
NATUURCOLUMN  
 
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens elke 
wandeling verwonder ik me over de pracht en de diversiteit van de Spaanse 
mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of groen. Alles groeit 
en bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het hele jaar rond. 
Zelfs in de zomer. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en 
bontgekleurde vogels vliegen in de helderblauwe lucht.                                                       
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de 
mediterrane natuur in de literatuur. In elke column zal ik een plant of dier in 
het zonnetje zetten. Geniet met me mee.  

 
 
Helichrysum decumbens, Strobloem 
 
Na enkele dagen met de broodnodige maartse regenbuitjes is het nu volop voorjaar. De uitbundige 
bloesempracht van de amandelbomen is nu op zijn retour. Daarvoor in de plaats bloeien andere 
fruitbomen zoals bijvoorbeeld de nectarines, citroenen en sinaasappels. Kruiden maken nu een ware 
groeispurt. Vogels fluiten en zijn al druk in de weer. 
Het is moeilijk kiezen wie ik deze keer in het zonnetje zal zetten. Mijn oog valt tijdens een 
kustwandeling op een klein zilvergrijs polletje met vrolijk stemmende gele bloemetjes. 
 
Het blijkt een plant uit het geslacht Helichrysum te zijn. De soort is 
Helichrysum decumbens. Het plantje doet wat droog aan en de 
bloemetjes lijken wel een beetje op de papieren crêpepapier bloemen 
in miniuitvoering. Ook heeft het een typische, moeilijk te omschrijven 
geur. Insecten vliegen hongerig af en aan op deze voorjaarsbloeier. 
Het plantje groeit op plaatsen waar ook tijm groeit en in 
struikgewassen in zonnige en droge streken. Door wat 
internetspeurwerk ontdekte ik ook nog een andere groeiplaats. 
Daarover hieronder meer. In het Spaans wordt het geslacht 
Siempreviva genoemd (altijd in leven), vanwege de altijd aanwezige 
zilverkleurige blaadjes. 
 
In de naam Helichrysum vinden we het Griekse Helios, de zon, en chrysos dat goud betekent. 
Zonnegoud dus. Decumbens betekent liggend omdat de stengels, naast rechtopstaand, ook vaak op de 
grond liggend groeien. Het geslacht Helichrysum bevat wel 600 soorten. Helichrysum soorten kunnen 
we allemaal strobloemen noemen. Maar er zijn veel verschillen. Volgens de literatuur is de 
naamgeving van dit geslacht complex en nog niet volledig juist ingedeeld. 
De veel voor oliën en in gerechten gebruikte Kerrieplant (Helichrysum italicum) lijkt op de 
Helichrysum decumbens. De strobloemen die in boeketten zitten, zijn groter en kleurrijker en die 
heten dan weer Xerochrysum bracteatum. De verwarring ontstaat ook doordat onze soort niet in 
Nederland voorkomt en dus geen officiële Nederlandse naam heeft. Dus laat uw fantasie de vrije loop. 
Voor het gemak houd ik het bij de geslachtsnaam strobloem. 
Verder lezend over Helichrysum decumbens ontdek ik dat dit plantje bij wetenschappers in beeld is als 
indicator en fytostabilisator van zware metalen in de bodem. Het vermogen tot fytostabilisatie houdt 
in, dat bepaalde planten in staat zijn verontreinigende bodemstoffen te stabiliseren. 
 
 
 
 
 
 
 



Dit verschijnsel kende ik al van vroegere excursies naar het Belgische 
La Calamine. Daar, en langs sommige plekjes langs de Geul 
(Limburgs beekje) bloeit het mooie zinkviooltje. Van nature kwam dit 
plantje in La Calamine al voor. Een indicatie dat hier zink in de bodem 
te vinden is. Het plantje heeft zich aangepast aan de overmaat aan zink 
door de activiteiten van het vroegere mijnbouwbedrijf aldaar. De 
zinkmijnen zijn nu gesloten maar er ligt nog wel veel mijnafval. 
Hierop gedijen bepaalde planten die kunnen leven op deze grond met 
zware metalen. De beroemde en unieke zinkflora. Bij overstromingen 
ontvangt de Geul de metalen en zaden, zodat ook daar op bepaalde 
plaatsen zinkflora gevonden kan worden. Tot zover dit interessante 
uitstapje naar België en Nederland. 

Zinkviooltje. Bron Wikipedia 
 
Ook in onze omgeving hier in Spanje is er een bloeiende mijnbouwperiode geweest. De in allerlei 
tinten gekleurde afvalbergen bij Cartagena en Mazarrón getuigen daar nog van. Het kan dus niet 
anders dan dat ook hier bepaalde planten indicatoren zijn geweest, en dus bestand zijn tegen dit 
extreme milieu. Het ontstane afval in deze mijnbouw vormt een milieurisico door verspreiding van de 
zware metalen, zoals lood en zink door wind en afvloeiing, (net zoals bij de Geul). 

 
Fytostabilisatie kan een interessante en goedkope manier zijn 
om milieurisico’s te verminderen. Bepaalde planten zijn in staat 
de zware metalen op te nemen. De regio Murcia heeft enkele 
jaren geleden, na inventarisatie van vervuilde 
mijnbouwbodems, onderzoeken laten uitvoeren naar 
mogelijkheden voor herbegroeiing en landschapsbeheer. 
Onderzoeksgebied was de Santa Antonieta mijn bij La Unión. 
Hier werden acht plantensoorten aangeplant en bemonsterd. 
Ēén van deze planten is onze strobloem, (Helichrysum 
decumbens). Het resultaat was zeer positief. De planten namen 
in hun wortels inderdaad zware metalen op. In het laboratorium 
kon dit exact gemeten worden. 
 
‘Hierdoor zijn er kansen om de bodem te stabiliseren en te 
immobiliseren, de bodem vast te houden en een nieuw 
landschap te creëren dat in de omgeving is geïntegreerd,’ (vrij 
vertaald citaat uit het onderzoeksrapport). 
 

En zo blijkt dat dit bescheiden ogende plantje meer in zich heeft dan je op het eerste gezicht zou 
denken.  Farmaceuten en onderzoekwetenschappers, ecologen en landschapsbeheerders, 
medicijnmannen in Afrika, natuurwinkels en bloemisten. Allen zien ze de waarde van Helichrysum. 
Niet alleen voor de mens maar ook voor de aarde. Geniet van de bloei van het zonnegoud! 
 
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De foto’s zijn van eigen 
hand.  

Met zonnige natuurgroeten,	Anja		

 


