Latijnse naam
Eryngium
campestre

Nederlandse
naam
Kruisdistel

Beharing blad
kaal

Wortelblad (WB) ( of
standaard blad)
dubbel veerdelig, bleek
groen met witte aderen

Stengelblad

Stengel

langer dan
wortelbladen,
verder hetzelfde
groter dan
wortelbladen

Eryngium
maritinum

Blauwe
zeedistel

Kaal

Rond, 3-5 lobbig

Cirsium
oleraceum

Moesdistel

Witdoornig
gewimperd, kaal

Onderste B veerspletig tot Jongste WB vaak gegroefd, hol en
ongedeeld, bovenste B
ongedeeld
nauwelijks
ongedeeld en hartvormig
behaart
stengelomvattend. B zacht,
niet stekend

Cirsium arvense Akkerdistel

BZ felgroen, kaal. B diep gezaagd, bochtig
niet
OZ groenig,
veerspletig en sterk
stengelomvattend
grijswit behaard
gekroesd of ongedeeld,
vlak.
Hele plant
B langwerpig of elleptisch, B aflopend
grijsviltig
bochtig stekelig getand,
Slippen met 5-10 mm lange
stevige gele doornen.

boven wollig en
ongevleugeld,
van onder kaal

Totaal plant

Bloeiwijze

Plant bleekgroen
0,15-0,60

10-20 H schutbladen
lijn-lancetvormig

Plant bleekgroen
boven blauwig
0,30-0,60
0,60-1,50

1-4 Hschutblad heeft
3 lange tanden

0,60-1,20

H omgegeven van
grote geelgroene
omwindselbladen

H lichtpaars, vele
hoofdjes

Onopordum
acanthium

Wegdistel

Silybum
marianum

Mariadistel

Plant wollig tot
SW, maar snel
kaal

B gelobd met stevige
lancetvormig en vertakt, geen
doornen. WB langwerpig en hartvormig
vleugels
bochtig veerlobbig in een
stengelomvattend
korte steel versmalt. BZ
langs de nerven wit gerand

0,60 - 1,50

Carlina vulgaris

Driedistel

OZ SW behaart

Lancetvormig bochtig
stekelig getand, OZ=
uitstekend nerven netwerk

Plant leerachtig 0,15-Weinig H 2-4,
meestal 3
0,45

met brede (tot 15 Na ± 1 jaar een
mm) stekelige
grote grijsviltige
vleugels
rozet tot 1 m Ø 0,602,50

Stengelbladeren Recht, kantig,
worden naar
viltig, rood
beneden iets
aangelopen
kleiner, verder
hetzelfde als WB

H alleenstaand,
roodpaars, OB
lijnvormig, de
onderste wijd
uitstaan
Buitenste OB in een
stekel eindigend.
Hbodem dicht
behaard

Latijnse naam

Nederlandse
naam

Beharing blad

Wortelblad (WB) ( of
standaard blad)

Stengelblad

Carduus
tenuiflorus

Tengere distel BZ wollig behaard Lancetvormig, bochtig
Hetzelfde als WB
OZ SW behaart
gedoornt. Doornen lang,
spits. BZ donkergroen OZ
helderer
Cirsium
Spaanse ruiter BZ behaard, OZ
B met zachte stekels,
Zie WB
dissectum
SW
gaafrandig tot gelobd en
dan met breed 3-hoekige
gave slippen
Echinops
Beklierde
BZ kort klierharig Gesteelt, langwerpig,
Blad geoord,
sphaerocephalus kogeldistel
en witviltig
gelobd, bladslippen met 3- verder hetzelfde
hoekige einddoorn, Brand als WB
omgerold, zacht, groen
Echinops
Stekelige
Lijkt op Beklierde Kogeldistel, alleen heeft geen klierharen
exaltatus
kogeldistel
Carduus nutans Knikkende
Jong blad met
gedeeld, beide kanten
Hetzelfde als WB
distel
afzonderlijke
groen, glanzend met 6-8
haren, oude
delen, stekels hard, lang (4bladen snel kaal
8mm), wit
Carduus crispus Kruldistel
BZ donkergroen
alle B duidelijk diep gelobd, Zie WB
(kaal?) OZ wit
dubbel getand, zacht met
grijs, viltig met 1- zachte doornen, WB in de
cel haren 2-5 cel steel versmalt
haren
Carduus
Langstekelige OZ zonder
Bladen gedeeld, stekels
Zie WB
acanthoides
distel
eencellige haren van slippen met stekels (tot
5 mm)

