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Tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(2003-2006) vond ik op 17 juni 2004 een mij
niet bekende grassoort. Enkele exemplaren
groeiden tussen de tegels op de stoep in de
Koninklijke Jachtstraat nabij het metrostation
Hankar (IFBL E4.36.41). Met de Belgische of
Nederlandse flora kon het niet op naam
gebracht worden. Er was een zekere gelijkenis
met onze soorten van het genus Koeleria,
maar er was een duidelijk genaaid kroonkafje
en het eenjarige plantje was sterk behaard op
de stengel, het blad en de katjes.

F. Verloove kende dit grasje wel, want hij
had Rostraria cristata (L.) Tzvelev in 1994
als graanadventief eenmalig gevonden op
onbewerkte, zandige braakgrond bij Soubry in
Roeselare (BR, 1160889). Verder zijn er nog
drie vondsten uit de 19de en de 20ste eeuw
gedocumenteerd in het herbarium van de
Nationale Plantentuin: twee uit de bedding
van de Vesder (woladventief) en één van een
spoorwegterrein nabij Oostende.

Rostraria cristata is een mediterrane soort.
In Frankrijk komt ze langs de Rhône en Loire
voor tot in het midden van het land. Ze groeit

er langs wegbermen, op open terreinen en
langs spoorlijnen (Guinochet & de Vilmorin
1978). Verloove (2002) plaatst R. cristata in
de (Vlaamse) standaardlijst van niet-inheemse
taxa bij de efemere, via graan aangevoerde
soorten. In juni 2005, één jaar na mijn eerste
waarneming, was de soort in de Koninklijke
Jachtstraat niet meer aanwezig; ook de Brus-
selse vondst bleek dus eenmalig.

Enkele dagen na de controle van de eerste
vindplaats, ontdekte ik op 16 juni 2005 enkele
tientallen exemplaren van dit grasje in het
Josaphat-station in Schaarbeek-Evere (IFBL
E4.26.23), op een ondergrond van kolengruis
en ander gruisgesteente. Op de vindplaats
ontwikkelt zich vanuit een open terrein gelei-
delijk een ruigte: naast de eenjarige grassen
Rostraria cristata en Vulpia myuros groeit er
vooral Ononis repens en Solidago gigantea.

Andere adventieven werden in Brussel
dikwijls een eerste keer gevonden in dit vroe-
gere goederenstation (Saintenoy-Simon 2003).
Goederentreinen die vanuit Frankrijk naar de
haven van Antwerpen rijden, komen in veel
gevallen via het Josaphat-station.

Dezelfde evolutie - van enkele efemere
vondsten tot een grotere populatie - is recent
vastgesteld in enkele steden in Nederland
(Denters 2004). Rostraria cristata of Klein
fakkelgras (de voorlopige Nederlandse naam)
wordt er nu als ingeburgerd beschouwd in
Leiden, Haarlem en Amsterdam. Ook voor
Zuid-Engeland zijn er enkele recente vondsten
(Allan 2000, Clement 2000).
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