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Abstract - New and interesting fodder aliens in Belgium, especially in 1995. The alien flora rela-
ted to fodder importation in Belgium was followed again during 1995; this yielded several interesting
annotations. Additions for the Belgian adventitious flora include Brassica loumefortii, Chamaesyce
nutans, Digitaria violascens, Dinebra retroflexa, Echinochloa turnemna (a rare Australian casual),
Hypecoumpendulum, Lycopersicon pimpinelHfoliuni, Passiflora eclulis (Passifloniceae, a new family for
the Belgian flora) and Solarium chenopodioides (in the past probably overlooked for native S. nigrum).
Other noteworthy records were e.g. Digitaria ciliaris, Eleusine tristachya, Physalis philadelphica, Roe-
meria hyhrida and Setaria parviflora. At present four separate regions of origin could be distinguished,
each of them being related to a particular way of introduction: grain aliens originating chiefly in SW-
Asia and SE-Europe, soybean aliens of North American origin and oil seed casuals — particularly soy-
bean- and flaxseed aliens - from South-America (especially Brasil). The unexpected occurence of Echi-
nochloa turnemna suggests Australian grain importation in Belgium although former findings of Emex
australis from the very same spot could have been referable to Australian import too. In 1995 no spe-
cies of the South-African element were recorded. A provisional dichotomous key to the species of Cha-
maesyce (Euphorbiaceae) in Belgium is provided. Growing experiments with both soybean crush and
flaxseed waste from the Americas revealed numerous interesting data on the Belgian fodder importa-
tion flora. On two places bird seed aliens were recorded.

Résumé - Adventices fourragères nouvelles et intéressantes de Belgique, surtout en 1995. Des nou-
velles recherches sur la flore adventice fourragère ont fourni neuf taxons nouveaux pour le territoire
belge, notamment Brassica tournefortii, Chamaesyce nutans, Digitaria violascens, Dinebra retroflexa,
Echinochloa turnemna (adventice rare de provenance australienne), Hypecoum pendulum, Lycopersi-
con pimpinellifolium, Passiflora edulis (Passitloraceae, famille nouvelle pour la flore belge) et Solatium
chenopodioides (probablement confondu avec S. nigrum autrefois). D'autres trouvailles remarquables
incluent Digitaria ciliaris, Eleusine trlstachya, Physalis philadelphica, Roemeria hybrida et Setaria par-
viflora. En 1995 on peut distinguer quatre groupes d' adventices selon le pays d' origine et le mode d'
introduction: les adventices grainières provenant essentiellement du SE de l'Europe et d' Asie Mineu-
re, les adventices de soya d' origine nord-américaine et les adventices oléagineuses - particulièrement
introduites avec du soya et du lin - de provenance sud-américaine (surtout du Brésil). La trouvaille inat-
tendue de Echinochloa turnerana suggère 1' existence d'un élément australien en Belgique bien que des
récoltes antérieures de Emex australis soient altribuables elles aussi à une importation australienne. En
1995 l'élément sud-africain manquait. Une clé dichotomique provisoire est proposée pour l'identifica-
tion du genre Chamaesyce (Euphorbiaceae). Des expériences ont été effectuées avec des déchets de soya
et du lin d'origine américaines. Des déchets résultants du nettoyage d'une volière ont produit en deux
endroits des collections intéressantes d'adventices associées à des graines pour oiseaux.

1. Inleiding

In het kader van ons lopend onderzoek naar adventieve planten in België (VERLOOVE
& VANDENBERGHE 1993, 1994, 1995) werd ook gedurende 1995 nauwgezet de Belgi-

sche voederadventief-flora opgevolgd. Naast de traditionele waarnemingen in de buurt
van graan- (en aanverwante) invoerplaatsen en de zomen van drukbereden aanvoerwe-
gen werden in 1995 ook voor het eerst kweekexperimenten uitgevoerd met zowel soja-,
lijnzaad- en vogelzaadafval.

(') Rodenbachstraat 30, 8830 Hooglede
(2) Hof van 't Henneken 44, 8800 Roeselare
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2. Overzicht van de bezochte locaties

Hiervoor kan verwezen worden naar eerdere publikaties (VERLOOVE & VANDEN-

BERGHE 1993, 1994 en 1995). Bij de weinige locaties die nieuw zijn ten opzichte van

de vorige onderzoeksperiodes wordt telkens kort opgave gedaan van de samenstelling
van het biotoop.

A. Havengebied Antwerpen: 1. Samga (IFBL C4.16.34-43); 2. Sobelgra (IFBL B4.55.44); 3. Kat-
tendijkdok (IFBL C4.16.43); 4. Albertkanaal t.h.v. Merksern en Schoten (C4.17.34-43, C4.27.11-12;
indien niet nader gespecificeerd betreft het hier telkens de omgeving van de oliefabriek Vamo Mills),
5. Asiadok (IFBL C4.26.22, kleine veevoederfabriek aan de O-zijde van het Asiadok met opslag van
graanadventieven tussen de betegeling rond de opslagplaatsen), 6. Straatsburgdok (IFBL C4,16.44,
recent omgewoeld terrein aan de ZO-zijde met duidelijke resten van vogelzaadmengsels, bv. Panicum
miliaceum, Solatium lycopersicum,...).

De voornaamste vindplaats voor soja-adventieven langs het Albertkanaal - de oliefabriek van Vamo
Mills - werd in 1994 opgedoekt zodat hier in de nabije toekomst geen nieuwe adventiefplanten meer
zullen opslaan. Merkwaardig is echter wel dat tal van Amerikaanse soja-adventieven er rijpe vruchten
weten te produceren en aldus voorlopig standhouden (bv. Polygonum pensylvunicum, Solatium carolin-
ense. Ambrosia arlemisiifolia, A. trifida, Amaranthus palmen,...).

B. Havengebied Brugge: Huys (IFBL C2.21.22)

C. Deinze: Dossche (IFBL D2.37.13) en Versele-Laga (IFBL D2.37.41)

D. Havengebied Gent: 1. Eurosilo (IFBL D3.13.ll); 2. Sifferlaan (IFBL C3.52.42-44); 3. G.G.T.
en Vamo Mills (IFBL C3.43.24-42); 4. Achterdok (IFBL D3.12.44, kleine veevoederfabriek met opslag
van graanadventieven tussen de kasseien op de loskade voor en langs het bedrijfsgebouw)

E. Industriegebied Izegein; 1. Noordkaai (IFBL D2.51.14-32-41); 2. Zuidkaai (IFBL D2.51.41-42).
Langs de Zuidkaai bevindt zich de Westvlaamse vestiging van Vamo Mills. Nu de invoeractiviteit van
deze oliezaadverwerkende groep in Antwerpen werd stopgezet (zie hoger), wordt tegenwoordig de capa-
citeit van Izegem sterk verhoogd. Dit laat vermoeden dat hier in de nabije toekomst méér subtropische
soja-adventieven zullen opduiken. Navraag leert dat Vamo Mills zijn soja hoofdzakelijk betrekt uit de
V.S.A., Brazilië en Maleisië'.

Bij de losinstallatie van Danis Voeders op de Noordkaai werden net als in 1994 aanzienlijke hoe-
veelheden soja uit de V.S.A. aangevoerd zodat opnieuw tal van interessante Amerikaanse adventieven
konden opgetekend worden.

F. Roeselare: 1. Binnenhaven. Tenzij anders vermeld, betreft het hier telkens de omgeving van Ver-
sele-Laga en Soubry (IFBL Dl .58.12 en 21). Door het beëindigen van de werkzaamheden aan de Tra-
keiweg is één van de rijkere vindplaatsen voor voederadventiefplanten in 1995 verloren gegaan. Toch
werden op de resterende braakliggende stukken in 1995 nog een aantal interessante vondsten opgete-
kend. 2. Recent opgehoogd terrein aan de Albert I laan te Roeselare, t.h.v. de Mandel (IFBL Dl.48.34).
Op deze locatie groeide een uiterst interessante collectie adventiefplanten (zie verder) die door zijn spe-
cifieke samenstelling wijst in de richting van import met diverse voedingsmiddelen.

G. Havengebied Zeebrugge: Borlim (IFBL B2.41.14-23). Bij Borlim werd in 1995 voor het eerst
vroeg op het seizoen geïnventariseerd, d.w.z. voor de eerste herbicidenbehandeling. Het blijkt dat bij
BorJim grote hoeveelheden voeders (rijst?) aangevoerd worden uit Zuidwest-Azië en Zuidoost-Europa.

H. Rijksweg N37 tussen Ardooie en Deinze (diverse IFBL hokken).

I. Veevoederfabrieken te Ingelmunster langs het kanaal Roeselare - Leie. Het betreft hier de los-
kade bij de voederfabriek Haeck Voeders (IFBL D2.52.43).

