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� Inleiding

Verspreidingskaarten maken van planten is geen doel op zich. De verzamelde gegevens kunnen ook een basis vormen voor een

betere bescherming van de plantenrijkdom. Het uitbrengen van deze nieuwe verspreidingsatlas is dan ook de gelegenheid bij

uitstek om een nieuw overzicht te maken van de bedreigde planten van Vlaanderen en Brussel. De Atlas leent zich daartoe aan-

gezien de kaartjes niet enkel de recente verspreiding van de soorten weergeven, maar ook die van een voorgaande karteerperi-

ode (1939-1971). De opname van een soort in een lijst van bedreigde soorten (Rode Lijst) geeft een extra sterk signaal aan de

informatie die in de kaarten en de commentaarteksten van elke individuele soort vervat zit. Het laat toe prioriteiten te stellen,

onder meer bij de afbakening en het beheer van natuurgebieden. Rode-Lijstsoorten worden frequent gebruikt bij beoordelin-

gen in het kader van milieueffectenrapporten. Ten slotte hebben Rode Lijsten een belangrijke functie om het brede publiek

bewust te maken van het verlies aan biodiversiteit.

Het eerste overzicht van de bedreigde planten in België (LAWALRÉE & DELVOSALLE 1969) dateert al van voor het verschijnen

van de eerste Atlas van de Belgische Flora (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). Die Rode Lijst avant la lettre was lange tijd het

enige overzicht van bedreigde planten in België. Er is nadien zelfs nooit meer een overzicht voor heel België gepubliceerd. Het

was wachten tot 1994 tot er een voorstel voor een Rode Lijst voor Vlaanderen verscheen (COSYNS et al. 1994). De verspreiding

van dat rapport was echter vrij beperkt. In 2001 werd de lijst herzien en als onderdeel van een register voor de Flora van

Vlaanderen op cd uitgebracht (BIESBROUCK et al. 2001). 

De vorige edities van de Rode Lijst zijn weliswaar nog niet zo oud, maar in functie van de Atlas werden heel wat verspreidings-

gegevens verbeterd en aangevuld. Bovendien werd de methodiek voor de berekening van de trend van soorten grondig aange-

past. Daarom leek het nuttig een vernieuwde versie van de Rode Lijst in de Atlas op te nemen.
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Kleine rateaar (Rhinanthus minor), Rode-Lijstcategorie kwetsbaar (Wouter Van Landuyt)
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� Methodiek

Door de IUCN Species Survival Commission (the World Conservation Union) werd een methodiek uitgewerkt om Rode Lijsten

op te stellen (IUCN 1994). Aanvankelijk was die methodiek bedoeld om op wereldschaal het risico op uitsterven van soorten in

te schatten. Om regionale prioriteiten vast te leggen voor de bescherming van soorten zijn de lijsten op wereldschaal slechts

zelden bruikbaar, tenzij in streken waar bijzonder veel endemische soorten aanwezig zijn. Omdat de vraag naar regionaal

bruikbare Rode Lijsten groot is en om regionale Rode Lijsten onderling enigszins vergelijkbaar te maken, heeft de IUCN criteria

opgesteld die toepasbaar zijn op regionale schaal (IUCN 2003). In de Rode Lijst die voor deze Atlas uitgewerkt werd, zijn de

richtlijnen van de IUCN zo goed mogelijk gevolgd. 

De Rode Lijst is in hoofdzaak gebaseerd op een combinatie van drie criteria: zeldzaamheid, trend en indigeniteit. 

Criterium zeldzaamheid

De zeldzaamheid van de soorten is in de Atlas weergegeven met behulp van een tiendelige schaal, zoals dat ook reeds gebeur-

de in de Standaardlijst van de Belgische Vaatplanten (STIEPERAERE & FRANSEN 1982). In tegenstelling tot die publicatie, is

hier een andere indeling gebruikt. We vertrokken van een vierkantswortelindeling op basis van het totale aantal uurhokken in

Vlaanderen. De grenzen van de uurhokfrequentieklassen (UFK) werden als volgt berekend.

waarbij B de bovengrens is van de UFK-klasse in aantal uurhokken, A het nummer van de desbetreffende UFK klasse en 976

het totale aantal uurhokken in Vlaanderen.

