
.,Jv I'''''~ Iv'''''

( ,( /
-

"

C R..1 ,\/fJF MA IUlI.HA L..

NILUW VOOR DE BI LGfSCIIL FLOR,\
Grociplaats

Ct) Duinbcrgcnlaan 7J .
- B-~Y)O K floUc-1 ki~l.

e*) Na\orsingsstagiair N.F.W.O.

Lahoratoriul11 \oor tvlurfulugic. Sy"lt.;J));ltick

K. L. LeuegancKstraat 35 .'-- B-<)OOO Gen!.
en Od,ulo~ie der Planlcn

Dc grociplaals van Cral/lhe bevindl I.ieh in de Oostcl1dse havcn
noonJcrhelling van cell picr. Dc hellingshoek bcdraagl 37". Evcnwij~1

i ::h dede noonl~rhdling cn up 6 111afstand. erY'an, I~gt cell ho.uten stakc(sc.::--I aan
vrocgcr dlelHk als a:lIlIegpbats voor vissersschlll(cn. Dc pIer zelf ligl a.' dat
I.ijarm van dc cigcnlijkc havcngeul, 400 tot 5()() 111Ial1dilJwaarls. Iii ,

'
j ~

.1-- eel]
. ,~ (~bouwd uit basaltstenen. Dc hoogste hoogwaterlijn, de schciding

tusSCI1 . IJge-
en lichens, lig~. aan de noordzijdc op lowat 3 m van het boycnvlak.

On ~L'\ 'gcl1
Olll de 15 J)) IlJn tussen de basaltblokken yocgen aangcbracht; dczc /:ij

/1 '--'~ ,"eer
kaal, 5 em breed en opgevuld met teer. In een dergclijke Yoeg, \Vaar

I
\ \.:?rti-

gedecltelijk ontbrcekt, bevindt zich onze zeekool, op een 35 cm van het ; e
teer

vlak, de glcuf is op die plaats Ongcveer 7 cm diep. :J(:>
'\.'CI1-

MARKGRAF (1963), II UJKLLS-VAN OOS'ISTROOi\1(1970), WEST/IOIT ct al. (I ~
DE LANGilL ct al. (1973) en EIGNER (1973) vermclden als typische groeipI. .'J 70),
v~ocdmcrken op zanu- of kcistranden. Nocht~~ns zijn vrij recent he~~""\ tSCI1
vlIldplaatsen gemeld, waar Crall/hc op stencn dlJkcn en dcrgelijkc lllCcr

~
\\'.<~t

(VAN OOSTSTIW~)~I & J\.IENNDIA..1968., MLNND~.:\ 1973, VI:\: Dm PLOI:e; 1~e-~rJt
E1G~LR (1973) Zlet een sterkc gcllJkenls tusscn dlJkcn cn kClstranden

als 1"
l)

/4).
OIl) tyoor Crall/bc. GOp

Dominante soorten, zo\\'el op dc noordcr- als op de zuidcrhell iIlg
'.pier, zijn Lcpidilllll rue/cra/e L., P/all/ago eorol/oplls L., /\fatriearia "larit",'lll de

ssp. illot!ora (L.) CLAI'IL\:\I var. sali/la (\VAIlIC) 1..1\:\(;1:. \'crder kO(1) "'1<::{ l.
I

.. .
I

.
! I I ~ nvoor, Illaar )IJna lilts urtcm op let )oyen\'Jak Cll a<1I1 de Illeer

be-seh .109. .
d I II' /

. lit tezonmger Zlll er 1e IIlg : Pu )'gO/l1ll1l aClcII/ar(' L., Sogillo
!)roClimhc; en

A/rip/cx /1ll.l/o/a L., A/rip/cx Ii{{ora/is L., SOllc!l1IS asp('/" (L.)
HILL, I~';' l.,

crisJ>lIs L., Plall/ago /al/c('o/ata L... II}ll'X

Een vegetatie dus die moeilijk te plaatscn is in het NederlancJ
se S\~qvan plantengelllccnschappcn (\VESTIIOIT & DEN IIILD 19()9).

