
Conyza bilbaoana J. Rémy, Cotoneaster x wateren Exell en
Erigeron karvinskianus DC,

nieuw voor de Belgische flora in Kortrijk

Filip VERLOOVE

Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Labo Plantkunde, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent,
filip.verloove@swc.be

Abstract. — Conyza bilbaoana J. Rémy, Cotoneaster x wateren Exell and Erigeron karvinskianus
DC, new for the Belgian flora at Kortrijk. Systematic research on old brickwalls, i.e. former quays, of
the river Leie at Kortrijk (West-Flanders, Belgium) revealed the presence of several new and other inter-
esting taxa for the Belgian flora. Cotoneaster x wateren and Erigeron karvinskianus are believed to be
fully naturalized ; Conyza bilbaoana is a recent introduction but might be able to spread. Noteworthy is
the long-time and massive presence of Hieracium glaucinum subsp. recensitum. Most of the species are
locally endangered by the planned broadening of the river.

Résumé. — Conyza bilbaoana J. Rémy, Cotoneaster x watereri Exell et Erigeron kaninskianus
DC, taxons nouveaux pour la flore belge à Courtrai. Un inventaire systématique des anciens quais en
briques de la Lys à Courtrai (Flandre occidentale, Belgique) a révélé la présence de plusieurs taxons nou-
veaux ou intéressants pour la flore belge. Cotoneaster x watereri Exell et Erigeron karvinskianus DC.
sont naturalisés depuis longtemps ; Conyza bilbaoana est une introduction récente mais pourrait pren-
dre de l'extension. La présence durable et massive de Hieracium glaucinum subsp. recensitum est remar-
quable. La plupart des taxons est menacée par l'élargissement prévu du tracé de la Lys.

Inleiding

In het kader van het project „Recente inburgering van exotische vaatplanten in
Vlaanderen" werd in 2000 onder meer speciale aandacht besteed aan de vegetaties
van oude muren in verstedelijkte gebieden. Dergelijke locaties leveren naast
zeldzame, meestal kalkmannende, inheemse taxa ook aanzienlijke aantallen neo-
fieten op (vaak oorspronkelijk cultuurplanten).

De oude Leiemuren in Kortrijk genoten in 2000 speciale aandacht. Vanaf april
werden de muren maandelijks afgezocht en werden de interessante taxa genoteerd.
Drie soorten bleken nieuw voor de Belgische flora. Van diverse andere waren
weinig of geen gegevens omtrent subspontaniteit in Vlaanderen gekend.

Studiegebied

Het oorspronkelijk onderzochte Leie-traject bevindt zich in de Kortrijkse bin-
nenstad en strekt zich uit tussen de Damkaai en de Budastraat, langs de Diksmuide-
kaai (noordzijde) en IJzerkaai (zuidzijde). In dit gedeelte is de Leie af gedamd door
een schuine, bakstenen kade van gemiddeld circa twee meter hoog. Reeds vele tien-
tallen jaren is op dit traject een verbreding van de Leie voorzien. Daardoor werden
de muren al die tijd nauwelijks onderhouden en werden ze in de loop van de jaren
grotendeels door planten gekoloniseerd.

In een later stadium van het onderzoek (en minder systematisch) werden ook de
kademuren verder westwaarts, tot de Noordstraat, geïnventariseerd. Ook de kaai-
muren langs de zuidelijke afsplitsing (Reepkaai, Kasteelkaai, Dolfijnkaai,
Damkaai) werden afgezocht. Deze bestaan hoofdzakelijk uit betonnen damwanden
en zijn bijgevolg minder interessant.
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Interessante taxa

Conyza bilbaoana J. Rémy

Een populatie groeit op en langs de oude kaaimuur aan de Diksmuidekaai ter
hoogte van het College (IFBL E2.32.21), samen met grote aantallen C. sumatrensis
(VERLOOVE & BOULLET 2001) ; hier ook al in 1999 (zie verder). Oorspronkelijk
afkomstig uit Zuid-Amerika, maar sedert lang ingeburgerd in Australië (COOKE
1986, EVERETT 1992) en recent ook in Groot-Brittannië en Ierland (STANLEY 1996,
PHILLIPS 1997, REYNOLDS 1997, 1998). Dit zou er de meest agressieve zijn van de
ingeburgerde Conyza-soorten ; ze koloniseert er onder meer graslanden (med. E.J.
Clement 20.10.2000).