Omdat de gebruikte rastercelgrootte een belangrijke invloed heeft op de inschatting van de zeldzaamheid (VAN DER MEIJDEN

et al. 2000, BIESBROUCK et al. 2001) werd geopteerd voor een fijnere indeling dan de UFK-klassen. Zeldzaamheid van soorten

uitdrukken in uurhokken heeft enkele belangrijke nadelen. Soorten die alleen sterk geconcentreerd in bepaalde regio's voorko-

men en daar algemeen zijn, komen sneller in een zeldzame categorie terecht dan soorten die verspreid voorkomen met slechts

één of enkele populaties per uurhok. Indien gewerkt wordt met het aantal kilometerhokken i.p.v. het aantal uurhokken wordt

dat effect ten dele weggewerkt. 

In tegenstelling tot de situatie bij de uurhokken zijn van niet alle kilometerhokken gegevens voorhanden, zodat de klassen-

grenzen niet rechtstreeks uit de bovenstaande formule kunnen worden berekend. De omzetting van UFK naar kilometerhokfre-

quentieklassen (KFK) kan gebeuren door de correlatie tussen het aantal kilometerhokken van elke soort en het aantal uurhok-

ken van elke soort te berekenen. De indeling van KFK gaat van 0 (niet meer gevonden in de karteerperiode 1972-2004) tot 10

(uiterst algemeen). 
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Figuur 5.1: Relatie tussen
zeldzaamheid op uurhokni-
veau en zeldzaamheid op
kilometerhokniveau voor
alle soorten.

Figure 5.1: Relation between
rarity on the scale of 4 x 4
km2 (x-axis) and rarity on
the scale of 1 km2 (y-axis)
for all species. 
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klasse grenzen UFK in aantal grenzen KFK in aantal beschrijving voorbeeld

uurhokken kilometerhokken

0 0 0 niet meer waargenomen sinds 1972 rozenkransje (Antennaria dioica)

1 1-10 1-16 uiterst zeldzaam groenknolorchis (Liparis loeselii)

2 11-40 17-63 zeer zeldzaam parnassia (Parnassia palustris)

3 41-89 64-152 zeldzaam beenbreek (Narthecium ossifragum)

4 90-157 153-297 vrij zeldzaam moerasandijvie (Tephroseris palustris)

5 158-245 298-581 vrij algemeen poelruit (Thalictrum flavum)

6 245-353 582-993 vrij algemeen bosrank (Clematis vitalba)

7 354-480 994-1493 algemeen koningskaars (Verbascum thapsus)

8 481-627 1494-2150 algemeen bleke klaproos (Papaver dubium)

9 628-793 21551-3347 zeer algemeen timoteegras (Phleum pratense)

10 793-979 >=3348 uiterst algemeen speerdistel (Cirsium vulgare)

Criterium trend

Voor elke soort werd een relatieve trend berekend (voor de methodiek: zie hoofdstuk 4). In functie van de Rode Lijst werd een

onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen: een zeer sterke achteruitgang (trendindex < -1,54), een sterke achteruit-

gang (trendindex > -1,54 en < -0,77), een matige achteruitgang tot een matige vooruitgang (trendindex >-0,77 en <0,77) en een

duidelijke vooruitgang (trendindex >0,77).

Criterium indigeniteit

Enkel inheemse soorten komen in aanmerking voor een opname op de Rode Lijst. Ook soorten die reeds eeuwen in onze stre-

ken aanwezig zijn, maar die vermoedelijk ooit door de mens hier werden geïntroduceerd (archeofyten), kwamen in aanmerking

voor opname in de Rode Lijst. Soorten die hier pas na 1500 terechtgekomen zijn (neofyten) werden per definitie niet opgeno-

men in de lijst.

