
  

PLANTENSTUDIEGROEP NP SCOUSELE – 11 mei 2016

Kennismaking met enkele opmerkelijke planten
uit de „wilde“ flora van onze polders.

Determinatie-oefening adh van vers materiaal:
„samen aan de slag !“
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Kortbroek 29 april, in poel naast kijkwand:
AARVEDERKRUID, MYRIOPHYLLUM SPICATUM
● Familie APG: HALORAGACEAE, Vederkruidfamilie.

(orde Saxifragales, Steenbreek)

● Naam: spica (Lat.) = aar
Myrio: (Gr.) murioi = zeer veel (miriade)
phyllum = blad

● Wortelstok en „aerenchym“ weefsel
Geveerde bladeren in kransen van 4 of 5
Bloei VII-IX; uitstekende 4 – 15-bloemige aar

 in kransjes: bovenste mann., onderste vrouw., midden gemengd
● Eco: zoet en brak, voedselrijk stilstaand of stromend water.
● Eerste waarneming: onderaan sluiskom grote inwateringsluis GGG.
● Grote modderkruiper paait tussen Aarvederkruid !



  

AERENCHYM Weefsel



  

AERENCHYM weefsel:
● Één vd primaire weefsels bij vaatplanten:
COLLENCHYM SKLERENCHYM PARENCHYM

● = sponzig weefsel met grote intercellulaire holten
Komt voor bij moeras- en waterplanten voor de uitwisseling van gassen
voor de ondergedoken weefsels (en O2 naar wortels !)

● Is een vorm van het „PARENCHYM„
= vulweefsel voor allerlei stofwisselingsbehoeften vd plant,
Bvb: bladeren: bevat bladgroenkorrels

Aardappel: opslagweefsel voor zetmeel …
Vlierpit

● COLLENCHYM: zorgt voor stevigheid vd stengels
● SKLERENCHYM: stevigheid + skeletvorming; bestaat uit verdikte
celwanden, dikwijls verhout (LIGNINE, houtstof !)



  



  

April, Kortbroek, randen poel naast kijkwand.
WATERPUNGE, SAMOLUS VALERANDI
E: Brookweed; D: Salzbunge
● Familie: Primulaceae, Sleutelbloemfamilie.

● Enkele kenmerken:
Blad omgekeerd eirond, gaafrandig, ~ vlezig, onderste in rozet
Bloemen in eindelingse trossen, witte kroon

● L.V.: meestal 2-jarige HELOFYT (alleen onderwaterzittende 
knoppen kunnen verwinteren)

● Eco: op open, natte of brakke grond, in greppelranden, drassige 
kapvlakten..., tssn Riet- en Zeebies- (Heen)begroeiing

● Status: RL vrij zeldzaam



  



  

Witte abeel
Populus alba

Grauwe abeel
Populus x canescens



  



  

KBR GOG Blauwe gaanweg, langs gracht nabij vispasseerbare stuw.
WITTE of GRAUWE ABEEL (Populus alba of x canescens) ?
● Witte: bij ongestoorde groei: brede kroon,
bloei in vroege voorjaar (lange mann katjes); tweehuizig.
wortelstel tot 25 m straal !; kan > 300 jaren oud worden.
ruitvormige holten in de schors; stamvoet gegroefd;
Blad: blijvende witviltige beharing onderkant; handvormig gelobd
(zeker aan krachtige loten);
zwakkere loten: rondachtig blad zoals Grauwe abeel !

● Grauwe, x canescens = stabiele kruising tssn alba en tremula
(Ratelpopulier); ook tweehuizig. Familie: SALICACEAE.
minder diep gelobd blad, niet handvormig;
Oudere bladen (zomer) vrijwel kaal,onder slechts pleksgewijs witviltig;
Jonge schors: berkenkleurig
Jonge twijgen grijs ipv wit zoals bij alba !

OPVOLGEN ???