J. Veevoederfabrieken te Ooigem langs het kanaal Roeselare - Leie (IFBL E2.13).
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3. Onderzoeksresultaten

Zoals bij eerdere publikaties worden de onderzoeksresultaten opgedeeld in drie
onderscheiden rubrieken. In de eerste plaats wordt opgave gedaan van nieuwe vind-
plaatsen van reeds eerder gerapporteerde taxa. Vervolgens worden een aantal adven-
tiefplanten opgesomd die nieuw zijn in het kader van ons onderzoek maar die niet spe-
ciaal zeldzaam zijn en waarover dus geen verdere commentaar wordt verstrekt. In de
belangrijkste rubriek tenslotte wordt, in alfabetische volgorde, dieper ingegaan op een
aantal vondsten van soorten die ofwel nieuw zijn voor het gebied van de flora ofwel er
sedert lange tijd niet meer zijn waargenomen. De voor de Belgische adventief-flora nieu-
we taxa worden kort beschreven en er wordt verwezen naar goede afbeeldingen in de
literatuur.

Voor de identificatie van materiaal werden de herbaria BR en GENT geconsulteerd.
Herbariummateriaal werd gedeponeerd in het privé-herbarium van de auteurs (priv.
herb, aut.), E.J. Clement (herb. EJC) en in BR en LG.

De naamgeving van de opgesomde taxa gebeurde volgens LAMBINON et al. (1993),
vanzelfsprekend voor zover ze reeds voor de Belgische flora bekend waren. Voor soor-
ten die nieuw zijn voor België wordt telkens de autoriteit vermeld.

In 1995 werden voor het eerst kweekexperimenten verricht en werden plaatsen
gevolgd waar vogelvoederafval wordt weggeworpen met de bedoeling een correcter
beeld te krijgen van de herkomst van sommige elementen van de Belgische adventief-
flora (welke adventiefplanten zijn gebonden aan welk invoerprodukt,...).

Soja- en lijnzaadafval, verzameld bij Ghent Grain Terminal, werd in de tuin van de
auteurs "uitgezaaid" (tabel 1). Sida spinosa en Senna obtusifolia moeten blijkbaar in
hoofdzaak geassocieerd worden met soja-invoer.

Tabel 1. - Opsomming van uit soja- en lijnzaadafval gekweekte adventiefplanten (tussen haakjes het
aantal planten per soort).

soja vlas

Glycine max (12) Linum usilatissimum (6)
Sida spinosa (9) Chenopodium album (5)
Senna obtusifolia (4) Amaranthus palmeri (2)
Ipomoea purpurea (2) Ipomoea cf. purpurea (veg.) (2)
Malva spec, (veg.) (2) Brassica spec, (veg.) (2)
Chenopodium album (2) Ipomoea lacunosa (1)
Linum usitatissimum (2) Ipomoea hederacea (1)
Sesbania exaltata (1) Chenopodium cf. probstü (veg.) (1)
Amaranthus palmeri (1) Solatium americanwn (1)
Digitaria spec, (veg.) (1) Sida spinosa (1 )
Panicum dichotomiflorum (1) Glycine max (1)

Nicandra physalodes (1)
Eleusine indien (1)
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Waarnemingen op twee locaties waar vogelzaadafval wordt weggeworpen (label 2)

bevestigen dat hier onveranderd diverse typische vogelzaadadventieven opduiken.

Opvallend is dat telkens opnieuw een deel van de "adventieve" diasporen in elk meng-

sel opduiken. Vooral Bassia scoparia schijnt een frequente onzuiverheid te zijn in aller-

hande commerciële mengsels.

Tabel 2. - Associaties van vogelzaadadventieven van twee locaties waar vogelzaadafval werd weg-
gegooid.

Tielt Lichtervelde

Amaranthus albus x
Amaranthus retroflexux x
Amaranthus viridis x
Bassia scoparia x x
Cannabis sauva x
Fagopynnn esculentwn x
Guizotia abyssinica x . x
Helianlhus annuus x
Linum usitatissimum x
Panicwn miliaceum x
Phalaris canariensis x
Setaiïa viridis x

Tenslotte is het ons opgevallen dat de ophoging van een terrein te Roeselare blijk-

baar gebeurde met aarde die restanten van vogelzaad- en keukenafval bevatte. Het ter-

rein droeg een merkwaardige en uitermate gevarieerde associatie van adventiefplanten

(tabel 3).

Tabel 3. - Lijst mei adventiefplanten, in hoofdzaak geassocieerd met vogelzaad- en keukenafval, van
een opgehoogd terrein te Roeselare. De met een * gemerkte taxa worden verder besproken.

Amaranthus albus Cannabis saliva Eleustne inciica Porlulaca oleracea

Amaranthus blitum Chenopodium glaucum Eleusine tristachya * Selaria parvijlora *

Amaranthus dejlexus Chenopodium murale Eragrostis cilianensis Setaria piimiln

Amaranthus hybridus Chenopodium polyspermum Eragrostis pilosa Selaria verticillata

Amaranthus palmen Chenopodium pumilio * Erysimum cheimnthoiiles Selaria viridis

Amaranthus retroflexus Chenopodium nibnnn Malva parvfflora Sisymbmim orientate

Amaranthus stamlleyamts Digitaria ciliarts * Lycopersicum pimpinellifolium * Solatium lycopcrs'wum

Amaranthus viridis Digitaria sanguinalis Panicum miliaceum Sorghum halepense

Bassia scoparia Echinochloa coiana Physalis peruviana

Bmcliiaria platyphylla Echinochloa crus-galli Plantago indica

1. Nieuwe vindplaatsen van reeds eerder gemelde voederadventieven

Onderstaande taxa werden reeds in de eerdere publikaties vermeld (VERLOOVE &

VANDENBERGHE 1993, 1994 en 1995).

Abutilon theophrasti: Antwerpen (1), één plant op de loskade bij Samga, 22.08.1995 en Izegem ( I ),
één plant bij de graanlosplaats van Danis Voeders, 27.08.1995.
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Amanmthus blitum: Gent (3), talrijk bij G.G.T., 15.10.1995.
Amaranthus palmeri: Izegem (I), meerdere planten op de loskade bij Danis Voeders, 06.08.1995.
Amaranthus spinosus: Izegem (1), één forse planl bij de losinstallatie van Danis Voeders,

27.08.1995.
Amanmthus stamlleyanus: N37 t.h.v. Ardooie, één plant aan de voet van een verkeersbord,

01.10.1995.
Ammi majus: Antwerpen (4, Beyers Granen en Molens Flandria), enkele planten op de loskade langs

het Albertkanaal, 03.06.1994 en Antwerpen (2), één plant op de loskade bij Sobelgra, 23.09.1995.
Amsinckia mkmntha: N37 ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem, één plant op de middenberm,

18.06.1995.
Artemisia biennis: Gent (3), één plant bij de graansilo's van G.G.T., 30.07.1995. In 1995 talrijk op

de loskade bij Sainga te Antwerpen (1).
Bassia scoparia: Zeebrugge, enkele planten op de loskade, 17.06.1995; Ingelmunster, idem,

18.06.1995 en talrijke planten langs de N37 tussen Latem en De Pinte, eveneens 18.06.1995 en Izegem
(1), één forse plant op de loskade bij Danis Voeders, 06.08.1995.

Bmchiaria platyphylla: Izegem (1), één plant bij de graanlosinstallatie van Danis Voeders,
11.09.1995 en Antwerpen (4), één plant op de loskade bij Hens Voeders, 04.11.1995. Ook opnieuw
waargenomen bij G.G.T. te Gent in 1995,

Bromus diandrus: Gent (1), talrijke planten in de wegberm bij Eurosilo, 03.06.1995.
Bromus inermis: Antwerpen (1) en Gent (1), beide 03.06.1995.
Chenopodium probstii: Izegem (1), één plant bij de graanlosinstallatie van Danis Voeders,

24.09.1995. Ook opnieuw bij Vamo Mills te Antwerpen (4) en G.G.T. te Gent (3).
Crépis tectonun: Zeebrugge, 17.06.1995; Ingelmunster, 05.06.1995 en Antwerpen (2), 22.08.1995.
Descurainia sophia: opvallend talrijk in 1995: Antwerpen (3,4,5), Gent (I), Ingelmunster, Ooigem,

Zeebrugge.
Echinochloa fnimentacea; Izegem (1), één plant in de wegberm bij Danis Voeders, 29.10.1995;

Antwerpen (4), enkele planten op de loskade bij Hens Voeders, 04.11.1995 en talrijke planten langs de
N37 tussen Deinze en Gent, 01.10.1995.

Eleusine indica: Izegem (1), enkele planten bij de losinslallatles van Danis Voeders, 27.08.1995.
Eragwstis cilianensis: Antwerpen (4), één plant op de binnenkoer van de oliefabriek Vamo Mills

op 23.09.1995.
Ipomoea cairica: Gent (3), één plant tussen de graansilo's van G.G.T., 30.07.1995. Voor liet derde

opeenvolgende jaar ook waargenomen bij Sobelgra te Antwerpen.
Lappula squarrosa: Antwerpen (1), één plant op de loskade bij Samga, 23.09.1995.
Lepidium sativum; Antwerpen (4, Beyers Granen), één plant op de loskade langs het Albertkanaal,

03.06.1995; N37 tussen Latem en De Pinte, talrijke planten, 18.06.1995; Deinze (2), enkele planten bij
Versele-Laga, 18.06.1995.

