De Bosgeelster
Aan de bewoners van dit huis,
In de berm van deze straat groeit een bijzonder
bolgewasje: de bosgeelster. Deze komt in het noorden
alleen voor op een smalle strook van de Hondsrug,
vanaf Emmen tot in de stad Groningen,. De
bosgeelster (Gagea lutea) is een vroege
voorjaarsbloeier, die voornamelijk in het oosten van
ons land voorkomt. De gele sterretjes van dit
bolgewasje zijn van begin maart tot in april te vinden.
Al voor de zomer zijn de op gras lijkende blaadjes
weer verdwenen. Omdat het bolletje maar kort bloeit
wordt het vaak over het hoofd gezien.
We willen het plantje graag meer aandacht geven om deze beter te kunnen beschermen. In Drenthe
zijn (al in 2006) de bosgeelsterren door de Werkgroep Florakartering Drenthe in Gieten en omgeving
in kaart gebracht en gemonitord. Daarbij bleek dat de soort achteruit ging. Om de achteruitgang te
stoppen startte de gemeente een ‘bosgeelsterren vriendelijk’ beheer. Op groeiplekken onder beheer
van de gemeente, zoals in de grasbermen, zijn in februari bordjes geplaatst met: ‘Niet maaien tot 15
mei’.
In navolging van Drenthe is de werkgroep Biodiversiteit van de Stichting
Landelijk Gebied, samen met de Gemeente Groningen een actie gestart. In
het landelijk gebied Haren groeit de bosgeelster vooral in en soms net
buiten de dorpen. De ons bekende groeiplaatsen zijn de Kromme Elleboog
in Haren en de Zuidlaarderweg in de bebouwde kom van Noordlaren. Ook
op de Lageweg is een bloeiend geelsterretje gezien.
Omwonenden kunnen mee helpen om deze bijzondere soort op de
Hondsrug te beschermen door:
• niet te parkeren op de groeiplaatsen om verdichting van de grond
te voorkomen
• niet te maaien voordat de planten zijn uitgebloeid en vrucht gezet hebben (dus niet voor
half mei).
U kunt mee helpen de bosgeelster te beschermen door ons te informeren over andere locaties waar
u dit plantje ziet: info@landeljkgebiedharen.nl. Zie ook onze website: www.landelijkgebiedharen.nl

