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Abstract. — Hydrocotyle ranunculoides L. f., an invasive neophyte in the surroundings of Ghent
(East-Flanders, Belgium). Hydrocotyle ranunculoides — a North American troublesome aquatic weed
species — is rapidly spreading in ditches and small streams in the vicinity of Ghent. Obviously,
the species has been introduced intentionally for horticultural purposes and for experimental
waterpurification and escaped with rapidity ever since. Its actual distribution pattern is drawn, an
identification key for the genus Hydrocotyle in Belgium is proposed and further ecologie and
taxonomie notes are provided.

Résumé. — Hydrocotyle ranunculoides L. f., néophyte envahissante dans les environs de Gand
(Flandre-Orientale, Belgique). Hydrocotyle ranunculoides — mauvaise herbe aquatique de provenance
américaine — se répand très rapidement dans les fossés et les canaux de dérivation aux alentours
de Gand. Apparemment, l'espèce à été introduit volontairement comme plante ornementale aquatique
et pour des expériences d'épuration d'eau. Sa distribution locale est établie, une clé pour le genre
Hydrocotyle en Belgique est proposée et des commentaires sur l'écologie et la taxonomie de ['espèce
sont fournis.

Inleiding

In een ondiepe sloot in een residentiële wijk te Destelbergen werd op 29.08.
1998 een belangrijke populatie aangetroffen van een onbekende, erg agressieve
waterplant. Determinatie met Flora Europaea leidde tot Hydrocotyle ranuncu-
loides L. f., een oorspronkelijk Noordamerikaans taxon (CANNON 1968). Uit
verder onderzoek bleek dat deze soort in de omgeving van Gent op diverse
plaatsen sedert enkele jaren ingeburgerd is en steeds verder uitbreidt. Nochtans
wordt H. ranunculoides niet gesignaleerd in de recentste uitgave van de Flora
van België (LAMBINON et al. 1998).

De herkomst van H. ranunculoides werd nagegaan en het actueel versprei-
dingspatroon van de soort wordt geschetst.

Herbariummateriaal werd ingezameld en gedeponeerd in de herbaria BR,
GENT, LG en het privé herbarium van de eerste auteur.

Beschrijving

Hydrocotyle ranunculoides onderscheidt zich vegetatief als volgt van onze
inheemse H. vulgare :

1. Bladschijf min of meer niervormig met diep hartvormig ingesneden voet, tot
8 cm breed ; bladstelen erg week en zacht, 2-5 mm dik ; plant diepwortelend,
wortels vaak langer dan 10 cm H. ranunculoides

1.' Bladschijf schildvormig, vrij klein ; bladstelen vrij stevig, minder dan 2 mm
dik ; plant oppervlakkig wortelend H. vulgare

(') Uilenspiegelstraat 46, 8830 Hooglede.
(2) Meiboomstraat 28, 9000 Gent.
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Tot op heden werd H. ranunculoides enkel vegetatief waargenomen (onze
veldwaarnemingen situeren zich bijna uitsluitend in de periode oktober-december
1998). Toch kan de soort ook in West-Europa probleemloos bloeien en vrucht
vormen (Lambinon 83/B/5O8 (BR) werd overigens bloeiend ingezameld; zie
verder). Bij H. ranunculoides zijn de vrachten gesteeld en minder duidelijk
gegroefd.

Gelet op het feit dat H. ranunculoides volledig ingeburgerd is, steeds verder
uitbreidt en ongetwijfeld ook elders in België voorkomt, lijkt het aangewezen
de soort uit te sleutelen in een volgende editie van de Flora van België.

Secundair areaal

Buiten de Verenigde Staten heeft H. ranunculoides een secundair areaal
opgebouwd dat grote delen van de wereld omvat. Bovendien is het op heden
bijna onmogelijk na te gaan waar de soort echt inheems is.

