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Arctium 

Bosklit 
(A. nemorosum) 

Kleine klit 
(A. minus) 

Middelste klit 
(A. pubens) 

Grote klit 
(A. lappa) 

Donzige klit 
(A. tomentosum) 

bloemen tros tros tros scherm scherm 

steel rozetbladen gevuld gevuld of hol 

bloemkroon niet boven omwindsel 
uitstekend 

niet boven om-
windsel uitstekend 

boven omwindsel 
uitstekend 

bloemkroon kaal lila 
kaal 

roodpaars, met 
meercellige haren 

binnenste 
omwindsel-
bladen 

nabij top sterk paars 
gekleurd;  
plotseling versmallend 
in gekromde top 

hoofdje > 3 cm, zittend aan 
lange, boogvormig 
overhangende takken 

15 -22 mm 
kort gesteeld of 
vrijwel zittend 

20 - 30 mm 
12 - 15 cm lange 
steel 

grasgroen 
kaal 

donker paarsgroen 
 wollig 

omwindsel-
blaadjes 

breder dan 1,7 mm 
lange stijltop 

Opmerking : 
Voor het onderscheid tussen de Kleine (Arctium minus) en de Middelste klit (A. pubens) kan geen eenduidige 
combinatie van kenmerken gevonden worden. De conclusie moet dan ook luiden dat Kleine en Middelste klit 
twee namen voor één, zeer variabele soort zijn. De Vlaamse Plantenatlas voegt beide (onder)soorten samen. 



Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Basale deel van de middelste 
omwindselbladen (1,6-)1,7-2,5 mm breed. 
Hoofdjes van het eindstandige deel van de 
bloeiwijze 2,5-4 cm breed; alle hoofdjes 
aan het eind van de takken ongesteeld. 
Binnenste omwindselbladen 1-6 mm 
langer dan de bloemen.  

 Bloemkroon kaal.  

Hoogte bloeiende plant  
100 – 200 (– 250) cm. 

Bloeitijd 
Augustus 

Levensvorm 
2-jarige rozethemikryptofyt (winter-
knoppen op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Kapvlakten, open plaatsen in de bossen, 
bij voorkeur op kalkhoudende bodem 

  Bosklit  (Arctium nemorosum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 3 3 

  1995 - … 1 1 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Arctium;nemorosum;025-148-042-003;;Bosklit)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Basale deel van de middelste 
omwindselbladen 0,6-1,6 mm breed. 
Hoofdjes van het eindstandige deel van de 
bloeiwijze 1,5-3 cm breed, al of niet 
gesteeld. 

Hoogte bloeiende plant  
50 – 120 cm. 

Bloeitijd 
Juli - september 

Levensvorm 
2-jarige rozethemikryptofyt (winter-
knoppen op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Wegkanten, woeste plaatsen, kapvlakten; 
nitrofiel. 

  Kleine [Gewone] klit  (Arctium minus) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 3 3 

  1971-'94 346 346 

  1995 - … 119 119 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Arctium;minus;025-148-042-004;;Kleine klit)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Hoofdjes 20-30 mm breed, min of meer 
openstaand bij rijpheid, met tot 12 (-15) 
cm lange bloemsteeltjes. 

 Omwindsel duidelijk spinnenwebachtig 
behaard maar niet wollig.  

 Plant grijsgroen of geelgroen. 

Hoogte bloeiende plant  
60 – 120 cm. 

Bloeitijd 
Juli - september 

Levensvorm 
2-jarige rozethemikryptofyt (winter-
knoppen op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Wegkanten, woeste plaatsen, 
geruderaliseerde duinen; nitrofiel. 

  Middelste klit  (Arctium pubens) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 25 25 

  1995 - … 11 11 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Arctium;pubens;025-148-042-005;;Middelste klit)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladsteel van de rozetbladen aan de voet 
met merg gevuld.  

 Hoofdjes tuilvormig gerangschikt, vrij kort 
tot lang gesteeld, 3-4,5 cm breed, kaal tot 
iets behaard.  

 Omwindselbladen heldergroen, zelden 
iets paars aangelopen. Binnenste 
omwindselbladen (0-)1-5 mm langer dan 
de bloemen.  

 Bloemkroon kaal of soms aan de top met 
korte klierharen.  

Hoogte bloeiende plant  
80 – 160 (– 200) cm. 

Bloeitijd 
Juli - augustus 

Levensvorm 
2-jarige rozethemikryptofyt (winter-
knoppen op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Wegkanten en oevers, kapvlakten, vochtig 
ruderaal terrein; nitrofiel. 

  Grote klit  (Arctium lappa) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 32 32 

  1995 - … 83 83 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Asteraceae;Arctium;lappa;025-148-042-002;;Grote klit)


Familie 
 composietenfamilie (Asteraceae) 

Diagnostische kenmerken 
Binnenste omwindselbladen lintvormig, 
aan de top 0,75-1 mm breed en afgeknot 
of zelden kort toegespitst.  

 Hoofdjes tuilvormig gerangschikt, vrij kort 
tot lang gesteeld, 2-4 cm breed, bijna kaal 
tot zeer dicht spinnenwebachtig behaard. 
Omwindselbladen aan de top vaak rood 
aangelopen. Binnenste omwindselbladen 
(0-)0,5-3,5 mm korter dan de bloemen. 
Bloemkroon vrij dicht bezet met korte 
klierharen.  

Hoogte bloeiende plant  
50 – 100 cm. 

Bloeitijd 
Juli - september 

Levensvorm 
2-jarige rozethemikryptofyt (winter-
knoppen op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Wegkanten, stortplaatsen, oevers; 
nitrofiel. 

  Donzige klit  (Arctium tomentosum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 1 1 