� Rode Lijst

Op basis van de drie bovenstaande criteria zijn alle soorten in een van de volgende categorieën ingedeeld (zie tabel 5.2): ‘ver-

dwenen uit het atlasgebied (Vlaanderen en het Brussels Gewest)’, ‘met verdwijning bedreigd’, ‘bedreigd’, ‘kwetsbaar’, ‘achter-

uitgaand’, ‘zeer zeldzaam’, ‘zeldzaam’, ‘vrij zeldzaam’, ‘achteruitgaand’, ‘momenteel niet bedreigd’ en ‘criteria niet van toepas-

sing’. Enkel de categorieën verdwenen uit Vlaanderen en het Brussels Gewest’, ‘met verdwijning bedreigd’, ‘bedreigd’ en

‘kwetsbaar’ behoren tot de Rode Lijst sensu stricto. Tabellen 5.3 tot 5.6 geven een overzicht van de soorten die in die catego-

rieën opgenomen werden.
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Figuur 5.2: Relatie tussen
zeldzaamheid op kilometer-
hokniveau en zeldzaamheid
op uurhokniveau voor soor-

ten die in minder dan 200
uurhokken voorkomen.

Figure 5.2: Relation between
rarity on the scale of 4 x 4
km2 (x-axis) and rarity on
the scale of 1 km2 (y-axis)
for rare species (less than

200 4x4 grid cells). 

Tabel 5.1: Afbakening van
de zeldzaamheidsklassen

in uurhokfrequentieklassen
(UFK) en kilometerhokfre-
quentieklassen (KFK) vol-
gens de vierkantswortel-

indeling.

Table 5.1: Class boundaries
of rarity in numbers of 4 x 4

km2 (UFK) and 1 km2
(KFK).
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Verdwenen uit Vlaanderen of het Brussels Gewest: 

• de soort is sinds 1972 niet meer waargenomen in het atlasgebied (Vlaanderen en het Brussels Gewest), of werd tijdens die-

zelfde periode hoogstens als efemere adventiefplant aangetroffen. Sommige soorten waarvan wel nog populaties gevonden

zijn kort na 1972, maar waarvan met zekerheid geweten is dat die populaties verdwenen zijn (bv. door een definitieve vernie-

ling van de laatste standplaats) werden eveneens in deze categorie ondergebracht.

Met verdwijning bedreigd: 

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in minder dan 17 kilometerhokken (uiterst zeldzaam, KFK=1) en gaat sterk

achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 17 maar minder dan 63 kilometerhokken (zeer zeldzaam,

KFK=2) en gaat zeer sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in minder dan 6 kilometerhokken en gaat niet sterk achteruit of vooruit

(de trendindex is groter dan -0,77 maar kleiner dan +0,77).

Bedreigd:

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 17 maar minder dan 63 kilometerhokken (zeer zeldzaam,

KFK=2) en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1.54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 63 maar minder dan 153 kilometerhokken (zeldzaam, KFK=3)

en gaat zeer sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 6 maar minder dan 18 kilometerhokken en gaat niet sterk ach-

teruit of vooruit (de trendindex is groter dan -0,77 maar kleiner dan +0,77).

Kwetsbaar:

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 63 maar minder dan 153 kilometerhokken (zeldzaam, KFK=3)

en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77 maar groter dan -1,54);

• de soort is in de periode 1972-2004 waargenomen in meer dan 153 maar minder dan 297 kilometerhokken (zeldzaam,

KFK=4) en gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77).

Achteruitgaand:

• de soort gaat sterk achteruit (de trendindex is kleiner dan -0,77) maar komt nog in meer dan 228 kilometerhokken voor.

Zeldzaam:

• de soort is uiterst zeldzaam (KFK = 1) maar gaat sterk vooruit (trendindex groter dan +0,77) of de soort is zeer zeldzaam (KFK

= 2) maar gaat niet sterk achteruit (trendindex groter dan -0,77). 

Momenteel niet bedreigd:

• de soort is niet zeer zeldzaam en gaat evenmin sterk achteruit.

Criteria niet van toepassing:

• de bovenstaande criteria werden niet toegepast op neofyten.

