Overzicht van en info over de aanwezige en waargenomen soorten Groene Long sinds 1998 t.e.m. 2018
fauna - flora - fungi / onzekerheid
Aalbes
Aalbes
Aalbes

Ribes rubrum
Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'
Ribes rubrum 'Witte parel'

houtige plant
houtige plant / cv
houtige plant / cv

bos
kleinfruit
kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalbes
http://www.species.be/nl/23830
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=318&titel=aalbes - Rib

http://waarnemingen.be/soort/photos/7317
Aalscholver

Phalacrocorax carbo

vogels

sporadisch

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aalscholver
http://www.species.be/nl/4610

http://waarnemingen.be/soort/photos/58
Aangebrande spanner

Ligdia adustata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangebrande_spanner
http://www.species.be/nl/25095

http://waarnemingen.be/soort/photos/8087
Aardappel

Solanum tuberosum

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel

http://waarnemingen.be/soort/photos/7486
Aardhommel

Bombus terrestris

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_aardhommel
http://www.species.be/nl/10886

http://waarnemingen.be/soort/photos/1803
Aardpeer

Helianthus tuberosus

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardpeer
http://www.species.be/nl/23471

http://waarnemingen.be/soort/photos/6849
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=15&lang=nl
Aarvederkruid

Myriophyllum spicatum

kruidige plant

vijver/poel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarvederkruid
http://www.species.be/nl/23832

http://waarnemingen.be/soort/photos/7082
Absint-alsem

Artemisia absinthium

kruidige plant
exoot?

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Absint-alsem
http://www.species.be/nl/2476

http://waarnemingen.be/soort/photos/2357

Afgeplatte stuifzwam

Vascellum pratense

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgeplatte_stuifzwam
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/afgeplatte%20s

http://waarnemingen.be/soort/photos/16480
Agaatvlinder

Phlogophora meticulosa

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agaatvlinder
http://www.species.be/nl/25739

http://waarnemingen.be/soort/photos/1973
Agabus nebulosus

Agabus nebulosus

kevers

Akenmineermot

Stigmella aceris

vlinders

25 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoornmineermot
https://waarnemingen.be/soort/info/27056

Akkerboterbloem

Ranunculus arvensis

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerboterbloem
http://www.species.be/nl/2712

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agabus_nebulosus
http://www.species.be/nl/20601
http://waarnemingen.be/soort/photos/22178

http://waarnemingen.be/soort/photos/2707
Akkerdistel

Cirsium arvense

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerdistel
http://www.species.be/nl/23449

http://waarnemingen.be/soort/photos/6611
Akkerereprijs

Veronica agrestis

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerereprijs
http://www.species.be/nl/24237

http://waarnemingen.be/soort/photos/7615
Akkerkers

Rorippa sylvestris

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerkers
http://www.species.be/nl/23591
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=321&titel=akkerkers -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7326
Akkerkool

Lapsana communis

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerkool
http://www.species.be/nl/23482
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=211&titel=akkerkool -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6949

Akkerleeuwenbek

(Antirrhinum orontium)
Misopates orontium

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerleeuwenbek
http://www.species.be/nl/2672
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=894&titel=akkerleeuw

http://waarnemingen.be/soort/photos/2629
Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkermelkdistel
http://www.species.be/nl/23504
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=364&titel=akkermelkd

http://waarnemingen.be/soort/photos/7489
Akkervergeet-me-nietje

Myosotis arvensis

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkervergeet-mij-nietje
http://www.species.be/nl/23534
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=258&titel=akkerverge

http://waarnemingen.be/soort/photos/7074
Akkerwinde

Convolvulus arvensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerwinde
http://www.species.be/nl/23681

http://waarnemingen.be/soort/photos/6633
Alpenwatersalamander

Ichthyosaura alpestris
(Mesotriton alpestris)

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpenwatersalamander
http://www.species.be/nl/2379
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=77

http://waarnemingen.be/soort/photos/438
Amandelwilg

Salix triandra

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salix_triandra
http://www.species.be/nl/24214
http://waarnemingen.be/soort/photos/7399

Amerikaanse kruidkers

Lepidium virginicum

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_kruidkers
http://www.species.be/nl/23581

http://waarnemingen.be/soort/photos/6977
Amerikaanse vlokreeft

Crangonyx pseudogracilis

schaaldieren
exoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_vlokreeft
http://www.vildaphoto.net/photo/472

http://waarnemingen.be/soort/photos/27062

Amethistzwam
Rodekoolzwam

Laccaria amethystina

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rodekoolzwam
http://www.species.be/nl/6177

http://waarnemingen.be/soort/photos/14966
Ananasgalwesp
Eikenroosje

Andricus foecundatrix

galwespen

Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel
Appel

Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus
Malus

houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige

'Bellefleur Large-Mouche'
'Essching'
'Eysdener klumpke'
'Joseph Musch'
'Kattekop'
'Keuleman'
'Keiing'
'La paix'
'Reinette de France'
'Sterappel'
'Trezeke Meyers'

'Bellefleur Large-Mouche'
'Essching'
'Eysdener Klumpke'
'Joseph Musch'
'Kattekop'
'Keuleman'
'Keiing'
'La Paix'
'Reinette de France'
'Sterappel'
'Trezeke Meyers'

plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv

ananasgal op eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andricus_foecundatrix
http://waarnemingen.be/soort/photos/158735

boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard

http://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht)#Rassen

http://waarnemingen.be/soort/photos/146788

Appelbladmineermot

Stigmella malella

vlinders

4 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelbladmineermot
http://www.species.be/nl/25412
https://waarnemingen.be/soort/info/25433

Appelsneeuwmot

Leucoptera malifoliella

vlinders
zeer zeldzaam?

2 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelsneeuwmot
http://www.species.be/nl/25338
https://waarnemingen.be/soort/info/25697

Appeltak

Campaea margeritata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Appeltak
http://www.species.be/nl/24940

http://waarnemingen.be/soort/photos/1499
Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Appelvink
http://www.species.be/nl/3093

http://waarnemingen.be/soort/photos/59
Asgrauwe schorszwam

Peniophora cinerea

fungi

http://www.species.be/nl/39951

http://waarnemingen.be/soort/photos/15738

Atalanta

Vanessa atalanta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atalanta_(vlinder)
http://www.species.be/nl/3053

http://waarnemingen.be/soort/photos/723
Avondkoekoeksbloem

Silene latifolia subsp. alba

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Avondkoekoeksbloem
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=356&titel=avondkoeko

http://waarnemingen.be/soort/photos/8693
Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Azuurwaterjuffer
http://www.species.be/nl/2880

http://waarnemingen.be/soort/photos/594
Bandlichtmot

Sciota adelphella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sciota_adelphella
http://www.species.be/nl/25959

http://waarnemingen.be/soort/photos/9129
Bandzweefvlieg spec.

Syrphus spec.

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syrphus
http://www.species.be/nl/49847
https://waarnemingen.be/soort/info/9077

Barmsijs spec.

Carduelis cabaret/flammea
Acanthis cabaret/flammea

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Barmsijs
http://www.species.be/nl/search_adv_nl.php?nl_name=Barmsijs&x=2&y=4

http://waarnemingen.be/soort/photos/223
Bastaardkikker
Middelste groene kikker

Pelophylax kl. esculentus
(Rana esculenta)

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bastaardkikker
http://www.species.be/nl/2375
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=84

http://waarnemingen.be/soort/photos/2270
Beekpunge

Veronica beccabunga

kruidige plant

weiland/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beekpunge
http://www.species.be/nl/24241

http://waarnemingen.be/soort/photos/7619
Beemdkroon

Knautia arvensis

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beemdkroon
http://www.species.be/nl/2628

http://waarnemingen.be/soort/photos/2588

Beemdooievaarsbek

Geranium pratense

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beemdooievaarsbek
http://www.species.be/nl/23823
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=806&titel=beemdooie

http://waarnemingen.be/soort/photos/6826
Behaarde beekkever

Dryops luridus

kevers

Behaarde besgalwesp

Neuroterus tricolor

galwespen

Behaarde boterbloem

Ranunculus sardous

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dryops_luridus
http://www.species.be/nl/20582
http://waarnemingen.be/soort/photos/22965
roestgalletje op eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galwespen
http://waarnemingen.be/soort/photos/105332

http://nl.wikipedia.org/wiki/Behaarde_boterbloem
http://www.species.be/nl/24140
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=312&titel=behaarde b

http://waarnemingen.be/soort/photos/7300
Beklierde basterdwederik

Epilobium ciliatum

kruidige plant
exoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beklierde_basterdwederik

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=132&titel=beklierde b

http://waarnemingen.be/soort/photos/6731
Beklierde duizendknoop

Polygonum lapathifolium
Persicaria lapathifolia

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beklierde_duizendknoop
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=291&titel=beklierde d

http://waarnemingen.be/soort/photos/7155
Bepoederde waterroofkever
Slijktor

Rhantus suturalis

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rhantus_suturalis
http://www.species.be/nl/20701

http://waarnemingen.be/soort/photos/19152
Bergnachtorchis

Platanthera chlorantha

kruidige plant

1° waarneming 2015

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergnachtorchis
http://www.species.be/nl/3416
http://waarnemingen.be/soort/photos/2679

Berkeneenstaart

Drepana falcataria

vlinders

1 rups

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkeneenstaart
http://www.species.be/nl/24694
https://waarnemingen.be/soort/info/8433

Berkenooglapmot

Bucculatrix demaryella

vlinders
zeldzaam?

Berkenschorsschijfje

Diatrypella favacea

fungi

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkenooglapmot
http://www.species.be/nl/24409
https://waarnemingen.be/soort/info/25571

http://www.species.be/nl/34182
http://waarnemingen.be/soort/photos/16013
Bermzuring

Rumex x pratensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermzuring
http://www.species.be/nl/24079
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=788&titel=bermzuring

http://waarnemingen.be/soort/photos/17143
Bernagie

Borago officinalis

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernagie
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=613&titel=bernagie -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6474
Bessenwants
Bessenschildwants

Dolycoris baccarum

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bessenwants
http://www.species.be/nl/29375

http://waarnemingen.be/soort/photos/8703
Beuk

Fagus sylvatica

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beuk_(boom)
http://www.species.be/nl/23803

http://waarnemingen.be/soort/photos/6776
Bevertjes

Briza media

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevertjes
http://www.species.be/nl/2490
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=875&titel=bevertjes -

http://waarnemingen.be/soort/photos/2371
Bieslook

Allium schoenoprasum

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bieslook
http://www.species.be/nl/23904

http://waarnemingen.be/soort/photos/6352
Biet

Beta vulgaris vulgaris

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biet

http://waarnemingen.be/soort/photos/20540

Bijenorchis

Ophrys apifera

kruidige plant

eikendreef-V17/3
weide / site
sinds 2013

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenorchis
http://www.species.be/nl/3709
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=784&titel=bijenorchis - Ophrys
http://waarnemingen.be/soort/photos/7116

Bijvoet

Artemisia vulgaris

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijvoet

http://www.species.be/nl/23435
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=44&titel=bijvoet - Art

http://waarnemingen.be/soort/photos/6376
Bittervoorn

Rhodeus amarus

vissen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bittervoorn
http://www.species.be/nl/24303

http://waarnemingen.be/soort/photos/2185
Bitterzoet

Solanum dulcamara

kruidige plant

vijveroevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitterzoet
http://www.species.be/nl/24254
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=360&titel=bitterzoet -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7481
Bitterzoetmot

Acrolepia autumnitella

vlinders
zeldzaam?

Blaartrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitterzoetmot
http://www.species.be/nl/24323
http://waarnemingen.be/soort/photos/25687
poelen/vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blaartrekkende_boterbloem
http://www.species.be/nl/24141
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=313&titel=blaartrekke

http://waarnemingen.be/soort/photos/7301
Blaassilene

Silene vulgaris

kruidige plant

Blankvoorn

Rutilus rutilus

vissen

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blaassilene
http://www.species.be/nl/23635
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=357&titel=blaassilene - Silene v
http://waarnemingen.be/soort/photos/7467
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blankvoorn
http://www.species.be/nl/2447
http://waarnemingen.be/soort/photos/2184

Blauwe distelbladroller

Cochylis dubitana

vlinders

http://www.species.be/nl/26183
http://waarnemingen.be/soort/photos/20345
Blauwe reiger

Ardea cinerea

vogels

Blauwgrijze schorsmycena

Mycena pseudocorticola

fungi

vast

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_reiger
http://www.species.be/nl/4480
http://waarnemingen.be/soort/photos/64
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/6278

http://waarnemingen.be/soort/photos/13826
Bleek nestzwammetje

Cyathus olla

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleek_nestzwammetje
http://www.species.be/nl/33668

http://waarnemingen.be/soort/photos/16481
Bleekgele bundelzwam

Pholiota gummosa

fungi

http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0FHCYFBHIZRR

http://www.verspreidingsatlas.nl/109140
http://waarnemingen.be/soort/photos/14995
Bleke borstelkurkzwam

Coriolopsis trogii

fungi
http://www.species.be/nl/35310

http://waarnemingen.be/soort/photos/13756
Bleke elzenzompzwam

Alnicola escharoides

fungi
http://www.species.be/nl/38928

http://waarnemingen.be/soort/photos/15005
Bleke franjehoed

Psathyrella candolleana

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleke_franjehoed
http://www.species.be/nl/42475
http://waarnemingen.be/soort/photos/15006

Bleke grasworteluil

Apamea lithoxylaea

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleke_grasworteluil
http://www.species.be/nl/25497

http://waarnemingen.be/soort/photos/9917

Bleke grasuil

Mythimna pallens

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleke_grasuil
http://www.species.be/nl/25694

http://waarnemingen.be/soort/photos/9466
Bleke klaproos

Papaver dubium

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bleke_klaproos
http://www.species.be/nl/23958
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=274&titel=bleke klapr

http://waarnemingen.be/soort/photos/7141
Blinde bij

Eristalis tenax

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_bij
http://www.species.be/nl/17660
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/1772
Bloedcicade

Cercopis vulnerata

cicaden

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedcicade
http://www.species.be/nl/6983

http://waarnemingen.be/soort/photos/1461
Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedrode_heidelibel
http://www.species.be/nl/1969

http://waarnemingen.be/soort/photos/640
Bloedzuring

Rumex sanguineus

kruidige plant

Bloemkoolgal
Essenbloesemmijt

Aceria fraxinivora

galmijten

Boekweit

Fagopyrum esculentum

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rumex_sanguineus
http://www.species.be/nl/24088
http://waarnemingen.be/soort/photos/7379
http://waarnemingen.be/soort/photos/240921
es

http://waarnemingen.be/soort/photos/20905
kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=709&titel=boekweit, g

http://waarnemingen.be/soort/photos/6775
Boerenkrokus

Crocus tommasinianus

kruidige plant
exoot

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkrokus
http://www.species.be/nl/23838

http://waarnemingen.be/soort/photos/6662

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

kruidige plant

hooiland/ruigte

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenwormkruid
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=382&titel=boerenworm

http://waarnemingen.be/soort/photos/7536
Boerenzwaluw

Hirundo rustica

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenzwaluw
http://www.species.be/nl/3117

http://waarnemingen.be/soort/photos/65
Bokje

Lymnocryptes minimus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bokje
http://www.species.be/nl/3187

http://waarnemingen.be/soort/photos/231
Bolderik

Agrostemma githago

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bolderik
http://www.species.be/nl/3612

http://waarnemingen.be/soort/photos/2323
Bont schaapje

Acronicta aceris

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bont_schaapje
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Acronicta+aceris&x=9&y=

http://waarnemingen.be/soort/photos/2234
Bont zandoogje

Pararge aegeria

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bont_zandoogje
http://www.species.be/nl/29566

http://waarnemingen.be/soort/photos/696
Bonte gele dovenetel
(Gevlekte gele dovenetel)

Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum
Lamium galeobdolon subsp. argentatum

kruidige plant
cv / exoot

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_gele_dovenetel
http://www.species.be/nl/394

http://waarnemingen.be/soort/photos/106488
Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_vliegenvanger
http://www.species.be/nl/3128

http://waarnemingen.be/soort/photos/69
Boogjeseikenmineermot

Stigmella basiguttella

vlinders

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boogjes-eikenmineermot
http://www.species.be/nl/25394
https://waarnemingen.be/soort/info/25465

Boogjesmineermot

Stigmella oxyacanthella

vlinders

Boogsnuituil

Herminia grisealis

vlinders

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boogjesmineermot
http://www.species.be/nl/25418
https://waarnemingen.be/soort/info/25442
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boogsnuituil
http://www.species.be/nl/25631

http://waarnemingen.be/soort/photos/9014
Boomblauwtje

Celastrina argiolus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomblauwtje
http://www.species.be/nl/3055

http://waarnemingen.be/soort/photos/697
Boomhommel

Bombus hypnorum

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhommel
http://www.species.be/nl/2942

http://waarnemingen.be/soort/photos/1432
Boomklever

Sitta europaea

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomklever
http://www.species.be/nl/3905

http://waarnemingen.be/soort/photos/70
Boomkruiper

Certhia brachydactyla

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkruiper
http://www.species.be/nl/4527

http://waarnemingen.be/soort/photos/71
Boomvalk

Falco subbuteo

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomvalk
http://www.species.be/nl/3124

http://waarnemingen.be/soort/photos/74
Boon

Phaseolus vulgaris

kruidige plant

akker, onregelmatig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_boon

http://waarnemingen.be/soort/photos/7168
Boorvlieg spec.

