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Abstract. - Oenanthe pimpineüoides: threatened
species or invasive neophyte? Oenanthe pimpinelloides
L. has escaped from the collections of the botanic garden
in Meise and occurs on several locations up to 300 m
from the cultivated plants. The species thrives in lawns
that are cut very short weekly, and produces flowering
spikes within one week. Its expansive behaviour in Meise
raises questions about its occurrence on the Red List of
vascular plants in Flanders. The species is rather common
except in the periphery of its main distribution area, such
as in Belgium, where it mostly disappears rapidly after its
appearance. It is known as an invasive exotic weed in
several parts of the world.

Resume. - Oenanthe pimpineüoides: espèce menacée
ou néophyte invasive? Oenanthe pimpineUoides L. s'est
échappé des collections du Jardin botanique à Meise et a
été trouvé à plusieurs endroits, jusqu'à 300 m des plantes
cultivées. L'espèce se propage malgré les tontes hebdo-
madaires des gazons, et produit des hampes florales
endéans une semaine. Son comportement invasif à Meise
pose des questions sur sa présence dans la Liste Rouge
des plantes vasculaires en Flandre. L'espèce est assez
commune, sauf dans la périphérie de son aire principale
de répartition, où elle disparaît souvent rapidement après
son apparition, comme c'est le cas en Belgique. Elle est
connue comme espèce invasive dans plusieurs parties du
monde.



Inleiding

Tijdens het inventariseren van de spontane
flora van het domein van Bouchout in Meise,
waar de Nationale Plantentuin van België
gevestigd is, trof ik in de zomer van 2002 op
twee plaatsen in het gazon bloeiende planten
aan van Oenanthe pimpinelloides (bevemel-
torkruid). Op de eerste groeiden twee bloei-
ende planten in de rand van een gazon dat
wekelijks gemaaid wordt, op de laagste en
vochtigste plaats van het perceel. De tweede
plaats werd vroeger eveneens als gazon onder-
houden, maar werd in 2002 voor het eerst als
hooiweide beheerd. Daar stond een grotere
plant (diameter 55 cm) met 52 bloeistengels.

In juni 2003 vond ik in het domein een
derde groeiplaats, met tien bloeiende planten.
Ook was er op de eerste groeiplaats een plant
bijgekomen.

Herkomst en verspreidingswijze

De vondst van deze in België zeldzame soort
zette me aan om de herkomst van de planten
in Meise na te gaan. In de Plantentuin wordt
Oenanthe pimpinelloides gekweekt in het Her-
betum, een openluchtverzameling van kruid-
achtige planten. Talrijke planten groeien daar
in plantenbedden met een oppervlakte van
ongeveer één vierkante meter. Oenanthe
pimpinelloides staat er sinds 1983 en werd
opgekweekt uit zaden die rond 1977 in Bulga-
rije in het wild geoogst werden; nadere
herkomstgegevens ontbreken. De soort bleek
ook sterk verbreid te zijn buiten het oorspron-
kelijke plantvak, met name in de grasstroken
die de plantenbedden scheiden. Daar groeien
vele tientallen planten (alles samen wellicht
meer dan honderd), op sommige plekken zelfs
dominant en een aaneengesloten tapijt vor-
mend. Het gros van de planten ligt binnen
15 m afstand van het plantenbed van de soort,
maar sommige zijn aangetroffen tot op 60 m
afstand, allemaal in het Herbetum. Het gras
wordt er wekelijks gemaaid en wordt geregeld
betreden door bezoekers.

Op basis van deze gegevens is het meer
dan waarschijnlijk dat de planten in het
domein zich verspreid hebben vanuit het
Herbetum. Hoe lang de planten er al in de

gazons staan, is onbekend. Uit hun afmetingen
kan worden afgeleid dat sommige minstens al
meerdere jaren oud zijn; langer dan 20 jaar
kunnen ze er echter nog niet staan. Rest dan
nog de vraag hoe de verspreiding van dit
materiaal gebeurd is. De eerste groeiplaats, in
de rand van het gazon, ligt in vogelvlucht
ongeveer 200 m ten westen van het Herbetum,
de tweede en derde resp. 300 m en 250 m ten
noordwesten en oosten ervan. Hoewel de
zaden van Oenanthe spp. zich volgens Ulbrich
(1928) in hoofdzaak via het water verspreiden,
moet deze verspreidingswijze hier uitgesloten
worden op basis van de ligging van de groei-
plaatsen. Om dezelfde reden sloten Westhoff
en van der Meijden (2000) een rivier uit als
aanvoerbron voor een locatie van O. pimpinel-
loides in Nederland.

