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Iets over de Poelruit, Thalictrum flavum L.
Door : Lucas Bauer

Een binnenduinmoerasje aan de Balsemienlaan in Den Haag bood ooit een prachtige variatie van planten en dieren van
vochtig tot droog, vaak door elkaar – daar begon mijn grotere belangstelling voor buitenleefsels. Daar heb ik de
poelruit voor het eerst bewust gezien. Later ook op allerlei excursies, elders in enkele duinpannen, tevens in of nabij de
Delftse hout. Maar sinds verscheidene jaren ben ik weinig buiten – althans niet in zulke gebieden.
Tijdens de NSW wandelden we onder andere langs de Maas
ten zuiden van Eysden. Daar werd m’n aandacht getrokken door
een plant die ik lang niet had gezien. Die plant ken ik, wat is het
ook weer? Een foto maken en onderweg schiet het me wel te
binnen, anders zien we vanavond wel verder.
Later zeiden medewandelaars "Kijk, dat is nu de plant waarvan
het blad op een tulp lijkt". Zoiets had ik nog nooit gezien,
gehoord of gedacht. Maar het is wel een ezelsbruggetje.
Poelruit heeft dubbel geveerd blad, dat tamelijk lang kan zijn.
En inderdaad, het topblaadje – het bovenste stuk van het blad
dus – kan vagelijk de vorm van een tulp hebben.

Thalictrum flavum L. – Poelruit
Het bloemdek is klein, geelwit, weinig opvallend en snel
afvallend. De bloempluim maakt door de meeldraden een gele
indruk, vandaar de botanische naam. Stuifmeeldragende
helmknoppen bepalen het geheel.
De Poelruit komt voor langs de grote rivieren, hier en daar in
het westen: in vochtige duinpannen, langs de binnenduinrand
enz.

Thalictrum minus L. – Kleine ruit
Dit is een soort van oevergebed, grasland, duinen en
moerassige omstandigheden. Een soort met tamelijk
verbrokkelde verspreiding, zelden algemeen.
Kleine ruit hebben we tijdens de NSW ook gezien. Het blad
daarvan is nogal variabel, maar meestal dubbel drietallig met
kortere deelblaadjes.
De NSW, opgezet als natuurstudieweek voor de NBAT, is
tegenwoordig een natuurwandelweek, die speciaal voor
plantenliefhebbers veel te bieden heeft.
Thalictrum flavum L.

Thalictrum aquilegifolium – Akeleiruit
Dit is een tuinplant waaraan we hier geen aandacht besteden.
Dat het blad wel wat op dat van een akelei lijkt, geldt echter
voor verschillende soorten.

En ja, er zijn twee letters overbodig bij een beest:
Tringa stagnalis – de poelruiter is een vogel, een steltloper; er
zijn in die naam twee letters te veel.
Tekst en foto’s : Luuc Bauer

Andere soorten, die bij voorbeeld tijdens vakantie wel
gevonden kunnen worden, zijn de tamelijk zeldzame ;
Thalictrum simplex L. – Onvertakte ruit alsmede,
Thalictrum alpinum L. – Bergruit van Skandinavië en
middeneuropees bergland.
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