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Abstract, — New records of interesting and new grain-aliens in Northern Flanders and Northern
France, especially in 1992. During 1992 cattle-fodder factories have been visited in the cities of Antwerp,
Brugge, Deinze, Dunkerque, Ghent, Izegem, Roeselare and Zeebrugge. In the vicinity of the granaries a
lot of grain-aliens of North American and mediterannean origin were observed. Among our records seven
adventitious taxa are new for the Belgian flora: Amaranthus tamariscinus, A. tuberculatus, Brachiaria
platyphylla, Cassia obtusifolia, Chloris pycnothrix, Emex australis and Euphorbia serpens. They are de-
scribed briefly. Some others have only been found a few times in Belgium, viz, Amaranthus palmer!,
A. standleyanus, A. viridis, Atriplex tatarica, Bidenspilosci, Echinochloa utilitis, Glycine max, Iva xanthi-
ifolia, Medicago truncatula, Physalis angulata and Scorpiurus muricatus. Eleusine coracana, of doubtful
status in Belgium, has been found again, The umbellifer Ammi majus has been found frequently in het past
years; its actual Belgian distribution pattern is mapped. Bassia scoparia - hitherto thought to be mostly
rare or absent in Belgium - seems to be much more frequent. It seems that the recent increase in the soya-
bean import from the Americas has considerably enriched the Belgian grain mill flora.

Resumé. — Adventices grainières nouvelles et intéressantes de la Flandre septentrionale et du Nord
de la France, surtout en 1992. En 1992 des installations grainières ont été visitées dan les villes d'Anvers,
Bruges, Deinze, Dunkerque, Gand, Izegem, Roulers et Zeebruges. Aux environs des silos paraît une riche
flore adventice d'origine essentiellement nord-américaine et méditerranéenne. Sept taxons adventices sont
mentionnés pour la première fois en Belgique: Amaranthus tamariscinus, A, tuberculatus, Brachiaria pla-
typhylla, Cassia obtusifolia, Chloris pycnothrix, Emex australis et Euphorbia serpens. Ils sont décrits
brièvement. Quelques autres n'ont été trouvés que quelques fois dans la dition: Amaranthus palmeri,
A. standleyanus, A. viridis, Atriplex tatarica, Bidens pilosa, Echinochloa utilitis, Glycine max, Iva xan-
thiifolia, Medicago truncatula, Physalis angulata et Scorpiurus muricatus. Eleusine coracana, adventice
fort douteuse en Belgique, a été retrouvée. L'ombellifère Ammi inajus a été trouvée fréquemment pendant
les dernières années; sa carte de distribution actuelle en Belgique est dressée. Bassia scoparia - mention-
né comme très rare ou absent en Belgique - semble être beaucoup plus répandu. Il semble que l'aug-
mentation récente de l'importation de soya d'origine américaine a considérablement enrichi la flore ad-
ventice grainière belge.

1. Inleiding

Geïnspireerd door recente publicaties over de adventief-flora van de havens van
Gent (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986,1989) en Antwerpen (LAMBINON 1991 ) en ei-
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gen onderzoek in de haven van Roeselare (VERLOOVE 1992), werden gedurende
1992 op diverse plaatsen in Noord-Vlaanderen en Noord-Frankrijk veevoederfa-
brieken en graanoverslagbedrijven bezocht. In de nabijheid van dergelijke bedrijven
verschijnen onder bepaalde omstandigheden (zie verder) diverse soorten graanad-
ventieven. Het zijn planten die als onzuiverheid - naar analogie met de Engelstalige
termen "impurity" of "contaminant" - ongewild met de buitenlandse granen worden
ingevoerd.

Het begrip "graan" moet in de context van onze studie in de ruimste zin begrepen
worden: ook de import van soja en diverse vogelzaadmengsels leveren vele adventie-
ven op, evenals de invoer van oliehoudende zaden zoals diverse Helianthus soorten.
De gebruikte nomenclatuur is deze volgens DE LANGHE et al. (1988).

2. Locaties met een interessante graanadventief-flora

In volgend overzicht wordt de globale ligging weergegeven van de in 1992 be-
zochte terreinen (fig. 1). Telkens worden achtereenvolgens opgegeven: de stad en
een preciserend toponiem (indien gekend ook de straatnaam en de naam van het be-
treffende bedrijf) en een korte omschrijving van de vindplaats. Indien in een bepaal-
de stad meerdere locaties werden bezocht, wordt elke vindplaats afzonderlijk ge-
nummerd. Ook worden telkens de I.F.B.L.-coördinaten opgegeven.

A. Havengebied Antweipen
1. Graanbedrijvencomplex Samga aan het Noordkasteel, gelegen langs het Amerikadok (I.F.B.L.:

C4.16.34 en 43). Zeer veelzijdig milieu: braakgrond bij de overslagplaatsen, dokranden, goederen-
spoor en plantsoen.

2. Gnianoverslagbedrijf aan het Graandok, gelegen tussen het Churchilldok en het Zesde Havendok
(I.F.B.L.: B4,55.44). Vooral de braakgrond naast de silo's die dienst doet als graanstortplnats is inte-
ressant; verder ook dokranden en goederenspoor.

3. Kleine veevoederfabriek aan het noordelijk uiteinde van het Kattendijkdok, in de nabijheid van Samga
(I.F.B.L.: C4.16.43). Rand van de loskade met kasseien.

B. Havengebied Brugge
Veevoederfabriek Huys, gelegen tussen de Krakeleweg en het Groot Handelsdok (I.F.B.L.:
C2.21.22). Ruige wegberm en goederenspoor vóór de fabriek; verder ook de kaairand.

Du

Figuur 1. — Situering van de
in 1992 bezochte terreinen met
een interessante graanadventie-
flora. De afkortingen staan voor:
A-Antwerpen, B-Brugge, De-
Deinze, Du-Duinkerke, G-Gent,
I-Izegem, R-Roeselare en Z-Zee-
brugge.
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C. Deinze

1. Veevoederfabriek Dossche langs het afleidingskanaal van de Leie en de ringweg rond Deinze (I.F.B.L. :
D2.37.13). Weg- en middenberm van de ringweg rond Deinze ter hoogte van Dossche.

2. Veevoederfabriek Versele-Laga langs de Gentsesteenweg (I.F.B.L.: D2.37.41). Plantsoen en kleine
braakgrond naast de bedrijfsgebouwen.

D. Havengebied Duinkerke
Graanoverslagbedrijf Siea Nord Céréales, gelegen op het grondgebied van La Grande Synthe daar
waar het Canal de Bourbourg uitmondt in de havendokken, Braakgrond, goederensporen en dok-
randen bij de overslagplaats.

E. Havengebied Gent
1. Graanoverslagbedrijf Eurosilo, gelegen tussen het Sifferdok en de Kennedylaan (I.F.B.L.-. D3.13.11).

Wegberm, goederenspoor en braakgrond die fungeert als graanstortplaats.

2. Graanoverslagbedrijf langs de Sifferlaan t.h.v. de Bronstraat (I.F.B.L.: C3.52.42 en 44). Ruigten en
goederensporen.

3. Graanoverslagbedrijven Ghent Grain Terminal en Vamo Mills, gelegen langs het Rodenhuizedok
(I.F.B.L.: C3.43.42 en 24). Zandige, naakte wegrand evenwijdig met de Kennedylaan, graanstortplaats
aan de Moervaartbrugstraat (1991), goederensporen en dokranden.

F. Industriegebied Izegem
1. Veevoederfabrieken Danis en Hendrix en oliefabriek Vanderaoortele langs de Noordkaai (kanaal Roe-

selare-Leie) (I.F.B.L.: D2.51.14 en 32 eri 41). Zandige, naakte, recent omgewerkte wegberm.

2. Enkele veevoederfabrieken langs de Zuidkaai (kanaal Roeselare-Leie) (I.F.B.L.: D2.51.41 en 42).
Kaairand, goederenspoor en braakgrond.

G. Binnenhaven Roeselare
Een zevental veevoederfabrieken langs de Trakeiweg en de Kaaistraat waarvan Versele-Laga en Ha-
nekop de belangrijkste zijn (I.F.B.L.: Dl.48.34 en 43, Dl.58.12 en 21). Kaairanden, graanlos-
plaatsen, veevoederstortplaats.

H. Havengebied Zeebrugge
Graanoverslagbedrijf Borlim, gelegen tussen Zwankendamme en Zeebrugge langs het Prins Filipsdok
(I.F.B.L,: B2.41.14 en 23). Braakgrond, goederensporen en oevers van het dok.

3. Onderzoeksresultaten

Op de bezochte terreinen werden een honderdtal soorten graanadventieven op-
getekend. Van een veertigtal soorten worden nadere floristische notities verstrekt.
Zeven soorten worden voor het eerst voor België vermeld.