Een tweede mogelijke verspreidingsvector
is de mens. De zaden van Oenanthe pimpi-
nelloides hebben uitstekende stijlen en kunnen
dus via kleren of schoeisel vervoerd worden,
Gryseels en Heirman (1987) hebben voor een
vindplaats van O. silaifolia in de Kalkense
Meersen de hypothese geopperd van zaad-
verspreiding via hun eigen laarzen, omdat ze
in dezelfde periode onderzoek hadden uitge-
voerd in dit en in een ander gebied waar deze
soort voorkwam.

Tenslotte is het ook mogelijk dat zaden
aan de poten van vogels blijven kleven, wat
als verspreidingswijze is geopperd na het
verschijnen van Oenanthe crocata in Voorne
(Nederland), op enkele honderden kilometer
afstand van de meest nabije 'natuurlijke'
groeiplaatsen (Sipkes 1980). In het domein
van de Nationale Plantentuin zijn grote aan-
tallen watervogels (vooral ganzen) aanwezig,
die geregeld heen en weer vliegen tussen de
graslanden, wat deze verspreidingswijze bin-
nen het domein plausibel maakt.

Invloed van het maaibeheer

Een tweede vraag is hoe de soort door maai-
beheer wordt beïnvloed. O. pimpinelloides
lijkt zeer goed bestand te zijn tegen frequente
maaibeurten, vermits de soort groeit in gras-
stroken die wekelijks kort (tot op 3 cm)
gemaaid worden. In het grasland dat als
hooiland wordt beheerd, groeit de plant veel
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sterker uit, krijgt vijfmaal zo lange bladeren
en veel meer bloeistengels. De grotere afme-
tingen kunnen echter ook verband houden met
de mogelijk hogere leeftijd van de plant.
Vooral de hoogte van de bloeistengels wordt
beïnvloed: in het niet gemaaide deel werden
ze 90 cm hoog, tegenover 5 tot 7 cm hoge
bloeistengels in de meest frequent gemaaide
gazons. In gazons werden bloeiende planten
tijdens de zomer gevormd binnen één week na
het maaien; in november 2004 werden bloei-
ende planten aangetroffen 2 tot 3 weken na de
laatste maaibeurt. Dit duidt erop dat de hoogte
van de bloeiwijzen afneemt naarmate de
maaifrequentie toeneemt en dat de plant zeer
snel bloeiwijzen kan vormen. Dat O. pimpi-
nelloides zijn stengels met bloeiwijzen boven
de andere vegetatie verheft, werd reeds door
Westhoff en van der Meijden (2000) aan-
gegeven.

Bedreigde soort of invasieve neofyt?

Oenanthe pimpinelloides is in België een
uiterst zeldzame plant, die vroeger op enkele
plaatsen in het Vlaams fytogeografisch district
en eenmaal in het Brabants district werd
aangetroffen (Fabri 1993). Volgens Cosyns et
al. (1994) is het in Vlaanderen een sterk
bedreigde soort; ze werd opgenomen in de
Rode Lijst van de hogere planten in Vlaan-
deren. Uit onze waarnemingen blijkt dat de
plant in Meise een neiging tot uitbreiding
vertoont. Deze tegenstrijdige vaststellingen
doen vragen rijzen met betrekking tot de ver-
spreiding en status van de soort in ons land.

Volgens Meusel (1978) is de verspreiding
van Oenanthe pimpinelloides West- en Sub-
mediterraan tot Anatolisch, Zuid-Atlantisch en
Zuid-Brits. Volgens Fitter (1978) liggen zo-
wel het westen van Frankrijk (noordwaarts tot
en met Bretagne en een klein deel van Nor-
mandie) als het noordwestelijke deel van
Vlaanderen buiten het hoofdareaal. De mees-
te aanduidingen van vindplaatsen in Vlaan-
deren berusten echter op verwarring met O.
peucedanifolia, zoals aangetoond werd door
Fabri (1992).

De frequentie van de soort verschilt sterk.
In enkele landen en streken wordt ze als (zeer)
zeldzaam aangegeven, onder meer in Ierland

(Scott & Sheehy Skeffington 1987), Bulgarije
(Peev et al. 1998), Noordwest-Frankrijk
(Vignon & Vignon 1985; www.chez.com/-
indrenature/nature/PBNorman.htrn) en België.
Deze gebieden liggen echter allemaal buiten
het hoofdareaal. Binnen het hoofdareaal lijkt
de plant helemaal niet zo zeldzaam te zijn. In
Centraal-Sardinië bijvoorbeeld is het een
algemene soort in vochtige open bossen; het is
er zelfs een kensoort van de fytosociologische
associatie Luzulo forsterii-Oenanthetum pim-
pinelloidis (Arrigoni & Marras 1990).