Melilotus indica: Izegem (1), één plant langs een verkeerspleintje, 02.07.1995.
Nicandra physalades: N37 ter hoogte van Deurle, één forse plant aan de ingang van een pompsta-

tion, 01.10.1995.
Panicum capillare: Izegem (2), één plant langs een.goederenspoor op de loskade bij Vamo Mills,

06.08.1995.
Phalaris paradoxa subsp. praemorsa: Zeebrugge, enkele planten op de loskade bij Borlim,

17.06.1995 en Antwerpen (4), één plant in een plantsoen bij Beyers Granen, 04.11.1995. Ook opnieuw
enkele exemplaren langs de Trakeiweg te Roeselare (1).

Polygonum pensylvanicum: Izegem (I), enkele planten bij de losinstallatie van Danis Voeders,
07.10.1995.

Polypogon monspeliensis: Gent (3), enkele planten op de loskade bij G.G.T., 30.07.1995,
Senna obnisifolia: Izegem (1), één kiemplant op de loskade bij Voeders Danis, 16.07.1995. Ook

opnieuw op de meeste klassieke vindplaatsen, bij G.G.T. te Gent zelfs massaal,
Sesbania exaltata; Izegem (1), enkele planten op de loskade bij Danis Voeders, 06.08.1995. Ver-

meldenswaard is zeker ook de vonds van Sesbania exaltata op 09.09.1995 op een grindstrand langs de
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Maas te Uiklioven, samen met ondermeer een mooie populatie van Ipomoea hwunosa. De herkomst van
deze typische soja-adventieven is ongekend.

Setaria faberi: Antwerpen (1 ), meerdere planten op de loskade bij Samga, 23.09.1995, Ook op alle
vorige vindplaatsen teruggevonden en op de meeste vindplaatsen in uitbreiding.

Sicyos angiilatus: Antwerpen (4), één plant op de loskade bij Vamo Mills, 04.11.1995.
Sida rhombifolia: Izegem (2), één plant op de loskade bij de plaatselijke veevoederfabrieken,

11.09.1995 en Gent (1), één plant op braakgrond voor de silo's, 15.10.1995. Ook opnieuw waargeno-
men te Gent (3) en Antwerpen (4).

Sida spinosa: Izegem (1), meerdere planten op de loskade bij Voeders Danis, 16.07.1995.
Silene gallica: Antwerpen (4, Beyers Granen), één plant op de loskade langs het Albertkanaal en

Gent (4), talrijke planten bij de kleine veevoederfabriek langs het Achterdok, beide 03.06.1995.
Solatium americanmn: Izegem (1), één forse plant bij de graanlosinstallatie van Danis Voeders,

11,09.1995 en Antwerpen (4), meerdere planten op de binnenkoer van de oliefabriek Vamo Mills,
23.09,1995. Ook opnieuw talrijk bij G.G.T. te Gent (3). Uit de collecties uit Gent blijkt trouwens dat S.
americanum een erg polymorf taxon is en dat er mogelijk nog andere nauw verwante "soorten" uil deze
groep als voederadventief optreden.

Vaccaria hispanica subsp. hlspanica: N37 ter hoogte van Latem, één plant, 18.06.1995.
Vicia tutea: puinhoop op het einde van de R32 t.h.v. Roeselare-Gits, 23.05.1995; N37 tussen Latem

en De Pinte, enkele planten, 18,06.1995 en Antwerpen (4, Molens Flandria), enkele exemplaren onder
de vangrail, 04.12.1994.

Xanthium orientale: Antwerpen (4), één plant op de binnenkoer van de oliefabriek Vamo Mills,
23.09.1995.

Xanthium stntmaiïum: Antwerpen (4), meerdere planten op de binnenkoer van de oliefabriek Vamo
Mills, 23,09.1995.

Een aantal zeldzame soorten werden in 1995 opnieuw waargenomen op de reeds
gekende groeiplaatsen: Eruca vesicaria (Zeebrugge), Phalaris minor (Roeselare(l)),
Crambe abyssinica (Deinze, in 1995 slechts enkele planten) en Cardiospermum hali-
cacabum (Antwerpen (4), Gent (3))

2. Nieuwe, minder zeldzame voederadventieven

Volgende taxa zijn nieuw ten opzichte van de vorige publikaties maar verdienen,
behoudens de onderstaande vermelding, geen verdere commentaar.

Amaranthus bouchonii: Deze soort wordt in de omgeving van graaninvoerplaatsen occasioneel
waargenomen. In het privé-herbarium van de auteurs bevinden zich volgende vellen: Antwerpen (Vamo
Mills), 28.08.1994, Verloove 1232; Antwerpen (Vamo Mills), 29.10.1994, Veiioove 1261 en Gent (Sin-
gel), 16.10.1994, Veiioove 1251. A. bouchonii is op het eerste zicht en zonder rijpe vruchten evenwel
praktisch niet te onderscheiden van A. hybiidus zodat nauwgezet onderzoek in de toekomst de status
van A. bouchonii in België beter kan belichten. Het staat overigens niet vast dat de soort bij ons wer-
kelijk als voederadventief optreedt.

Anthémis tinctovia: Antwerpen (1), één plant langs een straatrand bij Samga, 04.11.1995.
Camelina microcarpa: Zeebrugge, één plant op de loskade, 17.06.1995.
Caucalis platycarpos: Antwerpen (4, Beyers Granen), meerdere planten op de loskade langs het

Albertkanaal, 03.06.1995.
Centaurea solslitialis: Gent (4), één plant bij de veevoederfabriek aan het Achterdok, 03.06.1995.
Coriamlmm salivum: Antwerpen (4, Beyers Granen), meerdere planten op de loskade langs het

Albertkanaal, 03.06.1995.
Digitaria ischaemum: Antwerpen (1), één forse plant op de loskade bij Samga, 22.08.1995. Deze

soort wordt schijnbaar slechts occasioneel als voederadventief waargenomen.
Erucastrum gallicwn: Antwerpen (4) en Gent (1), 03,06.1995 en Izegem (1, zowel bij Danis Voe-

ders als Hendrix Voeders), 06.08.1995 en 11.09.1995. Een frequente graanadventief.
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Hyoscyamus iiiger: Antwerpen (I), één plant op de loskade bij Samgu, 22.08.1995.
Papaver somniferum: Antwerpen (4, o.a. bij voeders Willem Spoornians, Natura Granen, Beyers

Granen,...), talrijke planten bij de veevoederfabrieken langs het Albertkanaal, 03.06.1995; Pittem (meer-
dere planten langs de N37,18.06.1995) en tussen Latem en De Pinte, eveneens langs de N37,18.06.1995.
Een frequente vogel zaadadventief.

Phacelia tanacetifolia: Izegern (2), meerdere planten langs een goederenspoor langs de Zuidkaai,
21.05.1995; op een puinhoop op het einde van de R32 t.h.v, Roeselare-Gits, 23.05.1995; Roeselare (1),
één plant op een graanstortplaats bij Versele-Laga, 25.06.1995.

Ranunculus arvensis: Antwerpen (1), één plant langs het goederenspoor bij Samga, 10.06.1994
(waarneming FON Antwerpen).

Scarulix pecten-veneris: Izegem (2), één plant op de loskade bij Vamo Mills langs de Zuidkaai,
07.05.1995.

Sisymbiïwn locselii'. Antwerpen (5), één plant bij een veevoederfabriek aan het Asiaclok, 15.07.1995.
Solarium phyxalifolium var. nitidibaecmuw, Antwerpen (6), enkele planten op een recent omge-

woeld terrein aan de ZO-zijde van het Slraatsburgdok, 04.11.1995.
Spinacia oleracem N37 ter hoogte van De Pinte, enkele forse planten, 18.06.1995.
Valerianella dentata (det. A. Hansen): Izegem (2), talrijke planten op de loskade bij Vamo Mills,

21.05.1995.
Veronica agreslis: Roeselare (1), één plant op een stuk braakgrond bij Soubry, 27.08.1995,
Vicia faba: Izegem (2), één plant op een graanstortplaats langs de Zuidkaai, 07.05.1995 en N37 tus-

sen Deinze en Gent, talrijke planten, 18.06.1995.

3. Nieuwe vondsten van zeldzame adventieven

Onderstaand worden de soorten die ofwel nieuw zijn voor de Belgische flora ofwel
er sedert lang niet meer werden waargenomen van verdere commentaar voorzien.

Brassica toiirncfortü Gouan - Roeselare (1). Eenjarige, onderaan stijf behaarde,
naar boven toe kaal wordende plant, 15-70 cm hoog. Rozetbladen gesteeld, liervormig
veerdelig, met langwerpige tot cirkelronde eindslip en 4-12 paar zijslippen, deze naar
de bladvoet toe geleidelijk kleiner wordend; stengelbladen zittend, minder diep gedeeld
met afgeronde top, borstelig behaard. Bloeiwijze gedrongen en eindstandig, bloemste-
len 2-6 mm, vruchtstelen langer, 2-3 cm lang. Kelkbladen bijna rechtopstaand, 3-4 mm
lang. Kroonbladen bleekgeel, witwordend bij het drogen, smal langwerpig, 5-7 mm lang.
Hauwen rechtop tot afstaand, knobbelig, 35-65 mm lang met inbegrip van de 10-20 mm
lange, van zaden voorziene snavel, 2-3 mm breed. Zaden bolrond, fijn netvormig
geaderd, donkerbruin, 1-1,5 mm groot (naar VAN OOSTSTROOM & REICHGELT 1956, HEY-

WOOD 1964, HAEFLIGER & WOLF 1988 en het eigen herbariummateriaal. Iconografie:

JORGENSEN 1975.

