
inventarisatiegegevens Kwelstrook Batavia
Nederlandse naam Latijnse naam Familie (Ned) familie (latijn)
aardbeiklaver Trifolium fragferum Vlinderbloemen Fabaceae (Leguminosae)
akkerdistel Cirsium arvense composiet Asteraceae (Compositae)
akkerereprijs Veronica agrestis L. Helmkruid Scrophulariaceae
akkermelkdistel Sonchus arvensis L. composiet Asteraceae (Compositae)
akker vergeet me nietje Myosotis arvensis (Myosotis intermedia) Ruwbladigen Boraginaceae
amandelwilg Salix triandra L. wilg Salicaceae
avondkoekoeksbloem Silene latifolia Poiret subsp. Alba anjer Caryophyllaceae
basterd wederik Epilodium Angustifolium teunisbloem Onagraceae
beklierde duizendknoop Persicaria Lapathifolia (L.) Gray duizendknoop Polygonaceae
biggenkruid (gewoon) Hypochaeris radicata composiet Asteraceae (Compositae)
Bittere wilg Salix purpurea Wilgenfamilie, Salicaceae
bitterzoet Solanum dulcamara Nachtschade Solanaceae
bijvoet Artemisia vulgaris composiet Asteraceae (Compositae)
blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus Ranonkel Ranunculaceae
bleke klaproos Papaver dubium Papaver Papaveraceae
brandnetel Urtica Brandnetel Urticaceae
brosse melkdistel Sonchus asper composiet Asteraceae (Compositae)
brunel (gewone) Prunella vulgaris Lipbloemen Lamiaceae
canadese fijnstraal Conyza canadensis (Erigeron canadensis) composiet Asteraceae (Compositae)
Canadese populier Populus ×canadensis wilg Salicaceae
Dag koekoeksbloem Silene dioica (Melandrium rubrum, 

Melandrium dioicum)
anjer

Caryophyllaceae
dauwbraam Rubus caesius Roos Rosaceae
donkere vetmuur Sagina apetala subsp. Apetala 

 (Sagina ciliata)
anjer Caryophyllaceae

duizendblad Achillea millefolium composiet Asteraceae (Compositae)
Engels raaigras Lolium perenne gras Poaceae (Gramineae)
fijnstraal Erigeron composiet Asteraceae (Compositae)
fioringras Agrostis stolonifera gras Poaceae (Gramineae)

fluitenkruid Anthriscus sylvestris schermbloem Apiaceae
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geel nagelkruid
gele lis Iris pseudacorus lis Iridaceae
gele teunisbloem (kruipende?)

Gele Teunisbloem (grote?)

Oenothera macrocarpa 
Oenothera erythrosepala

teunisbloem Onagraceae
gestreepte witbol Holcus lanatus gras Poaceae (Gramineae)
gewone berenklauw Heracleum sphondylium schermbloem Apiaceae
gewone braam Rubus fruticosus Roos Rosaceae
gewone duivenkervel Fumaria officinalis Duivelkervel Fumariaceae
gewone hoornbloem Cerastium fontanum  

(Cerastium vulgare, Cerastium triviale)
anjer Caryophyllaceae

gewone rolklaver Lotus corniculatus Vlinderbloemen Fabaceae
gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata  

(Hypochaeris radicata ericetorum, Hypochoeris 
composiet Asteraceae (Compositae)

gewoon duizendblad Achillea millefolium composiet Asteraceae (Compositae)
gewone honingklaver Melilotus Vlinderbloemen Fabaceae
gewone veldkers
gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum gras Poaceae (Gramineae)
gewoon struisgras Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) gras Poaceae (Gramineae)
glanshaver Arrhenatherum elatius gras Poaceae (Gramineae)
goudzuring Rumex maritimus duizendknoop Polygonaceae
grauwe wilg Salix cinerea wilg Salicaceae
greppel rus Juncus bufonius (Juncus minutulus) Rus Juncaceae
grof hoornblad Ceratophyllum demersum Hoornblad Ceratophyllaceae
groot hoefblad Petasites hybridus composiet Asteraceae (Compositae)
grote brandnetel Urtica dioica Brandnetel Urticaceae
grote kaardebol Dipsacus fullonum (Dipsacus sylvestris) Kaardebol Dipsacaceae
grote lisdodde Typha latifolia Lisdodde Typhaceae
grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  

