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SOORT VAN DE WEEK

Nederlandse naam
Muskuskruid

Wetenschappelijke naam
Adoxa moschatellina
Muskuskruid, bladeren en bloemen.

Hoe herken ik deze soort ?
Muskuskruid heeft kleine, onopvallende maar wel heel typische bloemen. De bloempjes
staan als een dobbelsteen tegenover elkaar en zijn groenig van kleur. De bladeren zijn
grondstandig en dubbel 3-tallig. Dit wil zeggen dat elk blad 3 deelblaadjes heeft en dat
elk deelbladje nog eens in 3 is gedeeld.
De plant is 5 cm tot 15 cm groot.

Bloemen vormen een dobbelsteen.

Het dubbel 3-tallig blad. Het blad bestaat uit 3 deelblaadjes
en elk deelbladje bestaat uit 3 delen.

Waarom moet ik deze soort
kennen ?
Muskuskruid is een soort die je nodigt
voor de herkenning en opvolging van de
natuurstreefbeelden Valleibossen
(91E0_va), Ruigt-Elzenbos (91E0_vn),
Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint
en Parelgras-Beukenbossen (9130) en
Essen-Eikenbossen zonder Wilde
hyacint (9160).
Het is ook een oude bosplant.
Valleibos met Muskuskruid, Slanke sleutelboem en Speenkruid.

Verwarring mogelijk met
In bloei is Muskuskruid niet snel te verwarren met een andere plant. Maar zonder
bloemen is verwarring met de bladeren van Bosanemoon mogelijk. Beide soorten
groeien vaak samen, dus de bladeren staan soms door elkaar. Je kan de bladeren van
Muskuskruid herkennen aan de stomp-afgeronde top met een kort witachtig stekelpuntje
op. De bladeren van Bosanemoon zijn spitser en zonder stekelpuntje.

Het blad van Muskuskruid met stomp-afgeronde top met
een kort witachtig stekelpuntje op.

Het blad van Bosanemoon is spitser en zonder
stekelpuntje.

Wanneer waarnemen ?
Bloei mogelijk van maart tot mei. De bladeren
kan je nog in juni zien maar verdwijnen vrij snel
na de bloei.
Weetjes
Muskuskruid is een vrij onopvallende plant.
Zijn Latijnse naam ‘Adoxa’ betekent ook niet
voor niets ‘zonder glorie’.
De vruchten van deze plant worden naar het
schijnt vooral door slakken gegeten, waarbij de
zaden zonder schade het darmkanaal passeren.

Volg een Inverde
opleiding
Grassen en zeggen
herkennen
dinsdag 15 mei

Gontrode

Lees meer

Meer informatie over Muskuskruid 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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