NNiieett  mmeeeerr  UUiitteerrsstt ZZeeeerr ZZeellddzzaaaamm  VVrriijj  VVrriijj  aallggeemmeeeenn

wwaaaarrggeennoommeenn zzeellddzzaaaamm zzeellddzzaaaamm KKFFKK  ==  33 zzeellddzzaaaamm ttoott  uuiitteerrsstt

ssiinnddss  11997722  KKFFKK  ==  11 KKFFKK  ==  22 KKFFKK  ==  44 aallggeemmeeeenn  KKFFKK  >==  55

KKFFKK  ==  00

Zeer sterke achteruitgang (trendindex <-1,54) ve vb vb b kw a

Sterke achteruitgang (trendindex <-0,77 en >-1,54) ve vb b kw kw a

Gering achteruitgang of geringe vooruitgang 

(trendindex >-0,77 en <0,77) ve vb/b zz nb nb nb

Sterke vooruitgang (trendindex >0,77) zz zz nb nb nb
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Tabel 5.2: Criteria voor de
toekenning van de Rode-
Lijstcategorieën op basis van
het trend- en zeldzaamheids-
criterium (ve: verdwenen uit
Vlaanderen en het Brussels
Gewest, vb: met verdwijning
bedreigd, b: bedreigd, kw:
kwetsbaar, zz: uiterst tot
zeer zeldzaam, nb: momen-
teel niet bedreigd).

Table 5.2: Classification of
the red list categories based
on a trend criterion and a
rarity criterion (ve: regionally
extinct (no records from 1972
on), vb: critically endange-
red, b: endangered, kw: vul-
nerable, zz: rare, nb: least
concern).
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� De nieuwe Rode Lijst van de planten van Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

In de Atlas zijn 1417 taxa opgenomen, waarvan er 264 of ongeveer 22 % als neofyt beschouwd worden en die dus niet in aan-

merking komen voor de Rode Lijst. Van de resterende 1151 taxa zijn er 56 verdwenen uit het gebied van de atlas, 108 zijn met

verdwijning bedreigd, 69 zijn bedreigd en 40 zijn kwetsbaar. Samen vertegenwoordigen de vier categorieën zowat 23 % van de

inheemse soorten en archeofyten, en vormen ze de Rode Lijst sensu stricto. Daarnaast behoren nog eens 203 taxa tot de Rode-

Lijstcategorie ‘zeldzaam’ en 34 tot de categorie ‘achteruitgaand’. Figuur 5.3 geeft een procentuele verdeling van de taxa (exclu-

sief de neofyten) over de verschillende categorieën. 
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Figuur 5.3: Procentuele ver-
deling van de plantensoor-
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de Rode-Lijstcategorieën.

Figure 5.3: Percentage of
the plant species (neophytes

excluded) in the different
red list categories.

Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis), Rode-Lijstcategorie verdwenen (Daan Stemgee)
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Aconitum lycoctonum L. Gele monnikskap