(Rhinanthus serotinus, Rhinanthus major)
Helmkruid Scrophulariaceae

grote teunisbloem Oenothera glazioviana  
(Oenothera erythrosepala)

teunisbloem Onagraceae
grote weegbree Plantago major subsp. major Weegbree Plantaginaceae
haagwinde Convolvulus sepium (Calystegia sepium) Winde Convolvulaceae
hanepootje Panicum crusgalli (Echinochloa crusgalli) gras Poaceae (Gramineae)
harde basterdwederik Epilobium tetragonum susp. Lamyi teunisbloem Onagraceae
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harig wilgenroosje Epilobium hirsutum teunisbloem Onagraceae
hazenpootje Trifolium arvense Vlinderbloemen Fabaceae
heelblaadjes Pulicaria dysenterica composiet Asteraceae (Compositae)
heen Bolboschoenus maritimus  

(Scirpus maritimus)
Cypergras Cyperaceae

heemst Althaea officinalis Kaasjeskruid Malvaceae
heermoes Equisetum arvense Paardenstaart Equisetaceae
helmkruid Scrophularia Helmkruid Scrophulariaceae
hennegras Calamagrostis canescens Gras Poaceae (Gramineae)
herderstasje Capsella bursa-pastoris Kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
hondsroos Rosa canina Roos Rosaceae
hongaarse raket Sisymbrium altissimum Kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
hopklaver Medicago lupulina Vlinderbloemen Fabaceae
Italiaans raaigras Lolium multiflorum Gras Poaceae (Gramineae)
jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris  

(Senecio jacobaea, Senecio dunensis)
composiet Asteraceae (Compositae)

kamgras Cynosurus cristatus gras Poaceae (Gramineae)
katwilg Salix viminalis wilg Salicaceae
kleefkruid Galium aparine Sterbladig Rubiaceae
Klein hoefblad Tussilago farfara (Tussligo generalis) composiet Asteraceae (Compositae)
Klein kruiskruid Senecio vulgaris composiet Asteraceae (Compositae)
klein streepzaad Crepis capillaris composiet Asteraceae (Compositae)
kleine klaver Trifolium dubium Vlinderbloemen Fabaceae
kleine leeuwentand Leontodon saxatilis  

(Leontodon taraxacoides,  
Leontodon nudicaulus, Thrincia hirta)

composiet Asteraceae (Compositae)

kleine ooievaarsbek Geranium pusillum ooievaarsbek Geraniaceae
kleine veldkers Cardamine hirsuta kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum Anjer Caryophyllaceae
knopig helmkruid Scrophularia nodosa (Scrofularia nodosa) Helmkruid Scrophulariaceae
kompassla Lactuca serriola (Lactuca scariola) composiet Asteraceae (Compositae)
koninginnenkruid Eupatorium cannabinum composiet Asteraceae (Compositae)
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korenbloem Centaurea cyanus composiet Asteraceae (Compositae)
kropaar Dactylis glomerata (Dactylis aschersoniana) gras Poaceae (Gramineae)
kruipende boterbloem Ranunculus repens Ranonkel Ranunculaceae
krulzuring Rumex crispus duizendknoop Polygonaceae
kweek Elytrigia repens (Agropyron repens,  

Agropyrum maritimum, Elymus repens)
Gras Poaceae (Gramineae)

langbaardgras vulpia Gras Poaceae (Gramineae)
late guldenroede Solidago gigantea (Solidago serotina) Composiet  Asteraceae (Compositae)
lisdodde Typha Lisdodde Typhaceae
luzerne Medicago sativa Vlinderbloemen Fabaceae
madeliefje Bellis perennis composiet Asteraceae (Compositae)
mannagras Glyceria fluitans Gras Poaceae (Gramineae)
melganzenvoet Chenopodium album  

