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Résumé, - Sorghum halepense (L.) PERS. en expansion dans la région de Gand (Flandre-
Orientale, Belgique).

La découverte d'un grand nombre de stations de Sorghum halepense, fin 1981, dans la
région gantoise est discutée. La variabilité morphologique observée ne justifie pas la distinction
d'une variété muticum J. & W. pour la forme sans arêtes. Dans la dition, l'espèce est trouvée
dans les zones dénudées (sur sol sablonneux et meuble) des bords de chemin. L'expansion ob-
servée (qui est interprétée comme la somme cumulée des stations de cette plante perenne pen-
dant les dernières années) est due probablement à l'activité croissante du port de Gand (e,a. en
céréales). En outre, le mode d'entretien des bords de route favorise l'existence de la niche éco-
logique déjà mentionée.

Sorghum halepense (L.) PERS., wilde sorgo, is afkomstig uit het Middel-
landse Zeegebied maar ingeburgd in veel tropische en warme gebieden van
zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond. Wilde sorgo wordt ge-
kweekt als veevoeder, maar gedraagt zich in warme klimaatsgebieden ook
als een lastig onkruid (BAILEY & BAILEY, 1976).

Deze opvallende grassoort is in de Belgische flora (DE LANGHE & al,
1978: 704) vermeld als een zeer zeldzame, hier en daar optredende adven-
tief. Enkele toevallige vondsten in de omgeving van Gent zetten mij aan
tot een grondige inventarisatie.

1. Kenmerken
Sorghum halepense kan in het veld gemakkelijk herkend worden als

een fors gras (bloeiende exemplaren zijn één tot twee meter hoog) dat op-
valt door zijn vrij brede bladeren met witte middennerf - een kombinatie
van kenmerken die wel meer voorkomt bij adventieve Poaceae: Echino-
chloa utilis, andere Sorg/ium-soorten, Panicum mïliaceum. Vegetatieve
exemplaren van wilde sorgo kunnen met de laatste bij oppervlakkig toezien
verward worden; S. halepense is echter een geheel kale plant met nagenoeg
vertikale halmen, bij P. müiaceum daarentegen staan de halmen uiteen, on-
geveer onder een hoek van 45°, en draagt de bladschede karakteristieke fij-
ne en uitstaande haren. S. halepense is verder een meerjarige plant,
groeiend in typische grote pollen en met sterk ontwikkelde rizomen; de an-
dere in ons land voorkomende adventieve Sorgfowm-soorten zijn eenjarig.

Kenmerkend voor bloeiende exemplaren van wilde sorgo zijn de wijde
piramidevormige pluimen met rood aangelopen kleur. Ook de kafnaalden
zijn karakteristiek : na de bloei of bij het drogen als herbariumexemplaar
vertonen ze een typische knik, waarboven ze schroefvormig gedraaid zijn.
Kafnaalden zijn echter lang niet altijd aanwezig; vormen zonder zijn be-
schreven als var. muticum (HACK.) J. & W. (zie JANSEN, 1951: 263). In het
veld heb ik waargenomen dat individuen vrij uniform zijn wat betreft de
relatieve hoeveelheden aartjes met kafnaald. Tussen de twee extreme vor-
men (met ofwel zeer veel ofwel helemaal geen kafnaalden) zijn echter zo-
veel tussengevallen waar te nemen dat het handhaven van de variëteit zin-
loos lijkt.
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2. Ekologie
Ik heb S. halepense steeds waargenomen in dezelfde ekologische ni-

che : de bermen van grote wegen, meer bepaald de vegetatievrij gehouden
gedeelten : de smalle strook grenzend aan de wegverharding, plaatsen on-
der vangrails en verkeersborden, rond reflecterende paaltjes enzoverder.
Op deze plaatsen komt S. halepense vaak voor in gezelschap van een aan-
tal andere adventieven; meestal zijn het Amaranthus- en Setoria-soorten,
Digitaria sanguinalis, Panicum miliaceum en Linum usitatissimum.