Adonis aestivalis L. Zomeradonis

Adonis annua L. Herfstadonis

Alopecurus bulbosus Gouan Knolvossenstaart

Alyssum alyssoides (L.) L. Bleek schildzaad

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Rozenkransje

Arnica montana L. Valkruid

Bassia hirsuta (L.) Aschers. Ruig zoutkruid

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch Vertakte maanvaren

Botrychium simplex Hitchc. Kleine maanvaren

Bupleurum tenuissimum L. Fijn goudscherm

Calamintha ascendens Jord. Opstijgende steentijm

Carex bohemica Schreb. Cyperzegge

Centaurea calcitrapa L. Kalketrip

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Wollige distel

Crassula tillaea Lester-Garland Mosbloempje

Crataegus rhipidophylla Gandoger Koraalmeidoorn

Cyperus flavescens L. Geel cypergras

Delia segetalis (L.) Dum. Korenschijnspurrie

Drosera anglica Huds. Lange zonnedauw

Filago arvensis L. Akkerviltkruid

Filago lutescens Jord. Geel viltkruid

Fritillaria meleagris L. Kievitsbloem

Fumaria parviflora Lam. Kleine duivenkervel

Galium spurium L. Akkerwalstro

Gentianella campestris (L.) Börner Veldgentiaan

Gentianella germanica (Willd.) Börner Duitse gentiaan

Geum rivale L. Knikkend nagelkruid

Gypsophila muralis L. Gipskruid

Hordeum marinum Huds. Zeegerst

Juncus anceps Laharpe Duinrus

Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. Dwergrus

Lathyrus japonicus Willd. Zeelathyrus

Lilium bulbiferum L. Roggelelie

Lolium remotum Schrank Vlasdolik

Lycopodium annotinum L. Stekende wolfsklauw

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase Aangebrande orchis

Ophrys sphegodes Mill. Spinnenorchis

Orchis coriophora L. Wantsenorchis

Orchis palustris Jacq. Moerasorchis

Orobanche ramosa L. Hennepvreter

Pinguicula vulgaris L. Vetblad

Potamogeton praelongus Wulfen Langstengelig fonteinkruid

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Spiraalruppia

Ruppia maritima L. Snavelruppia

Salicornia pusilla J. Woods Eenbloemige zeekraal

Scheuchzeria palustris L. Veenbloembies

Silene gallica L. Franse silene

Spartina maritima (Curt.) Fernald Klein slijkgras

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Zomerschroeforchis

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Herfstschroeforchis

Subularia aquatica L. Priemkruid

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Spatelkruiskruid

Vaccinium uliginosum L. Rijsbes

Viola persicifolia Schreb. Vals melkviooltje

Zostera noltei Hornem. Klein zeegras
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Tabel 5.3: Categorie ‘ver-
dwenen uit het atlasgebied
(Vlaanderen en het Brussels
Gewest)’.

Table 5.3: Species in the
category “extinct in Flanders
and the Brussels capital
region”.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Agrostemma githago L. Bolderik

Alisma gramineum Lej. Smalle waterweegbree

Allium oleraceum L. Moeslook

Apium repens (Jacq.) Lag. Kruipend moerasscherm

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Korensla

Artemisia maritima L. Zeealsem

Asplenium septentrionale (L.) Hoffmann Noordse streepvaren

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link Platte bies

Bromus grossus Desf. ex DC. Zware dreps

Bupleurum rotundifolium L. Doorwas

Carex diandra Schrank Ronde zegge

Carex digitata L. Vingerzegge

Carex dioica L. Tweehuizige zegge

Carex divisa Huds. Kustzegge

Carex extensa Good. Kwelderzegge

Carex flava L. Gele zegge

Carex hostiana DC. Blonde zegge

Carex lepidocarpa Tausch Schubzegge

Carex limosa L. Slijkzegge

Carex pulicaris L. Vlozegge

Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. Beursjesganzenvoet

Chenopodium vulvaria L. Stinkende ganzenvoet

Cicendia filiformis (L.) Delarbre Draadgentiaan

Cirsium dissectum (L.) Hill Spaanse ruiter

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Groene nachtorchis

Daphne mezereum L. Rood peperboompje

Deschampsia setacea (Huds.) Hack. Moerassmele

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Kleine wolfsklauw

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Bruinrode wespenorchis

Epipactis muelleri Godf. Geelgroene wespenorchis

Equisetum variegatum Schleich. Bonte paardenstaart

Eriophorum gracile Koch ex Roth Slank wollegras

Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras

Filago vulgaris Lam. Duits viltkruid

Fumaria densiflora DC. Dichtbloemige duivenkervel

Fumaria vaillantii Loisel. Roze duivenkervel

Gagea pratensis (Pers.) Dum. Weidegeelster

Galium tricornutum Dandy Driehoornig walstro

Genista tinctoria L. Verfbrem

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner Duingentiaan

Gratiola officinalis L. Genadekruid

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Grote muggenorchis

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gebogen driehoeksvaren

Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) Newman Rechte driehoeksvaren

Halimione pedunculata (L.) Aell. Gesteelde zoutmelde

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Veenmosorchis

Herminium monorchis (L.) R. Brown Honingorchis

Hierochloe odorata (L.) Beauv. Veenreukgras

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.F.P. Mart. Dennenwolfsklauw

Hypericum montanum L. Berghertshooi

Hypochaeris glabra L. Glad biggenkruid

Isoetes echinospora Durieu Kleine biesvaren

Juncus alpinoarticulatus Chaix Alpenrus

Juncus arcticus Willd. Noordse rus
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Tabel 5.4: Soorten uit de
categorie ‘met verdwijning

bedreigd’.

