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Abstract. - Eupatorium maculatum, new to Europe,
naturalized in Sint-Martens-Latem (East-Flanders,
Belgium). The North American composite Eupatorium
maculatum L. was discovered in moist meadows in the
nature reserve of Latemse Meersen. The species behaves
like its native counterpart E. cannabinum and is believed
to have recently naturalized Eupatorium maculatum is
described and depicted; added to this are some ecological
and phytosodologicai comments.
Résumé. - Eupatorium maculatum, nouveau pour
PEurope, naturalisé à Sint-Martens-Latem (Flandre
orientale, Belgique). La composée nord-americaine Eupatorium maculatum L. se trouve depuis au moins une
dizaine d'années dans des prairies de fauche dans la réserve naturelle Latemse Meersen. Le comportement de cette
espèce y est analogue à celui de l'espèce proche E. cannabinum. Elle est considérée comme naturalisée récemment.

Eupatorium maculatum est décrit et figuré et des commentaires écologiques et phytosociologiques sont fournis.
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Herkenning
Eupatorium maculatum onderscheidt zich van
E. cannabinum door de ongedeelde bladschijf,
de donkerder bloemkleur en de forsere
habitus. Planten met deze kenmerken worden
soms gekweekt, meestal onder de naam Eupatorium purpureum. Omdat werd uitgegaan van
een verwilderde tuinplant, werd het ingezamelde materiaal door de tweede auteur met
behulp van de European Garden Flora (Galloway 2000) gedetermineerd. Het bleek dat de
plant inderdaad tot de verwantschap van E.
purpureum behoorde, onder meer door de
kransstandige bladen. Toch bleken niet alle
kenmerken te kloppen: het aantal bloemen per
hoofdje was steeds groter dan aangegeven
voor E. purpureum en de bloeiwijze was
centraal duidelijk afgeplat tot zelfs uitgehold.
Daardoor leek de plant eerder te behoren tot
Eupatorium maculatum. Verder onderzoek,
voornamelijk aan de hand van een recente
studie van het soortencomplex rond Eupatorium purpureum (Lamont 1995), bevestigde
deze determinatie.

Beschrijving van de plant (zie figuur 1):
hoogte 60-200 cm, stengel opvallend paars
gevlekt of volledig paars aangelopen, nagenoeg kaal of hoogstens bovenaan licht
behaard. Bladschijf in kransen van 4-5
ingeplant (in de Latemse Meersen meestal 5;
bij E. purpureum meestal 3-4), grof getand,
langwerpig, 8-25 cm lang en 2,5-9 cm breed,
kaal of nagenoeg kaal. Bloeiwijze tot 20 cm
breed, bovenaan vlak tot iets uitgehold.
Bloemhoofdjes purper, met 8-22 bloemen per
hoofdje (in de Latemse Meersen meestal 11;
bij E. purpureum 4-8).
Herbariumcollectie: Sint-Martens-Latem,
Latemse Meersen (natuurreservaat) (IFBL
D3.21.33), "vochtige weide" (= verruigd hooiland, Filipendulion), meerdere dichte populaties, minstens sedert 10-15 jaar aanwezig,
05.08.2004, F. Verloove 5742 (priv.herb.
auteur, BR, LG, priv.herb. E.J. Clement). In
het fotoherbarium van WS bevinden zich
bovendien meerdere opnamen van de plant en
haar standplaats.
Standplaats, ecologie en habitatvereisten

Figuur 1. Eupatorium maculatum in de Latemse
Meersen (Sint-Martens-Latem).
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De groeiplaats ligt nabij het cultureel centrum
van Sint-Martens-Latem, dat als uitvalsbasis
dient voor het beheer van het reservaat
(Lambert-coördinaat 98.4-190.7). In het hooilandcomplex, dat langs de westrand aan het
rivierduin Heidebergen paalt en dat vandaar
lokale kwel ontvangt, was het oorspronkelijk
de bedoeling via aangepast beheer opnieuw
bloemrijke dotterhooilanden (Calthion) te
laten ontstaan. In tegenspraak hiermee bleef
het perceel met Eupatorium maculatum echter
gedurende lange tijd onbeheerd liggen. Midden jaren negentig werd het wel driemaal
gemaaid, telkens in de maand juli. Ook in de
aangrenzende percelen bleef het beheer enige
tijd achterwege. In 2003 werd er gestart met
najaarsbegrazing. Op de groeiplaatsen van
Eupatorium maculatum zijn ondertussen
prachtige moerasspirea-ruigten {Filipendulion)
ontstaan. Deze zijn hier, in tegenstelling tot
elders in Vlaanderen (waar ze veelal alleen
teruggedrongen in zomen en sloten of verruigende populierenaanplanten voorkomen),
lokaal vlakdekkend. Het is in dit laatste vegetatietype dat Eupatorium maculatum wordt

13

aangetroffen. De plant gedraagt zich hier volkomen analoog aan E, cannabinum, waarmee
ze trouwens samen voorkomt. De soort vormt
geen aaneengesloten haarden en de populatie
bestaat uit enkele tientallen verspreid groeiende individuen.
In de voorbije jaren maakte de eerste auteur enkele vegetatieopnamen; één ervan is
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Vegetatie-opname in een hooiland met
Eupatorium maculatum in Sint-Martens-Latem.