Buiten zijn areaal komt Oenanthe pimpi-
nelloides veelvuldig voor, zelfs als dominante
soort of invasieve exoot, ni. in Californie
(Constance 1966), Nieuw-Zeeland (Webb et
al. 1988; Heenan et al. 2002) en Australie'
(Mitchell et al. 1995; http://www.pir.sa.gov.-
au/pages/sus_res/animal_pl ant/procl aimed_pl
ants_list.htm).

Dit invasief karakter werpt een ander licht
op het voorkomen van O. pimpinelloides in
België en in andere gebieden buiten het
hoofdareaal. Het lijkt waarschijnlijk dat de
plant er niet echt inheems is, maar er af en toe
geïntroduceerd wordt en zich uitbreidt, om na
verloop van tijd opnieuw te verdwijnen,
vermoedelijk omwille van haar koude-
gevoeligheid. In het verleden werd door Fabri
(1993) reeds gewezen op het mogelijk adven-
tieve karakter van sommige vondsten in
België (b.v. in Ukkel). Ook in Ierland werd al
vroeger de vraag gesteld naar het al dan niet
inheemse karakter van de soort naar aanlei-
ding van de vondst van een toen recente en
sterk uitbreidende groeiplaats (Scott & Sheehy
Skeffington 1987). De nieuwe plantenatlas
(Preston et al. 2002) beschouwt de enige vijf
Ierse groeiplaatsen, alle van recente datum, als
introducties.

In Nederland werd O. pimpinelloides aan-
vaard als een inheemse soort en opgenomen in
de Rode Lijst, hoewel er enige twijfel over
bestond (Westhoff & van der Meijden 2000).
O. pimpinelloides werd er op vijf groei-
plaatsen aangetroffen, waarvan één recente.
Drie van de oude, verdwenen groeiplaatsen
worden als adventief beschouwd, terwijl de
vierde als inheems is aanvaard, ook al ligt ze
op een korte afstand van een gekend aanvoer -
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terrein voor adventieven. De enige recente
groeiplaats wordt als indigeen beschouwd,
omdat de plant hier in een voor haar optimale,
'normale' vegetatie staat. Anderzijds ontbre-
ken precies daar oudere waarnemingen, en
komt op^ hetzelfde terrein Dianthus deltoïdes
voor, een plant die volgens de auteurs wél
adventief zou kunnen zijn (geïntroduceerd
tijdens werken voor het ophogen van de
aangrenzende dijk met aangevoerd zand).

Voor wat de koudegevoeligheid betreft,
zou Oenanthe pimpinelloides volgens Huxley
(1992) aangepast zijn aan zone 8. De groei-
plaatsen in Ierland liggen in zone 9, evenals
die in Californie, terwijl de delen van
Australië waar de soort sterk woekert, behoren
tot zone 9 en 10. België ligt voor het grootste
gedeelte in zone 8; de meeste vestigingen van
O. pimpinelloides bleken er tijdelijk en kort-
stondig te zijn, wat geweten werd aan zijn
koudegevoeligheid.

De groeiplaats in Meise wijkt af van de
overige omdat ze, gelet op de afmetingen van
de planten, al meerdere jaren oud lijkt te zijn.
Hier kan de herkomst van de planten van
belang zijn, namelijk Bulgarije, dat in de
winterhardheidszones 6 en 7 ligt. De planten
van Bulgaarse herkomst zijn blijkbaar aan-
gepast aan strengere winters. Dit kan verkla-
ren waarom deze planten in ons land gemak-
kelijk de winter overleven en zich uitbreiden.

Conclusie

België ligt buiten het hoofdareaal van Oenan-
the pimpinelloides. De soort wordt er slechts
af en toe aangetroffen en staat in Vlaanderen
geboekt als sterk bedreigde plant. Daar staat
tegenover dat ze in Meise duidelijk invasieve
neigingen vertoont, en dat ze ook ver buiten
haar oorspronkelijk areaal gekend is als een
invasieve exoot. Dit toont aan dat het inschat-
ten van de status van een plant - al dan niet
inheems - in de randzones van haar areaal niet
steeds eenvoudig is en met de nodige omzich-
tigheid dient te gebeuren.
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