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Wilde marjolein - gast'heer' voor de Wilde weit? 

Wim Kanbier 

Ais randverschijnsel wilde ik deze 
keer een plantesoort als voorbeeld 
nemen : de Wilde weit (Melampy
rum arvense), een van de hatrpara
sieten die juist in een natuurtuin tot 
de verbeelding spreken. 

Wilde weit - Me/ampyrum arvense 

In Leiderdorp zijn we in het verle
den met deze soort nogal bezig ge
weest en daarbij hebben we ont
dekt dat in diverse flora's de be
schrijvingen niet compleet zijn: 

In de "Flora van Nederland" van 
Heukels/van der Meijden staat dat 
zij vroeger in korenvelden op klei
grond voorkwarn , verder niet. 
De Nederlandse Oecologische 
Flora van E. Weed a vermeldt dat 
Wilde welt voorkornt in Midden- en 
Oost-Europa en dat deze plant in 
Nederland de noordgrens van haar 
areaa l bereikt. Vroeger kwam zij 
voor in net rivierengebied , in het 
Limburgse krijtgebied , in Zeeland 
en de Zuidhollandse binnenduin

rand . Het was een parasiet van 
granen in akkers . Het kiemworteltje 
van de Wilde weit legt in de winter 
contact met een gastheer; als ak
kerplant was Wilde weit dan ook 
aan wintergraan gebonden . De za
den werden met het graan meege
oogst en waren er niet ult te zeven. 
Zij houdt nu nog beperkt en in wis
selend aantal stand in eertijds ver
graven krijthellinggrasland. Verder 
zuidelijk staat de plant nog op puin
kegels aan de voet van kalkhellin
gen. 

Uitgaande van wat in deze beide 
flora's beschreven stond zijn we be
zig geweest met diverse graansoor
ten en probeerden daarop de Wilde 
welt te laten gedeien. Na jaren ex
perimenteren kwarnen we noon ver
der dan de kiemplantfase, waarna 
geen verdere ontwikkeling plaats
vond. 
Ergens aan de rand van een akker 
stone Wilde marjolein en tot onze 
verbazing ging er een exemplaar 
vlakbij deze plant goed groeien . 
Na deze ontdekking is bewust uitqe
zaaid in en tussen de Wilde Marjo
lein (Origanum vulgare) en ja hoor, 
zowat elke zaadkorreltje kwam tot 
ontwikkeling en groeide en bloeide 
voorspoedig . 

Wilde marjolein - Origanum vutqer« 

Hierna zijn we op diverse plaatsen 
in verschillende tuinen op de Wilde 
marjolein gaan zaa ien, wat vrijwel 
overal goed lukte. 
Na deze ervaring ben ik tijdens de 
vakantie op plaatsen waar nog uit
gestrekte graanvelden liggen uitqe
bre id gaan onderzoeken of ook 
daar een verband met Wilde marjo
lein te vinden is. En, juist, u raadt 
het ai , ook hier ligt het zwaartepunt 
van een populatie in de randen 
van de graanvelden waar Marjolein 
voorkomt! 
Het is dus een echt randver
schijnsel. 
Vanaf de randen , waar ze ultbundig 
bloeien vindt ultzaaiing in de akker 
plaats . Waarschijnlijk is de binding 
aan de Wilde marjolein veel hech
ter , maar neemt de Wilde welt ook 
wintergraan voor lief. Naar mijn me
ning is Wilde marjolein de belang
rijkste gastheer voor de Wilde welt . 
Wat wil ik hier nu eigenlijk zeggen? 
Enerzijds dat veel beschrijvingen 
uit het verleden niet compleet zijn , 
anderzijds dat door publicatie in 
©~~e deze informatie voor meer 
mensen beschikbaar komt. 
We hoeven het wiel niet opnieuw 
ult te vinden , maar we kunnen wei 
onderzoeken of het aantal spaken 
van het wiel compleet is. 0 
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