De niet nader besproken taxa kunnen onderverdeeld worden in een drietal cate-
gorieën:

a) typische graanadventieven (voorkomend in minstens de helft van de bezochte lo-
caties) zoals de grassen Digitarïa sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Panicum
miliaceum, Phalaris canariensis, Setaria pumila, S. verticillata, S. viridis, Sorg-
hum bicolor en S. halepense; verder ook Amaranthus albus, A. hybridus, A. retro-
flexus, Guizotia abyssinien, Helianthus laetiflonis, Lepidium ruderale, Malva
parviflora en Salsola kali subsp. kali en ruthenica.
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b) zeldzamere graanadventieven (voorkomend in minder dan de helft van de bezoch-
te locaties; de vindplaatsen worden telkens aangegeven), bvb.: de grassen Bro-
mus arvensis (Al, F2), B. secalinus (D, Fl), Eragrostis minor (Al, G), E. pilosa
(G), Lolium multiflomm (El, G), Panicum capillare (Al, E3, G) en Setaria itali-
ca (C2) ; verder ook Amaranthus emeritus (El, E2), A. deflexus (A3, G), Anethum
graveolens (G), Berteroa incana (Al), Carum caiyi (G), Chenopodium am-
brosioides (El, E2), Ch. ficifolium (E3), Ch. glaucum (D, G), C/t hybridum (F2),
CA. opidifolium (El), Coincya cheiranthos (D), CVe/rà tectorum (Al), Ztoura
stramonium (o.a. var. tótoto) (A2, El, E2, E3), Erucastrum gallicum (A2), Merf/-
cagofalcata (D), Nicandra physalodes (B, El, E3), Portulaca oleracea subsp.
oleracea (G), Rapistrum rugosum (El, E3, Fl, G), Senedo inaequidens (Al, D,
El, E2, E3, H), & squalidus (A2), 5ZVW/?/,Ï tf/te (El), Sisymbrium altissimum (Al,
D, E2), 5. orientale (G) en Solanum triflorum var. politician (E2, E3).

c) veevoederbestanddelen die opslaan in de nabijheid van de graansilo's (op de
meeste vindplaatsen aangetroffen): Avena «tf/ra, Brassica napus, B. rapa, Ca-
nabis sativa, Fagopyrum esculentum, Helianthus annum var. macrocarpus, Hor-
deum vulgare, Linum usitatissimum, Medicago sativa, Pisum sativum subsp. ar-
vense en subsp. sativum, Secale cereale, Solanum lycopersicum, Triticum aesti-
vum, Zea mays.

Omtrent een veertigtal van de waargenomen adventieven worden nadere fioristi-
sche commentaren opgegeven. Naast de locaties waar we de soort aantroffen (aange-
duid door een cijfer, zie II), wordt ook het areaal van het taxon vermeld. Dit is in
principe het oorspronkelijke areaal; vele van de waargenomen adventieven zijn bui-
ten het natuurlijke verspreidingsgebied ook ingeburgerd in de warme delen van de
wereld. Verder wordt ook telkens het adventieve voorkomen in België besproken van
de betreffende soort. Hiervoor werd het herbarium te Meise geconsulteerd (BR) en
de floristische literatuur geraadpleegd. Bij de soorten die voor het eerst vermeld wor-
den voor België, wordt een korte beschrijving opgegeven.

Van alle waargenomen planten werd herbariummateriaal ingezameld. Exsiccata
bevinden zich in het privé-herbarium van de auteurs; vele duplicaten werden gedepo-
neerd in BR en in de privé-herbaiïa van EJ. Clement (Engeland) en A. Hansen (De-
nemarken).

De besproken adventieven zijn alfabetisch gerangschikt.

Abutilon theophrasti: Antwerpen (2), Gent (1,2, 3) en Zeebrugge. - In de havens
van Antwerpen en Gent behoort A. theophrasti - oorspronkelijk afkomstig uit Azië
maai- tegenwoordig ingeburgerd in de warme streken van de wereld - tot de frequent
aangevoerde soorten. Ze verschijnt daardoor jaarlijks, dikwijls in behoorlijke aantal-
len. Hoewel ook regelmatig vruchtdragende planten gevonden worden, schijnt de
soort bij ons niet in te burgeren en is daarom steeds afhankelijk van jaarlijkse her-
aanvoer. In Nederland daarentegen neigt A. theophrasti tot inburgering, meerbepaald
in suikerbietakkers (ROTTEVEEL 1986). Gedurende de laatste jaren zou de soort ook
in België in bietenpercelen optreden (SLEMBROUCK 1992). De eerste Westvlaamse
vondst betreft trouwens een waarneming in een bietenakker (Heuvelland, 1983, De-
smet).

Hoewel het Fluweelblad van oosterse origine is, gebeurt de aanvoer bij ons bijna
uitsluitend uit de V.S.A. Deze vezelplant is er een hardnekkig onkruid geworden,
niet in het minst in soja- en maïsakkers (ROBBRECHT & IONGEPIER 1986).
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Adventief in België: voor het eerst waargenomen in 1949 te Antwerpen en te La
Louvière (DELVOSALLE 1953; DRUET & DUVIGNEAUD 1951, telkens als A. avicen-
nae). Sindsdien vrij regelmatig waargenomen, de laatste decennia blijkbaar hoofd-
zakelijk als graanadventief in de nabijheid van graanoverslagbedrijven en langs auto-
snelwegen.

Amaranthuspalmerï. Gent (3), (det. EJ. Clement). - A. palmen behoort tot de
groep van de tweehuizige Noordamerikaanse Amaranthaceae waartoe ook A. tama-
riscinus en A. tuberculatus behoren (zie verder). Blijkbaar betreffen alle tot nogtoe in
België verzamelde planten mannelijke exemplaren.

Onze collectie was erg karakteristiek door de grootte (ca. 200 cm), de slanke, tot
100 cm uitzonderlijk lange schijnaren en de opvallend ver uitlopende middenerf,
vooral goed zichtbaar bij de bovenste stengelbladen (topspitsje tot 0,5 cm lang).

Adventief in België; voor het eerst vermeld n.a.v. een vondst in 1961 te Namen
(LAMBINON 1963). Eerder werd A. palmen reeds in 1952 verzameld te Verviers (DU-
VIGNEAUD & LAMBINON 1976). Voor enige jaren werd de plant een derde maal ge-
vonden, ditmaal te Gent niet zover verwijderd van onze vindplaats (ROBBRECHT &
JoNOEPiER 1986). Ook in 1992 verzamelde Dhr. Robbrecht de soort op de aangege-
ven locatie (pers. med.).

Amaranthus standleyanus: Roeselare. - Op de groeiplaats langs de Trakeiweg
werden talrijke planten verzameld die qua morfologie nogal verschilden. Bij de
graanlosinstallatie groeiden tussen de betegeling exemplaren van hoogstens 15 cm,
met uitsluitend okselstandige bloeiwijzen en houtige voet. Op een veevoederstort-
plaats troffen we kruidachtige planten aan van ca. 70 cm met zowel okselstandige
bloeiwijzen als eindstandige schijnaren.

Lange tijd werd de synonymie tussen A. vulgatissimus en A. standleyanus aange-
houden. COVAS (1941) rapporteerde als eerste over de aparte identiteit van beide ta-
xa. Zijn stelling kende in Europa blijkbaar weinig aanhangers want AELLEN (1959)
meldt voor Midden-Europa alleen A. vulgatissimus. Ondertussen is Covas' hypo-
these bevestigd en is bovendien gebleken dat de "echte" A. vulgatissimus in Europa
waarschijnlijk nooit adventief gevonden is. A. standleyanus is inheems in Argentinië.

Adventief in België: zeer zeldzame adventief, voor het eerst gevonden in 1905 te
Andrimont, maar pas door KLOOS (1949) als A. vulgatissimus herkend. Nadien werd
de soort nog een vijftal keren waargenomen (DUVIGNEAUD & LAMBINON 1976), het
laatst blijkbaar in 1973 te Turnhout.

Amaranthus tamariscinus NUTT.: Gent (3), (det. E.J.Clement). - Eenjarige,
krachtige al dan niet vertakte plant, (20-) 50-150 (-200 zoals bij onze planten) cm
hoog. Bladen langwerpig tot langwerpig-ruitvormig, 3-8 cm lang en 1-3 cm breed
met een klein topspitsje. Schijnaar met mannelijke of vrouwelijke bloemen (twee-
huizig), 10-20 cm lang en bebladerd; meestal ook talrijke, kleinere okselstandige
bloeiwijzen aanwezig. Steelblaadjes lancetvormig met aan de top uitstekende
middennerf (zwak bij de mannelijke bloemen, sterker bij de vrouwelijke bloemen);
1,5-2 mm lang. Mannelijke bloemdekbladen vijfbladig, de buitenste 3 mm lang,
langwerpig met uitstekende middennerf, de binnenste 2,5 mm lang, breder met
stompe tot uitgerande top (in het laatste geval met een topspitsje). Vrouwelijke
bloemdekbladen één of tweebladig, het kortste dikwijls rudimentair, het langste smal
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lancetvormig met zwak uitstekende middennerf. Vrucht overdwars openspringend,
1,5 mm groot. Zaad rond, roodbruin gekleurd, 1 mm groot (naar VAN OOSTSTROOM

& REICHGBLT 1956, AELLEN 1959 en Verloove 775).

A. tamariscinus is na A. palmen de tweede tweehuizige Amaranthus die in Bel-
gië gevonden is. Beide kunnen onderscheiden worden op basis van de bloemdek-
bladen: vrouwelijke planten van A. palmen hebben een vijfbladig en groter bloem-
dek bestaande uit eivormige en min of meer spatelvormige bloemdekbladen. Manne-
lijke planten zijn moeilijker te onderscheiden. Het beste kenmerk zijn de steel-
blaadjes die bij A. palmen minstens even lang en bij A. tamariscinus duidelijk korter
zijn dan het bloemdek. De door ons gevonden planten waren 200 cm hoog en weinig
vertakt, allemaal mannelijke planten.

