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Amaranthus bouchonii Thell. (Franse amarant) en A. hybridus

L. (Groene amarant) in Nederland

Gerard+M. Dirkse Rutger Barendse & Corry+G. Abbink-Meijerink

*Correspondentieadres: IBN-DLO, Postbus 23, 6700 AA Wageningen

Amaranthus bouchonii Thell. (IndehiscentAmaranth) en A. hybridus L. (Green Amaranth)

in the Nederlands

Amaranthus bouchonii Thell. was first recorded in the Netherlands in 1947. Since then it has been

found in some ports and industrial areas, and in 1983 it naturalised along the river Waal. Its

indehiscent fruits differ distinctly from those ofA. hybridus L. which are dehiscent. Minor, but

constant differences occur in the length of the tepals and the bracteoles. Amaranthus hybridus was

first found in the Netherlands in 1829. Now it occurs in the southern part of the country as a rather

common alien in dynamic areas: ports, industrial areas, arable fields, rubish tips and river banks.

The Dutch collections ofA. hybridus s.l. are, though variable, homogeneousin plant colour, size,

seed colour, and shape of styles. In particular, we found the length of the largest bracteole useless

in separating taxa. Amaranthus hybridus applies to these collections.

Inleiding

Sinds 1994 vindenfloristen in Twente en bij Nijmegen een rechtopstaande amarant

dieniet in Heukels' Flora
1

staat. De planten ogen als Amaranthushybridus L., maar

de vruchten kloppen niet want die zijn ongedekseld (Fig. 1), terwijl A. hybridus

gedekselde vruchten moet hebben (zie Fig. 2). De onbekende amarant blijkt A.

bouchonii Thell. te zijn.
2 3 4 5 6 7

In Europa lopen de opvattingen over de taxonomie

van A. bouchonii en het A. hybridus-complex zeer sterk uiteen. Daarom onderzoch-

ten we de taxonomie van deze soorten en hun voorkomen in Nederland.8

Fig. 1. rijpe vruchten met bloemdek: a. Amerongen 1959; b. Boven Leeu-

wen 1983.

Amaranthus bouchonii,
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Inburgering van Amaranthus bouchonii in Nederland

In 1947 vond H.J. van Hattum op een braakliggende kwekerij aan de Maredijk in

Leiden voor het eerst A. bouchonii in Nederland. De tweede vondst was in 1959 op

een loswal langs de Rijn bij Amerongen, door M.T. Jansen. Deze vondst werd twee

maal gepubliceerd als de eerste in Nederland.
9 10

Tussen 1982 en 1985 werd A.

bouchoniigevonden op vuilnishopen in Zaandam, Beverwijk, IJmuiden en Velzen,

en op een veilingterrein in Rotterdam. In 1983 werd ze op een meer natuurlijke

standplaats gevonden, namelijk op een zandige rivieroever te Boven-Leeuwen. In

1994 stond zij op een industrieterrein te Aadorp in Twente
11

(als A. hybridus). In

1996 bleek zij algemeen te zijn langs de Waal bij Nijmegen (Fig. 3). In 1997

inventariseerden we A. bouchonii langs de Rijn (vanaf Emmerik), de Boven Rijn,

het Bijlandsch Kanaal en de Waal tot Druten. Op dit traject is A. bouchonii de

algemeenste rechtopstaande amarant. Zij blijft hoofdzakelijk buitendijks. Alleen

bij Kekerdom en bij de Weurtse Sluis (Nijmegen) staat zij binnendijks. Het ziet er

naar uit dat A. bouchonii vanaf 1983 tussen Spijk en Druten is ingeburgerd. Zij

verdient dus een plaats op de Standaardlijst van de Nederlandse flora.
12

Omdat de

soort uit Frankrijk is beschreven krijgt ze de Nederlandse naamFranse amarant.

Sleutel naar de soorten

De tabel naar de soorten van het geslacht Amaranthus in de Heukels' Flora van

Nederland
13

zou als volgt aangepast kunnen worden.

