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Polygonum capitatum,
een verwilderende bodembedekker
in Gent en Antwerpen

Wouter VAN LANDUYT (Gent)
en Erik MOLENAAR (Berchem)

De uiteinden van spoorwegperrons zijn
interessante locaties om geregeld eens uit te
kijken naar ingeburgerde neofieten en adven-
tieven. Een van de meest algemene planten in
het najaar is Eragrostis minor, naast o.a.
Chaenorrhinum minus en Senedo inaequi-
dens. Begin september 2001 bloeide op de
perrons van Gent Sint-Pieters (IFBL D3.22.-
32) bovendien een laag tegen de tegels aan-
liggende Polygonum met felroze bloemen
(WVL). Een korte speurtocht in Alien plants
of the British Isles (Clement & Foster 1994),
aangevuld met illustraties op het internet (o.a.
http://www.botany.hawaii.edu/b308/bigisland/
thurston/thurston.htm) leidde naar Polygonum
capitatum Buch.-Ham. ex D. Don.

In het station van Gent Sint-Pieters staat
de plant op verschillende perrons. De fre-
quentste begeleider is Eragrostis minor. Ook
in Antwerpen werd P. capitatum, ongeveer
gelijktijdig en onafhankelijk van de vondst in
Gent, aangetroffen (EM). Een grote populatie
groeit er in de oude haven aan het Steen, in de
voegen tussen het fietspad en de stormvloed-
kering (C4.26.23). Polygonum capitatum staat
hier samen met Solanum triflorum.

Polygonum capitatum is een overblijven-
de, kruidachtige plant met een kruipende, ver-
takte, tot 30 cm lange stengel. De stengel
heeft verdikte knopen en de plant wortelt op
de knopen. De bladeren zijn 2-5 cm lang, met
een donkere V-vormige vlek. Bladeren en
stengels zijn bezet met talrijke haren en klier-
haren. De bloemhoofdjes zijn bijna kogelrond
en licht- tot felroze, circa 1,5 cm in diameter
(fig- 1).



Figuur 1.
Herbarium-
materiaal van
Polygonum capi-
tatum, station
Gent Sinl-Picters;
2001,

Polygonum capltatum is afkomstig uit de
Himalaya (Afghanistan, N-Pakistan, N-India,
Nepal en China) en is in de handel als bodem-
bedekker. Een zoektocht op internet levert in
hoofdzaak een groot aantal sites op van zaad-
leveranciers en tuintips, naast enkele sites
over het invasieve karakter in diverse regio's
van de wereld (o.a. Hawaii, Costa Rica, Réu-
nion, Azoren). Het is dus meer dan waar-
schijnlijk dat de soort in Gent en Antwerpen

vanuit tuinen zal verspreid zijn. In tuinen
wordt ze gebruikt als bodembedekker en als
potplant. Volgens verschillende van de tuin-
sites op het internet (o.a. http://www.neer-
landstuin.nl/planten/persicarial.html en http:-
//www.universal.nl/users/overhagen/oversort.-
htm) is de soort in ons land niet overblijvend.
Dit werd bevestigd door Jo Packet, bij wie de
soort in de tuin groeit. De planten sterven er 's
winters af, maar kiemen het volgende jaar
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massaal, ook tussen de terrastegels (mond.
med. J. Packet).

Op de perrons van Gent Sint-Pieters staat
P. capitatum op diverse plaatsen, nl op perron
9 en 10 richting Brussel en op perron 7 en 8
richting Brugge. Alleen nabij infrastructuur op
liet perron, zoals palen, komen de planten in
bloei. Elders blijven ze zeer laag door betre-
ding. In Antwerpen staan de planten eveneens
bloeiend en goed ontwikkeld op een warme,
beschutte plek die niet betreden kan worden.
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