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In 1937 vond Westhoff (7) het Duizend
knoopfonteinkruid (Potamogeton polygoni-
folius) op Terschelling in 2-5 kwartierhok-
ken. Hij noemde het een voor dit eiland zeld
zame soort. In 1969 trof ik genoemde soort 
in 16 kwartierhokken aan (zie fig. 1). Ik heb 
geprobeerd een verklaring te vinden voor de 
vooruitgang van deze, voor Nederland min 
of meer zeldzame plant (Westhoff, 1964) en 
mij tevens verdiept in de groeiplaatsen van 
de plant in verband met enige controverse die 
er met betrekking tot de classificatie bestaat. 
Natuurlijk moet men van mij geen oplossing 
van de problemen verwachten, ook al vanwe
ge het beperkte aantal vindplaatsen dat ik 
heb bestudeerd. Toch heb ik gemeend, de cij
fers van Terschelling met enig commentaar 
bekend te moeten maken, omdat zij wellicht 
in groter verband nuttig kunnen zijn. 

Volgens de Flora Neerlandica, deel 1, afl. 6 
(1964) is het Duizendknoopfonteinkruid een 

plant, aangepast aan een terrestrische fase, 
en komt zij voor in voedselarm of meso-
troof, zoet, helder of door humuszuren 
bruingekleurd, ondiep of matig diep water; 
verder op droogvallende bodems; op kalk-
arm zand en leem, op veenslip boven zand, 
maar nooit op kleigrond. Dit laatste geldt 
ook voor de rest van Nederland, waar men 
de soort voornamelijk in de pleistocene ge
bieden en in het Waddendistrict aantreft (1). 
Op Terschelling komt het Duizendknoop
fonteinkruid vooral voor op plaatsen met 
een wisselende waterstand (in 1970 gemid
deld - 1 cm in de zomer en 38 cm in de win
ter; minimale waterstand in de zomer - 2 0 
cm, maximale waterstand in de winter + 70 
cm; bij stromend water (tot 0,3 m/sec.) een 
constante waterstand van 0-20 cm). In fig. 3 
heb ik het gemiddelde verloop van de wa
terstand voor de jaren 1965-1970 op de groei
plaatsen van het Duizendknoopfonteinkruid 
weergegeven. 
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Fig. I. Verspreiding van Potamogeton polygonifolius op Terschelling in 1969 (gearceerd ge
bied; het gestippelde gedeelte is poldergebied). 
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Fig. 2. Potamogeton polygonifolius opgroei
end na zware regenval tussen Agrostis stolo-
nifera (no. 17a in de tabel). 

De sapropeliumlaag heeft een dikte van 0-40 
cm (gemiddeld 14 cm). De ondergrond is 
steeds zand en de soort komt hier op het ei
land dan ook uitsluitend voor in de duinen. 
Het water hoeft niet voedselarm te zijn in de 
zin van kalkarm; de soort groeit ook op 
kalkrijkere bodems in de buitenduinen. Het 
calciumgehalte ligt tussen 2 en 74 (208)* 
mg/liter (gemiddeld 24); het magnesiumge-
halte tussen 2 en 22 mg/liter (gemiddeld 7,3); 
het chloorgehalte tussen 22 en 180 (gemid
deld 71) mg/liter; het natriumgehalte tussen 
14 en 86 (gemiddeld 34) mg/liter en het kali-
umgehalte tussen 0 en 6,5 (18)* (gemiddeld 
2,5) mg/liter. (De met * gemerkte getallen 
tussen haakjes geven de extreme waarden 
aan). Wel moet het water arm zijn aan 
fosfor- en stikstofverbindingen. Het fosfaat
gehalte (P04) ligt tussen 0,001 en 0,026 

