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Besneeuwde heuvels in de
omgeving van Ibradi.
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Hotspots langs de sneeuw
Nederland, bollenland. Maar de meeste bloembolgewassen komen helemaal niet uit Nederland. In de
serie Van Oorsprong belichten Peter Knippels en Arie
Dwarswaard een aantal gebieden waar menig bolgewas te vinden is. In de vierde aflevering het Taurusgebergte, waar bolgewassen verschijnen als de laatste
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sneeuwresten verdwijnen.
Op zo’n drie uur rijden van de Turkse kustplaats Antalya ligt Ibradi, een op 1.500 meter hoogte gelegen bergdorpje in het Taurusgebergte. Ibradi is de naam van het bergdorpje en van de regio waarin
deze plaats ligt. Beide liggen op een plateau dat in de wintermaanden bedekt is met sneeuw. Begin april begint de sneeuw net weg te
smelten en op de eerste stukken ontdooit de grond om te veranderen in een modderpoel. De sneeuw is verdwenen rond de bomen die
op de helling staan en op wat lager gelegen stukken. Wil je bollen
zien, dan is het gewoon een kwestie van lopen van de ene open plek
naar de andere. Op deze open plekken bloeien onder andere Crocus biflorus, Eranthis hyemalis, Galanthus elwesii, Gagea en Muscari.
Wat opvalt is dat deze bolgewassen direct bloeien als de sneeuw is
gesmolten, ze komen als het ware bloeiend onder de sneeuw vandaan. Wil je de vroegbloeiende voorjaarsgewassen in bloei zien, dan
moet je dus naar de sneeuwranden.
In het gebied rond Ibradi wordt Galanthus elwesii op een duurzame wijze in de natuurlijke omgeving geteeld. In de jaren tachtig van
de twintigste eeuw is besloten tot het reguleren van het verzamelen van Galanthus elwesii bollen in het wild, met als doel de groeiplaatsen te beschermen. Er is een stelsel gekomen van aangewezen
gebieden, quota van aantal die maximaal mogen worden verzameld,
toegestane lokale verzamelaars en als belangrijkste de verplichte
herplant van kleine bollen en het om de drie tot vijf jaar mogen oogsten van een gebied. Dit alles ondersteund met regelgeving, opleidingen en ondersteunende commissies. Volgens eigen rapporten
van de Turkse overheid werkt de aanpak om de verschillende soorten Galanthus te beschermen in de natuur.
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1. Groepje Crocus biflorus op plek waar de sneeuw geheel verdwenen is.
2. Crocus biflorus, een soort met variatie in de bloemkleur: van licht
naar donker paars.
3. Eranthis hyemalis komt bijna in bloei onder de sneeuw vandaan
4. G alanthus elwesii wordt op de berghellingen rond Ibradi onder
natuurlijke omstandigheden geteeld.
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