Tabel 2

Parnassia Parnassia palustris
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: Jaarlijks maaien. De
plant ondervindt geen schade wanneer hij tijdens
de bloei wordt afgemaaid.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing.
Snoeien/dunnen	Een kleine plant van 15 tot 30 cm hoog

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode

met lange rechtopgaande bloemstelen.

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

De bloemen zijn wit met groene aderen.
Elke steel draagt één bloem. De bladeren

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

zijn rond tot hartvormig en staan laag

Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

bij de grond. De onderste bladeren hebben

of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk

een steeltje, de bovenste niet.

opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een des-
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kundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode
	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en
zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Een plant van zonnige, open tot grazige plaatsen op
natte tot vochtige, voedselarme, doorgaans kalkrijke,
onbemeste grond. Parnassia komt voor in (kalkrijk)
blauwgrasland, duinvalleien, strandvlakten en tril
venen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-september. Zaadverspreiding van

soort niet aanwezig

september tot in de winter. De zaden worden door

soort (recent) aanwezig

de wind verspreid, soms ook door (regen)water. Het
zaad blijft tot 5 jaar kiemkrachtig. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de
grond.
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Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Parnassia Parnassia palustris
Aanbevelingen

-	Tegengaan van verzuring door hydrologisch beheer
(stimuleren kalkrijk grondwater, indien aanwezig).
-	Op strandvlakten: stimuleren incidentele inundatie
met zeewater, waardoor buffering aanwezig blijft,
maar verzilting niet of zeer beperkt optreedt.
-	Indien nodig: verschralen door actief beheer (maaien en afvoeren).
-	Creëren van pionierssituaties op kalkrijke, vochtige
plekken.
-	Lage winterpeilen vermijden, maar winterinundatie
met zuur regenwater eveneens vermijden.
-	Indien nodig: regelmatig maaien om verruiging
tegen te gaan.

Verspreiding binnen Nederland	Vooral in de duinen (van Zeeland tot Schiermonnikoog) en op voormalige kwelders (Zeeland, Lauwersmeer). In het oosten van Nederland in kalkrijke
blauwgraslanden en kalkmoerassen, vooral in Gelderland en Overijssel. In het laagveengebied vooral in
Noordwest-Overijssel. Soms (in Drenthe) uitgezaaid.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée et al., 1996.
Websites: flora.instnat.be; www.floron.nl
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