Enkelc 0 -' CCI11
van EI(jNER (1973) in groeiplaatsen op dijken tonen een duideli

J'kc
Pn;.,

f11e/J. o\Ckomst IIlzake het rudcralc karaktcr van de vegetatie. recn-

G. R.\I'I'I'~ (*) & P. Cj(JLf(dIII!!lI~ C:":')

.';/1111//1(//'.1'.-- In 1974, lralllhc 1/1111'1111/1(/
L" a new spe\:ie'i for the Belgian flora, ha'ib.:en found in the harbL1llr area of O"tend. A tk"cription ur the specil1!en is given. II did

not flower in 1974, neither in 1')75. The habilal
i" de"cribed and compared with other" in

the B;1Itic am! Channel area and the Netherlamb. The dis':owry in Iklgiul1! is not surprising,
considerit)!! the distributiL1I1 in Europe. The ori\!in or the seed is discu'i"ed. The dispersinll
to Belgiu/;1 probably look place frol1! the NetherLtnds :\n1\1ng drifting material. Whik
discu""ing the p\)ssibilities of spreading in Belgium. special alte;1tion is paid to the requir..:menls
of the habitat.

Op 22 mei 1974 \onden we te Oostcnde een plant met grote, gekrocsde

en blau\\' berijpte bladeren. Raadplcgin::c van en!':e!c flora's heyestigde ons
\cr/lloeden dat het hier ging om CramhL' maritima L.. CCIl nieuwe soort \'001'
OilS land. \\'aarnemingen werden gcdaan in juni. juli. septemher. Ih1\'ember
cn deccmber 1974, en in april, juni en juli 1<)75.

\Y aarncll! ingcll

I-let betrcffende exemplaar is in I 97~ niet tot hloei gckomen. c\'cnl11in

in 1975. Dc ontwikkeling byam nict \erder d;ln het rnletstadiul11. Een stengel

was niet \\aarncemhaar, de bladcrcn kwalllcn dirdt uit cell yocg in dc hclling.
In Jllci cn juni 1974 Iclde de plant rc'ip. \) Cil 7 bladcrcn, de gwutstc 3() ern.
met ecn 12 cm bnge steel. Op 19juli waren de grote bladcrcn \crd\\icl1en, \\el

bleken hdcmaal in de voeg verdoken I~ jonge blaadjcs aan\\ezig. Crall/be
herstelJc zich echter : in september 197.+ telden we 23 bladercn, in grootte
varierend tusscn 5 en 30 cm. De winter hceft Crall/be in de voeg verdoken
doorgebracht als drie korte, lichtbruine stompjes. waarop duidclijke blad-
sporen. en daar bovcnop een spitse top, ge\'urJnd door de rC10dpaarse O\cr-
Icvingsknop. Op 6 april 1975 \Vas een begin van groei, een gez\\ollen knop
merkb~wr, en op 6 mei lagen de eerste b!adcrcn reeds op de gJooiing. Steeds
meer bladeren werden ge\'ormd, ook nog op 20 ju!i. Jonge blaadjes zijn zeer
op\allcnd roodpaars gekleurd el1 hebbcn ccn sterk gckroesde rand. Dc habitus
van de plant, met dc grote, stcrk gegolfJe bladeren, doet onmiddellijk aan
onzc geteelde kolen dcnkcn. Ook de smaak herinncrt eraan. Dat ook in andere
taalgcbicden dele gclijkenis is opgevallen, vcrwondert ons dlls gcenszins
(chou marin, sea kale, Meerkohl).

Vcrsprciding

10

Crambl! maritima komt voor langs de kuslen van de Noordzec
0en Atlantische Occa~tn. MARKGRAF(1963) vermeldt ook nag een va~ O~t~ee

E '/70111'(STEY,) O. '. SCIIULTZ voor de west- en noordkusten van de Zwartc
Z

lea
de Zee van Azov. -Ce en

Dat de soort nu ook in Uelgie is gevonden, is dus cigenlijk
nietwonderlijk, wcl het fcit dat dit niet yroeger gebeurde. Over oudcre
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\'er-
is niets bekend, DE WILDEMAN & DURAND (1899) hcbben de sooft op OI1dstcn
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. n e rccente c glsc 1e Iteratllur IS ze l1Iet vermeld Yoor OilS
gronun ~»).

(VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972, DE LANGIIE cl al. 1973). ~cb1cd
,

Het groeiel1d aantal vondstcn van de laatste jaren in Nederla
d

'dit opzicht intercssant. De ecrste vondst dateert van 1935. Dc lweede,\-I~ in
, -J Jaar
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laler, van 1959. In I%~ was ue soort reeds \an 18 \inurlaalsen gckcnu (VAN