De soort was in Europa gedurende lange tijd slechts van twee betrouwbare vond-
sten bekend: als woladventief in 1953 te Tilburg (VAN OOSTSTROOM & REICHGELT
I.e.) en als graanadventief in 1961 te Wageningen (JANSEN & MULLER 1963, VAN
OOSTSTROOM & REICHGELT 1962C). Pas in 1970 volgde een vondst uit Issenheim in
de Franse Elzas (BAUMGARTNER 1975) en in 1972 en 1973 werd A. tamariscinus op-
nieuw uit Nederland vermeld (VAN OOSTSTROOM & MENNEMA 1973, MENNEMA &
VAN OOSTSTROOM 1974 als A. rudis SAUER). In 1979 en 1982 tenslotte werd de
soort verzameld als graanadventief te Basel in Zwitserland (BAUMGARTNER 1985).
A. tamariscinus is afkomstig uit de centrale V.S.A.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora (enkele plan-
ten op 06.09 en 11.10.1992 op rulle zandgrond bij het graanoverslagbedrijf G.G.T.
Verloove 775 (privé-herbarium auteurs van en E.J. Clement)).

Amaranthus tubercidatus (MOQ.) SAUER: Antwerpen (2). - Eenjarige, twee-
huizige plant met erg veranderlijke habitus: liggend tot rechtopstaand en klein tot
zeer groot (bij onze plant rechtopstaand en wijdvertakt, ca. 150 cm hoog). Bladvorm
en -grootte eveneens sterk veranderlijk, de kleinste bladeren meestal lancet- of spa-
telvormig, de grootste meestal breed-eivormig (ons materiaal heeft breed-eivormige,
8 cm lange en 4 cm brede, geelgroene bladen die voorzien zijn van een opvallend
lange bladsteel die bijna zo lang is als de bladschijf). Mannelijke schijnaren min of
meer gebogen in een eindstandige, onbebladerde, vrij ijle, 5 cm lange aar. Vrouwe-
lijke schijnaren in een eindstandige, 1-2 cm lange, bebladerde aar; dikwijls (zoals bij
onze plant) met kleinere, okselstandige zij-aren die rijkelijk voorzien zijn van schut-
blaadjes. Steelblaadjes met uitstekende middennerf die bij mannelijke bloemen zwak
en bij vrouwelijke bloemen sterk ontwikkeld is ; 1-1,5 mm lang. Mannelijke bloemen
2,5-3 mm lang, met 5 bloemdekbladen, de binnenste stomp tot licht uitgerand, de
buitenste toegespitst evenwel zonder uitstekende middennerf. Vrouwelijke bloemen
0,5 mm lang, enkele bloemen met één vliezig bloemdekblaadje met bleekgroene
middennerf. Niet-openspringende, dunvliezige, gladde (of zwak geribde) vrucht
1,5-2 mm, met 3-4 stijlen. Zaden 0,3-1 mm, bruinrood, omgekeerd eivormig (naar
AELLEN 1959 en het te Antwerpen verzamelde herbariummateriaal Verloove 799).

Dhr. A. Hansen determineerde de plant als A. cf. tamariscinus. In 1922 vonden
we echter de "echte" A. tamariscinus (zie eerder). Deze onderscheidt zich van A. tu-
bercidatus door de langwerpige bladschijf en de openspringende vrucht. A. tubercu-
latus is in gans Europa slechts een aantal keren adventief gevonden, vreemd genoeg
uitsluitend rond de jaren '50: Avonmouth 1958 en 1959 (Groot-Brittanië, BRENAN
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1961) en Graz 1948, 1952, 1955 en 1958 (Oostenrijk, AELLEN Le), telkens als
graanadventief.

De soort komt oorspronkelijk voor in Zuidoostelijk V.S.A., hoofdzakelijk in het
stroomgebied van de Mississippi.

Adventief in België: nieuw voor de Belgische adventief-flora (één vrouwelijke
plant op een graanstortplaats aan het Graandok op 31.10.1992 Verloove 799 (privé-
herbarium auteurs en EJ. Clement, BR)).

Amaranthus viridis: Roeselare, (det. bevestigd E.J. Clement). — Op de groei-
plaats in de Roeselaarse binnenhaven groeiden een dertigtal kleine planten (max.
30 cm). De soort viel op door de donkergroene kleur en de erg slanke schijnaren. De
bij A, viridis dikwijls voorkomende witte V-vormige tekening op de bovenzijde van
de bladen werd hier bij geen enkel exemplaar waargenomen.

A. viridis werd in het voorbije decennium herhaaldelijk vermeld uit de omgeving
van veevoederfabrieken, zowel in België (cf. ROBBRECHT & JONGEPIER 1986) als in
Nederland (cf. MENNEMA & HOLVERDA 1983). Hoewel de soort reeds in het begin
van deze eeuw in België werd gevonden, was het toch pas naar aanleiding van de re-
visie door KLOOS (1949) van het Belgische Amaranthaceeën-materiaal dat A. viridis
als dusdanig werd herkend. Bij COVAS (1941) en HUGIN (1987) vinden we een
mooie afbeelding van de soort.

A. viridis komt voor in de tropen en de subtropen, hoofdzakelijk in Midden- en
Zuid-Amerika.

Adventief in België: Andrimont, s.d., Halin; Récollets, 1921, Vise; Venders,
1929, Vise; Vesdervallei, 1947, Pelgrims; Roisin, 1947, LAWALREE; Evere, 1951,
Delvosalle; Gent, 1983, Robbrecht. (in de meeste gevallen als A. gracilis DESF.)

Ambrosia artemisiifolia L. : Antwerpen ( 1 ) en Gent (1,3). — Adventief in B elgië :
sinds vele decennia ingeburgerd in de Kempen, hoewel de soort er schijnt achteruit te
gaan (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1978). Verder door het ganse land vrij regel-
matig als adventief gevonden (cf. LAWALRÉE 1947, 1955).

Ambrosia trifida L.: Gent (3). - Slechts één waarneming (17.11.1991) van een
struikvormige, vegetatieve plant van wel 200 cm hoog op de oever van het Roden-
huizedok. Bij deze plant werden bladen vastgesteld die tot tiendelig waren. A. trifida
is afkomstig uit de V.S.A. waai- het - samen met A. artemisiifolia - een hardnekkig
akkeronkruid is.

Adventief in België: LAWALRÉE (1947 en 1955) geeft een overzicht van de Belgi-
sche vondsten tot 1952. Later werd de soort nog gevonden te Evere, 1954, Del-
vosalle; Brecht en Heverlee, 1960, Rogiers en te Antwerpen, 1986, Robbrecht. Zo-
wel ROBBRECHT & JONGEPIER (1986) als LAMBINON (1991) noemen A. trifida nog
recent voor Gent en Antwerpen.

Ammi majus L.: Antwerpen (1), Gent (1, 3), Izegem (1, 2), Roeselare en Zee-
brugge. - Een sluitende verklaring voor het recente, vrij talrijke optreden van deze
schermbloeinige is er niet. Blijkbaar is Ammi majus een frequente onzuiverheid in de
aangevoerde granen. Vandaar het geregeld massale optreden in de nabijheid van vee-
voeder- en graanoverslagbedrijven. De soort zou bij ons ook gebruikt worden voor de
bloemsierkunst (SLEMBROUCK 1992). Bovendien produceert de soort hier rijpe za-
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• na 1975
o vóór 1975

Ammi majus L.

Figuur 2. — Verspreiding van Ammi majus L. in België en het Groothertogdom Luxemburg volgens
het IFBL-raster (1 hokje = 4x4km), samengesteld op basis van de herbaria BR, LG, NAM, LUX,
GENT, de privé-herbaria van de auteurs en enkele recente literatuurvermeldingen (o vóór 1975; • na
1975), (gegevens R. FABRI, aangevuld met recente waarnemingen van de auteurs).

den wat de mogelijkheid tot inburgering openlaat. Zo is de grote populatie bij Borlim
te Zeebrugge reeds minstens tien jaar aanwezig. Het dient daarom aanbeveling de
verdere uitbreiding van Ammi majus in de toekomst van nabij te volgen.

DE LANGHE et al. (1988) vermelden als bloeitijd "juni-juli". We hebben echter op
bijna alle bezochte locaties kunnen vaststellen dat Ammi majus in september-oktober
een tweede maal bloeit.

JANSEN & MULLER (1963) wezen reeds op de grote variabiliteit van de bladvorm
bij deze soort. Er werden planten verzameld waarvan de onderste bladslippen nauwe-
lijks enkele mm breed waren; bij andere exemplaren troffen we bladslippen aan van
wel 25 mm breed. Het taxonomisch belang hiervan is waarschijnlijk te verwaarlozen.

Ammi majus is inheems in Zuid-Europa, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.

Adventief in België: tot voor enkele jaren blijkbaar zeer zeldzaam (cf. DE LANG-
HE et al. I.e.) ; vrij recent echter in toenemende mate aan te treffen. Ammi majus werd
ook in 1992 op talrijke locaties opgetekend. Figuur 2 toont de Belgische verspreiding
van de soort.