B. tournefortii werd reeds in het najaar van 1992 ingezameld op de loskade bij Sou-
bry en Versele-Laga maar bleef al die tijd ongeïdentificeerd. De soort is nochtans erg
karakteristiek door de kleine, bleekgele en bij het drogen zelfs volkomen witwordende
kroonbladen, de opvallend liervormig gedeelde rozetbladen, de stijve beharing onder-
aan de stengel en de van zaden voorziene snavel.

Dit taxon komt verspreid voor in gans het Middcllandse-Zeegebied met een voor-
keur voor het oostelijke deel en Noord-Afrika. HAEFLIGER & WOLF I.e. vermelden B.
tournefortii als lastig onkruid in sommige delen van Zuid-Europa en Noord-Afrika. In
Noordwest en Centraal-Europa wordt de soort genoemd als graanadventief, bv. in
Nederland (VAN OOSTSTROOM & REICHGELT I.e.), Zweden (HYLANDER 1971), Finland
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(SuoMiNEN 1979, ingevoerd met Turkse rogge), Noorwegen (JORGENSEN I.e.), Dene-
marken (HANSEN 1961), Groot-Brittanië (CLEMENT & FOSTER 1994) en Zwitserland
(pers. waarneming in de Rijnhaven te Basel in 1994). In elk geval versterkt de vondst
van Brassica toumefortii het vermoeden van het bestaan van graaninvoer vanuit Klein-
Azië en Zuidoost-Europa in Roeselare.

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: meerdere planten ingezameld vanaf
20.09.1992 op de loskade bij Versele-Laga langs de Trakeiweg te Roeselare (Verloove
693, 707, 732 en Zw. 8 in priv. herb. aut.).

Calceolaria chelidonioides: N37 ter hoogte van Deurle - Eén plant in de zandige,
omgewoelde berm van de N37, samen met ondermeer grote hoeveelheden Panicum
miliaceum en verder ook Nicandra physalod.es. Vooral het massale voorkomen van
pluimgierst op dezelfde locatie sterkt het vermoeden dat C. chelidonioides met Ameri-
kaans vogelzaad werd ingevoerd. Van deze soort is trouwens geweten dat ze adventief
optreedt in bepaalde vogelzaadmengsels (HANSON & MASON 1985). Verder kent C. chel-
idonioides (= C. tripartita Ruiz Lopez & Pavon s.l.) in Groot-Brittanië ook de status
van woladventief (CLEMENT & FOSTER 1994).

C. chelidonioides is een wilde, kleinbloemige verwant van de in de horticultuur
gerenommeerde Pantoffelplant. De soort is oorspronkelijk inheems in Peru maar komt
tegenwoordig verspreid voor in gans Zuid- en Centraal- Amerika.

Eerdere vondsten in België: Egenhoven, 1941, Lawalrée 783 (BR) (zie ook LAWAL-
RÉE 1958).

Chamaesyce nutans (Lag.) Small: Antwerpen (4) - Eenjarige, rechtopstaande,
bovenaan wijdvertakte, kale tot licht behaarde plant, 30-80 cm hoog. Bladen kortge-
steeld, tegenoverstaand, ovaal-langwerpig, (meestal) voorzien van een paarse vlek cen-
traal op de bovenzijde en paarse randen (soms verdwijnend bij het drogen!), grof
gezaagd, 2-4 cm lang en 0,8-1,5 cm breed. Steunblaadjes steeds aanwezig, scherp drie-
hoekig, ca. 4 mm groot. Bloemgestel (niet waargenomen) eindstandig, cyathium kaal
met kleine witte randklieren. Vrucht kaal, ca. 2-2,5 mm groot. Zaden grijsbruin tot
zwart, overdwars onregelmatig geaderd, ca. 1 mm groot (naar BRITTON & BROWN 1970,
CHOPINET 1951 en het eigen herbariummateriaal). Iconografie: BRITTON & BROWN l.c.

C. nutans is oorspronkelijk inheems in Noord-Amerika en werd ook te Antwerpen
meer dan waarschijnlijk met Amerikaanse sojabonen ingevoerd. Tegenwoordig is de
soort evenwel ingeburgerd in grote delen van Zuid-Europa. Vreemd genoeg wordt in
de buitenlandse literatuur tot op heden geen melding gemaakt van het adventief optre-
den van C. nutans in afval van sojabonen. Nochtans werd reeds in 1994 in de Rijnha-
ven van Basel-Kleinhüningen (Zwitserland) bij de plaatselijke olieslagerijen een vondst
van dit taxon opgetekend (pers. med. W. Baumgartner 1994, Verloove 1900 in privé-
herbarium auteurs). Verder ligt uit NW en Centraal-Europa een vondst voor uit Zwe-
den (HYLANDER 1971) en Oostenrijk (MELZER 1954).

De synonymie van dit taxon is vrij uitgebreid en de nomenclatuur is dus complex.
Conform de laatste inzichten wordt Chamaesyce hier behandeld als afzonderlijk genus
(cf. BENEDI & ORELL 1992, waarin voldoende argumentatie wordt gegeven om deze
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nieuwe taxonomische benadering te rechtvaardigen) daar waar het eerder werd
beschouwd als subgenus binnen het genus Euphorbia (cf. HUGUET 1978). Frequent geci-
teerde synoniemen zijn ondermeer Euphorbia nutans Lag., E, preslii Guss., E. hyperi-
cifolia A. Grey (de plant lijkt effectief enigszins op een Hypericum\), Chamaesyce pres-
lii (Guss.) Arthur, en Ch. hypericifolia (L.) Millsp. BRITTON & BROWN I.e.

onderscheiden E. preslii ais een goede soort en noemen E. nutans voor Mexico.

Nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora: één vegetatieve plant ingezameld
op 23.09.1995 op de binnenkoer van de olieslagerij van Vamo Mills te Antwerpen (Ver-
loove 1683 en 1900 in privé-herbarium auteurs).

Uit het genus Chamaesyce, dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van steun-
blaadjes, de doorgaans liggende habitus, de tegenovergestelde bladen en de niet-scherm-
vormige bloeiwijze, werden voor het gebied van de flora reeds vier taxa opgegeven: C.
humifusa (Willd. ex Schlecht.) Prokh. (= Euphorbia humifusa), waarschijnlijk reeds lang
ingeburgerd in de Nationale Plantentuin van Meise (JONGEPIER & ROBBRECHT 1986), C.
serpens (Kunth) Small {= Euphorbia serpens), in 1992 een eenmalige vondst als graan-
ad ventiel' in de haven van Roeselare (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993) (In 1994 werd

door de auteurs een belangrijke populatie van C. serpens gevonden langs een goede-
renspoor bij het Middendok in de Gentse kanaalzone. De soort lijkt er reeds lang voor
te komen), Chamaesyce mandata (L.) Small (= E. mandata L.) waarvan in 1995 op
een tweetal spoorwegemplacementen in Vlaanderen massale populaties werden waar-
genomen (Opmerkelijk is dat dit taxon niet opgenomen werd in LAMBINON et al. (1993);
BENEDI & ORELL I.e. doen in hun excellente revisie van Chamaesyce in het Iberisch
Schiereiland nochtans opgave van een Belgische vondst in Zelem uit 1979!). en nu ook
C. nutans.

Omdat ten minste de eerste drie soorten ingeburgerd geraken in de Belgische flora
wordt onderstaand een voorlopige sleutel voor dit genus in België voorgesteld.

1. Plant vrij fors, duidelijk rechtopstaand, ca. 30-80 cm hoog. Blaadjes duidelijk grof gezaagd, meest-
al met een donkere vlek centraal op de bovenzijde van het blad, ca. 30 mm lang en 10 mm breed.
Uitsluitend als adventiefplant in het gebied van de flora Chamaesyce nutans

1.' Plant tenger, liggend (in sommige populaties komen ook opstijgende vormen voor!), radiair vertakt,
ca. 5-15 cm in diameter. Blaadjes gaafrandig of zwak gezaagd, al dan niet met een donkere vlek op
de bovenzijde van het blad, ca. 10 mm lang en 3 mm breed. Planten ingeburgerd op spoorwegter-
reinen en in botanische tuinen 2.

2, Volledige plant duidelijk behaard. Blaadjes meestal met een donkere vlek centraal op de boven-
zijde van het blad. Vruchtoppervlak wrattig. Plant liggend tot opstijgend

Chamaesyce metadata
2.' Volledige plant onbehaard. Blaadjes altijd ongevlekt. Vruchtoppervlak nagenoeg glad. Planten

altijd liggend, radiair vertakt 3.

3. Blaadjes gaafrandig, steunblaadjes meestal onderaan vergroeid. Cyathium roodachtig met
witte randklieren Chamaesyce serpens

3.' Blaadjes fijn^etand, vooral naar boven toe, de priemvormige steunblaadjes vrij. Cyathium
groenachtig met roze randklieren Chamaesyce humifusa

Chenopodium pumilio: Roeselare (1,2) - Van C. pumilio groeiden op het opge-
hoogd terrein aan de Albert I - laan te Roeselare meerdere planten. De soort behoort
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tot de sectie Orthosporum en is dus verwant met ondermeer C. botrys en C. ambro-
sioides, die eveneens duidelijk beklierd zijn.

