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Oenanthe crocata L. in de Kaloot aan de Westerschelde
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Oenanthe crocata L. in the Kaloot at the Westerschelde-border

Oenanthe crocata (L.) was recorded in the small dunes alongside the Westerschelde. This is the

fourth record for the species in the Netherlands.

Tijdens het FLORON-kamp Zeeland van 8-10 juni inventariseerde ons groepje en-

kele km-hokken van het industrieterreinVlissingen-Oost. Ondanks de interessante

waarnemingen daar wilden we als afsluiting van de dag toch nog graag wat zilte

soorten zien, waarvoor we de smalle strook duintjes — onderdeel van de Kaloot —

voor de kerncentrale uitkozen.

Bij het verlaten van dat hok (48-44-24) viel ons een hoge, breed uitgegroeide,

rijkelijk bloeiende schermbloem op, die zeker 1,5 meter hoog was. Determinatie

bevestigde ons vermoeden: Oenanthe crocata, Dodemansvingers voor de deur van

de kerncentrale. Over symboliek gesproken!

De plant groeit in de berm van een zandweg die van de dijk voert naar een

golfbreker; temidden van hoog opgroeiende grassen; een bermbegroeiing zonder

opvallende andere soorten.

Oenanthe crocata komt voor in het Westelijk Middellandse-zeegebied en West-

Europa, noordwaarts tot Schotland. In Nederland is de soort voor het eerst aange-

troffen in 1975 in de kalkrijke duinen van Voorne op een kwelplek tussen duinval-

leien. 1
De 2 e vondst is van 1987 op Schouwen op een soortgelijke plek en de 3e

vondst in IJmuiden.
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Volgens FLORBASE-2F is de huidige vondst de 4e waarneming voor Nederland.

Mogelijk is de plant op deze standplaats minder kieskeurig dan op Voorne en

Schouwen, zoals ook bekend is van het voorkomen in Engeland en Frankrijk.
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