Amsinckia micrantha SUKSD.: Gent (3) en Zeebrugge, (det. L. Vanhecke). - In
Nederland neigt A. menziesii tot inburgering op droge, min of meer eutrofe zand-
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grond (LEYS 1965; WEEDA et al. 1988). Analoog hiermee groeit bij de graanover-
slagplaats te Zeebrugge sedert lang een grote populatie van A. micrantha op de oe-
vers van het Prins Filipsdok, eveneens op vruchtbare zandgrond (eerste vondst door
L. Vanhecke, verdeeld in de Société d'Echange). Ook in 1992 werden er talrijke,
soms meterhoge planten aangetroffen. De soort is er duidelijk ingeburgerd.

De planten uit Gent daarentegen zijn veel kleiner (10 à 20 cm) en worden elk jaar
opnieuw met Noordamerikaanse granen aangevoerd: in juli 1992 enkele vrucht-
dragende planten langs het graangoederenspoor bij G.G.T.; in november 1992 hon-
derden kiemplanten langs de kale, zandige wegberm bij hetzelfde graanoverslag-
bedrijf.

Het genus Amsinckia komt voor in de westelijke V.S.A.

Adventief in België: bij ons zijn sedert lang een klein aantal soorten van het ge-
slacht Amsinckia gevonden waarvan de identiteit onduidelijk is, LA WALREE (1950)
vermeldt voor België A. intermedia Fisci-i. et MEY. en A. parishii A. BRAND en be-
spreekt hun band met de nauwverwante soorten A. menziesii (LEHM.) NELSON et
MACBR. en A. spectabilis FISCH. et MEY.

Anoda cristata: Antwerpen (2) en Gent (3). - Blijkbaar samen met Ipomoea he-
deracea en Sida spinosa één van de meest typische Amerikaanse graanadventieven
in West-Europa. KLOOS (1934) geeft in navolging van HOCHREUTER drie variëteiten
op. Ons materiaal blijkt te behoren tot de var. brachyantha, overigens de meest aan-
getroffen variëteit in West-Europa (GRENFELL 1987, LAMBINON 1991). De var, digi-
tata, gekenmerkt door de sterk gereduceerde beharing en de in alle opzichten kleine-
re afmetingen, werd in Nederland adventief gevonden. Van de var. cristata, waarbij
de kroonblaadjes tot 2,5 cm groot zijn, zijn ons geen waarnemingen bekend.

Anoda cristata stamt uit tropisch Amerika,

Adventief in België: hoewel deze soort recent jaarlijks wordt aangevoerd te Ant-
werpen (LAMBINON 1991) en te Gent (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986,1989), zijn er
overigens slechts een klein aantal vondsten bekend, de eerste in 1940 te Leuven (LA-
WALRÉE & VAN DEN BERGHEN 1946). Later ook nog te Waterloo (SOTIAUX et al.
1981) en te Antwerpen (D'HOSE & DE LANGHE 1982) aangetroffen. Volgende on-
gepubliceerde vondsten bevinden zich in BR: Turnhout, 1976, Aerts en Oud-Turn-
hout, 1987, Vermeijen.

Artemisia Hennis: Antwerpen (1) en Duinkerke. - Hoewel deze soort ook door
LAMBINON (1991) als graanadventief werd opgemerkt te Antwerpen, zijn ons verder
slechts weinig opgaven als dusdanig bekend, bvb. BOLMAN (1971) en MENNEMA &
HOLVERDA(1980),

Artemisia biennis wordt veeleer aangetroffen op grindstrandjes langs de grote ri-
vieren en op opgespoten terreinen. In Nederland, maar ook elders in Noordwest en
noordelijk Midden-Europa neigt A. biennis bovendien tot inburgering (WEEDA et al.
1991, VAN DER MEIJDEN & HOLVERDA 1991).

A. biennis wordt bij ons ingevoerd uit de V.S.A. hoewel de soort ook in Noord-
Azië voorkomt.

Adventief in België: de soort is in België een vijftiental keren waargenomen
(BR): Schoten, 1919,Hennen; Boussu, 1948, Lawalrée; Mons, 1948, Legrain; Was-
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muel, 1948, Macedone; Austruweel, 1949, Hénin; Mons, 1949, Buxant; Chatelêt,
1953, De Sloover; Evere, 1954, Delvosalle-, Pettagne, 1954, Faber; s.L, 1955, De-
passe; Hoogboom, 1960, Van Rompaey; Cuesmes, 1976, Vanden Berghen; Wette-
ren, 1983, Robbrecht en Tienen, 1986, Clignez. Zoals gezegd vond LAMBINON I.e.
Artemisia biennis te Antwerpen.

Atriplex tatarica. Zeebrugge, (det. E.J. Clement). - De plant uit Zeebrugge be-
trof een liggend, radiair vertakt exemplaar met een diameter van wel 100 cm.

A. tatarica werd als graanadventief gesignaleerd in Nederland (VAN DER MEIJ-
DEN 1968) en in Zwitserland (BAUMGARTNER 1985). De soort komt oorspronkelijk
uit Zuid-Europa en uit de subtropische delen van Azië en Noord-Afrika.

Adventief in België: A, tatarica is slechts een tiental maal verzameld in België;
een overzicht van de Belgische vondsten tot 1950 wordt gegeven door LA WALREE
(1953). De waarneming in Zeebrugge is blijkbaar de eerste sindsdien.

Bassia scoparia (L.) A.J. Scott: Antwerpen (1, 3), Brugge, Duinkerke, Gent (3)
en Roeselare. - De uit Zuidoost-Europa afkomstige Bassia scoparia - die tot voor
kort werd ondergebracht in het genus Kochia als Kochia scoparia - blijkt bij ons één
van de meest karakteristieke graanadventieven te zijn: enkel in Deinze, Izegem en
Zeebrugge werd de soort (nog) niet opgemerkt. Bovendien betroffen de meeste loca-
ties uitgebreide groeiplaatsen.

Ook in onze buurlanden staat B. scoparia bekend als graanadventief (VAN OOST-
STROOM & REICHGELT 1964b; JANSEN & MULLER 1963; BOLMAN 1971; BAUM-
GARTNER 1973, 1985; enz...).

LAMBINON (1991) wees reeds op de grote variabiliteit van dit taxon; een deel van
het door ons verzamelde materiaal lijkt te behoren tot de subsp. scoparia, gekenmerkt
door het ontbreken van een haarring aan de voet van de bloemkroon.

Adventief in België: zeldzame adventief die vóór zijn her-ontdekking in 1990
(LAMBINON I.e.) blijkbaar vele decennia onopgemerkt is gebleven.

Bidenspilosa: Deinze (2), (det. E.J. Clement). -Een tweetal vegetatieve planten
werden aangetroffen in het verwilderd plantsoen van de veevoederfabriek Versele-
Laga. De soort is herkenbaar aan de typische drieledige, enkelvoudig gedeelde blad-
schijf. Bidens pilosa - afkomstig uit tropisch Amerika en Australië - is in de Europe-
se literatuur hoofdzakelijk bekend als woladventief (cf. VISE 1958, LOUSLEY 1961
en BAUMGARTNER 1975).

Adventief in België: bijna uitsluitend in de Vesdervallei: een vijftal vondsten
waarvan de eerste in 1903. In 1985 nog waargenomen te Ruiselede tussen plantgoed
(Mommerency, BR),

Brachiariaplatyphylla (GRISEB.) NASH.: Gent (3) en Roeselare, (det. E.J. Cle-
ment). - Eenjarige plant met liggende-kruipende stengels, wortelend op de knopen.
Bladen 4-12 cm lang en 6-12 mm breed, vrij dik, Bloeiwijze vrij of aan de basis ge-
deeltelijk omsloten door de bovenste bladschede, samengesteld uit 2-6 aren, 3-8 cm
lang en ca. 5 mm breed. Ovale aartjes, enkel of per twee geplaatst op één zijde van de
gevleugelde kiel ; aartjes 4-4,5 mm lang en 2 mm breed. Eerste kelkkafje nauwelijks
een derde van de lengte van het aartje, stomp. Het tweede kelkkafje en het steriele
kroonkafje gelijkvormig, de vrucht overstijgend en uitlopend in een afgeplat tuitje,
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voorzien van overlangse nerven. Langwerpig-ovale vrucht, 3 mm, ruw behaard,
(naai- HITCHCOCK 1950 en Verloove 593, 705 en 771).

Brachiaria platyphylla is ook in de rest van Europa een zeldzame adventief, bijna
uitsluitend met graan: Nederland (VAN OOSTSTROOM, MENNEMA & ADEMA 1977 -
verkeerdelijk opgegeven als P asp alum laeve Mieux, - , MENNEMA & HOLVERDA
1983), Zwitserland (BAUMGARTNER 1973, BRODTBECK & HUBER 1988) en Groot-
Brittanië (HANSON & MASON 1985, GRENFELL 1987). Dat de soort in Europa hoofd-
zakelijk als graanadventief optreedt, is niet verwonderlijk. LORENZI & JEFFERY
(1987) noemen B, platyphylla als lastig akkeronkruid in de zuidoostelijke V.S.A.
waar het inheems is.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora (op
23.08.1992 enkele exemplaren op de loskade bij Versele-Laga te Roeselare en op
11.10.1992 één plant in de zandige wegberm bij G.G.T. Verloove 593, 705 en 771
(privé-herbarium auteurs en E.J. Clement, BR).

