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Voorwoord
Soms zijn er van die momenten waarop het bijzonder evident is dat je de juiste keuze hebt
gemaakt in het leven. Terwijl ik mijn stage rapport aan het typen ben bevalt mij het gevoel dat ik
in ieder geval de juiste studiekeuze hebt gemaakt. Als je je voor een schoolopdracht in de
weelderige groene bergen van het Roemeense achterland bevind waar de vuursalamanders in de
beschutting van felgele dotterbloemen langs de frisse bronbeekjes rondlopen en hele zwermen
tauvlinders de oeroude beuken op de steile hellingen afspeuren voor een vrouwtje dan word dit
gevoel erg versterkt. Dit stagerapport ben ik aan het typen in een klein houten theehuisje dat
omgeven word door rijke bronbeekvegetatie en met uitzicht op eindeloze beukenbossen die de
steile rotsige hellingen bekleden. Dat terwijl ik een kopje thee drink gemaakt van kruiden die ik
in een staal van 5 meter van mijn bureau geplukt heb en ik kijk naar een waterspreeuw die driftig
in de woest razende bergbeek die vlak naast mijn stoel stroomt aan het duiken is op zoek naar
voedsel. Als je tussen al dit moois ook nog eens een bijdrage kan leveren aan een gedegen
monitoring van dit gebied en de kennis over de eetbare en medicinale kwaliteiten van de rijke
vegetatie kan leveren dan is de euforie compleet.
Deze gelegenheid wil ik graag aangrijpen om mijn dankbaarheid uit te spreken voor Carmen
Todita en Eelke Wiersma van Casa Careel voor hun gastvrijheid en begeleiding en Jos
Wintermans voor het coördineren van de stage.
Christiaan Hoogendoorn
25 juni 2015
Tranisu, Roemenië

3

Samenvatting

4

Inhoudsopgave
Samenvatting

4

1. Inleiding

6

1.1 Probleemstelling
1.2 Onderzoeksvragen
1.3 Context
1.4 Leeswijzer

6
7
7
7

2. Methoden

8

2.1 Literatuurstudie
2.2 Vegetatieopnames
2.3 Bureauwerk

8
8
9

3. Studiegebied

10

3.1 Stroomdalgraslanden
3.2 Beukenbossen
3.3 Dennenbossen
3.4 Graslanden boven de boomgrens

11
12
13
14

4. Resultaten
4.1 Inventarisaties
4.1.1 Laag: stroomdalgraslanden
4.1.2 Middelhoog: beukenbossen
4.1.3 Hoog: dennenbossen
4.1.4 Piek: graslanden boven de boomgrens
4.2 Alfabetische lijst van waargenomen soorten met hun toepassingen

5. Conclusies
6. Discussie
7. Aanbevelingen
8. Bronnenlijst
9. Appendix

5

1. Inleiding
Casa careel is een kleine eco en agro toerisme organisatie in de Cluj provincie in westelijk
Transylvanië in Roemenië in de uitlopers van het Apuseni nationaal park wat zelf een uitloper is
van de Karpaten. De organisatie is opgezet door Carmen Todida en Eelke Wiersma. Het doel van
de organisatie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Roemeense, in het speciaal de
Transylvanische, rurale economie. In het speciaal op het gebied van kleinschalige duurzame
landbouw en ecotoerisme. De organisatie houd zich bezig met duurzame landbouwmethodes
zoals agroforestry en permacultuur en doet ecologische onderzoek in het gebied om zo de vrij
onbekende maar bijzonder hoge natuurwaarden van het gebied in de schijnwerpers te zetten en te
behouden. De organisatie werkt samen met agrariërs en ecologen uit Roemenië en Nederland en
werkt op projectmatige basis. Ook maakt de organisatie geregeld gebruik van studenten om zo
kennis over landbouw en ecologie in het gebied te vergroten.
In het kader van zowel kleinschalige ecologische landbouw als ecotoerisme is de interesse
ontstaan in eetbare ofwel medicinale of anderszins bruikbare producten die van nature in de
omgeving voorkomen, de zogeheten non-timber forest products. In de tropen is deze bron van
grondstoffen, levensmiddelen en inkomsten een algemeen bedreven en goed uitgewerkt concept,
maar in Europa is dit totaal niet het geval. Maar ook in Europa en in het speciaal in regio’s als de
Apuseni bergen die vrij dunbevolkt zijn is de abundantie van natuurlijk areaal zodanig groot dat
deze wetenschap ook hier prima toegepast kan worden. Dit kan een extra bron van inkomsten en
een stap dichter naar voedsel zelfvoorzienendheid voor zowel Casa careel zelf als de lokale
bevolking zijn. Ook kan dit een aantrekkingskracht hebben op ecotoeristen en kunnen er dan
bijvoorbeeld wildplukexcursies gehouden worden. Om deze redenen is het belangrijk om een
compleet beeld te hebben van de soorten die voorkomen in de verschillenden vegetatietypes, op
de verschillende elevaties, met de verschillende beheertypes en in de verschillende jaargetijden in
het doelgebied en de eetbare, medicinale of anderszins bruikbare aspecten van (delen van) deze
soorten.

