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Abstract. — Pimpinella peregrina L. at leper, new to the Belgian flora. Pimpinella peregrina has
been found in quantities on a worked-up and levelled bank at leper (West-Flanders, Belgium). The origin
of this species is uncertain : it might have been introduced unintentionally with building materials or as
a contaminant in seed mixtures.

Résumé. — Pimpinella peregrina L. à Ypres, nouveau pour la flore belge. Pimpinella peregrina a
été trouvé en quantité sur sol remanié à Ypres (Flandre Occidentale, Belgique). L'origine de cette espèce
est incertaine : elle est probablement introduite avec des matériaux où comme contaminant dans des
semences.

Inleiding

Geïnteresseerd door de aanwezigheid van Ludwigia grandiflora (RONSE &
VANHECKE 2000) bezocht ik op 12.06.2000 de Kasteelgracht in leper. Ter hoogte van
de recent aangelegde voetgangersbrug (IFBL El.24.31) bleken op de vergraven en
terug opgehoogde oever diverse voor de regio ongewone taxa voor te komen :
Anthyllis vulneraria, Dianthus deltoïdes, Pimpinella spec, en Plantago media. Bij
twee volgende bezoeken, op 02.07 en 18.08.2000, werden talloze andere interes-
sante taxa genoteerd en werd voldoende materiaal ingezameld om de onbekende
Apiaceae definitief als Pimpinella peregrina te identificeren. De soort blijkt nieuw
te zijn voor de Belgische flora.

Pimpinella peregrina, efemere adventief of poging tot inburgering ?

Tussen de overige opvallende taxa werden enkele tientallen planten aangetrof-
fen van een Pimpinella spec. Deze werden eerst gehouden voor P. saxifragalmajor,
twee soorten die in het veld vaak moeilijk te onderscheiden zijn. Met behulp van
Flora Europaea (TUTIN 1968) werden de beide indigene taxa evenwel onmiddellijk
uitgesloten door het duidelijk behaarde vruchtbeginsel. De tweejarige habitus en het
grote aantal schermstralen (> 15 volgens Flora Europaea ; op het Ieperse materiaal
20-30) leidden vlot naar P. peregrina, inheems op droge plaatsen in Zuid-Europa,
van oostelijk Spanje tot Turkije.

Pimpinella peregrina werd elders in Europa slechts zelden als adventiefplant
gesignaleerd. CLEMENT & FOSTER (1994) geven haar bijvoorbeeld niet op voor
Groot-Brittannië. Enkel uit Duitsland werd de soort enkele keren opgegeven : voor
het eerst in 1983, in een recent aangelegde wegberm (GERSTBERGER 1985) ; recenter
ook in Elbhügelland (OTTO et al, 1999). Als adventiefplant werd P. peregrina ook
opgegeven voor Zweden en Denemarken (SVENSON & ANDERBERG 1994).

Het soortenassortiment van deze groeiplaats (zie onder) valt onder meer op door
haar heterogeen karakter : zowel kalkmijdende (Dianthus deltoïdes) als uitgespro-
ken kalkminnende soorten komen voor. Er werd eventueel gedacht aan moedwillige
uitzaaiing teneinde op de gestoorde grond een „bloemenweide" te creëren. De
gelijkenis met de in Zweden in analoge omstandigheden aangetroffen soorten
(SVENSON & ANDERBERG I.e. ; zie onder) is in elk geval frappant. Gelet op het feit dat
in 1999 werken plaatsvonden aan de voetgangersbrug, bestaat evenwel ook de
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mogelijkheid dat de diasporen door de aannemer ongewild met bouwmaterialen
werden aangevoerd.

Aangezien de soort op het eerste zicht weinig verschilt van de in België indi-
gene taxa, bestaat de kans dat ze over het hoofd wordt gezien. Het is afwachten hoe
de populatie van P. peregrina in leper zal evolueren.

Herbariumcollecties : leper, O-zijde Kasteelgracht, t.h.v. nieuwe voetgangers-
brug, recent vergraven oever na werken, 02.07.2000 en 18.08.2000 (resp.
F. Verloove 4399 in priv.herb. en F. Verloove 4478 in priv.herb., BR, LG).

Overige interessante taxa

Zoals in de inleiding aangegeven, werd de aandacht oorspronkelijk getrokken
door de aanwezigheid van diverse voor de regio bijzonder ongewone soorten. De
aanwezige taxa zijn hieronder alfabetisch opgesomd. Bij soorten waarvan herba-
riummateriaal werd ingezameld, worden de referenties opgegeven. Er bestaat een
opvallende overeenkomst met taxa die ook in Zweden werden aangetroffen, hetzij
als bestanddeel, hetzij als contaminatie van het zaadmengsel. Deze soorten zijn met
een * gemerkt.

*Anthyllis vulneraria (1 ex.)
*Centaurea jacea (talrijk) (F. Verloove 4481, BR, GENT, LG)
*Dianthus deltoïdes (2 ex.) (F. Verloove 4391, BR)
*Malva moschata (verspreid) (F. Verloove 4496, BR)
Origanum vulgare (enkele ex.) (F. Verloove 4493, BR, GENT)
Plantago media (1 ex.)
Senecio aquaticus subsp. erraticus (verspreid) (F. Verloove 4498, LG) (determinatie
ondersoort door Prof. J. Lambinon)
Tragopogon dubius (verspreid) {F. Verloove 4482, LG)
Verbascum blattaria (verspreid) (F. Verloove 4396, BR)
Verbascum nigrum (enkele) (F. Verloove 4495, BR)
Verbascum phlomoides (enkele) (F. Verloove 4494, BR)

Overige aanwezige gebiedsvreemde taxa : Berteroa incana, Cichorium intybus,
*Echium vulgare, *Medicago sativa, Oenothera deflexa (= O. parviflora auct. belg.,
non L.) en Vicia villosa subsp. villosa.
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