Cassia obtusifolia L.: Gent (3), (det. A. Hansen). - Eenjarig kruid (of half-
heester) tot 1,5 m hoog. Bladen samengesteld uit 4-6 ovale, aan de top afgeronde
deelblaadjes, het bovenste paar het grootst. Bladsteel onderaan voorzien van een
2 mm lange klier. Steunblaadjes spoedig afvallend. Bloeiwijze eindstandig met 1 of
2 bloemen (zelden een okselstandige, trosvormige bloeiwijze). De ongelijke kelk-
blaadjes 5-10 mm lang en 2-5 mm breed. De gele kroonbladen 8-17 mm groot met
6-7 meeldraden. Vrucht lijnvormig, vierkantig en sterk gebogen; 10-20 cm lang en
3-5 mm breed, (naar: RADFORD et al. 1968 en Verloove 634 en 774).

Cassia obtusifolia - afkomstig uit tropisch Amerika - is in gans Europa een zeld-
zame graanadventief. Waarnemingen liggen voor uit Zwitserland (BRODTBECK &
HUBER 1988), uit Groot-Brittanië (GRENFELL 1987) en uit Denemarken (pers. med.
Dhr. A. Hansen). LORENZI & JEFFERY (1987) noemen ook C. obtusifolia als hard-
nekkig onkruid tussen graangewassen in de V.S.A.

De soort wordt in Europa als adventief bijna uitsluitend gevonden in het stadium
van zaailing.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora (vele tiental-
len zaailingen in de kale, zandige wegberm voor het graanoverslagbedrijf G.G.T. op
06.09 en 11.10.1992 Verloove 634 en 774 (privé-herbarium auteurs en A. Hansen,
BR)).

Chlorispyenothrix TRIN.: Brugge, (det. E.J. Clement). - De collecties uit Brug-
ge {Verloove 710 en 809 (privé-herbarium auteurs en E.J. Clement BR)), komen
overeen met de beschrijving van VAN OOSTSTROOM & REICHGELT (1962b). Speciaal
de lancetvormige kelkkafjes maar ook de korte, opvallend stompe bladschijf zijn erg
karakteristiek. Chloris pyenothrix is, voor zover we konden nagaan, in Europa enkel
gevonden in Nederland in 1951 (VAN OOSTSTROOM & REICHGELT I.e.) en in Groot-
Brittanië (LOUSLEY 1961) en komt oorspronkelijk voor in tropisch en Zuid-Afrika en
in Zuid-Amerika.

De herkomst van de planten uit Brugge is niet volledig duidelijk. Op de groei-
plaats troffen we hoofdzakelijk Zuideuropese akkeronkruiden aan.

Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora (enkele plan-
ten in een ruige wegberm voor de veevoederfabriek Huys op 17.10 en 08.11.1992).
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Echinochloa utilis: Deinze (1,2). - E. utilis is nauw verwant met E. frumentacea
LINK. Deze laatste werd pas in 1992 herkend tussen het Belgische materiaal van
E. utilis en E. crus-galli. (LAMBINON 1993) Beide soorten kunnen op het zicht onder-
scheiden worden door de kleur van de aartjes: bruinwit bij E. utilis en eenkleurig
bleekgroen bij E. frumentacea. Bovendien is de aar bij deze laatste doorgaans veel
compacter en forser.

Hoewel Echinochloa utilis een vast bestanddeel is in vogelzaad - onder de naam
Japanese Millet - (HANSON & MASON 1985) zijn ons slechts heel weinig adventieve
vondsten bekend. Enkel uit Groot-Brittanië liggen vondsten als graanadventief voor
(pers. med. Dhr. E.J. Clement). De oorzaak hiervan moet mogelijkerwijze gezocht
worden bij de verwarring met E. crus-galli: dikwijls wordt E. utilis dan ook slechts
aanzien als een variëteit van deze soort: E. crus-galli var. edulis.

De soort is onbekend in natuurlijke toestand en wordt hoofdzakelijk gekweekt in
Azië.

Adventief in België: zeer zeldzame adventief die slechts recent werd waargeno-
men nabij de Ourthe, 1973, Duvigneaud (verspreid door de Société pour l'Echange
des Plantes Vasculaires de l'Europe occidentale et du Bassin Méditerrannéen). Ver-
der ook verzameld te Turnhout tussen 1975 en 1979 (Aerts en Vermeijen; D'HOSE &
D E LANOHE 1980) en te Drogenbos in 1985 (Meerts).

Eleusine cf. coracana (L.) Gaertn.: Gent (1). - Onze collectie Verloove 761
(privé-herbarium auteurs, BR) wordt als volgt gekarakteriseerd: Éénjarige, forse,
rechtopstaande, 75 cm hoge plant. Bladen vlak of samengevouwen, tot 37 cm lang en
5 mm breed met een duidelijk beklierd, vliezig tongetje, 1-2 mm groot. Bloeiwijze
vingervormig, opvallend compact; samengesteld uit 6 eindstandige, sterk afgeplatte
aren. Aren langwerpig, 5 cm lang en 7 mm breed, bleekbruin. Aartjes 6-9 bloemig,
min of meer eivormig en elkaar sterk overlappend, ca. 6 mm lang. Kelkkafjes on-
gelijk en duidelijk afgerond (waardoor E. coracana best kan onderscheiden worden
van de mogelijke ouderplant E. indica die gekenmerkt wordt door erg spitse kelkkaf-
jes), voorzien van een ruwe kiel. Onderste kelkkafjes drienervig en breed lang-
werpig, de bovenste kelkkafjes vijfnervig en smal langwerpig. Lemma smal eivor-
mig met boven het midden een ruwe, gevleugelde kiel. Palea met gevleugelde, zijde-
lings beklierde kiel.

Hoewel de soort niet nieuw is voor België wordt toch een beschrij ving opgegeven
omdat D E LANGHE et al. (1988) E. coracana niet noemen in een overzicht van de in
België gevonden adventieve grassen. In BR ligt onder de naam E. tocussa FRESEN. -
een oud synoniem voor E. coracana - een vruchtdragende plant die onmiskenbaar
tot het bovenstaande taxon behoort (Vesdervallei, 1947, Pelgrims). Typisch voor
fructifiërende E. coracana is dat de zaden duidelijk vrijkomen, een kenmerk bij vele
graangewassen. Onze planten lijken sterk op de exemplaren van Pelgrims maar dra-
gen geen zaden.

Eleusine coracana wordt beschouwd als de cultuurvorm van E. indica en wordt
gekweekt onder de naam "Finger Millet". Sommige auteurs menen dat E. coracana
beter kan opgevat worden als een variëteit van E. indica, namelijk var. coracana
(GAERTN.) RIDLEY (JANSEN 1951). We menen echter dat beide soorten voldoende
van elkaar verschillen om ze als twee afzonderlijke taxa te beschouwen. Sommige
forse planten van E. indica subsp. africana (KENNEDY-O'BYRNE) PHILLIPS zouden
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kunnen verward worden met E. coracana. Bovendien kunnen door hybridisatie plan-
ten ontstaan die qua kenmerken intermediair staan tussen de ouderplanten (PHILLIPS
1972).

De soort wordt gekweekt in de tropen en de subtropen van Afrika (Midden- en
Zuid-Afrika) en Azië (bvb. Indonesië) en is onbekend in natuurlijke toestand.

Adventief in België: DE LANGHE et al. (1988) weerhouden E. coracana niet als
adventiefplant voor de Belgische flora. De soort werd nochtans vroeger geciteerd
voor het gebied van de flora: HENNEN (1924) noemt E. coracana PERS. (sic!) voor
een stortplaats ten zuiden van Antwerpen en Bouly de Lesdain vond de soort in het
begin van deze eeuw in de omgeving van Duinkerke (BERTON 1964). Zoals reeds ho-
ger aangegeven, bevindt zich ook materiaal in BR. Naast de eerder genoemde plant,
werd de soort ook gevonden te Dolhain, 1947, Pelgrims.

Eleusine indica: Antwerpen (3), Gent (3) en Roeselare. - Het bij ons gevonden
materiaal sluit doorgaans aan bij de ondersoort africana, die forser is dan de typische
soort (MEERTS 1985, ROBBRECHT 1983, DE LANGHE et al. 1988). Na onderzoek
blijkt dat onze planten niet eenduidig kunnen toegewezen worden tot één der onder-
soorten. Bovendien wijst PHILLIPS (1972) er op dat de ondersoorten elkaar qua varia-
biliteit sterk kunnen benaderen, reden waarom hij E. africana reduceerde tot onder-
soort.

Eleusine indica komt wijd verspreid voor in de tropen en de subtropen van de we-
reld.

Adventief in België: hooguit een dertigtal vondsten, de meeste uit de Ves-
dervallei; de laatste jaren echter wel vrij vaak geciteerd: Brussel (MEERTS I.e.), Beer-
velde (ROBBRECHT I.e.), Gent (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986) en Antwerpen
(LAMBINON 1991). In BR bevinden zich nog volgende recente, ongepubliceerde
vondsten: Turnhout, 1976, Vermeijen en Oud-Turnhout, 1983, Vermeijen.