Conyza bilbaoana is min of meer intermediair tussen C. sumatrensis en C.
canadensis, maar verschilt duidelijk van beide. Het is een tweejarige soort (althans
bij ons), ruig behaard, opvallend geelgroen, met houtige stengelbasis. De onderste
bladen (inclusief de rozetbladen) zijn groot en grof gezaagd, zonder lange afstaande
haren op de rand. De hoofdjes zijn klein, vergelijkbaar met deze van C. canadensis,
maar met lintbloemen met een zeer kort wit lintje en vijftallige schijfbloemen. De
rijpe vruchtjes zijn erg opvallend roodgerand. Conyza bilbaoana lijkt hierdoor vrij
sterk op C. floribunda Kunth — neofiet in onder meer Frankrijk (RIVIÈRE 1987,
JAUZEIN 1995, DAUPHIN 1995) — en dient volgens sommige auteurs beschouwd als
synoniem van deze laatste (KJERGUÉLEN 1999). De planten uit Kortrijk komen
overeen met die uit Zuid-Engeland ; deze laatste werden gecheckt in Californie
(med. E.J. Clement 14.03.2000).

Herbariumcollecties : Kortrijk, Diksmuidekaai, langs de Leie, opengebroken
jaagpad, 13.11.1999 en 16.07.2000 (resp. F. Verloove 4606 in priv.herb., priv.herb.
E.J. Clement en F. Verloove 4431 in priv.herb., BR, LG).

Cotoneaster x watereri Exell (= Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. x C. salici-
folius Franch.)

Eén oude struik langs de Uzerkaai (IFBL E2.32.21), N-georiënteerde kaaimuur.
Blijkbaar reeds vele jaren aanwezig en goed standhoudend. Nooit eerder opgegeven
voor de Belgische flora.

Cotoneaster-sooïten behoren op oude stadsmuren tot de meest typische urbane
neofieten. Elke aangeplante soort kan door ornithochorie in de stad verzeild ge-
raken. In Groot-Brittannië wordt het aantal ingeburgerde taxa op meer dan 70
geraamd (FRYER 1998). In België loopt het vooralsnog niet zo'n vaart : in 2000 werd
in diverse steden tot op heden een tiental taxa opgetekend (VERLOOVE in voorberei-
ding). Van C. x watereri is de Kortrijkse locatie voorlopig de enige, hoewel de soort
vrij frequent aangeplant wordt.

Herbariumcollecties : Kortrijk, Uzerkaai, boord van de Leie, oude kaaimuur,
15.04.2000 en 18.06.2000 (F. Verloove 4219 in priv.herb., LG).

Erigeron karvinskianus DC.

Een populatie van vele tientallen planten op een schaduwrijk, N-georiënteerd
deel van Uzerkaai (IFBL E2.32.21). Hier blijkbaar reeds langer aanwezig en
goed ingeburgerd. Nooit eerder waargenomen in België. Oorspronkelijk afkomstig
uit Mexico, maar op diverse plaatsen in Europa in verstedelijkte gebieden
waargenomen (HALLIDAY 1976). Recent ook in Nederland, waar de soort tot de
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stadsafhankelijke taxa gerekend wordt (DENTERS 1998). De plant werd in 2000 ook
voor het eerst waargenomen in de binnenstad van Gent (zie verder).

