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Hoofdjesgilia, een blauwe vlinderlokker

Erik de Vries

Het geslacht Gilia is met haar ongeveer 120

soorten één-, tweejarige en vaste planten

voornamelijk vertegenwoordigd in Westelijk

Noord-Amerika. Ze is in ons land niet in-

heems, al wordt een drietal soorten wel eens

verwilderd aangetroffen.

Het geslacht Giliabehoort tot de familie van

de Polemoniaceaeofwel Vlambloemfamilie

(Phloxen), waartoe ook de bij veel tuinlief-

hebbers bekende Jacobsladder hoort. Hoofd-

jesgilia (Gilia capitata) is dan ook gewoon

een verfijnde uitgave van Jacobsladder.

NECTARBRON

Van het geslacht Gilia zijn bij ons alleen een-

jarige soorten in cultuur. Hoofdjesgilia is

daarvan zeker niet de minst opvallende. Het

plantje wordt gemiddeld 45 cm hoog en

heeft frisgroen, diep ingesneden, fijn (varen-

achtig) blad. De vele bloempjes verschijnen

van juni tot augustus. Ze staan, zoals de

naam Hoofdjesgilea al aangeeft, in hoofdjes

en hebben een lavendelblauwe tot hemels-

blauwe kleur. De bloemen trekken naast tal

van andere insekten zoals bijen, voorna-

melijk witjes. Kleine vos en Kleine vuur-

vlinder aan. Hoofdjesgilia kan daarmee ze-

ker tot de aantrekkelijke nectarplanten gere-

kend worden.

VERZORGING

In de tuin komt Hoofdjesgilia het best tot

haar recht op een zonnige standplaats. Ze

heeft een voorkeur voor lichte grond, maar

gewone tuingrond is ook goed. De plantaf-

stand is ongeveer 10 tot 20 cm. Ze kan in

maart of april direct ter plaatse worden ge-

zaaid en hoeft nauwelijks te worden afge-

dekt (alleen licht inharken).

Het zaad is door een gellaagje omgeven,

waardoor een snelle kieming gewaarborgd

wordt. Op haar plaats van herkomst (Califor-

nië) komt dat goed van pas, omdat daar in

het voorjaar de hoeveelheid neerslag snel af-

neemt en in de zomer minimaal is. Hetzelfde

gellaagje speelt ons, in onze vaak vochtige

zomers, parten wanneer we zaad willen win-

nen: één regenbui is al voldoende om de

hoofdjes in een drillige, kliederige massa te

doen veranderen. Als we toch zaad willen

winnen, moet er binnen gedroogd worden.

SNIJBLOEMEN

Behalve dat Hoofdjesgilia voor een vrolijke

noot in de tuin zorgt, levert ze ook goede

snijbloemen. Helaas raakt ze gewoonlijk al

weer uitgebloeid als veel vlindersoorten op

Hoofdjesgilea met eenKleine

vuurvlinder.

Tekening: Erik de Vries.

Hoofdjesgilia vormt een opvallende verschijning in

elke tuin, temeer daar bezoekende vlinders scherp te-

gen het vele blauw van de bloempjes afsteken. Deze

eenjarige plant kan gemakkelijk tussen andere planten

worden ingezaaid en zal elk voorjaar vanzelf weer te-

rugkomen.
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hun piek komen. Als u echter verscheidene

malen op dezelfde plaats inzaait, bent u ver-

zekerd van een gespreide bloei terwijl u va-

ker bloemen kunt plukken: de vrijgekomen

plaatsen worden dan door nieuwe plantjes in-

genomen. Zo profiteren ook de vlinders mee!

De plant is goed te gebruiken om zo tussen

vaste planten en kleine struikjes door te zaai-

en, mits de kleursamenstelling van de tuin

niet al druk is. Bijvoorbeeld combinaties met

Lavendel, Sieruien Duifkruid leveren een

frisse aanblik op.

SUMMARY

The blue flowers of Gilia

capita attract many

butterflies and other

insects. This annual plant

is easy to grow and can

also be used as a cut-flower.

Klein geaderdwitje nectar-

drinkend op Hoofdjesgilea.
Foto: Inge van Hatder.