OOSISIROO;\1 & MENNDIA 19()X), aile in het Dcltagebied. Ilet zag er niet naar
l1it uat ze zieh bl1iten dit gebieu zou uithrl'iden : BUTTINK (19()4) seined
hierover, « reehte kustJijnen, loals het Noordleestrand. vertonen een te grote
opcnheid in de riehting \an de kustlijn en hieuen daarom aan PO(I'gOIlIlIl/
lJIaritilJllIIJ/ geen enkele "ans tot vestiging.. Iletlelfde geldt \'001' soorten als
/I/ri/,I('\' giahrillscllla, H('/a /1/aritilJla, Crall/h(' /1/ariti/1/a...». NieUclllin waren
in 197J 25 \inuplaatsen l,ckend in 18 lIlIrlwkken ()lT1'J-BoIIRINIIIU>OI) &
J\II:'o::'o:DIA 1973, rVILNNI;\I,\ IlJ7J). en ondertllsscn hreidt de soort lieh no!.':
steeds uit. Doe pJolsc exp:lnsil' is volgens fyll 1"1"1;\1,\(f(n]) \\ellicht te danl'd:;'
aan ecrstens cen \'eranderend waterregil1le door de naderende voitooiilH.!, \,an
enkclc Dcltadallllllen, die de aeeessibiliteit \oor C/'OIJI!Je-VI'lIehten van ~Iders
heeft \'ergroot; tweedens door een vergrootte \Tuehtenpool : sinds 1968 werden
op tal \'an pbatsen bloeiende exemplaren gevonden.

Nli rijst natuurlijk de Haag naar de herkolllst \an de plant te Oostende.
Dc \Tuchtverspreiding gcl~eurt /owel door de wind ab door de zee. Dc \er-
dorde struiken met de rijpe \Tuchten rollen in het najaar O\er het strand en
verspreiden zo de zaden kilometers vcr. Ook losse \Tuchten rollcn met de
wind mce. Op open plaatsen worden de planten door de najaarsstorl1len
weggeslagen, maar door hun grote zaadproduktie \\eten ze zich steeds te

handhaven (MARKGRAf ]9(3). In de 2 tot 3 IllI11diUe vruehtwand be\inden
zieh luchtholten, waardoor de vruehten zieh tot 4 wcken drij\end kunnen
Iwuden. In die tijd kunnen IC, meege\oerd door de 7eest romin!.':en, t!rote
afslanden arleggen. Uitgehreide kielllingsproe\'Cn (EIG:\LR IlJ7J) ~lcrell~ OilS
uat de kieming gerelllu wordt door hoge zolltconcentraties, door de \erblijfs-
duur in zeewater, door een reillstof in de \Tuchtwand door cell cndl)l'een
ritllle (de winter is een dieptepunt in het kiell1ingsperc~/ltage), maar w~rdt
be\orderd door cen IlOOg stikstofgehalte, door teillperatullrschokken, door
het licht, door een endogeen ritllle (lente),

Dc uitbreiding naar Belgic gebeurde zeer waarschijnlijk over zee, als
een gc\'olg van de reeente explosie in het Nederlandsc Deltagebied. De diclltsbij
gelegen groeiplaats bevindt zich in ZeeLl\\s-Vlaanderen, te Hoofdplaat, op

50 kill afstand, en deze yonust datecrt eveneens van 1974 (Mr"'NDIA in lilt.).
Dc Illogelijkhcid van dispersie va/llIit de Engelse of Franse Kanaalkust blijft
cvenwel. Het is toch een merbvaardig fcit dal de soort in Belgie pas gevonden
is na de grote uitbreieling in Nederland.

organisch Illateriaal en zeelOuten toe te latell. I\nderzijds moet het milieu
een 7eker stabiel karakter bezitten, de grociplaats nlOet min of Il1cer afgesloten
zijll van sterke uitwcndige krachten als wind, golfslag, stroilling. Dele relatieve

stahilitcit wordl op veel plaatsen langs de Kanaalkust verzckerd door de

gr\)rheid van hl:! bodellllllateriaal (kcistranden).

Langs OilS vlakke Noordzecslrand kall dele stabilileit alleen door beschut-

till~ \vordcll gerealiscnd, dus or plaatsen Illet een slerke differentiatic ill dc

richting van dc kustlijn. ('/,{/I/Ihe wordt \\'eliswaar ook op het open strand
ge\ondell, maar dele rlaatscn vertonen een geringcre stahiliteit in de tijd.

llet O\crhlij\end karakter van C/,(/I/I/'e is er nict funktiollcel.