De soort onderscheidt zich gemakkelijk van de overige in België ingeburgerde
of inheemse taxa van het genus Erigeron door de opvallend driedelig-drietandige
bladschijf en de kruipend-opstijgende habitus.

Herbariumcollecties : Kortrijk, IJzerkaai, langs de Leie, oude N-georiënteerde,
beschaduwde kaaimuur, 01.05.2000 en 28.05.2000 (resp. F. Verloove 4241 in
priv.herb., BR, GENT, LG en F. Verloove 4303 in priv.herb., BR, LG) ; Gent,
Schouwvegersstraat, rand trottoir, 17.06.2000 (leg. Geert Heyneman, F. Verloove
4368 in GENT).

Hieracium glaucinum Jord. subsp. recensüum (Jord. ex Boreau) Gottschlich

Wellicht plaatselijk de bekendste soort van de Kortrijkse kaaien. Komt hier al
minstens elf jaar met buitengewoon grote aantallen voor (cf. streeplijst W.
Vandermaele 1989), maar wellicht al veel langer. Het betreft de enige vindplaats in
Vlaanderen.
Herbariumcollecties : Kortrijk, Diksmuidekaai (IFBL E2.32.21), kaaimuren,
13.11.1999 (F. Verloove 4054 in BR, LG) ; Kortrijk, IJzerkaai (IFBL E2.32.21),
langs de Leie, oude muur, 01.05.2000 (F. Verloove 4248, verspreid door de „Société
pour l'échange des plantes vasculaires de l'Europe et du bassin méditerranéen").

Overige interessante taxa

Een hele reeks verwilderde tuinplanten komt reeds vele jaren spontaan voor op
de oude kaaimuren en is er duidelijk ingeburgerd. Wellicht de meest talrijke is
Buddleja davidii (inclusief cv. 'Alba). Bijzonder talrijk en eveneens reeds lang aan-
wezig tussen Budastraat en Reepkaai (zuidzijde ; IFBL E2.32.12) is Centranthus
ruber. Op dezelfde locatie, maar ook langs de IJzerkaai ter hoogte van de Damkaai
(IFBL E2.32.12-21), groeien twee grote populaties Campanula persicifolia.
Eveneens langs de IJzerkaai komen ook Campanula portenschlagiana (een obligate
soort van oude muren in het verstedelijkte gebied), Cotoneaster horizontalis, Iberis
umbellata, Lunaria annua, Mahonia aequifolium, Rosa rugosa, Solidago gigantea
subsp. serotina en Tanacetwn parthenium voor, de meeste in behoorlijke aantallen.
Zowel langs de IJzerkaai als langs de Damkaai (IFBL E2.32.21) komen verspreid
planten voor van Erigeron annuus en Potentilla fruticosa. Langs de Diksmuidekaai
(IFBL E2.32.21) werd een grote populatie aangetroffen van Antirrhinum majus en
solitaire planten van Hypericum spec, en Senecio cineraria.

Ook interessante indigene taxa werden op de oude kaaimuren aangetroffen.
Clematis vitalba (Damkaai), Epilobium lanceolatum (IJzerkaai), Inula conyzae
(Diksmuide- en Kasteelkaai ; in 2000 ook aangetroffen op de oude vestingmuren in
leper ; IFBL El.23.24) en Origanum vulgare (IJzer- en Damkaai) (IFBL E2.32.21,
met uitzondering van Inula conyzae ook in E2.32.12). Klassieke muurplanten als
Asplenium trichomanes (Kasteelkaai ; IFBL E2.32.12), Mycelis muralis (idem) en
Parietaria judaica (verspreid in beide hokken) ontbreken evenmin.

Discussie

De reeds jaren geplande verbreding van de Leie ter hoogte van Kortrijk werd
enige maanden na de inventarisatie gestart. De meeste van de hoger genoemde taxa
zullen deze ingreep allicht niet overleven. De permanente menselijke invloed in ver-
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stedelijkte gebieden zorgt voor een onophoudelijke toevloed van nieuwe diasporen,
maar heeft ook tot gevolg dat veel van de 'nieuwkomers' een kort leven beschoren
is. Het begrip 'ingeburgerd' is in dergelijke milieus daardoor vaak erg relatief.