Amaranthus hybridus, rijpe vruchten met bloemdek: a. Utrecht 1895; b. Erp 1941Fig. 2.
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9 Bloemdekbladenlancetvormig, spits, ongeveer even lang als de vrucht of iets

korter, vrucht gedekseld of ongedekseld 10

* Bloemdekbladensmal spatelvormig, stomp met een kort spitsje, meestal dui-

delijk langer dan de gedekselde vrucht A. retroflexus

10 Vrucht zonder deksel, niet openspringend. Binnenste bloemdekbladenvan de

vrouwelijke bloemen (0,8—) 1,5(—2,2) mm lang 1. A. bouchonii

* Vrucht met deksel, regelmatig overdwars openspringend. Binnenste bloem-

dekbladen van de vrouwelijke bloemen (1,0—)2,0—2,5(—3,4) mm lang

2. A. hybridus

Fig. 3. Amaranthus bouchonii in Nederland over de periode 1947-1997. Het kaartje vermeldt de

uurhokken waaruit herbariummateriaal aanwezig is in het Rijksherbarium en het Natuurmuseum

Nijmegen.



72 Gorteria24(l99B)

1. Amaranthus bouchonii Thell.

Planten eenjarig, 0,1-17,0 dm hoog, stengel enkelvoudig of rijk vertakt, kaal tot

(vooral in de bloeiwijze) enigszins ruw en kroezig behaard. Bladen verspreid, steel

langer of korter dan de bladschijf, bladschijf ovaal tot ruitvormig, geleidelijk in de

steel versmald, gaafrandig, top meestal met een stekeltje. Bloeiwijzen groen of iets

rood aangelopen, in de bovenste bladoksels korter dan de bladstelen, maar naar de

top van de plant langer en bovenaan een vrij stijve, bladloze rechtopstaande slanke

aar vormend met hier en daar een zijtak. Schutbladentoegespitst, nerf stevig, uitlo-

pend in een stekel, grootste schutblad4,0-5,6 mm lang (Fig. 4). Bloemen eenslach-

Fig. 4. Lengte (mm) van de langste schutbladen van Amaranthus bouchonii A. hybridus.en
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tig, zelden tweeslachtig. Mannelijke bloemen aan de uiteinden van de bloeiwijze of

lager, tussen de vrouwelijke bloemen, meeldraden3-5. Vrouwelijke bloemdekbla-

den 3 of 4 (of 5), binnenste (0,8—) 1,5(—2,2) mm lang (Fig. 5), meestal duidelijk

korter dan de vrucht, vliezig, soms generfd, spits (Fig. 1). Vrucht groen, niet open-

springend, zonder de stijlen gemiddeld 1,3-1,5 mm lang
2 14

,
rondachtig, afgeplat,

huid van rijpe vrucht vrij glad, met enkele lengteplooien of een paar zwakke rim-

pels, stijlresten 2 of 3, met vrij slanke voet. Zaad lensvormig, gemiddeld 1,15 mm

in diameter14
, glanzend donkerbruin-zwart, glad of met zwakke hamerslag.

Fig. 5. Lengte (mm) van de binnenste bloemdekbladen van de vrouwelijke boemen van Amarant-

hus bouchonii A. hybridus.en
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Areaal - Het areaal van A. bouchonii beslaat West-Europa: Frankrijk, Duits-

land, België en Nederland.
2

In Frankrijk was A. bouchoniiin 1950 al algemeen op

enkele plekken in de Auvergne, langs deAllier en op vele andere plaatsen.
2 151617

De uitbreiding in Frankrijk heeft zich in 1950-1980voortgezet tot in het dal van de

Loire18
en Bretagne.

19 In Duitsland werd zij voor het eerst gevonden in 1932, bij

Dresden.
2

Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, werd zij gevonden in België

en Engeland. Aellen vermeldt in 1959
2

dat zij zich in Europa snel uitbreidt. Recen-

ter heeft zij zich uitgebreid in het noorden van Duitsland20 21
en in België.