In Europa werd de soort reeds lang geleden gesignaleerd in Italië (inclusief
Sicilië en Sardinië, waar H. ranunculoides mogelijk inheems zou zijn) en Spanje
(CANNON I.e.). Recenter werd gerapporteerd omtrent de vaststelling en uitbreiding
van H. ranunculoides in Groot-Brittanië (CLEMENT & FOSTER 1994). Op zeer
korte termijn kreeg de soort er het predikaat „extremely invasive, a potential
pest species" (KNAPP 1996). In 1994 werd H. ranunculoides voor het eerst
vastgesteld in Nederland (BAAS & HOLVERDA 1996). De soort houdt er stand
en gedraagt zich net als in België erg mvasief. Regelmatig wordt opgave gedaan
van nieuwe vindplaatsen (VAN DER MEIJDEN et al. 1997, BRUINSMA 1998).

Merkwaardig is dat H. ranunculoides blijkbaar slechts binnen het secundair
areaal als schadelijke soort optreedt.

Hydrocotyle ranunculoides in de omgeving van Gent

Rond Gent komen momenteel drie goed onderscheiden verspreidingskernen
voor (figuur 1) :

1. Ten zuiden van Destelbergen woekert H. ranunculoides vanaf het Reinaertpark
(westzijde) westwaarts in een tamelijk ondiepe, ca. 2m brede sloot over een afstand
van meer dan één kilometer richting Sint-Amandsberg. Tussen het Reinaertpark
en Kasteel Walbos is de bedekkingsgraad van de soort 100% (IFBL D3.23.22).
Naar het westen toe wordt H. ranunculoides geleidelijk minder abundant en
ter hoogte van Sint-Amandsberg komt zij nog slechts fragmentarisch voor (IFBL
D3.23.21). Dit sterkt het vermoeden dat de soort oorspronkelijk ter hoogte van
het Kasteel Walbos moet geïntroduceerd zijn, mogelijk intentioneel als water-
sierplant. In het Reinaertpark kwam H. ranunculoides een drietal jaar geleden
naar verluid nog niet voor (med. conservator Damslootvallei). Het illustreert
de uitbreidingsdrang en de potentie als water-„onkruid" van de soort... !
2. De grootste verspreidingskern situeert zich in de Langelede, een minstens 5 m
breed afleidingskanaal van de Moervaart, tussen Wachtebeke (vanaf de Moervaart)
en de Nederlandse grens over een afstand van ongeveer vijf kilometer. H.
ranunculoides vormt er, vooral tussen de Pottersbrug en de Kathelijnebrug (IFBL
C3.35.11-13, C3.44.22, C3.45.ll), een ononderbroken populatie die meestal 50-
100 cm breed is maar plaatselijk de volledige Langelede bedekt. Verder noord-
waarts, vanaf De Venne (IFBL C3.25.33), komt de soort nog slechts sporadisch
voor tot aan de Nederlandse grens. Het is in de Langelede dat ongeveer tien
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Fig. 1. —Verspreidingspatroon
van Hydrocotyle ranunculoides in
de omgeving van Gent.

jaar terug in het kader van kleinschalige, experimentele waterzuivering ondermeer
Typha werd uitgezet door de Landbouwfaculteit van Gent. Ook H. ranunculoides
werd aldus moedwillig geïntroduceerd in de Langelede (med. E. Robbrecht).
3. Ten noorden van Vlinderhoute komt H. ranunculoides voor in de Lieve, een
ca. 4 m breed afleidingskanaal van het kanaal Brugge-Gent, tussen de Kuiten-
bergstraat te Belzele en de monding (IFBL C3.51.32-34). Hier komt de soort
heel fragmentarisch voor : op slechts twee plaatsen werden „matten" vastgesteld
van minstens 1 m2. Klaarblijkelijk zijn deze groeiplaatsen vrij recent ontstaan
(voor het eerst vastgesteld in 1997 ; med. Wouter Van Landuyt). De herkomst
ligt voor de hand : de vijvers rond het nabije Kasteel Liefken (IFBL C3.51.34)
zijn bijna volledig bedekt met H. ranunculoides. Hier en daar komt de soort
ook voor in de wal rond het kasteel. Omdat de waterpartijen in het kasteelpark
klaarblijkelijk niet onmiddellijk in contact komen met de Lieve is H. ranunculoides
hier mogelijk door waterwild ingevoerd.

