Habitattype

Verkorte naam

Grondwaterafhankelijk

1130

Subtype

estuaria

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

1140

slik- en zandplaten

niet grondwatergevoed

1310

1310_pol

binnendijkse zeekraalvegetatie

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

1310

1310_zk

buitendijks laag schor

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

1310

1310_zv

buitendijks hoog schor

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

slijkgrasvelden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

1320
1330

1330_bin

zilte graslanden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

1330

1330_da

buitendijkse schor

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

1330

1330_hpr

zilte graslanden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

embryonale duinen

niet grondwatergevoed

2110
2110

2110_duin

embryonaal duin

niet grondwatergevoed

2110

2110_vloedm

vloedmerkvegetaties

niet grondwatergevoed

witte duinen

niet grondwatergevoed

2120
2130

2130_had

kalkarme duingraslanden

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

2130

2130_hd

kalkrijke duingraslanden

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

2150

duinheiden met struikhei

niet grondwatergevoed

2160

duindoornstruwelen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

2170

kruipwilgstruwelen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

2180

duinbossen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

2190

vochtige duinvalleien

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

2190

2190_a

duinplassen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

2190

2190_mp

duinpannen (kalkrijk)

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

2190

2190_overig

overige waterrijke duinbiotopen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

2310

psammofiele heide

niet grondwatergevoed

2330

zandverstuivingen

niet grondwatergevoed

2330

2330_bu

buntgrasvegetatie

niet grondwatergevoed

2330

2330_dw

dwerghavervegetatie

niet grondwatergevoed

3110

zeer zwakgebufferde vennen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3130

zwakgebufferde vennen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3130

3130_aom

oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3130

3130_na

dwergbiezenvegetaties

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3140

kranswierwateren

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3150

meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3160

zure vennen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

3260

beken en rivieren met waterplanten

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

3270

slikkige rivieroevers

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

4010

vochtige heide

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

4030

droge heide

niet grondwatergevoed

5130

jeneverbesstruwelen

niet grondwatergevoed

5130

5130_hei

jeneverbesstruweel in heide

niet grondwatergevoed

5130

5130_kalk

jeneverbesstruweel in kalkgrasland

niet grondwatergevoed

6110

pionierbegroeiingen op rotsbodem

niet grondwatergevoed

6120

stroomdalgraslanden

niet grondwatergevoed

6210

kalkgraslanden

niet grondwatergevoed

6210

6210_hk

kalkgraslanden

niet grondwatergevoed

6210

6210_sk

kalkrijke zomen en struwelen

niet grondwatergevoed

heischrale graslanden

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

6230
6230

6230_ha

struisgrasland

niet grondwatergevoed

6230

6230_hmo

vochtige heischrale graslanden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6230

6230_hn

droge heischrale graslanden

niet grondwatergevoed

6230

6230_hnk

kalkrijkere heischrale graslanden

niet grondwatergevoed

6410

blauwgraslanden

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6410

6410_mo

blauwgrasland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6410

6410_ve

veldrusgrasland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

voedselrijke zoomvormende ruigten

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

6430
6430

6430_bz

nitrofiele boszoom

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

6430

6430_hf

moerasspirearuigte

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6430

6430_hw

ruigte en zoom met harig wilgenroosje

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6430

6430_mr

ruiger rietland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6510

6510_hu

glanshavergrasland

niet grondwatergevoed

6510

6510_hua

vossenstaartgrasland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

6510

6510_huk

kalkrijk kamgrasgrasland

niet grondwatergevoed

6510

6510_hus

pimpernelgrasland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7110

actief hoogveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7120

aangetast hoogveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

overgangs- en trilveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

7140_base

basenrijk trilveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

7140_cl

circum-neutraal overgangsveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

7140_meso

circum-neutraal overgangsveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

7140_mrd

rietland op drijftillen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7140

7140_oli

zuur overgangsveen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7150

pioniervegetaties met snavelbiezen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7210

galigaanmoerassen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7220

kalktufbronnen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

7230

kalkmoerassen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

8310

grotten

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

9110

veldbies-beukenbossen

niet grondwatergevoed

9120

beuken-eikenbossen met hulst

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9120

9120_fa

gierstgras-beukenbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9120

9120_fs

wintereiken-beukenbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9120

9120_qb

zomereiken-beukenbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

neutrofiele beukenbossen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9130
9130

9130_end

atlantisch neutrofiel beukenbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9130

9130_fm

midden-Europese neutrofiel beukenbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9150

kalkminnende beukenbossen

niet grondwatergevoed

9160

eiken-haagbeukenbossen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9160

9160_neutr

neutroclien subatlantisch eiken-haagbeukbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9160