Eenmaal op deze plaatsen gevestigd lijkt het gebruikelijke onderhoud
van de bermen niet meer in staat de plant uit te roeien : ik heb waargeno-
men dat S. halepense na mechanische vrijmakingsbeurten van de wegrand
gewoon wat opzij is geduwd en zeker geen schade ondervonden heeft aan
zijn forse ondergrondse delen; de soort lijkt ook goed bestand tegen herbi-
cidebehandelingen (waarneming in de Antwerpse haven, J. Slembrouck,
persoonlijke mededeling).

Rijpende of rijpe zaden heb ik nooit waargenomen; rond meerjarige
exemplaren heb ik nooit een uitzaaiing van jonge individuen gezien. De
soort is dus als een echte adventief te beschouwen, die gemakkelijk vrijge-
komen oppervlakten koloniseert en eenmaal aanwezig als overblijvende
plant lang stand kan houden.

Dat geen zaden worden gevormd is misschien te wijten aan het feit
dat het vegetatieseizoen voor deze mediterrane plant in ons klimaat te
vroeg ophoudt. De bloeitijd valt vrij laat in ons land : (juli-) augustus-okto-
ber, en de rijping van de zaden zou geremd kunnen worden door de eerste
nachtvorsten. In het voorbije seizoen bijvoorbeeld waren zeer veel exem-
plaren min of meer verdord en zwart geworden na de allereerste koudere
nachten (midden oktober 1981). In hetzelfde verband kan worden gesigna-
leerd dat S. halepense in de omgeving van Turnhout massaal werd waarge-
nomen na de uitzonderlijk warme zomer van 1976; na enkele jaren waren
alle stations weer verdwenen (A. Vermeijen, persoonlijke mededeling).

3. Verspreiding
3.1. Vindplaatsen in de omgeving van Gent (fig. 1) (gerangschikt volgens
wegen; geciteerde materiaal gedeponeerd in BR; s.c. : niet ingezameld) :

A a l t e r - K n o k k e : spoorwegbrug te Aalter, C2.55,12 oktober 1981, Robbrecht 1647.
G e n t - E e k l o : Mariakerke, 1 Ion S van de brug over de Ringvaart, D3.ll, 21 oktober

1981, Robbrecht s.c; Waarschoot, Lievebrug, C2.48, 21 oktober 1981, Robbrecht 1654.
G e n t - Z e l z a t e , weg linkeroever : talrijke groeiplaatsen vanaf papierfabriek Langerbrug-

ge tot 3,6 km N van veer Terdonk, C3.52, 53 & 43, september & oktober 1981, Robbrecht
1569 (verdeeld door Société pour l'Echange des plantes vasculaires de l'Europe et du bassin
méditerranéen, 1982) & s.c.; Zelzate, ter hoogte van de kanaaltunnel, C3.33, 21 oktober 1981,
Robbrecht s.c.

H a v e n v a n G e n t : Farmanstraat, D3.13.13, 1 oktober 1981, Robbrecht 1635; oprit van
Moervaartdok naar Kennedylaan, C3.43.44, 29 september 1981, Robbrecht 1611; spoorweg-
berm bij Ghent Grain Terminal, C3.43.42, 29 september 1981, Robbrecht 1603.