(Chenopodium strictum, Chenopodium suecicum)
Ganzenvoet Chenopodiaceae

moerasandijvie Tephroseris palustris (Senecio congestus,  
Senecio palustris, Senecio tubicaulis)

composiet Asteraceae (Compositae)
moerasandoorn Stachys palustris lipbloemen Lamiaceae (Labiatae)
moerasbeemdgras Poa palustris Gras Poaceae (Gramineae)
moerasmelkdistel Sonchus palustris composiet Asteraceae (Compositae)
moerasvaren Thelypteris palustris (Dryopteris thelypteris) moerasvaren Thelypteridaceae
muskuskaasjeskruid Malva moschata l. kaasjeskruid Malvaceae
paardenbloem Taraxacum officinale (Leontodon taraxacum) composiet Asteraceae (Compositae)
pastinaak Pastinaca sativa schermbloem Apiaceae
Perzikkruid Persicaria maculosa  

(Polygonum persicaria,  
duizendknoop Polygonaceae

pitrus Juncus effusus Rus Juncaceae
Reukloze kamille Tripleurospermum maritimum  

(Tripleurospermum inodorum, Tripleurospermum 
perforata, Matricaria indorata, Chamaemelum 
inodorum)

composiet Asteraceae (Compositae)

ridderzuring Rumex obtusifolius 
(Rumex obtusifolius subsp. transiens)

duizendknoop Polygonaceae
riet Phragmites australis (Phragmites communis) Gras Poaceae (Gramineae)
rietgras Phalaris arundinacea (Typhoides arundinacea) Gras Poaceae (Gramineae)
rietzwenkgras Festuca arundinacea (Festuca elatior) Gras Poaceae (Gramineae)
robertskruid Geranium robertianum ooievaarsbek Geraniaceae
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rode kamperfoelie Lonicera xylosteum Kamperfoelie Caprifoliaceae
rode ganzenvoet Chenopodium rubrum Ganzenvoet Chenopodiaceae
rode klaver Trifolium pratense Vlinderbloemen Fabaceae
rode kornoelje Cornus sanguinea Kornoelje Cornaceae
rolklaver
roodzwenkgras Festuca rubra (Festuca rubra subsp. juncea, 

Festuca rubra subsp. litoralis, Festuca rubra subsp. 
commutata, Festuca rubra subsp. planifolia)

Gras Poaceae (Gramineae)

ruige klaproos Papaver argemone Papaver Papaveraceae
ruige Zegge Carex hirta Cypergrassen Cyperaceae
ruwbeemdgras Poa trivialis Gras Poaceae (Gramineae)
schapenzuring Rumex acetosella (Rumex tenuifolius) duizendknoop Polygonaceae
schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus (Stuckenia pectinata) Fonteinkruid Potamogetonaceae
scherpe boterbloem Ranunculus acris Ranonkel Ranunculaceae
schietwilg Salix alba wilg Salicaceae
slangenkruid Echium vulgare Ruwbladigen Boraginaceae
slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum ooievaarsbek Geraniaceae
smal vlieszaad Corispermum intermedium (Corispermum  

leptopterum, Corispermum pallasii)
Ganzenvoet Chenopodiaceae

smalle weegbree Plantago lanceolata Weegbree Plantaginaceae
smeerwortel (gewone) Symphytum officinale Ruwbladigen Boraginaceae
speenkruid (gewoon) Ficaria verna  

(Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, Ranunculus 
verna)

ranonkel Ranunculaceae

speerdistel Cirsium vulgare (Cirsium lanceolatum) composiet Asteraceae (Compositae)
stalkaars Verbascum densiflorum  

(Verbascum thapsiforme)
Helmkruid Scrophulariaceae

sterrenkroos Callitriche Weegbree Plantaginaceae
stomp kweldergras Puccinellia distans Gras Poaceae (Gramineae)
straatgras Poa annua Gras Poaceae (Gramineae)
strandduizendguldenkruid Centaurium littorale Gentiaan Gentianaceae
tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus  

