Tabel 1

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)
Maaien	Op dijktaluds 2 keer per jaar maaien: vanaf half juni
Een lage plant met vrij smal lijnvormige

en vanaf half september. Maaisel afvoeren.

bladeren. De bloemen zijn van binnen

Schonen	-

wit en van buiten groen en zitten in een

Baggeren	-

schermvormige tros.

Begrazen 	Extensieve begrazing is gunstig; echter niet in mei,
juni (tijdens de bloeitijd).

Foto: Saskia Vleeming

Snoeien/dunnen	Enkele schaduwgevende struiken/bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecoloog
Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen
(de plant is zoutgevoelig).
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecoloog.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecoloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Landplant van vochtige, matig voedselrijke, zandige
tot kleiige bodem. Gewone vogelmelk groeit in het
bos of in grasland/op dijken. In het bos doorgaans
op plekken met enige dynamiek, waardoor de bodem
niet oppervlakkig verzuurd als gevolg van humusacsoort niet aanwezig

cumulatie, bijvoorbeeld langs paden en in over-

soort (recent) aanwezig

stromingsbossen (echter relatief hoog en zandig).
In grasland doorgaans kenmerkend voor het matig
voedselrijk glanshaverhooiland. Dikwijls op de schaduw- zijde van dijktaluds en op zwaardere bodems.
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Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: mei-juni. Tijdens de bloei beginnen
de bladeren vanaf de top te verdorren. Vaak bevat
de plant in zijn eerste levensjaar nog geen blad. In
Nederland vermeerdert de plant zich via nevenbollen.
De plant overwintert als bolgewas in de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum
Aanbevelingen

-	Openhouden van de vegetatie door o.a. 2 keer per
jaar maaien, waarmee concurrentiekrachtiger soorten worden teruggedrongen.
-	Lichte begrazing is gunstig.
-	In het bos is maaien en begrazen niet nodig.

Verspreiding binnen Nederland	Plaatselijk vrij algemeen tot vrij zeldzaam. De plant
verwildert soms vanuit tuinen. De laatste jaren is de
soort sterk toegenomen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005. Van Looy
en De Blust, 1999.
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