Tephritidae spec.

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boorvliegen
http://www.species.be/nl/57326

http://waarnemingen.be/soort/view/27273

Bosaardbei

Fragaria vesca

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosaardbei
http://www.species.be/nl/3686
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=156&titel=bosaardbei

http://waarnemingen.be/soort/photos/2520
Bosandoorn

Stachys sylvatica

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosandoorn

http://www.species.be/nl/23890
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=373&titel=bosandoorn

http://waarnemingen.be/soort/photos/7516
Bosanemoon

Anemone nemorosa

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosanemoon
http://www.species.be/nl/3632
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=29&titel=bosanemoon

http://waarnemingen.be/soort/photos/6427
Bosbandzweefvlieg

Syrphus torvus

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Syrphus
http://www.species.be/nl/17867

http://waarnemingen.be/soort/photos/8062
Bosereprijs

Veronica montana

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosereprijs
http://www.species.be/nl/4347
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=693&titel=bosereprijs

http://waarnemingen.be/soort/photos/7625
Bosrank

Clematis vitalba

houtige plant

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosrank
http://www.species.be/nl/24123
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=101&titel=bosrank - C

http://waarnemingen.be/soort/photos/6618
Bosrietzanger
te verwarren met Kleine karekiet

Acrocephalus palustris

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosrietzanger
http://www.species.be/nl/4474

http://waarnemingen.be/soort/photos/265020
Bosuil

Strix aluco

vogels

roepend 13/01/13

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosuil
http://www.species.be/nl/3974

http://waarnemingen.be/soort/photos/77

Bosveldkers

Cardamine flexuosa

kruidige plant

Bosviooltje
Bleeksporig bosviooltje
Donkersprorig bosviooltje?

Viola riviniana

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cardamine_flexuosa
http://www.species.be/nl/23557
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=75&titel=bosveldkers - Cardam
http://waarnemingen.be/soort/photos/6525
bos

Viola reichenbachiana?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosviooltje
http://www.species.be/nl/24280
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=443&titel=bleeksporig

http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=bosviooltje&g=0&f=0&type=0&z=0&p=0&s
Boswilg
Waterwilg

Salix caprea

houtige plant

bos/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boswilg
http://www.species.be/nl/24207
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=683&titel=boswilg - S

http://waarnemingen.be/soort/photos/7391
Boswilg x Katwilg
(Katwilg x Boswilg)???

Salix x sericans (caprea x viminalis)
(Salix x smithiana (viminalis x caprea))???
(Grauwe wilg x katwilg)???

houtige plant
exoot?

Boszegge

Carex sylvatica

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boswilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katwilg
http://waarnemingen.be/soort/photos/17172
bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boszegge

http://www.species.be/nl/23721
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=471&titel=boszegge -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6558
Braammineermot
Goudbandmineermot

Stigmella aurella

vlinders

http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmella_aurella
http://www.species.be/nl/25393

http://waarnemingen.be/soort/photos/18914
Braam spec.

Rubus spec.

houtige plant

bos/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rubus
http://www.species.be/nl/52245
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=327&titel=gewone bra

http://waarnemingen.be/soort/photos/188621
Braamsluiper

Sylvia curruca

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Braamsluiper
http://www.species.be/nl/3968

http://waarnemingen.be/soort/photos/78

Brandgans

Branta leucopsis

vogels

trek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandgans
http://www.species.be/nl/4498

http://waarnemingen.be/soort/photos/79
Brandnetelbladroller

Celypha lacunana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandnetelbladroller
http://www.species.be/nl/26151

http://waarnemingen.be/soort/photos/8449
Brandnetelkapje

Abrostola tripartita

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandnetelkapje
http://www.species.be/nl/25446

http://waarnemingen.be/soort/photos/9029
Brandnetelkogeltje
Brandnetelvulkaantje

Leptosphaeria acuta

fungi
http://www.species.be/nl/37414

http://waarnemingen.be/soort/photos/23697
Brandnetelmot
Bonte bladnetelroller
Bonte brandnetelmot

Eurrhypara hortulata
Anania hortulata

vlinders

Brandnetelwants

Liocoris tripustulatus

wantsen

Brede wespenorchis s.l.

Epipactis helleborine

kruidige plant

?
?
?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandnetelmot
http://www.species.be/nl/24589
http://waarnemingen.be/soort/photos/1665
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandnetelwants
http://www.species.be/nl/29209
http://waarnemingen.be/soort/photos/19105

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brede_wespenorchis
http://www.species.be/nl/3652
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=136&titel=brede wesp

http://waarnemingen.be/soort/photos/18892
Brem
Gewone brem

Cytisus scoparius

houtige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_brem
http://www.species.be/nl/23764

http://waarnemingen.be/soort/photos/6678
Bretelwimperzweefvlieg

Dasysyrphus albostriatus

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretel-wimperzweefvlieg
http://www.species.be/nl/17609
https://waarnemingen.be/soort/info/7864

Bruidsmot

Sitochroa palealis

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sitochroa_palealis
http://www.species.be/nl/24633
http://waarnemingen.be/soort/photos/10042

Bruin blauwtje

Aricia agestis
(Plebeius agestis)

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruin_blauwtje
http://www.species.be/nl/3037

http://waarnemingen.be/soort/photos/683
Bruin zandoogje

Maniola jurtina

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruin_zandoogje
http://www.species.be/nl/29564

http://waarnemingen.be/soort/photos/698
Bruine daguil

Euclidia glyphica

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_daguil
http://www.species.be/nl/25600
https://waarnemingen.be/soort/info/1960

Bruine grijsbandspanner

Cabera exanthemata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_grijsbandspanner
http://www.species.be/nl/24937

http://waarnemingen.be/soort/photos/8399
Bruine herfstuil

Agrochola circellaris

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_herfstuil
http://www.species.be/nl/25463

http://waarnemingen.be/soort/photos/2018
Bruine kiekendief

Circus aeruginosus

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_kiekendief
http://www.species.be/nl/3086

http://waarnemingen.be/soort/photos/81
Bruine kikker

Rana temporaria

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_kikker
http://www.species.be/nl/2378
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=80

http://waarnemingen.be/soort/photos/440
Bruine rat

Rattus norvegicus

zoogdieren
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_rat
http://www.species.be/nl/4696

http://waarnemingen.be/soort/photos/1509

Bruine snuituil

Hypena proboscidalis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_snuituil
http://www.species.be/nl/25641

http://waarnemingen.be/soort/photos/1814
Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruinrode_heidelibel
http://www.species.be/nl/1970

http://waarnemingen.be/soort/photos/641
Bruinsnedemycena

Mycena olivaceomarginata

fungi

https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/bruinsnedemyc
http://www.species.be/nl/38894

http://waarnemingen.be/soort/photos/15045
Buizerd

Buteo buteo

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Buizerd
http://www.species.be/nl/4491

http://waarnemingen.be/soort/photos/82
Bunzing
Fret?
Amerikaanse nerts?

Mustela putorius

Canadapopulier

Populus x canadensis

Canadese fijnstraal

zoogdieren

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bunzing
http://www.species.be/nl/4713

http://waarnemingen.be/soort/photos/381

Conyza canadensis

houtige plant
cv/exoot
kruidige plant
exoot

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Canadapopulier

http://waarnemingen.be/soort/photos/17177

http://nl.wikipedia.org/wiki/Canadese_fijnstraal
http://www.species.be/nl/23453
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=105&titel=Canadese f

http://waarnemingen.be/soort/photos/6635
Canadese gans
(Grote canadese gans)

Branta canadensis

vogels
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Canadese_gans
http://www.species.be/nl/4497

http://waarnemingen.be/soort/photos/235
Canadese guldenroede

Solidago canadensis

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Canadese_guldenroede
http://www.species.be/nl/23502

http://waarnemingen.be/soort/photos/7487
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=21&lang=nl

Citroenkruid

Artemisia abrotanum

kruidige plant
exoot

Citroenlieveheersbeestje

Psyllobora vigintiduopunctata

kevers

Citroenmelisse

Melissa officinalis

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/114823
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenlieveheersbeestje
http://www.species.be/nl/19952
https://waarnemingen.be/soort/photos/8963
akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenmelisse
http://www.species.be/nl/23879

http://waarnemingen.be/soort/photos/7053
Citroentijm

Thymus citrodorus 'Lemon'

kruidige plant
exoot

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

vlinders

Coloradokever

Leptinotarsa decemlineata

kevers

Dagpauwoog

Aglais io
(Inachis io)

vlinders

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Citroentijm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Citroenvlinder
http://www.species.be/nl/3040
http://waarnemingen.be/soort/photos/699
op aardappel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coloradokever
http://www.species.be/nl/19713
https://waarnemingen.be/soort/photos/1496
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagpauwoog
http://www.species.be/nl/3041

http://waarnemingen.be/soort/photos/700
Dalkruid

Maianthemum bifolium

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dalkruid
http://www.species.be/nl/23912
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=527&titel=dalkruid - M

http://waarnemingen.be/soort/photos/7029
Dansmuggen spec.

Chironomidae spec.

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dansmuggen
http://www.species.be/nl/57510

http://waarnemingen.be/soort/photos/19072

Daslook

Allium ursinum

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Daslook
http://www.species.be/nl/3623
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=14&titel=daslook - All

http://waarnemingen.be/soort/photos/6355
Dauwbraam

Rubus caesius

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rubus_caesius
http://www.species.be/nl/24183
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=718&titel=dauwbraam - Rubus
http://waarnemingen.be/soort/photos/7341

Dennenmycena

Mycena metata

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Mycena_metata
http://www.species.be/nl/38891

http://waarnemingen.be/soort/photos/15062
Dijkviltbraam

Rubus armeniacus

houtige plant

http://en.wikipedia.org/wiki/Rubus_armeniacus
http://waarnemingen.be/soort/photos/121407

Dikke kelderzwam

Coniophora puteana

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coniophora
http://www.species.be/nl/32679

http://waarnemingen.be/soort/photos/15767
Diksprietwaterroofkever
Knotssprietzwemkevertje

Noterus clavicornis

kevers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diksprietwaterroofkever
http://www.species.be/nl/21395
http://waarnemingen.be/soort/photos/20672

Diksprietzwemkevertje

Noterus crassicornis

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noterus_crassicornis
http://www.species.be/nl/21396
http://waarnemingen.be/soort/photos/22118

Dikvoetbreeksteeltje

Conocybe subovalis

fungi
http://www.species.be/nl/32629

http://waarnemingen.be/soort/photos/15066
Distelbladroller

Agapeta hamana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Distelbladroller
http://www.species.be/nl/26106

http://waarnemingen.be/soort/photos/9347

Distelgalboorvlieg
Akkerdistelgalboorvlieg

Urophora cardui

galvliegen

gal op akkerdistel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Distelgalboorvlieg
http://www.species.be/nl/18456

http://waarnemingen.be/soort/photos/16619
Distelkokermot

Coleophora peribenanderi

vlinders
zeldzaam

Distelvlinder

Vanessa cardui

vlinders

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Distelkokermot
http://www.species.be/nl/24490
https://waarnemingen.be/soort/info/25874
http://nl.wikipedia.org/wiki/Distelvlinder
http://www.species.be/nl/29539

http://waarnemingen.be/soort/photos/724
Distelzandvleugeltje

Scrobipalpa acuminatella

vlinders
zeldzaam?

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

vogels

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Distelzandvleugeltje
http://www.species.be/nl/24877
https://waarnemingen.be/soort/info/26011
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dodaars
http://www.species.be/nl/3989

http://waarnemingen.be/soort/photos/2
Dodoensiep

Ulmus dodoens

houtige plant
cv

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ulmus

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_'Dodoens'
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=403&titel=Ulmus sp

Dofpaars wolschijfje

Lachnella alboviolascens

fungi

https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/dofpaars%20w

http://waarnemingen.be/soort/photos/15068
Donker brandnetelkapje

Abrostola triplasia

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donker_brandnetelkapje
http://www.species.be/nl/25447

http://waarnemingen.be/soort/photos/8697
Donker klaverblaadje

Macaria alternata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donker_klaverblaadje
http://www.species.be/nl/25104

http://waarnemingen.be/soort/photos/8391

Donkere elzenzompzwam

Alnicola scolecina

fungi
http://www.species.be/nl/30099

http://waarnemingen.be/soort/photos/15076
Donkere marmeruil

Protodeltote pygarga

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_marmeruil
http://www.species.be/nl/25752

http://waarnemingen.be/soort/photos/8424
Doodskopzweefvlieg

Myathropa florea

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodskopzweefvlieg
http://www.species.be/nl/17743
https://waarnemingen.be/soort/info/1635

Dooiergele mestzwam

Bolbitius vitellinus
Bolbitius titubans

fungi

http://translate.google.be/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wi
http://www.species.be/nl/30851

http://waarnemingen.be/soort/photos/672835
http://waarnemingen.be/soort/photos/15085
Dotterbloem

Caltha palustris

kruidige plant

vijveroevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dotterbloem
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Caltha+palustris&x=2&y=3
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=69&titel=Caltha palus

http://waarnemingen.be/soort/photos/137349
Draadknotszwam

Macrotyphula juncea

fungi
http://www.species.be/nl/35174

http://waarnemingen.be/soort/photos/15771
Draadsteelmycena

Mycena filopes

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/draadsteelmyce
http://www.species.be/nl/38875

http://waarnemingen.be/soort/photos/27749
Dragon

Artemisia dracunculus

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dragon_(plant)

http://waarnemingen.be/soort/photos/6375
Driedoornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus

vissen

weg?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedoornige_stekelbaars
http://www.species.be/nl/2420

http://waarnemingen.be/soort/photos/2130

Driehoekuil

Xestia triangulum

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoekuil
http://www.species.be/nl/25799

http://waarnemingen.be/soort/photos/9016
Drievlekspanner

Stegania trimaculata

vlinders

zuidelijke soort

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drievlekspanner
http://www.species.be/nl/25181

http://waarnemingen.be/soort/photos/9626
Druif, ?