22 23
In

Engeland is zij nog steeds zeldzaam, maar houdt zij stand.
24 25 26

In Polen27
,

Beieren en andere delen van Oost-Europa is A. bouchonii zeldzaam
28

,

evenals in

Zuid-Europa.
29 30 31 32 33 Voor zover bekend, komt zij niet voor in Scandinavië.

Amaranthus bouchonii is nog niet buiten Europa gevonden.
2

Verspreiding in Nederland - De tot nu toe onopgemerkte uitbreiding van A.

bouchonii in Nederland volgt op die in Frankrijk, België en Duitsland. Het Neder-

landse areaal (Fig. 3) langs de Waal bij Nijmegen sluit aan bij dat in aangrenzend

Duitsland. Daar is A. bouchonii algemeen langs de Rijn van Düsseldorf tot aan

Emmerich.34 In het zuidelijke Rijndal is zij nog algemener. 6 20
Het aantal vind-

plaatsen langs onze rivieren en mogelijk ook daarbuitenzal de komende jaren nog

wel blijven toenemen.

Habitat & Ecologie - Amaranthus bouchonii groeit vooral op van de rivier

afgekeerde, hoge plekken met rul zand, waar koeien of paarden de grond rul en de

vegetatie open houden (noordwestelijke oever Bisonbaai, noordoever kreek bij

Ewijk). Ook groeit zij veel op verse zandhopen bij steenfabriekenof zanddepots

(Millinger waard). Op de genoemde plaatsen kan A. bouchonii 1,00-1,70 m hoog

worden. Zij groeit ook abundant op de hoger gelegen, droge, vlakke rivierstranden

(Ewijkse plaat, Millingerwaard), maar wordt daar hoogstens 0,5 m hoog. Begelei-

dende soorten zijn: Amaranthus albus, A. blitoides, A. blitum, A. hybridus, A. re-

troflexus, Atriplex prostrata, Carex hirta, Chenopodium album, C. botrys, C. glau-

cum, C. polyspermum, C. pumilio, C. rubrum, Cirsium arvense, Galinsoga quadri-

radiata, Herniaria glabra, Matricariadiscoidea, Persicaria lapathifolia, Potentilla

anserina, Rorippa sylvestris, Rumex obtusifolius, Solanum nigrum, S. physalifo-

lium, en Urtica dioica. Het aandeel ingeburgerde exoten bedraagt op sommige

rivierstrandjes wel 50% van de aanwezige soorten.

Amaranthus bouchonii komt ook voor op kribben, strekdammen en steenhopen

langs de rivier, maar groeit op deze plaatsen veel verspreider, tussen kruiden of

grassen: Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Solanum tuberosum, Elytri-

gia repens, Stellaria aquatica, Thalictrumflavum, Verbena officinalis en Xanthium

strumarium. Op steenhopen groeit A. bouchonii met andere amaranten, Atriplex

prostrata en Chenopodium- soorten.

Taxonomie -
Amaranthus bouchonii werd door Thellung beschreven naar een

exemplaar dat hij in 1925 kreeg toegestuurd door M.A. Bouchon, assistent in de

Botanische Tuin van Bordeaux. Bouchon bestudeerde de adventieven van Bor-

deauxen had de hem vreemde amarant in september 1925 gevonden op een terrein

in de stad dat was opgehoogd met veegsel uit de haven. In de protoloog gaf Thel-

lung aan te hebben geaarzeld ofhij A. bouchonii moest beschrijven als een nieuwe

soort of moest beschouwen als een onbeduidende vorm van A. hybridus. De aarze-
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ling zorgde lang voor twijfel over de taxonomische status van A. bouchonii. Sauer35

36 rekende A. bouchonii tot A. powellii (een soort uit het A. hybridus-complex),

omdat hij meende dat de gesloten vruchten van A. bouchoniieen gevolg waren van

hybridisering, een onjuiste hypothese zoals later bleek. 14 37 Aellen2 38 39 onder-

scheidde A. bouchoniiwel, zeggende dat een hybridogene oorsprong bijna is uit te

sluiten omdat geen van de in aanmerking komende hybriden op ,A. bouchonii lijkt.

