
 

 

Wat kun je aan flora en fauna zien in de Tichelgaten bij Buren? 

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden heb je kans om de volgende planten en 

dieren in de Tichelgaten te zien. 

Vogels 

Goudhaantje, gaai, groenling, putter, houtsnip, sperwer, havik, boomvalk, staartmees, koolmees,  

pimpelmees, groene specht, grote bonte specht, winterkoning, dodaars, wilde eend, krakeend, 

slobeend, smient, fuut, meerkoet, waterhoen, kuifeend, rietgors, kleine karekiet, grauwe gans, tjiftjaf, 

zwartkop, fitis, vink, zanglijster, merel, holenduif, houtduif, boomkruiper, boomklever, boerenzwaluw, 

gierzwaluw, tuinfluiter, heggenmus, bruine kiekendief, buizerd, koekoek, grasmus, spreeuw, 

zilverreiger, blauwe reiger en aalscholver. 

Bloemen en planten 

Bosanemoon, veldbies, kleine veldkers, klimopereprijs, gewone sleutelbloem, orchideeën, 

salomonszegel, jacobskruiskruid, glad walstro, kruisbladwalstro, de grote ratelaar, penningkruid, 

speerdistel, kale jonker, akkerdistel, klein hoefblad, speenkruid, gewone ereprijs, zilverschoon, groot 

streepzaad, geoorde zuring, ridderzuring, krulzuring, smalle wikke, echte valeriaan, knoopkruid, smalle 

en brede weegbree, moerasspirea, hondsdraf, berenklauw, duizendblad, zeegroene muur, echte 

koekoeksbloem, kruipwilg, agrimonie, witte en paarse smeerwortel, bosandoorn, wederik, 

honingklaver, hertshooi, wilde peen, vijfvingerkruid, reukgras, zandhoornbloem, kluwenhoornbloem, 

ijle dravik, rolklaver, robertskruid, slipbladige ooievaarsbek,  akkervergeet-me-niet,  kleefkruid, grote 

klis, grote brandnetel, herik, oranje havikskruid, hennepnetel, wolfspoot, waterpest, waterviolier en 

watermunt, moerasspirea, parnassia, duizendguldenkruid, heelblaadje, bitterzoet, veldlathyrus, rode 

klaver, leeuwentand, wikke, brunel, grote, scherpe, kruipende en knolboterbloem.  

Paddenstoelen 

Krulhaar/rode kelkzwam, fluweelpootje, oranje aderzwam, wit koraalzwammetje, echt judasoor, gele 

trilzwam, glimmerinktzwam, ziekenhuis boomkorstzwam, tijgertaaiplaat, bokaalkluifzwam, dooiergele 

mestzwam, zadelzwam, plooirokje, grote  aderbekerzwam,  voorjaarspronkridder, echte tonderzwam, 

peksteel, elfenbankje, gewone morielje, berkenzwam, vingerhoedje, parelamaniet, loodgrijze bovist, 

gewone krulzoom, groene en gele knolamoniet,  zwartwordende wasplaatjes, elzenkrulzoom, 

russula’s, berkenboleet, eikenbladzwammetje, anijstrechterzwam, kleine aardappelbovist, witte 

satijnvezelkop, leemhoedje, rodekoolzwam of amethistzwam, weidekringzwammetje, bleke 

elzenzompzwam, staalsteeltjes, elfenschermpje, heksenschermpje, gordijnzwammen, zwartwordende 

bovist, tweekleurige vaalhoed, rode boleet, parelstuifzwam, zwavelkop, geschubde inktzwam, 

izabelkleurige breeksteeltje, zwartwordende stuifzwam, grote kale inktzwam, elfenwasplaat, 

zilvergrijze ridderzwam, groot kalkschuim slijmzwam, bruine satijnzwam, zwerminktzwammetjes, 

gewoon vuurzwammetje, baardige melkzwam, mosklokje, groot kalkschuim, ruitjesbovist, roodbruin 

trechtertje, nevelzwammen, botercollybia, papegaaizwam, zwarte trilzwam. 



Gallen 

Grijze fluweelgal, galappel, knikkergal, ananasgal, knoppergal, satijnknoopgal, aardappelgal, lensgal, 

plaatjesgal, wilgenroosjesgal, distelgal, bramentakgal, rozenmosgal. 

Insecten 

Soldaatjes, veld- en sabelsprinkhanen, lieveheersbeestjes, hommels, cicaden, vliegen, wantsen, 

snuitkevers, boktoren, kevers en zandbijen. 

Vlinders 

Kleine vos, citroenvlinder, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, atalanta, oranjetipje, kleine vuurvlinder, 

distelvlinder, icarusblauwtje, landkaartje, groot en klein koolwitje, klein geaderd witje, st. jansvlinder, 

bont zandoogje, bruin blauwtje, kolibrievlinder, oranje en gele luzernevlinder, koninginnenpage. 

Waterjuffers en libellen 

Vuurjuffer, variabele waterjuffer, azuurwaterjuffer, lantaarntje, bruine winterjuffer, blauwe 

breedscheenjuffer, roodoogjuffer groot en klein, weidebeekjuffer, smaragdlibel, viervlek, gewone 

oeverlibel, vroege glazenmaker,  glassnijder, vuurlibel, paardenbijter, bloedrode, bruine en steenrode 

heidelibel, bruine glazenmaker. 

 

 


