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Abstract. - First observation of Campanula fenestrel-
lata as a garden escape in Belgium. Campanula fene-
strellata Feer has been observed on a brick wall in Hum-
beek since 2001. It's a cultivated species that belongs to
the complex of C. garganica; sometimes sold as C.
elatines subsp. fenestrellata. It is briefly described, and
some morphological characters are given that allow to
distinguish it from other naturalised Campanulas growing
on walls, such as C. portenschlagiana and C, poschar-
skyana. Many of the accompanying plant species found
on the old wall belong to the Asplenietum rula-murario-
trichoinanis.

Résumé, - Première observation en Belgique de Cam-
panula fenestrellata échappé de culture. Campanula
fenestrellata Feer a été observé depuis 2001 sur un mur
de briques à Humbeek, Cette espèce cultivée appartient au
complexe de C. garganica; elle se vend parfois sous le
nom de C, elatines subsp. fenestrellata. Une brève
description en est donnée, ainsi que les caractères
morphologiques qui permettent de la distinguer d'autres
espèces de campanules naturalisées poussant sur des
murs, telles C. portenschlagiana et C. poscharskyana. La
plupart des espèces accompagnatrices font partie de
l'Asplenietum ruta-murario-trichomanis.

Op de kaaimuren van het kanaal van Wille-
broek in Humbeek heb ik sinds 2001 een ver-
wilderende Campanula waargenomen (herb.
A. Ronse 264). Hoewel de kussenvormige,
weelderig bloeiende planten op het eerste
zicht gelijken op Campanula portenschla-
giana Schuit. (Dalmatiëklokje) en op C.
poscharskyana Degen (kruipklokje), verschil-
len ze duidelijk van die beide soorten.
Opzoekingen in de literatuur en in herbaria
hebben aangetoond dat het gaat om C.
fenestrellata Feer, een soort die behoort tot
het complex van C. garganica Ten.; in
sommige werken wordt de soort niet als
zodanig erkend, maar wordt ze beschouwd als
een ondersoort van deze laatste, namelijk als
C. garganica Ten. subsp. fenestrellata (Feer)
Hayek. Campanula fenestrellata is endemisch
in Dalmatiè' (Kroatië), terwijl C. garganica
sensu stricto endemisch is in de Monte
Gargano, langs de oostkust van Italië. De
beide soorten worden bij ons vaak gekweekt,

o.a. als rotsplant, en er worden talrijke varië-
teiten en cultuurvormen in de handel aange-
boden, meestal onder de naam C. garganica.
Campanula fenestrellata wordt soms aange-
boden als C. elatines subs, fenestrellata.

C. fenestrellata is een soort die in haar
oorsprongsgebied groeit op rotsblokken, in
rotsspleten en in grotten in kalksteen, in de
volle zon tot halfschaduw (o.a. Fedorov &
Kovanda 1976). Er zijn drie ondersoorten
beschreven, met name subsp. fenestrellata,
subsp. istriaca (Feer) Fedorov en subsp. deba-
rensis (Rech. fil.) Damboldt. Ze worden van
elkaar onderscheiden op basis van de beharing
van de planten en op basis van teruggeslagen
dan wel uitstaande kelkslippen. De planten in
Humbeek zijn onbehaard, groeien kussen-
vormig uit, bloeien in juni en hebben paars-
blauwe bloemen. Ze behoren tot de ondersoort
fenestrellata, een niet behaarde ondersoort
(met uitzondering van sommige bloemdelen)
met uitstaande kelkslippen. Een foto van dit
taxon staat op www.cambridge2000.com/
gallery/html/P61414017e.html.

Van verwante soorten onderscheidt C.
fenestrellata zich door het voorkomen van
blauw stuifmeel en door de stervormige, diep
ingesneden kroon (in plaats van breed trech-
tervormig of klokvormig) (Feer 1890; Dam-
boldt 1965). Ze bezit een compactere habitus
en kleinere bladeren dan C. garganica (Crook
1951); beide soorten bezitten zowel behaarde
als kale vormen of ondersoorten.

Van C. elatines verschillen de beide soor-
ten door het voorkomen van niet-bloeiende
scheuten (Fedorov & Kovanda 1976). Van C.
portenschlagiana en C. poscharskyana ver-
schilt C. fenestrellata door de diep ingesne-
den, stervormige kroon, de ver uit de kroon
stekende stijl en door kleinere bladeren met
een kortere, gevleugelde bladsteel. Campa-
nula fenestrellata verschilt van C. poschar-
skyana onder andere door de meer compacte,
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kussenvormige habitus (C. poscharskyana
vormt tot 70 cm lange stengels).

