Lenteklokje
Als het Sneeuwklokje is verdwenen is er nog het Lenteklokje om van te genieten. Deze stinzeplant is
groter en bloeit later (tot in april) maar komt op veel minder plekken voor dan het Sneeuwklokje. Het
Lenteklokje stelt namelijk - net als bijvoorbeeld de Holwortel - hoge eisen aan de bodem en groeit
alleen in typische stinzemilieus met vochtige, voedselrijke en schaduwrijke (bos)bodems.
Verwildering vanaf de oorspronkelijk plekken waar ze vanaf circa 1830 als sierplant werd aangeplant
is daarom nauwelijks gebeurd. Wellicht heeft het Lenteklokje daarom nooit de verering gekregen die
het Sneeuwklokje heeft.
Toch is er in ieder geval één oude legende verbonden aan het Lenteklokje. Dat vertelt hoe de
goedhartige Hoop huilend over de aarde dwaalde en treurde om de bloemen en het groen die
begraven waren in de koude, harde grond. Waar dikke en vaste druppen van haar hete tranen op de
bevroren sneeuw druppelden smolt het en daar verschenen de boodschappers van vriendschap, de
bloemen van Hoop.
De natuurlijke groeiplaats van het Lenteklokje is aan de voet van de hellingen van de bergbossen in
Midden-Europa. Tot circa 100 jaar geleden kwam het Lenteklokje in het oosten van ons land (de
Tankenberg bij Oldenzaal wordt daarbij genoemd) waarschijnlijk ook in het wild voor. In de
IJsselvallei komt het Lenteklokje volgens de verspreidingsatlas van Floron
(https://www.verspreidingsatlas.nl/1625) maar weinig voor. Wij zijn benieuwd of u wellicht plekken
kent waar deze mooie plant nog groeit.
De bloemen van het Lenteklokje geuren en trekken insecten aan die voor bestuiving en bevruchting
zorgen. De zaden worden ook door mieren versleept omdat er een mierenbroodje aan zit.

Lenteklokje

Zomerklokje

Het Lenteklokje wordt makkelijk verward met het Zomerklokje dat nu ook al bloeit en geen
stinzeplant is. Ook op een aantal IJsselhoeven hebben we het Zomerklokje zien bloeien. Het
Lenteklokje is kleiner, bloeit eerder en heeft meestal één bloem. De bloemen zijn ook bol en lijken op
een lampenkapje. Het Zomerklokje heeft spitsere bloemen met trossen.

