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Résumé. — Suite à l'étude de matériel d'herbier et après investigation sur le
terrain, l'auteur met en doute l'existence de Prumus virginiana L. à l'état subspontané
en Belgique.

De « Nouvelle Flore » van DE LANGHE e.a. (1978) vermeldt voor
het betrokken floragebied drie Prunus-soorten met lange veelbloemige
trossen, ni. Prunus serotina, P. padus en P. virginiana. De « Atlas van
de Belgische en Luxemburgse Flora » geeft het verspreidingskaartje voor
elk van deze soorten. De verspreiding van P. virginiana beperkt zich
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volgens de Atlas hoofdzakelijk tot de provincies Limburg en Antwerpen
(Kempen en Vlaams distrikt). Hierop steunend geeft de voornoemde
flora aan : « parfois subspontané en Flandre et Campine notamment ».

Uit het onderzoek van het betrokken herbariummateriaal in de ver-
zamelingen van de Nationale Plantentuin van België te Meise en het
Rijksherbarium te Leiden is echter het volgende gebleken :
1) het herbarium te Leiden bevat slechts twee in Nederland verza-

melde exemplaren van P. virginiana, allebei afkomstig uit een plant-
soen of park;

2) het herbarium te Meise bevat vier als P. virginiana gedetermineerde
exemplaren; twee daarvan zijn P. padus, één is P. serotina en het
vierde exemplaar, zonder bloeiwijze, is blijkens vergelijking met
het Amerikaans materiaal beslist geen P. virginiana. Deze feiten
maken de gegevens van de Atlas zeer twijfelachtig. Daarbij komt
dat noch door Prof. J. E. De Langhe, noch door mij, bij ons
karteringswerk in de provincie Antwerpen, ooit P. virginiana werd
aangestreept. Daarom heb ik in mei 1980 samen met Dr. L. Del-
vosalle enkele plaatsen bezocht waar volgens het IFBL-archief P. vir-
giniana werd aangestreept. Wij hebben nergens P. virginiana gezien,
wel P. padus. Alle opgaven aangaande de aanwezigheid van P. virgi-
niana in verwilderde toestand in het gebied van de Atlas blijken
dus uiterst verdacht en alle voornoemde gegevens aangaande de ver-
spreiding ervan zijn blijkbaar onjuist en moeten dus worden gekor-
rigeerd.

Hieraan kan worden toegevoegd dat ook Prunus padus en P. sero-
tina wel eens met elkaar worden verward. Die verwarring berust, meen
ik, hoofdzakelijk hierop dat de bloembodem bij P. padus en P. serotina
in beide gevallen behaard is. Uit het onderzoek van een twintigtal
bloeiende exemplaren is gebleken dat de bloembodem bij P. padus sterk
wollig behaard is en min of meer behaard, maar nooit kaal is bij P. sero-
tina, wat niet in alle flora's even duidelijk aangegeven is. Volgens som-
mige flora's zou de bloembodem van P. serotina onbehaard zijn, wat
strijdig is met de feiten.
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