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Erigeron karvinskianus DC. (Muurfijnstraal), een nieuwe

inheemse urbane soort

Ton Denters (Veemkade 1106, 1019 BZ Amsterdam)

Erigeron karvinskianus DC. (MexicanFleabeane) recently indigenousin urban regions

Erigeron karvinskianus has been reported from several localities in pavement and on quay-walls in

Amsterdam. Its phyto-sociological position is discussed.

Inleiding

Nederland heefteen omvangrijke neofytenflora. Met name het stedelijk gebied biedt

veel nieuwelingen een eerste onderkomen. Vanuit de stedelijke voorposten worden

vaak grote delen van (sub)urbaan Nederland veroverd. Bezemkruiskruid (Senecio

inaequidens) en Straatliefdegras (Eragrostis pilosa) zijn aansprekende recente voor-

beelden. Mogelijk zal Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus) hen volgen, maar

waarschijnlijk in een veel lager tempo, gelet op de voorzichtige expansie elders in

Europa.

In Amsterdam heeft Muurfijnstraal zich naar alle waarschijnlijk definitief geves-

tigd. Zij is hier sinds 1993 op een negental, verspreid over de stad liggende groei-

plaatsen aangetroffen. Op al deze plaatsen is Muurfijnstraal schijnbaar spontaan

verschenen, op standplaatsen die voor deze soort passend zijn te noemen. Hoe dan

ook: Muurfijnstraal doet het goed in haar nieuwe omgeving, zij weet zich voor-

beeldig te handhaven en uit te breiden. De vondsten in Amsterdam zijn de eerste in

Nederland.2

In ditartikel wordt nader ingegaan op het voorkomen van Muurfijnstraal in Am-

sterdam, mede in relatie tot areaaluitbreiding die deze soort in het Europese kust-

gebied laat zien.

Beschrijving³

Muurfijnstraal is een opvallende overblijvende plant, die goed te onderscheiden is

van aanverwante soorten. Kenmerkend zijn de liggende tot licht opstijgende sterk

vertakte stengels, waarop talrijke lange ranke bloeistengels staan met bloemhoofdjes

die veel weg hebben van teer uitgevoerde madeliefbloemen.In die zin heeft de soort

ook iets weg van een kleine witbloemige liggende aster, met name Kleine aster (Aster

tradescantii) en in mindere mate van Zomerfijnstraal (Erigeron annuus).

Muurfijnstraal heeft talrijke afstaande lintbloemen, die aanvankelijk wit of bleek

purper zijn en tenslotteroze verkleuren. In knop hebben de lintbloemen vaak purpe-

ren tinten. De plant bloeit uitbundig vanafeind juni, begin juli tot in november.4

Tenslotte bezit de plant naast bijna gaafrandige lijn-lancetvormige bladen ook mar-

kante drielobbige bladen, die zich aan de voet van de stengels bevinden. Deze lobben

hebben naar voren gerichte, spitse slippen.
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Areaal

Mondialeverspreiding 561
- Muurfijnstraal is van oorsprong een subtropische soort,

met een verspreidingsgebied dat zich beperkte tot Mexico en kleine delen van Guate-

mala en Panama. Van een dergelijk klein areaal is momenteel geen sprake meer, want

de soort heeft door menselijk toedoenhaar grenzenbehoorlijk verlegd. Zij is in eerste

instantie als sierplant, met name in (botanische) tuinen geïntroduceerd. Van daaruitis

zij verwilderden ingeburgerd.

De soort is zodoendeinheems geraakt in delenvan Zuid-Amerika, Afrika, Zuidoost-

Azië (India/Ceylon), Zuid-Australië, Nieuw-Zeeland,op enkele eilanden in het Paci-

fisch gebied (Hawaii/Fiji), alsook in West- en Zuid-Europa. Meusel en Jager7

spreken de verwachting uit dat Muurfijnstraal zeker nog verder terrein zal winnen,

maar dat het potentiële groeigebied wel grenzen kent, omdat de soort afhankelijk is

van het luchtvochtige oceanische klimaat.