1.1 Probleemstelling
De uitdagingen waar de Apuseni regio mee kampt is gelijkend aan de uitdagingen waar vele
dunbevolkte rurale gemeenschappen in heel Europa mee kampen. Er is een migratie naar de
steden door de jongeren aan de gang waardoor de lokale gemeenschappen vergrijzen en
uitdunnen en hun zelfvoorzienendheid word aangetast. Lokale boeren en herders hebben vaak
geen opvolgers en de het traditionele kleinschalige landgebruik word aangetast. Het extensieve
hooibeheer en graasdruk verdwijnt waardoor de flora en fauna monotoner zal worden. De
belangen die bij het gebied zoals het nu is een rol spelen verdwijnen en dan is de overgang naar
intensieve monoculturen en overname door grote multinationals zoals in veel plaatsen in OostEuropa aan de hand is makkelijker. Dit zou een groot probleem zijn voor de lokale rijke flora en
fauna en een substantieel verlies voor het Europese natuurlijk erfgoed. Daarom is het zaak dat de
belangen bij semi-natuurlijke, traditionele en extensief beheerde gebieden hoog blijft. Dat kan
door middel van de ontwikkeling en handhaving van duurzame ecologische landbouw en
ecotoerisme. Ecotoerisme is een andere uitdaging, veel mensen hebben een negatief beeld van
Oost-Europa en zien het niet als een logisch plaats om hun vakantie te vieren. Door met
onderzoek de kennis over dit gebied te vergroten en dit enthousiast te presenteren kan het gebied
meer in de schijnwerpers komen.
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1.2 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:
- Welke non-timber forest products komen er voor in het gebied rond Tranisu in de Apuseni
bergen in Roemenië in de lente en in welke abundantie?
Deelvragen:
- Wat zijn de verschillen in non-timber forest products aanwezig op de verschillende elevaties?
- Wat zijn de verschillen in non-timber forest products aanwezig in de verschillende
vergetatietypes van het gebied?
- Wat zijn de verschillen in non-timber forest products aanwezig in agrarisch beheerde
gebieden ten opzichte van natuurlijke gebieden?
- In hoeverre zijn deze non-timber forest products interessant als toevoeging voor de lokale
rurale economie en als trekpleister voor ecotoerisme?
- Hoe kan de ontwikkeling van de (eetbare)vegetatie gemonitord worden?

1.3 Context
Dit rapport is geschreven in het kader van een stage vanuit de major Natuur en
landschapstechniek van de opleiding Bos en Natuurbeheer vanuit Vanhall Larenstein te Velp in
Nederland voor het bedrijf Careel Art&Green te Tranisu in Roemenië.

