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akkerdistel

b

zwarte appelbes
avondkoekoeksbloem
bermooievaarsbek
bijvoet
bitterzoet

nb
b
b
nb
b

blauw glidkruid
boswilg
braam
Canadese fijnstraal
dopheide
èenstijlige meidoorn
egelboterbloem

b
nb
b
b
b
nb
b

Fioringras
gelderse roos
gele lis
gele plomp
gewone berenklauw
gewone brunel
gewone engelwortel
gewone hennepnetel
gewone hoornbloem
gewone lijsterbes
gewone smeerwortel
gewone vlier
gewone waterbies

nb
nb
nb
b
b
b
nb
nb
b
nb
nb
nb
nb

Flora vanaf Standszigt
Onderscheidend kenmerk
meestal meer dan vier paarse bloemhoofdjes.
Donkergroene bladeren en aan de onderkant
zilverkleurig

Floagroep IVN Gooi
Wetenschappelijke naam
Cirsium arvense

aronia prunifolia
silene latifolia subs alba
Geranium pyrenaicum
artemisia vulgaris
plant windt zich om anderen planten, paarsblauwe Solanum dulcamara
kroonbladen en gele vergroeide meeldraden

Familie

Habitat of opmerkingen

composieten

meest voorkomende distel

rozen
anjerfamilie
ooievaarsbekken
composieten
Nachtschadefamilie

kleine bleekgele bloem, enkelvoudige bladeren

Conyza canadensis
Erica tetralix
Crataegus monogyna
Ranunculus flammula

lipbloemen
wilgenfamilie
rozen
composieten
heidefamilie
rozen
ranonkelfamilie

bovengrondse uitlopers kruipend

Agrostis stolonifera

grassen

gele bloem
gele bloem

Viburnum oplulus
Iris pseudacorus
Nuphar lutea

rozen
Lissenfamilie
waterleliefamilie
composieten
lipbloemen
schermbloemen
lipbloemen
anjerfamilie
rozen
ruwbladigen
muskuskruidfamilie
cypergrassen

Scutellaria galericulata
Salix caprea
Rubus fruticosus

witte bloem

Heracleum sphondylium
prunelle grandiflora
Angelica sylvestris
Galeopsis tetrahit
Cerastium fontanum
Sorbus aucuparia
Synphytum officinale
sambucus nigra
Eleocharis palustris

op vochtige moerassige plaatsen,
plant is giftig.

gewone waternavel
gewoon biggenkruid
gewoon varkensgras

nb
b
b

gladde witbol
grauwe wilg
groot blaasjeskruid
grote brandnetel
grote kattenstaart
grote lisdodde
grote ratelaar
grote wederik

nb
nb
nb
nb
b
nb
b
b

grote weegbree
haagwinde
heermoes (56)

nb
b
nb

herik
Jakobskruiskruid (614)

b
b

japanse duizendknoop

gele bloem, harige bladeren in wortelrozet

bij afhalen van bast zijn lijsten zichtbaar

Hydrocotyle vulgaris
Hypochaeris radicata
Polygonum aviculare
holcus mollis
Salix cinerea
Utricularia vulgaris

Urtica dioica
Lythrum salicaria
Typha latifolia
gele bloem, lichte kelk, de kleine heeft groene kelk Rhinanthus serotinus
gele bloemen in grote eindelingse pluimen
Lysimachia vulgaris

Plantago major
Convolvulus sepium
Stengel geleed, met centrale holte, omgeven door Equisetum arvense
bladeren in kransen om de knopen heen, eerste lid
van de zijtak langer dan de stengelschede

klimopfamilie
composieten
duizendknoopfamilie
grassen
wilgenfamilie
blaasjeskruiden
Brandnetelfamilie
kattenstaartfamilie
Lisdoddefamilie
bremraapfamilie
Sleutelbloemen

op natte, meer of minder
voedselrijke grond aan
waterkanten, in graslanden en
duinvalleien in vennen en bossen

weegbreefamilie
windefamilie
paardenstaartfamilie op open voedselrijke omgewerkte
grond in bermen langs
spoortwegen, in tuinen en op
akkers

Sinapis arvensis
Vcobea vulgaris

kruisbloemen
composieten

nb

fallopia japonica

duizendknoopfamilie

later heb ik hieraan wel getwijfeld!

kale jonker (619)

nb

roodpaarse bloempjes; hoofdjes kort gesteeld, in Cirsium palustre
kluwens, stengel tot bovenaan stekelig gevleugeld,
bladen lancetvormig, bochtig veerspletig

composieten

op natte, matig voedselrijke grond
in graslanden, loofbossen en
duinvalleien, aan slootkanten

kikkerbeet
klein kroos

nb
nb

gele buis en lintbloemen in korfje; middelste en
bovenste bladeren veerdelig

Hydrocharis morsus-ranae
lemna minor

waterkaardefamilie
Aronskelkfamilie

op open tot grazige droge tot matig
vochtige voedselrijke meestal
zandige grond

kleine watereppe (558)

nb

kleverige ogentroost
koninginnekruid (591)

b
b

koningsvaren

Witte bloemen in schermen, met 10-20 stralen.
Berula (Sium) erecta
Stengel rond, gestreept. Ondergedoken bladeren 34-voudig geveerd, bovenwater bladeren
enkelvoudig geveerd. Blaadjes onregelmatig
(dubbel-)gezaagd. Eindstandig 3-tallig blad.