Vitis vinifera, ?

Druif, Triomphe de Versailles?

Vitis vinifera, Triomphe de Versailles?

houtige plant
exoot
houtige plant

inkomplein
inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Druif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Druivenrassen

http://waarnemingen.be/soort/photos/7660
Dugesia lugubris
Lugubere glijer

Dugesia lugubris

platwormen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dugesia_lugubris
http://www.species.be/nl/28178

http://waarnemingen.be/soort/photos/28926
http://waarnemingen.be/soort/photos/28925
Dugesia polichroa

Dugesia polichroa

platwormen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dugesia_polychroa

http://waarnemingen.be/soort/photos/28926
Duifkruid

Scabiosa columbaria

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duifkruid
http://www.species.be/nl/3732
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=342&titel=duifkruid -

http://waarnemingen.be/soort/photos/2735
Duizendblad
Gewoon duizendblad

Achillea millefolium

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_duizendblad
http://www.species.be/nl/23427
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=2&titel=duizendblad,

http://waarnemingen.be/soort/photos/6310
Dwergbootsmannetje

Plea leachii
Plea minutissima

wantsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Pleidae
http://www.species.be/nl/29404

http://waarnemingen.be/soort/photos/19154

Dwergstipspanner

Idaea fuscovenosa

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwergstipspanner
http://www.species.be/nl/25077

http://waarnemingen.be/soort/photos/9122
Echt duizendguldenkruid

Centaurium erythraea

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echt_duizendguldenkruid
http://www.species.be/nl/23815
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=85&titel=duizendguld

http://waarnemingen.be/soort/photos/6570
Echt judasoor

Auricularia auricula-judae
Hirneola auricula-judae

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Judasoor
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Hirneola+auricula-judae&x

http://waarnemingen.be/soort/photos/672822
Echte kamille

Matricaria recutita

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_kamille
http://www.species.be/nl/23486
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=244&titel=kamille, ech

http://waarnemingen.be/soort/photos/7039
Echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

kruidige plant

hooilanden

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_koekoeksbloem
http://www.species.be/nl/23625
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=233&titel=koekoeksbl

http://waarnemingen.be/soort/view/7017
Echte kopergroenzwam

Stropharia aeruginosa s.s.
Psilocybe aeruginosa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopergroenzwam
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/valse%20koper
http://www.species.be/nl/42556

http://waarnemingen.be/soort/photos/673693
http://waarnemingen.be/soort/photos/20689
Echte valeriaan

Valeriana repens
Valeriana officinalis

kruidige plant

vijveroevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_valeriaan
http://www.species.be/nl/24273
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=407&titel=Valeriana r

http://waarnemingen.be/soort/photos/197020
Eendagsvlieglarve

Cloeon dipterum

eendagsvliegen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eendagsvliegen
http://www.species.be/nl/18645

http://waarnemingen.be/soort/photos/16671

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenstijlige_meidoorn
http://www.species.be/nl/24153
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=112&titel=meidoorn,

http://waarnemingen.be/soort/photos/6656
Egale dwergspanner

Eupithecia absinthiata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egale_dwergspanner
http://www.species.be/nl/25010

http://waarnemingen.be/soort/photos/9386
Egel

Erinaceus europaeus

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egel
http://www.species.be/nl/4707

http://waarnemingen.be/soort/photos/390
Egelantier

Rosa rubiginosa

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egelantier
http://www.species.be/nl/24181

http://waarnemingen.be/soort/photos/7334
Egelzwammetje

Phaeomarasmius erinaceus

fungi

http://www.species.be/nl/5461
http://waarnemingen.be/soort/photos/14685
Eikenbloedzwam

Stereum gausapatum

fungi

Eikenmeeldauw

Erysiphe alphitoides

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereum
http://www.species.be/nl/44847
http://waarnemingen.be/soort/photos/15781

http://www.species.be/nl/38204
http://waarnemingen.be/soort/photos/673153
Eironde watertor
Eirond waterkevertje

Hyphydrus ovatus

kevers

Eivormig ruigkogeltje

Lasiosphaeria ovina

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyphydrus_ovatus
http://www.species.be/nl/20674
http://waarnemingen.be/soort/photos/19440

http://www.species.be/nl/37159
http://waarnemingen.be/soort/photos/20576

Ekster

Pica pica

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster
http://www.species.be/nl/3919

http://waarnemingen.be/soort/photos/87
Elsroest

Melampsoridium hiratsukanum

fungi

http://waarnemingen.be/soort/photos/159405
Elzenblaasmijnmot

Phyllonorycter stettinensis

vlinders

Elzenhaantje

Agelastica alni

kevers

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elzenblaasmijnmot
http://www.species.be/nl/25288
https://waarnemingen.be/soort/info/25631
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elzenhaantje
http://www.species.be/nl/19520

http://waarnemingen.be/soort/photos/1481
Elzenooglapmot

Bucculatrix cidarella

vlinders
zeldzaam?

3 mijn

Elzenvlag

Taphrina amentorum
Taphrina alni

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Taphrina_alni
http://www.species.be/nl/44978
http://waarnemingen.be/soort/photos/28830

Elzenzilvervlekmot

Heliozela resplendella

vlinders
zeldzaam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heliozela_resplendella
http://www.species.be/nl/25301
http://waarnemingen.be/soort/photos/25499

Engels raaigras

Lolium perenne

kruidige plant

akker/divers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elzenooglapmot
http://www.species.be/nl/24407
https://waarnemingen.be/soort/info/25567

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels_raaigras

http://www.species.be/nl/24034
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=949&titel=Engels raai

http://waarnemingen.be/soort/photos/6999
Ephestia parasitella
Zuidelijke bladvreter

Ephestia parasitella

vlinders
exoot? / zeldzaam

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snuitmotten

http://waarnemingen.be/soort/photos/159188

Erwt

Pisum sativum

kruidige plant
exoot

akker, onregelmatig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Erwt
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=920&titel=velderwt -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7201
Es
Gewone es

Fraxinus excelsior

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_es
http://www.species.be/nl/23934
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=158&titel=es, gewone

http://waarnemingen.be/soort/photos/6796
Essenbladnerfgalmug

Dasineura fraxini

galmuggen

1 gal

Esdoornhoornmijt

Aceria macrorhyncha

galmijten

gewone esdoorn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Essenbladnerfgalmug
http://www.species.be/nl/13039
https://waarnemingen.be/soort/info/158603

http://waarnemingen.be/soort/photos/158874
Esdoornhoutknotszwam
(Esdoorninktzwam)

Xylaria longipes

fungi

?

Esdoornvlekkenzwam
Inktvlekkenzwam

Rhytisma acerinum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inktvlekkenzwam
http://www.species.be/nl/43261
http://waarnemingen.be/soort/photos/18626

Europese hanenpoot
Hanepoot

Echinochloa crus-galli

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanepoot
http://www.species.be/nl/24006
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=128&titel=Europese h

http://en.wikipedia.org/wiki/Xylaria
http://www.species.be/nl/46654
http://waarnemingen.be/soort/photos/16113

http://waarnemingen.be/soort/photos/6711
Europese meerkikker
Meerkikker

Pelophylax ridibundus
Rana ridibunda

amfibieën

Europese vogelkers

Prunus padus

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meerkikker
http://www.species.be/nl/2377
http://waarnemingen.be/soort/photos/451
bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_vogelkers

http://www.species.be/nl/24171
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=302&titel=vogelkers -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7267

Ezel

Equus africanus asinus

zoogdieren

Fazant

Phasianus colchicus

vogels
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ezel_(dier)
sporadisch

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fazant
http://www.species.be/nl/4613

http://waarnemingen.be/soort/photos/88
Fijn hoornblad

Ceratophyllum submersum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fijn_hoornblad
http://www.species.be/nl/23651

http://waarnemingen.be/soort/photos/6584
Fijne rietroest

Puccinia magnusiana

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puccinia
http://www.species.be/nl/42706

http://waarnemingen.be/soort/photos/158947
Fijne waterranonkel
(Middelste/Kleine waterranonkel?)

Ranunculus aquatilis

kruidige plant

poel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fijne_waterranonkel
http://www.species.be/nl/24131
http://waarnemingen.be/soort/photos/7289

Fioringras

Agrostis stolonifera

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fioringras
http://www.species.be/nl/23972
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=950&titel=fioringras -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6334
Fitis

Phylloscopus trochilus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitis
http://www.species.be/nl/3918

http://waarnemingen.be/soort/photos/89
Fladderiep

Ulmus laevis

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fladderiep
http://www.species.be/nl/24268

http://waarnemingen.be/soort/photos/7594
Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

kruidige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluitekruid
http://www.species.be/nl/23397
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=33&titel=fluitenkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/6439

Fopelzenbankje

Lenzites betulinus

fungi

http://waarnemingen.be/soort/photos/15792
Framboos

Rubus idaeus

houtige plant

kleinfruit, weg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Framboos
http://www.species.be/nl/24186

http://waarnemingen.be/soort/photos/7348
Fraaie iepenvouwmot

Phyllonorycter schreberella

vlinders

Franjehoed p.p.

Psathyrella spec.

fungi

Franse silene

Silene gallica

kruidige plant
exoot

12 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fraaie_iepenvouwmot
http://www.species.be/nl/25284
https://waarnemingen.be/soort/info/25627
http://en.wikipedia.org/wiki/Psathyrella
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Psathyrella&x=6&y=7
http://waarnemingen.be/soort/photos/18647

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_silene
http://www.species.be/nl/2738
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=909&titel=Franse silen

http://waarnemingen.be/soort/photos/2751
Fruitmot

Cydia pomonella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitmot
http://www.species.be/nl/26203

http://waarnemingen.be/soort/photos/10103
Gaai

Garrulus glandarius

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaai
http://www.species.be/nl/3125

http://waarnemingen.be/soort/photos/92
Gair's populierenbladnerfluis

Pemphigus gairi

bladluizen

1 gal

https://waarnemingen.be/soort/info/158840
Gaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaffelwaterjuffer
http://www.species.be/nl/22949

http://waarnemingen.be/soort/photos/596

Gammapalpmot

Teleiodes vulgella

vlinders

http://en.wikipedia.org/wiki/Teleiodes_vulgella
http://www.species.be/nl/24902

http://waarnemingen.be/soort/photos/25970
Gamma-uil

Autographa gamma

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gamma-uil
http://www.species.be/nl/25520

http://waarnemingen.be/soort/photos/1673
Gazonvlekplaat

Panaeolina foenisecii
Panaeolus foenisecii
Psilocybe foenisecii

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolina_foenisecii
http://www.species.be/nl/39490
http://waarnemingen.be/soort/photos/15132

Gedrongen mollisia

Mollisia cinerea

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Mollisia
http://www.species.be/nl/38433
http://waarnemingen.be/soort/photos/16130

Geel hoorntje

Calocera cornea

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_hoorntje
http://www.species.be/nl/31438

http://waarnemingen.be/soort/photos/16526
Geel nagelkruid

Geum urbanum

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_nagelkruid
http://www.species.be/nl/24155
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=173&titel=geel nagelk

http://waarnemingen.be/soort/photos/6833
Geel schijfzwammetje

Bisporella citrina

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Bisporella_citrina
http://www.species.be/nl/30717

http://waarnemingen.be/soort/photos/16135
Geel walstro

Galium verum

kruidige plant

hooiland/kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_walstro
http://www.species.be/nl/24199
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=167&titel=geel walstr

http://waarnemingen.be/soort/photos/6819
Geelwangschildpad

Trachemys scripta troosti

reptielen
exoot

weggevangen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geelwangschildpad

http://waarnemingen.be/soort/photos/26633

Gegolfde lichtmot

Anania crocealis
Ebulea crocealis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gegolfde_lichtmot
http://www.species.be/nl/24580

http://waarnemingen.be/soort/photos/26386
Gegroefde haarwaterroofkever

Acilius sulcatus

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gegroefde_haarwaterroofkever
http://www.species.be/nl/20589

http://waarnemingen.be/soort/photos/8529
Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehakkelde_aurelia
http://www.species.be/nl/3049

http://waarnemingen.be/soort/photos/703
Gehoornde metselbij

Osmia Cornuta

bijen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoornde_metselbij
http://www.species.be/nl/3865
https://waarnemingen.be/soort/photos/21082

Gekarteld leemkelkje

Tarzetta catinus

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzetta_catinus
http://www.species.be/nl/44975

http://waarnemingen.be/soort/photos/16144
Geknikte vossenstaart

Alopecurus geniculatus

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geknikte_vossenstaart
http://www.species.be/nl/23977
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=16&titel=geknikte vos

http://waarnemingen.be/soort/photos/6362
Gekraagde grasuil

Mythimna ferrago

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gekraagde_grasuil
http://www.species.be/nl/25690

http://waarnemingen.be/soort/photos/9101
Gekraagde roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gekraagde_roodstaart
http://www.species.be/nl/4617

http://waarnemingen.be/soort/photos/94
Gekroesd fonteinkruid

Potamogeton crispus

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gekroesd_fonteinkruid
http://www.species.be/nl/24102
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=995&titel=fonteinkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/7237

Gekroesde melkdistel

Sonchus asper

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gekroesde_melkdistel
http://www.species.be/nl/23505
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=365&titel=gekroesde

http://waarnemingen.be/soort/photos/7490
Gelderse roos

Viburnum opulus

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderse_roos
http://www.species.be/nl/23615
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=419&titel=gelderse ro

http://waarnemingen.be/soort/photos/7633
Gele aardappelbovist

Scleroderma citrinum

fungi

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_aardappelbovist
http://www.species.be/nl/5467
http://waarnemingen.be/soort/photos/16487

Gele bramenvlekmot

Coptotriche marginea

vlinders

7 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_bramenvlekmot
http://www.species.be/nl/26059
https://waarnemingen.be/soort/info/20877

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon
Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_dovenetel
http://www.species.be/nl/2631
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=208&titel=gele doven

http://waarnemingen.be/soort/photos/152678
Gele ganzenbloem

Chrysantemum segetum
Glebionis segetum

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_ganzebloem
http://www.species.be/nl/2552
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=516&titel=gele ganzen

http://waarnemingen.be/soort/photos/6603
Gele halvemaanzweefvlieg

Scaeva selenitica

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scaeva_selenitica
http://www.species.be/nl/17832

http://waarnemingen.be/soort/photos/8038
Gele helmbloem

Pseudofumaria lutea

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_helmbloem
http://www.species.be/nl/2704
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=305&titel=gele helmb

http://waarnemingen.be/soort/photos/7272

Gele kornoelje

Cornus mas

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_kornoelje
http://www.species.be/nl/4288
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=107&titel=gele kornoe

http://waarnemingen.be/soort/photos/2454
Gele korstzwam

Stereum hirsutum

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereum_hirsutum
http://www.species.be/nl/44852
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gele_korstzwam

http://waarnemingen.be/soort/photos/15802
Gele kussentjeszwam

Hypocrea aureoviridis

fungi

http://waarnemingen.be/soort/photos/16147
Gele kwikstaart

Motacilla flava

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_kwikstaart
http://www.species.be/nl/4626

http://waarnemingen.be/soort/photos/95
Gele lis

Iris pseudacorus

kruidige plant

wadi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_lis
http://www.species.be/nl/23840
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=196&titel=gele lis - Ir

http://waarnemingen.be/soort/photos/6903
Gele morgenster
(Oosterse morgenster?)