1.4 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk word een gedetailleerde beschrijving gegeven van methoden, procedures
en gebruikte materialen gebruikt tijdens het onderzoek zowel in de veldfase als in de bureaufase.
Het derde hoofdstuk bestaat uit een algemene gebiedsbeschrijving van het studiegebied en de
verschillende vegetatiezones op de verschillende elevaties in dit gebied alsook de redenaties om
deze gebieden te kiezen als studiegebieden uitgelegd. Het vierde hoofdstuk bevat de resultaten
van dit onderzoek. Dus per deelgebied worden alle waargenomen soorten in de verschillende
plotten genoteerd begeleid door kopgegevens zoals coordinaten, hoogte ten opzichte van NAP en
dergelijken. Ook is hierbij de abundantie in Braun Blanquet notatie toegevoegd inclusief een
korte toelichting over wat dit betekend voor de eventuele oogstbare hoeveelheden in dat
deelgebied. In het hoofdstuk daarna worden alle soorten in één alfabetische lijst gestructureerd en
worden alle eetbare of medicinale kwaliteiten van deze soorten uitgebreid beschreven. Het
rapport word besloten door een conclusie waarin antwoorden op de deelvragen worden gegeven
en een discussie en aanbevelingen waarin het onderzoek objectief word besproken en eventuele
tekortkomingen en tips voor vervolgonderzoek worden opgemerkt. Tot slot zijn nog een
literatuurlijst en een appendix toegevoegd, in deze laatste worden alle besproken soorten voorzien
van foto’s zodat ze in het veld makkelijk herkend kunnen worden in het vervolg.
Het doel van dit onderzoek is het creëren van een zo compleet mogelijk overzicht van de non-timber forest products met nadruk
op de vegetatie van de noordelijke uitlopers van de Apuseni bergen rond Tranisu in de Cluj provincie in Roemenië. Het gebied is
heel erg reliëfrijk en de verschillende elevaties brengen verschillende vegetatiezones. Het is het doel om van al deze zones een zo
compleet mogelijke inventarisatie te verzorgen. Van alle soorten die gevonden worden zal er dan een uitvoerige beschrijving
volgen van de bruikbaarheid(eetbaar, medicinaal) en de abundantie. De achterliggende doelstelling hierbij is door de kennis over
eten uit de natuur in dit gebied te vergroten deze ambacht ook te populariseren onder ecotoeristen alsmede de lokale bevolking om
ze een stap in de richting van zelfvoorzienendheid en ecologische landbouw te zetten. Een ander doel is een herhaalbare vegetatie
monitoring opzetten die legio aan bruikbare informatie kan geven over het gebied zoals vegetatietypes, indicatiewaarden, volgen
van de vegetatieontwikkeling en voorspellen en adviezen geven over het uit te voeren beheer.
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2. Methoden
Het onderzoek in uitgevoerd van begin mei tot eind juni. De eerste anderhalve maand bestond uit
het veldwerk en de rest bestond uit bureauwerk. Het veldwerk ging voornamelijk om
inventariseren van de non-timber forest products, voornamelijk vegetatie maar ook paddenstoelen
en mossen en korstmossen, in plotten in verschillende vegetatietypes in het studiegebied. Het
bureauwerk bestond uit determineren en onderzoeken van alle gevonden soorten.

2.1 Literatuurstudie
Literatuurstudie is gedaan op legio onderwerpen die invloed hebben op het onderzoek. Apuseni
gebied, eetbare en medicinale planten, determinatie en Roemenië in het algemeen. Dit geeft een
beter beeld van het gebied, onderzoek en methoden. Voor een lijst van bronnen zie de
literatuurlijst.

