FLORA MONITORING
Potpolder Lillo
Doel
Tijdens de periode van 1 april 2006 tot 31 oktober 2006 een inventarisering te maken van de
voorkomende vegetatie in de potpolder.
Het te inventariseren gebied is ingedeeld in 9 biotopen, op de algemene gebiedskaart
aangeduid met kleuren en benoemd.

Werkmethode
Op het terrein werd de streeplijst van Flo.Wer gebruikt. Hierop werd genoteerd: naam
inventariseerder(s), datum, naam biotoop. Per biotoop en inventariseerronde werd een nieuwe
lijst gebruikt, ongeacht het aantal biotopen per ronde.

Wat werd genoteerd
Bij elke inventariseerronde en per biotoop werden telkens opnieuw alle planten aangestreept
die men waarneemt. In het vak ‘aanvullingen, opmerkingen ...’ op de streeplijst van Flo.Wer
werd vermeldt wanneer een bepaalde soort opvallend veel of weinig voorkomt. Bijvoorbeeld:
Grote Brandnetel - zeer algemeen, Gevlekte orchis - zeldzaam. Andere soorten werden dan als
binnen normale frequentie beschouwd. Eventuele twijfels werden ook vermeld op het blad.

Moeilijk te determineren planten
We probeerden zoveel mogelijk de planten te determineren ter plaatse aan de hand van een
Flora. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het echt niet mogelijk bleek, en de plant redelijk
voorkwam, werd een exemplaar meegenomen worden voor verder onderzoek. In andere
gevallen probeerde we toch de familie te benaderen en eventueel een foto te nemen, omgeving
te beschrijven, omringende planten, en altijd te noteren in het speciaal voorziene vak op de
lijst, bijvoorbeeld Kruiskruid Spec. (specimen).

Verwerking
Alle lijsten werden verzameld en aan de verantwoordelijke flora overhandigd. Deze verwerkte
de lijsten tot een totaalbeeld. Ook losse waarnemingen werden doorgeseind, wel telkens met
vermelding standplaats.
Er werden in totaal 127 planten genoteerd maar duidelijk niet alles werd gedetermineerd,
bijzonder de grassen zijn niet in hun totaal opgenomen. Sommige waarnemingen vragen
misschien een verklaring, die hieronder wordt weergegeven.

Zuidelijk baardgras (Polypogon maritimus WILLD.

Zuidelijk baardgras is een nauw verwante en erg goed op Baardgras (Polypogon
monspeliensis (L.) Desf.) lijkende soort die op gelijkaardige groeiplaatsen wordt
waargenomen en in het veld moeilijk te onderscheiden is van Baardgras.
Baardgras wordt waargenomen in weliswaar artificiële maar toch natuurlijk aandoende
habitats. Ze is een pionier op iets ziltige, zandige opgespoten terreinen. Dergelijke
groeiplaatsen komen overeen met de natuurlijke standplaats van de soort, de warmgematigde
streken van de wereld en komt in West-Europa noordwaarts voor tot Zuid-Engeland.
Zuidelijk baardgras werd tijdens een inventarisatie van FON in ons onderzoeksgebied in 1999
al aangetroffen maar toen gedetermineerd als Baardgras. Na vergelijking met bestaand
herbariummateriaal bleek het Zuidelijk baardgras te zijn. Bij controle in 2001 bleek de
populatie opnieuw verdwenen.
Tijdens ons eerste vondst (ronde 30. 07. 06) werden enkele exemplaren verzameld en ter
determinatie overhandigd aan de Plantentuin van Meise die na vergelijking met het
herbariummateriaal Zuidelijk baardgras determineerde.
Duizendguldenkruid

In de soortenlijst vinden we twee soorten duizendguldenkruid die genoteerd werden;
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm.) en Fraai
duizendguldenkruid (C. pulchellum (Swartz) Druce). Fraai duizendguldenkruid werd volgens
de lijsten waargenomen in biotopen 1 en 3, maar Strandduizendguldenkruid enkel in biotoop
1, wat zou betekenen dat de twee soorten beide voorkomen op hetzelfde biotoop.

Nu zijn beide soorten pioniers van natte tot vochtige, zoete tot brakke plaatsen op
voedselarme, bodems, Strandduizendguldenkruid vraagt ook een kalkrijke bodem, terwijl
Fraai duizendguldenkruid ook wel een matig voedselrijke standplaats vraagt.
Beide soorten zijn in Vlaanderen zeldzaam tot zeer zeldzaam (vooral
Strandduizendguldenkruid), maar zijn beide wel bekend van enkele standplaatsen in het
Antwerpse, vooral in de havenomgeving. Door de grootschalige opspuitingen in het verleden
zijn er grote oppervlakten geschikte biotoop ontstaan dus is het inderdaad zeer goed mogelijk
dat beide soorten wel degelijk samen kunnen voorkomen.
Distel langstekelige (Carduus acanthoides L.)