G e n t - Z e l z a t e , J.F. Kennedylaan (rechteroever) : enkele groeiplaatsen ter hoogte van
Texaco, C3.53.14 & 23, 29 september 1981, Robbrecht s.c.; talrijke groeiplaatsen van 0,1 km
ten S tot 1 km ten N van de Moervaartbrug, C3.43 & 44, 29 september 1981, Robbrecht s.c;
3,2 en 4,7 km ten N van de Moervaartbrug, C3.44 & 34, 21 oktober 1981, Robbrecht s.c; 4
groeiplaatsen vanaf de kruising met de weg Zelzate-Wachtebeke tot de kruising met de Trak-
taatweg (Zelzate), C3.34, 27 oktober 1981, Robbrecht s.c.
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Fig. 1. - Waarnemingen van Sorghum halepense in Gent en omgeving (alle september
en oktober 1981). Getekende waterlopen : Leie, Schelde, Ringvaart en kanaal Gent-Ter-
neuzen; net van hoofdwegen in lijnen getekend, geïnventariseerde wegen vet; E, Eeldo,
Z, Zelzate, S, Sint-Niklaas, D, Deinze, G, Gent, L, Lokeren, M, Dendermonde & A,
Aalst. (IFBL-begrenzing van het getekende gebied: C2.24 tot C4.22 en D2.54 tot
D4.52).

R i n g v a n G e n t (R4) : talrijke groeiplaatsen in het gedeelte tussen de E3 en het haven-
gebied, C3.13 & 24, september en oktober 1981, Robbrecht s.c.

B r u s s e l - O o s t e n d e (E5) : ongeveer 1 Ion ten W van de brug ten E van de parkeer-
plaats Wetteren, D3.44.42, 9 oktober 1981, Stieperaere s.c; bij Fabelta Zwijnaarde, D3.32.24,
9 oktober 1981, Stieperaere s.c; klaverblad met E3, in de arm van Antwerpen naar Oostende,
D3.32, 12 oktober 1981, Robbrecht s.c; talrijke groeiplaatsen van 2,5 km ten E tot 0,5 km ten
W van de kruising met de Leie, D3.21, 9 & 12 oktober 1981, Stieperaere 2572 (dupla GENT, L,
LG) & Robbrecht s.c; W van de brug over het Afleidingskanaal, D2.27, oktober 1981, Stiepe-
raere s.c.

D e i n z e - G e n t : 0,8 km ten W van & bij de kruising met de weg Nevele-Nazareth,
D2.38, 21 oktober 1981, Robbrecht s.c; 0,1-0,2 km ten W van de kruising met de weg De Pinte
- Sint-Denijs, D3.31, 21 oktober 1981, Robbrecht s.c.

K o r t r i j k - A n t w e r p e n (E3) : afslag (NE) Deinze, D2.47, 21 oktober 1981, Robbrecht
s.c; afslag (NE) parkeerplaats Nazareth, D2.48, 21 oktober 1981, Robbrecht 1652; 1,5 km ten E
van parkeerplaats Nazareth, D3.41, 21 oktober 1981, Robbrecht s.c; afslag (NE) Akademisch
Ziekenhuis Gent, Ï2 oktober 1981, D3.22, Robbrecht s.c; oostelijk eindpunt van viadukt Gent-
brugge, D3.23, 12 oktober 1981, Robbrecht s.c; enkele groeiplaatsen bij de brug over de Schel-
de en op de aangrenzende parkeerplaats, D3.23, 12 oktober 1981, Robbrecht s.c; verschillende
groeiplaatsen ten W & ten E van het klaverblad met de E4, D3.24,12 oktober 1981, Robbrecht
s.c; 10 km ten W van afslag Lokeren, D3.15,12 oktober 1981, Robbrecht s.c.

Z e l e - D e n d e r m o n d e : Grembergen, ter hoogte van de Schelde, D4.21.ll & 13,
10 september 1981, Robbrecht s.c.

D e n d e r m o n d e - M e c h e l e n : Keur, D4.21.43, 25 augustus 1981, Robbrecht 1551
(dupla GENT, L, LG).
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D e n d e r m o n d e - A s s e : dorpscentrum Lebbeke, D4.31.42, 17 september 1981, Rob-
brecht 1587.