mg/liter (0,91)*; het totale fosforgehalte (P) 
tussen 0,013 en 0,058 mg/liter; het ammo-
niumgehalte (NH4) tussen 0,04 en 0,33 
(0,79)* mg/liter; het nitrietgehalte tussen 
0,005 en 0,01 mg/liter en het nitraatgehalte 
(NOj) tussen 0,05 en 0,2 (1,1)* mg/liter. Het 
sulfaatgehalte varieert van 6 tot 38 mg/liter 
(13 metingen) en het gehalte aan hydrocarbo-
naat (HCO3) van 1,2 tot 207,5 mg/liter. De 
zuurgraad (pH) schommelt tussen 4,6 en 9. 
De gemiddelde zuurgraad bedraagt 6,5, wat 
laag is in vergelijking tot de gemiddelde 
zuurgraad voor andere waterplanten op Ter
schelling (6). Er bestaat in het algemeen geen 
verband tussen de zuurgraad en het HCO3-
gehalte, wat kan wijzen op een onevenwich
tig karakter van het water. 
In voedselarm milieu komt het Duizend
knoopfonteinkruid ook voor in open water 
met een lage pH, maar in mesotroof tot eu-
troof water groeit de soort voornamelijk in 
de verlandingszone waar een lagere pH (6-7) 
heerst dan in het midden van de plas 
(pH7-8). In fig. 2 is dit geïllustreerd aan de 
hand van een transect door het Badhuisplak. 
Het voorgaande in aanmerking genomen, 
zou men de vooruitgang van het Duizend
knoopfonteinkruid op Terschelling kunnen 
toeschrijven aan de voortschrijdende verlan
ding van duinpiassen en -plakken na 1937, 
wellicht in samenhang met een geringe wa
terstandsverlaging. 

Classificatie 
Den Hartog en Segal (2) classificeren de be
groeiing waarin het Duizendknoopfontein
kruid voorkomt als een afzonderlijke associ
atie (Potametum polygonifolii) in het Pota-
mion polygonifolii binnen de orde van de 
Drijvende waterweegbree (Luronio-Potame-
talia). Westhoff en den Held (9) zijn het hier 
niet mee eens en vermelden het Duizend
knoopfonteinkruid als een kentaxon van het 
Littorellion uniflorae (Oeverkruidverbond). 
Zelfs zou de soort vooral voorkomen in ver-
landingsstadia, die een overgang vormen 
naar de Parvocaricetea (Klasse der kleine 
zeggen). 
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Fig. i . Waterbewegingen op groeiplaatsen van Potamogeton polygonifolius op Terschelling. 
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Fig. 4. Badhuisplak; Terschelling. Demonstratie van verschillen in pH en Ca in een transect 
van oost naar west en de plaats van Potamogeton polygonifolius (enigszins geschematiseerd). 
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Tabel I. Vegetatie's met Potamogeton polygonifolius op Terschelling.* 

no's opnamen: 

gemidd. Ca-gehalte 

182 

6 

71 

6 

235 

7 

16 

7 

17a 

7 

17 

10 

7 

8 

177 

9 

177a 

9 

257 

10 

+ a 
+ a 
lp 

lp 
Ib 
1b 

+ r 
2m 
+ r 

lp 
r 

+ r 

+ r 

Pot. polygonifolius la 2a 4b 2a 5a 4a 3a la la 3b 
PARVOCARICETEA 
Carex trinervis/nigra** r la 
Comarum palustre 
Salix repens 
Cardamine pratensis 
Eriophorum angustifolium 
Oxycoccus macrocarpos 
Menyanthes trifoliata 
Carex diandra 
Pedicularis palustris 
PHRAGMITETEA 
Glyceria fluitans 2m 
Equisetum fluviatile + r + r 
Scirpus lacustris t r 
Eleocharispal. palustris r -i-r + r + r + r + r 2m +r 
Scirpus maritimus r + r 
Lythrum saticaria + r r 
Typha latifolia la 
Phragmites communis 
Caltha palustris 
Carex pseudocyperus 
Alisma plant, aquatica 
AGROPYRO-RUMICION CRISPI 
Agrostis stolonifera r lp lp 3a 
Myosotis caespitosa r 
Hydrocotyle vulgaris +r 2 a + r + r r 
Ranunculus flammula + r + r 
Eleocharis pal. uniglumis 2m 
Galium palustre + r 
Mentha aquatica 
LITTORELLETEA 
Apium inundalum + r 
Littorella uniflora 2a 
Echinodorus ranunculoides + r 
Juncus articulatus lp 2m 
Carex serotina pulchella 
POTAMETEA 
Callitriche obtusangula 2m la 
Callitriche plalycarpa r 1 b 
Callitriche hamulata + P 
Potamogeton natans + r 
Potamogeton gramineus 