Emex australis STEINH.: Roeselare, (det. E.J. Clement). - Éénjarige, liggende,
kale plant. Bladen ca. 2,5 cm lang en 1,5 cm breed, eivormig tot langwerpig met af-
geknotte, plots versmalde, half-hartvormige voet. Eenhuizig met eindstandige en ok-
selstandige, gesteelde mannelijke bloemen en okselstandige, zittende vrouwelijke
bloemen aan de basis van de bloeiwijze. Vruchten in de oksels van de hoofdstengel,
1-5 bij elkaar. Binnenste tepalen van het bloemdek kort en afgerond met een spits
tuitje (waardoor de soort verschilt van de er erg op lijkende E. spinosa (L.) CAMPD.
die gekenmerkt wordt door langwerpige, spitse maar niet getuite binnenste tepalen).
Vracht 12-13 mm (slechts ca. 8 mm bij onze collectie), de stekels inbegrepen. Het
bruine, gladde, driehoekige zaad wordt volledig ingesloten door het stijve bloemdek.
(naar: LOUSLEY & KENT 1981 en Verloove 657 en 692.

Emex australis - inheems in Zuid-Afrika maar verspreid in andere delen van de
wereld ingeburgerd (o.a. Australië) - was ons tot nog toe onbekend als graan-
adventief. LOUSLEY & KENT lx. noemen de soort als zeer zeldzame woladventief in
Groot-Brittanië. De nauw verwante E. spinosa wordt wél (zelden) geciteerd als on-
zuiverheid in geïmporteerde granen (MENNEMA & HOLVERDA 1982 en HANSON &
MASON 1985).

De soort is een weinig typische Polygonaceae; soms wordt Emex ondergebracht
in de Chenopodiaceae. Bovendien lijkt E. australis ook erg goed op Tetragonia te-
tragonioides die ook bij ons adventief gevonden wordt.
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Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora (op
13.09.1992 ontdekt onder de graanlosinstallatie van Versele-Laga; medio november
reeds een tiental vegetatieve en vruchtdragende planten Verloove 657 en 692 (privé-
herbarium auteurs en E.J. Clement, BR)).

Eragrostis cilianensis: Roeselare, (det. A. Hansen). - Eén der door ons gevon-
den planten wijkt enigszins af van de typische exemplaren van E. cilianensis. De be-
treffende plant is slechts 30 cm hoog met een aarpluim van 7,5 cm bestaande uit erg
kleine aartjes. Deze zijn erg armbloemig (LIBEN & VANHECKB 1975) met een vijftal
bloempjes per aar, de bovenste dikwijls slechts rudimentair. Vooral de aartjesstelen
dragen vrij veel napjesvormige, bruine klieren. RYVES (1980) schrijft nochtans "pe-
dicel without prominent gland". De opvallend smalle bladen van de jongste scheuten
vertonen gelijkaardige klieren, hoofdzakelijk op de bladrand en in mindere mate ook
op de nerven.

De soort komt oorspronkelijk voor in het Middellandse-Zeegebied en Azië maar
is tegenwoordig over grote delen van de wereld verspreid.

Adventief in België: vroeger vrij frequent als woladventief in de Vesdervallei;
gedurende de laatste jaren opnieuw regelmatig geciteerd, meestal als graanadventief :
Gent, 1975 (LIBEN & VANHECKE I.e.), Antwerpen, 1976, 1983 (D'HOSE & DE
LANGHE 1977, 1984), Brussel (MEERTS 1985), Gent, 1986 (ROBBRECHT & JONGE-
PIER 1989) en Antwerpen 1990 (LAMBINON 1991). Verder ook vrij recente vondsten
uit Molenstede, 1962, Vannerom en uit Gent, 1977, Goetghebeur (BR).

Erigeron annuus: Duinkerke. - Het adventieve optreden met graan van deze
soort was ons tot nogtoe slechts bekend uit Zwitserland (BRODTBECK & HUBER
1988). E. annuus was eind juni talrijk te vinden op de aangegeven locatie en is in-
heems in de V.S.A.

Adventief in België: zeldzaam, waarschijnlijk steeds efemeer; bovendien is ver-
warring met de tot inburgering neigende E. strigosus mogelijk.

Euphorbia serpens KUNTH: Roeselare, (det. E.J. Clement). - Éénjarige, kale
plant met liggende, radiair vertakte stengels; takken 5-30 (50) cm (8 cm bij onze
plant); internodia tot 3 cm (meestal veel kleiner, ca. 0,5 cm bij onze plant). Bladen
talrijk, min of meer eivormig met stompe top en half-hartvormige erg ongelijke ba-
sis, iets leerachtig; zittend of kort gesteeld (bladsteel hoogstens 1 mm). Steun-
blaadjes aanwezig, driehoekig met gezaagde top, witvliezig en hoogstens 1 mm lang.
Bloeiwijze solitair in de bovenste bladoksels. Randklieren van het omwindsel lang-
werpig, rood met witachtig aanhangsel. Vrucht drieledig en glad, ca. 1,5 mm groot,
bleekgroen met roze tot purperen aders. Zaad glad, hoogstens 1,2 mm groot, grijs-
achtig. (naar: GUINOCHET & D E VILMORIN 1975, HUGUET 1978 en Verloove 518 en
591).

De soort behoort tot het subgenus Chamaesyce, gekenmerkt door het liggende
karakter en de niet-schermvormige bloeiwijze. Tot op heden was uit deze groep en-
kel E. humifusa voor België bekend (JONGEPIER & ROBBRECHT 1986). Merkwaardig
is dat deze liggende Euphorbia - soorten vooral adventief optreden in botanische tui-
nen en zelfs in bloempotten. Overigens zijn ons geen adventieve vondsten met graan
bekend.

Euphorbia serpens stamt uit de V.S.A.

48 DUMORTIERA 53-54 — 15.8.1993



Adventief in België: nieuwe soort voor de Belgische adventief - flora (één plant
op 09.08.1992 bij de graanlosinstallatie van de veevoederfabriek Versele-Laga Ver-
loove 518 en 591, privé-herbarium auteurs en E.J. Clement, BR),

Glycine max (L.) MERR.: Gent (3). Glycine max komt oorspronkelijk uit Oost-
Azië maar wordt als soja gekweekt in de warme regionen van de wereld. Tegen-
woordig gebeurt de import hoofdzakelijk uit de V.S.A.

Adventief in België: in tegenstelling tot onze buurlanden, pas heel recent voor het
eerst vermeld uit België, meerbepaald te Antwerpen (DE WAELE & D E JONGHE
1990). LAMBINON (1991) verzamelde de soort op zijn beurt, eveneens te Antwerpen.
Onze waarneming is derhalve de derde voor België; ook E. Robbrecht vond Glycine
max in 1992 bij G.G.T. (pers. med.).

Ipomoea hederacea: Antwerpen (1,2) en Gent (3). - 1 . hederacea heeft een erg
variabele bladvorm: zowel planten met driedelig gelobde als met gave bladschijf ko-
men voor (resp. var. hederacea en var. integriuscula). Het taxonomisch belang hier-
van is waarschijnlijk verwaarloosbaar, gezien we te Antwerpen een aantal interme-
diaire planten aantroffen met weinig gedeelde bladschijf.

Mogelijk kunnen ook de verwante soorten I. eriocarpa R.BR., /. lacunosa L. en
I. trichocarpa ELL. als graanadventief in België verwacht worden.

Het genus Ipomoea is hoofdzakelijk verspreid in tropisch Amerika.

Adventief in België: analoog als bij Anoda cristata en Sida spinosa. Eerste ver-
melding in 1979 te Waterloo (SOTIAUX e£ a/. 1981). Eerder reeds verzameld te Turn-
hout, 1975, AERTS. Verder ook bekend van Gent (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986),
Antwerpen (LAMBINON 1991) en Oud-Turnhout, 1986, Vermeijen.

Iva xanthiifolia : Antwerpen (3) en Duinkerke. - Iva xanthiifolia is een typische
graanadventief die als dusdanig regelmatig in de buitenlandse literatuur wordt geci-
teerd (JANSEN & MULLER 1963; BOLMAN 1971; BAUMGARTNER 1973, 1985; JOR-

GENSEN 1970;...).

In Duinkerke is de soort talrijk en blijkbaar zelfs goed gevestigd in de onmiddel-
lijke omgeving van de graanoverslagplaats, langs ruderale zandige wegbermen. In
Antwerpen enkele heel forse planten op een puinhoop bij een kleine veevoederfa-
briek.

Soms vertoont I. xanthiifolia eigenaardige, driedelig gelobde bladen (bijvoor-
beeld Renior, 1953, Oud-Heverlee, BR) waardoor de plant enigszins doet denken aan
Ambrosia trifida L. Vandaar dat beide soorten vroeger verward werden in België
(LA WALREE 1949).

De soort is afkomstig uit de V.S.A. waar het een lastig onkruid is.

Adventief in België: een twintigtal waarnemingen verspreid over het ganse land:
de eerste maal in 1909 te Brugge (Michel), recent enkel nog te Antwerpen in 1984 en
1986 (Robbrecht).

Lappula squarrosa: Gent (3). - De soort is afkomstig uit het Middellandse-
Zeegebied, gematigd Azië en verder oostelijk tot Japan.