2.2 Vegetatieopnames
Het veldwerk in dit onderzoek bestaat uit vegetatieopnames in het onderzoeksgebied. Dit
onderzoeksgebied bevat grofweg de Vladeasa regio in Cluj provincie in Roemenië. De Vladeasa
is de hoogste berg van het Apuseni nationaal park en er zijn aldus grote hoogteverschillen in het
studiegebied. Het studiegebied is grofweg in te delen in vier vegetatiezones die corresponderen
met de verschillende elevaties. Op 600m NAP zijn er de stroomdalgraslanden, tussen de 600 en
de 1200m NAP zijn er de beukenbossen, tussen 1200m en 1700m NAP zijn er de naaldbossen en
tussen de 1700m en de 1850m NAP zijn er de graslanden boven de boomgrens(zie hoofdstuk 3
voor een gedetailleerdere beschrijving van het studiegebied). Al deze vier vegetatiezones worden
tijdens het veldwerk geïnventariseerd middels het uitzetten van plotten en dan binnen dat plot alle
vegetatie, paddenstoelen, mossen en korstmossen te inventariseren. In het geval van de
graslanden gaat het om meerdere plotten van één vierkante meter. Omdat de bossen wat
homogener zijn maar de vegetatie wel groter is word hier gewerkt met 1 plot van 10 vierkante
meter. Ook word er in het beukenbos een extra plot uitgezet rond één van de vele kleine
bronbeekjes omdat de vegetatie hier radicaal anders is dan in de drogere delen van het bos
Werkwijze:
In elke vegetatiezone worden één of meerdere plotten uitgezet. De plotten zijn homogeen en
representatief voor één vegetatietype. In het geval van de bosgebieden in één plot genoeg omdat
deze bossen vrij homogeen zij maar in het geval van de graslanden zijn er meerdere nodig omdat
hier meer vegetatietypes door elkaar heen groeien. Dichter bij de beek waar de grond vochtiger is
zal de vegetatie bijvoorbeeld anders zijn dan op de wat hoger gelegen delen. Daarna word de
vorm en grootte van het plot bepaald. De vorm zal in alle normale gevallen vierkant zijn en de
grootte in de graslanden 1m2 en in de bossen 10m2, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De
plotten worden dan zorgvuldig uitgemeten met behulp van een meetlint en begrenst met takken.
Dan word alle informatie op de meegenomen opnameformulieren ingevuld(zie h4 voor de
ingevulde veldformulieren). De kopgegevens van de veldformulieren bevatten de datum,
coördinaten(met GPS(zie figuur 1 voor alle materialen), hoogte in NAP(met GPS),
vegetatiezone(stroomdalgraslanden, beukenbos, naaldbos of graslanden boven de boomgrens),
oppervlakte, bodem en vocht. Daarna word de bedekking in percentages en de hoogte in
centimeters van de vegetatie in alle vier de lagen (boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag)
geschat en gemeten. Ook word er een foto genomen van het plot. Daarna worden alle soorten die
zich in het plot bevinden genoteerd en herkenbaar gefotografeerd. Alle soorten die niet direct
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determineerbaar zijn worden genoteerd met een code die correspondeert met de code in de
camera zodat ze later gedetermineerd kunnen worden. De abundantie van elke soort word ook
genoteerd in de Braun Blanquet schaal. Bovendien worden alle bijzonderheden die buiten de
plotten zijn opgemerkt zoals plotselinge grote hoeveelheden van één enkele soort of
zeldzaamheden die niet representatief zijn voor het hele gebied worden ook genoteerd.

2.3 Bureauwerk
Het bureauwerk bestaat uit determinatie en analyse van de gevonden soorten tijdens het veldwerk
en het schrijven van de rapportage.
Determinatie
Als de inventarisatie is gedaan zullen de soorten die nog niet in het veld direct zijn herkent op
Casa Careel middels de foto’s of meegenomen exemplaren gedetermineerd worden met behulp
van de meegenomen literatuur of internet. Als het dan nog niet lukt zal de hulp ingeroepen
worden van kundige floristen(via floron) of het forum van de website waarneming.nl. De
literatuur die voornamelijk gebruikt word voor determinatie is de Heukels Flora (Meijden, 2005)
en de Elsevier nieuwe plantengids (Schauer/C.Caspari, 1999).
Analyse
Na de determinatie worden alle soorten ingevoerd in het invoerprogamma observado.nl en de
hierdoor gegenereerde totale soortenlijst word in het rapport geplaatst en voorzien van een link
naar de desbetreffende invoer op de website. De lijst word dan gealfabetiseerd en per soort word
een uitgebreide lijst van eetbare en medicinale kwaliteiten gegeven. Speciale aandacht is er voor
de abundantie die in het veld met de Braun Blanquet notatie is geregistreerd, deze getallen geven
informatie over de biomassa in het gebied en hoeveel er daadwerkelijk duurzaam geoogst kan
worden door de lokale bevolking en of het een deel kan worden van de lokale rurale economie.
Alle genomen foto’s worden ook opgenomen in het rapport zodat elke soort die hier voorkomt
goed middels dit rapport herkend kan worden door zowel de opdrachtgevers als de lokale
bevolking als ecotoeristen.

