zilt water.

Het blijkt dus, dat C. submersum L. in het Nederlandse kustgebied plaatselijk

algemeen voorkomt in grachten van boerderijen en veedrinkdobben met oligo-
tot mesohalien water (geschikt voor drinkwater voor het vee) in gebieden,
waar de poldersloten blijkens de plantengroei meer of minder uitgesproken
zilt zijn. Van Dieken (in Buchenau-Schütt, Flora von Bremen, etc., ed. 10,

1936) vermeldt, dat de soort in de „Nordseemarsch" algemeen voorkomt en

regelmatig vrucht draagt; helaas ontbreken nadere gegevens omtrent de groei-

plaatsen. Het lijkt mij niet onmogelijk, dat de relatief hogere wintertempera-
tuur in het kustgebied van belang is om te verklaren, waarom de plant juist
daar in zoutarm, voedselrijk water met andere Nederlandse waterplanten kan

concurreren. Dat C. submersum ook overigens warmte-lievend is, kan daaruit

worden afgeleid, dat vruchten alleen overvloedig voorkomen bij planten in

ondiepe wateren, die tijdens zonnige perioden sterk verwarmd worden.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de kenmerken. Veelalvindt men bij
de familie vermeld: „bladen in kransen". Ten rechte moet dit zijn: „bladen

tegenoverstaand, zittend, tot de voet gedeeld in vele segmenten, die schijn-
kransen vormen en (1-) 2-3 maal gaffelvormig verdeeld zijn". De beschrijving
van de soorten zou als volgt geredigeerd kunnen worden:

1. Bladsegmenten tot 3-maal gaffelvormig verdeeld (fig. 1, a), zacht aanvoelend, met tot

8 borstelvormige, verspreid stekelig-getande eindslippen; bij goed ontwikkelde segmenten
na de eerste gaffeldeling duidelijk opgezwollen en bij doorvallend licht gekamerd (na

droging met nettekening). Vrucht glad of met zeer fijne knobbeltjes; stijlrest ten hoogste
even lang als de vrucht; geen stekels aan de voet (fig. 1, b). Oudere planten lang licht-

groen blijvend. 2). Juni-sept. In het kustgebied, vooral in afgesloten grachten om boerde-
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rijen en veedrinkdobben, met zoutarm, voedselrijk water; daar plaatselijk algemeen
C. submersum L.

1'. Bladsegmenten ten hoogste 2-maal gaffelvormig verdeeld, in volgroeide staat stijf aan-

voelend, met tot 4 borstel-lijnvormige, gestekeld-getande eindslippen. Vrucht glad of

met zeer kleine knobbeltjes; stijlrest (veel) langer dan de vrucht; aan de voet 2 meer

ofminder ontwikkelde stekels in het vlak loodrecht op de stengel (fig. 1, c). Oudere plan-

ten donkergroen, tenslotte bronsbruingroen. 2). Juni-sept. In allerlei zoete tot niet uit-

gesproken zilte wateren. Zeer algemeen C. demersum L.

Beide soorten variëren wat de vrucht betreft, maar in Nederland zijn tot nu

toe bv. bij C. submersum L. geen vruchten met borstels dan wel met duidelijke
kielen of vleugels, en bij C. demersum L. geen

vruchten met zeer grote, afge-

platte stekels, verbonden door vleugels, zoals die in de literatuur vermeld

worden, aangetroffen. De ontwikkeling van de stekels bij C. demersum L.

varieert ook bij ons tamelijk sterk, kennelijk ook in verband met de beschik-

bare ruimte.

Naschrift. Behalve op de in het artikel van de heer Clason genoemde

vindplaatsen is C. submersum blijkens de in de collectie van het Rijksherbarium
en in die van de Kon. Ned. Botanische Ver. aanwezige planten en gegevens,

nog gevonden in de jaren vóór 1954 bij Noorderhogebrug, gem. Noorddijk,
Gr. (1941), bij Holwerd (1935), bij Herbayum (1903), tussen Alkmaar en Bergen

(1878), bij Landsmeer (1902), bij Waldamme, gem. Middelburg (1943), bij
Dishoek, gem. Koudekerke, Zeel. (1902), te Nieuw- en St. Joosland (1876), bij
Ritthem (1943), bij Sas van Gent (1855) en na 1954 tussen Ferwerd en Holwerd

(1956), bij Anjum (1957) en tussen Stiens en Hallum (1960). Al deze vindplaat-

sen, zijn, samen met die, welke reeds door Clason werden genoemd, op het

bijgaande verspreidingskaartje van de soort aangegeven (fig. 1).

Merkwaardig is verder, dat C. submersum, waarvan de door Clason en door

ons opgegeven vindplaatsen uitsluitend in het kustgebied liggen, in juli 1959

door P. Leentvaar werd aangetroffen in de gracht van het kasteel Rijckholt
in Zuid-Limburg. Ook de Wever (in Jaarb. Natuurh. Gen. Limb. 1914, p. 14)

geeft de soort voor Zuid-Limburg op. Hij vermeldt nl. als vindplaatsen de

grachten om hetkasteel te Limbricht(1902) en poelen langs de Maas te Heugem,

gem. Gronsveld (1906). v. O. en R.

Summary

Up to 1954 Ceratophyllum submersum L. was represented in the Netherlands herbaria

mainly from a few localities in the neighbourhood of the coast, and in the living state it was

practically unknown to Dutch botanists. As appears from an investigation since 1954, this

species still occurs in several localities in the coastal area, and is fairly common in someparts

of the province of Zeeland. It grows in oligohaline to mesohaline waters but not in salt ones.

The only inland occurrence of the species is in South-Limburg (see „Naschrift”).

On the map the localities known before 1954 are marked with a circle, those after 1954

with a dot (fig. 1).


