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Abstract. — Geranium purpureum Vill., present in Flanders too. On a disused railway-yard at
Merelbeke, Ghent (East Flanders, Belgium) a population of the neophyte Geranium purpureum has been
discovered in 1995. In the following years several new records came to light and its future spread and
naturalization are to be expected. The present paper aims to draw attention to the species.

Resumé. — Geranium purpureum Vill., présent également en Flandre. Une population importante du
néophyte Geranium purpureum a été découverte en 1995 à la gare de marchandises désaffectée de
Merelbeke, Gand (Flandre-Orientale, Belgique). Les années suivantes, 1' espèce a été trouvée dans
plusieurs autres localités ; son extension et sa naturalisation sont donc prévisibles. La présente contribu-
tion attire 1' attention des floristes sur cette espèce.

Inleiding

In het kader van een vegetatiekartering in 1995 op het voormalig spoorwegem-
placement van Merelbeke, Gent (Moskou, IFBL D3.23.33) werd een belangrijke
populatie waargenomen van Geranium purpureum, een zich sterk uitbreidende neo-
fiet uit het mediterrane gebied.

Het betreft de eerste vondst in Vlaanderen maar de dynamiek waarmee G. pur-
pureum zich in het voorbije decennium in West- en Midden-Europa heeft uitgebreid
laat vermoeden dat de soort op korte termijn ook in Vlaanderen zal inburgeren en
uitbreiden. In die optiek is het zinvol de aanwezigheid van G. purpureum in
Vlaanderen te signaleren.

Karakterisering van Geranium purpureum

Op de groeiplaats te Merelbeke — evenals op de meeste andere locaties binnen
het secundaire areaal — groeit Geranium purpureum samen met G. robertianum
waarmee ze gemakkelijk kan verward worden. Met behulp van onderstaande sleu-
tel kunnen de in West-Europa vastgestelde taxa onderscheiden worden (zie ook
LAMBINON et al. 1998)

1. Helmknoppen geel. Deelvruchtjes met (2-)3-4 rimpels nabij de top. Kroonbladen 5-9 mm lang,
donkerroze (fuchsia). Kelk met enkele korte haren of nagenoeg onbehaard G. purpureum

Helmknoppen oranje (of paars). Deelvruchtjes met (0-)l-2 rimpels nabij de top. Kroonbladen 10-
13 mm lang, roze. Kelk langbehaard ; haren van ongelijke lengte, minstens 1,7 mm lang (G.
robertianum s.l.) 2

2. Liggende, bijna kale plant met onbehaarde vruchten. Plant van rolkeienstranden (vroeger net ten Z
van het gebied van de Flora) G. robertianum subsp. maritimum

Liggende tot rechtopstaande, kale tot behaarde plant met kale tot behaarde vruchten. Plant zonder
strikte ecologische niche G. robertianum subsp. robertianum

In het verleden werd G. purpureum ten onrechte voor het gebied van de Flora
opgegeven (DE LANGHE et al. 1988). De soort werd er verward met G. robertianum
subsp. maritimum (BOULET & LAMBINON 1993).

Aansluitend met en ter verduidelijking van de kenmerken zoals vermeld in de
sleutel onderscheidt G. purpureum zich verder als volgt. De haren op de kelk zijn
hoogstens 1 mm lang, de kelkblaadjes kortgenaald met een tot 1,5 mm lange naald
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(respectievelijk tot 3 mm en 2,5 min bij G. robertianum). De in het veld opvallende
fuchsia- kleurige, hoogstens 9 mm lange kroonbladen die sterk contrasteren met de
gele helmknoppen onderscheiden G. purpureum gemakkelijk van G. robertianum.
Verschillen in de vorm van nagel en plaat van de kroonbladen — onderscheidings-
kenmerk opgegeven door DE LANGHE et al. I.e. en later overgenomen door
LAMBINON et al. I.e. — bleken nauwelijks voor te komen. In een nieuwe versie van
de Flora dient dit karakter weggelaten te worden.