(Potamogeton panormitanus)
Fonteinkruid Potamogetonaceae

toorts Verbascum Helmkruid Scrophulariaceae
valse voszegge Carex otrubae (Carex cuprina) Cypergras Cyperaceae
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varkensgras (gewoon?) Polygonum aviculare duizendknoop Polygonaceae
veerdelig tandzaad Bidens tripartita composiet Asteraceae (Compositae)
veldereprijs Veronica arvensis Helmkruid Scrophulariaceae
veldzuring Rumex acetosa duizendknoop Polygonaceae
vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis composiet Asteraceae (Compositae)
Vergeet me niet Myosotis Ruwbladigen Boraginaceae
vierzadige wikke Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vlinderbloemen Fabaceae
viltige basterdwederik Epilobium parviflorum teunisbloem Onagraceae
voederwikke Vicia sativa subsp. Sativa Vlinderbloemen fabaceae
vogelwikke Vicia cracca Vlinderbloemen fabaceae
watergras Catabrosa aquatica Gras Poaceae (Gramineae)
watermuur Myosoton aquaticum  

(Stellaria aquatica, Stellaria aquaticum)
anjer Caryophyllaceae

waterpest Elodea canadensis waterkaarde Hydrocharitaceae

wilde margriet Chrysanthemum Leucanthemum 

( Leucanthemum vulgare)

composiet Asteraceae (Compositae)

wilde marjolein Origanum vulgare (Thymus origanum) lipbloemen Lamiaceae (Labiatae)
wilde peen Daucus carota Schermbloem Apiaceae
witte honingklaver Melilotus alba (Melilotus albus) Vlinderbloemen Fabaceae
witte klaver Trifolium repens Vlinderbloemen Fabaceae
witte krodde Thlaspi arvense Kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
wolfsmelk spec. Euphorbia Wolfsmelk Euphorbiaceae
wolfspoot Lycopus europaeus (Labiatae) Lipbloemen Lamiaceae
zachte ooievaarsbek Geranium molle ooievaarsbek Geraniaceae
zandmuur arenaria Anjer Caryophyllaceae
zandraket Arabidopsis thaliana kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
zeggensoorten Carex Cypergras Cyperaceae
zilverschoon Potentilla anserina Roos Rosaceae
zilte greppelrus Juncus ambiguus 

(Juncus bufonius subsp. ambiguus, 
Rus Juncaceae

zilte rus Juncus gerardii (Juncus gerardi) Rus Juncaceae
zomprus Juncus articulatus Rus Juncaceae
zomereik Quercus robur Napjesdrager Fagaceae 
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zwarte mosterd Brassica nigra Kruisbloem Brassicaceae (Cruciferae)
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soort 2008 2009 2010 2011 2012
graslandkruiden 1 1 3 aardbeiklaver
ruigtesoorten 1 1 1 12 akkerdistel
akkerkruiden 1 1 akkerereprijs
akkerkruiden 1 1 1 1 akkermelkdistel

1 12 akker vergeet me nietje
bomen en struiken 1 1 1 amandelwilg
ruigtesoorten 1 1 123 avondkoekoeksbloem
ruigtesoorten 1 basterd wederik
ruigtesoorten 1 beklierde duizendknoop
graslandkruiden 1 biggenkruid (gewoon)

1 Bittere wilg
ruigtesoorten 1 1 12 bitterzoet
ruderaalsoorten 1 1 1 123 bijvoet
natte pioniers 1 1 12 blaartrekkende boterbloem
akkerkruiden 1 1 bleke klaproos
ruigtesoorten 1 1 brandnetel
akkerkruiden 1 1 1  brosse melkdistel
graslandkruiden 1 1 23 brunel (gewone)
akkerkruiden 1 1 23 canadese fijnstraal
bomen en struiken 1 Canadese populier
ruigtesoorten 1 Dag koekoeksbloem

 
ruigtesoorten 1 1 1 dauwbraam
ruderaalsoorten 1 1 donkere vetmuur
graslandkruiden 1 23 duizendblad
grassoorten 1 1 Engels raaigras
ruigtesoorten 1 fijnstraal
grassoorten 1 1 fioringras
ruigtesoorten 1 1 1 fluitenkruid
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1 1 geel nagelkruid
Waterkantsoorten 1 gele lis
ruderaalsoorten 1 1 gele teunisbloem (kruipende?)


