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SOORT VAN DE WEEK

Nederlandse naam
Poelruit

Wetenschappelijke naam
Thalictrum flavum

Rechtopstaande geribde stengels die alleen bovenaan
vertakken in de pluimvormige bloeiwijzen.

Hoe herken ik deze soort ?
Poelruit valt op in natte graslanden en ruigtes door de bijna één meter hoog uitstekende
witte tot licht geelgroene bloemenpluimen. De bloemen bestaand vrijwel uitsluitend uit
veel rechtopstaande meeldraden en vruchtbeginsels doordat de vier bloemdekbladen
meteen afvallen bij het begin van de bloei en niet meer te zien zijn. De bladeren staan
verspreid aan de stengel en zijn veerdelig samengesteld met een topblad dat groter is
dan de andere deelbladen. De vruchten, nootjes, staan rechtop en zijn overlangs
gestreept.

De bloembladen vallen meteen af bij het begin van de bloei
waardoor de vele meeldraden en vruchtbeginsels
overblijven.

De bladeren van Poelruit zijn veerdelig samengesteld met
een topblad dat vaak groter is dan de andere deelbladen.
De bladrand is gelobd.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Poelruit is een sleutelsoort van het
natuurstreefbeeld voedselrijke
zoomvormende ruigten van het laagland
en van montane en alpiene zones
(6430), meer bepaald van het subtype
moerasspireaverbond (6430_hf).
Natte ruigte waarin Poelruit het aspect bepaalt (Demervallei tussen Testelt, Zichem, Averbode en Diest).

Verwarring mogelijk met
In hetzelfde biotoop komen
Moerasspirea, Koninginnenkruid en
Echte valeriaan voor. In bloei zijn deze
soorten niet te verwarren met Poelruit.
Op basis van het blad kan je
Koninginnenkruid herkennen aan het
drietallig blad. Het blad van Echte
Valeriaan is geveerd met langwerpige,
getande bladslippen. Het blad van
Moerassiprea is ook geveerd met
getande deelblaadjes. Maar de
deelblaadjes zijn breder en de hoofdnerf
is vaak rood bij Moerasspirea. Poelruit
kan je dan herkennen aan het geveerd
blad met deelblaadjes die niet gezaagd
maar gelobd zijn.

Tekening Poelruit met duidelijk gelobde bladrand.

Het driedelig blad van
Koninginnenkruid.

Het veerdelig gezaagd blad met rode

Het veerdelig gezaagd blad met vrij

nerf van Moerasspirea.

smalle deelblaadjes van Echte
valeriaan.

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode van Poelruit is in juni en juli.
Weetjes
Met hun lange ondergrondse uitlopers kunnen
de planten grotere delen van de natte bodem
bezetten.
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Ecologische
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Lees meer

Meer informatie over Poelruit 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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