(Secundair) areaal

Geranium purpureum is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse-
Zeegebied (met inbegrip van Macaronesië en Zuidwest-Azië) en kwam noord-
waarts voor tot het zuiden van Groot-Brittannië. Hoofdzakelijk sedert het begin van
de jaren '90 heeft de soort zich evenwel snel uitgebreid in grote delen van West- en
(vooral) Centraal-Europa. Zo werd Geranium purpureum recent gesignaleerd in
Oostenrijk (MELZER 1990), Nederland (VAN DER MEIJDEN & HOLVERDA 1991),
Zwitserland (HUBER 1992), Duitsland (HÜGIN et al. 1995), Noord-Frankrijk
(BOULET 1997 ; DELENCLOS 1997),... Bijna zonder uitzondering wordt G. pur-
pureum binnen haar secundair areaal gelieerd met spoorwegterreinen. Het blijft
overigens onduidelijk waarom de soort juist via het spoorwegnet uitbreidt : in het
gebied van herkomst komt G. purpureum wel ondermeer voor op puinhellingen en
andere rotsachtige plaatsen, habitats die de gelijkenis met spoorwegterreinen kun-
nen weerstaan !

Binnen het gebied van de Flora (LAMBINON et al. I.e.) werd Geranium pur-
pureum tot op heden in de volgende districten vastgesteld (telkens chronologisch
per district) :

Vlaams District :
Merelbeke, Moskou, verlaten spoorwegemplacement NMBS (IFBL D3.23.33), 30.07.1995, talrijk

en standhoudend (bevestigd in 1998) (Veiioove 1582 in BR,GENT,LG).
Roeselare, goederenstation NMBS (IFBL Dl.48.31), 11.04.1999 en 25.04.1999, tientallen planten,

hier waarschijnlijk reeds enkele jaren aanwezig (respectievelijk Verloove 3519 in BR.LG en Verloove
3523 in LG).

Gent, Farmanstraat (kanaalzone), spoorwegterrein (IFBL D3.13.13), 11.04.1999, één exemplaar,
hier nooit eerder gezien (s.c).

Menen, spoorwegemplacement NMBS (IFBL El.37.44), 15.04.1999, vrij grote populatie, blijkbaar
reeds jaren aanwezig (Verloove 3522 in BR).

Izegera, spoorwegemplacement NMBS (IFBL D2.51.42), 25.04.1999, meerdere planten tussen
G. robertianum, hier ongetwijfeld reeds langer aanwezig maar over het hoofd gezien (Verloove 3524 in
BR).

Gent, Van Den Daelelaan (kanaalzone), spoorwegberm (IFBL C3.53.31), 02.05.1999, enkele
planten (Veiioove 3544 in BR).

Merksem, Vaartkaai (IFBL C4.17.43), 13.05.1999, grote populatie over enkele honderden meter
langs een goederenspoor (Verloove 3570 in BR.LG).

Gent, Port Arthurlaan (IFBL D3.12.22), 05.06.1999, enkele planten langs een goederenspoor (s.c).

(West-)Brabants District :
Bailleul en Strazeele (France, dép. Nord), twee vindplaatsen langs hetzelfde spoorwegtraject op

16.05 en 20.05.1995 (respectievelijk IFBL E1.51 en F0.17) (BOULET I.e.). Minstens op de tweede locatie
in 1998 bevestigd (pers, waarneming auteur).

Maritiem District :
Leffrincoucke (France, dép. Pas-de-Calais), verlaten spoorwegtraject, 20.06.1994 (DELENCLOS I.e.).

Hier bevestigd in 1999 (Verloove 3528 in BR, LG).
Maasdistrict :
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Anserernme, rechter Maasoever ten N van Freyr (IFBL H5.47.34), bosrand op kalk, 30.07.1997
(DuviGNEAUD & SAINTENOY-SIMON 1998). Geranium purpureum kan ook hier aangevoerd geweest zijn
via de vlakbij gelegen spoorweg.

Het voorkomen van Geranium purpureum kan voorlopig als volgt samengevat
worden : Z in VI., ZZ in Mar., W-Brab. en Maasdistr., waarschijnlijk inburgerend en
uitbreidend.

De waarnemingen uit het voorjaar van 1999 zijn niet het resultaat van een ver-
hoogde aandacht maar kaderen binnen de klassieke floristische inventarisaties.
Wellicht zal het onder de aandacht brengen van de aanwezigheid in Vlaanderen van
G. purpureum talloze nieuwe vindplaatsen aan het licht brengen.
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