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Inleiding

Waterlepeltjes

De vegetatieve kenmerken van Echt waterlepeltje (Ludwigia palustris) en Water-

postelein (Lythrum portula) laten zich eenvoudig samenvatten. Beide soorten

hebben boven water liggend-opstijgende stengels met tegenoverstaande bladen. De

bladvorm verschilt (zie ook Fig. 1):

Bij Ludwigia palustris hebbenvrijwel allebladeneen spitse bladtop, hoogstens een

enkel blad heeft een afgeronde top. De bladlengte varieert van enkele millimeters

tot ca. 4 cm.

Lythrum portula heeft min of meer spatelvormige bladen met een ronde top, nooit

met een spitsje. De bladlengte varieert van enkele millimeters tot ca. 2 cm.

Het onderscheid tussen Echt waterlepeltje¹ (Ludwigia palustris) en Waterpostelein

(Lythrum portula) levert in het veld soms problemen op. Beide soorten groeien

langs oevers en in natte pioniersituaties en kunnen daar soms zelfs door elkaar

groeien. Met de Heukels’ Flora van Nederland² kunnen aan de hand van bloem- of

vruchtkenmerken exemplaren op naam worden gebracht. Voor het onderscheid tus-

sen Lythrum portula en Ludwigia palustris zijn deze kenmerken echter niet nodig,

aangezien de bladvorm van beide soorten heel kenmerkend is.

In dit vergeet-mij-nietje willen we een aantal verwante soorten uit de geslachten

Lythrum en Ludwigia presenteren die met elkaar verward kunnen worden. Het gaat

om zeldzame soorten, die al dan niet nieuw zijn voor Nederland of — gezien hun recente

uitbreiding in België en Duitsland³4 — hier mogelijk binnenkort zijn te verwachten.
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(onder); tekeningen naarRoss-Graig.
7

(boven) enLudwigia palustrisFig. 2. Bloemen (links) en vruchten (rechts) van Lythrum portula

Afbeeldingenop ongeveer ware grootte.

Lythrum portula.en b.LudwigiapalustrisFig. 1. Bladen van verschillende grootte van a.
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Er zijn natuurlijk ook een aantal generatieve kenmerken om beide soorten te kun-

nen onderscheiden (zie ook Fig. 2):

De bloem van Ludwigia palustris heeft nooiteen kroon en een bijkelk ontbreekt.

De bloem van Lythrum portula heefteen bijkelk en een onbeduidende,witachtige

tot paarsroze kroon van ca. 1 mm lang, welke echter spoedig afvalt of zelfs kan

ontbreken.

Verwante Ludwigia-soorten

Binnen het geslacht Ludwigia is met de recente vestiging van Waterteunisbloem5

(Ludwigia grandiflora; syn. L. urugayensis) op enkele plaatsen een nieuwe ver-

wilderde soort voor de Nederlandse flora opgedoken. Het is niet uit te sluiten dat

een verwante soort, het Postelein-waterlepeltje (Ludwigia peploides), Nederland

ook zal bereiken. Deze soort breidt zich inmiddels in België
3

uit. Beide Ludwigia's

zijn over het algemeen forse rechtop staande planten met verspreid staande, lancet-

vormige bladen en grote gele bloemen.Ze zijn daarmee gemakkelijk te onderscheiden

van Echt waterlepeltje (Ludwigia palustris).

Tenslotte kan als ontsnapte aquarium- of vijverplant Ludwigia natans opduiken.
4

Onder deze noemer gaan mogelijk een aantalsoorten of zelfs hybriden met Ludwigia

palustris schuil. Ze zijn goed te onderscheiden van Ludwigia palustris aan de hand

van de kleine gelige bloemen. Bij Ludwigia palustris ontbreekt de bloemkroon

immers. De verschillen tussen deze Ludwigia-soorten zijn in Tabel 1 op een rij

gezet.

kenmerk Ludwigia palustris Ludwigia natans Ludwigiapeploides Ludwigia grandiflora

(en verwanten)

groeiwijze liggend liggend-opstijgend rechtopstaand rechtopstaand

bladvorm eirond tot eirond lancetvormig lancetvormig elliptisch

tot elliptisch

bloemkroon afwezig

kleur — lichtgeel tot crème geel geel

lengte — ca. 0.5 mm lang 7-17 mm lang 12-23 mm lang

Tabel 1. Verschillen tussen Ludwigia palustris, L. natans (en verwanten), L. peploides, en L.

grandiflora.

Tabel 1. Verschillen tussen Ludwigia palustris, L. natans (en verwanten), L. peploides, en L.

grandiflora.

kenmerk Ludwigia palustris Ludwigia natans Ludwigia peploides Ludwigia grandiflora

(en verwanten)

groeiwijze liggend liggend-opstijgend rechtopstaand rechtopstaand

bladvorm eirond tot eirond lancetvormig lancetvormig elliptisch

tot elliptisch

bloemkroon afwezig

kleur lichtgeel tot crème geel geel

lengte ca. 0.5 mm lang 7-17 mm lang 12-23 mm lang
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kenmerk Lythrum hyssopifolia Lythrum junceum

groeiwijze meest rechtopstaand liggend-opstijgendtot rechtopstaand

kroon 2-3 mm, roze 5-6 mm, purper

meeldraden enkele boven de kelktanden uit- niet uitstekend

stekend

Verwante Lythrum-soorten

Binnen het geslacht Lythrum is het van belang te wijzen op twee zeldzame

kleine soorten: Lythrum hyssopifolia en Lythrum junceum. Beide soorten, waarvan

alleen Lythrum hyssopifolia wordt vermeld in de Heukels' Flora van Nederland
2

,

lijken sterk op elkaar. Ze hebben beide smalle, verspreid staande, bijna zittende

bladen en kleinebloemen. Bij beide soorten is de kelkbuis veel langer dan breed, in

tegenstelling tot Waterpostelein waar de kelkbuis ongeveer even lang als breed is.

De verwarring wordt geïllustreerd aan de aanwezigheid van onjuist gedetermineerd

materiaal in de collectie van het Nationaal Herbarium Nederland / Leiden branch,

maar ook de foto van Lythrum hyssopifolia in de HIFN
6

blijkt tot Lythrum junceum

te moeten worden gerekend. De verschillen tussen beide Lyhtrum-soorten staan

genoemd in Tabel 2.
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Tabel 2. Verschillen tussen Lythrum hyssopifolia en L. junceum.Tabel 2. Verschillen tussen Lythrum hyssopifolia en L.junceum.

kenmerk Lythrum hyssopifolia Lythrum junceum

groeiwijze meest rechtopstaand liggend-opstijgendtot rechtopstaand

kroon 2-3 mm, roze 5-6 mm, purper

meeldraden enkele boven de kelktanden uit-

stekend

niet uitstekend