9160_oli

voedselarm subatlantisch eiken-haagbeukbos

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

9190

oude eikenbossen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

91D0

veenbossen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

vochtige alluviale bossen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_vc

goudveil-essenbos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_vn

ruigt-elzenbos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_vm

mesotroof broekbos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_vo

oligotroof broekbos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_va

beekbegeleidend bos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91E0

91E0_sf

wilgenvloedbos

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

91F0

droge hardhoutooibossen

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

rbbah

brak of zilt water

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbhc

dotterbloemgrasland

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbhf

moerasspirearuigte met graslandkenmerken

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbkam

kamgrasgrasland

sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*

rbbmc

grote zeggenvegetatie

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbmr

rietland en andere Phragmition-vegetaties niet vervat in 6430

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbms

kleine zeggenvegetaties niet vervat in 7140

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbppm

structuurrijke, oude bestanden van grove den

niet grondwatergevoed

rbbsf

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem niet vervat in 91E0

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbsg

brem- en gaspeldoornstruweel niet vervat in een habitattype

niet grondwatergevoed

rbbsm

gagelstruweel niet vervat in een habitattype

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbso

vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbsp

doornstruweel

niet grondwatergevoed

rbbvos

grote vossenstaartgrasland niet vervat in 6510

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbzil

zilverschoongrasland zonder zilte elementen

alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

* voor de Natura 2000 habitat(sub)typen met grondwaterafhankelijke en niet grondwaterafhankelijke varianten (categorie “sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding” van bijlage 2) kan volgende lijst
van planten- en mossoorten worden gebruikt om te bepalen of een specifieke locatie wel of niet grondwaterafhankelijk is. Als er op een bepaalde locatie geen soorten uit deze lijst voorkomen (zonder rekening te
houden met aanplantingen en lokale afwijkingen), kan ervan worden uitgegaan dat het om een niet grondwaterafhankelijke variant gaat dat niet gevoelig is voor verdroging. Als er wel soorten uit de lijst voorkomen
of als er geen informatie beschikbaar is, wordt de locatie beschouwd als grondwaterafhankelijk.
Deze lijst bevat de volgens Londo (1988) obligate freatofyten en een deel van de niet obligate freatofyten, namelijk de kalk-afreatofyten en de andere niet obligate freatofyten met een Ellenberg vochtgetal van 8 en
hoger (Ellenberg et al. 1992).
Londo G. (1988). Nederlandse freatofyten. Pudos Wageningen. 108 p.
Ellenberg H., Weber H.E., Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. (1992). Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica(18):1-258.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Achillea ptarmica

Wilde bertram

Obligate vochtige freatofyt

8

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Aconitum vulparia

Gele monnikskap

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Acorus calamus

Kalmoes

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Agrostis canina

Moerasstruisgras

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Agrostis gigantea

Hoog struisgras

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Alisma gramineum

Smalle waterweegbree

Obligate natte freatofyt

11

x

x

Alisma lanceolatum

Slanke waterweegbree

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Alisma plantago-aquatica

Grote waterweegbree

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Allium ursinum

Daslook

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6

x

Alnus glutinosa

Zwarte els

Niet-obligate kalk-afreatofyt

9=

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Alopecurus aequalis

Rosse vossestaart

Obligate natte freatofyt

9=

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Alopecurus geniculatus

Geknikte vossestaart

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Althaea officinalis

Echte heemst

Obligate vochtige freatofyt

7=

x

x

Amblyodon dealbatus

Stomptandmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Amblystegium fluviatile

Rivier-pluisdraadmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Amblystegium riparium

Beek-pluisdraadmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Amblystegium tenax

Ondergedoken pluisdraadmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Anagallis tenella

Teer guichelheil

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Andromeda polifolia

Lavendelhei

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Aneura pinguis

Echt vetmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Angelica archangelica

Grote engelwortel

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Angelica sylvestris

Gewone engelwortel

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Apium inundatum

Ondergedoken moerasscherm

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Apium nodiflorum

Groot moerasscherm

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Apium repens

Kruipend moerasscherm

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Aronia x prunifolia

Zwarte appelbes

Obligate vochtige freatofyt

Aster tripolium

Zulte

Obligate natte freatofyt

Barbarea stricta

Stijf barbarakruid

Berula erecta

Kleine watereppe

Betula pubescens

Zachte berk

Bidens cernua

Knikkend tandzaad

Bidens connata
Bidens frondosa

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

x

X=

x

x

Obligate vochtige freatofyt

7=

x

x

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Smal tandzaad

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Zwart tandzaad

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Bidens tripartita

Veerdelig tandzaad

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Blackstonia perfoliata subsp. serotina

Herfstbitterling

Obligate vochtige freatofyt

7*

x

x

Blasia pusilla

Flesjesmos

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Brachythecium mildeanum

Moeras-dikkopmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Brachythecium plumosum

Oever-dikkopmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Brachythecium rivulare

Beek-dikkopmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Bromus racemosus subsp. racemosus