Cirsium acuale

Aarddistel

BZ kaal, OZ
borstelig behaart

B sterk stekelig, veerspletig Zie WB
met 3-lobbige slippen. B
kort gesteeld, stengel is bol
aan OZ

Stengel

Totaal plant

Bloeiwijze

SW behaart,
sterk vertakt vanaf
breed gevleugeld het midden 0,151,30

Smalle H in groepen
samen

zonder vleugels, 0,20-0,50(-1,00)
witviltig, duidelijk
aanwezig

1H

Kantig, witviltig,
bruin gestreept,
boven beklierd

0,60-2,00

Bloeiwijze bolvormig

onder wollig
behaart

0,30-2,00

breed doornig
gevleugeld,
rechtopstaand

0,30-1,30

H alleenstaand,
knikkend. OB in
gescheurd en naar
buiten gebogen
H 1-5 bijeen aan
eind van takken

H alleenstaand
(zelden met 2 of 3)
middelste nerf van
middelste OB
uitspringend
B alle in rozet, lange 1 H
wortelstokken0,050,10(-0,30)

Gevleugeld,
0,30-1,30
stekels tot 5 mm

zeer kort
(schijnbaar
ontbrekend)

Latijnse naam

Nederlandse
naam

Beharing blad

Wortelblad (WB) ( of
standaard blad)

Cirsium palustre Kale Jonker

B wit vilthaarig?

B lijnlancetvormig, bochtig B is aflopend,
veerspletig met 2-3 lobbige verder zie WB
slippen. B met gele stekels

Cirsium vulgare

Speerdistel

BZ stijf
doornhaarig, OZ
kroeshaarig tot
witwollig (nooit
witviltig)

B grote slippen. Slippen zijn Zie WB
3-hoekig, lancetvormig,
ongelijk van groote en in 3dimensionaal perspectief,
aan uiteinde grote gele
doorn. B heeft omgerolde
rand, bladen aflopend

Cirsium
eriophorum

Wollige distel

BZ donkergroen,
stekelig behaart,
OZ kroeshaarig

B lange veerslippen, steken Zie WB
uit in alle richtingen,
meestal tegenoverstaand.
B heeft sterk omgerolde
rand en niet aflopend

Afkortingen
BZ: Bovenzijde
OZ: Onderzijde
SW:
spinnenwebachti
g
B: Blad
WB: wortelblad
H:
bloemhoofdjes
OB: Omwindselbladen

Stengelblad

Stengel

Totaal plant

Na ± 2 jaar
slanke en hoge
stengel, tot boven
doornig
gevleugeld en
SW behaart

Rozet na ± 1 jaar
zeer regelmatig, op
de grond liggend.
Plant donkergroen,
soms rood
aangelopen 0,601,50
wollig behaard en Na ± 1 jaar een
bebladert
stevig rozet
gevleugeld
gevormd 0,60-1,20

niet gevleugeld

Bloeiwijze
H roodpaars, vele
hoofdjes

H 3-5 cm lang,
paars. OB hoger
dan breed, onder
het midden het
breedts

Na ± 1 jaar een dicht H kogelig, duidelijk
rozet gevormd 0,60- wollig
1,20

Dit Schema is gemaakt door Marinka van Puijenbroek, met behulp van twee boeken:
Heukels' Flora 23 druk en Flora Vegetativa - Stefan Eggenberg / Adrian Mohl
als er fouten in zitten kan je dat doorgeven aan: marinkapuijenbroek@gmail.com