Hier bestaat wel enige twijfel of de waargenomen en beschreven soort wel degelijk
Langstekelige distel is. Twijfel hieromtrent wordt gestaafd door het ontbreken van deze soort
in de Atlas. Volgens de Flora moet de verspreiding van deze soort nog nader onderzocht
worden. Een andere soort waar deze distel vaak mee verward wordt is Kruldistel (Carduus
crispus L.). Beide soorten zouden in ons onderzoeksgebied samen voorkomen (biotoop 1).
Dus vermoedelijk gaat het hier telkens om dezelfde soort, met name de Kruldistel.
Langstekelige distel onderscheidt zich onder meer door forsere, tot vijf millimeter lange
stekels op de bladrand en de vleugels van de stengels. Deze soort komt voor in een groot deel
van Europa. In Nederland is zij alleen langs de grote rivieren aangetroffen, maar wellicht
wordt zij niet herkend. Volgens de Oecologische flora is het overigens de vraag of Kruldistel
en Langstekelige distel goed van elkaar gescheiden soorten zijn. Als standplaats kiest deze
plant behalve voor ruigten, kapvlakten en wegbermen ook voor rivier- en kanaaloevers, wat
dus deze waarneming toch nog enige kans geeft. Er blijft dus twijfel bestaan.

Goudzuring (Rumex maritimus L.)
Goudzuring heeft een voorkeur voor waterrijke, zeer stikstofrijke gebieden met een
schommelend waterpeil en droogvallende zones. De soort groeit in en langs allerlei stilstaande
en traagstromende, soms iets brakke wateren, zoals sloten en greppels, grote rivieren, vijvers,
waterbekkens en moerassen. Als pionier duikt Goudzuring ook geregeld op in recent ontstane
milieus zoals plassen op opgespoten terreinen of bouwwerven.

Moerasandijvie (Senecio congestus (R. Brown) DC

Moerasandijvie is een grote, opvallende pionierssoort van droogvallende, open, voedselrijke
slibbodems. In Europa heeft de soort een vrij beperkt verspreidingsgebied. In België is de
Moerasandijvie een onregelmatige verschijning en bevindt zich aan de zuidelijke grens van
zijn gebied. Momenteel is het een zeldzame verschijning. Toch ontstaan regelmatig
massavegetaties. In Vlaanderen dan vooral op opgespoten terreinen en aan
bezinkingsbekkens. Deze groeiplaatsen zijn echter kortstondig en de planten kunnen zich
slechts zeer kortstondig handhaven, omdat de meeste opgespoten terreinen na een tijdje in
industrieterreinen omgezet worden

Morgenster gele (Tragopogon pratensis L.)
In biotoop 8 vonden we enkele exemplaren van Gele morgenster, wat voor de waarnemers
eerst een beetje vreemd leek, maar nadere studie verklaart veel.
Gele morgenster komt voor in het grootste deel van Europa en West-Azië. In België is ze
vrijwel overal algemeen, met uitzondering van de zuurste gebieden (Kempen en Ardennen).
Zij groeit zowel in bermen en op dijkhellingen als op ruderale standplaatsen, op allerlei
minerale bodems variërend van klei tot zand en grind. Over het algemeen is zij te vinden op
min of meer voedselrijke en humeuze, niet zeer droge maar zeker ook niet vochtige grond.
Veelvuldig is de plant waar te nemen langs spoorwegen. Blijkbaar verdraagt zij een vrij hoge
dosis chemische bestrijdingsmiddelen.

Smalle olijfwilg (Elaeagnus angustifolia L.

Een soort die op sommige plaatsen in het werkingsgebied, en vooral dan op biotoop 4,
redelijk goed vertegenwoordigd is, is een vertegenwoordiger van de Olijfwilgen. De
taxonomie van de soort blijkt echter zeer complex en recente determinatiesleutels blijken niet
te werken. Maar zeer waarschijnlijk hebben we hier te maken met Smalle olijfwilg (E.
angustifolia L.), een soort die in het algemeen wordt aangetroffen in duinen en in mindere
mate en volgens de Atlas wordt de soort ook gevonden in de havenzone ten noorden van
Antwerpen, waar Olijfwilg groeit op opgespoten terreinen. Oorspronkelijk is de soort inheems
in delen van Zuid-Europa en Azië.
In Vlaanderen wordt ze frequent aangeplant in plantsoenen.
Smalle olijfwilg wordt in Vlaanderen mogelijk verward met andere olijfwilgensoorten maar
onderzoek leert dat bij ons zonder twijfel Smalle olijfwilg de meest gekweekte en verwilderde
soort is.

Paardenbloemen:
Merk op dat er tweemaal Paardenbloem wordt vermeld. Paardenbloemen behoren in onze
flora, samen met de bramen, tot de moeilijkste soortengroep. Het geslacht paardenbloem
bestaat uit talrijke microsoorten die zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De kennis
van deze groepen is bij de meeste plantenkenners onvoldoende, daarom werd zelfs in de Atlas
gekozen om slechts één kaartje van alle paardenbloemen te presenteren.
Toch werd tijdens de inventarisatieronde van 6 mei 2006 de Zandpaardebloem (Taraxcum
sectie Erythrosperma) duidelijk gedetermineerd en aldus genoteerd.