Velddravik

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Bryum alpinum

Pracht-knikmos

Obligate vochtige freatofyt

7

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Bryum neodamense

Zodde-knikmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Bryum pallens

Rood knikmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Bryum turbinatum

Urn-knikmos

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Butomus umbellatus

Zwanebloem

Obligate natte freatofyt

10=

x

x

Calamagrostis canescens

Hennegras

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Calamagrostis pseudophragmites

Rivierstruisriet

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Calamagrostis stricta

Stijf struisriet

Obligate natte freatofyt

9*

x

x

Calla palustris

Slangewortel

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Calliergon cordifolium

Hartbladig nerfpuntmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Calliergon giganteum

Groot nerfpuntmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Calliergon stramineum

Sliertmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Caltha palustris

Dotterbloem

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Caltha palustris subsp. araneosa

Spindotterbloem

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Caltha palustris subsp. palustris

Gewone dotterbloem

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Calypogeia sphagnicola

Veen-buidelmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Campylium elodes

Tenger goudmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Campylium polygamum

Gewoon goudmos

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Campylium stellatum

Sterre-goudmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cardamine amara

Bittere veldkers

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Cardamine flexuosa

Bosveldkers

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cardamine impatiens

Springzaadveldkers

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6

x

Cardamine pratensis subsp. dentata

Subsp. palustris v. Pinksterbloem

Obligate natte freatofyt

Carex acuta

Scherpe zegge

Obligate natte freatofyt

Carex acutiformis

Moeraszegge

Carex appropinquata

Paardehaarzegge

Carex aquatilis
Carex buxbaumii

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

x

9=

x

x

Obligate natte freatofyt

9*

x

x

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Noordse zegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Knotszegge

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Carex cespitosa

Polzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex cuprina

Valse voszegge

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Carex curta

Zompzegge

Obligate vochtige freatofyt

9

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Carex diandra

Ronde zegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex dioica

Tweehuizige zegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex disticha

Tweerijige zegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex divisa

Waardzegge

Obligate natte freatofyt

x

x

Carex echinata

Sterzegge

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Carex elata

Stijve zegge

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Carex elongata

Elzenzegge

Obligate natte freatofyt

9*

x

x

Carex flacca

Zeegroene zegge

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6*

x

Carex flava

Gele zegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex hartmanii

Kleine knotszegge

Obligate vochtige freatofyt

7*

x

x

Carex hostiana

Blonde zegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex laevigata

Gladde zegge

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Carex lasiocarpa

Draadzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex lepidocarpa

Schubzegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex limosa

Slijkzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex nigra

Zwarte zegge

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Carex oederi subsp. oederi

Dwergzegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex oederi subsp. oedocarpa

Geelgroene zegge

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Carex panicea

Blauwe zegge

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Carex paniculata

Pluimzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex pendula

Hangende zegge

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Carex pseudocyperus

Hoge cyperzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex pulicaris

Vlozegge

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Carex punctata

Stippelzegge

Obligate vochtige freatofyt

7=

x

x

Carex remota

IJle zegge

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Carex riparia

Oeverzegge

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Carex rostrata

Snavelzegge

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Carex strigosa

Slanke zegge

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Carex trinervis

Drienervige zegge

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Carex vesicaria

Blaaszegge

Obligate natte freatofyt

9=

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Carex vulpina

Voszegge

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Carum verticillatum

Kranskarwij

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Catabrosa aquatica

Watergras

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Catoscopium nigritum

Pijpekopmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Centaurium littorale

Strandduizendguldenkruid

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Centaurium pulchellum

Fraai duizendguldenkruid

Obligate vochtige freatofyt

X*

x

x

Chiloscyphus pallescens

Lippenmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Chiloscyphus polyanthos

Lippenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Chrysosplenium alternifolium

Verspreidbladig goudveil

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Chrysosplenium oppositifolium

Paarbladig goudveil

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Cicendia filiformis

Draadgentiaan

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Cicuta virosa

Waterscheerling

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Cinclidium stygium

Koepelmos

Obligate vochtige freatofyt

Cinclidotus danubicus

Diknerf-kribbenmos

Obligate natte freatofyt

Cinclidotus fontinaloides

Gewoon kribbenmos

Cinclidotus riparius

Langsteel-kribbenmos

Circaea alpina

Alpenheksenkruid

Circaea x intermedia

Klein heksenkruid

Cirriphyllum crassinervium
Cirsium dissectum

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

7

x

x

10=

x

x

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Obligate natte freatofyt

10=

x

x

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Bossig haarspitsmos

Obligate vochtige freatofyt

5

x

x

Spaanse ruiter

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Cirsium oleraceum

Moesdistel

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Cirsium palustre

Kale jonker

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cladium mariscus

Galigaan

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Cladopodiella fluitans

Ijl stompmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cochlearia officinalis subsp. officinalis

Echt lepelblad

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Cotula coronopifolia

Goudknopje

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Cratoneuron commutatum

Geveerd diknerfmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Cratoneuron filicinum