Europese verspreiding 8 9 (Zie Fig. 1) - De verspreiding in Europa brengt die afhan-

kelijkheid duidelijk inbeeld. De soort is gebonden aan gebieden dieonder (sub)atlan-

tische invloed staan, waarbij Italië het meest oostelijk gelegen groeigebied vormt.

Hier is Muurfijnstraal plaatselijk talrijk te vinden met name rond het Lago di Como

en in het aangrenzende Zwitserse gebied rond Lugano (kanton Ticino). In dit over-

gangsgebied van Povlakte en Alpen is zij tot op 600 meter hoogte aangetroffen. Aan-

sluitend westwaarts is de soort te vinden langs de Franse zuidkust en het kustgebied

van Spanje en Portugal, met inbegrip van de Balearen (Mallorca) en de Azoren. Ver-

volgens volgt de soort de Franse westkust tot in Normandië (Cotentin) en in aanslui-

ting daarop de Kanaaleilanden. Zuid-Engeland en zuidelijk Ierland vormen tenslotte

de voorlopige noordgrens.

De verspreiding in Europa heeft zich geleidelijk voltrokken. Muurfijnstraal is als

sierplant met name in de tweede helft van de vorige eeuw (vanaf 1836) naar Europa

gehaald. 10 De soort burgerde vervolgens in: allereerst in Frankrijk (rond 1850), ver-

volgens inPortugal (1878), in Italië(eind vorige eeuw), in Zwitserland(1920-1921),

in Groot-Brittannië(na 1930) en recent in Zuid-Duitsland5
en waarschijnlijk in Oos-

tenrijk. 7

Oecologie

In Europa is Muurfijnstraal ingeburgerd op kalkarme, basenrijke steenachtige plaat-

sen, op oude muren en op rotsen.
7 Voorts legt zij een voorkeur aan de dag voor min

of meer nitrofieleomstandigheden. 11

De soort is eerder te typeren als oceanisch dan mediterraan.6 Zij is namelijk niet

zozeer gesteld op warmte, maar vooral sterk afhankelijk van luchtvochtige omstan-

digheden, zowel gedurende de zomer als de winter 7 11 De nabijheid van water speelt

steeds een rol. Op de meeste plaatsen wordt die rol vervuld door de toestroom van

vochtige zeelucht (oceanisch tot suboceanisch). Op plaatsen verder landinwaarts zorgt

de nabijheid van grotemeren voor vochtige luchtomstandigheden. Daarnaast is Muur-

fijnstraal vorstgevoelig. 11 Zij verdraagt weinig kou, komt derhalve niet op grotere

hoogten voor en groeit bij voorkeur op locaties die onder invloed staan van milde

(oceaan)lucht of op vochtige plaatsen die anderszins beschut worden tegen de kou.
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Synoecologie

Oberdorferbeschrijft, op basis van zijn bevindingen in Noord-Italië, Muurfijnstraal als

een kensoort van het Erigeronetum karvinskiani 11
,
welke volgens zijn inzicht een

eigen associatie vormt binnen het Parietarion judaicae van het Asplenietea tricho-

manis.12 Dat komt in grote lijnen overeen met de opvatting van Segal, die in zijn

dissertatie "Notes on wall vegetations" Muurfijnstraal ook als een kenmerkende soort

voor het Parietarion judaicea bestempelt. 13 In zijn studie beperkt Segal zich niet

alleen tot Zuid-Europa, maar neemt hij ook West-Europese groeiplaatsen in ogen-

schouw. Daarbij constateert hij enige verschillen. Zo merkt hij op dat de soort in

Zuid-Europa geen duidelijke voorkeur lijkt te hebben voor een bepaalde expositie, in

tegenstelling tot West-Europa, waar Muurfijstraal veelal voorkomt op zonnige Z-

exposities en N-exposities mijdt. Dit verschil komt tot uitdrukking in de begeleidende