  

6 mei 16
Blauwe gaanweg

Wissekerke park



  



  



  

30 april, réunie NG2012, gracht langs bosaanplant Zandgaanweg
WATERVIOLIER, HOTTONIA PALUSTRIS

● Taxo: Primulaceae !
● Stengel zweeft in water, hecht met lange wortels id bodem, 
bovenaan vertakt met fijne geveerde bladeren
Onbebladerde bloeistengel, beetje verdikt ad voet

balanceert ahw op bovenste rozet bladeren.
● Bl in kransen boven elkaar

Bl.kroon trompetvormig, lichtlila-wit met dooiergele keel.
HETEROSTYLIE: langstijlige exempl méér talrijk

> kenmerk vd Primula's !
Nectar trekt vliegen aan

● Doosvrucht met 5 lengtespleten



  

WATERVIOLIER, HOTTONIA PALUSTRIS

● Eco: in ondiep zoet water, pH ~7, matig aan nutriënten (carbonaat, 
P, N); heeft CO²-rijk water nodig > op KWELPLEKKEN

> KWELINDICATOR !
verdraagt geen BRAK water > gevolgen van overstroming GOG ?
kan invriezing overleven (zoals z'n companen Batrachium en 
Callictriche)
op droogvallende plekken: luchtbladeren, die < dan de aquatische.

Komt veelvuldig en regelmatig voor in Lage Landen
> naamgeving naar Nederlandse botanist Pieter Hotton, Leidse 

hoogleraar ~ 1700



  Kroonkafjes (LEMMA) met naalden



  

GROEP ?

ORDE ?

FAMILIE ?

EENZAADLOBBIGEN

POALES

POACEAE - GRASSEN



  

GRASSEN ? Algemene kenmerken:
● buisvormige, meestal holle stengels (halmen) met knopen,
● Bladen 2-rijig, met bladschede en bladschijf; overgang meestal met
tongetje (vliezig of rij van haren.) Bladschijf lijnlancetvormig.
● Bloeiwijze bestaande uit „aren“.

Sleutelen naar GENUS, GESLACHT:
● Tongetje vliezig
● PLUIMgrassen
● AARTJES 2-méérbloemig
● LEMMA (buitenste schutblad of „kroonkafje“) met vlak onder de top
ontspringende, niet geknikte kafnaald.

● Aartjes 3-10-bloemig en niet sterk afgeplat:
> overblijvende soorten: BROMOPSIS, Vaste DRAVIK
> 1-jarige soorten: ANISANTHA (Waaierdravik),

BROMUS, DRAVIK.
Anisantha (Bromus) sterilis, Ijle dravik: KBR - Verkortingsdijk
Bromus hordeaceus (mollis), Zachte dravik – KBR – jaagpad RD.



  



  



  

Zaterdag 30 april: réuniewandeling NG2012 KBR GOG
Blauwe gaanweg: plaveisel langs de straat
Tussen de stenen: LIGGENDE VETMUUR, SAGINA PROCUMBENS
● Typische plantengemeenschap Klasse Ganzenvoet of Weegbree
ASSOCIATIE SAGINO-BRYETUM ARGENTEI
Kensoorten: Liggende vetmuur en Zilvermos
Diff.srtn: Hertshoornweegbree (straatstenen centrum Gent)

Rode schijnspurrie (voetpad Retie)
Begeleidende srtn: Straatliefdegras, Varkensgras, Schijfkamille,
Straatgras, Grote weegbree

● Klasse: 1 en 2-jarige srtn op pas bewerkte of vergraven grond...,
wegbermen, puinvelden...
● Ass.: sterk betreden of bereden plaatsen, in voegen tssn straatstenen
en ander plaveisel; ALGEMEEN.
Taxo: Schaminée: 12Aa3 / Den Held: 12Bb2 



  



  

4mei16, tuin Kruibeke
GEWONE VELDSLA, VALERIANELLA LOCUSTA.

HOOFDSLEUTEL:
Bloemen: kr en klk symmetrisch

Vergroeide kroonbl (=kroonbuis)
Klk ~ afwezig, slechts tandjes

Bladen tegenoverstaand
Meeldraden 3
>>> VALERIAANfamilie

VALERIAANfamilie
Stengel splitst in max. 2 takken
Bl lichtblauw – lila
Vruchten ?

Synoniemen: Valerianella olitoria
Korensla, E. Corn salad
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