Utricularia neglecta la 

Lemna gibba (vlakke vorm) + r + p 
Lemna trisulca 

Chara delicatula 
Chara hispida 
MOSSEN 
Dreponacladus fluitans 2a 3b 
Sphagnum spec. + r 
Drepanocladus spec. la 2a 

* Alle opnamen gemaakt tussen 16 en 20 juni 1970. Grootte van het proefvlak 10 m". 
** Carex trinervis/nigra: Carex trinervis, C. nigra en C. trinervis x C. nigra = C limmiana 
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no's opnamen: 47 55b 181 136 55e 56 491 176 6 

gemidd. Ca-gehalte 20 20 25 25 40 60 40 55 70 

Pot. polygonifolius 2b lp 3a 4a 2a la 2a la 2a 
PARVOCARICETEA 
Carex trinervis/nigra** la + r la +r lp 2m 2m la 
Comarum palustre + a 3a + p + r + a 
Salix repens lb + a 3a 2a 2a 
Cardamine pratensis + p 
Eriophorum angustifolium +p 
Oxycoccus macrocarpos 2a 
Menyanthes trifoliata la la 
Carex diandra + p 
Pedicularis palustris r la r +p 
PHRAGMITETEA 
Glyceria fluitans 
Equisetum fluviatile lp 
Scirpus lacustris + p 2m r r 
Eleocharis pal. palustris r r 2a 2m 2m 
Scirpus maritimus lp r lp 
Lythrum salicaria r + r + r 
fypha latifolia la r +a r 
Phragmites communis 2m 2m lp lp -i-r 
Caltha palustris + a + r 
Carex pseudocyperus la + r + r 
Alisma plant, aquatica r 
AGROPYRO-RUMICION CRISPI 
Agrostis stolonifera 
Myosotis caespitosa 
Hydrocotyle vulgaris + r 3a 2a 2a 
Ranunculus flammula lp + r la 
Eleocharis pal. uniglumis 2m Ip 2p 
Galium palustre lp r 
Mentha aquatica r la r 2a 
LITTORELLETEA 
Apium inundatum 
Littorella uniflora r 
Echinodorus ranunculoides lp r 
Juncus articulatus + p + r lp 
Carex serotina pulchella + p +r -l-a la 
POTAMETEA 
Callitriche obtusangula 
Callitriche platycarpa 
Callitriche hamulata 
Potamogeton natans r 
Potamogeton gramineus la 