Gele Teunisbloem (grote?)
 

grassoorten 1 1 1 gestreepte witbol 
ruigtesoorten 1 1 gewone berenklauw
ruigtesoorten 1 1 1 gewone braam
graslandkruiden 1 gewone duivenkervel
graslandkruiden 1 1 1 gewone hoornbloem

 
graslandkruiden 1 1 2 gewone rolklaver
graslandkruiden 1 gewoon biggenkruid
graslandkruiden 1 gewoon duizendblad
ruderaalsoorten 1 1 gewone honingklaver

gewone veldkers
grassoorten 1 1 gewoon reukgras
grassoorten 1 gewoon struisgras
grassoorten 1 2 glanshaver
natte pioniers goudzuring
bomen en struiken 1 1 12 grauwe wilg
natte pioniers 1 1 greppel rus
ondergedoken waterplanten 1 grof hoornblad
ruigtesoorten 1 1 13 groot hoefblad
ruigtesoorten 1 1 grote brandnetel
ruigtesoorten 1 1 grote kaardebol
zeggen, biezen enz 1 1 grote lisdodde
graslandkruiden 1 1 2 grote ratelaar

ruderaalsoorten 1 1 grote teunisbloem
graslandkruiden 1 12 grote weegbree
ruigtesoorten 1 1 12 haagwinde
ruigtesoorten 1 hanepootje
ruigtesoorten 1 harde basterdwederik
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ruigtesoorten 1 1 123 harig wilgenroosje
akkerkruiden 1 1 hazenpootje
graslandkruiden 1 1 23 heelblaadjes
zeggen, biezen enz 1 1 1 1 heen

ruigtesoorten 1 3 heemst
graslandkruiden 1 1 123 heermoes
graslandkruiden 1 helmkruid
grassoorten 1 1 1 hennegras
akkerkruiden 1 1 herderstasje
graslandkruiden 1 12 hondsroos
ruderaalsoorten 1 1 hongaarse raket
graslandkruiden 1 1 2 hopklaver
grassoorten 1 1 Italiaans raaigras
graslandkruiden 1 1 123 jacobskruiskruid

grassoorten 1 kamgras
bomen en struiken 1 1 1 katwilg
ruigtesoorten 1 1 1 kleefkruid
akkerkruiden 1 1 1 12 Klein hoefblad
akkerkruiden 1 1 12 Klein kruiskruid  
graslandkruiden 1 2 klein streepzaad
graslandkruiden 1 1 12 kleine klaver
graslandkruiden 1 2 kleine leeuwentand

graslandkruiden 1 2 kleine ooievaarsbek
1 kleine veldkers  

ruigtesoorten 1 1 Kluwenhoornbloem
graslandkruiden 1 knopig helmkruid
ruderaalsoorten 1 1 kompassla
ruigtesoorten 1 1 1 koninginnenkruid
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akkerkruiden 1 1 korenbloem
grassoorten 1 kropaar
graslandkruiden 1 kruipende boterbloem
graslandkruiden 1 1 123 krulzuring
grassoorten 1 1 1 2 kweek

grassoorten 1 1 2 langbaardgras
1 late guldenroede  

waterkantsoorten 1 1 12 lisdodde
akkerkruiden 1 1 luzerne
graslandkruiden 1 1 1 1 madeliefje
grassoorten 1 1 mannagras
akkerkruiden 1 1 melganzenvoet
natte pioniers 1 1 moerasandijvie
ruigtesoorten 1 1 1 123 moerasandoorn
grassoorten 1 moerasbeemdgras
ruigtesoorten 1 moerasmelkdistel
varens 1 moerasvaren
ruigtesoorten 1 muskuskaasjeskruid
graslandkruiden 1 1 1 paardenbloem
graslandkruiden 1 pastinaak
graslandkruiden 1 1 Perzikkruid
zeggen, biezen enz 1 1 1 12 pitrus
graslandkruiden 1 3 Reukloze kamille