Tegenwoordig onderscheiden veel Europese flora's A. bouchonii als soort of varië-

teit. 3 5 7 19 30 32 De tweede druk van de Flora Europaea
40

echter volgt Sauer en

Castroviejo et al.30 35 36
en rekent A. bouchonii weer tot A. powellii.

Diagnostische kenmerken - In habitus, bladvorm, beharing en kleur verschilt A.

bouchonii nauwelijks van .A. hybridus. Het belangrijkste verschil tussen deze soor-

ten zit in de vruchten. Amaranthus bouchonii onderscheidt zich onmiddelijk door

de gesloten, strakke vrucht. In het veld is dit makkelijk vast te stellen door een

bloeiaarin de handpalm te dorsen ofte wrijven, waardoor de vruchten loslaten. Hoe

rijper de vruchten, hoe gemakkelijker dat gaat. Maar het zwarte, glimmende zaad

komt pas na stevig wrijven tussen duim en wijsvinger vrij uit de vrucht. Daarnaast

zijn de binnenste bloemdekbladenvan de vrouwelijke bloemen over het algemeen

korter dan die van A. hybridus (Fig. 5).

2. Amaranthus hybridus L. (incl. A. hypochondriacus L., A. chlorostachys Willd.,

A. cruentus L., A. patulus Bertol.)

Als A. bouchonii, maar veel variabeler in uiterlijk en afmetingen. De bloeiwijze kan

behalve slank, ook compact zijn, met vele, dicht opeenstaande zijtakken, zoals bij

A. retroflexus ; of met vele lang uitgegroeide takken zodatzij de vorm heeft van een

piramide. Langste schutbladen (2,4-)3,5-5,5(-8,4) mm lang (Fig. 4); bloemdek-

bladen van de vrouwelijke bloem (3 of) 4 of 5, de binnenste (l,0-)2,0-2,5(-3,4)

mm lang (Fig. 5), meestal met een spits uittredende nerf (Fig. 2); vrucht 1,3-2,4

mm lang
45

, openspringend met een meestal rimpelig dekseltje. De verhouding

tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bloemen in een bloeiwijze kan enorm

wisselen. Soms zijn de aren overwegend mannelijk, de vrouwelijke bloemen bevin-

den zich dan meestal aan de voet van de aren en hogerop tussen de mannetjes.

Areaal - Amaranthus hybridus komt voor in heel Europa, maar wordt ten noor-

den van de lijn Amsterdam, Berlijn, Warschau snel zeldzamer; zij bereikt nauwe-

lijks Friesland, Groningen, Sleeswijk Holstein, Mecklenburg en het noorden van

Polen.
31

Verspreiding in Nederland - De oudste Nederlandse vondst is van D.C. Coster,

in 1829 te Neerlangbroek. Schuurmans-Stekhoven vond A. hybridus in 1833 te

Noordwijk. In Utrecht, waar zij nog steeds groeit, werd zij voor het eerst in 1895

gevonden. In de meeste andere steden verscheen A. hybridus in de eerste helft van

de twintigste eeuw: Deventer 1917, Rotterdam 1926, Nijmegen 1929,Tilburg 1939.

