
Aeschynomene indica, nieuw
voor de Belgische adventievenflora
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Op 25 september 1999 vond ik in de rand
van een maïsakker in Waarschoot (Oost-
Vlaanderen, IFBL C2.38.44) één niet-bloeiend
exemplaar van een plant die ik niet kende, en
waarbij ik niet verder kwam dan het ver-
moeden dat het een vlinderbloemige moest
zijn. De geveerd samengestelde bladeren van
de nauwelijks vertakte, ca. 40 cm hoge plant,
met kleine deelblaadjes, herinnerde me aan
kruidje-roer-me-niet {Mimosa pudica).

Iets verderop lag de aardeweg langs de
maïsakker plaatselijk bezaaid met vogelzaad-
afval, ongetwijfeld weggegooid door de kooi-
vogelhouders van de naastliggende rijwo-
ningen. Diverse plantensoorten waren uit dit
afval ontkiemd. Dit gaf een kenmerkende
soortenmix van vogelzaadadventieven, met
Cuscuta campestris, Guizotia abyssinica, Hi-
biscus trionum, Linum usitatissimum, Pani-
cum miliaceum, Phalaris canariensis, Setaria
italica, S. pumila, Sorghum halepense en Tri-
folium resupinatum var. majus.

De onbekende plant werd uitgegraven en
meegenomen. In Meise dacht J. Léonard on-
middellijk aan het geslacht Aeschynomene;
voor determinatie waren echter bloemen en
vruchten vereist. Daarom werd de plant in de
kassen van de Nationale Plantentuin geplaatst
en verder opgekweekt. Enkele weken later
kwam de inmiddels ruim een meter hoge plant
in bloei en later ontwikkelden zich enkele
peulen. Toen in december de plant minder
vitaal werd, werd herbariummateriaal inge-
zameld, incl. een paar vrijwel rijpe peulen.

Aeschynomene (Fabaceae) is beperkt tot de
tropische tot warm gematigde klimaatgebie-
den en omvat een 150-tal soorten. De determi-
natie van materiaal waarvan de geografische
herkomst niet gekend is, wordt bemoeilijkt
door het ontbreken van een recente, wereld-
wijde revisie. Een voorlopige determinatie
van de in de kassen opgekweekte plant met
behulp van Léonard (1954), Rudd (1955) en
Verdcourt (2000) leidde tot de conclusie dat
het A. indica zou kunnen zijn, of misschien A,
rudis.



Figuur 1, Acschynomene irulica,
Herbariuminateriaai'. adventiefpluiit

Waarschoot, 1999: (links) zijscheut met
bloemen; (geheel boven) bloem en

bloemknoppen; (boven) gelede peul

In Carulli et al. (1988) is geprobeerd het
onderscheid tussen die beide taxa te verhel-
deren, maar wanneer ik mijn materiaal uit
Waarschoot (plus diverse collecties in BR)
aan die publicatie toets, is het resultaat niet
bevredigend. De aangestipte verschillen i.v.m.
beharing, de tanden van schut- en steelblaad-
jes, grootte van de bloemen en aantal en
grootte van de deelblaadjes overtuigen niet.

Aeschynomene indica komt voor in Afrika,
Azië, Australië en N-Amerika (ZO van de
V.S.). A. rudis is beperkt tot Amerika (van het

ZO van de V.S. tot Paraguay; Rudd 1955); dit
laatste taxon is op verschillende plaatsen in de
V.S. als onkruid geïntroduceerd geraakt (Ca-
rulli et al. 1988). Aeschynomene indica groeit
doorgaans in vochtige tot natte grasland- en
savannemilieus, zoals rivier- en vijveroevers
en moerassen (Verdcourt 2000).

Eric Clement (schriftel. med.), die onder
meer ook herbariummateriaal uit Waarschoot
onderzocht, bevestigde dat het momenteel niet
echt zinvol lijkt om de twee genoemde taxa te
onderscheiden. In afwachting van een wereld-
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wijde revisie van Aeschynomene (of althans
van de soortengroep met A. indica), is het aan-
gewezen de naam hier in een brede betekenis
op te vatten.

Aeschynomene indica heeft bladeren met
30-70 kleine deelblaadjes, die 's avonds sa-
menvouwen. Stengel behaard, onderaan vrij
dik en gevuld met zeer licht merg. Bloemen
doorgaans geel (vaak purper gevlekt) en klein
(vlag tot ca. 1 cm lang); de wat grotere, purper
gekleurde bloemen van de adventiefplant uit
Waarschoot wijzen eerder in de richting van
A. rudis. Vrucht: een gelede peul. (Fig. 1.)
Over de herkomst van de plant in Waarschoot
valt weinig te zeggen. Alhoewel gevonden in
de rand van een maïsakker, denk ik eerder dat
het een vogelzaadadventief betreft. In de lijst
van vogelzaadadventieven van Hanson &
Mason (1985) staat Aeschynomene nergens
vermeld. Duncan & Duncan (1999) echter
noteren bij A. indica 'seeds food for birds',
maar het is me niet duidelijk of dit ook
inhoudt dat de plant speciaal met dit doel voor
kooivogels gekweekt wordt. Aanvoer via een
route die direct te maken heeft met de gemon-
dialiseerde landbouw (b.v. aanvoer van grond-
stoffen voor de veevoederproductie) is minder
waarschijnlijk.

Van A. indica zijn me geen andere gege-
vens uit België bekend. In '(Göttinger) Floris-
tische Rundbriefe', Clement & Foster (1994)
en Karlsson (1997; met uitzonderinge van A.
americana) vond ik geen enkele vermelding
van Aeschynomene-soorten als adventieven.

Niets wijst erop dat de vondst van A. indi-
ca in Waarschoot iets meer zou zijn dan een
floristisch aardigheidje. Het is veelzeggend
dat deze plant van warmere klimaatgebieden
eind september nog altijd geen bloemknoppen
vertoonde. In warmere gebieden kan de plant
zich als een onkruid gedragen (Verdcourt
2000), maar voor West-Europa lijkt het erg
onwaarschijnlijk dat de status van (zeer)
zeldzame efemere adventief in de min of meer
nabije toekomst zou moeten herzien worden.

Dankwoord. - Je remercie Jean Léonard (BR) qui, regar-
dant la plante déracinée, a vu de suite qu'il s'agissait
d'un Aeschynomene, ce qui a facilité la détermination.
Eric Clement (Alverstoke, U.K.) studied herbarium
material and discussed the possible identity of the plant,

thereby decidedly strengthening my initial idea about its
identity. Ook bedank ik graag de mensen van de Natio-
nale Plantentuin, die de toegetakelde plant in de kassen
verzorgden, zodat uiteindelijk enkele voor het determi-
neren essentiële bloemen en peulen beschikbaar waren.
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