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SOORT VAN DE WEEK

Nederlandse naam
Paarbladig en Verspreidbladig goudveil

Wetenschappelijke naam
Chrysosplenium oppositifolium en C.
alternifolium
Paarbladig goudveil met de geelgroene bloeiwijze.

Hoe herken ik deze soort ?
Goudveilsoorten zijn vrij kleine kruipende planten die vooral opvallen door hun
groengele, goudkleurige bloeiwijze op een donkergroene achtergrond van bladeren. De
bladeren zijn rond, gekarteld en een beetje behaard. De stengel is sappig en
doorschijnend. Ze groeien meestal in groep. Een paar plantjes alleen vallen vaak niet
op.

Paarbladig goudveil, let op de tegenoverstaande bladeren.

Verspreidbladig goudveil, let op de verspreide bladstand.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Goudveilsoorten heb je nodig voor de
herkenning en opvolging van het
natuurstreefbeeld Bronbos (91E0_vc).
Beide goudveilsoorten zijn goede
kwelindicatoren. Plaatsen met kwel zijn
voortdurend nat tot vochtig. Op
kwelplaatsen rijden best geen
bosbouwvoertuigen.
Bronbos met Goudveil, let op de geelgroene bloeiwijze.

Verwarring mogelijk met
Het blad lijkt een beetje op dat van
Hondsdraf maar de plant in zijn geheel is
niet snel te verwarren met andere
soorten.
Zoals de naam aangeeft kan je beide
Goudveilsoorten uit elkaar halen door de
bladstand, tegenoverstaand (paar)- of
verspreidbladig.
Bladeren van Hondsdraf lijken een beetje op deze van Goudveil.

Wanneer waarnemen ?
Van (maart) april tot mei is deze soort vrij goed
waarneembaar. Het zijn kruipende planten die
snel onder grotere planten verdwijnen. Vroeg in
het seizoen vallen ze het best op.

Volg een Inverde
opleiding
Grassen en zeggen
herkennen
dinsdag 15 mei

Weetjes
Goudveil heeft 'spettervruchten'. De vrucht
vormt een groen kommetje met daarin de bruine
zaden. Als waterdruppels in het kommetje vallen
spetteren de zaden eruit.

Gontrode

Lees meer
Grasgoed graslandbeheer
donderdag 14,
21, 28, 29 juni

Koersel en
Cromvoirt

Lees meer

Meer informatie over Goudveil op Ecopedia ➜

Dit vormingsinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.

Auteurs foto’s (van boven naar beneden en van links naar rechts): Rollin Verlinde Vilda, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/, Rollin Verlinde Vilda,
https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/.
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