Gewoon diknerfmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Crepis paludosa

Moerasstreepzaad

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Ctenidium molluscum

Kammos

Niet-obligate kalk-afreatofyt

X

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Cucubalus baccifer

Besanjelier

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Cuscuta gronovii

Oeverwarkruid

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cuscuta lupuliformis

Hopwarkruid

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Cyperus flavescens

Geel cypergras

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Cyperus fuscus

Bruin cypergras

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Dactylorhiza incarnata

Vleeskleurige orchis

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Dactylorhiza maculata

Gevlekte orchis

Niet-obligate kalk-afreatofyt

8*

x

Dactylorhiza majalis

Brede orchis

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Dactylorhiza majalis subsp. majalis

Subsp. majalis v. Brede orchis

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa

Rietorchis

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Deschampsia setacea

Moerassmele

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Dianthus superbus

Prachtanjer

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Dichodontium pellucidum

Beeksterretje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Dicranum affine

Veen-gaffeltandmos

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Dicranum bonjeanii

Moeras-gaffeltandmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Drepanocladus aduncus

Gewoon sikkelmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Drepanocladus exannulatus

Geveerd sikkelmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Drepanocladus fluitans

Ven-sikkelmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Drepanocladus sendtneri

Gekruld sikkelmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Drosera intermedia

Kleine zonnedauw

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Drosera longifolia

Lange zonnedauw

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Drosera rotundifolia

Ronde zonnedauw

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Drosera x obovata

Lange x Ronde zonnedauw

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Dryopteris cristata

Kamvaren

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Echinodorus ranunculoides

Stijve moerasweegbree

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Echinodorus repens

Kruipende moerasweegbree

Obligate natte freatofyt

x

x

Elatine hexandra

Gesteeld glaskroos

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Elatine hydropiper

Klein glaskroos

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Elatine triandra

Drietallig glaskroos

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Eleocharis acicularis

Naaldwaterbies

Obligate natte freatofyt

10*

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Eleocharis multicaulis

Veelstengelige waterbies

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Eleocharis ovata

Eivormige waterbies

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Eleocharis palustris

Waterbies

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Eleocharis palustris subsp. palustris

Gewone waterbies

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Eleocharis palustris subsp. uniglumis

Slanke waterbies

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Eleocharis quinqueflora

Armbloemige waterbies

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Elymus caninus

Hondstarwegras

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6

x

Epilobium ciliatum

Beklierde basterdwederik

Obligate vochtige freatofyt

5

x

Epilobium hirsutum

Harig wilgeroosje

Niet-obligate kalk-afreatofyt

8=

x

Epilobium obscurum

Donkergroene basterdwederik

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Epilobium palustre

Moerasbasterdwederik

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Epilobium parviflorum

Viltige basterdwederik

Niet-obligate kalk-afreatofyt

9=

x

Epilobium roseum

Bleke basterdwederik

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Epilobium tetragonum

Kantige basterdwederik s.l.

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Epipactis palustris

Moeraswespenorchis

Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Equisetum fluviatile

Holpijp

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Equisetum palustre

Lidrus

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Equisetum telmateia

Reuzenpaardestaart

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Equisetum variegatum

Bonte paardestaart

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Equisetum x litorale

Bastaardpaardestaart

Obligate natte freatofyt

x

x

Equisetum x trachyodon

Ruwe paardestaart

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Erica scoparia

Bezemdophei

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Erica tetralix

Gewone dophei

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Eriophorum angustifolium

Veenpluis

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Eriophorum gracile

Slank wollegras

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Eriophorum latifolium

Breed wollegras

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Eriophorum vaginatum

Eenarig wollegras

Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Eupatorium cannabinum

Koninginnekruid

Niet-obligate kalk-afreatofyt

7

x

Euphorbia palustris

Moeraswolfsmelk

Obligate natte freatofyt

8*

x

Ellenberg F-getal

7*

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Filipendula ulmaria

Moerasspirea

Obligate vochtige freatofyt

8

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Fissidens adianthoides

Groot veen-vedermos

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

9

x

x

Fissidens arnoldii

Arnold's rivier-vedermos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Fissidens crassipes

Gewoon rivier-vedermos

Obligate natte freatofyt

10=

x

x

Fissidens osmundoides

Klein veenvedermos

Obligate vochtige freatofyt

Fissidens rufulus

Verdwenen riviervedermos

Obligate natte freatofyt

Fraxinus excelsior

Gewone es

Fritillaria meleagris

Wilde kievitsbloem

Galium palustre
Galium palustre subsp. elongatum

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

8

x

x

10=

x

x

Niet-obligate kalk-afreatofyt

X

x

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Moeraswalstro

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rietwalstro

Obligate natte freatofyt

x

x

Galium palustre subsp. palustre

Tenger walstro

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Galium uliginosum

Ruw walstro

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Gentiana pneumonanthe

Klokjesgentiaan

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Gentianella amarella

Slanke gentiaan

Obligate vochtige freatofyt

6*

x

x

Geum rivale

Knikkend nagelkruid

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Glaux maritima

Melkkruid

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Glyceria fluitans

Mannagras

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Glyceria maxima

Liesgras

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Glyceria notata

Stomp en Getand vlotgras

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Glyceria notata subsp. declinata

