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Wetenschappelijke naam
Genista anglica
Vroeg in het seizoen valt deze dwergstruik op tussen de nog
dorre hei door de goudgele bloemen in trossen aan het eind
van de omhoogstekende takken en twijgen.

Hoe herken ik deze soort ?
Slanke kleine tot middelgrote dwergstruik die tot 50 cm hoog kan worden. Trossen met
gele vlinderbloemen en gedoornde takken maken de planten van Stekelbrem goed te
herkennen. De bladeren zijn klein, tot zo'n 6 mm lang; ze zijn elliptisch van vorm en
toegespitst; een bladsteel is er bijna niet. Zoals alle vlinderbloemigen is de vrucht van
Stekelbrem een peul of boon.

Gele bloemen in eindelingse trossen. Zoals bij alle
vlinderbloemigen bestaat de bloem uit een kelk van 5
vrijstaande blaadjes en een kroon van vijf blaadjes,
waarvan er twee volledig, en de andere alleen aan de voet
met elkaar vergroeid zijn.

Stekelbrem heeft erg kleine priemvormige bladeren en is
aan de oudere takken bezet met doorns.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Stekelbrem is een sleutelsoort van de
natuurstreefbeelden droge heide op
jonge zandafzettingen (2310), droge
heide (4030) en heischrale graslanden
(6230).
Stekelbrem verkiest redelijk
voedselarme, droge tot vochtige heide
waarin struikhei en soms ook gewone
dophei staat. Meestal is de zandbodem
iets leemhoudend.
Stekelbrem in droog heidelandschap.

Verwarring mogelijk met
Verwarring is eventueel mogelijk met
andere vlinderbloemigen met gele
bloemen. Brem en Gaspeldoorn hebben
echter veel grotere bloemen en zijn veel
groter van formaat. Kruipbrem is iets
kleiner van formaat dan Stekelbrem,
vaak liggend, en heeft geen doorns.

Kruipbrem.

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode van Stekelbrem is van april tot
augustus. De bladeren zijn overwinterend groen.
Weetjes
De Stekelbrem heeft soms nog een tweede
bloeiperiode in de herfst, maar dat wil niet
zeggen dat dan alle planten opnieuw bloeien.

Volg een Inverde
opleiding
Excursie:
natuurstreefbeelden heide
en heischraal grasland
maandag 4 juni

Koersel

Lees meer

Meer informatie over Stekelbrem op Ecopedia ➜

Een soort onder de loep gemist ? Hier vind je ze allemaal.
Dit vormingsinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.
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