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Over Lobelia inflata L. en Lobelia urens L. (Campanulaceae)

R. van der Meijden & J.J. Vermeulen (Rijksherbarium / Horlus Botanicus, Postbus

9514, 2300 RA Leiden)

On Lobelia inflata L. and Lobelia urens L. (Campanulaceae)

Lobelia inflata is a North American species which has been found at five localities in the Nether-

lands, probably as an escape from pharmaceutical fields. As it was mistaken for the Atlantic-European

species Lobelia urens, both species are illustrated, and an identification key for both species is

presented.

Het genus Lobelia telt 365 soorten die voornamelijk in tropische en warme streken

groeien, het merendeel ervan in Amerika.¹ Slechts twee soorten, Lobelia dortmanna

en Lobelia urens komen in Europa voor, beide in de gematigde klimaatszone; van

deze twee was tot dusverre alleenLobelia dortmanna, Waterlobelia, in Nederland in

het wild gevonden. Diverse soorten worden als sierplant gekweekt (onder andere de

bekende Lobelia erinus, Tuinlobelia), maar worden in Nederland nietof twijfelachtig

verwilderd aangetroffen.
Toen onlangs een flinke populatie van een onbekendeLobelia-soort werd gevon-

den, meende men dan ook met de andere Europese soort, Lobelia urens, van doen te

hebben, te meer daar men met Flora Europaea 2
en de flora's van België3

en Enge-
land4 vlotop deze soort uitkomt. Daarbij komt nog, dat L. urens een West-Atlan-

tische verspreiding heeft en tot in België voorkomt, zodat een uitbreiding naar ons

land zeker niet onmogelijk leek.

De nieuwe populatie behoorde echter niet tot L. urens, maar tot de Noordameri-

kaanse soort Lobelia inflata L. Gezien het feit dat L. inflata niet in de determinatie-

sleutels van Westeuropese flora's voorkomt, maar toch, in elk geval in Nederland,

nogal eens 'in het wild' wordt aangetroffen, lijkt het ons goed om de verschillen

tussen L. inflata en L. urens weer te geven.

Lobelia urens L.-Fig. 1.

Zaden glad, ± V
2 mm lang. Vruchtbeginsel langer dan de kelkslippen, tijdens de zaad-

rijping nietopvallend dikker uitgroeiend. Bloemkroon 10-15 mm lang.

Lobelia urens (Heidelobelia) groeit op vochtige tot natte zure plaatsen in de hei en

langs en in open bossen. Het areaal reikt van Madeira en de Azoren tot het uiterste

noorden van Afrika, Portugal en N.-Spanje, W.-Frankrijk, W.-België tot Z.-Enge-

land.5

Lobelia inflataL. - Fig. 2.

Zaden opvallend netvormig geaderd, ± 1 mm lang. Vruchtbeginsel korter dan dekelk-

slippen, tijdens de vruchtrijping opvallend verdikkend tot een eivormige tot bijna

kogelronde doosvrucht. Bloemkroon 5-6 mm lang.
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L. a. Habitus; b. bloem; c. vrucht; d. zaad. Tekening J.J. VermeulenFig. 1. Lobelia urens
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L. a. Habitus; b. bloem; c. vrucht; d. zaad. Tekening J.J. Vermeulen.2. Lobelia inflataFig.
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Lobelia inflata (Blaaslobelia) groeit op akkers, aan wegbermen, op ruderaleplaat-

sen en in open bossen, soms als een onkruid in tuinen en gazons. Het areaal reikt

van zuidelijk Canada zuidwaarts tot Georgia en Mississippi. 6 7

In Nederlandwerd Lobelia inflata gevonden op een ruderaal terreinbij Apeldoorn8
,

op een akker bij Putten9
,
bij een kruidendrogerij te Doornspijk 10

,
een aantal jaren

achtereen langs een zandweg bij Veenhuizen11 1Z
,

en recent aan de oever van een

gegraven poel in Gaasterland. 13

De soort heeft farmaceutische betekenis vanwege het alkaloide lobeline. Deze stof

heeft een soortgelijke werking als nicotine, en de soort L. inflata staat daarom wel

bekend als 'Indiaanse tabak'.14 Van de plek in Gaasterland is bekend dat daarkort

geleden een kruidenkwekerij was gevestigd. 15 Ook de vroegere vindplaats bij Doorn-

spijk heeft een duidelijk verbandmet de toepassing van de soort als kruid. Het lijkt

aannemelijk dat Lobelia inflata uit gemorst zaad opslaat, en dan enkele jaren kan

standhouden.
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