graslandkruiden 1 ridderzuring
grassoorten 1 1 1 1 riet
grassoorten 1 1 rietgras
grassoorten 1 1 rietzwenkgras
ruigtesoorten 1 1 1 robertskruid
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1 rode kamperfoelie  
natte pioniers 1 1 rode ganzenvoet
graslandkruiden 1 1 2 rode klaver
bomen en struiken 1 1 1 rode kornoelje
graslandkruiden 1 1 123 rolklaver
grassoorten 1 1 12 roodzwenkgras

akkerkruiden 1 1 ruige klaproos
1 ruige Zegge  

grassoorten 1 1 1 ruwbeemdgras
graslandkruiden 1 1 2 schapenzuring
ondergedoken waterplanten 1 schedefonteinkruid
graslandkruiden 1 1 1 scherpe boterbloem
bomen en struiken 1 1 1 schietwilg
graslandkruiden 1 slangenkruid
ruigtesoorten 1 1 2 slipbladige ooievaarsbek
ruderaalsoorten 1 1 smal vlieszaad
graslandkruiden 1 1 13 smalle weegbree
ruigtesoorten 1 1 1 1 smeerwortel (gewone)
graslandkruiden 1 speenkruid (gewoon)

 
ruigtesoorten 1 1 speerdistel
ruderaalsoorten 1 1 1 stalkaars
waterplant 1 sterrenkroos
grassoorten 1 stomp kweldergras
grassoorten 1 2 straatgras
graslandkruiden 1 strandduizendguldenkruid
ondergedoken waterplanten 1 tenger fonteinkruid
graslandkruiden 1 toorts
zeggen, biezen enz 1 1 1 valse voszegge
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graslandkruiden 1 2 varkensgras (gewoon?)
natte pioniers 1 1 veerdelig tandzaad
graslandkruiden 1 12 veldereprijs
graslandkruiden 1 1 1 veldzuring
graslandkruiden 1 1 vertakte leeuwentand

1 Vergeet me niet 
graslandkruiden 1 2 vierzadige wikke
ruigtesoorten 1 1 viltige basterdwederik
graslandkruiden 1 1 12 voederwikke
graslandkruiden 1 23 vogelwikke
grassoorten 1 1 watergras
ruigtesoorten 1 watermuur
waterplant 1 waterpest

graslandkruiden 1 1 1 wilde margriet

1 wilde marjolein
graslandkruiden 1 3 wilde peen
ruderaalsoorten 1 1 witte honingklaver
graslandkruiden 1 1 1 1 witte klaver
graslandkruiden 1 witte krodde
graslandkruiden 1 1 wolfsmelk spec.
ruigtesoorten 1 1 13 wolfspoot
graslandkruiden 1 zachte ooievaarsbek
graslandkruiden 1 2 zandmuur

1 zandraket  
graslandkruiden 1 1 zeggensoorten
graslandkruiden 1 1 123 zilverschoon
ruigtesoorten 1 zilte greppelrus
ruigtesoorten 1 zilte rus
zeggen, biezen enz 1 1 1 zomprus
bomen en struiken 1 zomereik
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ruderaalsoorten 1 1 23 zwarte mosterd
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mossen nederlandse naam latijnse naam
Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum
Gewoon krulmos Funaria hygrometrica
Grof korreltjesknikmos Bryum bicolor
Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos
Purpersteeltje Ceratodon purpureus
haarmutsmos Orthotrichum
bleek dikkopmos brachythecium albicans

�1



substraat 2008 2009 2010 2011 2012
allerlei substraat 1
pionier op verstoorde plaatsen 1
enigszins brak verdragend 1
op natte leemachtige grond 1
enigszins brak verdragend 1

1
voornamelijk op zandgrond 1
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paddenstoelen nederlandse naam latijnse naam
smeerwortelmycena
glimmerinktzwam
geschubde inktzwam 
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substraat 2008 2009 2010 2011
groeit op smeerwortel 1