Dit taxon is oorspronkelijk inheems in Australië maar komt tegenwoordig verspreid
voor in grote delen van de wereld, zo ondermeer in het steenkoolbekken van de Bori-
nage en van Noord-Frankrijk (bv. PETIT 1979).

In het verleden werd C. pumilio hoofdzakelijk gesignaleerd als woladventief.
MEERTS (J985) noemt de soort evenwel voor een metrobouwwerf in Brussel waar de
plant groeide uit weggeworpen vogelzaad. Op de graanstortplaats bij Versele-Laga aan
de Trakeiweg te Roeselare werden in 1994 bovendien talrijke vegetatieve planten waar-
genomen die pas nu eveneens als C. pumilio konden geïdentificeerd worden.

Eerdere vondsten in België: zie LAWALRÉE (1953). In BR bevinden zich volgende
vellen van na 1950: Dolhain, 1953, Legrain s.n.; Hoboken, 1955, De Lang he s.n,;
Warquignies, 1955, Lawalrée 6541 en Bruxelles, 1984, Meerts s.n. Recenter meldden
D'HOSE & D E LANGUE (1981) de soort nog voor Antwerpen.

Conringia orientalis - Roeselare (1). De vondst van C. orientalis sluit mooi aan bij
de reeds eerder voor Roeselare gemelde graanimport uit Zuidoost-Europa en aanslui-
tend Azië (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1995).

Het is gekend dat deze soort hoofdzakelijk wordt ingevoerd met Russische en Turk-
se rogge (SUOMINEN 1979). FrscHER (1991) meldt C. orientalis en vele andere Klein-
aziatische graanadventieven voor Berlijn.

Adventief in België: vooral in het verleden meermaals als adventiefplant gesignal-
eerd (cf. LAWALRÉE 1956). Eén recente vondst: Oud-Turnhout, 1985, Vermeijen 85/15
(GENT).

Cosmos bipinnatus - N37 ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem. Langs de openge-
broken N37 groeiden op 01.10.1995 een viertal exemplaren van dit taxon in de zandi-
ge wegberm.

C. bipinnatus treedt in België regelmatig subspontaan op uit weggeworpen tuinaf-
val. Van deze soort is evenwel ook geweten dat ze voorkomt als onzuiverheid in uit
Amerika ingevoerd vogelzaad (HANSON & MASON 1985, CLEMENT & FOSTER 1994).
Ook de planten uit Sint-Denijs-Westrem moeten mogelijk als vogelzaadadventief
beschouwd worden, en dus niet als cultuurvluchteling. De niet-gecultiveerde vorm van
C. bipinnatus is in alle opzichten kleiner: hoogte van de plant ca. 40 cm, diameter van
de bloemhoofdjes nauwelijks 30 mm.

Eerdere vondsten in België: naast een beperkt aantal vellen met gecultiveerde exem-
plaren bevindt zich in BR één vondst van subspontane oorsprong: St.-Servais, 1955, De
Sloover 3855-B

Digitaria ciliaris (det. H. Scholz) - Antwerpen (4), Izegem (1) en Roeselare (2).
Eén mooi exemplaar op de loskade langs het Albertkanaal bij Vamo Mills te Antwer-
pen op 04.12.1994 en eveneens één plant bij de losinstallatie van Danis Voeders te Ize-
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gem op 27.08.1995. Op het recent opgehoogd terrein aan de Mandel te Roeselare groei-
de D. ciliaris op 30.09.1995 in grote bestanden, samen met D. sanguinalis.

D. ciliaris is een algemeen onkruid in grote delen van de wereld (cf. HOLM et al.
1977) en vervangt in de tropen en de subtropen waarschijnlijk D. sanguinalis. Beide
taxa zijn nogal moeilijk van elkaar te onderscheiden. Tabel 4 laat toe beide taxa te onder-
scheiden.

Tabel 4. - Voornaamste kenmerken van Digitaria ciliaris en Digitaria sanguinalis.

bovenste kelkkkafje

randnerven van het
derde kelkkafje

aartje

bladschijf

tongetje

D. ciliaris

ca. 2/3 zo lang als het aartje

glad, zonder stekeltancljes

ca. 4 maal zo lang als breed

meestal kaal of
met verspreide lange haren

ca. 2 mm lang

D. sanguinalis

ca. 1/2 zo lang als liet aartje

niet korte stekeltandjes bezet

ca. 3 maal zo lang als breed

meestal dicht behaard
met lange en korte haren

ca. 1 mm lang

Mogelijk vormt de aan- of afwezigheid van stekeltandjes op de randnerven van het
derde kelkkkafje het enige kwalitatieve verschil tussen respectievelijk D. sanguinalis
en D, ciliaris (HOLM et al. I.e.).

In het verleden werden de Dig/'tonn-soorten rond soja-invoerplaatsen niet speciaal
bestudeerd. Mogelijk behoort een gedeelte van de forse Digitaria specimens op derge-
lijke locaties eveneens tot D. ciliaris. Bij ons werd de soort te Antwerpen en te Izegem
klaarblijkelijk ingevoerd met respectievelijk Zuidamerikaanse en Noordamerikaanse
sojabonen. De herkomst van de planten uit Roeselare is onduidelijk.

Speciaal als soja-adventief wordt D. ciliaris genoemd voor ondermeer Groot-Brit-
tanië (PALMER 1977), Duitsland (STIEGLITZ 1980) en Finland (LAHTONEN & KAANTO-

NEN 1992).

Eerdere vondsten in België: in BR bevinden zich hooguit tien vellen, alle uit de vori-
ge eeuw. Een revisie van het Belgische Digjfciria-materiaal dringt zich nochtans op. In
GENT ontbreekt D. ciliaris schijnbaar volledig.

Digitaria violascens Link (det. E.J. Clement) - Antwerpen (4). Eenjarig, liggend -
geknikt opstijgend, onbehaard gras, (10-)20-50(-70) cm hoog. Bladschijf vlak met toe-
gespitste top, glad, eerder kort, 3-8 cm lang en 3-6 mm breed. Tongetje vliezig, glad, 5
mm groot. Bloeiwijze vingervormig samengesteld uit (2-)3-7 bloeiaren, deze (2-)5-15
cm lang. Aartjes glad, lancetvormig tot langwerpig - eirond, toegespitst, gegroepeerd
per drie'op de afgeplatte, 1 mm brede as. Onderste kelkkafje ontbrekend, bovenste kelk-
kafje 3-5-nervig, even lang als of iets korter dan het aartje. Onderste kroonkafje 3-7-
nervig, bovenste kroonkafje donkerbruin, paars verkleurend in vruchtstadium, 1,5 mm
lang (naar GLEASON 1968, FOURNET 1978, RENVOIZE 1984 en het eigen herbariumma-

teriaal). Iconografie: GLEASON I.e.
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D. violascens komt voor in de tropen en de subtropen van Amerika (bv. Brazilië),
Australië en Azië en werd in Antwerpen meer dan waarschijnlijk met sojabonen aan-
gevoerd uit Zuid-Amerika. Volgens HAEFLIGER & SCHOLZ (1980) een lastig tropisch
onkruid. HASELWOOD & MOTTER (1983) vermelden de soort voor Hawaii en EDGAR &
SHAND (1987) geven D, violascens op als neofiet voor Nieuw-Zeeland. CONERT (1979)
noemt de soort niet in een overzicht van de in Midden-Europa aangevoerde Digitaria
- soorten en D. violascens wordt ook in de meeste overige buitenlandse literatuur niet
vernoemd. Schijnbaar is D. violascens adventief enkel gekend voor Groot-Brittanië: de
soort werd er in het verleden ingezameld als woladventief (RYVES 1974). Ze werd er
bovendien ook diverse malen gekweekt uit soja-afval (pers. med. C.G. Hanson 1996).

De planten uit Antwerpen kenmerkten zich door de opvallende dieprode kleur van
alle plantedelen en de kleine aartjes. In de onmiddellijke omgeving groeide verder
ondermeer ook Digitaria ciliaris.

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: enkele planten langs een goederenspoor
op de loskade bij de meelfabriek Vamo Mills op 29.10 en 04.12.1994 (Verloove 1277
en 1378 priv. herb, aut., EJC, BR, LG).

Dinebra retroflexa (Vahl) Panz - Antwerpen (1). Eenjarig, zodevormend, geknikt-
opstijgend gras, 30-80(-100) hoog. Bladen stijf, vuilgroen en klierachtig behaard op de
knopen, 10-25 cm lang en 4-10 mm breed. Tongetje vliezig, 2 mm groot. Bloemgestel
10-30(-40) cm lang, ongeveer half zo lang als of iets langer dan de volledige plant,
samengesteld uit verspreid staande, opmerkelijk afstaande, 1-7 cm lange bloeiaren;
hoofdas gevleugeld. Aartjes toegespitst, bijna zittend op twee rijen op de afgeplatte zij-
assen, 1-3 fertiele bloemen per aartje, 6-9 mm lang. Kroonkafjes drienervig, aangedrukt
behaard, 2-3 mm lang. Kelkkafjes éénnervig, gekield, naaldvormig verlengd, 6-8 mm
lang. Vruchten 1 mm groot (naar CONERT 1979, HAEFLIGER & SCHOLZ 1981 en het eigen
herbariummateriaal). Iconografie: HAEFLIGER & SCHOLZ I.e.

