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SOORT VAN DE WEEK

Nederlandse naam
Kruisbladwalstro

Wetenschappelijke naam
Cruciata laevipes

Kruisbladwalstro is een volledig behaarde plant van 15 à 45
cm groot.

Hoe herken ik deze soort ?
Kruisbladwalstro is een volledig behaarde plant die 15 à 45 cm groot wordt. Zowel de
vierkantige stengel als bladeren staan vol met 1,5 mm lange, afstaande haren. De ovale
bladeren staan in kransen van meestal vier bladeren waardoor de plant aan zijn naam
komt. De kleine bloemen zijn geel, stervormig, en zitten met drie tot negen bloempjes
samen in de bladoksel.

De gele bloemen zijn klein, 3 mm, en komen in trosjes van
drie tot negen bloemen voor in de bladoksel.

In elke krans staan er vier behaarde bladeren.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Kruisbladwalstro is een sleutelsoort van
het natuurstreefbeeld voedselrijke,
soortenrijke ruigtes langs waterlopen en
boszomen (6430), meer bepaald van het
subtype nitrofiele boszomen met minder
algemene plantensoorten (6430_bz).
Kruisbladwalstro komt voor op
voedselrijke grond bij heggen,
bosranden, op dijken en bermen.
Weelderige, grazige of bloemrijke begroeiingen tegen heggen en bosranden of op dijken en bermen.

Verwarring mogelijk met
Andere walstrosoorten, zoals Glad
walstro, Geel walstro, Kleefkruid en
Lievevrouwebedstro hebben eveneens
kransstandige bladeren.
Kruisbladwalstro is echter de enige met
de combinatie van gele bloemen met
vier bladeren in een krans.

Geel walstro heeft ook gele bloemen en bladeren in kransen, maar heeft zes bladeren en is niet behaard zoals
Kruisbladwalstro.

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode is van april tot juni.
Weetjes
Bloemrijke boszomen zijn in Vlaanderen op
grote schaal verdwenen door gewijzigd
bosbeheer of het plaatsen van veekerende
afsluitingen langs bosranden, in combinatie met
intensieve begrazing.

ECOPEDIA
Graslandbeheer
Een overzicht van
graslandbeheer met o.a.
beschrijving van de
graslandfases.
Lees meer

Meer informatie over Kruisbladwalstro op Ecopedia ➜

Een soort onder de loep gemist? Hier vind je ze allemaal.
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): Misjel Decleer Vilda, Jeroen Mentens Vilda, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/, https://www.kuleuvenkortrijk.be/bioweb/, https://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/.
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