Tabel 2

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia
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. Bij
Een insectenetende plant van 0,5 tot

voorkeur in september-oktober.

30 cm groot. De bladeren hebben rode

Schonen	Zie gedragscode

tentakels met daarop kleverige vochtdrup-

Baggeren	Zie gedragscode

peltjes. De bloemen zijn klein en wit.

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing is

Onderscheid met de andere zonnedauwsoorten: rondere bladeren, die plat tegen

mogelijk.
Snoeien/dunnen	-

de grond gedrukt zijn en een behaarde

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode

bladsteel.

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Foto: Klaas van Haeringen/Buiten-Beeld
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: 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	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige,
plotselinge ingrepen in de waterhuishouding door
voeren.
Groeiplaats	Een plant van open, natte, zure grond op zand en
veen. De soort is karakteristiek voor natte heidevegetaties en hoogveenvegetaties en kan daarnaast
voorkomen in natte, kalkarme duinvalleien en in
soort niet aanwezig

laagveengebieden (veenmosrietland, veenheide).

soort (recent) aanwezig

Ook wel op kale plekken langs slootkanten. Ronde
zonnedauw verdraagt geen langdurige winterinundatie. De soort groeit meestal in min of meer stabiele
vegetaties tussen veenmos, en treedt minder vaak
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op als pionier, in vergelijking met de verwante soort
kleine zonnedauw.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Zaadverspreiding van
augustus tot in de herfst door wind, dieren en regenwater. Het zaad blijft 1-5 jaar kiemkrachtig. Het zaad
ontkiemt pas na een vorstperiode. De plant vermeer
dert zich ook vegetatief via broedknoppen. De plant
is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of
onder de grond.
Aanbevelingen

-	Niet bemesten.
-	Niet ontwateren.
-	Voorkom verbossing, eventueel door beheer van
maaien en afvoeren, voorzichtig plaggen of (zeer)
extensieve begrazing.
-	Stimuleren van veenmosgroei (drijvend of op land).

Verspreiding binnen Nederland	Verspreid door Nederland. Niet in Zeeland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée et al., 1995.
Websites: flora.instnat.be; www.soortenbank.nl;
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