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Nederlandse naam
Dalkruid

Wetenschappelijke naam
Maianthemum bifolium

Het zeer typische blad van Dalkruid met hartvormige voet en
spitse top.

Hoe herken ik deze soort ?
Het blad van Dalkruid is zeer typisch met een hartvormige voet en spitse top. De plant
komt, zoals vele lentebloeiers in het bos, bijna altijd voor in groepen. De bloeistengels
hebben meestal 2 bladeren, maar soms 3. Bladeren zonder bloeiwijze staan alleen. De
bloeiwijze bestaat uit een tros van kleine witte bloempjes met 4 kroonbladeren. Om de
kroonblaadjes te kunnen tellen zal je de plant echter van zeer dichtbij moeten bekijken.

Dalkruid in bloei.

Dalkruid met tros van witte bloempjes.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Dalkruid is een soort die je nodig hebt
voor de herkenning en opvolging van de
natuurstreefbeelden VeldbiesBeukenbossen (9110) en Eikenbeukenbossen op zure bodems (9120) .
Het is ook een oude bosplant, die vaak
samen voorkomt met Lelietje-van-dalen.
In het Eiken-Beukenbos op zure bodems is het vaak zoeken naar typische soorten als Dalkruid. Ze komen immers voor in
groepjes die vaak sterk verspreid liggen. Op deze foto is de soort niet te zien.

Verwarring mogelijk met:
Het blad is zo typisch dat verwarring met
andere soorten in het bos niet vaak
voorkomt.

Dalkruid in Kluisbos (Oost-Vlaanderen)

Wanneer waarnemen ?
Dalkruid bloeit in mei en juni. Maar het blad kan
je veel langer waarnemen, tot in het najaar. De
plant leren herkennen op basis van het blad is
dus de boodschap.
Weetjes
Dalkruid komt net als Lelietje-van-dalen bij ons
meestal niet voor in het dal maar op de helling
of het plateau. Vaak vind je Dalkruid bij de
stamvoet van bomen. Plekken met een dikke
strooisellaag zijn geen geschikte groeiplaats.

Volg een Inverde
opleiding
Bloemenweide - aanleg en
beheer
vrijdag 18 mei
Tielt-Winge
zaterdag 19 mei Drogenbos
maandag 28 mei Wemmel
Lees meer

Meer informatie over Dalkruid 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.

Een soort onder de loep gemist ? Hier vind je ze allemaal.
Auteurs foto’s (van boven naar beneden en van links naar rechts): https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/, Rollin Verlinde Vilda, Yves Adams Vilda, Griet Buyse ANB.
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