Tabel 2

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe
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, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: In september-oktober.
Klokjesgentiaan is 15 tot 60 cm hoog.

Schonen	Zie gedragscode

De bloem is trechtervormig en blauw tot

Baggeren	Zie gedragscode

paars van kleur. De bloem heeft groene

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief of periodiek.

stippen aan de binnenkant en groene

Snoeien/dunnen	-

strepen aan de buitenkant. De bladeren

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode

zijn langwerpig.

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
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Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige
ingrepen in de waterhuishouding mogelijk.
Groeiplaats	Een plant van zonnige plaatsen op natte, zure, matig
voedselarme grond. Op zand, leem en veengrond. De
bodem is in de winter drassig en droogt in de zomer
slechts oppervlakkig uit. De soort groeit in vochtige
tot natte heiden, in korte graslanden, in blauwgraslanden, op afgeplagde terreinen en langs venoevers.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-september. De zaden worden via de
soort niet aanwezig

wind verspreid vanaf augustus tot in de herfst. Het

soort (recent) aanwezig

zaad blijft zelden langer dan één jaar kiemkrachtig.
Onder droge omstandigheden kunnen de zaden niet
kiemen. Op kale grond kiemen de zaden goed. De
plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen
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op of onder de grond. Nieuwe scheuten zijn al vanaf
de nazomer aanwezig.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe
Aanbevelingen	- Er mag pas laat in het seizoen gemaaid worden, 		
omdat eind juli tot half augustus de dagvlinder 		
gentiaanblauwtje eitjes afzet op de klokjesgenti-		
aan. Eveneens dienen nesten van de steekmier 		
(de waardmier van het gentiaanblauwtje) te worden
ontzien bij het uitvoeren van beheerwerkzaam		 heden.
-	Instandhouden specifieke waterhuishouding en lage
waterstanden vermijden. Bij herstel grondwater
invloed: geleidelijk vernatten verspreid over meerdere jaren. Niet teveel vernatting vanwege nesten
van de steekmier, die minder goed tegen inundatie
kunnen dan de klokjesgentiaan zelf.
-	Kleinschalig plaggen en opslag verwijderen bij
vergrassing of bosopslag.
Verspreiding binnen Nederland	Op de pleistocene zandgronden, in sommige
laagveengebieden en in de duinen van Texel,
Terschelling en Ameland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1996.
Websites: flora.instnat.be; www.gentiaanblautwje.nl
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