Opmerkingen over Beatrixpark 2020
We hebben met een aantal soorten zitten stoeien om op naam te brengen.
Foto’s van een aantal van deze planten heb ik op waarneming.nl gezet.
Het gras dat zilverkleurig was maar qua habitat lijkt op Goudhaver, wordt ook als Goudhaver
bevestigd. Goudhaver heeft in verschillende stadia een ander uiterlijk, zie de foto’s. In
gebied 1 t/m gebied 4 komt deze voor.

Bij een Zuring in gebied 1
twijfelden wij; Krulzuring of ….
Dit blijkt een Krulzuring te zijn.
Veldgerst werd ook bevestigd.
Gebied 2
Hier vonden we twee soorten
Zeggen. Altijd lastig.
De ene was Valse voszegge en
de andere Tweerijige zegge.
Krulzuring

Tweerijige zegge
Valse voszegge

Gebied 4
Er was discussie over Bochtige klaver. Op waarneming.nl wordt deze
goedgekeurd. Op de ene foto zijn de
langwerpige deelblaadjes goed te zien
en op de andere het kenmerkende
steunblaadje.

Discussie was er ook over Beemdlangbloem en Rietzwenkgras. Eén
van deze heb ik op de foto gezet. Deze werd om waarneming.nl
Beemdlangbloem genoemd. Deze had geen haartjes aan de oortjes
en de bloeiwijze is minder grof dan die van Beemdlangbloem.

Kaartjes
Op de kaartjes zijn de groeiplaatsen van een aantal aandachtsoorten
aangegeven. De nummers corresponderen met die in de tabel.
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Gewenste aandachtsoorten
Aardaker
Lathyrus tuberosus
Bochtige klaver
Trifolium medium
Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Gele morgenster
Tragopogon pratensis
Geoorde zuring
Rumex thyrsiflorus
Gevleugeld
Hypericum
hertshooi
tetrapterum
Gewone agrimonie
Agrimonia eupatoria
Gewone bermzegge Carex spicata
Gewone margriet
Leucanthemum
vulgare
Glad walstro
Galium mollugo
Goudhaver
Trisetum flavescens
Groot streeepzaad
Crepis biennis
Grote bevernel
Pimpinella major
Guldenboterbloem
Ranunculus auricomus
Heelblaadjes
Pulicaria dysenterica
Kamgras
Cynosurus cristatus
Knolboterbloem
Ranunculus bulbosus
Knoopkruid
Centaurea jacea
Moeraswederik
Lysimachia thyrsiflora
Rietorchis
Dactylorhiza majalis
Twee rijigezegge
Carex disticha
Veldgerst
Hordeum secalinum
Veldlathyrus
Lathyrus pratensis
Vierzadige wikke
Vicia tetrasperma
subsp. tetrasperma
Ongewenste soorten
Gestreepte witbol
Gewone
berenklauw
Grote brandnetel

Holcus lanatus
Heracleum
sphondylium
Urtica dioica