Utricularia neglecta 2a ' 2a + a 

Lemna gibba (\\akV.e vovm) 2m +r 
Lemna trisulca 3a 

Chara delicatula la 1 
Chara hispida la 3b +p 
MOSSEN 
Dreponacladus fluitans 
Sphagnum spec. 
Drepanocladus spec. la + a 
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In tabel 1 heb ik mijn op Terschelling ge
maakte opnamen gerangschikt naar oplo
pend gemiddeld calciumgehalte. Verticaal 
zijn de voorkomende soorten gerangschikt 
naar de klassen waarvoor zij min of meer ka
rakteristiek zijn. Voor bepaalde soorten kan 
men hierover van mening verschillen. Ruim
telijk gezien blijkt uit deze tabel, dat het Dui
zendknoopfonteinkruid voorkomt in vegeta
ties, die een overgang vormen van de klassen 
Potametea en Littorelletea naar de klassen 
Parvocaricetea en Phragmitetea, daar waar 
soorten van het Agropyro-Rumicion crispi 
soms karakteristiek zijn. Ruimtelijk gezien 
vormt het Duizendknoopfonteinkruid op 
Terschelling inderdaad ook vaak een onder
deel van bijvoorbeeld open vegetaties van 
Carex trinervis, met name in de zomermaan
den. Of de soort daadwerkelijk een onder
deel vormt van de levensgemeenschap staat 
te bezien, aangezien deze toestand voor de 
plant vaak een kwestie van overleven is. Bij 
een hogere waterstand in de winter of, bij 
veel regenval, ook in de zomer, sterft het 
grootste deel van de begeleidende populaties 
af; Duizendknoopfonteinkruid blijft dan al
leen over en vult de hele ruimte. In de tijd ge
zien vormt de soort zeker geen onderdeel van 
de omringende vegetatie. 
In de hygroserie komt op Terschelling eerst 
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton 
gramineus), dan Oeverkruid (Littorella uni
flora) en vervolgens het Duizendknoopfon
teinkruid. In diverse gevallen volgt deze 
laatste soort ook wel direct op het Ongelijk
bladig fonteinkruid. Soms komt het Dui
zendknoopfonteinkruid op dezelfde stand
plaats voor als Drijvend fonteinkruid (P. na
tans), waarbij de laatste de voorkeur geeft 
aan een dikkere sapropeliumlaag. Hierbij 
dient men zich te realiseren dat het samen 
voorkomen van Oeverkruid en Duizend
knoopfonteinkruid eerder een tijdelijk dan 
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een ruimtelijk fenomeen is. Waar beide soor
ten samen voorkomen is Oeverkruid aan het 
afnemen en Duizendknoopfonteinkruid zich 
aan het uitbreiden; er is dus duidelijk sprake 
van een overgangsfase. 
Neemt men de groeivorm als criterium voor 
de classificatie (zie Segel 1965), dan lijkt het 
praktischer om Duizendknoopfonteinkruid 
te rangschikken in een aparte associatie bin
nen het Potamion graminei, zoals door Den 
Hartog en Segal (2) ook is voorgesteld. 
In veel gevallen is de positie van Duizend
knoopfonteinkruid vergelijkbaar met die van 
het Stomphoekig sterrekroos (Callitriche ob
tusangula) en de Zilte waterranonkel (Ra
nunculus baudotii) die vaak dezelfde, zij het 
voedselrijkere niches bewonen. Men heeft, 
m.i. terecht, deze soorten ingedeeld bij het 
Callitricho-Batrachion, en wel in een aparte 
associatie: Ranunculetum baudotii. 
Overigens is de plaats van het Duizend
knoopfonteinkruid hier geheel ten opzichte 
van bestaande klassificaties bekeken. Ik kan 
mij bij het bestuderen van publikaties over 
plantengemeenschappen niet aan de indruk 
onttrekken dat een soort bij indeling in een 
systeem vaak al in een plantensociologisch 
keurslijf wordt gewrongen, voordat de oeco-
logie van de betreffende soort afdoende is 
bestudeerd (waarmee niet bedoeld wordt dat 
oecologische factoren de belangrijkste crite
ria bij de klassificatie moeten zijn). In 
klassificatie-termen gedacht (voor zover men 
er behoefte aan heeft om zo te denken) lijken 
er oppervlakkig gezien verschillende redenen 
te bestaan om Duizendknoopfonteinkruid in 
te delen binnen de orde Luronio-Potameta-
lia. In ieder geval is de soort, althans op Ter
schelling, moeilijker te associëren met het 
Littorellion, hoewel hij op de meest kalkrijke 
plaatsen soms doordringt in het Samolo-
Littorelletum. 
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