Adventief in België: VAN ROMPAEY & DELVOSALLE (1979) geven slechts een
negental vondsten op na 1930, hoofdzakelijk uit de Kempen. Recent werd de soort
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nog gevonden te Turnhout, 1978, Vemeijen en te Antwerpen in 1989 (DE WAELE &
D E JONGHE 1990).

Medicagopolymorpha var, confinis VAN OOSTSTROOM & REICHGELT: Roesela-
re, (det. EJ. Clement). - De var. confinis betreft een zeldzame vorm van M. poly-
morpha met ongestekeld peulen. Net als M. truncatula talrijk op de loskade bij de
veevoederfabriek Versele-Laga.

Medicago polymorpha komt inheems voor in het Middellandse-Zeegebied en
grote delen van Azië. Elders is de soort op vele plaatsen ingeburgerd, in België bij-
voorbeeld in de Vesdervallei.

Adventief in België: VAN OOSTSTROOM & REICHGELT (1958) geven Wilsele en
Lambermont op als vindplaatsen. LAWALRÉE (1961) voegt daar nog een vondst uit
Schaarbeek aan toe. De vondst te Roeselare is blijkbaar de eerste sindsdien.

Medicago truncatula: Roeselare, (det. EJ. Clement). - In 1992 één van de tal-
rijkste soorten langs de Trakeiweg in de Roeselaarse binnenhaven bij de veevoeder-
fabriek Versele-Laga: gevonden tussen de betegeling van de loskade, onder de
graanlosinstallatie en op een veevoederstortplaats vanaf 26.07.

Opvallend bij dit taxon is de grote variabiliteit, meerbepaald met betrekking tot
de lengte van de stekels op de peulen. Net als de rest van het Belgische materiaal
sluiten onze planten aan bij de var. longeaculeata waarbij de lengte van de stekels
groter is dan de breedte van een winding. De systematische waarde van deze variëteit
wordt echter in vraag gesteld (VAN OOSTSTROOM & REICHGELT 1958). Naar onze
mening veel belangrijker was het relatief frequent optreden van een vorm waarbij de
deelblaadjes een smal lancetvormige paarse vlek vertonen. Deze vlek begint aan de
voet en loopt door tot ongeveer het midden van het deelblaadje. In de literatuur heb-
ben we geen beschrijving gevonden voor deze opvallende variant. VAN OOST-
STROOM & REICHGELT I.e. vermelden wel een analoge vorm bij M. intertexta (L.)
MILL.: f. varie gâta URB.

Medicago truncatula is overigens weinig bekend als graanadventief in de ons
omringende landen; enkel uit Nederland ligt een vondst voor (MENNEMA & HOL-
VERDA 1980).

De soort is afkomstig uit het Middellanse-Zeegebied (incl. Macaronezië), de
Kaukasus, Klein-Azië en Arabië.

Adventief in België: zieL-AMBiNON 1957, VAN OOSTSTROOM & REICHGELT I.e.
en LAWALRÉE 1961 : samen hoogstens een tiental vondsten, bijna uitsluitend als wo-
ladventief in de Vesdervallei. Later schijnbaar niet meer teruggevonden.

Melilotus indica: Roeselare. -M. indica is inheems in Zuid-Europa (incl. Maca-
ronezië), Noord-Afrika en Zuidwest-Azië.

Adventief in België: volgens DE LANGHE et al. (1988) zeer zeldzaam als adven-
tief. De soort wordt echter waarschijnlijk over het hoofd gezien. Nadat M. indica
reeds in het verleden werd verzameld in de Roeselaarse binnenhaven (VERLOOVE
1992), werd de soort er ook in 1992 genoteerd: op 24.05 adventief met aangevoerde
turf (I.F.B .L. : D1.48.43) en op 18.10 als graanadventief onder de losinstallatie van de
veevoederfabriek Versele-Laga. Verder liggen nog vrij recente vondsten voor uit
1980 te La Hulpe (BRUYNSEELS 1981), uit 1981 te Turnhout (VERMEIJEN 1984) en
uitDiest, 1990, Vannerom.
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Neslia paniculata: Brugge. - Hoewel N, paniculata regelmatig wordt geasso-
cieerd met vogelzaad, is de soort toch weinig typisch als graan ad ventief (HANSON &
MASON 1985).

Neslia paniculata is inheems in Zuid- en Oost-Europa, West- en Midden-Azië en
Noord-Afrika.

Adventief in België: zeer zeldzaam adventief: VAN ROMPAEY & DELVOSALLE
(1979) geven slechts drie vondsten op na 1930. Na 1979 is Neslia paniculata blijk-
baar niet meer verzameld.

Panicum dichotomiflorum: Gent (3). - De talrijke kleine planten die we aan-
troffen bij G.G.T. behoren tot de var. dichotomiflorum. LAMBINON (1991) wees op
het voorkomen in België van de var. geniculatum. Deze laatste lijkt over het alge-
meen het meest voor te komen als graanadventief (pers. med, Dhr. E.J. Clement),

De soort komt oorspronkelijk voor in de oostelijke V.S.A.

Adventief in België: sedert lang bekend als adventief: eerst in hoofdzaak als wo-
ladventief (VISE 1942, 1958); tegenwoordig eerder zelden als graanadventief (cf.
VERMEUEN 1982; LAMBINON I.e.)

Physalis angulata L.: Gent (3). - Op 17 november 1991 troffen we in de naakte
wegrand bij Ghent Grain Terminal één vruchtdragende plant aan, waarvan we toen
vermoedden dat het Physalis ixocarpa Brot. en Hornem. betrof. E.J. Clement meen-
de echter dat het ging om Physalis angulata. Op 6 september 1992 werden langs de-
zelfde wegberm - en naar verluidt ook op de loskade, pers. med. Dhr. E. Robbrecht
1992 - vele tientallen bloeiende en vruchtdragende exemplaren gevonden die inder-
daad bleken te behoren tot P, angulata.

WATERFALL (1958), stelt dat de bloemkroon van P. angulata ongevlekt is. Net
als VAN OOSTSTROOM & REICHGELT 1962a kunnen we echter opmerken dat de
bloemkroon aan de basis wel degelijk bruine tot paarsbruine vlekken draagt.

Blijkbaar is P. angulata een veel voorkomende onzuiverheid in het door G.G.T.
uit Amerika geïmporteerde graan. Toch werd de soort niet vermeld in de nochtans
uitgebreide studies van ROBBRECHT & JONGEPIER (1986, 1989) omtrent het zelfde
gebied. Schijnbaar is de aanvoer dus van erg recente datum. Waarschijnlijk niet toe-
vallig is het ook slechts heel recent dat bij G.G.T. en het nabijgelegen Vamo Mills in
grote hoeveelheden sojabonen worden aangevoerd. Mogelijk is Ph. angulata een
hardnekkig onkruid in de sojabonenpercelen en wordt aldus bij ons als "nieuwe" ad-
ventief gevonden. Voor de Rijnhaven van Basel-Kleinhüningen (Zwitserland) meldt
BAUMGARTNER (1985) zowel Glycine max (soja) als P. angulata uit Amerikaans
graan. Overigens is ons van dit taxon enkel het adventieve optreden met ingevoerde
wol bekend.

P. angulata is inheems in tropisch Amerika en tropisch Azië.

Adventief in België: vroeger zeldzaam als woladventief in de Vesdervallei (cf.
VISE 1942, 1958; LAMBINON et al. 1959). Buiten de Vesderregio werd P. angulata
in België nooit gevonden. Bovendien werd de soort als woladventief reeds vele de-
cennia niet meer ingezameld.
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Resedaphyteuma: Deinze (1). - Het is vreemd dat een typische plant van graan-
akkers als Reseda phyteuma niet méér wordt gevonden als graanadventief. Ook uit de
buitenlandse literatuur zijn ons geen vermeldingen als dusdanig bekend.

De soort is afkomstig uit Zuid-Europa, Klein-Azië en Noord-Afrika.

Adventief in België: LAWALRÉE (1957) geeft slechts één vondst op uit 1853 te
Kortrijk. In BR liggen verder de volgende exemplaren: s.L, 1878, Vandenbroeck;
Antwerpen, 1903, Hennen en Val St.-Lambert, 1914, Etienne.

Scorpiurus muricatus L.: Zeebrugge. - De complexe taxonomische status van
S. muricatus werd recent belicht door LAMBINON & DIEU (1990).

De soort komt voor in het Middellands-Zeegebied.

Adventief in België: vroeger als woladventief in de Vesdervallei; vrij recent op-
nieuw een aantal waarnemingen: Mechelen 1983 (D'HOSE & DE LANGUE 1984 als
S. subvillosus), Bouillon 1988 (ANONYMUS 1990 eveneens als S. subvillosus) en
Slins 1989 (LAMBINON & DIEU Le. als S. muricatus subsp. muricatus var. margari-
tae (P. FERRER) DOMINGUEZ & GALIANO).

Sida spinosa: Antwerpen (2) en Gent (1, 3). -De soort is oorspronkelijk afkom-
stig uit tropisch Amerika. In Nederland en in Zwitserland werd de verwante S. rhom-
bifolia als graanadventief gevonden (VAN OOSTSTROOM, MENNEMA & ADEMA
1977; BRODTBECK & HUBER 1988).