Opname. Sint-Martens-Latern, Latemse Meersen, IFBL D3.21.33, opname 2 van 27 juli
2003. Grootte; 2,5 x 2,5 m; hoogte vegetatie;
100 cm (uitschieters: F. ulmaria 1,70 m; E.
maculatum 1,60 m; A. sylvestris 1,40 m; V.
repens 1,40 m; R. sanguineus 1,30 m); schaal
Braun-Blanquet; bodem: zeer humeuze leem/veraardend veen; totale bedekking: 1O0 %;
bedekking hogere planten: 100 %, strooisel:
90 %, mos: 0 %; (rnicro-)reliëf:, licht afhellend (1 %) naar een 'dulfke' of 'laantje'*
(richting NW) en de Meersbeek, 5 cm microreliëf.
Carex disticha 4 (60 %), Juncus effusus 3
(40 %), Symphytum officinale 2a (5 %), Mentha aquatica 2a (5 %), Filipendula ulmaricûa
(5 %), Equisetum palustre 2a (5 %), Valeriana
repens 2a (3 %), Angelica sylvestris +, Stachys palustris +, Polygonum amphibium +,
Rumex sanguineus +, Lycopus europaeus +,
Lythrum salicaria +, Eupatorium maculatum
+ (2 ex.), Urtica dioica r, Carex acutiformis r,
Cirsium arvense r.
* Kleine greppel in een hooiland, bedoeld om de vorming
van een bolle regen waterl ens in het perceel te voorkomen
of- in geval van hoge kweldruk - licht te ontwateren; zie
Slabbaert (2005).

Tijdens een aanvullend veldbezoek op 5
augustus 2004 bepaalde WS op de plaats van
de in tabel 1 beschreven opname bovendien
een bodemprofiel. De boringen leverden het
volgende resultaat op: 0-10 cm venig (veraardend veen + wat zand); 10-40 cm zand
(gleyig); 40-65 cm lemig/kleiig; 65-70 cm
zandleem (reductiehorizont); 70-85 cm zandleem; 85-90 cm veen; 90-100 cm erg humeuze
klei. Dit is een te verwachten bodempakket
voor de rand van de Leievallei. In de on14

middellijke omgeving zijn enkele piezometers
geplaatst. Dit zijn op een bepaalde diepte
geperforeerde buizen waarin men de grondwaterdruk en -kwaliteit op de diepte van deze
zogenaamde filter kan meten. Het is niet
helemaal duidelijk in hoeverre de standplaatscondities gemeten met behulp van de piezometers precies overeenkomen met de condities
iets verderop op de groeiplaatsen van E. maculatum. Vermoedelijk is de afwijking gering.
De groeiplaats van Eupatorium maculatum
in de Latemse Meersen beantwoordt goed aan
haar standplaatsvereisten in het gebied van
herkomst. Volgens Lamont (1995) prefereert
de soort vochtige standplaatsen in de volle zon
of hoogstens in de halfschaduw; ze groeit op
natte, laaggelegen plaatsen, vooral in vochtige
hooilanden met bestendig verzadigde, jaarlijks
overstroomde venige bodems met een geringe
veenopbouw.
Herkomst en inburgeringsgraad
Eupatorium maculatum is oorspronkelijk inheems in de oostelijke en centrale staten van
de Verenigde Staten. Volgens Galloway
(2000) wordt de plant in Europa soms als sierplant gekweekt. Tot op heden liggen in Europa alleen van de verwante Eupatorium purpureum vondsten voor, onder meer uit Scandinavië (Karlsson 1998) en Nederland (o.a.
Heukels 1933; Heimans 1983). Het is evenwel
niet uitgesloten dat deze vondsten deels
betrekking hebben op E. maculatum.
De precieze herkomst van de populatie in
Sint-Martens-Latem is onduidelijk. Het gebied
bevindt zich nabij een villaverkaveling en er
werd voorheen nogal wat tuinafval in de
Latemse Meersen gestort (evenwel niet op de
groeiplaatsen van Eupatorium maculatum).
Bovendien is één van de meest nabije
bewoners van Amerikaanse komaf, en het lijkt
niet helemaal onwaarschijnlijk dat daar in de
tuin ooit soorten van Amerikaanse herkomst
werden uitgeplant of gezaaid. En dan behoort
introductie in de Latemse Meersen via ingewaaide zaden of via gedumpt tuinafval zeker
tot de mogelijkheden. Ook werd het gebied
tijdens en na de oorlog door militairen gefrequenteerd, onder meer via een weg die net
naast het bewuste perceel liep. Onbewuste
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introductie door militairen behoort dus evenzeer tot de mogelijkheden

Het feit dat de plant in de Latemse Meer*.. .
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sen reeds geruime tijd voorkomt (med. con—°
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servator Tom Embo), in meerdere clusters
verspreid over het reservaat aanwezig is en
zich gedraagt als de inheemse E. cannabinum,
doet ons besluiten dat E. maculatum er kan
beschouwd worden als ingeburgerd (sensu
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