
Duifkruid (Scabiosa) – Beemdkroon (Knautia) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Duifkruid lijkt sterk op Beemdkroon. Het onderscheid tussen beide ligt in de 
bloemhoofdjes. De bloem van  Beemdkroon heeft een kelk met zeer korte tanden,  
Duifkruid daarentegen heeft een kelk met 5 lange donkere tanden (borstels). 
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  Duifkruid (Scabiosa columbaria) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 16 16 

  1995 - … 3 3 

Familie 
 kaardebolfamilie (Dipsacaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Zoom van het bijzonder omwindsel breed, 
uitstaand, vliezig. 

 Bloemen roodachtig lila, zelden wit, in 
1,5-3,5 cm brede hoofdjes. 

 Onderste bladen liervormig veerlobbig tot 
-delig, met grote eironde eindslip; de 
volgende bladen fijner gedeeld, 1 of 2 
maal veerspletig of -delig, met smalle, 
bijna lijnvormige slippen. 

 Vrucht met 5 kelknaalden. 

Hoogte bloeiende plant  
10 - 60 cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

Levensvorm 
Rozethemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond). 

Standplaats 
Droge graslanden en hellingen, soms 
rotsen; kalkminnend en thermofiel. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Lamiaceae;Lamium;galeobdolon ssp. Argentatum;025-132-015-013;;Bonte gele dovenetel)


  Beemdkroon (Knautia arvensis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 237 237 

  1995 - … 81 81 

Familie 
 kaardebolfamilie (Dipsacaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Stengel door zeer korte haren grijsgroen, 
door langere haren stijf behaard. 

 Bladen grijsgroen, de bovenste meestal 
veerspletig of -delig, de onderste meestal 
ongedeeld, zelden alle veerspletig. 
Bijzonder omwindsel ruw behaard, 
afgeplat vierkantig, kort getand. 
Randbloemen meestal stralend. 
Bloemkroon 4-spletig, lila, zelden wit, zeer 
zelden geel. 

 Vrucht met 8 kelknaalden. 

Hoogte bloeiende plant  
30 - 60 cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Rozethemikryptofyt (winterknoppen op of 
iets onder de grond). 

Standplaats 
Weiden, taluds, bermen; thermofiel en 
vrij kalkminnend. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Dipsacaceae;Knautia;arvensis;025-147-002-001;;Beemdkroon)


  Blauwe knoop (Succisa pratensis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 3 3 

  1971-'94 158 158 

  1995 - … 20 20 

Familie 
 kaardebolfamilie (Dipsacaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Onderste bladen langwerpig of 
lancetvormig, gaafrandig, de bovenste 
lancetvormig, gaafrandig, zelden grof 
getand. 

 Bloemhoofdjes halfbolvormig, later 
bolvormig. 

 Bijzonder omwindsel ruw behaard, met 4 
eironde, spitse en stekelpuntige tanden. 
Kelk met (4 of) 5 borstels. 

 Bloemkroon blauw, zelden geelachtig wit 
of roodachtig, soms heldergeel. 

Hoogte bloeiende plant  
30 – 80 (– 100)  cm. 

Bloeitijd 
Juli - oktober 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond). 

Standplaats 
Onbemeste, vochtige weiden en heiden, 
kapvlakten, bospaden, vooral op slecht 
doorlatende bodem, vaak met 
Pijpenstrootje. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Dipsacaceae;Succisa;pratensis;025-147-003-001;;Blauwe knoop)


  Zandblauwtje (Jasione montana) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 3 3 

  1971-'94 291 291 

  1995 - … 66 66 

Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 
Diagnostische kenmerken 

Meestal verscheidene stengels bijeen, 
deze onderaan bebladerd en evenals de 
bladen ruw behaard, naar boven 
onbebladerd en kaal. 

 Bladen gaafrandig, min of meer met 
gegolfde rand, de onderste smal 
omgekeerd eirond, stomp, de bovenste 
lancet- tot lijnvormig, vrij spits. 
Bloemkroon hemelsblauw, zelden wit of 
roodachtig. 

Hoogte bloeiende plant  
10 - 35 cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond). 

Standplaats 
Vrij zure zandgronden, droge heiden, 
braakland, schieferhellingen. 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Jasione;montana;025-141-005-001;;Zandblauwtje)