Duindoorn (Hippophae rhamnoides L.)

Een zeer dominante soort in het onderzoeksgebied, en dan vooral op biotopen 3 en 4, is zeker
Duindoorn. In België komt Duindoorn van nature enkel voor in de kustduinen. In het
binnenland zijn het nagenoeg steeds vanuit aanplantingen verwilderde populaties, mogelijk
van niet inheemse soorten, en wordt dan vooral gevonden op, met kalkrijk zand, opgespoten
terreinen. Van nature groeit Duindoorn op voedselarme, vochtige tot droge zandbodem. In
Vlaanderen is Duindoorn vrij zeldzaam, maar aan de kust is duindoornstruweel het meest
algemene vegetatietype.

Geraadpleegde werken: Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest,
Nederlandse ecologische Flora, Geïllustreerde Flora (Heimans, Heinsius en Thijsse).
Naamgeving: Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de
aangrenzende gebieden (Nationale Plantentuin België, derde druk).

Biotoopbepaling aan de hand van de florainventarisatie
De lijst van geïnventariseerde planten werd in dit rapport per onderzocht gebied getoetst aan
de soortenlijsten volgens de sociologisch-ecologische groepen volgens Ellenberg. Aan de
hand van deze indicatielijst kon per gebied een biotoop getypeerd worden. Indicatiewaarden
die in aanmerking werden genomen voor bepaling van een biotoop zijn vochtigheidsgraad,
zuurtegraad en stikstofgehalte van de bodem.

Gebiedsbenamingen
De gebiedsbenamingen zijn spontaan ontstaan, alle medewerkers kregen de kans om hun
steentje hieraan bij te dragen.
Er werden door Greet en Roger Van den Sande tijdens de verschillende seizoenen
panoramische foto’s genomen.
De foto’s worden onderaan de tekst per seizoen weergegeven.
Hieronder een foto en kaartaanduiding.

Gebied 1: de Plagwei

Wanneer de resultaten van de floradeterminatie worden getoetst aan de tabel van Ellenberg,
blijkt hieruit dat de Plagwei een sterk antropogeen (= door mensen teweeggebrachte)
gestoorde plaats is, alsmede een plaats van kaalslagen, zomen en struwelen. Het betreft een
voedsel- en stikstofrijke grond.

Gebied 2: Pyloon

Pyloon is volgens de determinatie een gebied van zwak brakke waters en oevers, alsook een
gebied van kaalslagen, zomen en struwelen. Verlandingsvegetaties zijn sterk aanwezig. De
bodem is goed vochtig maar niet nat, eerder zwak zuur en uitgesproken stikstofrijk.

Gebied 3: De Schier

In het gebied De Schier kan men opnieuw spreken van een sterk antropogeen gestoorde
plaats, gelegen aan zoete tot zwak brakke waters en oevers, kaalslagen, zomen en struwelen.
Het is zonder twijfel een voedselrijk gebied en een natte grond. De bodem is duidelijk zwak
zuur tot zwak basisch, neutraal dus en uitgesproken stikstofrijk.

Gebied 4: Stekels

De resultaten van de inventarisatie geven aan dat het gebied Stekels een matig bemest
graslandbiotoop heeft met voedselrijke, antropogeen gestoorde, vochtige grond, omringd door
kaalslag, zomen en struwelen. De bodem is zwak zuur tot neutraal en stikstofrijk.

Gebied 6: Oeverzwaluw

Oeverzwaluw kenmerkt zich niet specifiek in de Potpolder. Immers, het bestaat voornamelijk
uit sterk antropogeen gestoorde grond, meer bepaald akkers, wegranden en ruigten. Het
gebied heeft een matig vochtige, zwak zure tot zwak basische bodem met een zekere
stikstofaanwezigheid.

Gebied 8: Grote weide

De Grote Weide bestaat uit typische bemeste graslanden op voedselrijke, vochtige tot natte
grond. De bodem is neutraal tot kalkrijk en matig stikstofrijk.

Geraadpleegde werken: Tabel met soortenlijsten van de sociologisch-ecologische groepen
volgens Ellenberg

Verslag: Walter Suys, juli 2007

Met dank aan:
Zonder de hulp van Walter Suys en Nicky Caplin zouden we deze bespreking
nooit op papier gekregen hebben. Natuurlijk mogen we, zonder namen te
noemen, alle mensen die tijdens de inventarisaties aanwezig waren niet vergeten
te danken.
Maar toch een speciale vernoeming voor Greet en Roger Van den Sande voor
het nemen van de panofoto’s en ook Maria Vingerhoets die zowel bij de
eindtekstcontrole als voor het helpen benoemen van de planten een onmisbare
hulp was.
p.s.: Er werden zo’n 60 tal planten gefotografeerd en op naam gezet.
Het is mogelijk dat daarbij fouten werden gemaakt… als er mensen zijn die
Een benoemingsfout zien…graag een seintje. We passen deze fout dan aan.

