
"De klokjesgentiaan heeft actief beheer

nodig. Zonder beheer legt deze plant vroeg

of laat het loodje. Meestal duurt dat dan

erg lang, want de planten van de klokjes-

gentiaan kunnen erg oud worden, wel

veertig jaar." Gerard Oostermeijer is

populatiebioloog. Hij promoveerde in 1996

aan de Universiteit van Amsterdam op een

proefschrift over de levensvatbaarheid van

kleine populaties van de klokjesgentiaan.

Daarna werkte hij twee jaar bij de Vlinder-

stichting en gaf daar onder meer de eerste

aanzet tot het soortbeschermingsplan voor

het gentiaanblauwtje: "De klokjesgentiaan

profiteert momenteel van de Blauwe

Brigade, die door de Vlinderstichting in het

leven is geroepen. Met het kleinschalige

plaggen voor het gentiaanblauwtje sla je

twee vliegen in één klap. Op een flink aan-

tal van de honderd plekken waar het

gentiaanblauwtje nog rondfladderde, heb-

ben vrijwilligers met de hand kleine stukjes

geplagd. Daarmee creëren ze nieuwe groei-

plaatsen voor de klokjesgentiaan en redden

ze populaties die zich in de dichte vegeta-

tie niet meer konden verjongen."

GEEN ZAADBANK
"De klokjesgentiaan is een kritische soort,

want de plant is afhankelijk van vers zaad

dat in een zeer open vegetatie terechtkomt"

vertelt Gerard Oostermeijer: "Zaden van

struikhei en dophei blijven jarenlang kiem-

krachtig. Als je een vergrast heideterrein

plagt, dan krijg je deze planten altijd wel

terug. Bij de gentiaan is dat anders. De

kiemkracht van de meeste zaden blijft

slechts één jaar behouden en slechts een

heel klein deel overleeft langer. Er zit dus

geen enorme zaadvoorraad in de bodem

en na het plaggen moet er vers zaad

inwaaien. De zaden van de klokjesgentiaan

kiemen bij voorkeur op kale grond, dus de

eerste twee jaar na het plaggen zijn

cruciaal. Na drie à vier jaar is de zaak vaak

alweer te ver dichtgegroeid. In de herfst

worden de superlichte zaden door de wind

uit de zaaddozen geschud. Maar de wind

neemt de zaden hooguit enkele meters

mee, dus het plaggen moet echt in de

buurt van vitale planten gebeuren."

INTEELT
"Het kleinschalige plaggen werkt niet

altijd," waarschuwt Oostermeijer: "Een

populatie moet liefst een minimum aantal

van circa vijftig planten tellen. Als de

populatie te lang aan zijn lot is overgelaten

en het aantal overgebleven planten is

kleiner dan vijftig, dan is de zaadproductie

vaak te gering. In combinatie met inteelt

levert dat problemen op. Soms is het

beheer dan perfect, maar lukt het toch niet

om een populatie in stand te houden. 

Bij de klokjesgentiaan zie je duidelijk het

probleem van geïsoleerde restpopulaties.

'Alles is overal, het milieu selecteert', zei

Victor Westhoff altijd. Dat was in zijn tijd

misschien wel zo, maar tegenwoordig kun-

nen we dat helaas niet meer stellen. Alles is

niet meer overal. Soms is het beheer perfect

en is het milieu geschikt, maar is de versnip-

pering voor de klokjesgentiaan echt een

probleem: de zaadbron is dan te ver weg.

We moeten dus werken met de populaties

die nog resteren en vanuit die basis verder

bouwen. Het vrijwilligerswerk van de Blauwe

Brigade is daarbij van groot belang."
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Als klokjesgentianen rijk bloeien, dan is dat eigenlijk een teken dat het niet goed gaat.
Het gaat dan vaak om een handvol grote planten, van wel dertig à veertig jaar oud,
die in een hoekje van vergraste heide staan weg te kwijnen. Zonder speciaal beheer
kunnen deze planten zich niet meer uitzaaien en zal de populatie binnen tien jaar het
veld ruimen.

Soort van de maand in juli

Klokjesgentiaan profiteert
van 'Blauwe Brigade'

TEL MEE
Tijdens het project ‘Soort van de maand’ worden

twaalf soorten in de schijnwerpers gezet, die samen

de variatie in de Nederlandse natuur zichtbaar

maken. De Vereniging voor Onderzoek Flora en

Fauna (VOFF) probeert van dit twaalftal zo veel

mogelijk waarnemingen te verzamelen. 

In juni vraagt de KNNV extra aandacht voor de

weidebeekjuffer, in juli zet de Stichting FLORON de

klokjesgentiaan in de schijnwerpers. 

Alle waarnemingen kunnen worden gemeld via

www.soortvandemaand.nl

PORTRET VAN DE KLOKJESGENTIAAN
(Gentiana pneumonanthe)

Herkenning

De klokjesgentiaan is gemakkelijk te herkennen aan

de trechtervormige, vijftallige bloemen. De bloem-

kroon is donkerblauw, met groene strepen aan de

buitenkant en groene stippen aan de binnenzijde.

De klokjesgentiaan is de waardplant van het

gentiaanblauwtje (Maculinea alcon). Deze vlinder

zet haar eitjes uitsluitend af op de knoppen en

bloemen; deze eitjes zijn duidelijk zichtbaar als

witte stipjes.

Bloeiperiode

Juli-september

Biotoop en verspreiding

De klokjesgentiaan was vroeger een veel voorko-

mende soort van heideterreinen, schrale graslanden

en bermen op de zandgronden, maar is de laatste

decennia sterk in aantal afgenomen. Het is een van

de soorten van het Bedreigde Soorten Project van

FLORON (zie www.floron.nl). 

Op de klokjesgentiaan zijn de witte

eitjes van het gentiaanblauwtje te

zien. FOTO: SAXIFRAGA/JAN VAN DER

STRAATEN