Fig. 1. De verspreidng van Erigeron karvinskianus (Muurfijnstraal) in Europa.
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vegetaties, op basis waarvan Segal een tweedeling op associatieniveau doorvoert,

met voor Zuid-Europa een gemeenschap met Ficus carica en voor West-Europa een

gemeenschap met enkele atlantisch afhankelijke varensoorten, waarbij Asplenium

adiantum-nigrum en A. trichomanes concreet worden genoemd. Dit laatste is opmer-

kelijk omdat deze varensoorten bij ons niet typisch zijn voor het Parietarionjudaicea,

maar juist gelden als kensoorten voor het Cymbalario-Asplenion. 14 De indeling van

Segal lijkt op dit punt dan ook discutabel, ook al vanwege het geringe aantal op-

namen waarop hij dit baseert. 15 Al met al is de synoecologische positie van Muur-

fïjnstraal vooralsnog niet geheel duidelijk.

In Amsterdam kon kon tot op heden slechts één aanvullende opname worden

gemaakt. 16 In de opname is - in overeenstemming met Oberdorfer en Segal - een

relatief groot aantal min of meer nitrofieleen vochtafhankelijke soorten te vinden,

met als meest opvallende: Lycopus europaeus (Wolfspoot), Artemisia vulgaris (Bij-

voet), Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren), Mycelis muralis (Muursla), Epilobium

hirsutum (Harig wilgenroosje), Eupatorium cannabinum (Koninginnenkruid) en

Antirrhinum majus (Grote leeuwenbek). 17 De vegetatie draagt daarmeezekere ele-

menten van het Parietarion judaicea in zich, waarmee er een eerste voorzichtige

aanwijzing is dat Muurfijnstraal inderdaad ook bij ons een kensoort van deze ge-

meenschap is.

Voorkomen in Amsterdam

In Amsterdam is Muurfijnstraal van negen locaties bekend, die een zevental km-

hokken omvatten. De eerste vondst stamt uit 1993, toen de soort in het stadsdeel De

Baarsjes op het trottoir langs een gevelmuur werd gevonden. Sindsdien is de plant

op nog eens vijf van dergelijke plaatsen elders in Amsterdamopgedoken en daarnaast

driemaalop walmuren in het centrum van de stad. Op de meeste plaatsen is de soort

te karakteriseren als een pionier van open stenig terrein.

Hoe de soort in onze hoofdstadverspreid is geraakt is niet helemaalduidelijk. Op

geen van haar groeiplaatsen wordt zij in directe nabijheid in cultuur gehouden. Toch

moet worden aangenomen dat het in Amsterdamook om 'garden-escapes' gaat.

Locatie km-hok periode groeiplaats expo- aan-

sitie tal

Slotervaart 18 116-485 1995 Slotervaart, op trottoir langs gevelmuur - 2

Bos en Lommer 118-487 1993-1996 Baarsjes, op trottoir langs gevelmuur - 4

Centrum 121-487 1994-1996 Binnenstad, op trottoir langs gevelmuur -
1

121-487 1996 Binnenstad, op trottoir langs gevelmuur - 1

122-485 1995-1996 Binnenstad, op kademuur Amstel 0 1

122-487 1995-1996 Plantage, op walmuur Peperbrug zw 5

123-486 1995-1996 Plantage, op walmuur Entrepotdoksluis zo 21

123-486 1995 Plantage, op trottoir langs gevelmuur - 1

Oost 123-485 1996 Oostparkbuurt, op trottoir langs gevelmuur 2
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Wel is duidelijk dat de soort in haar nieuwe natuurlijke milieu een geheel eigen

leven leidt. Op de meeste groeiplaatsen heeft de soort zich tot nu toe weten te hand-

haven en deelsuit te breiden, met uitzondering van Slotervaart en één locatie in De

Plantage waar de soort als gevolg van onkruidbestrijding door de gemeente vakkun-

dig is verwijderd. Die dreiging doet zich ook elders voor.

Ons relatiefgematigde klimaat lijkt gunstig te zijn voor deze vorstgevoelige soort.

