Een nieuw gazononkruid in België:
Pratia pedunculata (Lobeliaceae)
Filip VERLOOVE (Meise)
Tijdens de zomer van 2004 werden mij
door Tim Polfliet, verantwoordelijke voor de
Plantenwerkgroep van Natuurpunt, twee onbekende 'gazonbloempjes' toegestuurd vanuit de
Antwerpse Kempen. De plantjes werden gekenmerkt door kleine, hemelsblauwe bloempjes aan het einde van een tot acht centimeter
lange bloemsteel, kruipende stengels en kleine, onregelmatig getande, eivormige blaadjes
(fig. 1). Vooral de bloembouw deed denken
aan Lobelia en met behulp van de wereldmonografie van de Lobeliaceae (Wimmer
1943) konden de plantjes gedetermineerd worden als Pratia, een genus met hoofdzakelijk
vertegenwoordigers in de (sub-) tropen.
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Figuur 1. Pratia pedunculata. Herkomst materiaal:
Zoersel (prov. Antwerpen), nieuw kerkhof, augustus 2004,
privé herbarium F. Verloove (leg. F. De Ruysser).

De determinatie tot op soortsniveau (zie
Ayers 2000) bleek eenvoudig: door de kruipende stengels, langgesteelde bloemen en zittende, behaarde blaadjes bleek dat we te
maken hadden met de Australische P. pedunculata (R. Br.) Benth. De duidelijk behaarde
bloemstelen (bij P. pedunculata zijn ze normaal onbehaard!) doen echter vermoeden dat
de planten mogelijk van hybridogene origine
zijn (Pratia podemanae Sp. Moore is nauw
met P. pedunculata verwant en heeft behaarde
bloemstelen; cf. Wimmer 1943). Zowel genus
als soort werden nooit eerder in België gesignaleerd. Onlangs werd de soort wel voor het
eerst opgemerkt in Groot-Brittannië (Clement
2004). De Belgische planten zijn overigens
identiek met de Britse (med. E.J. Clement).
De twee Belgische groeiplaatsen bevinden
zich in de Antwerpse Kempen, telkens in frequent gemaaide gazons. Op het nieuwe kerkhof van Zoersel (IFBL C5.13.22) werd Pratia
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pedunculata ontdekt door Fneda De Ruysser
(herbariummateriaal in priv. herb, auteur). De
soort komt er ondertussen minstens twee jaar

voor en neemt enkele vierkante meters in. De
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tweede groeiplaats ligt m Malle, waar Ann

Chabot de plant in haar gazon ontdekte (IFBL
B5.53.33; herbariummateriaal in BR). Op
geen van de beide locaties wordt of werd P.
pedunculata gekweekt en is ze spontaan verschenen.
Pratia pedunculata is een tweehuizige
soort, waarvan bij ons, precies zoals in GrootBrittannië (cf. Clement 2004), enkel vrouwelijke planten worden gevonden; vruchten werden bijgevolg niet waargenomen. Dit belet de
soort niet om snel vegetatief uit te breiden,
waarbij elk stengelfragment gemakkelijk opnieuw wortelt. Hoewel Pratia pedunculata
wellicht nog maar pas in België aanwezig is,
lijkt de plant toch reeds een vaste stele te
hebben verworven op de voormelde locaties,
Verder speurwerk, vooral in de momenteel
gekende regio, zal mogelijk nog bijkomende
groeiplaatsen opleveren,
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