Table 5.4: Species in the
category “critically endange-

red”.

Van links naar rechts:
polei (Wouter Van Landuyt), rijsbes (Wouter Van Landuyt), kruipend moerasscherm (Yves Adams), wortelloos kroos (kleinste schijfjes) e.a. (Wouter Van Landuyt),
kikkerbeet (Yves Adams), stengelloze sleutelbloem (Rollin Verlinde), klimopbremraap (Wouter Van Landuyt).
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Juncus capitatus Weigel Koprus

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Smal fakkelgras

Lactuca saligna L. Wilgsla

Legousia hybrida (L.) Delarbre Klein spiegelklokje

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Groenknolorchis

Lobelia dortmanna L. Waterlobelia

Lolium temulentum L. Dolik

Marrubium vulgare L. Malrove

Mentha pulegium L. Polei

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Tengere veldmuur

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Kruismuur

Najas minor All. Klein nimfkruid

Oenanthe pimpinelloides L. Beverneltorkruid

Ophioglossum azoricum C. Presl Azorenaddertong

Ophrys insectifera L. Vliegenorchis

Orchis morio L. Harlekijn

Orchis simia Lam. Aapjesorchis

Peucedanum carvifolia Vill. Karwijvarkenskervel

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt Smalle beukvaren

Polygala comosa Schkuhr Kuifvleugeltjesbloem

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Welriekende salomonszegel

Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. Zandvarkensgras

Potamogeton alpinus Balb. Rossig fonteinkruid

Potamogeton compressus L. Plat fonteinkruid

Potamogeton friesii Rupr. Puntig fonteinkruid

Potamogeton x angustifolius J. Presl Gegolfd fonteinkruid

Pyrola minor L. Klein wintergroen

Radiola linoides Roth Dwergvlas

Ranunculus arvensis L. Akkerboterbloem

Ranunculus serpens Schrank Bosboterbloem en kalkboterbloem

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Harige ratelaar

Scandix pecten-veneris L. Naaldenkervel

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Stekende bies

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Driekantige bies

Schoenus nigricans L. Knopbies

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják Kogelbies

Scleranthus perennis L. Overblijvende hardbloem

Senecio sarracenicus L. Rivierkruiskruid

Sesleria caerulea (L.) Ard. Blauwgras

Stachys alpina L. Alpenandoorn

Stratiotes aloides L. Krabbenscheer

Teucrium scordium L. Moerasgamander

Thymus serpyllum L. Kleine tijm

Utricularia intermedia Hayne Plat blaasjeskruid

Utricularia ochroleuca R. Hartm. Bleekgeel blaasjeskruid

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Koekruid

Valerianella rimosa Bast. Geoorde veldsla

Veronica acinifolia L. Steentijmereprijs

Veronica opaca Fries Doffe ereprijs

Veronica praecox All. Vroege ereprijs

Veronica triphyllos L. Handjesereprijs

Vincetoxicum hirundinaria Med. Witte engbloem

Viola lactea Smith Echt melkviooltje

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. Klimopklokje
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Actaea spicata L. Christoffelkruid

Allium scorodoprasum L. Slangenlook

Andromeda polifolia L. Lavendelhei

Anemone ranunculoides L. Gele anemoon

Arabis glabra (L.) Bernh. Torenkruid

Arctium tomentosum Mill. Donzige klit

Armeria maritima Willd. Engels gras

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dum.) Corb. Liggende asperge