Figuur 1: Veldwerk

Figuur 2: Materialen
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3. Studiegebied
Het onderzoeksgebied is de Vladeasa regio(zie figuur 4) in de Cluj provincie(zie figuur 3) in
Roemenië. Het onderzoeksgebied strekt van het dorpje Tranisu dat beneden in het beekdal ligt
naar de piek van de berg Vladeasa dat aan de noordelijke grens van het Apuseni nationaal park
ligt. Er is 1200 meter hoogteverschil tussen deze twee uitersten met het beekdal op 600 meter
NAP en de Vladesa op 1850 meter hoogte NAP. Tussen deze twee hoogtes zijn vier duidelijke
vegetatiezones waar te nemen: stroomdalgraslanden, beukenbos, naaldbos en graslanden boven
de boomgrens. Deze 4 vegetatiezones worden hierna besproken.

Figuur 3: Cluj provincie in Roemenië

Figuur 4: Vladeasa regio
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3.1 Stroomdalgraslanden
Op 600m NAP in het beekdal zijn de soortenrijke stroomdalgraslanden. Hier stroomt de Dragan
rivier doorheen, een rivier opgebouwd uit talloze bronbeekjes die van de hellingen afstromen. Het
zeer kwalitatieve water zorgt voor kwalitatieve kalkrijke en voedselarme stroomdalgraslanden
wat evident is door de abundantie van kalk minnende schraalgraslandsoorten zoals Rode pekanjer
(Lychnis viscaria), Karthuizer anjer(Dianthus armeria), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala
vulgaris), Grote centaurie (Centaurea scabiosa), Duifkruid (Scabiosa columbaria), en Harlekijn
(Anacamptis morio) om er maar een paar te noemen. In en rond de beek is de meest opvallende
fauna waterspreeuwen(Cinclus cinclus), Dobbelsteenslang (Natrix tesselata), verschillende
prikken (Spec) en verscheidenen kwetsbare vlindersoorten zoals zwarte appollo, heideblauwtje en
Rouwmantel. Hoewel dit deelgebied verreweg het dichtstbevolkt is van het studiegebied word het
gebied nog altijd zeer extensief benut. De velden worden extensief beheerd doormiddel van
maaien, oogsten van hooi en begrazen door geiten en koeien van de herders. Kleinschalige
extensieve landbouw door de lokale bevolking gebeurd hier ook maar hier komen geen machines
of kunstmest aan te pas. Langs de Dragan zijn verschillende kleine dorpjes waaronder Tranisu,
Valea Draganului en Lunca Visagului. In de weekeinden en de vakantieperiodes is dit gebied ook
in gebruik door toeristen en dagjesmensen veelal uit de twee nabijgelegen steden Cluj-Napoca en
Oradea.

Figuur 4: Impressie stroomdalgraslanden
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3.2 Beukenbos
Tussen de 600m en de 1200m NAP op de steile hellingen zijn de natuurlijke loofbossen die
voornamelijk uit beuk(Fagus sylvatica) bestaan. Deze hellingen zijn zo steil dat ze ongeschikt
zijn voor menselijke activiteit, dus de vegetatie is hier behoorlijk natuurlijk. Dit bos is in
climaxfase wat zich kenmerkt door een groot areaal van bos, veel dikte en lengtegroei,
natuurlijke verjonging en relatief weinig ondergroei. Toch groeien er een aantal soorten die
allemaal indicatiesoorten zijn voor oude loofbossen zoals: Mansoor (Asarum europaeum) , Liev
evrouwebedstro (Galium odoratum) en Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis). Ook zijn er
opvallend veel Tauvlinders (Aglia tau), een grote nachtvlinder die ook alleen voor kan komen in
oude beukenbossen. Er komen ook verscheidene grote zoogdieren voor zoals, ree (Capreolus
capreolus), edelhert (Cervus elaphus), wild zwijn (Sus scrofa), bruine beer (Ursus actus), wolf
(Canis lupos), wilde kat (Felis sylvestris) en lynx (Lynx lynx) Er stromen talloze kleine
bronbeekjes door het bos heen waar veel Dotterbloem(Caltha palustris) groeit, een soort die
wederom kalkrijke voedselarme situaties indiceert. In deze bronbeekjes komen ook veel
vuursalamanders(Salamandra salamandra) voor, een zeer kwetsbare soort met hoge eisen aan
zijn leefgebied. In de wat vlakkere delen hogerop in het beukenbos zijn weer wat kleine
boerengemeenschapjes die veelal bestaan uit losse boerderijen met kleine extensieve akkers.
Deze gemeenschapjes zijn nog extensiever en traditioneler dan de gemeenschappen in het
stroomdal, er gaan geen autowegen naartoe en het bewerken van het land gebeurd te paard of met
de hand.