Tragopogon pratensis subsp. pratensis

kruidige plant

? / ruigte

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_morgenster
http://www.species.be/nl/23512
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=392&titel=gele morge

http://waarnemingen.be/soort/photos/139443
Gele plomp

Nuphar lutea

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_plomp
http://www.species.be/nl/23932
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=262&titel=gele plomp

http://waarnemingen.be/soort/photos/7098
Gele snipvlieg

Rhagio tringarius

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snipvliegen
http://www.species.be/nl/16897

http://waarnemingen.be/soort/photos/8301

Gele stekelkorstzwam

Mycoacia uda

fungi

https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gele%20stekelk
http://www.species.be/nl/38762

http://waarnemingen.be/soort/photos/15803
Gele tijger

Spilosoma lutea

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_tijger

http://www.species.be/nl/24392
http://waarnemingen.be/soort/photos/8370
Gele trilzwam

Tremella mesenterica

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_trilzwam
http://www.species.be/nl/5608

http://waarnemingen.be/soort/photos/16528
Gele waterkers

Rorippa amphibia

kruidige plant

vijver/poel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_waterkers
http://www.species.be/nl/23586
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=511&titel=gele waterk

http://waarnemingen.be/soort/photos/7321
Gele wilgenroosjesmot

Mompha ochraceella

vlinders

nieuw W-Vl
http://www.species.be/nl/25358

http://waarnemingen.be/soort/photos/20888
Geoogde worteluil

Agrotis clavis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geoogde_worteluil
http://www.species.be/nl/25471

http://waarnemingen.be/soort/photos/9038
Gerande spanner

Lomaspilis marginata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerande_spanner
http://www.species.be/nl/25098

http://waarnemingen.be/soort/photos/1680
Geribde prachtblindwants

Miris striatus

wantsen

Gerst

Hordeum vulgare

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miris_striatus
http://www.species.be/nl/29231
https://waarnemingen.be/soort/photos/8705
akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerst

http://waarnemingen.be/soort/photos/6879

Geschubde inktzwam

Coprinus comatus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschubde_inktzwam
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Coprinus+comatus&x=5&y
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/geschubde%20

http://waarnemingen.be/soort/photos/15172
Gespleten hennepnetel

Galeopsis bifida

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gespleten_hennepnetel
http://www.species.be/nl/23867

http://waarnemingen.be/soort/photos/6807
Gestippelde duikerwants
Gewone duikerwants?

Corixa punctata

waterwantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gestippelde_duikerwants
http://www.species.be/nl/28957

http://waarnemingen.be/soort/photos/20705
Gestreepte goudspanner

Camptogramma bilineata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gestreepte_goudspanner
http://www.species.be/nl/24941

http://waarnemingen.be/soort/photos/1679
Gestreepte rietuil

Leucania obsoleta
(Mythimna obsoleta)

vlinders

1° waarn Z-W-VL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gestreepte_rietuil
http://www.species.be/nl/25659
http://waarnemingen.be/soort/photos/9974

Gestreepte witbol

Holcus lanatus

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gestreepte_witbol
http://www.species.be/nl/24026
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=184&titel=gestreepte

http://waarnemingen.be/soort/photos/6872
Gestrekte watertreder

Haliplus lineatocollis

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haliplus_lineatocollis
http://waarnemingen.be/soort/view/20636

Getande boomkorst

Cerocorticium molare

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyphodermataceae
http://www.species.be/nl/43018

http://waarnemingen.be/soort/photos/15814
Geurige zompzwam

Alnicola suavis

fungi

http://www.species.be/nl/6566
http://www.verspreidingsatlas.nl/095150

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlekte_aronskelk
http://www.species.be/nl/2478
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=45&titel=aronskelk, g

http://waarnemingen.be/soort/photos/6378
Gevleugeld hertshooi

Hypericum tetrapterum

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertshooi
http://www.species.be/nl/23678

http://waarnemingen.be/soort/photos/6889
Geweizwam

Xylaria hypoxylon

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweizwam
http://www.species.be/nl/46653
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/geweizwam.htm

http://waarnemingen.be/soort/photos/16157
Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_agrimonie
http://www.species.be/nl/3610
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=7&titel=agrimonie, ge

http://waarnemingen.be/soort/photos/2321
Gewone bandspanner

Epirrhoe alternata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_bandspanner
http://www.species.be/nl/24993

http://waarnemingen.be/soort/photos/1726
Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

kruidige plant

weide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_bereklauw
http://www.species.be/nl/23408
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=181&titel=berenklauw

http://waarnemingen.be/soort/photos/6855
Gewone boomwrat
Bloedweizwam

Lycogala epidendrum

fungi

Gewone braam

Rubus fruticosus

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedweizwam
http://www.species.be/nl/37787
http://waarnemingen.be/soort/photos/18614
bos/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_braam

http://www.species.be/nl/24185
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=327&titel=braam, gew

http://waarnemingen.be/soort/photos/7345

Gewone breedvleugeluil

Diarsia rubi

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_breedvleugeluil
http://www.species.be/nl/25588

http://waarnemingen.be/soort/photos/9453
Gewone brunel

Prunella vulgaris

kruidige plant

weiland/hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_brunel
http://www.species.be/nl/23885
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=301&titel=brunel, gew

http://waarnemingen.be/soort/photos/7259
Gewone coronamot

Anania coronata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_coronamot

http://waarnemingen.be/soort/photos/9036
Gewone duivenkervel

Fumaria officinalis

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_duivekervel
http://www.species.be/nl/23812
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=159&titel=duivenkerv

http://waarnemingen.be/soort/photos/6800
Gewone dwergspanner

Eupithecia vulgata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_dwergspanner
http://www.species.be/nl/25052

http://waarnemingen.be/soort/photos/9518
Gewone eikenvlekmot

Tischeria ekebladella

vlinders

20 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_eikenvlekmot
http://www.species.be/nl/26062
https://waarnemingen.be/soort/info/9095

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_esdoorn
http://www.species.be/nl/23381
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=505&titel=esdoorn, ge

http://waarnemingen.be/soort/photos/6333
Gewone fopzwam

Laccaria laccata

fungi

Gewone fopzwam var. pallidifolia

Laccaria laccata var. pallidifolia

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_fopzwam
http://www.species.be/nl/37146
http://waarnemingen.be/soort/photos/15189

http://www.species.be/nl/1055
http://waarnemingen.be/soort/photos/105309

Gewone geelrand

Dytiscus marginalis

kevers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geelgerande_watertor
http://www.species.be/nl/20626
http://waarnemingen.be/soort/photos/18748

Gewone glimmerinktzwam

Coprinellus truncorum
Coprinus micaceus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_glimmerinktzwam
http://www.species.be/nl/32742
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/glimmerinktzw

http://waarnemingen.be/soort/photos/15190
Gewone grasmot

Chrysoteuchia culmella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_grasmot
http://www.species.be/nl/24564

http://waarnemingen.be/soort/photos/8463
Gewone hertenzwam

Pluteus cervinus

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Pluteus_cervinus
http://www.species.be/nl/41356
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewone%20he

http://waarnemingen.be/soort/photos/15192
Gewone hoornbloem

Cerastium fontanum

kruidige plant

weiland/hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_hoornbloem
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Cerastium+fontanum&x=6
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=87&titel=gewone hoor

http://waarnemingen.be/soort/photos/125626
Gewone hoornschaal

Sphaerium corneum

weekdieren

http://en.wikipedia.org/wiki/Sphaerium_corneum
http://www.species.be/nl/28144

http://waarnemingen.be/soort/photos/19438
Gewone kruisbloemgalmug

Dasineura sisymbrii

galmuggen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_kruisbloemgalmug
http://www.species.be/nl/13077
https://waarnemingen.be/soort/info/26568

Gewone krulzoom

Paxillus involutus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_krulzoom

http://www.species.be/nl/5296
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewone%20krulzoom.h
http://waarnemingen.be/soort/photos/15193

Gewone lijsterbesmineermot

Stigmella nylandriella

vlinders
zeldzaam

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_lijsterbesmineermot
http://www.species.be/nl/25416
https://waarnemingen.be/soort/info/25441

Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_melkdistel
http://www.species.be/nl/23506
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=366&titel=gewone me

http://waarnemingen.be/soort/photos/7491
Gewone oesterzwam

Pleurotus ostreatus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_oesterzwam
http://www.species.be/nl/41340
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewone%20oes

http://waarnemingen.be/soort/photos/15194
Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_oeverlibel
http://www.species.be/nl/2896
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/631
Gewone ossentong

Anchusa officinalis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_ossentong
http://www.species.be/nl/23531
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=28&titel=gewone osse

http://waarnemingen.be/soort/photos/6418
Gewone paardenbloem

Taraxacum officinale

kruidige plant

overal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_paardenbloem
http://www.species.be/nl/2756
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=383&titel=paardenblo

http://waarnemingen.be/soort/photos/7539
Gewone pendelvlieg

Helophilus pendulus

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_pendelvlieg
http://www.species.be/nl/17684
https://waarnemingen.be/soort/info/7919

Gewone raket

Sisymbrium officinale

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_raket
http://www.species.be/nl/23596
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=359&titel=gewone rak

http://waarnemingen.be/soort/photos/7475

Gewone rolklaver

Lotus corniculatus

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_rolklaver
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Lotus+corniculatus&x=5&y
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=230&titel=gewone rol

http://waarnemingen.be/soort/photos/7004
Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_salomonszegel
http://www.species.be/nl/23915
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=287&titel=gewone sal

http://waarnemingen.be/soort/photos/7220
Gewone sigaar
waterwants

Sigara striata

wantsen

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigara_striata
http://www.species.be/nl/28984
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/vijve

http://waarnemingen.be/soort/photos/16715
Gewone smalboktor

Stictoleptura rubra

kevers

Gewone smeerwortel

Symphytum officinale

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_smalboktor
https://waarnemingen.be/soort/info/1737
hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_smeerwortel
http://www.species.be/nl/23542
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=380&titel=gewone sm

http://waarnemingen.be/soort/photos/7531
Gewone snelzwemmer
Tweepuntbeekkever

Agabus bipustulatus

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweepuntbeekkever
http://www.species.be/nl/20592
http://waarnemingen.be/soort/photos/20675

Gewone stofuil

Hoplodrina octogenaria

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_stofuil
http://www.species.be/nl/25635

http://waarnemingen.be/soort/photos/9062
Gewone veldbies

Luzula campestris

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_veldbies
http://www.species.be/nl/23859
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=509&titel=gewone vel

http://waarnemingen.be/soort/photos/7012

Gewone vlier

Sambucus nigra

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_vlier
http://www.species.be/nl/23611
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=339&titel=gewone vlie

http://waarnemingen.be/soort/photos/7406
Gewone wespbij

Nomada flava

Signaalwespbij

Nomada signata

Gewone witvlakbladroller

Hedya nubiferana

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_wespbij
http://www.species.be/nl/3005

http://waarnemingen.be/soort/photos/19158
http://waarnemingen.be/soort/photos/24343
vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_witvlakbladroller
http://www.species.be/nl/26318

http://waarnemingen.be/soort/photos/8916
Gewone wolzwever

Bombylius major

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_wolzwever
http://www.species.be/nl/12819

http://waarnemingen.be/soort/photos/7733
Gewone worteluil

Agrotis exclamationis

vlinders

Gewone zebramot

Parornix devoniella

vlinders

Gewone zwavelkop

Hypholoma fasciculare
Psilocybe fascicularis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_worteluil
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Agrotis+exclamationis&x=
http://waarnemingen.be/soort/photos/1519
1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_zebramot
http://www.species.be/nl/25234
https://waarnemingen.be/soort/info/25598

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_zwavelkop
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Psilocybe+fascicularis+&x=
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewone%20zw

http://waarnemingen.be/soort/photos/80785
Gewoon barbarakruid

Barbarea vulgaris

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_barbarakruid
http://www.species.be/nl/23547
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=54&titel=barbarakruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/6458

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_biggenkruid
http://www.species.be/nl/4333
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=192&titel=biggenkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/6890
Gewoon bootsmannetje

Notonecta glauca

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bootsmannetjes

http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Notonecta+glauca&x=9&y=

http://waarnemingen.be/soort/photos/8278
Gewoon dikkopmos

Brachythecium rutabulum

mossen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_dikkopmos
http://www.species.be/nl/23008
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=652&titel=dikkopmos,

http://waarnemingen.be/soort/photos/17271
Gewoon donsvoetje

Tubaria furfuracea s.s.

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Tubaria
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewoon%20do

http://waarnemingen.be/soort/photos/673746
Gewoon eikenbladzwammetje

Collybia dryophila

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Gymnopus_dryophilus

http://www.species.be/nl/33209
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/eikenbladzwam

http://waarnemingen.be/soort/photos/15205
Gewoon elfenbankje

Trametes versicolor

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_elfenbankje
http://www.species.be/nl/45799
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewoon_elfenb

http://waarnemingen.be/soort/photos/15821
Gewoon elfenschermpje

Mycena pura

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_elfenschermpje
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Mycena+pura&x=1&y=3

http://waarnemingen.be/soort/photos/15206
Gewoon fluweelpootje

Flammulina velutipes

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_fluweelpootje
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Flammulina+velutipes&x=
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gewoon_fluwee

http://waarnemingen.be/soort/photos/15207

Gewoon meniezwammetje

Nectria cinnabarina
(Tubercularia vulgaris)

fungi

Gewoon muisjesmos

Grimmia pulvinata

mossen

Gewoon plooirokje

Parasola plicatilis
Coprinus plicatilis

fungi

Gewoon poederkelkje

Calycina herbarum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_meniezwammetje

http://waarnemingen.be/soort/photos/16167
?

https://en.wikipedia.org/wiki/Grimmia_pulvinata
http://www.species.be/nl/23127
https://waarnemingen.be/soort/info/17417
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plooirokje
http://www.species.be/nl/32753
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/plooirokje.htm
http://waarnemingen.be/soort/photos/673494

http://www.species.be/nl/31451
http://waarnemingen.be/soort/photos/16168
Gewoon sikkelsterretje

Dicranoweisia cirrata

mossen

?

http://www.species.be/nl/23273
https://waarnemingen.be/soort/info/17346
Gewoon sterrenkroos

Callitriche platycarpa

kruidige plant

? / poel V29/c

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_sterrenkroos
http://www.species.be/nl/23605
http://waarnemingen.be/soort/photos/197156

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_struisgras
http://www.species.be/nl/23970
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=952&titel=gewoon str

http://waarnemingen.be/soort/photos/6322
Gewoon varkensgras

Polygonum aviculare

kruidige plant

Gewoon vlieskelkje

Hymenoscyphus caudatus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Varkensgras
http://www.species.be/nl/24077
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=289&titel=varkensgras - Polygo
http://waarnemingen.be/soort/photos/7222

http://waarnemingen.be/soort/photos/16170

Gewoon wilgenroosje
Wilgenroosje

Epilobium angustifolium
Chamerion angustifolium

kruidige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Epilobium_angustifolium

http://www.species.be/nl/2548
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=131&titel=wilgenroosj

http://waarnemingen.be/soort/photos/348261
Gewoon zwemmertje

Cymatia coleoptrata

waterwantsen
http://www.species.be/nl/28959

http://waarnemingen.be/soort/photos/20752
Gezoneerd elfenbankje

Trametes ochracea

fungi

http://www.species.be/nl/45760
http://waarnemingen.be/soort/photos/673734
Giebel

Carassius gibelio

vissen
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giebel
http://www.species.be/nl/59548
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/vertebraten/vis2.htm

http://waarnemingen.be/soort/photos/2117
Gierzwaluw

Apus apus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gierzwaluw
http://www.species.be/nl/4512

http://waarnemingen.be/soort/photos/97
Glad walstro

Galium mollugo

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glad_walstro
http://www.species.be/nl/24194
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=539&titel=glad walstr

http://waarnemingen.be/soort/photos/6813
Gladde kogelzwam

Hypoxylon fuscum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gladde_kogelzwam
http://www.species.be/nl/36812
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gladde%20kog

http://waarnemingen.be/soort/photos/16174
Gladde rozenerwtgalwesp
Ongestekelde rozengalwesp

Diplolepis eglanteriae s.l.

galwespen

eglantier ?

http://waarnemingen.be/soort/photos/9127

Gladde witbol

Holcus mollis

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gladde_witbol
http://www.species.be/nl/24027

http://waarnemingen.be/soort/photos/6873
Glanshaver
Frans raaigras

Arrhenatherum elatius

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glanshaver
http://www.species.be/nl/23986
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=43&titel=glanshaver,

http://waarnemingen.be/soort/photos/8347
Glazenmakerslarven

Anax spec.

