Tabel 2

Veldsalie Salvia pratensis
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei
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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 in
september-oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief tijdens groeiseizoen, eventueel intensiever daarbuiten.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Opslag verwijderen.
Een plant van 30 tot 80 cm hoog. Veld-

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

salie bloeit met blauwpaarse bloemen

of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk

(soms lichtblauw, roze of wit). De bloemen

opnieuw uitplanten onder begeleiding van een

zijn tot 2,5 cm groot en staan in kran-

deskundige.

sen rondom de stengel. De bladeren zijn

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

langwerpig (onderin) tot rond (bovenin)
en rimpelig. De plant is behaard en licht

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

aromatisch.

Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode

Foto: Gerlof Hoefsloot/

	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en
zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begelei-

Bureau Waardenburg

ding 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	Groeiplaats	Plant van matig vochtige, matig voedselarme tot
matig voedselrijke, kalkrijke grond. Zowel op slibhoudend zand als op zandig klei. Op zonnige plaatsen.
soort niet aanwezig

De soort is karakteristiek voor stroomdalgrasland en

soort (recent) aanwezig

komt ook voor in kalkgrasland en minder productieve,
kalkrijke Glanshaver-hooilanden. Op oeverwallen, in
bermen, hoge ruggen in uiterwaarden en op dijken
langs rivieren.
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Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: mei-juli, soms tot in de herfst. Zaadverspreiding van juni tot en met augustus via dieren
en regenwater. Het zaad is waarschijnlijk minder dan
één jaar kiemkrachtig. Voor de kieming is zij afhankelijk van kale plekken in het grasmat of molshopen.
De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Veldsalie Salvia pratensis
Aanbevelingen

-	Beheren door begrazing of maaien. Overbeweiding
voorkomen.
-	Veldsalie heeft met name op relatief vochtige
kleigronden (uiterwaarden en oeverwallen) baat bij
begrazingsbeheer, omdat grazers de soort mijden
en gunstige kiemplekken doen ontstaan (opengetrapte plekken).
-	Veldsalie heeft met name op droge, zandige,
relatief schrale bodem baat bij maaibeheer. Op
deze gronden zijn namelijk eerder kale plekken
(en dus geschikte kiemplekken) te vinden dan op
kleibodems. Op kleibodems ontstaan als gevolg van
maaibeheer vaak dichte grasmatten.

Verspreiding binnen Nederland	Langs de rivieren en in Limburg en Zeeland. Ook vaak
verwilderd of ingezaaid, ook buiten zijn oorspronke
lijke verspreidingsgebied.
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
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