Van al deze plaatsen zijn nog recente vondsten bekend. Amaranthus hybridus is in

de zuidelijke helft van Nederland vrij algemeen (Fig. 6). Zij wordt regelmatig

gevonden in een groot deel van de Randstad (Utrecht, Amsterdam, Beverwijk,

Leiden, Rotterdam). In Drenthe, Friesland en Groningen wordt zij zelden gevon-

den.
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Habitat & Ecologie - Tot de Tweede Wereldoorlog werd A. hybridus vooral

gevonden op vuilnishopen, vuilstortterreinen, langs tuinen, bij havens, wolfabrie-

ken, wolwasserijen en meelfabrieken.Enkele collecties komen van mesthopen. Een

bekende groeiplaats was de wolwasserij te Erp (Noord-Brabant), waar tussen 1936

en 1941 bijna jaarlijks vele planten werden verzameld. Na de Tweede Wereldoorlog

werd A. hybridus steeds minder gevonden op vuilnisterreinen en bij fabrieken.

Daarentegen werd zij steeds meer gevonden op rivieroevers, langs wegbermen,

akkers en op braakliggende terreinen in de steden. Het verschil zal worden veroor-

zaakt door het verdwijnen van de kleine, gemakkelijk toegankelijke vuilnishopen,

door het toenemend reinigen van zaaigoed en het verdwijnen van woladventief-

terreinen.

Fig. 6. Amaranthus hybridus in Nederland over de periode 1829-1997. Het kaartje vermeldt de

uurhokken waaruit herbariummateriaal aanwezig is in het Rijksherbarium en het Natuurmuseum

Nijmegen.
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Taxonomie - Het Amaranthus hybridus-complex omvat behalve A. bouchonii

Thell. onder andere de volgende namen: A. chlorostachys Willd., A. cruentus L.,

A. hypochondriacus L., A. incurvatus Timeroy ex Gren. & Godr., A. paniculatus

L., A. patulus Bertol. en A. powellii S.Watson. Behalve deze 'soorten' bevat het

complex vele variëteiten en nog meer vormen. In het begin van de twintigste

eeuw verhelderde Thellung
41

de meeste taxonomische en nomenclatorische

onduidelijkheden in dit complex. De taxonomie van A. hybridus s.l. bleef echter

ingewikkeld, doordat Amerikanen en Europeanen onafhankelijk van elkaar de

deels door kweek ontstane veelvormige amaranten classificeerden, wat leidde tot

een tot op heden chaotische taxonomie van A. hybridus s.1. Na de Tweede

Wereldoorlog beheersten Aellen
2

en Sauer35 36
met tegenstrijdige opvattingen

de amaranthologie in Europa.

In 1973 vat Ehrendorfer
42

,

de opvattingen van Sauer
36

volgend, het A. hybri-

dus-complex als volgt samen: A. cruentus L. (incl. A. paniculatus L.), A. hybridus

L. (incl. A. patulus Bertol., A. cruentus sensu Flora Europaea), A. hypochondriacus

L. (incl. A. chlorostachys var. erythrostachys (Moq.) Aelllen), A. powellii S. Watson

(incl. A. chlorostachys var. pseudoretroflexus Thell., A. hybridus sensu Flora Euro-

paea, A. bouchonii Thell.). De verwijzingen naar de Flora Europaea betreffen de

eerste druk van deel l.
2

De tweede druk van deel 1 geeft een andere indeling
40

,

onder verwijzing naar Sauer.
36

Recente Europese flora's vatten de door Sauer

onderscheiden soorten in verschillende combinaties samen. Er zijn bijna evenveel

indelingen als flora's. Deze willekeur was voor Stace
7

aanleiding Sauer
36

maar

weer op de voet te volgen, ondanks het werk van Brenan4
en Townsend43 44

,
die het

A. hybridus-complex. vereenvoudigden tot twee soorten: A. hybridus L. en
.
A. bou-

chonii Thell.Aanvankelijk begonnen we de Nederlandse collecties van A. hybridus

s.1. te determineren volgens Sauer36: A. hypochondriacus, A. cruentus, A. powellii

en A. hybridus. De eerste twee namen slaan op gekweekte vormen die manshoog

kunnen zijn, rijk vertakt en opvallend rood, paars of geel. Bij deze vormen zijn de

schutbladen gewoonlijk korter dan de vrucht. Volgens Sauer35 36 worden de graana-

maranten geselecteerd op korte schutbladen omdat rassen met korte schutbladen

gemakkelijk te oogsten zijn. De variabiliteitin schutbladlengte, kleur en vertakking

wordt dus vermoedelijk veroorzaakt door het kweken dat nog steeds, ook in Europa

plaats vindt.45 46 Nakomelingen van gekweekte planten vestigen zich herhaaldelijk

en blijven zo zorgen voor extreme variatie in de collecties. De namen A. powellii en