Vermeldenswaard is verder nog dat H. ranunculoides in het verleden reeds
werd ingezameld in België. In BR bevindt zich volgend herbariumspecimen :
Louvain-La-Neuve (prov. de Brabant), Ferme du Biereau, le long de la Scavée
du Biéreau, bord d'une mare à canards, plantes introduites (volontairement sans
doute) ; 23.10.1983 ; Lambinon 83/B/508 (zie ook FABRI 1992).

Ecologie van de soort

Hydrocotyle ranunculoides is een erg agressieve waterplant die op korte tijd
volledige wateroppervlakten koloniseert (cf. KNAPP I.e., BAAS & HOLVERDA I.e.,).
Hierbij wordt de inheemse vegetatie integraal weggeconcureerd. Er werd vast-
gesteld dat de soort zich vegetatief gemakkelijk vermeerderd : de planten dragen
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wortels over bijna gans hun lengte en afgebroken plantendelen worden aldus
vlug zelfstandige planten. Overstromingen kunnen op die manier bijdragen tot
de vlugge verspreiding van de soort. Mogelijk verspreidt ff. ranunculoides zich
ook ornithochoor.

Hoewel ff. ranunculoides zich erg explosief kan uitbreiden, kan ze ook plots
opnieuw verdwijnen. Niet controleerbare waarnemingen zouden in een recent
verleden verricht zijn ten zuiden van Wachtebeke (Zuidlede, Provinciaal Domein
Puyenbroeck), ter hoogte van het gehucht Stenen Brug (IFBL C3.45.24) en in
de Moervaart tussen Gent en Lokeren. Op beide locaties komt de soort tegen-
woordig niet meer voor. Kleine wijzigingen in het habitat (bijvoorbeeld een
stijging van het waterpeil) kunnen H. ranunculoides mogelijk snel terugdringen.

De soort is blijkbaar helemaal niet vorstgevoelig : de „koudegolf' van
december 1998 werd probleemloos doorstaan. In Nederland werd hetzelfde vast-
gesteld (BRUINSMA I.e.).

In West-Europa slaagt de soort er gemakkelijk in vrucht te vormen (KNAPP
I.e.). In Nederland werd wel vastgesteld dat de explosieve groei van ff. ranuncu-
loides er meestal voor zorgt dat bloei en vruchtvorming uitblijven. In omstan-
digheden waarbij de groei vertraagd wordt — bijvoorbeeld in potgrond — zou
de soort wel rijkelijk bloeien (BAAS & HOLVERDA I.e.).

ff. ranunculoides geldt als waardevolle stikstofvanger en wordt hiertoe
geregeld aangewend voor experimentele, kleinschalige waterzuivering.

Taxonomie

CULLEN (1997) herleidt ff. ranunculoides om onduidelijke redenen tot syno-
niem van ff. americana L. Deze laatste is een goed onderscheiden taxon met
zittende of nauwelijk gesteelde bloemschermen (GLEASON 1952 ; RADFORD ei
al. 1968). Bij nazicht van de collecties in BR blijkt dat de bladstelen bij H.
americana L. bovendien beduidend fijner zijn. ff. ranunculoides is daarenboven
een waterplant terwijl H. americana L. een terrestrische soort is die eerder
voorkomt in moerasbossen.

De beschrijving in CULLEN lx. („Stems floating (...)" en „(...) stalks 2-3 mm
thick, soft and fleshy (...)") heeft zonder twijfel betrekking op H. ranunculoides.
Voor zover kon nagegaan worden, wordt ff. americana L. niet in cultuur gebracht
en heeft ze ook nauwelijks belang als wateronkruid.