Zelfs bij meer strenge weersomstandigheden, zoals die zich afgelopen winter hebben

voorgedaan, heeft de soort zich kunnen handhaven. In die zin kan haar toekomst

hoopvol tegemoet worden gezien.

Toekomst in Nederland

De kans is groot dat Muurfijnstraal zich definitiefin onze stedelijke gebieden zal ves-

tigen. Gezien haar bindingen met zee zullen wij haar met name en allereerst in West-

Nederlandse steden tegemoetmoeten zien. Vermoedelijk zal de occupatie in ons land

geleidelijk verlopen, gezien de ervaringen elders. Het succes zal mede afhangen van

de kansen die de soort krijgt. Potentiële groeiplaatsen van Muurfijnstraal zijn name-

lijk bedreigd, omdat deze bij stedelijk onderhoud dikwijls overmatige aandacht krij-

gen. Voor wat betreft oude muren doet zich dezelfde problematiek voor waarmee

onze bedreigde inheemse muurflora te maken heeft: er wordt te veel (onnodig) ge-

restaureerd en schoongemaakt. Die schoonmaakdrang bedreigt ook de groeiplaatsen

langs gevelmuren, waardoor de soort in Amsterdam al op twee plaatsen het veld

heeftmoeten ruimen.
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14. J. H. J. Schaminée et al., in prep. Vegetatie van Nederland 4.

15. De bevindingen van Segal zijn gebaseerd op een zestal opnamen van Erigeron karvinskianus in

het eu/sub-atlantische verspreidingsgebied.
16. Tabel gemaakt aan de hand van M.H. Meertens & J.H.J. Schaminée, 1991 (zie noot 12):

Opname: Amsterdam-Centrum,Entrepotdoksluis, coörd. 123-486. Augustus 1996.

Substraat: 1,4 m hoge bakstenen sluismuur met 0,3 m hoge natuurstenen bovenrand.

Expositie: ZO

Proefvlak: 1 x 30 m^

Hoogte t.o.v waterspiegel: 0,1 m

Bedekking kruidlaag: 15 %

Bedekking moslaag: 3 %

Erigeron karvinskianus +.1 fl [21 ex.]

Klasse: Asplenietea trichomanis

Asplenium ruta-muraria 1.2 sp

Orde: Tortulo-Cymbalarietalia
Antirrhinum majus r.1 f

Tortula muralis 1.2 sp

Differentiërende soorten: Parietarion judaicae

Artemisia vulgaris 2.2 fl

Lycopus europaeus 2.2 fl

Marchantia polymorpha r.1 v

Differentiërende soorten: Cymbalario-Asplenion

Dryopteris filix-mas r. 1 v

Begeleiders:

Agrostis stolonifera 2.2 lf Elytrigia repens repens +.1 fr

Conyza canadensis 2.2 fl Poa annua +.1 fl

Linaria vulgaris 1.2 ff Sagina procumbens +.1 fr

Vulpia myuros 1.2 fr Ulmus minor +.1 vg

Crepis capillaris 1.1 fl Epilobium hirsutum r. 1 vg

Sonchus arvensis +.2 kn Eupatorium cannabinum r.1 fr

Veronica arvensis +.2 + Mycelis muralis r.1 vg

Anisantha sterilis +.1 fr Plantago lanceolata r.1 fr

Betula pendula +.1 vg Rubus caesius r.1 vg

Chamerion angustifolium +.1 fl Solidago gigantea r.1 fl

Hordeum murinum +.1 fr Tanacetum vulgare r.1 vg
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17. Antirrhinum majus wordt in Amsterdam zeer regelmatig gevonden op (oude) muren en op ste-

nige plaatsen, maar er is nergens sprake van inburgering. Het gaat steeds om uit cultuur ont-

snapte planten, die op sterk wisselende plaatsen optreden en die nergens langer dan één seizoen

standhouden.

18. De opgave uit Slotervaart is afkomstig van N. Ypenburg; de overige opgaven zijn van de auteur.