A. hybridus slaan op wilde vormen van bescheidener afmeting en kleur; de schut-

bladen zijn gewoonlijk langer dan de vrucht.

Het onderscheid tussen wilde en gekweekte vormen bleek al spoedig niet meer

te maken omdat de kleur bij amaranten tijdens het drogen verdwijnt en de grootte

van de planten aan de meeste herbarium-exemplaren niet valt af te lezen. Boven-

dien varieert de grootte bij de wilde soorten van enkele centimeters tot manshoog.

Ook het verschil in de relatieve lengte van het schutblad bleek niet houdbaar.

Het verschil tussen A. powellii en A. hybridus is volgens de diverse auteurs
36 40

de absolute lengte van het langste schutblad, waarbij de grens in de buurt van de 4

mm zou liggen. Ook wordt wel genoemd het aantal meeldraden, weliswaar met

enige overlap.
40

Wij konden echter het onderscheid tussen A. hybridus en A. powel-
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lii niet volhouden.De lengte van de schutbladen varieert van 2,4 tot 8,4 mm (zie

Fig. 4). Een grens viel in onze metingen niet te trekken. Verschil in aantal meeldra-

den of andere verschillen vielen ons evenmin op.

Het Nederlandse materiaal van A. hybridus s.1. is volgens ons homogeen. We

rekenen het daaromtot één soort. Deze soort moet A. hybridus L. heten. Wij volgen

hiermee de opvattingen van Brenan en Townsend. Brenan bewerkte de amaranten

van het Verenigd Koninkrijk en Ierland4
en later die van Zuid-Afrika

47
Townsend

bewerkte de amaranten van West-Pakistan en Oost-Afrika 43 44 48 Zowel Brenan als

Townsend hebben alle relevante typen gezien uit het herbarium van Linnaeus en

komen wat A. hybridus betreft tot gelijke conclusies. Daarom is er naar onze me-

ning onvoldoende grond de naam A. hybridus L. als dubbelzinnig te beschouwen en

te verwerpen.
20 31

Brenan
4

en Townsend44 48 onderscheiden twee ondersoorten: subsp. hybridus

en subsp. cruentus. Deze onderscheiden zich van elkaar door de stijlvoeten. De

subsp. hybridus heeft stijlen die in de onderste helft geleidelijk, maar duidelijk

dikker worden. Bij de subsp. cruentus zijn de stijlen overal bijna even dik. Voor

zover we het konden controleren, behoortal het Nederlandse materiaal tot de subsp.

hybridus. Dit is ook in België het geval.
5 23

Diagnostische kenmerken - De vruchtjes van A. hybridus hebben dekseltjes die

heel gemakkelijk loslaten. Hierdoorkomen de zwarte, glimmende zaadjes meteen

vrij als de aren in de handpalm worden gewreven,dit integenstelling tot A. boucho-

nii. Soms is licht dorsen voldoende. De dekseltjes laten al los als het zaad nog wit

is. Aan hele jonge vruchten is het dekseltje te herkennen aan een scheurmerk, een

zwak lijntje rondom de vruchtwand waarlangs het dekseltje loslaat. De dekseltjes

van A. hybridus zijn meestal rimpelig en geven de hele vrucht een rimpelig uiter-

lijk, doordat het gladde onderste gedeelte van de vrucht door het bloemdek wordt

omsloten.
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