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Nederlandse naam
Moerashertshooi

Wetenschappelijke naam
Hypericum elodes
Moerashertshooi is een grijsbehaard oeverplantje met gele
bloemen

Hoe herken ik deze soort ?
Moerashertshooi is een klein, grijsviltig behaard oeverplantje met gele bloempjes, die
zich enkel openen bij warm zonnig weer. Deze soort komt schijnbaar in groepjes voor,
er ontspringen namelijk tal van zijstengels aan een wortelende zijstengel. De meeste
van die opgerichte zijstengels bloeien echter niet.
De bloeistengeltjes ontspringen in de oksel van een of meerdere bladeren.
Deze soort is zeldzaam, want gebonden aan fosfaatarm en kalkarm water maar ook niet
tè zuur water, bij voorkeur met wisselende waterstanden. Deze soort kan als pionier in
bijvoorbeeld niet verzuurde vennen met de juiste condities op korte tijd snel uitbreiden
en drijvende matten vormen.

De bloemen met vijf bloemblaadjes staan op een stengel die
in een bladoksel begint.

De planten groeien in groepen en zijn duidelijk grijsviltig
behaard.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Moerashertshooi is een soort die je
nodig hebt voor de herkenning en
monitoring van het natuurstreefbeeld
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande
wateren met vegetatie behorend tot het
Littorelletalia uniflorae (3130_aom).

Als het milieu geschikt is, kan deze soort via haar liggende stengels op de oevers snel uitbreiden.

Verwarring mogelijk met
In hetzelfde biotoop, voedselarme
wateren en oevers, komen geen andere
geelbloeiende soorten voor met
grijsviltige beharing en
tegenoverstaande blaadjes. Verwarring
is eventueel mogelijk met
Moeraswederik, maar de bloemen van
deze soort zijn net gele kwastjes en de
plant is niet behaard. Liggend hertshooi
groeit niet op oevers, maar kan wel op
vochtige bodems voorkomen. Ook deze
plant is niet behaard, heeft liggende,
draaddunne stengels die twee lijsten
hebben. De stengels van
Moerashertshooi zijn rond. Tenslotte is
er nog Draadgentiaan, een miniem
plantje met haardunne stengeltjes en
gele bloempjes van nauwelijks twee
millimeter breed met slechts vier
kroonblaadjes.
Bloempjes van Moerashertshooi

De bloempjes van Moeraswederik
starten ook uit een bladoksel, maar zijn

De zeer fijne liggende stengeltjes van

kwastvormig

Liggend hertshooi zijn niet behaard

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode van Moerashertshooi is juni en
juli.
Weetjes
Veel vennen zijn te verzuurd voor de typische
oeverkruidvegetaties, enkel waar een beetje
basen binnenstromen via een slootje of wat
carbonaatrijke kwel, kunnen deze vegetaties
overleven.

De minieme bloempjes van
draadgentiaan hebben slechts vier
kroonblaadjes

Cursus Inverde
Subsidiecalculator
20 september in Leuven
Lees meer

Meer informatie over Moerashertshooi 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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