Getand vlotgras

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Glyceria notata subsp. notata

Stomp vlotgras

Obligate natte freatofyt

10*

x

x

Glyceria x pedicellata

Bastaardvlotgras

Obligate natte freatofyt

x

x

Gratiola officinalis

Genadekruid

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Gymnadenia conopsea

Grote muggenorchis

Niet-obligate kalk-afreatofyt

7*

x

Gymnocolea inflata

Broedkelkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Gypsophila muralis

Gipskruid

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Hammarbya paludosa

Veenmosorchis

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Helodium blandowii

Schansmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Herminium monorchis

Honingorchis

Niet-obligate kalk-afreatofyt

5*

x

Hierochloe odorata

Veenreukgras

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

8

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Waternavel

Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Hygrohypnum luridum

Schijn-klauwtjesmos

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Hypericum canadense

Canadees hertshooi

Obligate natte freatofyt

x

x

Hypericum dubium

Kantig hertshooi

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6*

x

Hypericum elodes

Moerashertshooi

Obligate natte freatofyt

9=

x

Hypericum maculatum

Gevlekt hertshooi

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6*

x

Hypericum quadrangulum

Gevleugeld hertshooi

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Hypericum x desetangsii

Frans hertshooi

Obligate vochtige freatofyt

6*

x

x

Hypnum imponens

Goud-klauwtjesmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Hypnum pratense

Leem-klauwtjesmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Impatiens glandulifera

Reuzenbalsemien

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Impatiens noli-tangere

Groot springzaad

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Homalothecium nitens

Viltnerfmos

Obligate vochtige freatofyt

Hookeria lucens

Glansmos

Humulus lupulus

Hop

Hydrocotyle vulgaris

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

Iris pseudacorus

Gele lis

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Juncus acutiflorus

Veldrus

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Juncus alpinoarticulatus

Duinrus s.l.

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Juncus alpinoarticulatus subsp.
alpinoarticulatus
Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus

Alpenrus

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Duinrus s.s.

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Juncus ambiguus

Zilte greppelrus

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Juncus arcticus (subsp. balticus)

Noordse rus

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Juncus articulatus

Zomprus

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Juncus bulbosus

Knolrus s.l.

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Juncus bulbosus subsp. bulbosus

Knolrus s.s.

Obligate natte freatofyt

x

x

Juncus bulbosus subsp. kochii

Kleine knolrus

Obligate natte freatofyt

x

x

Juncus canadensis

Canadese rus

Obligate natte freatofyt

x

x

Juncus capitatus

Koprus

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Juncus compressus

Platte rus

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Juncus filiformis

Draadrus

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Juncus pygmaeus

Dwergrus

Obligate vochtige freatofyt

7

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Juncus subnodulosus

Padderus

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Juncus tenageia

Wijdbloeiende rus

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Kurzia pauciflora

Gewoon spinragmos

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Lathyrus palustris

Moeraslathyrus

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Leersia oryzoides

Rijstgras

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Leucojum aestivum

Zomerklokje

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Limosella aquatica

Slijkgroen

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Liparis loeselii

Groenknolorchis

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Littorella uniflora

Oeverkruid

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Lophocolea heterophylla

Gedrongen kantmos

Obligate vochtige freatofyt

5

x

x

Lophozia badensis

Bol gladkelkje

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Lotus uliginosus

Moerasrolklaver

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Ludwigia palustris

Waterlepeltje

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Luzula multiflora subsp. congesta

Dichtbloemige veldbies

Obligate vochtige freatofyt

5*

x

x

Lychnis flos-cuculi

Echte koekoeksbloem

Obligate vochtige freatofyt

7*

x

x

Lycopodium inundatum

Moeraswolfsklauw

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Lycopus europaeus

Wolfspoot

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Lysimachia nemorum

Boswederik

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Lysimachia thyrsiflora

Moeraswederik

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Lysimachia vulgaris

Grote wederik

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Lythrum portula

Waterpostelein

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Lythrum salicaria

Grote kattestaart

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Meesia triquetra

Veen-langsteelmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Mentha aquatica

Watermunt

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Mentha arvensis

Akkermunt

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8*

x

x

Mentha longifolia

Hertsmunt

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Mentha pulegium

Polei

Obligate vochtige freatofyt

7=

x

x

Mentha suaveolens

Witte munt

Niet-obligate kalk-afreatofyt

8=

x

Mentha x verticillata

Kransmunt

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

9=

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Niet-obligate kalk-afreatofyt

