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Nederlandse naam
Waterdrieblad

Wetenschappelijke naam
Menyanthes trifoliata
Waterdrieblad heeft typische witte bloemen met franjes.

Hoe herken ik deze soort ?
Waterdrieblad is een lage, kruipende moerasplant die in mei en juni bloeit. Een
bloemtros bestaat uit 10-30 wit met roze getinte bloemen met een mooie franje aan de
kroonbladeren. De dikke, groene stengels liggen op de natte bodem of drijven net onder
het wateroppervlak. De veelal opgerichte bladeren zijn gedurende heel het groeiseizoen
goed te zien en onmiskenbaar: in drie gedeeld met grote, eironde deelbladeren.

De typische bloemen van waterdrieblad

De bladeren zijn onmiskenbaar: in drie gedeelde eironde
bladeren.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Waterdrieblad is een soort die je nodig
hebt voor de herkenning en opvolging
van de natuurstreefbeelden Basenrijk
trilveen met Ronde zegge (7140_base),
Mineraalarm
overgangsveen (7140_meso),
en Oligotroof en zuur
overgangsveen (7140_oli).
Waterdrieblad in een van zijn habitats: laagveen.

Verwarring mogelijk met:
In dit habitat, moerassen,
verlandingsvegetaties en andere
vochtige tot natte plekken, is er geen
enkele andere plant met drietallige
eironde bladeren en witroze
bloementrossen met franjes.

De drietallige bladeren zijn typisch en heel het groeiseizoen te zien.

Wanneer waarnemen ?
Waterdrieblad bloeit in mei en juni, soms een
tweede keer in de nazomer. Maar het
onmiskenbare blad is te zien van april tot de
eerste vorst.
Weetjes
Waterdrieblad kan een open water in relatief
korte tijd snel verlanden. De dikke stengels
drijven goed en de plant groeit als het ware als
een mat over het water, waarna Wateraardbei
en andere soorten van wat zuur, niet té
voedselarm water snel volgen zoals zegges,
Moeraswederik, Riet en Holpijp. Uiteindelijk
ontstaat een trilveen.

Volg een Inverde
opleiding
Bloemenweide - aanleg en
beheer.
zaterdag 29
september

Haacht

Lees meer

Meer informatie over Waterdrieblad 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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