Begin december 2000 werd de kaaimuur langs de Diksmuidekaai (tussen
Damkaai en Budastraat) grotendeels afgebroken. Onder meer de groeiplaats van
Conyza bilbaoana werd hierbij vernield. In de onmiddellijke omgeving (oude, ver-
vallen binnenparking langs de Diksmuidekaai en de voet van muren langs de
Kollegestraat, Proosdij straat en Koning Albertpark) werd evenwel reeds een tiental
rozetten aangetroffen, zodat het voortbestaan van deze soort in de Kortrijkse bin-
nenstad verzekerd lijkt. Dit geeft aan dat de soort een grote milieudynamiek ver-
draagt en er wellicht gemakkelijk zal in slagen in te burgeren. De rozetbladen zijn
erg groot en onregelmatig en zeer grof getand en lijken helemaal niet op die van C.
canadensis of C. sumatrensis.

Dankwoord

Eric J. Clement (bevestiging determinatie Conyza bilbaoana), G. Gottschlich (determinatie onder-
soort Hieracium glaucinum) en Wouter Van Landuyt (terbeschikkingstelling van Florabankgegevens van
het onderzoekgebied ; toelating 2000-wvl-25) worden voor hun hulp bedankt.

Literatuur

COOKE D.A. (1986) — Compositae. In JESSOP J.P. & TOELKEN H.R. (éd.), Flora of South Australia. Vol. 3 :
1423-1658. South Australian Government Printing Divisions, Adelaide.

DAUPHIN P. (1995) — Sur l'expansion de Conyza floribunda en Gironde. Bull. Soc. linn. Bordeaux 23 :
77-78.

DENTERS T. (1998) — De flora van het Urbaan district. Gorteria 24 : 65-76.
EVERETT J. (1992) — Conyza. In HARDEN GJ. (éd.), Flora of New South Wales. Vol. 3 : 197-200. New

South Wales University Press, Kensington.
FRYER J. (1998) — Cotoneaster. In RICH T.C.G. & JERMY A.C. (eds), Plant Crib : 177-179. Botanical

Society of the British Isles, London.
HALLIDAY G. (1976) — Engeron, In TUTIN T.G. et al (eds), Flora Europaea. Vol. 4 ; 116-120. Cambridge

University Press.
JAUZEIN P. (1995) — Flore des champs cultivés. INRA Editions, Paris : 898 p.
KBRGUÉLEN M. (1999) — Index synonymique de la flore de France. Gepubliceerd op WWW als : http

://www.inra.fr/Internet/Centres/Dijon/malherbo/fdf/accueill.htm.
PHILLIPS B. (1997) — Conyza bilbaoana confirmed from Surrey. B.S.B.I. News 76 : 60-61.
REYNOLDS S. (1997) — Conyza bilbaoana also in Ireland. B.S.B.I. News 74 : 44-46.
REYNOLDS S, (1998) — Records of alien and casual plants in Ireland, 1996 and 1997. Ir. Nat. J. 26 : 57-

59.
RIVIÈRE G. (1987) — Sur quelques composées adventices de Bretagne (Genres Bidens L. et Conyza

Less.). Le Monde des Plantes 427-428 : 1-5.
STANLEY P. (1996) — Conyza bilbaoana J. Rémy, new to South Hampshire (VC 11) and to Britain.

B.S.B.I. News 73 : 47-49.
VERLOOVE F. & BOULLET V. (2001)— Conyza bonariensis en Conyza sumatrensis : recent ingeburgerd in

België ? Dumortiera 77 : 2-8.

DUMORTIERA 78 — 1.9.2001 27