Atriplex laciniata L. Gelobde melde

Botrychium lunaria (L.) Swartz Gelobde maanvaren

Carex viridula s.l. Dwergzegge

Carex vulpina L. Voszegge

Carlina vulgaris L. Driedistel

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Stijf hardgras

Centunculus minimus L. Dwergbloem

Chenopodium bonus-henricus L. Brave hendrik

Cicuta virosa L. Waterscheerling

Crepis foetida L. Stinkend streepzaad

Cuscuta epithymum (L.) L. Klein warkruid

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins Geschubde mannetjesvaren

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz Armbloemige waterbies

Festuca juncifolia St-Amans Duinzwenkgras

Fragaria moschata Weston Grote bosaardbei

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Schedegeelster

Geranium palustre L. Moerasooievaarsbek

Halimione portulacoides (L.) Aell. Gewone zoutmelde

Hieracium lactucella Wallr. Spits havikskruid

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Bokkenorchis

Inula britannica L. Engelse alant

Juncus maritimus Lam. Zeerus

Juncus tenageia L. f. Wijdbloeiende rus

Kickxia spuria (L.) Dum. Eironde leeuwenbek

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler Knollathyrus

Lathyrus palustris L. Moeraslathyrus

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Groot spiegelklokje

Leucojum aestivum L. Zomerklokje

Limonium vulgare Mill. Lamsoor

Linum catharticum L. Geelhartje

Lithospermum arvense L. Ruw parelzaad

Lycopodium clavatum L. Grote wolfsklauw

Mibora minima (L.) Desv. Dwerggras

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Vogelnestje

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Watergentiaan

Oenanthe silaifolia Bieb. Weidekervel-torkruid

Orchis mascula (L.) L. Mannetjesorchis

Orchis purpurea Huds. Purperorchis

Orobanche caryophyllacea Smith Walstrobremraap

Orobanche hederae Vaucher ex Duby Klimopbremraap

Parnassia palustris L. Parnassia

Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Welriekende nachtorchis

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Bergnachtorchis

Populus nigra L. var. nigra Zwarte populier var. nigra

Potamogeton coloratus Hornem. Weegbreefonteinkruid

Potamogeton gramineus L. Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton lucens L. Glanzig fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus L. Doorgroeid fonteinkruid

Potentilla supina L. Liggende ganzerik

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell Blauw kweldergras

Pulicaria vulgaris Gaertn. Klein vlooienkruid

Ranunculus ololeucos Lloyd Witte waterranonkel

Scorzonera humilis L. Kleine schorseneer

Silene noctiflora L. Nachtkoekoeksbloem

Sison amomum L. Steeneppe

Sparganium angustifolium Michaux Drijvende egelskop

Utricularia minor L. Klein blaasjeskruid

Valerianella carinata Loisel. Gegroefde veldsla

Valerianella dentata (L.) Pollich Getande veldsla

Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. Wortelloos kroos
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Tabel 5.5: Soorten uit de
categorie ‘bedreigd’.

Table 5.5: Species in the
category “endangered”.
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Anthemis arvensis L. Valse kamille

Anthyllis vulneraria L. Wondklaver

Briza media L. Bevertjes

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Gevlekte orchis

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw

Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal

Eriophorum angustifolium Honck. Veenpluis

Euphorbia exigua L. Kleine wolfsmelk

Euphrasia Ogentroost

Filago minima (Smith) Pers. Dwergviltkruid

Galeopsis segetum Neck. Bleekgele hennepnetel

Genista pilosa L. Kruipbrem

Gentiana pneumonanthe L. Klokjesgentiaan

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Dicht havikskruid

Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet

Menyanthes trifoliata L. Waterdrieblad

Narthecium ossifragum (L.) Huds. Beenbreek

Ononis spinosa L. Kattendoorn

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad

Polygala serpyllifolia Hose Liggende vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris L. Gewone vleugeltjesbloem

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Grote ratelaar

Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar

Rhynchospora alba (L.) Vahl Witte snavelbies

Sium latifolium L. Grote watereppe

Stachys arvensis (L.) L. Akkerandoorn

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown Klein tasjeskruid

Thymus pulegioides L. Grote tijm

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Veenbies

Valeriana dioica L. Kleine valeriaan

Viola canina L. Hondsviooltje
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Tabel 5.6: Soorten uit de
categorie 'kwetsbaar'.