Door de heel opvallende bloeiwijze met sterk teruggeslagen aarpluimen kan de soort
met geen enkele andere Poaceae verward worden.

De soort komt oorspronkelijk voor in grote delen van Afrika en Azië. HOLM et al.
(1979), net als REED (1977) overigens, noemen D. retroflexa voor Egypte, Soedan,
Afghanistan en Israël. Aangezien graaninvoer uit deze streken in Antwerpen eerder zel-
den plaatsvindt, kan de vondst van D. retroflexa als vrij uitzonderlijk beschouwd wor-
den. Alhoewel dit taxon een lastig onkruid is in de streek van herkomst (cf. HAEFLIGER
& SCHOLZ I.e.) zijn ons - met uitzondering van de vermelding door SCHEUERMANN
(1956) van een vondst uit Mannheim met oliehoudende zaden - verder voor Europa
geen vondsten als voederadventief bekend. Wel werd D. retroflexa in het verleden in
West-Europa als wol- en katoen adventief opgetekend, zo ondermeer in Frankrijk (KER-
GUELEN 1975, met foto-opname van een herbariumvel; BAUMGARTNER 1975), Zweden
(HYLANDER 1971), Zwitserland en Duitsland (CONERT I.e.), Polen (SOWA 1968) en Tsje-
choslowakije (DVORAK & FRANK 1975). Opmerkelijk is wel dat£>. retroflexa nooit werd
waargenomen in Groot-Brittanië (pers. med. E.J. Clement 1995).

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: één forse plant ingezameld op 22.08.1995
bij Samga te Antwerpen (Verloove 1603 in priv. herb, aut., BR, LG). Schijnbaar werd
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Dinebra relroflexa in 1994 reeds ingezameld bij Vamo Mills langs het Albertkanaal te
Merksem (pers. med, Leo Andriessen 1995).

Echinochloa turnerana (Domin) J.M. Black (det. E.J. Clement): Roeselare (1) -
Eenjarige, kale, stevige plant, (40-) 100-200 cm hoog. Bladen vlak, 5-10 mm breed;
scheden glad, de bovenste iets opgeblazen; tongetje aan de bovenste bladen ontbrekend,
aan de onderste soms met een ring van klierharen. Bloeiaar smal en samengetrokken,
6-20 cm lang en 0,8-1,5 crn breed, met talrijke, 10-30 mm lange zijaren. Aartjes onre-
gelmatig in drie rijen geplaatst, 4-7 mm groot. Onderste kelkkafje drienervig, ruw
behaard, een derde tot half zo lang als het aartje. Bovenste kelkkafje breed eivormig,
7-9 nervig, glad, even lang als het aartje. Onderste kroonkafjc van de steriele bloem
even lang als het bovenste kelkkafje, ongenaald. Palea breed eirond, 3,5-5 mm groot
(naar CONERT 1979, JESSOP 1981 en het eigen herbariummateriaal). Iconografie: er wer-
den in de ons ter beschikking staande literatuur geen afbeeldingen gevonden.

De soort is in haar voorkomen beperkt tot Zuid- en Centraal-Australië. E. turnera-
na is de eerste voederadventief die met quasi' zekerheid uit dit gebied werd ingevoerd
en in die optiek verdient deze vondst dan ook speciale aandacht. Eerdere waarnemin-
gen op dezelfde locatie dienen mogelijk ook toegeschreven te worden aan graanimport
uit Australië. Vooral het talrijke optreden van Emex australis in 1992 (VERLOOVE &
VANDENBERGHE 1993) was eventueel ook het gevolg van invoer uit Australië in plaats
van uit Zuid-Afrika. In het najaar van 1994 trad bovendien ook Chenopodium pumilio
— eveneens oorspronkelijk afkomstig uit Australië - opvallend talrijk op op voornoem-
de graanstortplaats (zie eerder).

Uit de rest van Europa zijn er slechts weinig overige vondsten bekend: CONERT I.e.
noemt E. turnerana voor Zwitserland en Frankrijk en RYVES ( 1974) meldt een éénma-
lige vondst uit Groot-Brittanië. Bovendien waren al deze waarnemingen te wijten aan
wolimport uit Australië.

De soort verschilt in vele aspecten van de bij ons inheemse of adventieve
Echinochloa taxa. Speciaal de samengetrokken langwerpige aarpluim en de opvallend
gladde bovenste kelkkafjes typeren E. turnerana.

Omtrent de correcte schrijfwijze van het epitheton - turnerana of turneriana - bestaat
schijnbaar onenigheid. De meeste auteurs blijken tegenwoordig te opteren voorde eerste
schrijfwijze evenwel zonder deze keuze te motiveren.

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: één forse plant op een graanstortplaats bij
Versele-Laga te Roeselare op 01.11.1995 (Verloove 1725 priv. herb, aut., EJC, BR).

Eleusine tristachya: Roeselare (2). Enkele planten op het recent opgehoogde terrein
aan de Albert I - laan te Roeselare op 30.09.1995.

Net als de rest van deze merkwaardige collectie adventiefplanten zal ook E. trista-
chya waarschijnlijk afkomstig zijn uit vogelzaadafval. Ook HANSON & MASON (1985)
meldden de soort reeds als vogelzaadadventief. E. tristachya wordt echter ook met olie-
houdende zaden ingevoerd (cf. SCHEUERMANN 1942, 1956).
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De soort is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika maar neigt tegenwoordig tot
inburgering in vele gematigde streken van de wereld, zo bijvoorbeeld in Zuidwest-
Frankrijk (VIVANT 1959, 1993).

Eerdere vondsten in België: LAMBINON (1959) noemt E. tristachya voor het eerst
voor België en somt meteen drie vondsten op. In BR bevindt zich nog volgende aan-
vulling: Béthane, 1952, Pelgrims s.n. Voor het gebied van de flora geeft BERTON (1964)
de soort op voor Dunkerque (dép. Pas-de-Calais, Frankrijk). Recenter werd de soort
schijnbaar niet meer ingezameld. Vermeldenswaard is evenwel het feit dat sedert meer-
dere jaren een belangrijke populatie van dit taxon voorkomt aan het Churchilldok in de
Antwerpse haven. In de zandige wegberm van de Continentaalweg groeit de soort er in
een select gezelschap van ondermeer Eragrostis cumula, Pahicum dichotomiflorum en
Digitaria ciliarisl Alle genoemde soorten lijken er permanent voor te komen (eigen
waarnemingen auteurs).

Hypecoum pendulum L.: Zeebrugge - Eenjarige, kale, rechtopstaande, vanaf het
midden vertakte, blauwgroene plant, 10 -40 cm hoog. Bladen twee - tot viervoudig veer-
delig met lijnvormige slippen, de onderste gesteeld, de bovenste zittend. Bloeiwijze
veelbloemig, eindstandig, op zeer smalle bloemsteeltjes. Kelkbladen eirond met spitse
top, witachtig, gewoonlijk gaafrandig of iets getand, vlug afvallend. Kroonbladen oran-
je - tot geelkleurig, de buitenste twee langwerpig, zwak drielobbig, 8-9 mm lang en
4-5 mm breed, de zijlobben ongeveer even groot als de middelste lob. Vrucht kaal,
sterk teruggeslagen, nauwelijks gegroefd, bij rijpheid op verdikte vruchtsteeltjes,
ca. 6 cm lang en 4 mm breed met ca. 1 cm lange, verdunde en afgeplatte snavel
(naar DAVIS 1965, GUINOCHET & DE VILMORIN 1987, MOUTERDE 1986 en het eigen

herbariummateriaal). Iconografie: MOUTERDE I.e.

H. pendulum is een merkwaardige Papaveraceae die kan verward worden met de
nauw verwante taxa H. procumbens en H. imberbe. H. pendulum verschilt duidelijk van
de overige Europese soorten door de typische teruggeslagen vruchten ("pendulum"!)

H. pendulum wordt in West-Europa nauwelijks gemeld als adventiefplant. CLEMENT
& FOSTER (1994) noemen H. pendulum voor Groot-Brittanië als esparto adventief. Suo-
MINEN (1979) geeft één vondst op uit Finland, alwaar de soort vermoedelijk werd inge-
voerd met Turkse rogge. HYLANDER (1971) ten slotte noemt H. pendulum voor Zwe-
den.

H. pendulum is inheems in grote delen van Zuid-Europa en aansluitend Klein-Azië
en Noord-Afrika. Bij Borlim te Zeebrugge werd de soort waarschijnlijk ingevoerd uit
Zuidwest-Azië of Zuidoost-Europa.

Nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora: meerdere exemplaren op
17.06.1995 op de loskade en op braakgrond bij het graanoverslagbedrijf Borlim te
Zeebrugge (Verloove 1449 in priv. herb, aut., BR, LG).