Dc vindplaats te Oostendc is vooral heschut door het houten staketsel
voor de pier. Oak het fcit dat de pier aan een zijarll1 van de havengeul gelegen
is, speelt hier een 1'01. Dc standplaats bevindt zieh op de noorderhelling,

\'('rtoont dus wel een zekere zeegerichtheid. De aanvoer van organiseh materiaal

is ecllter bijna nihil, enkele losgcslagen wieren kunnen wel eens aansroelen.
Dc cOlllhillatie van comlllllllicatie en isolatic vindell we aan onze kust

slechts op cen paar plaatsell. Te Oostende is dit gebleken. J\logelijks vinden

we een dergelijk milieu ook aan de IJzerlllonding tc Nieuwpoort of op rlaatsen
waar de zec ill de duincn doordringt, zoals in de Westhoek te De Panne en
in het Zwin te K nok ke.

Een andere belangrijke faldnr voor verdere uitbreidillg in ons Jand is het
Illogelijke ontstaan van een vruchtenpool te Oostende. Een eerste bloei werd

~ te\\.~rgeds voor deze 70lllCl' \CI'wacht; Cr(//1/I)(' doet cr hlijkhaar \\CI een

tijdje over 0111tot hel fertielc stadiul11 over tc gaall. tvlaar lolang er le\en is,

is er hoop.
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J88 I : 117; DEVOSuno: 119; DE WILDDI,\:'-J& Dr IRANI) 1899 : 88). DCle
meestal in ruimte en tijd gci"solcerde vondstcn in eigcn land kLlnncn bijgcvolg
001\: best als naturalisatics gczicn \vordcn. Er zijn cvcnwcl aanwijzingcn dat
Mihora in bepaalde van zijn Belgischc stations lang kon blijvcn voortbcstaan.
Relatid (Teent matcriaal is bvb. afkolllslig van Wetlerell (1951, .I.-L. De
S'lool'cr, hcrb. in BR) \Vaal' ook reeds in 190~ cn 1905 door MassarI Illatcriaal

"crd verzallleid (bcide in HR). Vcrller wcrd ,\Itho/"([ voor de streck van Malde-
gelll voor het cerst \crzarncld door Roucu, (1803 : 50). alwaar hij nag tot
ill 1889 vcrzamcld wen.! (lII/SSe/lOdIS, Bro. Op de bart die JAGER (1965) van
hel Fliropese an:aal van Mihom II/inill/a geeft, had het vo\)rkorncn in Lklgil!
bijgcvolg wellicht bctcr kUllncn voorgcsteld wordcn door losse pllnten - zoals
dit voor dc anderc gcbieden rond het hoofdareaal gcbcLirdc - in plaats van
door cen groot vraagtckcn. Onnallwkcllrigcr nog was hct om ccn klein arcaal
Ie tckcnen voor de A rdcnncn : dit is precies CCIlvan de strckcn in Bclgil! \Vaar
Mihom nag nooit wcnl aangetroffen (VAN Rm1l',\I:Y & DLLVOS/\!I E 1972 :
IYJ4) cn \Vaar dcze ovcrigcns, als Illediterraan-atlantischc soort, hct minst tc
verwachtcn is.

In het noordcn van Frankrijk, Illeer hcraald in het dcrartelllent <Ill Nnrd,
scl1ijnt Jl.fihora cnkcl gckcnd tc zijn van Dunkcrquc cn omgcving (BOULY DE
LESI)AIN 1934 : 30).

EEN L3ELANGRIJKE NrEU\VE YINDPL/\ATS VAN MIHORA MINIMA
(L.) DESV. IN DE L31NNENDUINEN VAN GHYVELDE (FRANKRIJK,

DEP. DU NORD)

L. VANIIECKE cn R. CLARYSSE

Nationalc Plantcntllin van Belgic - L3-18CJO rv1eisc

Ri;,HIIIl';. - Unc nouvclle station de A/ihora lIlillill/li (L.) Dls\". a etl~ decouvcrle pres
de la frontierc helge dam Irs ancicnncs dunes intCrieures, decalcifiecs, dc Ghyvcldc (Nord,
Francc). .\Iibora cst naturalise ici dans unc vegetation « naturclle», Ollverle. it Cor)'lI<,p/wrm,
intcrlllediaire enlre Ie Ga/io-A"!l'/crioll (R. Tx. 1<)37) DE:--i HELD ct WrSTrIOlT 1969 ct Ie
SPl'rgll/o-Cor)'l/<,phorioll (Ku"" 1931 p.p.) P"SS,\IU;E 196U. La dislribution dc "'ihom en
Belgiqllc et son ecologic sont discutecs brievclllcnt.