1
1
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inventarisatiegegevens Kwelstrook Batavia

fauna soort nederlandse naam 2008 2009 2010
amfibie bruine kikker 1 1
amfibie groene kikker (larve) 1
amfibie salamander 1 1
insect schaatsenrijder 1
insect waterschorpioen 1
kevers kniptor species 1 1
kevers 7-stippelig lieveheersbeestje 1
kevers spinnende waterkever 1
kevers aziatisch lieveheersbeestje 1
libellen azuurwaterjuffer 1
libellen lantaarntje 1
libellen variabele waterjuffer 1
nachtvlinders koolmot (Plutella xylostella) 1
nachtvlinders kroosvlindertje 1
nachtvlinders beervlinder [rups] 1
nachtvlinders stro-uiltje 1
sprinkhanen grote groene sabelsprinkhaan 1
slakken tuinslak 1
slakken gewone poelslak 1
vliegen prachtvlieg (Ceroxys urticae) 1
vliegen pyamazweefvlieg 1
vliegen strontvlieg 1
vlinders dagpauwoog 1
vlinders
vlinders klein koolwitje 1
vissen zeelt 1
vogels aalscholver 1 1
vogels baardmannetjes 1 1
vogels blauwe reiger 1
vogels boerenzwaluw 1
vogels bosrietzanger 1
vogels buizerd 1 1
vogels houtduif 1
vogels kleine karekiet 1 1
vogels meerkoet 1
vogels meerkoet 1
vogels oeverzwaluw 1
vogels pimpelmees 1 1
vogels rietgors 1 1
vogels roodborst 1 1
vogels spreeuw 1
vogels waterhoen 1
vogels wilde eend 1
vogels zwarte kraai 1
vogels 1
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Floralijst Bataviastrook 2008/2009     Globale inventarisatie door Bram Smit.

GRASSOORTEN GRASLANDKRUIDEN AKKERKRUIDEN
kweek zilverschoon canadese fijnstraal
gestreepte witbol klein streepzaad hanenpoot
engels raaigras gewone hoornbloem lucerne
roodzwenkgras gewoon duizendblad melganzenvoet
straatgras smalle weegbree klein hoefblad
moerasbeemdgras grote weegbree akkerereprijs
fioringras krulzuring klein kruiskruid
rietgras hopklaver herderstasje
langbaardgras jacobskruiskruid korenbloem
rietgras paardebloem bleke klaproos
mannagras rode klaver ruige klaproos
gewoon reukgras aardbeiklaver akkermelkdistel
glanshaver witte klaver brosse melkdistel
italiaans raaigras kleine klaver
gewoon struisgras kruipende boterbloem RUIGTESOORTEN
stomp kweldergras scherpe boterbloem akkerdistel
watergras vogelwikke smeerwortel
riet voederwikke avondkoekoeksbloem
rietzwenkgras wilde peen speerdistel
ruwbeemdgras vertakte leeuwentand moerasmelkdistel
hennegras kleine ooievaarsbek haagwinde

schapenzuring harde basterdwederik
zeggen,biezen enz heermoes viltige basterdwederik
heen zachte ooievaarsbek fluitekruid
grote lisdodde wilde margriet gewone braam
valse voszegge zandmuur dauwbraam
grote lisdodde kleine leeuwentand beklierde duizendknoop
pitrus ridderzuring groot hoefblad
zomprus brunel kleefkruid

pastinaak slipbladige ooievaarsbek
NATTE PIONIERS voederwikke gewone berenklauw
goudzuring gewoon biggenkruid bitterzoet
blaartrekkende boterbloem vierzadige wikke heemst
moerasandijvie veldereprijs watermuur
greppelrus varkensgras grote kaardenbol
rode ganzenvoet grote ratelaar koninginnenkruid
veerdelig tandzaad wolfsmelk spec moerasandoorn

hazenpootje wolfspoot
RUDERAALSOORTEN heelblaadjes
grote teunisbloem gewone rolklaver BOMEN EN STRUIKEN
bijvoet madeliefje amandelwilg
smal vlieszaad strandduizendguldenkruid schietwilg
zwarte mosterd veldzuring grauwe wilg
gele honingklaver katwilg
witte honingklaver rode kornoelje
gewone raket zomereik
hongaarse raket canadese populier
stalkaars
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donkere vetmuur
kompassla
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ondergedoken
waterplanten
schedefonteinkruid
tenger fonteinkruid
grof hoornblad
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