Lycopersicon pimpineUifolium Mill.: Roeselare (2). Overblijvende, vertakte, lig-
gend-opstijgende tot rechtopstaande, sterk klierachtig behaarde plant, ca. 30-100 cm
hoog. Bladen langwerpig-eirond, samengesteld veerdelig, deelblaadjes gesteeld, min of
meer eirond met gegolfde rand, (4-)8-18 cm lang en (3-)6-12 cm breed. Bloemgestel
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trosvormig, samengesteld uit langgesteelde, 3-6(-8)-bloemige bijschermen. Kelk
beklierd, 2-3 mm lang. Kroonslippen stervormig, tot een derde van hun lengte vergroeid
met sterk teruggeslagen lobben, geel, 10-12 mm in doorsnede. Helmknoppen geel, tot
een smalle, lancet- en kegelvormige buis vergroeid, 4-5 mm lang en ca. 1,5 mm breed.
Stijl ca. 0,5 mm boven de helmknoppen uitstekend, met knopvormige stempel. Bes op
2,5 cm lange vruchtsteel, rood (soms geel of groen), bolrond, 8-12 mm in doorsnede.
Zaden rondachtig, afgeplat, ca. 0,5 mm groot (naar WIGGINS & PORTER 1971 en het
eigen herbariummateriaal). Iconografie: HOILAND (1983).

L. pimpinellifolium (= Solarium racemiflomm Dunal) wordt tegenwoordig veelvul-
dig gekweekt voor zijn eetbare vruchten, de zogenaamde "aperitieftomaten". Het is
daarom niet verwonderlijk dat de soort ook in België als adventiefplant begint op te tre-
den: de soort wordt op stortplaatsen e.d. beslist over het hoofd gezien. Op de vindplaats
in Roeselare werd L. pimpinellifolium ingezameld met andere cultuur/gewassen als Sola-
rium lycopersicum en Physalis pentviana. Op dezelfde groeiplaats werd ook een plant
aangetroffen die mogelijk tot de soort Lycopersicon humboldtii Willd. behoort. In
HAWKES & EDMONDS (1972) wordt onder L. esculentum (= Solarium lycopersicum) mel-
ding gemaakt van een subsp. galeni (Miller) Luckwül. Dit taxon onderscheidt zich van
de tomaat door de veel kleinere vruchten. Deze plant is evenwel niét conspecifiek met
L. pimpinellifolium die in meerdere opzichten van S. lycopersicum verschilt.

In Europa lijkt de soort enkel gekend te zijn uit Noorwegen (HOVDA 1978; HOILAND
I.e.) en Groot-Brittanië (CLEMENT & FOSTER 1994), telkens als verwilderde cultuurplant.

Nieuwe soort voor de Belgische adventief-flora: meerdere planten op een recent
opgehoogd terrein te Roeselare (Verloove 1714 priv. herb, aut., BR en LG). Zoals
gezegd wordt L pimpinellifolium in België waarschijnlijk over het hoofd gezien: voor-
al in de Limburgse Maasvallei slaat de soort regelmatig op op de droogvallende grind-
en zandoevers (bv. op 09 en 10.09.1995 meerdere exemplaren te Uikhoven en Dilsen-
Stokkem, Verloove 1771 in privé-herbarium auteurs). Het is niet uitgesloten dat L. pim-
pinellifolium - net als Solatium lycopersicum overigens - kans ziet om zich blijvend te
vestigen op de oevers van de Maas.

Passiflora edulis Sims: Antwerpen (2) - Meerjarige, kale klimplant met stevige,
vertakte ranken, tot 8 m lang. Stengels stevig, rond. Bladen onregelmatig drievoudig
gelobd, de jongste bladen dikwijls niet gelobd, glanzend, met tot 40 mm lange blad-
steel, aan de bladvoet met twee kleine, gesteelde klieren, 5-25 cm lang en ongeveer even
breed. Steunblaadjes aanwezig, ovaal tot langwerpig, 10 mm groot. Bloemgestel (niet
waargenomen) complex, op stevige, tot 60 mm lange bloemstelen. Kroonblaadjes lang-
werpig, wit, ca. 30 mm lang en 10 mm breed. Kelkblaadjes langwerpig, wit aan de
bovenzijde, groen aan de onderzijde, ca. 35 mm lang en 10 mm breed. Schutblaadjes
eirond, randen sterk gezaagd, ca. 25 mm lang en 15 mm breed. Vrucht eirond, bij rijp-
heid paars, met harde schil en zacht, aromatisch vruchtvlees, ca. 50-60 mm lang en
40-50 mm breed. Zaden met wrattig oppervlak, 3-4 mm groot (naar VANDERPLANK 1991
en het eigen herbariummateriaal). Iconografie: VANDERPLANK I.e.

De vegetatieve planten van P. edulis kenmerkten zich in hoofdzaak door de opval-
lende gesteelde klieren aan elke bladvoet (karakteristiek voor alle Passifloraceae), de
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glanzende, donkergroene, onregelmatig drievoudig ingesneden bladschijf en de opmer-
kelijke ranken.

De plant moet duidelijk beschouwd worden als een zogenaamde "food refuse casu-
al": in de onmiddellijke nabijheid groeiden ook enige vegetatieve planten van een tro-
pische (?) Vitis-soort. Waarschijnlijk werd P. eclulis te Antwerpen ingevoerd uit Zuid-
Amerika, HOLM et al. (1979) noemen de soort als onkruid in Brazilië. P. edulis is
evenwel vooral een vermaarde tropische vrucht die wereldwijd verhandeld wordt onder
de populaire naam "maracuja".

Uit de rest van Europa zijn ons geen verdere opgaven bekend.

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: meerdere vegetatieve planten op de graan-
stortplaats van Sobelgra op 17.09 en 09.10.1994 (Verloove 1243 en 1317 in priv. herb,
aut).

Physalisphiladelphica: Antwerpen (4). Op 23.09.1995 twee planten langs het goe-
derenspoor en op de binnenkoer van Vamo Mills langs het Albertkanaal, gekenmerkt
door de grote bloemen (diameter 2,5 cm) en de grote helmknoppen (ca. 4 mm lang).
Normaliter is ook de bij rijpheid sterk vergrote vrucht karakteristiek. Op de exempla-
ren uit Antwerpen werden evenwel geen vruchten waargenomen.

Ph. philadelphica is nauw verwant met de reeds eerder als soja-adventief opgege-
ven Ph. angulata (VERLOOVE & VANDENBERGHE 1993) en nog meer met Ph. ixocarpa
Brot. ex Hornem (= Ph. aequata Jacq. ex Nees). Omtrent de taxonomische positie van
Ph. philadelphica en Ph. ixocarpa bestaat nog steeds grote onduidelijkheid. Zowel
WATERFALL (1958, 1967) als HAWKES (1972) beschouwen enkel Ph, philadelphica als
een goede soort. FERNANDES (1970) daarentegen geeft argumenten om beide soorten
te erkennen. Om de drie genoemde taxa probleemloos te identificeren kan verwezen
worden naar de door AUTHIER (1989) voorgestelde sleutel.

Ph. philadelphica wordt ondermeer in de Oekraïne - evenals in Midden-Amerika,
het gebied van oorsprong - gekweekt om de eetbare vruchten, de zogenaamde "toma-
tillo's" (alhoewel ook Ph. ixocarpa onder deze naam gekweekt wordt!).

De soort is in bepaalde delen van Zuid-Europa ingeburgerd. DEL MONTE DIAZ DE
GUERENU (1988) noemt haar voor Centraal-Spanje. Noordelijker in europa wordt Ph. phi-
ladelphica enkel waargenomen als adventiefplant, zo ondermeer in Zweden (HYLANDER
1971) en in Groot-Brittanië - vooral als "food refuse casual" en graanadventief (CLE-
MENT & FOSTER 1994), maar ook als vogelzaadadventief (HANSON & MASON 1985).

Eerdere vondsten in België: D 'HOSE & DE LANGHE (1977) noemden Ph. philadelp-
hica voor het eerst voor België naar aanleiding van een vondst in 1976 op een stort-
plaats aan het Nachtegalenpark, eveneens te Antwerpen (samen met ondermeer Salso-
la kali subsp. ruthenica). Onze vondst bij Vamo Mills is schijnbaar dus de tweede voor
België: noch in BR noch in GENT konden we aanvullingen optekenen.

Roemeria hybrida subsp. hybrida - Zeebrugge. Van deze opvallende Papaveraceae
groeiden op de loskade bij Borlim twee forse exemplaren. De soort is heel karakteristiek
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door de dieppaarse kroonblaadjes, de opvallende, tot 10 cm lange vruchten en de sterk
gedeelde bladschijf.

R. hybrida, inheems in het Middellands-Zeegebied en aansluitend Azië en Afrika,
treedt in West-Europa eerder zelden als adventiefplant op. Vooral vondsten als voeder-
adventief zijn schaars. SUOMINEN (1979) geeft een tweetal vondsten op voor Finland,
telkens ingevoerd met Turks graan. Verder wordt R. hybrida als graanadventief ook
genoemd voor Groot-Brittanië (CLEMENT & FOSTER 1994), Zwitserland (BAUMGARTNER
1973) en Zweden (BLOM 1961, ondermeer samen met Camelina microcarpa).

Bij Borlim werd 7?. hybrida - net als in Finland - schijnbaar vanuit Klein-Azië of
Zuidoost-Europa geïmporteerd. Op dezelfde loskade groeiden andere interessante soor-
ten zoals Camelina microcarpa, Hypecoum imberbe en Phalaris paradoxa.