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glazenmakers
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=anax&x=10&y=5
http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=anax&g=0&f=0&type=0&z=0&p=

Glimmerinktzwam (s.l.)

Coprinus micaceus sl. incl. pallidissimus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coprinus_micaceus
http://www.species.be/nl/32742
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/glimmerinktzw

http://waarnemingen.be/soort/photos/20679
Gordelchampignon

Agaricus vaporarius
Agaricus subperonatus?

fungi

Goudgele zwameter

Hypomyces chrysospermus

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypomyces_chrysospermus
http://waarnemingen.be/soort/photos/16181

Goudhaantje

Regulus regulus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudhaantje

http://www.species.be/nl/30015
http://waarnemingen.be/soort/photos/27510

http://www.species.be/nl/3164

http://waarnemingen.be/soort/photos/99
Goudplevier

Pluvialis apricaria

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudplevier
http://www.species.be/nl/3927

http://waarnemingen.be/soort/photos/100
Goudvink

Pyrrhula pyrrhula

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudvink
http://www.species.be/nl/4560

http://waarnemingen.be/soort/photos/101

Goudvis

Carassius auratus auratus

vissen
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudvis_(dier)
http://www.species.be/nl/2031

http://waarnemingen.be/soort/photos/2118
Granietmot spec.

Scoparia/Eudonia spec.

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eudonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scoparia_(moth)

http://waarnemingen.be/soort/photos/188826
Grasmus

Sylvia communis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grasmus
http://www.species.be/nl/3175

http://waarnemingen.be/soort/photos/102
Graspieper

Anthus pratensis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graspieper
http://www.species.be/nl/4508

http://waarnemingen.be/soort/photos/103
Graswortelvlinder

Apamea monoglypha

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Graswortelvlinder
http://www.species.be/nl/25498

http://waarnemingen.be/soort/photos/8906
Grauwe abeel

Populus x canescens

houtige plant
exoot

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_abeel
http://www.species.be/nl/24201

http://waarnemingen.be/soort/photos/17175
http://waarnemingen.be/soort/photos/235243
Grauwe bossatijnzwam

Entoloma rhodopolium

fungi

http://www.species.be/nl/34585
http://waarnemingen.be/soort/photos/15233
Grauwe gans

Anser anser

vogels

sporadisch

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_gans
http://www.species.be/nl/4550

http://waarnemingen.be/soort/photos/104
Grauwe grasuil

Apamea remissa

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_grasuil
http://www.species.be/nl/25501

http://waarnemingen.be/soort/photos/9103

Grauwe monnik

Cucullia umbratica

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_monnik
http://www.species.be/nl/25577

http://waarnemingen.be/soort/photos/1845
Grauwe veldwants

Rhaphigaster nebulosa

wantsen

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhaphigaster_nebulosa
http://www.species.be/nl/29394

http://waarnemingen.be/soort/photos/8504
Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_vliegenvanger
http://www.species.be/nl/4627

http://waarnemingen.be/soort/photos/105
Grauwe wilg s.s.

Salix cinerea subsp. cinerea

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_wilg
http://www.species.be/nl/24208

http://waarnemingen.be/soort/photos/7392
Grauwgroene hertenzwam
Grijsgroene (grauwgroene?) hertenzwam

Pluteus salicinus

fungi

Greppelrus

Juncus bufonius

kruidige plant

?

http://en.wikipedia.org/wiki/Pluteus_salicinus
http://www.species.be/nl/41370
http://waarnemingen.be/soort/photos/15236
http://nl.wikipedia.org/wiki/Greppelrus
http://www.species.be/nl/23846
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=197&titel=greppelrus

http://waarnemingen.be/soort/photos/6915
Grijze buisjeszwam

Bjerkandera adusta

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_buisjeszwam
http://www.species.be/nl/30726
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/onbekend1.htm

http://waarnemingen.be/soort/photos/15833
Grijze korstkogelzwam

Hypoxylon serpens

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Nemania_serpens_var._serpens
http://www.species.be/nl/36819

http://waarnemingen.be/soort/photos/16186
Grijze populierenvouwmot

Phyllonorycter populifoliella

vlinders
zeldzaam

2 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_populierenvouwmot
http://www.species.be/nl/25274
https://waarnemingen.be/soort/info/25639

Grijze stipspanner

Idaea aversata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_stipspanner
http://www.species.be/nl/25073

http://waarnemingen.be/soort/photos/1710
Grijze veldridderzwam

Melanoleuca exscissa

fungi
http://www.species.be/nl/38164

http://waarnemingen.be/soort/photos/15247
Groenbandspanner

Hydriomena impluviata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenbandspanner
http://www.species.be/nl/25069

http://waarnemingen.be/soort/photos/9562
Groene dwergspanner

Pasiphila rectangulata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_dwergspanner
http://www.species.be/nl/25130

http://waarnemingen.be/soort/photos/8389
Groene eikenbladroller

Tortrix viridana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_eikenbladroller
http://www.species.be/nl/26414

http://waarnemingen.be/soort/photos/1670
Groene kikker spec.

Pelophylax spec.

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_kikkers
http://www.species.be/nl/search_adv_nl.php?nl_name=groene+kikker&x=0&y
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=84

http://waarnemingen.be/soort/photos/444
Groene specht

Picus viridis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_specht
http://www.species.be/nl/3921

http://waarnemingen.be/soort/photos/40
Groene stinkwants
Groene schildwants

Palomena prasina

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_stinkwants
http://www.species.be/nl/29387

http://waarnemingen.be/soort/photos/1436
Groenling

Carduelis chloris

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenling
http://www.species.be/nl/59454

http://waarnemingen.be/soort/photos/107

Groenpootruiter

Tringa nebularia

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenpootruiter
http://www.species.be/nl/3946

http://waarnemingen.be/soort/photos/108
Groente-uil

Lacanobia oleracea

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenteuil
http://www.species.be/nl/25650

http://waarnemingen.be/soort/photos/8667
Grof hoornblad

Ceratophyllum demersum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grof_hoornblad
http://www.species.be/nl/23650
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=991&titel=grof hoornb

http://waarnemingen.be/soort/photos/6583
Grondel

Gobio gobio

vissen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gobio_gobio_gobio
http://www.species.be/nl/2394

http://waarnemingen.be/soort/photos/2049
Groot akkerscherm

Ammi majus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerscherm

http://waarnemingen.be/soort/photos/6411
Groot avondrood

Deilephila elpenor

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_avondrood
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Deilephila+elpenor&x=4&y

http://waarnemingen.be/soort/photos/1696
Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_dikkopje
http://www.species.be/nl/29495
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/706
Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_heksenkruid
http://www.species.be/nl/23938
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=97&titel=groot heksen

http://waarnemingen.be/soort/photos/6610

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_kaasjeskruid
http://www.species.be/nl/23929
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=241&titel=groot kaasj

http://waarnemingen.be/soort/photos/7037
Groot koolwitje

Pieris brassicae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_koolwitje
http://www.species.be/nl/3060
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/705
Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum

mossen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_laddermos
http://www.species.be/nl/23022
https://waarnemingen.be/soort/info/17556

Groot moerasscherm
(of Kleine watereppe?)

Apium nodiflorum
(Berula erecta?)

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasscherm
http://www.species.be/nl/23398
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=38&titel=groot moera

http://waarnemingen.be/soort/photos/6442
http://waarnemingen.be/soort/photos/599014
Groot rimpelmos

Atrichum undulatum

mossen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polytrichaceae
http://www.species.be/nl/23219
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=646&titel=groot rimpe

http://waarnemingen.be/soort/photos/17256
Groot streepzaad

Crepis biennis

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_streepzaad
http://www.species.be/nl/23456
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=507&titel=groot stree

http://waarnemingen.be/soort/photos/6657
Grote appelbladroller

Archips podana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_appelbladroller
http://www.species.be/nl/26138

http://waarnemingen.be/soort/photos/9063
Grote barmsijs

Acanthis flammea

vogels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barmsijs
http://www.species.be/nl/4519
https://waarnemingen.be/soort/info/223

Grote bevernel

Pimpinella major

kruidige plant

? / kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpinella
http://www.species.be/nl/23414

http://waarnemingen.be/soort/photos/7190
Grote bloedsteelmycena

Mycena haematopus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_bloedsteelmycena
http://www.species.be/nl/38881
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/grote%20bloed

http://waarnemingen.be/soort/photos/15270
Grote bonte specht

Dendrocopos major

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_bonte_specht
http://www.species.be/nl/4458

http://waarnemingen.be/soort/photos/109
Grote brandnetel

Urtica dioica

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_brandnetel
http://www.species.be/nl/24271
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=404&titel=brandnetel,

http://waarnemingen.be/soort/photos/7596
Grote egelskop

Sparganium erectum

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_egelskop
http://www.species.be/nl/24259
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=368&titel=egelskop, g

http://waarnemingen.be/soort/photos/7500
Grote ereprijs

Veronica persica

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_ereprijs
http://www.species.be/nl/24247
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=416&titel=ereprijs, gr

http://waarnemingen.be/soort/photos/7628
Grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_gele_kwikstaart
http://www.species.be/nl/4652

http://waarnemingen.be/soort/photos/756
Grote kaardenbol

Dipsacus fullonum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_kaardebol
http://www.species.be/nl/2577
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=127&titel=grote kaard

http://waarnemingen.be/soort/photos/6698

Grote kale inktzwam

Coprinus atramentarius

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_kale_inktzwam
http://www.species.be/nl/32693
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/grote%20kale%

http://waarnemingen.be/soort/photos/15272
Grote kattenstaart

Lythrum salicaria

kruidige plant

hooiland nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_kattenstaart
http://www.species.be/nl/2661
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=236&titel=gewone kat

http://waarnemingen.be/soort/photos/7027
Grote keizerlibel

Anax imperator

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_keizerlibel
http://www.species.be/nl/2873
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/616
Grote klaproos

Papaver rhoeas

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_klaproos
http://www.species.be/nl/23959
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=275&titel=grote klapr

http://waarnemingen.be/soort/photos/7142
Grote kommazweefvlieg

Eupeodes luniger

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zweefvliegen_(dieren)
http://www.species.be/nl/17675

http://waarnemingen.be/soort/photos/7913
Grote kroosvaren

Azolla filiculoides

kruidige plant
exoot

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_kroosvaren
http://www.species.be/nl/23515

http://waarnemingen.be/soort/photos/6452
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=53&lang=nl
Grote langlijf

Sphaerophoria scripta

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_langlijf
http://www.species.be/nl/4399
https://waarnemingen.be/soort/info/8049

Grote lijster

Turdus viscivorus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_lijster
http://www.species.be/nl/3958

http://waarnemingen.be/soort/photos/111

Grote lisdodde

Typha latifolia

kruidige plant

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_lisdodde
http://www.species.be/nl/4335
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=402&titel=grote lisdod

http://waarnemingen.be/soort/photos/7592
Grote muur

Stellaria holostea

kruidige plant

bosrand/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_muur_(plantensoort)
http://www.species.be/nl/23643
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=375&titel=grote muur

http://waarnemingen.be/soort/photos/7520
Grote poelslak

Lymnaea stagnalis

weekdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_poelslak
http://www.species.be/nl/28093

http://waarnemingen.be/soort/photos/8312
Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

kruidige plant

hooiland nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_ratelaar
http://www.species.be/nl/24226
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=787&titel=grote ratela

http://waarnemingen.be/soort/photos/7310
Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_roodoogjuffer
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Erythromma+najas&x=6&y

http://waarnemingen.be/soort/photos/598
Grote teunisbloem

Oenothera erythrosepala
Oenothera glazioviana

kruidige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_teunisbloem
http://www.species.be/nl/23948
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=264&titel=grote teuni

http://waarnemingen.be/soort/photos/7108
http://waarnemingen.be/soort/photos/197159
Grote viltinktzwam

Coprinus domesticus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coprinus
http://www.species.be/nl/32715

http://waarnemingen.be/soort/photos/15276
Grote vos

Nymphalis polychloros

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_vos
http://www.species.be/nl/3063

http://waarnemingen.be/soort/photos/677

Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_vossenstaart
http://www.species.be/nl/23979
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=18&titel=grote vossen

http://waarnemingen.be/soort/photos/6364
Grote waterranonkel

Ranunculus peltatus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_waterranonkel
http://www.species.be/nl/24137
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=504&titel=grote water

http://waarnemingen.be/soort/photos/7297
http://waarnemingen.be/soort/photos/24520
Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica

kruidige plant

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_waterweegbree
http://www.species.be/nl/23385
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=9&titel=grote waterwe

http://waarnemingen.be/soort/photos/6346
http://waarnemingen.be/soort/photos/197093
Grote wederik

Lysimachia vulgaris

kruidige plant

wadi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_wederik
http://www.species.be/nl/24118
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=235&titel=grote wede

http://waarnemingen.be/soort/photos/7025
Grote weegbree

Plantago major

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_weegbree
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Plantago+major&x=6&y=4
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=282&titel=grote weeg

http://waarnemingen.be/soort/photos/20430
Grote zilverreiger

Ardea alba

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_zilverreiger
http://www.species.be/nl/4524

http://waarnemingen.be/soort/photos/115
Grote karekiet in rietkraag

Acrocephalus arundinaceus

vogels

? / twijfelachtig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_karekiet
http://www.species.be/nl/3161

http://waarnemingen.be/soort/photos/49

Gulden sleutelbloem

Primula veris

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_sleutelbloem
http://www.species.be/nl/2702
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=452&titel=gulden sleu

http://waarnemingen.be/soort/photos/2697
Haagbeuk

Carpinus betulus

houtige plant

bos/haag

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haagbeuk
http://www.species.be/nl/23526
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=772&titel=haagbeuk -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6562
Haagliguster

Ligustrum ovalifolium

houtige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liguster
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=220&titel=haagliguste

http://waarnemingen.be/soort/photos/6983
Haagwinde

Calystegia sepium

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haagwinde
http://www.species.be/nl/23679
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=70&titel=haagwinde -

http://waarnemingen.be/soort/photos/152538
Haarbos

Ochropleura plecta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarbos
http://www.species.be/nl/25710
http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYFCMBIEB

http://waarnemingen.be/soort/photos/8355
Haarfonteinkruid

Potamogeton trichoides

kruidige plant

poel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fonteinkruid
http://www.species.be/nl/24112

http://waarnemingen.be/soort/photos/7246
Hagedoornvlinder
Hagendoornvlinder

Opisthograptis luteolata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hagedoornvlinder
http://www.species.be/nl/25121

http://waarnemingen.be/soort/photos/1452
Haliplus cfr. ruficollis-fluviatilis

Haliplus cfr. ruficollis-fluviatilis
Haliplus ruficollis

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haliplus
http://waarnemingen.be/soort/photos/22103
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haliplus_ruficollis
http://www.species.be/nl/20858
http://waarnemingen.be/soort/photos/20670

Haliplus fluviatilis

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haliplus_fluviatilis
http://www.species.be/nl/20847
http://waarnemingen.be/soort/view/22108

Halmuiltje spec.