Figuur 5: Impressie beukenbos
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3.3 Naaldbos
Tussen de 1200m en de 1700m hoogte NAP op de wat vlakkere hellingen zijn de naaldbossen
met voornamelijk fijnspar(Picea abies). Deze bossen worden gebruikt voor extensieve houtoogst.
Er zijn een aantal wandelpaden en paden voor de houtoogst maar verder zijn er geen tekenen van
menselijke activiteit. De houtkap gaat gefaseerd en de percelen worden geheel kaalgekapt maar
daarna lage tijd met rust gelaten zodat het areaal zich natuurlijk kan herstellen. Een opvallende
soort hier is visgraatbaardmos (Usnea filipendula), dit in naaldbomen groeiende korstmos
indiceert schone oude bossen met weinig verstoring. In de struiklaag staat ook veel rode bosbes
(Vaccinus vitis-idaea) en gewone bosbes (Vaccinus myrtillus). Een opvallende soort is het
alpenhoefblad (Homogyne alpina), deze bloem groeit in hooggelegen naaldbossen en indiceert
voedselarme situaties en de aanwezigheid van silicaat zout in de bodem.

Figuur 6: Impressie naaldbos
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3.4 Graslanden boven de boomgrens
Boven de 1700m NAP zijn rotsige gras en struweellanden met voornamelijk
jeneverbes(Juniperus communis) en struiken van de Oostenrijkse den(Pinus nigra van nigra). Dit
gebied ligt boven de boomgrens en de menselijke activiteit is er nihil. Er komen alleen soms
herders met hun geiten en in de winter worden er wintersporten gedaan. Er ligt ook een groot deel
van het hele jaar sneeuw, in ieder geval de hele lente en nog een deel van de zomer. Dit heeft
uiteraard effect op de vegetatie in dat er voornamelijk taaie grassen groeien en soorten als
alpenkwastjesbloem (Soldanella alpina) die heel goed tegen de sneeuw kunnen en houden van
kalkrijke situaties. Ook alpenhoefblad komt hier veelvuldig voor dus er zit ook weer silicaat zout
in de bodem. Een andere opvallende soort die hierboven veelvuldig staat is de bonte krokus
(Crocus vernus), een soort van alpenveldjes.

