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Nederlandse naam
Hazenpootje

Wetenschappelijke naam
Trifolium arvense

Een klaver met rozebruine, pluizige bloemhoofdjes, dat kan
enkel Hazenpootje zijn.

Hoe herken ik deze soort ?
Hazenpootje is een sterk vertakte, lage klaversoort met opvallend pluizige,
langgesteelde, cilindervormige, roze tot bruinpaarse bloemhoofdjes. Aan de vorm van
deze hoofdjes dankt deze soort haar naam. De plant is behaard. Hazenpootje bloeit erg
laat, pas vanaf einde juni. Ze groeit dan ook op relatief schrale maar zonnige
standplaatsen, liefst zonder teveel kalk noch verstuivingen zoals schrale graslanden,
wegbermen en opgespoten terreinen.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Hazenpootje is een sleutelsoort van het
natuurstreefbeeld Soortenrijke
struisgraslanden (6230_ha)

Hoe schraler de bodem, hoe kleiner deze plant blijft.

Verwarring mogelijk met
In hetzelfde biotoop komen geen andere
klaversoorten of andere planten met
drietallige bladeren voor die een
gelijkaardige bloei hebben. Als de plant
niet in bloei staat, dus voor half juni, kan
de plant worden verward met
Sikkelklaver. Ook een late bloeier die
weliswaar minder behaard is. Deze soort
is eerder typisch voor oeverwallen van
rivieren, duinvalleien en andere schrale
maar kalkrijke graslanden. Hazenpootje
is een kalkmijder.

Deze soort is op schrale, kalkarpme graslanden onmiskenbaar.

Wanneer waarnemen ?
De bloeiperiode van Hazenpootje is de volle
zomer, vanaf half juni.
Weetjes
De zaden kunnen in de bodem meer dan 5 jaar,
en vaak veel langer overleven. We noemen dat
een zaadbank.

Cursus Inverde
Het nieuwe
natuurbeheerplan
11 september in Gent
Lees meer

Meer informatie over Hazenpootje 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.
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