Oligia latruncula/strigilis/versicolor

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oligia
http://www.species.be/nl/search_adv_nl.php?nl_name=Halmuiltje&x=8&y=2
http://waarnemingen.be/soort/photos/20177

Halsbandparkiet

Psittacula krameri

vogels
invasieve exoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halsbandparkiet
http://www.species.be/nl/3170
https://waarnemingen.be/soort/photos/116

Halvemaantjesmos

Lunularia cruciata

mossen

http://www.species.be/nl/23162
https://waarnemingen.be/soort/info/17749

Hanendoorn

Crataegus crus-galli

houtige plant
exoot

Harde populierboleet

Leccinum duriusculum

fungi

http://www.species.be/nl/37331
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/populierboleet.htm
http://waarnemingen.be/soort/photos/15282

Harig knopkruid

Galinsoga quadriradiata

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harig_knopkruid

weide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Crataegus

http://www.species.be/nl/23468
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=164&titel=harig knopk

http://waarnemingen.be/soort/photos/6811
Harig ruigkogeltje

Lasiosphaeria hirsuta
Lasiosphaeris hirsuta

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Lasiosphaeria
http://www.species.be/nl/37157

http://waarnemingen.be/soort/photos/28347
Harig schorsschijfje

Eutypella scoparia

fungi
http://www.species.be/nl/34733

http://waarnemingen.be/soort/photos/16208

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum

kruidige plant

elzenhakhout

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harig_wilgenroosje
http://www.species.be/nl/23940
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=133&titel=harig wilge

http://waarnemingen.be/soort/photos/6732
Hartbladige els

Alnus cordata

houtige plant

Haver

Avena sativa

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alnus_cordata
http://waarnemingen.be/soort/photos/6358
akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Haver

http://waarnemingen.be/soort/photos/6448
Hazelaar

Corylus avellana

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hazelaar_(plant)
http://www.species.be/nl/23527
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=110&titel=hazelaar - C

http://waarnemingen.be/soort/photos/6645
Hazelaarblaasmot
Hazelaarblaasmijnmot

Phyllonorycter coryli

vlinders

60 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hazelaarblaasmot
http://www.species.be/nl/25249
https://waarnemingen.be/soort/info/25621

Hazelaarvouwmot
Hazelaarvouwmijnmot

Phyllonorycter nicellii

vlinders

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hazelaarvouwmot
http://www.species.be/nl/25269
https://waarnemingen.be/soort/info/25633

Hazenpootje

Coprinus lagopus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hazenpootje
http://www.species.be/nl/32736
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/hazenpootje.ht

http://waarnemingen.be/soort/photos/15288
Hazenzegge

Carex ovalis

kruidige plant

Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hazenzegge
http://www.species.be/nl/23711
http://waarnemingen.be/soort/photos/6549
ruigte

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heelblaadjes

http://www.species.be/nl/23490
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=306&titel=heelblaadje

http://waarnemingen.be/soort/photos/7278

Heermoes

Equisetum arvense

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heermoes
http://www.species.be/nl/23746
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=137&titel=heermoes -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6741
Heggendoornzaad

Torilis japonica

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heggendoornzaad
http://www.species.be/nl/23418
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=391&titel=heggendoo

http://waarnemingen.be/soort/photos/7557
Heggenmus

Prunella modularis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heggenmus
http://www.species.be/nl/3941

http://waarnemingen.be/soort/photos/118
Heggenrank

Bryonia dioica

houtige plant

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heggerank
http://www.species.be/nl/2495
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=62&titel=heggenrank

http://waarnemingen.be/soort/photos/6490
Heidelieveheersbeestje

Chilocorus bipustulatus

kevers
zeldzaam

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelieveheersbeestje
http://www.species.be/nl/19906

http://waarnemingen.be/soort/photos/8940
Helmmycena

Mycena galericulata

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helmmycena
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Mycena+galericulata&x=7&

http://waarnemingen.be/soort/photos/15292
Helochares lividus

Helochares lividus

kevers

http://www.species.be/nl/21024
http://waarnemingen.be/soort/view/22328
Herik

Sinapis arvensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herik
http://www.species.be/nl/23592
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=358&titel=herik - Sina

http://waarnemingen.be/soort/photos/7470

Herderstasje

Capsella bursa-pastoris

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_herderstasje
http://www.species.be/nl/23555
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=74&titel=gewoon herd

http://waarnemingen.be/soort/photos/6521
Herfsttijloos

Colchicum autumnale

kruidige plant

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herfsttijloos
http://www.species.be/nl/2565
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=624&titel=herfsttijloos

http://waarnemingen.be/soort/photos/2449
Hertenzwam

Pluteus spec.

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Pluteus
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=pluteus&x=0&y=0
http://waarnemingen.be/soort/photos/87202

Hoenderbeet

Lamium amplexicaule

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoenderbeet
http://www.species.be/nl/23872
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=206&titel=hoenderbee

http://waarnemingen.be/soort/photos/6943
Holenduif

Columba oenas

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holenduif
http://www.species.be/nl/3095

http://waarnemingen.be/soort/photos/119
Hommelbijvlieg

Eristalis intricaria

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hommelbijvlieg
http://www.species.be/nl/17650

http://waarnemingen.be/soort/photos/7893
Hommelnestmot

Aphomia sociella

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hommelnestmot
http://www.species.be/nl/25898

http://waarnemingen.be/soort/photos/9034
Hondsdraf

Glechoma hederacea

kruidige plant

bosrand/struweelrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdraf
http://www.species.be/nl/23870
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=175&titel=hondsdraf -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6836

Hondsroos

Rosa canina

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsroos
http://www.species.be/nl/24177
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=322&titel=hondsroos

http://waarnemingen.be/soort/photos/7328
http://waarnemingen.be/soort/photos/121325
Hoog struisgras

Agrostis gigantea

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoog_struisgras
http://www.species.be/nl/23971

http://waarnemingen.be/soort/photos/6324
http://waarnemingen.be/soort/photos/196645
Hoornaarvlinder
Horzelvlinder

Sesia apiformis

vlinders

4 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoornaarsvlinder
http://www.species.be/nl/6683
https://waarnemingen.be/soort/info/9058

Hop

Humulus lupulus

houtige plant

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(plant)
http://www.species.be/nl/23608
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=186&titel=hop - Humu

http://waarnemingen.be/soort/photos/7697
Hopklaver

Medicago lupulina

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hopklaver
http://www.species.be/nl/23776
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=246&titel=hopklaver -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7043
Hopprachtmot

Cosmopterix zieglerella

vlinders
zeldzaam?

8 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hopprachtmot
http://www.species.be/nl/24529
https://waarnemingen.be/soort/info/25908

Hopsteltmot

Caloptilia fidella

vlinders
zeldzaam

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hopsteltmot
https://waarnemingen.be/soort/info/160194

Houtduif

Columba palumbus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtduif
http://www.species.be/nl/3096

http://waarnemingen.be/soort/photos/120

Houtknotszwam

Xylaria polymorpha

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetidae
http://www.species.be/nl/46656

http://waarnemingen.be/soort/photos/16223
Houtpantserjuffer

Lestes viridis
Chalcolestes viridis

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtpantserjuffer
http://www.species.be/nl/22965
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/585
Houtsnip

Scolopax rusticola

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtsnip
http://www.species.be/nl/3903

http://waarnemingen.be/soort/photos/121
Houtspaander

Axylia putris

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtspaander
http://www.species.be/nl/25523

http://waarnemingen.be/soort/photos/8685
Huismoeder

Noctua pronuba

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huismoeder
http://www.species.be/nl/25708

http://waarnemingen.be/soort/photos/1688
Huismus

Passer domesticus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huismus
http://www.species.be/nl/4602

http://waarnemingen.be/soort/photos/122
Huisuil

Caradrina clavipalpis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisuil
http://www.species.be/nl/25731

http://waarnemingen.be/soort/photos/9860
Huiszwaluw

Delichon urbicum

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huiszwaluw
http://www.species.be/nl/26512

http://waarnemingen.be/soort/photos/123
Hulst

Ilex aquifolium

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hulst_(plant)
http://www.species.be/nl/23419
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=503&titel=hulst - Ilex

http://waarnemingen.be/soort/photos/6894

Hulstdekselbekertje

Trochila ilicina

fungi

http://www.species.be/nl/45673
http://waarnemingen.be/soort/photos/16224
Hydroporus angustatus
waterroofkever

Hydroporus angustatus

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydroporus_angustatus
http://www.species.be/nl/20639
http://waarnemingen.be/soort/photos/22134

Hyena

Cosmia trapezina

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyena_(vlinder)
http://www.species.be/nl/25566

http://waarnemingen.be/soort/photos/8420
Hygrotus inaequalis
waterroofkever

Hygrotus inaequalis

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hygrotus_inaequalis
http://www.species.be/nl/20669

http://waarnemingen.be/soort/photos/20635
Hyssop

Hyssopus officinalis

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyssop

http://waarnemingen.be/soort/photos/6891
Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Icarusblauwtje
http://www.species.be/nl/3066
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/708
Iepenbladrandmineermot

Stigmella lemniscella

vlinders

1 mijn

Iep-grasluis

Tetraneura ulmi

bladluizen

gal op olm spec.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Iepenbladrandmineermot
http://www.species.be/nl/25409
https://waarnemingen.be/soort/info/25457

https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/19390
IJle dravik

Bromus sterilis

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bromus
http://www.species.be/nl/23981
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=61&titel=dravik, ijle -

http://waarnemingen.be/soort/photos/106496

IJsvogel

Alcedo atthis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijsvogel
http://www.species.be/nl/4536

http://waarnemingen.be/soort/photos/37
IJzerhard

Verbena officinalis

kruidige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzerhard
http://www.species.be/nl/24275
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=410&titel=ijzerhard -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7614
Ilex x altaclerensis

Ilex x altaclerensis

houtige plant

https://waarnemingen.be/soort/info/210886
Ingesneden dovenetel

Lamium hybridum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingesneden_dovenetel
http://www.species.be/nl/23874

http://waarnemingen.be/soort/photos/6945
http://waarnemingen.be/soort/photos/197147
Ischnodemus sabuleti

Ischnodemus sabuleti

wantsen

http://users.telenet.be/roeland.libeer1/wantsen%20web/Ischnodemus%20sab
http://www.species.be/nl/29041

http://waarnemingen.be/soort/photos/25294
Italiaans raaigras

Lolium multiflorum

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_raaigras
http://www.species.be/nl/24033

http://waarnemingen.be/soort/photos/6998
Italiaanse aronskelk

Arum italicum

kruidige plant
exoot

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_aronskelk
http://www.species.be/nl/23421
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=790&titel=aronskelk,

http://waarnemingen.be/soort/photos/6377
Italiaanse populier

Populus nigra var. italica

houtige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_populier

http://waarnemingen.be/soort/photos/17178

Jacobskruiskruid
Jacobskruiskruid s.s.

Senecio jacobaea
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris

kruidige plant

weiland/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobskruiskruid
http://www.species.be/nl/3745
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=351&titel=jakobskruis

http://waarnemingen.be/soort/photos/159075
http://waarnemingen.be/soort/photos/18449
Japanse duizendknoop

Fallopia japonica

kruidige plant
exoot

inkompleintje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_duizendknoop
http://www.species.be/nl/24067
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=154&titel=duizendkno

http://waarnemingen.be/soort/photos/6781
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=11&lang=nl
Jeneverbes

Juniperus communis

houtige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeneverbes
http://www.species.be/nl/2625

http://waarnemingen.be/soort/photos/2585
Jeneverbesschildwants

Cyphostethus tristriatus

wantsen
http://www.species.be/nl/28876

http://waarnemingen.be/soort/photos/8348
Judaspenning
Tuinjudaspenning

Lunaria annua

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Judaspenning
http://www.species.be/nl/23582
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=232&titel=tuinjudaspe

http://waarnemingen.be/soort/photos/7007
Jufferlarven

Coenagrion spec.

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coenagrion
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Coenagrion&x=6&y=4

http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=Coenagrion&g=0&f=0&type=0&z=0&p=0&s
Jufferlarven

Ischnura spec.

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ischnura
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Ischnura&x=3&y=2

http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=Ischnura&g=0&f=0&type=0&z=0&p=0&sou
Kaal knopkruid

Galinsoga parviflora

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaal_knopkruid
http://www.species.be/nl/23467
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=573&titel=kaal knopkruid - Gali
http://waarnemingen.be/soort/photos/6810

Kale inktzwam (s.l.)

Coprinus atramentarius sl. incl. acuminatus
Coprinopsis atramentaria sl. incl. acuminata

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coprinus_atramentarius
http://www.species.be/nl/search_adv_nl.php?nl_name=Kale+inktzwam&x=10

http://waarnemingen.be/soort/photos/15303
Kale jonker

Cirsium palustre

kruidige plant

moerassige oever

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kale_jonker
http://www.species.be/nl/23451
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=515&titel=jonker, kale

http://waarnemingen.be/soort/photos/6613
Kamgras

Cynosurus cristatus

kruidige plant

boomgaard/hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamgras
http://www.species.be/nl/4300
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=117&titel=beemdkam

http://waarnemingen.be/soort/photos/2465
Kaneelkleurige melkzwam

Lactarius quietus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lactarius
http://www.species.be/nl/37186

http://waarnemingen.be/soort/photos/15307
Kantig hertshooi

Hypericum dubium

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kantig_hertshooi
http://www.species.be/nl/23675

http://waarnemingen.be/soort/photos/133113
Kardoen

Cynara cardunculus

kruidige plant
exoot

Karper, Schubkarper
Karper, Spiegelkarper

Cyprinus carpio
Cyprinus carpio

vissen
vissen
exoot

Karwij

Carum carvi

kruidige plant

akker, onregelmatig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kardoen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schubkarper
http://www.species.be/nl/2417

http://waarnemingen.be/soort/photos/29103
http://waarnemingen.be/soort/photos/29102
akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Karwij
http://www.species.be/nl/2533
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=721&titel=echte karwij - Carum
http://waarnemingen.be/soort/photos/2419

Kastanje-inktzwam

Parasola auricoma
Coprinus auricomus

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasola_auricoma
http://www.species.be/nl/32694
http://waarnemingen.be/soort/photos/673486

Kat
Huiskat

Felis catus

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kat_(dier)

Katwilg

Salix viminalis

http://waarnemingen.be/soort/photos/20332
houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Katwilg
http://www.species.be/nl/24215
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=336&titel=katwilg - S

http://waarnemingen.be/soort/photos/7400
Kauw

Corvus monedula
Coloeus monedula

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kauw_(vogel)
http://www.species.be/nl/4461

http://waarnemingen.be/soort/photos/126
Keep

Fringilla montifringilla

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keep_(zangvogel)
http://www.species.be/nl/3132

http://waarnemingen.be/soort/photos/127
Kegelsilene

Silene conica

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsilene
http://www.species.be/nl/23632

http://waarnemingen.be/soort/photos/7463
Kerkuil

Tyto alba

vogels

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkuil
http://www.species.be/nl/3959

http://waarnemingen.be/soort/photos/33
Kerrie

Kers
Kers
Kers
Kers
Kers
Kers

'Bigarreau Napoleon'
'Bigarreau Van'
'Castor'
'Hedelfinger Riesenkirche'
'Noordkriek'
'Schneiders Späte Knorpelkirsche"

Helichrysum italicum

Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus

'Bigarreau Napoleon'
'Bigarreau Van'
'Castor'
'Hedelfinger Riesenkirsche'
'Noordkriek'
'Schneiders Späte Knorpelkirsche'

kruidige plant
exoot

akker

houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige

boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard

plant/cv
plant/cv
plant/cv
plant/cv
plant/cv
plant/cv

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerrieplant

http://waarnemingen.be/soort/view/129538
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kers_(fruit)

Kersenbladroller

Pandemis cerasana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kersenbladroller
http://www.species.be/nl/26364

http://waarnemingen.be/soort/photos/9338
Kersgalwesp

Trigonaspis synaspis

galwespen

Kerspruim

Prunus cerasifera

houtige plant
exoot?

? / eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kersgalwesp
http://waarnemingen.be/soort/photos/187725
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerspruim
http://www.species.be/nl/24169

http://waarnemingen.be/soort/photos/7262
Kievit

Vanellus vanellus

vogels

met jongen/eenmalig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kievit
http://www.species.be/nl/3963

http://waarnemingen.be/soort/photos/129
Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ranae

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kikkerbeet
http://www.species.be/nl/23835
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=992&titel=kikkerbeet

http://waarnemingen.be/soort/photos/6882
Klavermeeldauw

Erysiphe trifoliorum

fungi

http://waarnemingen.be/soort/photos/264585
Kleefkruid

Galium aparine

kruidige plant

bos/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleefkruid
http://www.species.be/nl/24193

http://waarnemingen.be/soort/photos/6812
Klein geaderd witje

Pieris napi

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_geaderd_witje
http://www.species.be/nl/4429
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/709
Klein hoefblad

Tussilago farfara

kruidige plant

oevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_hoefblad
http://www.species.be/nl/3437
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=400&titel=hoefblad, k

http://waarnemingen.be/soort/photos/7590

Klein koolwitje

Pieris rapae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_koolwitje
http://www.species.be/nl/4430
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/710
Klein kroos / Dwergkroos

Lemna minor / minuta

kruidige plant

? / poelen/vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroos_(geslacht)
http://www.species.be/nl/23894
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=218&titel=klein kroos

http://waarnemingen.be/soort/photos/6961
kruidige plant
L. minuta = exoot

Klein kruiskruid

Senecio vulgaris

? / poelen/vijver

http://www.species.be/nl/23895

http://waarnemingen.be/soort/photos/6962
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=54&lang=nl

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_kruiskruid
http://www.species.be/nl/23501
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=354&titel=klein kruisk

http://waarnemingen.be/soort/photos/7455
Klein streepzaad

Crepis capillaris

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_streepzaad
http://www.species.be/nl/23457
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=113&titel=klein streep

http://waarnemingen.be/soort/photos/6658
Kleine aardappelbovist

Scleroderma areolatum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sclerodermataceae
http://www.species.be/nl/43809
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/kale%20aardap

http://waarnemingen.be/soort/photos/16493
Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

kruidige plant

? / kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_bevernel
http://www.species.be/nl/23415

http://waarnemingen.be/soort/photos/7191
Kleine bonte specht

Dendrocopos minor

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_bonte_specht
http://www.species.be/nl/4473

http://waarnemingen.be/soort/photos/271

Kleine brandnetel

Urtica urens

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_brandnetel
http://www.species.be/nl/24272
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=405&titel=brandnetel, kleine http://waarnemingen.be/soort/photos/7597

Kleine breedplaatmycena

Mycena speirea

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38906

http://waarnemingen.be/soort/photos/15327
Kleine grasfranjehoed

Psathyrella prona

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psathyrellaceae
http://www.species.be/nl/42499

http://waarnemingen.be/soort/photos/15331
Kleine groenbandspanner

Colostygia pectinataria

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_groenbandspanner
http://www.species.be/nl/24960

http://waarnemingen.be/soort/photos/1799
Kleine groenuil

Earias clorana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_groenuil
http://www.species.be/nl/25807

http://waarnemingen.be/soort/photos/9483
Kleine karekiet
te verwarren met Bosrietzanger

Acrocephalus scirpaceus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_karekiet
http://www.species.be/nl/4476

http://waarnemingen.be/soort/photos/130
http://waarnemingen.be/soort/photos/265020
Kleine klaver

Trifolium dubium

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_klaver
http://www.species.be/nl/23789
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=396&titel=klaver, klei

http://waarnemingen.be/soort/photos/7569
Kleine klit
Gewone klit

Arctium minus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arctium_minus
http://www.species.be/nl/23432
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=41&titel=kleine klit - A

http://waarnemingen.be/soort/photos/6307

Kleine kornoeljegaatjesmaker

Antispila treitschkiella

vlinders
zeldzaam

120 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_kornoeljegaatjesmaker
http://www.species.be/nl/25299
https://waarnemingen.be/soort/info/25502

Kleine lisdodde

Typha angustifolia

kruidige plant

hooiland nat/gracht

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_lisdodde
http://www.species.be/nl/24266
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=401&titel=kleine lisdo

http://waarnemingen.be/soort/photos/7591
Kleine mantelmeeuw

Larus fuscus

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_mantelmeeuw
http://www.species.be/nl/4585

http://waarnemingen.be/soort/photos/131
Kleine ooievaarsbek

Geranium pusillum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_ooievaarsbek
http://www.species.be/nl/23825
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=170&titel=kleine ooiev

http://waarnemingen.be/soort/photos/6828
http://waarnemingen.be/soort/photos/197113
Kleine plevier

Charadrius dubius

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_plevier
http://www.species.be/nl/3141

http://waarnemingen.be/soort/photos/761
Kleine ratelaar

Rhinanthus minor

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_ratelaar
http://www.species.be/nl/2721
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=317&titel=kleine ratel

http://waarnemingen.be/soort/photos/2716
Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_roodoogjuffer
http://www.species.be/nl/2882
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/599
Kleine varkenskers

Coronopus didymus

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_varkenskers
http://www.species.be/nl/23562
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=524&titel=kleine vark

http://waarnemingen.be/soort/photos/6641

Kleine veldkers

Cardamine hirsuta

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_veldkers
http://www.species.be/nl/3646

http://waarnemingen.be/soort/photos/6526
Kleine vos

Aglais urticae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_vos
http://www.species.be/nl/4433
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/711
Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_vuurvlinder
http://www.species.be/nl/4434
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/712
Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_watersalamander
http://www.species.be/nl/2382
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/vertebraten/kleine%20waters
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=88

http://waarnemingen.be/soort/photos/448
Kleine waterteunisbloem
(Postelein-waterlepeltje = inheems)

Ludwigia peploides
(Ludwigia palustris)

kruidige plant

Kleine zomervlinder

Hemithea aestivaria

vlinders

vijver
(niet aanwezig)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwigia
http://waarnemingen.be/soort/photos/17167
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=33&lang=nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_zomervlinder
http://www.species.be/nl/25060

http://waarnemingen.be/soort/photos/2239
Kleverige schorsmycena

Mycena clavularis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38870

http://waarnemingen.be/soort/photos/15358
Klimop

Hedera helix

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimop
http://www.species.be/nl/23423
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=638&titel=klimop - He

http://waarnemingen.be/soort/photos/6847

Klimopereprijs

Veronica hederifolia

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimopereprijs
http://www.species.be/nl/4345
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=854&titel=klimoperep

http://waarnemingen.be/soort/photos/7623
Klontjestrilzwam

Myxarium nucleatum
Exidia nucleata

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trilzwammen
http://www.species.be/nl/38753

http://waarnemingen.be/soort/photos/16544
Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum

kruidige plant

weide/hooiland/divers

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerastium_glomeratum
http://www.species.be/nl/23619
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=88&titel=kluwenhoorn

http://waarnemingen.be/soort/photos/6577
Kluwenzuring

Rumex conglomeratus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kluwenzuring
http://www.species.be/nl/24082

http://waarnemingen.be/soort/photos/7370
http://waarnemingen.be/soort/photos/240921
Knikkergalwesp

Andricus kollari

galwespen

knikkergal? op eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Andricus_kollari
http://waarnemingen.be/soort/photos/10056

Knoppergalwesp

Andricus quercuscalicis

galwespen

knoppergal op eik

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knoppergal_van_de_galwesp_Andricu

http://waarnemingen.be/soort/photos/19102
Knobbelzwaan

Cygnus olor

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knobbelzwaan
http://www.species.be/nl/3886

http://waarnemingen.be/soort/photos/136
Knolboterbloem

Ranunculus bulbosus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolboterbloem
http://www.species.be/nl/24133

http://waarnemingen.be/soort/photos/7292
Knolparasolzwam

Macrolepiota rachodes

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolparasolzwam
http://www.species.be/nl/35167
http://waarnemingen.be/soort/photos/15363

Knoopkruid
ondersoorten!

Centaurea jacea

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knoopkruid

http://www.species.be/nl/23446
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=84&titel=knoopkruid -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6567
Knopherik

Raphanus raphanistrum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knopherik
http://www.species.be/nl/23583
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=314&titel=knopherik -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7302
Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knopig_helmkruid
http://www.species.be/nl/24228
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=344&titel=helmkruid,

http://waarnemingen.be/soort/photos/7429
Koekoek

Cuculus canorus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koekoek_(vogel)
http://www.species.be/nl/4465

http://waarnemingen.be/soort/photos/137
Koekruid

Vaccaria hispanica

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Rode_Lijst_(planten)

http://waarnemingen.be/soort/photos/7600
Kogelhoutskoolzwam

Daldinia concentrica

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogelhoutskoolzwam
http://www.species.be/nl/5221

http://waarnemingen.be/soort/photos/13793
Kokermotten spec.

Coleophora spec.

vlinders

zak/koker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coleophora
http://www.species.be/nl/52519
https://waarnemingen.be/soort/info/9046

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kokmeeuw
http://www.species.be/nl/62098

http://waarnemingen.be/soort/photos/138
Kokosmelkzwam

Lactarius glyciosmus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melkzwam

http://waarnemingen.be/soort/photos/15367

Kolibrievlinder

Macroglossum stellatarum

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibrievlinder
http://www.species.be/nl/26010
https://waarnemingen.be/soort/info/760

Komma-uil

Leucania comma
Mythimna comma

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Komma-uil
http://www.species.be/nl/25657

http://waarnemingen.be/soort/photos/9015
Kompassla

Lactuca serriola

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kompassla
http://www.species.be/nl/23480
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=204&titel=kompassla

http://waarnemingen.be/soort/photos/6935
Konijn
Wild en Tam

Oryctolagus cuniculus

zoogdieren
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)
http://www.species.be/nl/4689

http://waarnemingen.be/soort/photos/409
Koninginnekruid
Leverkruid

Eupatorium cannabinum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnekruid
http://www.species.be/nl/23466

http://waarnemingen.be/soort/photos/6768
Koninginnepage

Papilio machaon

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnepage
http://www.species.be/nl/4436

http://waarnemingen.be/soort/photos/694
Koolmees

Parus major

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmees
http://www.species.be/nl/4614

http://waarnemingen.be/soort/photos/140
Koolmot

Plutella xylostella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmot
http://www.species.be/nl/25848

http://waarnemingen.be/soort/photos/9534
Kooluil

Mamestra brassicae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooluil
http://www.species.be/nl/25675

http://waarnemingen.be/soort/photos/1951

Koperuil

Diachrysia chrysitis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperuil
http://www.species.be/nl/25581

http://waarnemingen.be/soort/photos/2237
Koperwiek

Turdus iliacus

vogels

trek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperwiek
http://www.species.be/nl/3952

http://waarnemingen.be/soort/photos/141
Korenbloem

Centaurea cyanus

kruidige plant
exoot?

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbloem
http://www.species.be/nl/2538
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=83&titel=korenbloem

http://waarnemingen.be/soort/photos/2424
Koriander

Korrelganzevoet
Korrelganzenvoet

Coriandrum sativum

Chenopodium polyspermum

kruidige plant
exoot

akker, weg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koriander

http://waarnemingen.be/soort/photos/6636

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Korrelganzevoet
http://www.species.be/nl/23667
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=93&titel=korrelganzen

http://waarnemingen.be/soort/photos/6600
Korstvormig schorsschijfje

Diatrype stigma

fungi
http://www.species.be/nl/34179

http://waarnemingen.be/soort/photos/16266
Kortwortelfranjehoed
(Sierlijke franjehoed?)

Psathyrella corrugis
(Psathyrella microrrhiza?)

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psathyrellaceae
http://www.species.be/nl/42479

http://waarnemingen.be/soort/photos/27761
Kraagvleugelmot

Nephopterix angustella

vlinders
zeldzaam?

