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Nederlandse naam
Knolsteenbreek

Wetenschappelijke naam
Saxifraga granulata

Knolsteenbreek heeft klokvormige melkwitte bloempjes.

Hoe herken ik deze soort ?
Knolsteenbreek is een rozetplant. Onderaan bestaat de wortelrozet uit niervormige en
kroezelig gekartelde blaadjes. De bloeistengel is bezet met klierharen en meestal zo'n
30 cm hoog, maar de plant kan tot 50 cm worden. Op de bloeistengel staan wat
smallere, eerder waaiervormige blaadjes. De bloemen zijn melkwit, ongeveer
anderhalve cm groot en ze vormen een los trosje. Typisch zijn de kleine, bruine
knolletjes die zich net boven de wortels aan de bladoksels bevinden.

Soms zijn de bloeistengels roodachtig en valt de plant nog
meer op.

Knolsteenbreek in een kalkgrasland in Limburg.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Knolsteenbreek is een soort die je nodig
hebt voor de herkenning en opvolging
van de natuurstreefbeelden Soortenrijke
glanshavergraslanden (6510_hu),
Soortenrijke glanshaverhooilanden met
Grote pimpernel (6510_hus) en Grote
vossenstaartgraslanden met
Weidekervel en of Weidekervel-torkruid
(6510_hua).
De witte bloempjes op dunne bloeistengels zijn onmiskenbaar in vochtige, weinig bemeste hooilanden.

Verwarring mogelijk met:
Knolsteenbreek kan niet meteen
verwisseld worden met andere soorten
in hetzelfde biotoop: vochtige, niet te
voedselrijke hooilanden. De andere
inheemse soort van de
steenbreekfamilie, het Kandelaartje, is
veel kleiner en groeit in droge
omstandigheden.
Kroezelig ingesneden rozetblaadjes.

Wanneer waarnemen ?
Knolsteenbreek bloeit in mei en juni. Maar het
rozetje is langer waarneembaar. Deze is wel
moeilijk te vinden in de dichte vegetatie. De plant
zoeken tijdens de bloeiperiode is dus de
boodschap.
Weetjes
Van de Knolsteenbreek bestaat een oude
cultuurvariëteit: het Haarlems klokkenspel. Deze
wordt beschouwd als een stinzenplant. Het
Haarlems klokkenspelk heeft dubbel gevulde
bloemen waarbij meeldraden kroonbladeren
geworden zijn, en is dus voor bestuivers niet
interessant.

Volg een Inverde
opleiding
Bloemenweide - aanleg en
beheer
vrijdag 18 mei
Tielt-Winge
zaterdag 19 mei Drogenbos
maandag 28 mei Wemmel
Lees meer

Meer informatie over Knolsteenbreek op Ecopedia ➜

Dit vormingsinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.

Auteurs foto’s (van boven naar beneden en van links naar rechts): Yves Adams Vilda, Rollin Verlinde Vilda, Rollin Verlinde Vilda, Jeroen Mentens Vilda, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/.
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