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Papaver 

Bastaard- 
klaproos 

(P. hybridum) 

Bleke 
klaproos 

(P. dubium ) 

Grote 
klaproos 
(P. rhoeas ) 

Ruige 
klaproos 

(P. argemone ) 

Slaapbol 
(Papaver 

somniferum) 

beharing 
bloemstengel 

behaard aangedrukt 
behaard 

afstaand of 
aangedrukt 
behaard 

behaard kaal 

bloem kroonbladen niet 
overlappend 

bleek rood, soms 
donkerrood, soms 
aan de voet zwart 
gevlekt 

donkerrood, soms 
roze, soms wit, aan 
de voet met zwarte 
vlek 

donkerrood, aan 
de voet soms 
geel 

wit, lila, paars, 
aan de voet zwart, 
soms rood 

bloeiperiode mrt-mei mei-aug mei-jul mei-jul jun-aug 

stempelschijf 4-6 stralen 
groen/bruin 

6-13 stralen 
zwart/paars 

5-9 stralen opstaande rand 

doosvrucht knotsvormig, 
meer dan 2x zo 
lang als breed 

bolvormig 
 

heeft enkele 
gekromde stijve 
haren 

bol-eivormig 

bladen met weinig zachte 
haren bezet, niet 
stengelomvattend 

zonder eindlob, 
niet stengel-
omvattend 
 

gezaagde, weinig 
gedeelde eindlob, 
niet stengel-
omvattend 
 

dubbel 
veerdelig, niet 
stengel-
omvattend 
 

dubbel veer-
kartig/veerlobbig, 
blauwgroen, 
stengelomvattend 
 



Klaproos (Papaver) 

 Grote klaproos 
    (Papaver rhoeas ) 

  Bleke klaproos 
        (Papaver dubium) 

bloem  7-10 cm, 
kroonbladen 
overlappend 

doosvrucht 
rondachtig, kaal 

6-13 stralen  

bloemsteel 
afstaand 
behaard 

bloem  3-7 cm, 
kroonbladen niet 

overlappend  
doosvrucht 

langwerpig, kaal, 
4-6 stralen 

bloemsteel 
aangedrukt

behaard 



Klaproos (Papaver) 

 Ruige klaproos 
   (Papaver argemone) 

   Slaapbol 
        (Papaver somniferum) 

bloem  2-6 cm 

doosvrucht met 
stijve borstelharen, 

5-9 stralen 

stengelblad dubbel 
veerspletig, eindslip 

plotseling in een 
stijve punt 

versmallend 

bloem  bleeklila 
of wit 

stengelbladen 
met 2 stengel-
omvattende 

oortjes  



Familie 
 papaverfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengelbladen met een duidelijke, weinig 
gedeelde eindlob, deze gezaagd, niet 
stengelomvattend, behaard.  

 Doosvrucht minder dan 2 maal zo lang als 
breed; stempelstralen (6-)8-13, meestal 
zwartpaars, elkaar deels bedekkend. 
Bloemstelen met afstaande of aangedrukte 
haren.  

 Kroonbladen scharlakenrood, aan de voet 
vaak zwart gevlekt, of bij tuinplanten met 
witte, oranje, donker- en lichtrode of gevulde 
bloemen.  

 Wortelrozet tijdens de bloei verschrompeld, 
planten eenjarig. 

Hoogte bloeiende plant  
30 – 60 cm. 

Bloeitijd 
Juni - juli 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Korenvelden, wegbermen, braakland, 
ruderale plaatsen, bij voorkeur op goede 
grond. 

  Grote klaproos  (Papaver rhoeas) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 368 368 

  1995 - … 190 190 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Papaveraceae;Papaver;rhoeas;025-033-004-005;;Grote klaproos)


Familie 
 papaverfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengelbladen zonder duidelijke eindlob, 
deze veerdelig met gave of weinig 
gekartelde slippen, niet stengelomvattend, 
behaard.  

 Doosvrucht meer dan 2 maal zo lang als 
breed; stempelstralen 5-9, groenachtig of 
bruin, elkaar niet of weinig bedekkend. 
Bloemstelen met aangedrukte haren. 
Kroonbladen meestal bleek 
scharlakenrood, soms donkerder, soms 
aan de voet zwart gevlekt.  

 Wortelrozet tijdens de bloei 
verschrompeld, planten eenjarig. 

Hoogte bloeiende plant  
30 – 60 cm. 

Bloeitijd 
Juni - juli 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Graanvelden, wegbermen, braakland. 

  Bleke [Kleine] klaproos  (Papaver dubium) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 217 217 

  1995 - … 156 156 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Papaveraceae;Papaver;dubium;025-033-004-004;;Bleke klaproos)


Familie 
 papaverfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Helmdraden naar boven verbreed. 
Doosvrucht met enkele naar boven 
gekromde stijve haren bezet, 
knotsvormig, 1,5-2 cm lang; 
stempelschijf 4-6-stralig.  

 Kroonbladen donker scharlakenrood, 
aan de voet al of niet zwart.  

 Bladen niet stengelomvattend, dubbel 
veerdelig, de eindslippen plotseling in 
een stijve punt versmald, behaard.  

 Wortelrozet tijdens de bloei 
verschrompeld, planten eenjarig. 

Hoogte bloeiende plant  
15 – 30 cm. 

Bloeitijd 
Mei - juli 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Korenvelden, droge wegbermen, 
spoorwegballast. 

  Ruige klaproos  (Papaver argemone) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 2 2 

  1971-'94 152 152 

  1995 - … 25 25 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Papaveraceae;Papaver;argemone;025-033-004-002;;Ruige klaproos)


Familie 
 papaverfamilie (Lamiaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengelbladen stengelomvattend, kaal, 
dubbel-gekarteld tot veerlobbig, 
blauwgroen.  

 Kroonbladen hetzij wit tot bleek lila, 
aan de voet lila en dan de zaden wit, of 
blauwachtig-rood tot paars, aan de voet 
zwart en dan de zaden blauw; bij 
sommige cultivars zijn de bloemen 
gevuld en helderrood.  

 Doosvrucht bol- tot eivormig, de 
stempelschijf met opstaande, geplooide 
randen.  

 Wortelrozet tijdens de bloei 
verschrompeld, planten eenjarig. 

Hoogte bloeiende plant  
20 – 120 cm. 

Bloeitijd 
Juni - augustus 

Levensvorm 
Therofyt (eenjarig) 

Standplaats 
Puinhopen, nabij woningen. Zeer 
variabele soort met talrijke 
ondersoorten en cultivars. 

  Slaapbol (Papaver somniferum) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 
  1971-'94 
  1995 - … 

Geen gegevens. 