Adventief in België: Oud-Turnhout, 1976, Aerts 76/126; Waterloo, 1979 (So
TIAUX et al. 1981); Gent, 1982 (ROBBRECHT & JONGEPIER 1986) en Antwerpen,
1990 (LAMBINON 1991). Tegenwoordig wordt de soort jaarlijks aangevoerd zowel te
Gent als te Antwerpen.

Tagetes minuta: Duinkerke. - De Zuidamerikaanse Tagetes minuta werd ook el-
ders in Europa als graanadventief opgetekend: Finland (SUOMINEN 1979), Nederland
(VAN OOSTSTROOM & REICHGELT 1964a) en Zwitserland (BAUMGARTNER 1973).
De vondst te Duinkerke betrof één vegetatieve plant.

Adventief in België: vroeger vrij algemeen als woladventief in de Vesdervallei
(VISE 1958). Daarbuiten ligt een vondst voor uit Mechelen, 1948, Michiels. Ver-
meldenswaard is ook het exemplaar dat Reichling in 1958 te Kleinbettingen (Luxem-
burg) als graanadventief inzamelde (BR): het is identiek met onze plant.

Xanthium oriëntale : Duinkerke. - De taxonomie van het genus Xanthium staat
reeds lang ter discussie: sommige auteurs menen dat er erg veel verwante soorten on-
der ressorteren; anderen houden het op een beperkt aantal soorten met grote variabi-
liteit. In principe is het onderscheid tussen de "groep" van X. orientale en X. struma-
rium voldoende duidelijk wanneer men zich baseert op de eigenschappen van het
vruchtomhulsel. In onze streken echter blijft Xanthium dikwijls vegetatief waardoor
een con-ecte determinatie problematisch kan worden. Kenmerken als de vorm van de
bladvoet of de geur en de kleur van de plant zijn niet altijd betrouwbaar en kunnen
hoogstens nuttig zijn ter bevestiging van een determinatie verricht op basis van de
vruchtkenmerken.

Op de groeiplaats in Duinkerke werd de soort gevonden in groot aantal, samen
met de meer algemene X. strumarium. Mogelijks behoort ook een te vroeg ver-
zamelde plant uit Antwerpen (1) tot dit taxon.
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X. orientale komt vermoedelijk oorspronkelijk uit Amerika maar is tegenwoor-
dig verspreid over de warme streken van de wereld.

Adventief in België: slechts een aantal keren gevonden in België; Andrimont,
1907, Halin\ Vesdervallei, 1947, Pelgrims; Mechelen, 1948, Michiels; Brussel,
1948, Michiels en Zillebeke, 1949, Baily.

Xanthium strumarium: Antwerpen (2), Duinkerke en Gent (1, 2, 3). - X. stru-
marium is een zeer variabel en daardoor complex taxon waarvan het oorspronkelijke
areaal niet met zekerheid gekend is. Vreemd genoeg werd de soort noch door ROB-
BRECHT & JONGEPIER (1986,1989) noch door LAMBINON (1991) vernield uit de ha-
vens van respectievelijk Gent en Antwerpen. Dit sterkt het vermoeden dat het Belgi-
sche materiaal tegenwoordig wordt aangevoerd uit de V.S.A. als onzuiverheid in de
soj a-import.

BRODTBECK & HUBER (1988) signaleerden het voorkomen van X. chinense
MILL., een kleinere soort uit het X. strumarium complex, in de Elzas. Volgens de
door hen gebruikte sleutel van STEYERMARK (1963) behoort ook een deel van ons
materiaal totX chinense (Gent, 1991, Verloove 64), maar bovendien ook totX pen-
sylvanicum Wallr. (Gent, 1992, Verloove 750; Antwerpen, 1992, Verloove 798). Bei-
de taxa behoren totX. strumarium var. glabratum (DC.) Cron.

Deze soort is inheems langs de kust van Noord-Amerika, van Mexico noord-
waarts tot Canada.

Adventief in België: eertijds vrij algemeen als woladventief in de Vesdervallei
(VISE 1958); na 1960 veel zeldzamer geworden. Een interessante vondst ligt voor uit
Roeselare (kanaal Roeselare-Leie) in 1980 (I.F.B.L.-archief, Dl.58.22).

4. Conclusies

Tot voor enkele jaren was omtrent de Belgische graanadventief-flora slechts heel
weinig gekend en gericht onderzoek was zo goed als onbestaande. ROBBRECHT &
JONGEPIER (1986, 1989) en LAMBINON (1991) wezen voor het eerst op het floristi-
sche belang van graanoverslagplaatsen en veevoederfabrieken. Aldus werden tal van
zeldzame en nieuwe adventieven verzameld voor de Belgische flora.

Na ons onderzoek in 1992 werd deze tendens bevestigd. Er werd een indrukwek-
kend grote diversiteit aan taxa opgetekend in de nabijheid van graanimportplaatsen.
Bovendien is gebleken dat het zeldzaamheidsbegrip bij heel wat soorten relatief of
zelfs achterhaald is. Heel wat soorten die vermoed werden zeldzaam te zijn in Bel-
gië, blijken veel frequenter voor te komen. Zo kunnen Ammi majus, Bassia scoparia,
Guizotia abyssinica en Setaria verticillata bij een groot aantal veevoederfabrieken
gevonden worden. Hoofdoorzaak hiervan is ongetwijfeld de nog steeds geringe aan-
dacht die adventieven genieten bij de meeste botanici.

Benevens de zeven nieuwe taxa voor de Belgische flora, is onze merkwaardigste
vaststelling zeker de recente verrijking van onze graanadventiefflora, te wijten aan
een toename van de soja-import uit de V.S.A. Erg illustratief wat dit betreft is de ha-
venzone te Gent die in de voorbije decennia nauwgezet werd geïnventariseerd door
ROBBRECHT & JONGEPIER I.e. Wanneer de toenmalige resultaten vergeleken worden
met onze huidige bevindingen, blijkt dat heel wat nieuwe Noordamerikaanse on-
kruiden verschijnen in Gent, in hoofdzaak bij G.G.T. en Vamo Mills aan het Roden-
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huizedok - niet toevallige belangrijke importeurs van soja in België. Zo werden
Amaranthus tamariscinus, Brachiaria platyphylla, Cassia obtusifolia, Glycine max,
Panicum dichotomiflorwn, Physalis angulata en Xanthium strumarium niet eerder
uit de Gentse kanaalzone gemeld, hoewel ten minste de laatste drie er nochtans re-
gelmatig opslaan uit gemorste granen. Andere Noordamerikaan.se soorten als Am-
sinckia micrantha, Anoda cristata, Ipomoea hederacea en Sida spinosa, die in de
veertienjarige onderzoeksperiode slechts occasioneel werden opgemerkt, behoren nu
tot de karakteristieke graanadventieven te Gent. De genoemde soorten zijn in de
V.S.A. waarschijnlijk hardnekkige onkruiden in de soja-akkers. Veelzeggend dien-
aangaande zijn alleszins de onderzoeksresultaten van BAUMGARTNER (1973, 1985)
die in de Rijnhaven van Kleinhüningen (Basel) een gelijkaardig onderzoek ver-
richtte. Na een aanzienlijke toename van de invoer van soja uit Noord-Amerika ble-
ken heel wat nieuwe soorten gevonden te worden, waarvan een groot deal over-
eenstemt met de hogervernoemde soorten.

Het optreden van dergelijke aangevoerde soorten is onderhevig aan verscheidene
factoren. JORGENSEN & OUREN (1969) noemen er voor Noorwegen een viertal. Ge-
zien een aanzienlijk deel van de adventieven worden geïmporteerd uit de (sub)
tropen, kunnen klimatologische omstandigheden de ontwikkeling van de soorten be-
lemmeren. Sommige soorten, zoals Cassia obtusifolia L,, brengen het in West-
Europa niet verder dan het stadium van zaailing. Vanzelfsprekend is ook de herkomst
van de buitenlandse granen belangrijk. In die zin hebben het internationale land-
bouwbeleid en de er uit resulterende GATT-akkoorden een onverwacht grote in-
vloed op de samenstelling van de graanadventief-flora, Gedurende de na-oorlogse
periode is in gans West-Europa het "Amerikaanse element" steeds manifest aan-
wezig geweest, gevolgd door import uit de mediterrane regio. Waarschijnlijk de
meest invloedrijke factor is het bestaan van een gunstig habitat voor de ontwikkeling
van de adventieven. ROBBRECHT (1982) wees reeds op het belang van een zandige,
snel opwarmende bodemtextuur. Niet toevallig bevindt het grootste deel van de door
ons bezochte locaties zich in de zandstreek of langs de kust. Met betrekking tot de
habitatvoorwaarden is ook de herbicidenbehandeling in de voorzomer van door-
slaggevend belang. Daardoor verdwijnen de indigene concurrenten en slaat de bo-
dem dicht waardoor een gunstig kiemmilieu ontstaat voor adventieve zomerannuel-
len. Het aanwezig zijn van voldoende braakgrond en geplaveide losplaatsen is pri-
mair; asfaltering is meestal nefast. Tenslotte speelt ook de intensiteit van het floris-
tisch onderzoek een grote rol. In België ging de meeste aandacht doorgaans uit naai-
de woladventieven uit de Vesdervallei waardoor historisch-vergelijkend onderzoek
sterk bemoeilijkt wordt. Slechts zeer recent werd het fenomeen van de graanadven-
tieven in België beter bestudeerd.
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