schermbloemen

Parentucellia viscosa
Eupatorium cannabinum

bremraapfamilie
composieten

b

osmunda regalis

koningsvarenfamilie

kruipende boterbloem
kruipwilg
kweek
mattenbies
melganzenvoet
melkeppe (569)

nb
nb
nb
nb
nb
nb

ranunculuc repens
salix repens

ranonkelfamilie
wilgenfamilie
grassen
cypergrassen
amarantenfamilie
schermbloemen

moerasandoorn
moeraskartelblad
moerasmelkdistel
moerasrolklaver (373)

nb
b
b
b

moerasstruisgras
moerasvaren

nb
nb

moeraswalstro (474)

nb

roze, buisvormige bloemen, hoofdjes met vele in
schermvormige pluimen bijeen, bladeren
tegenoverstaand, meestal drie delig,

Elytrigia repens
Scirpus lacustris
Chenopodium album
witte bloemen in schermen, met 20-40 stralen,
Peucedanum palustre
stengel hol, onderste bladeren 2-4 voudig geveerd.
stachys palustris

gele bloemen, voor de B, kelktanden stervormig
naar buiten. Zijnerven bladen duidelijk, bladen met
lange afstaande haren langs de rand.

Pedicularis palustris
Sonchis plusris
Lotus pedunculatus

agrostis canina

grote witte bloemen, de helmknoppen zijn rood.
bladtop afgerond, stomp of spits nooit
stekelpuntig. Vierkantige, dunne stengel, voelt ruw
aan door de gekromde stekelachtige haren op de
ribben.

Thelypteris palustris
Galium palustre

lipbloemen
bremraapfamilie
composieten
vlinderbloemen

in en aan beken en sloten,
waterkanten in moerasbossen.

met moederkoorn

op natte, vrij zure grond in
loofbossen, veenmoerassen en
langs waterkanten

Op natte, voedselrijke grond in
graslanden

grassen
moerasvarenfamilie
sterblaigen

open tot grasachtige, natte of
onder water staande voedselrijke
grond langs waterkanten, in beken,
sloten, vennen of rietlangen,
drassige graslanden

moeraswolfsklauw
oeverzegge
Paardenbloem

nb
nb
b

perzikkruid

b

pitrus (136)

nb

ratelpopulier
ridderzuring

nb
nb

riet
rietgras
rietorchis
rode klaver
ronde zonnedauw
scherpe boterbloem
(257)
sleedoorn
smalle weegbree
Speerdistel (619)
stijve ogentroost
struikheide
struisgras spec
veenpluis
veenwortel

nb
nb
nb
b
nb
nb

veldrus
viltige basterdwederik
vlasbekje
vogelmuur
vogelwikke
wateraardbei

nb
b
b
nb
b
nb

nb
nb
nb
b
b
nb
nb
b

Lycopodiella inundata
Carex priparia
gele lintbloemen in bloemhoofdje, een per stengel, Taraxacum officinalis
ingesneden bladeren in bladrozet
Persicaria maculosa

wolfsklauwfamilie
cypergrassen
composieten

stengel heldergroen, glanzend, glad. Bwijze vrij los Juncus effusus
maar niet zelden gedrongen.

russenfamilie

Populus tremula

rode bloem
gele bloem, bladen behaard, de onderste in
omtrek driehoekig

rumex obtusifolius
Phragmites australis
Phalaris arundiaceae
Dactylorhiza majalis
Trifolium pratense
Drosera rotundifolia
Ranunculus acris
Prunus spinosa
Plantago lanceolata
Cirsium vulgare
Eufrasia stricta
Calluna vulgaris
Agrostis capilaris

aantal stijlen 2

Eriophorum angustifolium
Persicaria amphibia
juncus acutiflorus
Epilobium parviflorum
Linaria vulgaris
Stellaria media
vicia villosa
Comarum palustre

duizendknoopfamilie
op natte, zure grond aan
waterkanten, in graslanden op
moerassige plaatsen.

wilgenfamilie
duizendknoopfamilie
grassen
grassen
orchideeën
vlinderbloemen
zonnedauwfamilie
ranonkelfamilie
rozen
weegbreefamilie
composieten
bremraapfamilie
heidefamilie
grassen
cypergrassen
duizendknoopfamilie
russenfamilie
teunisbloemen
weegbreefamilie
anjerfamilie
vlinderbloemen
rozen

heeft geen duivelsbeet

op vochtige, voedselrijke. Grazige
grond

watermunt (512)
waterzuring (278)

b
nb

Mentha aquatica
Rumex hydrolapathum

lipbloemen
duizendknoopfamilie

wilgenroosje
witte klaver (370)
witte waterlelie
wolfspoot (511)
zachte berk
zilverschoon (386)
zomereik
Zomprus
zwarte els

b
b
b
b
nb
b
nb
nb
nb

Epilobium angustifolium
trifolium repens
Nymphea alba
Lycopus europeaus
Betula pubescens
Potentilla anserina
Wquercus robur
Juncus articulatus

teunisbloemfamilie
vlinderbloemen
waterleliefamilie
lipbloemen
berkenfamilie
rozen
napjesdragers
russenfamilie
cypergrassen

Alnus glutinosa
wespennest leeggehaald door een das
moederkoorn op kweek

Aantal planten b
Aantal planten nb
Totaal

42
59
101