Eerdere vondsten in België: DE LANGUE et al. (1988) noemen R. hybrida niet als
adventiefplant voor België. Slechts heel recent en naar aanleiding van een revisie van
de Belgische flora werd in LG een oude plant uit de Vesdervallei als R. hybrida geï-
dentificeerd (LAMBINON 1995). Op een stortplaats in de omgeving van Roeselare trof-
fen we reeds in het verleden één plant aan van dit taxon (pers. waarn. auteurs, zonder
herbariummateriaal). De vondst van 17.06.1995 te Zeebrugge kan dus beschouwd wor-
den als de derde voor België.

Setaria parviflora: Antwerpen (4) en Roeselare (2). Van S. parviflora werden op
23.09.1995 twee forse pollen waargenomen op het goederenspoor op de loskade bij
Vamo Mills langs het Albertkanaal. Het lijkt er sterk op dat de soort er reeds langer
voorkomt maar in het verleden schijnbaar over het hoofd werd gezien.

De soort lijkt het meest op S. pumila maar is overblijvend en wordt er verder van
onderscheiden door de veel slankere bloeiaren.

S, parviflora wordt eerder zelden als voederadventief gesignaleerd. MASON (1990)
noemt de soort als vogelzaadadventief, ingevoerd met Panicum miliaceum-zaad uit de
V.S.A.. SCHEUERMANN (1942) geeft S. parviflora op als adventief met oliehoudende
zaden uit Zuid-Amerika. Elders in Europa is de soort ingeburgerd, zo ondermeer in ZO-
Frankrijk en Corsica (VIVANT 1960), Zwitserland (BAUMGARTNER 1985, ingeburgerd in
de Rijnhaven van Basel-Kleinhüningen sedert 1968 en er nog steeds voorkomend),...

De nomenclatuur van S. parviflora stond lange tijd ter discussie. Veel geciteerde
synoniemen in de literatuur zijn S, gracilis en S. geniculata. Uiteindelijk werd de
nomenclatuur op punt gesteld door KERGUELEN (1987).

Eerdere vondsten in België: vroeger vrij frequent als woladventief in de Vesderval-
lei. Recenter rapporteerden ROBBRECHT & JONGEPIER (1986, 1989) omtrent een belang-
rijke populatie in de Gentse kanaalzone, die standhield in de periode 1975-1985. In BR
noch GENT vonden we recentere aanvullingen.

Solarium chenopodioides Lam.: Gent (3) en Antwerpen (4) — Eenjarige, soms over-
blijvende, vrij forse plant, 40-100 cm hoog. Stengel vrij dicht kort behaard, vooral aan
de stengeltoppen met een dichte witte beharing, onderaan houtig wordend. Bladen
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gaafrandig, langwerpig-eirond, de bovenste gaafrandig en de onderste iets gelobd,
10-20 mm breed en 30-60 mm lang. Bloemgestel schermvormig op slanke stelen, op-
vallend teruggeslagen bij rijpheid. Bloemkroon stervormig, wit, met bijna lijnvormige
kroonslippen, vrij klein, ca. 8 mm in diameter. Helmdraden kaal tot zwak behaard. Stijl
boven de helmknoppen uitstekend, aan de top duidelijk gekromd. Bes donkerpaars tot
zwart, mat, iets breder dan lang, steencelkorrels ontbrekend (naar VAN OOSTSTROOM &
REICHGELT 1966, RADFORD et al. 1968 en het eigen herbariummateriaal). Iconografie:
SYMON(1981) .

S. chenopodioides is een complex taxon waarvan de nomenclatuur pas relatief recent
op punt werd gesteld (EDMONDS 1979). Vaak geciteerde synoniemen in de Europese
literatuur zijn ondermeer S. sublobatum Willd. ex Roem. & Schuit., S. ottonis Hylan-
der en S. gracile Dunal non Sendtn. Een interessante discussie hieromtrent werd onder-
meer gevoerd door MARTIN & EDMONDS (1974).

De soort is nauw verwant met S. nigrum. Onze collecties verschillen er in hoofd-
zaak van door de houtige stengelvoet, de dichte wollige beharing (vooral op de jongste
plantendelen), de bij rijpheid sterk teruggeslagen vruchtsteeltjes en de matte, donker-
paarse bessen.

5. chenopodioides komt oorspronkelijk voor in ZO Zuid-Amerika (Argentinië, Uru-
guay en Zuid-Brazilië) (EDMONDS 1972) maar is tegenwoordig verspreid over grote
delen van de wereld, zo ook in bepaalde delen van Zuid-Europa: in Zuid-Frankrijk
(JOVET & KERGUELEN 1990) en Italië (waar de soort lang verward werd met S. nigrum,
BANFI 1987). Noordelijker in Europa wordt de soort enkel als adventiefplant opgege-
ven. VAN OOSTSTROOM & REICHGELT I.e. noemen de soort als adventief met lijnzaad uit
Zuid-Amerika. Ook SCHEUERMANN (1942, 1956) geeft S. chenopodioides op als adven-
tief met oliehoudende zaden uit hetzelfde gebied. Verder werd de soort ook waargeno-
men in Zweden (HYLANDER 1971) en Denemarken (HANSEN 1964).

Nieuw voor de Belgische adventief-flora: talrijke planten waargenomen op de zan-
dige braakgrond bij de graansilo's van Ghent Grain Terminal op 31.07.1995 maar er
duidelijk reeds meerdere jaren voorkomend (Verloove 1619 in priv. herb. aut. en LG)
en meerdere planten op de loskade bij de oliefabriek Vamo Mills langs het Albertka-
naal op 09.10.1994 (Verloove 1360 in priv. herb. aut.). Deze laatste planten waren ongeï-
dentificeerd in het privé-herbarium van de auteurs blijven liggen. Eveneens in 1995
werd op een verlaten spoorwegemplacement te Gent - Merelbeke (gehucht Moskou)
een kleine populatie waargenomen (Verloove 1696, in priv. herb, aut.), samen met nog
heel wat andere interessante soorten. In BR bevindt zich een collectie van Pelgrims s.n.
uit 1947 te Venders. Deze plant werd door Pelgrims ten onrechte als Solanum gracile
Otto gedetermineerd. Door het ontbreken van het typische indumentum en de kruid-
achtige stengelvoet lijkt deze plant te behoren tot S. nigrum s.l.

4. Conclusies

In 1995 werden andermaal een aantal exponenten van het onderzoek naar voeder-
adventieven in België beter belicht. Zo werd ondermeer - naar aanleiding van de vondst
van Echinochloa turnerana te Roeselare — voor het eerst graanimport uit Australië
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gesuggereerd; de vroegere vondst van Emex australis op dezelfde plaats (VERLOOVE &
VANDENBERGHE 1993) wijst allicht in'dezelfde richting. Uit diverse andere West- en
Centraaleuropese landen werden reeds eerder Australische graanadventieven gemeld,
zo bijvoorbeeld uit Noorwegen (bv. JORGENSEN & OUREN 1969, die het optreden van

de Australische endemische soort Cotula australis (Less.) J.D. Hook becommentarië-
ren), Zwitserland (BAUMGARTNER 1973 en 1985, waar vooral Australische haver en
rogge wordt geïmporteerd), Finland (SUOMINEN 1979),...

De invoer van hoofdzakelijk soja en lijnzaad uit Zuid-Amerika lijkt nog aan belang
te winnen. Soorten als Cardiospermum halicacabum, Ipomoea cairica en Solanum sar-
achoides lijken daardoor vaste elementen van onze adventief-flora te worden. Daarnaast
werden recent diverse andere Zuidamerikaanse nieuwkomers opgetekend: Digitaria vio-
lascens, Mimosa cf. pudica (determinatie nog onzeker en daarom niet nader behandeld
in de tekst), Passiflora edulis en Solanum chenopodioides. Een belangrijk gedeelte van
deze soorten schijnt afkomstig te zijn uit Brazilië.

Bij Danis Voeders aan de Noordkaai te Izegem werden net als in 1994 aanzienlij-
ke hoeveelheden Noordamerikaanse sojabonen ingevoerd. Dit leverde andermaal nieu-
we interessante vondsten op. Abulilon theophrasti, Amaranthus palmen, A. spinosus,
Bassia scoparia, Brachiaria platyphylla, Chenopodium probstii, Digitaria ciliaris,
Eleusine indica, Polygomnn pensylvanicum, Senna obtusifolia, Sesbania exaltata, Sida
spinosa en Solanum americanum werden toegevoegd aan de reeds gekende lijst (VER-
LOOVE & VANDENBERGHE 1995).

De extreme klimatologische omstandigheden gedurende de zomer van 1995 - onge-
woon droog en warm weer - hadden over het algemeen een negatieve invloed op de
voederadventief-flora. Zaden die gedurende juli en augustus kiemden verdorden reeds
na enkele dagen. Slechts vanaf medio september zagen de meeste soorten opnieuw
mogelijkheid zich onder normale omstandigheden te ontwikkelen. De strenge vorst van
begin november zorgde er echter voor dat het "adventieven-najaar" in 1995 van erg
korte duur was.
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