Tabel 1 geeft de verschillen tussen de drie
in België verwilderde soorten; ze is gebaseerd
op eigen waarnemingen en op literatuur (Feer
1890; Turrill 1954 en 1959; Damboldt 1965).

In Humbeek staat C. fenestrellata enkel op
de bakstenen kaaimuur langs de westelijke
oever van het kanaal. De soort komt er voor
over een lengte van ongeveer 50 m en groeit
op de bovenste 30 cm van de muur. De
begeleidende plantensoorten zijn o.a. Asple-
nium ruta-muraria, Asplenium trichomanes
subsp. quadrivalens en Cymbalaria muralis,
allemaal taxa die typisch zijn voor de muur-
varen-associatie (Asplenietum ruta-murario-
trichomanis), een associatie die voorkomt op
oude bakstenen muren. De ecologie van deze
associatie wordt gekenmerkt door grote
schommelingen in temperatuur en vochtigheid
en geringe bewortelingsmogelijkheden (Scha-
minée et al 1998). Andere soorten, die ook
vaak in muurvegetaties voorkomen, zijn Are-
naria serpyüifolia, Conyza canadensis, Poa
compressa en Sonchus oleraceus. Verder
noteerden we als begeleidende soorten Achil-
lea millefolium, Agrostis stolonifera, Apera
spica-venti, Arabidopsis thaliana, Arrhena-
therum elatius, Betula pendula (zaailingen),
Bromus tectorum, Bromus sterilis, Cerastium
semidecandrum, Erophila verna, Festuca
rubra, Hieracium bauhinii, Hordeum muri-
num, Plantago lanceolata, Senecio jacobaea,
S. viscosus, Trifolium dubium en, enkele
meters verderop, ook Sedum acre.

In Humbeek wordt C. fenestrellata onge-
veer 500 m ten zuidwesten van de beschreven
groeiplaats in een tuin gekweekt. Dit is moge-
lijks de bron van waaruit de soort ontsnapt is,
waarna ze zich vermoedelijk via zaden
verbreid heeft.

Op andere plaatsen langs het kanaal, vanaf
Kapelle-op-den-Bos tot Vilvoorde, heb ik
deze soort niet aangetroffen, maar er zijn op
deze strook geen andere plaatsen met een
oude bakstenen kaaimuur, aangezien er vaak
herstellingswerken of verbredingen van het
kanaal zijn uitgevoerd. Wel heb ik op een
brug over een zijarm van het kanaal, op de
grens van Verbrande Brug (Grimbergen) en
Vilvoorde, in 2001 een exemplaar van Cam-
panula poscharskyana aangetroffen (herb. A.
Ronse 180). De plant groeide daar tussen
straatstenen op de brug zelf. Ze werd in 2003
vernietigd bij de renovatie van de brug.

Voor België vond ik noch in de literatuur
noch in herbaria (BR en GENT) aanduidingen
van verwildering van Campanula fenestrellata
of C. garganica. De soort wordt door Hille-
gers en Weeda (2003) niet vermeld voor
Nederland. Wel zijn er voor Groot-Brittannië
meerdere meldingen gemaakt van verwil-
dering van C. garganica, zowel in Wiltshire
(Grose 1957) als in Lancastershire (Grenfell
1988). Bij deze meldingen gaat het, gezien het
beschreven verspreidingsgebied, blijkbaar om
C. garganica s.L; het is dus mogelijk dat het
in sommige gevallen C. fenestrellata betreft.
De waarnemingen zijn gedaan op een muur,
tussen straatstenen en in een grot.

Tabel 1. Differentiërende kenmerken tussen Campanula fenestrellala subsp. fenestrellata, C. poscharskyana
en C. portenschlagiana (afmetingen in mm)

C. fenestrellata
subsp. fenestrellata

C. poscharskyana C. portenschlagiana

Bladeren Beharing

Afmetingen

kaal

max. 25 x 30

behaard

max. 70 x 60

zeer kort behaard

max. 35 x 40

Kelk Beharing kaal

aantal slippen 5

vorm slippen priemvormig

afmeting slippen max. 4 x 1,5

randen lang gewimperd

7-8

smal driehoekig

max. 9 x 3

zeer kort behaard

5

smal driehoekig

max. 4 x 1

Insnijding kroon

Vorm kroon

Stijl t.o.v. kroon

3/4 .

stervormig

duidelijk uitstekend

2/3

breed trechtervormig

nauwelijks uitstekend

1/3

klokvormig

niet uitstekend
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