X

x

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Bronkruid

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Mylia anomala

Hoogveenlevermos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Myosotis laxa (subsp. cespitosa)

Zompvergeet-mij-nietje

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Myosotis palustris

Moerasvergeet-mij-nietje

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Myrica caroliniensis

Wasgagel

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Myrica gale

Wilde gagel

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Narthecium ossifragum

Beenbreek

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Odontoschisma sphagni

Veen-dubbeltjesmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Oenanthe aquatica

Watertorkruid

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Oenanthe crocata

Dodemansvingers

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Oenanthe fistulosa

Pijptorkruid

Obligate natte freatofyt

x

x

Oenanthe pimpinelloides

Beverneltorkruid

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Oenanthe silaifolia

Weidekervel-torkruid

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Ophioglossum vulgatum

Addertong

Obligate vochtige freatofyt

7*

x

x

Orchis morio

Harlekijn

Niet-obligate kalk-afreatofyt

4*

x

Oreopteris limbosperma

Stippelvaren

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6*

x

Osmunda regalis

Koningsvaren

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Oxycoccus macrocarpos

Grote veenbes

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Oxycoccus palustris

Kleine veenbes

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Pallavicinia lyellii

Elzenmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Paludella squarrosa

Harlekijnmos

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Parentucellia viscosa

Kleverige ogentroost

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Paris quadrifolia

Eenbes

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6

x

Parnassia palustris

Parnassia

Niet-obligate kalk-afreatofyt

8*

x

Pedicularis palustris

Moeraskartelblad

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Pedicularis sylvatica

Heidekartelblad

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Pellia neesiana

Veen-pellia

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Menyanthes trifoliata

Waterdrieblad

Obligate natte freatofyt

Mercurialis perennis

Bosbingelkruid

Mimulus guttatus

Gele maskerbloem

Montia fontana

Ellenberg F-getal

9=

Voor kalkrijke
habitats*
x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Petasites hybridus

Groot hoefblad

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Peucedanum palustre

Melkeppe

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Phalaris arundinacea

Rietgras

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Phegopteris connectilis

Smalle beukvaren

Obligate vochtige freatofyt

6

x

x

Philonotis calcarea

Groot staartjesmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Philonotis capillaris

Slank staartjesmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Philonotis fontana

Beek-staartjesmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Philonotis marchica

Kragge-staartjesmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Philonotis seriata

Kantig staartjesmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Phragmites australis

Riet

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Physcomitrella patens

Slibmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Physcomitrium eurystomum

Eivormig knikkertjesmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Physcomitrium pyriforme

Gewoon knikkertjesmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Physcomitrium sphaericum

Bolvormig knikkertjesmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Pilularia globulifera

Pilvaren

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Pinguicula vulgaris

Vetblad

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Plagiomnium elatum

Geel boogsterremos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Plagiomnium ellipticum

Stomptandig boogsterremos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Platanthera bifolia

Welriekende nachtorchis

Niet-obligate kalk-afreatofyt

5*

x

Platanthera bifolia + Plantanthera chlorantha

Welriekende + Bergnachtorchis

Niet-obligate kalk-afreatofyt

5

x

Poa palustris

Moerasbeemdgras

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

Polygonatum verticillatum

Kranssalomonszegel

Niet-obligate kalk-afreatofyt

5

x

Polygonum amphibium

Veenwortel

Niet-Obligate vochtige freatofyt

11

x

x

Polygonum bistorta

Adderwortel

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Polygonum cuspidatum

Japanse duizendknoop

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Polygonum hydropiper

Waterpeper

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri

Oeverduizendknoop

Obligate natte freatofyt

7=

x

x

Polygonum lapathifolium subsp.
lapathifolium
Polygonum minus

Knopige duizendknoop

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8

x

x

Kleine duizendknoop

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Polygonum mite

Zachte duizendknoop

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

Ellenberg F-getal

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Voor kalkrijke
habitats*
x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Polystichum lonchitis

Lansvaren

Obligate vochtige freatofyt

Pontederia cordata

Moerashyacint

Obligate natte freatofyt

x

x

Populus nigra

Zwarte populier

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Potentilla palustris

Wateraardbei

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Potentilla supina

Liggende ganzerik

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Primula elatior

Slanke sleutelbloem

Niet-obligate kalk-afreatofyt

6

x

Prunus padus

Vogelkers

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Pseudobryum cinclidioides

Zwartsteel sterremos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Pulicaria vulgaris

Vlooienkruid

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Ranunculus flammula

Egelboterbloem

Obligate natte freatofyt

9*

x

x

Ranunculus lingua

Grote boterbloem

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Ranunculus sardous

Behaarde boterbloem

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Ranunculus sceleratus

Blaartrekkende boterbloem

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rhamnus frangula

Sporkehout

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8*

x

x

Rhizomnium pseudopunctatum

Trilveen-viltsterremos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Rhynchospora alba