Table 5.6: Species in the
category “vulnerable”.

Waterdrieblad - Menyanthes trifoliata Rode-Lijstcategorie kwetsbaar (Rollin Verlinde)



� Summary

The publication of this new atlas was the perfect opportunity to present a new red list for the region of Flanders. The methodo-

logy for this red list is based on the guidelines of the IUCN for the development of regional red lists (IUCN 2003). The red list in

this atlas is based on three criteria: rarity, trend and indigenity. 

The rarity of a species is measured by the number of 1 km squares in which it has been found during the period 1972-2004. Ten

rarity classes were distinguished (table 1). The borders of the classes were calculated by a square root division of the total num-

ber of 16 km x 16 km grid squares in Flanders (UFK-classes). To refine the UFK-class we translated the class division to the scale

of 1 km x 1km grids (see figures 1 and 2). This translation was a very useful correction for species which are locally very abundant

but have only been found in a limited number of 16 km x 16 km grid cells (e.g. most of the coastal species).

To calculate the trend, we compared the number of 16 km x 16 km squares occupied in the period 1939-1971 with the period 1972-

2004. To deal with any bias due to better surveying during the second period we used the correction proposed by TELFER et al.

(2004). This method is explained in the previous chapter. For this red list we considered different trend classes: species with a

very strong decline in population (trendindex < -1.54), species with a strong decline in population (trendindex > -1.54 and < -

0.77), species with a moderate decline or a moderate increase in the population (trendindex >-0.77 and <0.77), and species with

a strong increase in the population (trendindex >0.77).

Only indigenous species and archeophytes were taken into account for this red list. For neophytes the criteria were not applied.

The combination of the previous three criteria (see table 2) leads to the red list categories: regionally extinct (table 3), critically

endangered (table 4), endangered (table 5), vulnerable (table 6), rare, near threatened and least concern. Almost 25 % of the

indigenous flora and the archeophytes appear in the categories regionally extinct, critically endangered, endangered or vulner-

able (figure 3). The regions with the highest concentration of endangered species are the coastal dunes and the Campine region

(figure 4).
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� Hotspots van Rode-Lijstsoorten

De gebieden met grote aantallen Rode-Lijstsoorten liggen niet gelijkmatig verspreid over Vlaanderen. Vooral de Kustduinen en

de Kempen herbergen grotere concentraties aan bedreigde soorten. Andere hotspots van Rode-Lijstsoorten zijn het natuurre-

servaat ‘De Gulke Putten’ te Beernem (D2.14), de militaire domeinen van Vloetemveld (C1.47) en Houthulst (D1.55), enkele hok-

ken in de Scheldevallei, enkele uurhokken in de Antwerpse haven, het natuurreservaat ‘Het Torfbroek’ te Berg (D5.51), de

Dijlevallei stroomopwaarts van Leuven, de omgeving van de Sint-Pietersberg (E7.34, E7.35) en de Voerstreek. 

De uurhokken met het hoogste aantal Rode-Lijstsoorten in het gebied van de Atlas liggen in Oostduinkerke (C0.48) en in de

vallei van de Zwarte Beek te Beringen (D6.16), elk met 37 Rode-Lijstsoorten. De heiden en vennen ten westen van Ravels

(B5.38), het natuurreservaat de Maten te Genk (D7.41), het Buitengoor en het Meergoor te Mol (C6.24) en het Westhoekreser-

vaat te De Panne (C0.56), liggen ook in bijzonder rijke uurhokken, alle met meer dan 30 Rode-Lijstsoorten per uurhok. 
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Figuur 5.4: Hotspots van
Rode-Lijstsoorten voor de

periode 1972-2004.

Figure 5.4: Hotspots of Red
List species for the period

1972-2004.



Vliegenorchis – Ophrys insectifera,  Rode-Lijstcategorie ‘met verdwijning bedreigd’ (Rollin Verlinde)




