
Distels!? 
 
Eigenlijk zijn “distels” alleen maar soor-
ten van het geslacht distel (Carduus), 
behorend tot de familie van de samen-
gesteldbloemigen (composieten). Het 
zijn allemaal stekelige planten met 
bloemen in hoofdjes, omgeven door 
puntige omwindselblaadjes. 
Ook veel samengesteldbloemigen van 
andere geslachten dan Carduus wor-
den in het spraakgebruik distels ge-
noemd. Veel hebben ook een soort-
naam die eindigt op -distel; bijvoor-
beeld die van het geslacht Cirsium (de 
vederdistels) en Sonchus (de melkdis-
tels) en Onopordum acanthium (de 
wegdistel). In het spraakgebruik be-
hoort, volgens sommigen, zelfs de arti-
sjok (Cynara scolymus) bij de distels. 
Deze plant zit in de taxonomie dicht bij 
onder meer witlof (witloof) en andijvie, 
soorten die dan weer niet bij de distels 
geclasseerd worden…. 

Na onze dagwandeling naar de 
Geldersepoort, weten we dat de 
blauwe zeedistel (Eryngium ma-
ritimum) en de daar algemeen 
groeiende, echte kruisdistel 
(Eryngium campestre) zelfs geen 
leden zijn van de samengesteld-
bloemigen maar van de scherm-
bloemenfamilie, en toch noemen 
we ze distels. 
Het begrip distel is dus een be-
grip dat in het spraakgebruik  
vele planten samenbrengt die in 
de taxonomie ver van elkaar 
staan. Iedereen verstaat boven-
dien onder het begrip distel wel 
iets anders en vult op het zicht 
aan welke soorten bij de distels 
behoren of niet.  
Het gemeenschappelijke is 
meestal dat ze er stekelig uitzien 
en tot de familie van de samen-
gesteldbloemigen behoren. 
Taxonomisch behoren de 
“distels” dus alleen maar tot het 
geslacht Carduus met soorten 
als: knikkende distel, tengere distel, kruldistel en langstekelige distel. Als je de puntjes op de I 
zet, behoren alle andere soorten niet tot de distels. Vele van deze distels worden vaak door velen 
in het landschap geweerd. Ze waren tot voor kort in Vlaanderen zelfs wettelijk te bestrijden,  
althans de soorten als akkerdistel, kale jonker, speerdistel… . 
Gelukkig voor de natuur is dat laatste niet meer zo. Waarvoor heel veel dank. Vele vlindersoorten 
en heel wat andere insectensoorten zoals kevers, vliegen, wespen enz. vinden op hun bloemen 
een gedekte tafel. Voor de distelvinken zijn dan weer de zaadjes van heel groot belang.  



Qua vlinderbezoek kunnen distels 
gemakkelijk wedijveren met de uit 
China afkomstige vlinderstruik.  
Midden juli een uitdaging voor de  
fotograaf. 
 
Dan toch maar liever, voor onze  
natuur, ‘distels’ (in onze tuin) dan  
die vlinderstruik, die niet in onze  
natuur thuishoort. 
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Distels zijn er in allerlei hoogten  
en groeien in verschillende  
biotopen. Enkelen groeien zelfs  
uit boven ons hoofd zoals de  
paarse artisjok en de wegdistel.  