Nazicht in de literatuur leert dat ff. ranunculoides wel een synoniem is van
ff. americana Walter (non L. !) (EICHLER 1987, KASSELMANN 1998), vandaar
wellicht de onnauwkeurigheid bij CULLEN I.e. !

In de handel wordt H. ranunculoides vaak aangeboden onder het synoniem
H. natans T.&G.

Discussie

Hydrocotyle ranunculoides is de laatste „aanwinst" (?) in het rijtje recente
Belgische waterneofieten (zie bijvoorbeeld ook BOUXIN & LAMBINON 1996,
DEMAREST 1996,...). Vaak blijken deze neofieten een reëel gevaar te betekenen
voor de inheemse vegetatie eens ze de kans krijgen te verwilderen. Het achteloos
dumpen van aquarium- of vijverafval of het ondoordacht experimenteren met
exoten in een natuurlijk milieu is daarom onaanvaardbaar. In die optiek lijkt
het aangewezen de consequenties van introductie van potentieel schadelijke
soorten vooraf in overweging te nemen...

DUMO RTIERA 74 — 1.10.1999 19



Dankwoord

Wouter Van Landuyt (Instituut voor Natuurbehoud) wordt bedankt voor het aanmaken van
het verspreidingskaartje en Leo Vanhecke voor het kritisch doornemen van het voorlopig manuscript.

Literatuurlijst

BAAS W.J. & HOLVERDA W.J. (1996) — Hydrocotyle ranunculoides L.f. : infiltrant in waterland ?
Gorteria 2 1 : 193-198.

BOUXIN G. & LAMBINON J. (1996) — Deux xénophytes aquatiques nouveaux pour la Belgique,
Myriophyllum heterophyllum et Lagarosiphon major, dans la Meuse à Lives-sur-Meuse (Province
de Namur). Natura Mosana 49 : 94-97.

BRUINSMA J. (1998) — Verslag van het inventarisatieweekend te Boxtel, 26 t/m 29 juni 1997. Gorteria
24: 52-53.

CANNON J.F.M. (1968) — Hydrocotyle in : TUTIN T.G. (éd.), Flora Europaea. Vol. 2. Cambridge
University Press : 319.

CLEMENT EJ. & FOSTER M.C. (1994) — Alien plants of the British Isles. BSBI, London, 590p.
CULLEN J. (ed.) (1997) — Hydrocotyle in : The European Garden Flora, Vol. V. Cambridge University

Press : 392.
DEMAREST L. (1996) — Een nieuwe groeiplaats van Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et

Burdet : een bedreiging voor de Blankaart ? Dumortiera 63 : 7.
EICHLER H. (1987) — Nomenclatural and bibliographical survey of Hydrocotyle L. (Apiaceae), Part

1. Feddes Repertorium 98 : 1-51.
FABRI R. (1992) — Hydrocotyle in : Flore Générale de Belgique 5(2). Meise, Nationale Plantentuin

van België : 123-126.
GLEASON H.A. (1952) — Hydrocotyle in : New Britton & Brown Illustrated Flora. Vol. II. New

York: 609-611.
KASSELMANN C. (1998) — Aquariumplanten. Tirion, Baarn : 472 p.
KNAPP A.G. (1996) — Alien invader at Piltdown Pond — Hydrocotyle ranunculoides appears in

E. Sussex. BSBI News IX : 48-49.
LAMBINON J., D E LANGHE J.E., DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J, {en coll.) (1998) — Flora van

België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pte-
ridofyten en Spermatofyten). Derde druk. Nationale Plantentuin van België, Meise : CXXIII
+ 1091 p.

RADFORD A.E., AHLES H.E. & BELL C.R. (1968) — Hydrocotyle in : Manual of the vascular flora
of the Carolinas. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 763-765.

VAN DER MEIJDEN R., HOLVERDA W.J. & DuisTERMAAT L.H. (1997) — Nieuwe vondsten van
zeldzame planten in 1995 en 1996. Gorteria 23 : 157-177.

20 DUMORTIERA 74 — 1.10.1999