Ekologic en wgctatie van de Ghpcldse grociplaats
Tijdens cen oricntcrcnde cbkursie in de hinnenduinen van Ghy,'clde-

AJinkerkc op 27 maart 1974, ontdckten we cen rijkc grociplaats van Jl.fibura
/l/illi/l/a (L.) DES\'. op enkelc hondcrdcn meter ten wcstcn van de Frans-Belgische
grcns (lFFL3-koorclinatcn DO /6 3~). Klellr Cll hahitus van dit minicmc grasjc
dcden op afstand dcnken aan vroegblocicndc, slecht ontwikkelde, Poa al1l/lW-
ekscmplarcn. Tocn we ccn weck latcr tcrugkcerdcn om enkclc vegctatieopnamen
tc makcn, bcgon reeds hct mcrcndeel dcr plantjcs te verdorrcn.

Y crsprcid ing

Dc groeiplaats in de binnendllincn van Ghy\elde is de ecrsle in cen
grotcnclecls natuurlijk milieu binncn ons floragebied. Oit Pleistoccne, nog nict
gehed onlkalktc, landschap hceft cen \Tij afgcvlakt rclief \Vaar plaatsdijk toch
nog hoogtcverschillcn van enkele metcr tc notcren lijn. Miho/"{l treffen we aan
op de vaet van dc duinhcllingcn en, mct grootstc bcdekking, in de iets vochtiger

deprcssics. Dc hellingcn hcbben divcrsc ckspositics (Z.O., N.N.O., N., N.W.,
W., ...) en zijn zelden stciler dan 50 (opnamcn 4 cn 5).

Alibora groeit cr mct wissclendc abundantie in orcn lichcncn- of mosrijke
COf")'IICpllOntS-vcgetatics waarin als vaste bcgclciders optrcdcn CerasliuJIl
sCJllideeolldruJJI, Scdl/IJ/ acre, Af.1'oSOlis ralllosissillla, Cladonia rallg~rorJJlis, C.
fureala, C. pyxidata, C. foliacea var. alcicomis, Ceralodoll purpureu.'i, Rhaco-
JJlilril//ll callcscells en HYfJ/lum cupressi/orme var. lac/lIlOsl//ll. Minder frekwent
zijn Clado/lia su1mlala, Comicularia aculeala, Erophila cema subsp. eema,
Erodiul1l cicutarium subsp. dUllellse en Smecio jaeohaea (vergelijk opnarnen
I tot en met 8 in dc tabel). 1\;feestal is dc kruidlaag van \vcinig betekenis
(hedckking 5-15 i;') tcrwijl dc mossen en lichens cen geslolcn bag vormcn
(hedekking 75-90 i:'). Hicrin zijn dan ofwcl dc lichcns dominant (opnamc 3),
ofwel dc mosscn (opnamen 5 en 6), of we I zijn beide evcl1\vichtig vertegen-
woordigd (opnamcn 2 en 4). Allecn in opnamen 7 cn 8 bcdckken dc kruiclcn
cvcnvccl als de mosscn en lichens. Opname 7 bchoort mct zijn aanccngesloten
Illosfasc nochtans tot de vorige groep : dc relatief hoge kruidenbedekking is
tc danken aan ecn plaatselijke vernietiging van het mosclck waardoor Afihora
vcgctatievormend kan optreden. In opname 8 daarentegcn is het vooral

Alibora millima is een atlanlisch-mcditerranc of mcditerraan-atlantische
soort (DUPONT 1962 : 2(9) waarvan het hoofdversprcidingsgebied geileel
Portugal, noordwestelijk Spanjc en hct Frankrijk ten wcstcn van dc Rhone-
Saonc onl\/at (zic JAGER 1965 : kaart 55d). In Duitsland is Mihora sedert
lang gekend van ecn beperkt, gcsloten areaal in dc vlakte van de Boven-Rijn

en het hicrop aansluitend cicci van het dal \an de Mainz (HIGI 1936 : 528).
Voorts vcrmeldt DUPONT (op. cit.) Mihora voor Algerie, Tuncsic, Italic,
Griekenland en Belgic. Naluralisatics, mecstal in boomkwckerijen of in
botanische tuinen zijn bekcnd van Duitsland, Zwitserland (ZOLLINGER 1950 :
6), Groot-Brittanjc (HUBBARD 1968 : 339), Nedcrland (JANSEN 1951 : 210)

en zelfs van de Vcrenigde Staten (HUIJBARD 1915 : 97).
In Belgie is Mibora minima een reeds lang bekcndc, maar zeldzame en

sporadische verschijning in boomkwekerijen en zandige akkers. Pcriodisch werd
de soort helcmaal niet mccr waargenomen (CREPIN 1863 : 20, 1867 : 220,
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