3.2. Overige vindplaatsen in België (fig. 2; twijfelachtige vindplaatsen niet
op de kaart) :

Schoten, décombres, C4.18, 4 september 1884, /. Hennen s.n. (BR); Quaregnon, terril Lheu-
reux, G3.45, juli 1892, Ansotte in Charlet s.n. (LG); Verviers-Ensival, graviers de la Vesdre, ?
F7.58, augustus 1892, P. Halin s.n. (LG); Ensival, bord de la Vesdre, F7.58, 4 september 1893,
onbekende verzamelaar s.n. (BR); ? Grivegnée, F7.43, ongeveer 1920, A. Visé in L. Renard s.n.
(LG); Antwerpen, stort Austruweel, C4.16, augustus 1939, E. Hostie s.n. (GENT) & E. Frison
s.n. (GENT, LG); Antwerpen, stort Luchtbal, C4.16, oktober 1951, C, Pelgrims s.n. (BR); Hobo-
ken, stort, C4.35, augustus 1953, C, Pelgrims s.n. (LG); Hoboken, stort op de Pandekens, C4.35,
september 1953, N. Cnops s.n. (LG); Mechelen, stort aan de Vrouwevliet, D4.27, 6 oktober
1957, N. Cnops s.n. (LG); Çdolenstede, D6.31, september 1962, H. Vanneront s.n. (BR); Turn-
hout, Watertappingsstraat, kleiput dakpannenfabriek Tuco (stortplaats), B5.38.31, 12 september
1970, J. Aerts s.n. (GENT) & 2 augustus 1977, ]. Aerts VIAA (GENT); Turnhout, braakliggend
terrein langs het kanaal, 20 september 1970 & 15 oktober 1973, J. Aerts in E. Hostie s.n.
(GENT); Haven Antwerpen, omgeving Zesde Havendok, C4.16.ll, SLEMBROUCK, 1976: 17;
Turnhout, Oude Kaai, loskaai meelfabriek Joosen-Luyckx, B5.48.13, 29 augustus 1976, A. Ver-
meijen s.c. & 21 oktober 1973, J. Aerts s.n. (GENT); Turnhout, stort Watertappingsstraat,
B5.38.31, 24 augustus 1976, A. Vermeijen 76/114 (BR); Turnhout, Steenweg op Merksplas,
B5.47.23 & 21, 16 & 19 september 1976. A Vermeijen s.c; Turnhout, Kanaaldijk, B5.48.ll,
10 oktober 1976, A. Vermeijen s.c; Turnhout, Guldensporenlei, stapelplaats houthandel Fores-
co, B5.47.42, 13 oktober 1976, A. Vermeijen s.c. & 3 november 1976, J. Aerts 76/124; Oud-
Turnhout, Steenweg op Ravels, B5.38.43, 31 oktober 1977, A Vermeijen 77/12 (GENT); Dur-
nal, route de Spontin, stortplaats, H6.21.14, DUVIGNEAUD, 1979: 181; Liège, quai de la rive gau-
che de la Meuse, entre le pont Atlas V et le pont de Marexhe, F7.24.33, 9 september 1979, G.
Clabeek s.c.; Waterloo, chaussée de Nivelles, F4.26.23, einde september 1979, SOTIAUX & al,,
1981: 26; Beerse, stort Vossenburgstraat, B5.46.14, 4 oktober 1980, A Vermeijen s.c.
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Fig. 2. - Verspreiding van Sorghum halepense in België volgens het IFBL-raster.
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De net opgesomde waarnemingen kunnen zo worden samengevat :
Sorghum halepense wordt sinds een eeuw geregeld hier en daar in ons land
gesignaleerd maar is zeer zeldzaam, wat overeenkomt met de opgave in de
« Nouvelle flore... » (DE LANGHE & al, 1978: 704). In de omgeving van
Gent echter is de plant de laatste jaren vrij algemeen geworden in het ha-
vengebied en in de bermen van de hoofdwegen, vooral van de snelwegen.
Het grote aantal waarnemingen dat ik in 1981 verzamelde dient inderdaad
geïnterpreteerd te worden als de som van alle.geslaagde vestigingen gedu-
rende de laatste jaren : veel van de geziene exemplaren zijn zo fors ontwik-
keld dat ze minstens enkele jaren oud moeten zijn.