Figuur 7: Impressie graslanden boven de boomgrens
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A
Akkerandoorn - Stachys arvensis
Akkerklokje - Campanula rapunculoides
Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensis
Alpenhoefblad - Purple Colt's-foot - Homogyne alpina
Alpenkwastjesbloem - Soldanella alpina
Amandelwolfsmelk - Euphorbia amygdaloides
Andijvie - Cichorium endivia
B
Beemdkroon - Knautia arvensis
Beemdooievaarsbek - Geranium pratense
Beuk - Fagus sylvatica
Bijvoet - Artemisia vulgaris
Blauwe bosbes - Vaccinium myrtillus
Bleke morgenster - Tragopogon dubius
Bleke schubwortel - Lathraea squamaria
Bochtige smele - Deschampsia flexuosa
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare
Bonte krokus - Crocus vernus
Bosaardbei - Fragaria vesca
Bosanemoon - Anemone nemorosa
Bosandoorn - Stachys sylvatica
Bosmuur - Stellaria nemorum
Bosroos - Rosa arvensis
Boswalstro - Galium sylvaticum
Boszegge - Carex sylvatica
Brede orchis - Dactylorhiza majalis
C
Carex sempervirens
Cassiope tetragona
Cipreswolfsmelk - Euphorbia cyparissias
Cirsium helenioides
D
Donderblad - Sempervivum tectorum
Donkersporig bosviooltje - Viola reichenbachiana
Dotterbloem - Caltha palustris
Driekleurig viooltje - Viola tricolor
Duifkruid - Scabiosa columbaria
Duizendblad - Achillea millefolium
E
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
Echte tijm - Thymus vulgaris
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F
Fijnspar - Picea abies
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris
Framboos - Rubus idaeus
G
Geel nagelkruid - Geum urbanum
Geelwitte klaver - Trifolium ochroleucon
Gele dovenetel s.l. - Lamiastrum galeobdolon
Gele vlierorchis + Rode vlierorchis -Dactylorhiza sambucina
Gele wikke - Vicia lutea
Gestreepte witbol - Holcus lanatus
Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis
Gewone braam - Rubus fruticosus
Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus
Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus
Gewone smeerwortel - Symphytum officinale
Gewone veldbies - Luzula campestris
Gewone vleugeltjesbloem - Polygala vulgaris
Grote brandnetel - Urtica dioica
Grote klaproos - Papaver rhoeas
Grote muggenorchis - Gymnadenia conopsea
Grote muur - Stellaria holostea
Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius
Gulden ganzerik - Potentilla aurea
H
Harig zenegroen - Ajuga genevensis
Harlekijn - Anacamptis morio
Heelkruid - Sanicula europaea
Heermoes - Equisetum arvense
Hemelsleutel - Sedum telephium
Herderstasje - Capsella bursa-pastoris
Herfstalsem - Artemisia verlotiorum
Hertsmunt - Mentha longifolia
Hieracium villosum
Hondsdraf - Glechoma hederacea
Hondskruid - Anacamptis pyramidalis
Hopklaver - Medicago lupulina
J
Jeneverbes - Juniperus communis
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K
Karthuizer anjer - Dianthus carthusianorum
Kleefkruid - Galium aparine
Kleine bevernel - Pimpinella saxifraga
Koolzaad - Brassica napus
Kropaar - Dactylis glomerata
Kruipende boterbloem - Ranunculus repens
Kruisbladwalstro - Cruciata laevipes
L
Lievevrouwebedstro - Galium odoratum
Look-zonder-look - Alliaria petiolata
M
Madeliefje - Bellis perennis
Mansoor - Asarum europaeum
Muizenoor - Hieracium pilosella
Moerasvergeet-mij-nietje + Weidevergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides
Moeraswolfsklauw - Lycopodiella inundata
O
Oeverdistel - Cirsium rivulare
Oranje havikskruid - Hieracium aurantiacum
Oostenrijkse den - Pinus nigra var. nigra
P
Paarse dovenetel - Lamium purpureum
Paarse hengel - Melampyrum nemorosum
Pinksterbloem - Cardamine pratensis
Prachtklokje - Campanula persicifolia
R
Ridderzuring - Rumex obtusifolius
Rietorchis - Dactylorhiza praetermissa
Robertskruid - Geranium robertianum
Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea
Rode klaver - Trifolium pratense
Rode pekanjer - Silene viscaria
Ronde ooievaarsbek - Geranium rotundifolium
Ruige weegbree - Plantago media
Rozenkransje - Antennaria dioica
S
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Slangenkruid - Echium vulgare
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Spitslobbige vrouwenmantel - Alchemilla acutiloba
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Stinkende gouwe - Chelidonium majus
T
Tormentil - Potentilla erecta
Tuilganzebloem - Tanacetum corymbosum
V
Valkruid - Arnica montana
Veldzuring - Rumex acetosa
Verspreidbladig goudveil - Chrysosplenium alternifolium
Vogelmuur - Stellaria media
Vogelnestje - Neottia nidus-avis
Vogelwikke - Vicia cracca
W
Weideklokje - Campanula patula
Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia
Wolfspoot - Lycopus europaeus
Wondklaver - Anthyllis vulneraria
Witte klaverzuring - Oxalis acetosella
Witte rapunzel + Zwartblauwe rapunzel -Phyteuma spicatum
White Cinquefoil - Potentilla alba
Wilde akelei - Aquilegia vulgaris
Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia
Wit bosvogeltje - Cephalanthera longifolia
Witte klaver - Trifolium repens
Witte steenraket - Conringia orientalis
Wit vetkruid - Sedum album
Z
Zachte ooievaarsbek - Geranium molle
Zevenblad - Aegopodium podagraria
Zwarte den - Pinus nigra
Zwarte toorts - Verbascum nigrum

Geringde vlekplaat - Panaeolus semiovatus
Gewone glimmerinktzwam - Coprinellus micaceus
Graskleefsteelmycena - Mycena epipterygia
Melksteelmycena - Mycena galopus
Panteramaniet - Amanita pantherina
Penseelfranjezwam - Thelephora penicillata
Roestbruine kogelzwam - Hypoxylon fragiforme
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