Witte snavelbies

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rhynchospora fusca

Bruine snavelbies

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rhynchostegiella jacquinii

Spat-snavelmos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Rhynchostegium riparioides

Watervalmos

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Ribes nigrum

Zwarte bes

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Ribes rubrum

Aalbes

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Riccardia chamedryfolia

Gewoon moerasvorkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Riccardia multifida

Gevind moerasvorkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Riccia canaliculata

Smal watervorkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Riccia cavernosa

Kristal-watervorkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Riccia fluitans

Gewoon watervorkje

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Riccia huebeneriana

Gedeeld watervorkje

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Rorippa amphibia

Gele waterkers

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Rorippa microphylla

Slanke waterkers

Obligate natte freatofyt

x

x

Rorippa nasturtium-aquaticum

Witte waterkers

Obligate natte freatofyt

x

x

5

10

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Rorippa palustris

Moeraskers

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Rorippa sylvestris

Akkerkers

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Rorippa x anceps

Middelste waterkers

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rudbeckia laciniata

Slipbladige rudbeckia

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Rumex aquaticus

Paardezuring

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Rumex hydrolapathum

Waterzuring

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Rumex maritimus

Goudzuring

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rumex palustris

Moeraszuring

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Rumex sanguineus

Bloedzuring

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Sagina nodosa

Sierlijke vetmuur

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Sagina subulata

Priemvetmuur

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sagittaria sagittifolia

Pijlkruid

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Salix alba

Schietwilg

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Salix aurita

Geoorde wilg

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Salix cinerea

Grauwe wilg

Obligate vochtige freatofyt

9*

x

x

Salix dasyclados

Duitse dot

Obligate vochtige freatofyt

Salix fragilis

Kraakwilg

Obligate natte freatofyt

Salix pentandra

Laurierwilg

Salix purpurea

Bittere wilg

Salix repens

Kruipwilg

Salix triandra

Amandelwilg

Salix viminalis
Samolus valerandi

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

x

x

8=

x

x

Obligate natte freatofyt

8*

x

x

Obligate natte freatofyt

X=

x

x

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Katwilg

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Waterpunge

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Sanicula europaea

Heelkruid

Niet-obligate kalk-afreatofyt

5

x

Saxifraga hirculus

Bokjessteenbreek

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scapania undulata

Beek-schoffelmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scheuchzeria palustris

Veenbloembies

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Schoenus nigricans

Knopbies

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scirpus americanus

Stekende bies

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scirpus cariciformis

Platte bies

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Ellenberg F-getal

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Voor kalkrijke
habitats*
x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Scirpus cespitosus

Veenbies s.l.

Niet-Obligate vochtige freatofyt

Scirpus cespitosus subsp. cespitosus

Noordse veenbies

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Scirpus cespitosus subsp. germanicus

Veenbies s.s.

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Scirpus lacustris

Mattenbies s.l.

Obligate natte freatofyt

11

x

x

Scirpus lacustris subsp. flevensis

Fransje

Obligate natte freatofyt

x

x

Scirpus lacustris subsp. lacustris

Mattenbies s.s.

Obligate natte freatofyt

11

x

x

Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani

Ruwe bies

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scirpus maritimus

Heen

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scirpus setaceus

Borstelbies

Niet-Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Scirpus sylvaticus

Bosbies

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Scirpus triqueter

Driekantige bies

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scirpus x carinatus

Bastaardbies

Obligate natte freatofyt

x

x

Scorpidium lycopodioides

Wolfsklauwmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Scorpidium revolvens

Klein schorpioenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Scorpidium scorpioides

Rood schorpioenmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Scorpidium vernicosum

Geel schorpioenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Scrophularia auriculata

Geoord helmkruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scrophularia umbrosa

Gevleugeld helmkruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scrophularia umbrosa subsp. neesii

Middelst helmkruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa

Rivierhelmkruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Scutellaria galericulata

Blauw glidkruid

Obligate vochtige freatofyt

9=

x

x

Scutellaria minor

Klein glidkruid

Obligate vochtige freatofyt

9

x

x

Selinum carvifolia

Karwijselie

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Senecio aquaticus

Waterkruiskruid

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Senecio congestus

Moerasandijvie

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Senecio fluviatilis

Rivierkruiskruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Senecio paludosus

Moeraskruiskruid

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Silaum silaus

Weidekervel

Obligate vochtige freatofyt

X*

x

x

Sium latifolium

Grote watereppe

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Smyrnium olusatrum

Zwartmoeskervel

Obligate vochtige freatofyt

x

x

8*

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Grote egelskop s.l.

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Sparganium erectum subsp. erectum

Grote egelskop s.s.

