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SOORT VAN DE WEEK

Nederlandse naam
Wateraardbei

Wetenschappelijke naam
Comarum palustre
De bloemen van Wateraardbei zijn onmiskenbaar.

Hoe herken ik deze soort ?
De bloemen van Wateraardbei zijn onmiskenbaar: zwart-roodpaars met brede stempels
en talloze meeldraden met zwart stuifmeel. Ook buiten de bloeiperiode valt de
determinatie mee. De bladeren zijn veervormig gedeeld, met meestal 5, soms 7,
deelblaadjes, tweemaal twee tegenover elkaar en een eindblad. Vanop een afstand
lijken ze echter handvormig gedeeld. De deelblaadjes hebben een gezaagde rand. De
plant groeit in natte, redelijk voedselarme omstandigheden met lange, liggende en op
het einde opstijgende stengels. Die starten vanuit soms meterslange, ondergedoken
donkerrode, bijna zwarte wortelstokken.

Het blad lijkt handvormig gedeeld, maar als je goed kijkt is
het veervormig gedeeld, met tegenoverstaande
deelblaadjes en een eindblad.

Uit de ondergedoken, zwarte wortelstokken ontspruiten
roodachtige stengels.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Wateraardbei is een sleutelsoort van het
natuurstreefbeeld Mineraalarm
overgangsveen (7140_meso).

Een vegetatie met Wateraardbei en Kikkerbeet.

Verwarring mogelijk met
In hetzelfde biotoop komen nauwelijks
soorten voor die te verwisselen zijn met
Wateraardbei. De bloem is niet te
verwisselen met een andere soort en
ook de vrucht is heel typisch. De
blaadjes zouden buiten het water
kunnen verward worden met ganzeriken
als Vijfvingerkruid, maar de laatste heeft
veel kleinere bladeren en bovendien zijn
deze bladeren handvormig en niet
veervormig gedeeld.
Wateraardbei met de typische vruchten die wat doen denken aan een aardbei.

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode van Wateraardbei is juni en juli.
Weetjes
Met hun lange wortelstokken behoort deze plant
tot de snelle verlanders van relatief voedselarme
wateren. Samen met Waterdrieblad kan zij een
wateroppervlak in enkele jaren tijd volledig
bedekken.

Cursus Inverde
Bomen en struiken
herkennen in de zomer basis
7 september in Zoersel
Lees meer

Meer informatie over de Wateraardbei 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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