Enige negatieve waarnemingen dienen eveneens vermeld :
- S. halepense ontbreekt in het havengebied langs het kanaal van Gent

naar Terneuzen vanaf de grensovergang België-Nederland;
- S. halepense ontbreekt in de haven van Zeebrugge, althans rond de graa-

noverslagplaats aldaar (L. Vanhecke; persoonlijke mededeling, waarne-
mingen oktober 1981) en is zeer zeldzaam in de haven van Antwerpen
(SLEMBROUCK, 1976 en persoonlijke mededeling, 1981).

4. Diskussie
Verschillende faktoren spelen waarschijnlijk een rol bij het totstandko-

men van dit verspreidingspatroon :
4.1. De haven van Gent is in de laatste decennia sterk in belangrijkheid
toegenomen, en heeft onder meer de vestiging gekend van twee belangrijke
concerns voor granen en veevoeders. De daarmee gepaard gaande verho-
ging in het verkeer van deze produkten is aanzienlijk (granen, maritiem
goederenverkeer : tot 1968 minder dan 15 duizend ton jaarlijkse aanvoer,
1968-1974 : gemiddeld 620 duizend ton jaarlijkse aanvoer, 1975-1980 : ge-
middeld 1.880 duizend ton jaarlijkse aanvoer; ANONIEM). Het vervoer naar
het binnenland gebeurt ondermeer per vrachtwagen (in zakken), waarmee
blijkbaar veel verlies gepaard gaat : de laatste jaren heb ik herhaaldelijk
waargenomen dat in het havengebied wegen en wegkanten dik bezaaid zijn
met korrels van tarwe, maïs enzovoort. Onder de aangevoerde granen be-
vinden zich ook minder gewone produkten : zo verwerkte bijvoorbeeld
Ghent Grain Terminal (persoonlijke mededeling) in 1980 ongeveer 30.000
ton « Franse sorghum » [Sorghum bicolor (L.) Moench], grotendeels be-
stemd voor de veevoederindustrie in Oost- en West-Vlaanderen.

4.2. Zowel in het havengebied als langs de grote wegen in de omgeving
van Gent worden de grazige wegbermen gemaaid. Bepaalde delen (zoom
van de weg, onder verkeersborden, rond paaltjes...) worden echter vegeta-
tievrij gehouden, wat mogelijkheden schept tot kolonisatie.

4.3. Deze naakte bodemoppervlakten zijn zandig en los (situatie van Gent
in de zandstreek + talrijke opgespoten terreinen in het havengebied). De
zandige textuur beïnvloedt de bodemwarmte op een positieve manier, be-
vordert dus de groei van (vaak subtropische) adventieven, en laat gemakke-
lijke kieming van aangevoerde zaden toe. Dit verklaart mooi de afwezig-
heid van S. halepense (en van quasi alle andere adventieven) in het Neder-
landse deel van het havengebied langs het kanaal Gent-Terneuzen : de Bel-
gisch-Nederlandse grens ter hoogte van het kanaal valt precies samen met
de scheidingslijn van zandstreek en Scheldepolders; bovendien zijn in de
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haven van Terneuzen totnutoe maar weinig opgespoten terreinen aange-
legd.

Alles is evenwel niet verklaard, bijvoorbeeld waarom S. halepense wél
zeldzaam blijft in de Antwerpse haven : de aktiviteit betreffende granen is
er belangrijker dan de Gentse, en het ontbreekt er niet aan zandige opge-
spoten terreinen en wegbermen. Assortiment en herkomst van de aange-
voerde goederen zullen ongetwijfeld ook een rol spelen, maar zijn niet een-
voudig te achterhalen.
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