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Sparganium erectum subsp. neglectum

Blonde egelskop

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Sphagnum balticum

Baltisch veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum capillifolium

Stijf veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum compactum

Kussentjes-veenmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sphagnum contortum

Slap veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum cuspidatum

Water-veenmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Sphagnum denticulatum

Geoord veenmos

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Sphagnum fimbriatum

Gewimperd veenmos

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Sphagnum fuscum

Bruin veenmos

Obligate natte freatofyt

6

x

x

Sphagnum girgensohnii

Gerafeld veenmos

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Sphagnum imbricatum

Kam-veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum magellanicum

Hoogveen-veenmos

Obligate natte freatofyt

7

x

x

Sphagnum molle

Week veenmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sphagnum palustre

Gewoon veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum papillosum

Wrattig veenmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sphagnum platyphyllum

Bolbladig veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum pulchrum

Vijfrijig veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum quinquefarium

Bos-veenmos

Obligate vochtige freatofyt

6

x

x

Sphagnum recurvum

Slank veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum recurvum var. brevifolium

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum recurvum var. recurvum

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Solanum dulcamara

Bitterzoet

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

Sonchus palustris

Moerasmelkdistel

Sparganium emersum

Kleine egelskop

Sparganium erectum

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

Sphagnum riparium

Uitgebeten veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum rubellum

Rood veenmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sphagnum russowii

Violet veenmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Sphagnum squarrosum

Haak-veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Sphagnum subnitens

Glanzend veenmos

Obligate vochtige freatofyt

8

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Sphagnum subsecundum

Moeras-veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Sphagnum tenellum

Zacht veenmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Sphagnum teres

Sparrig veenmos

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Spiraea douglasii

Douglasspirea

Obligate vochtige freatofyt

x

x

Spiraea salicifolia

Theeboompje

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Spiranthes aestivalis

Zomerschroeforchis

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Splachnum ampullaceum

Kruikmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Stellaria aquatica

Watermuur

Obligate vochtige freatofyt

8=

x

x

Stellaria nemorum

Bosmuur

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Stellaria nemorum subsp. glochidisperma

Subsp. glochidisperma van Bosmuur

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Stellaria palustris

Zeegroene muur

Obligate natte freatofyt

9*

x

x

Stellaria uliginosa

Moerasmuur

Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Subularia aquatica

Priemkruid

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Succisa pratensis

Blauwe knoop

Niet-obligate kalk-afreatofyt

7

x

Symphytum officinale

Gewone smeerwortel

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8

x

x

Taraxacum celticum

Schraallandpaardebloem

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Taraxacum palustre

Moeraspaardebloem

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Tetragonolobus maritimus

Hauwklaver

Niet-obligate kalk-afreatofyt

X

x

Teucrium scordium

Moerasgamander

Obligate natte freatofyt

8=

x

x

Thalictrum flavum

Poelruit

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Thelypteris palustris

Moerasvaren

Obligate natte freatofyt

8

x

x

Tortella fragilis

Bros kronkelbladmos

Obligate vochtige freatofyt

7

x

x

Trichocolea tomentella

Wolmos

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Triglochin palustris

Moeraszoutgras

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Typha angustifolia

Kleine lisdodde

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Typha latifolia

Grote lisdodde

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Ulmus laevis

Fladderiep

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Vaccinium uliginosum

Rijsbes

Obligate vochtige freatofyt

X

x

x

Valeriana dioica

Kleine valeriaan

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

8*

Voor niet
kalkrijke habitats
x

Obligate natte freatofyt

9=

x

x

Obligate natte freatofyt

10

x

x

Rode waterereprijs

Obligate natte freatofyt
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x

x

Veronica longifolia

Lange ereprijs

Niet-Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Veronica peregrina

Vreemde ereprijs

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8*

x

x

Veronica scutellata

Schildereprijs

Obligate natte freatofyt
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x

x

Viburnum opulus

Gelderse roos

Niet-Obligate vochtige freatofyt

X

x

x

Viola palustris

Moerasviooltje

Obligate natte freatofyt
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x

x

Viola persicifolia

Melkviooltje

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Viola persicifolia var. lactaeoides

Heidemelkviooltje

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Viola persicifolia var. persicifolia

Veenmelkviooltje

Obligate vochtige freatofyt

8*

x

x

Wahlenbergia hederacea

Klimopklokje

Obligate natte freatofyt

9

x

x

Xanthium orientale

Oeverstekelnoot

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Xanthium orientale var. albinum

Var. albinum v. Oeverstekelnoot

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Xanthium orientale var. riparium

Var. riparium v. Oeverstekelnoot

Niet-Obligate plaatselijke freatofyt

8=

x

x

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Londo

Valeriana officinalis

Echte valeriaan

Niet-Obligate vochtige freatofyt

Veronica anagallis-aquatica

Blauwe waterereprijs

Veronica beccabunga

Beekpunge

Veronica catenata

* kalkrijke habitat(sub)typen = 2130_hd, 2190, 6210, 6230_hk, 7210, 7230, 9150

Ellenberg F-getal

Voor kalkrijke
habitats*
x

