Tabel 2

Wilde marjolein Origanum vulgare
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief: maximaal
Een plant van 30 tot 60 cm met houtige

1 keer per jaar maaien, vanaf half september. Maaisel

stengels en kleine roze bloemen. De

afvoeren. Zoomvegetatie: eens in de 2 à 3 jaar ma-

bladeren zijn behaard en zijn aromatisch.
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aien/hooien, na half september.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief graasbeheer is
mogelijk.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode, aanvullend: Gladheidbestrijding met
niet-schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Een landplant van vrij droge, matige voedselrijke tot
schrale, zonnige tot zwak beschaduwde, kalkrijke
grond. De plant heeft een voorkeur voor ruige vege
taties met voldoende structuur en openheid. Wilde
marjolein is met name aan te treffen in (de ruige
vorm van) droge stroomdalgraslanden en in zoomvegetaties. Op rivieroevers, dijken en hellingen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-september. De zaden worden vanaf
augustus tot in de herfst door de wind verspreid. De

soort niet aanwezig

zaden blijven minstens 5 jaar kiemkrachtig. De plant

soort (recent) aanwezig

vermeerdert zich ook vegetatief. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de
grond. De bladeren blijven vaak in de winter aanwezig (vooral tijdens milde winters).
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Aanbevelingen

-	Wilde marjolein groeit optimaal in extensief
beheerde graslanden en zomen. Extensief beheerde graslanden dienen maximaal 1 keer per jaar
gemaid te worden. Zoomvegetatie eens in de 2 à 3 		
jaar hooien of opslag verwijderen.
-	Maaisel niet laten liggen.
-	Wilde marjolein verdraagt geen zware bemesting of
intensieve begrazing.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Wilde marjolein Origanum vulgare
Verspreiding binnen Nederland	In Zuid-Limburg, Zeeland en langs de grote rivieren.
Soms ook op de Veluwe en in Noord-Brabant. Plaatselijk in stedelijke gebieden. Soms verwildert de soort
uit tuinen.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005. Van Looy
en De Blust, 1999.
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