Kraai

Corvus corone

vogels

3 rups

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraagvleugelmot
http://www.species.be/nl/25938
https://waarnemingen.be/soort/info/20136
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corvus_corone
http://www.species.be/nl/4469

http://waarnemingen.be/soort/photos/208

Kraailook

Allium vineale

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraailook
http://www.species.be/nl/23906

http://waarnemingen.be/soort/photos/6356
Kraakwilg

Salix fragilis

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraakwilg
http://www.species.be/nl/24210

http://waarnemingen.be/soort/photos/7395
Kraakwilg x Schietwilg

Salix x rubens (alba x fragilis)

houtige plant
exoot?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schietwilg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kraakwilg
http://waarnemingen.be/soort/photos/17171

Krabbenscheervlinder

Parapoynx stratiotata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parapoynx_stratiotata
http://www.species.be/nl/24605

http://waarnemingen.be/soort/photos/8471
Krabbenscheer

Stratiotes aloides

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krabbescheer
http://www.species.be/nl/2754
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=996&titel=krabbensch

http://waarnemingen.be/soort/photos/2764
Kramsvogel

Turdus pilaris

vogels

trek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kramsvogel
http://www.species.be/nl/3943

http://waarnemingen.be/soort/photos/143
Krasser

Chorthippus parallelus

sprinkhanen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krasser
http://www.species.be/nl/3826

http://waarnemingen.be/soort/photos/1717
Krentenboompje
Amerikaans krentenboompje

Amelanchier lamarckii

houtige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krentenboompje
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=23&titel=amerikaans

http://waarnemingen.be/soort/photos/6410
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=38&lang=nl

Krooneend

Netta rufina

vogels
zeldzaam

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krooneend
http://www.species.be/nl/4629

http://waarnemingen.be/soort/photos/10
Kroosvarensnuittorretje
(Azollasnuitkever)

Stenopelmus rufinasus

kevers
exoot

vijver
http://www.species.be/nl/20485

http://waarnemingen.be/soort/photos/21777
Kroosvlindertje

Cataclysta lemnata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroosvlindertje
http://www.species.be/nl/24554

http://waarnemingen.be/soort/photos/9389
Kropaar
Gewone kropaar

Dactylis glomerata

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kropaar
http://www.species.be/nl/23999
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=119&titel=gewone kro

http://waarnemingen.be/soort/photos/6679
Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

kruidige plant

weide/hooiland/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruipende_boterbloem
http://www.species.be/nl/24139
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=311&titel=kruipende b

http://waarnemingen.be/soort/photos/7299
Kruipertje

Hordeum murinum

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruipertje
http://www.species.be/nl/24029
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=955&titel=kruipertje -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6878
Kruisbes
Kruisbes

Ribes uva-crispa
Ribes uva-crispa 'Captivator'

houtige plant
houtige plant / cv

struweel
kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbes
http://www.species.be/nl/23831

http://waarnemingen.be/soort/photos/7318
Kruisbladwalstro

Cruciata laevipes

kruidige plant

bosrand

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbladwalstro
http://www.species.be/nl/4295
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=453&titel=kruisbladwa

http://waarnemingen.be/soort/photos/2461

Kruisspin

Araneus diadematus

spinnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisspin
http://www.species.be/nl/28218

http://waarnemingen.be/soort/photos/1489
Kruizemunt

Mentha spicata var. crispata

kruidige plant

Krulzuring

Rumex crispus

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruizemunt
http://waarnemingen.be/soort/view/145450

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krulzuring
http://www.species.be/nl/24083
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=329&titel=krulzuring -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7371
Kuifeend

Aythya fuligula

vogels

Kuifmees

Lophophanes cristatus
Parus cristatus

vogels

koppel op vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifeend
http://www.species.be/nl/4490
http://waarnemingen.be/soort/photos/144
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifmees
http://www.species.be/nl/4651

http://waarnemingen.be/soort/photos/145
Kussenvormige houtzwam

Hapalopilus rutilans

fungi

Kwak

Nycticorax nycticorax

vogels

http://en.wikipedia.org/wiki/Hapalopilus_nidulans
http://www.species.be/nl/35863
http://waarnemingen.be/soort/photos/15883
eenmalig?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwak_(vogel)
http://www.species.be/nl/4634

http://waarnemingen.be/soort/photos/5
Kweek

Elymus repens
Elytrigia repens

kruidige plant

akker/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kweek
http://www.species.be/nl/24010
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=130&titel=kweek - Ely

http://waarnemingen.be/soort/photos/152628
Kweekgrasuil

Apamea sordens

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kweekgrasuil
http://www.species.be/nl/25503

http://waarnemingen.be/soort/photos/9559

Kweepeer

Laccophilus minutus

Cydonia oblonga

Laccophilus minutus

houtige plant
exoot

houtkanten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kweepeer

http://waarnemingen.be/soort/photos/6672

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Laccophilus_minutus
http://www.species.be/nl/20686

http://waarnemingen.be/soort/photos/19441
Landkaartje

Araschnia levana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landkaartje
http://www.species.be/nl/4437
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/714
Lantaarntje

Ischnura elegans

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lantaarntje
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Ischnura+elegans&x=4&y=
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/inse

http://waarnemingen.be/soort/photos/587
Late berkenmineermot

Stigmella luteella

vlinders
zeldzaam

2 mijn

Late spiraalluis

Pemphigus spyrothecae

bladluizen

1 gal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Late_berkenmineermot
http://www.species.be/nl/25410
https://waarnemingen.be/soort/info/25430

https://waarnemingen.be/soort/info/158844
Late wilgenvouwmot

Phyllonorycter pastorella

vlinders

4 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Late_wilgenvouwmot
http://www.species.be/nl/25271
https://waarnemingen.be/soort/info/25636

Laurier

Laurus nobilis

houtige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurier

kruidige plant
exoot

akker

Lavas

Levisticum officinale

http://waarnemingen.be/soort/photos/135856

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lavas
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=574&titel=lavas - Lev

http://waarnemingen.be/soort/photos/6981
Lavendel

Lavendula angustifolia

houtige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lavendel

http://waarnemingen.be/soort/photos/23711

Lelietje-van-dalen

Convallaria majalis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lelietje-van-dalen
http://www.species.be/nl/23908
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=103&titel=lelietje-van

http://waarnemingen.be/soort/photos/6632
Lensgalwesp

Neuroterus quercusbaccarum

galwespen

lensgal op eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lensgal

http://waarnemingen.be/soort/photos/9000
Lentetepelkogeltje

Rosellinia aquila

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Xylariaceae
http://www.species.be/nl/43302

http://waarnemingen.be/soort/photos/16286
Leverkleurige spanner

Euchoeca nebulata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leverkleurige_spanner
http://www.species.be/nl/25001

http://waarnemingen.be/soort/photos/8758
Levertraanzwam

Macrocystidia cucumis

fungi
http://www.species.be/nl/5265

http://waarnemingen.be/soort/photos/13647
Levervlek

Euplexia lucipara

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Levervlek_(vlinder)
http://www.species.be/nl/25603

http://waarnemingen.be/soort/photos/9013
Liesgras

Glyceria maxima

kruidige plant

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesgras
http://www.species.be/nl/24023

http://waarnemingen.be/soort/photos/6839
Liesgrassnuitmot

Donacaula forficella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesgrassnuitmot
http://www.species.be/nl/24577

http://waarnemingen.be/soort/photos/10101
Liggend walstro

Galium saxatile

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liggend_walstro
http://www.species.be/nl/24197
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=606&titel=liggend wa

http://waarnemingen.be/soort/photos/6816

Liggende vetmuur

Sagina procumbens

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liggende_vetmuur
http://www.species.be/nl/23629
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=333&titel=liggende ve

http://waarnemingen.be/soort/photos/7385
Lijnsnuituil

Zanclognatha tarsipennalis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnsnuituil
http://www.species.be/nl/25805

http://waarnemingen.be/soort/photos/8094
Lijsterbesvouwmot

Phyllonorycter sorbi

vlinders

Limnoxenus niger

Limnoxenus niger

kevers

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsterbesvouwmot
http://www.species.be/nl/25286
https://waarnemingen.be/soort/info/25607

http://www.species.be/nl/21063
http://waarnemingen.be/soort/view/22317
Lindemineermot

Stigmella tiliae

vlinders

Lindepijlstaart

Mimas tiliae

vlinders

8 + 1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lindemineermot
http://www.species.be/nl/25434
https://waarnemingen.be/soort/info/25427
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lindepijlstaart
http://www.species.be/nl/26012

http://waarnemingen.be/soort/photos/1641
Lisdoddesnuitmot

Calamotropha paludella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisdoddesnuitmot
http://www.species.be/nl/24553

http://waarnemingen.be/soort/photos/10113
Look-zonder-look

Alliaria petiolata

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Look-zonder-look
http://www.species.be/nl/23543
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=10&titel=look-zonder-

http://waarnemingen.be/soort/photos/6347
Lumbriculidae spec.

Lumbriculidae spec.

ringwormen

http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbriculidae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broze_slibworm

Luzerne

Medicago sativa

kruidige plant
exoot

inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luzerne
http://www.species.be/nl/23778

http://waarnemingen.be/soort/photos/7045
Maagdelijke mineermot
Slanke mineermot

Stigmella microtheriella

vlinders

1 + 5 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slanke_mineermot
http://www.species.be/nl/25413
https://waarnemingen.be/soort/info/20713

Madeliefje

Bellis perennis

kruidige plant

gazon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Madeliefje
http://www.species.be/nl/3392

http://waarnemingen.be/soort/photos/6459
Mais

Maisboorder

Zea mays

Ostrinia nubilalis

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mais

http://waarnemingen.be/soort/photos/7670

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_maisboorder
http://www.species.be/nl/24603

http://waarnemingen.be/soort/photos/9395
Maïsbrand

Ustilago maydis

fungi
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Builenbrand
http://www.species.be/nl/46295

http://waarnemingen.be/soort/photos/21482
Mandarijneend

Aix galericulata

vogels
exoot

eenmalig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijneend
http://www.species.be/nl/26491

http://waarnemingen.be/soort/photos/147
Mannagras

Glyceria fluitans

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannagras
http://www.species.be/nl/24022
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=958&titel=mannagras

http://waarnemingen.be/soort/photos/197114
Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannetjesereprijs
http://www.species.be/nl/24245
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=415&titel=mannetjese

http://waarnemingen.be/soort/photos/7626

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

kruidige plant

bos?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannetjesvaren
http://www.species.be/nl/2581
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=834&titel=mannetjesv

http://waarnemingen.be/soort/photos/6710
Mansbloed

Hypericum androsaemum

houtige plant
exoot

Margriet
Gewone margriet

Leucanthemum vulgare

kruidige plant

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypericum_androsaemum
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=792&titel=mansbloed - Hyperic
http://waarnemingen.be/soort/photos/6885
hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_margriet
http://www.species.be/nl/23484
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=508&titel=margriet -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6979

Matkop

Poecile montanus
Parus montanus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
http://www.species.be/nl/4639

http://waarnemingen.be/soort/photos/148
Mattenbies

Scirpus lacustris
Schoenoplectus lacustris

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies
http://www.species.be/nl/23732
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=550&titel=mattenbies

http://waarnemingen.be/soort/photos/7415
Meerkoet

Fulica atra

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meerkoet
http://www.species.be/nl/3133

http://waarnemingen.be/soort/photos/149
Meidoorndonsvoetje

Tubaria dispersa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inocybaceae
http://www.species.be/nl/45916

http://waarnemingen.be/soort/photos/15394
Meidoornhoekmineermot

Stigmella perpygmaeella

vlinders
zeer zeldzaam?

2 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoornhoekmineermot
http://www.species.be/nl/25419
https://waarnemingen.be/soort/info/25463

Meidoornmineermot

Stigmella hybnerella

vlinders

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoornmineermot
http://www.species.be/nl/25406
https://waarnemingen.be/soort/info/25445

Meidoornooglapmot

Bucculatrix bechsteinella

vlinders

7 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoornooglapmot
http://www.species.be/nl/24406
https://waarnemingen.be/soort/info/25570

Meidoornrozetgalmug

Dasineura crataegi

galmuggen

meidoornroosje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galmuggen
http://www.species.be/nl/13031

http://waarnemingen.be/soort/photos/104587
Meidoornvouwmot

Phyllonorycter oxyacanthae

vlinders

2 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoornvouwmot
http://www.species.be/nl/25270
https://waarnemingen.be/soort/info/25606

Meidoornzebramot

Parornix anglicella

vlinders

15 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoornzebramot
http://www.species.be/nl/25230
https://waarnemingen.be/soort/info/25591

Melganzevoet

Chenopodium album

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melganzevoet
http://www.species.be/nl/23658
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=91&titel=melganzenvo

http://waarnemingen.be/soort/photos/6591
Melige schotelkorst

Lecanora carpinea

(korst)mossen

http://www.species.be/nl/46903
https://waarnemingen.be/soort/info/18520
Melksteelmycena

Mycena galopus v. galopus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena_galopus
http://www.species.be/nl/1182
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/melksteelmyce

http://waarnemingen.be/soort/photos/15398
Meniezwammetje spec.

Nectria spec.

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meniezwammetje
http://www.species.be/nl/47284

http://waarnemingen.be/soort/photos/27054

Meniscusmuglarve

Dixidae spec.

vliegen en muggen

Mens spec.

Homo sapiens spec.

zoogdieren

Merel

Turdus merula

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meniscusmuggen
http://www.species.be/nl/57522
pestsoort?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merel
http://www.species.be/nl/3953

http://waarnemingen.be/soort/photos/150
Micronecta spec.
duikerwantsen

Micronecta spec.

Mierikswortel
Mierik

Cochlearia armoracia
Armoracia rusticana

wantsen

http://en.wikipedia.org/wiki/Micronecta

http://waarnemingen.be/soort/photos/26991
kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mierikswortel
http://www.species.be/nl/2473

http://waarnemingen.be/soort/photos/18347
Mirte

Myrthus communis

houtige plant
exoot

akker
verdwenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirte

Mispel
Mispel (Neflier)

Mespilus germanica
Mespilus germanica 'Neflier'

houtige plant
houtige plant / cv

houtkanten
kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mispel
http://www.species.be/nl/24157

http://waarnemingen.be/soort/photos/7060
Modderkever
Pieptor

Hygrobia hermanni

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hygrobia_hermanni
http://www.species.be/nl/21071

http://waarnemingen.be/soort/photos/20301
Moederkoren

Claviceps microcephala

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moederkoorn
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=claviceps&x=7&y=5
http://waarnemingen.be/soort/photos/28109
http://waarnemingen.be/soort/photos/16332

Moerasandoorn

Stachys palustris

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasandoorn
http://www.species.be/nl/2752
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=371&titel=moerasand

http://waarnemingen.be/soort/photos/7514

Moerasgrasuil

Apamea ophiogramma
Lateroligia ophiogramma

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasgrasuil
http://www.species.be/nl/25500

http://waarnemingen.be/soort/photos/9446
Moeraslathyrus

Lathyrus palustris

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lathyrus
http://www.species.be/nl/23767
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=542&titel=moeraslath

http://waarnemingen.be/soort/photos/6955
Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus

kruidige plant

hooiland nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasrolklaver
http://www.species.be/nl/23771
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=231&titel=moerasrolk

http://waarnemingen.be/soort/photos/7006
Moerasspirea

Filipendula ulmaria

kruidige plant

wadi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasspirea
http://www.species.be/nl/24154
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=155&titel=moerasspir

http://waarnemingen.be/soort/photos/6792
Moerasvergeet-me-nietje

Myosotis scorpioides

kruidige plant

vijveroevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasvergeet-me-nietje
http://www.species.be/nl/23538
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=534&titel=moerasverg

http://waarnemingen.be/soort/photos/7077
Moeraswalstro

Galium palustre

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeraswalstro
http://www.species.be/nl/24196
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=551&titel=moeraswals

http://waarnemingen.be/soort/photos/6815
Moeraswaterroofkevertje

Hydroporus palustris

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeraswaterroofkevertje
http://www.species.be/nl/20655

http://waarnemingen.be/soort/photos/20671
Moerbei

Morus

houtige plant
exoot

kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerbei
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=568&titel=moerbei, w

http://waarnemingen.be/soort/photos/196830

Mol

Talpa europaea

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(dier)
http://www.species.be/nl/4724

http://waarnemingen.be/soort/photos/412
Morpheusstofuil

Caradrina morpheus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Morpheusstofuil
http://www.species.be/nl/25531

http://waarnemingen.be/soort/photos/9278
Muis spec.

Rodentia spec.

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muis_(dier)

Muntvlindertje

Pyrausta aurata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muntvlindertje
http://www.species.be/nl/24619

http://waarnemingen.be/soort/photos/1492
Muskuskaasjeskruid

Malva moschata

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muskuskaasjeskruid
http://www.species.be/nl/23925
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=239&titel=muskuskaa

http://waarnemingen.be/soort/photos/7033
Muurrouwzwever

Anthrax anthrax

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muurrouwzwever
http://www.species.be/nl/12813

http://waarnemingen.be/soort/photos/8824
Mycenaparasiet
Knopschimmel

Spinellus fusiger

Myrmus miriformis

Myrmus miriformis

fungi

http://www.species.be/nl/44404
http://waarnemingen.be/soort/photos/18719
wantsen

http://www.species.be/nl/29419
http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Rhopalidae/myrmus_miriformis.htm

http://waarnemingen.be/soort/photos/20794
Nachtsilene

Silene nutans

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtsilene
http://www.species.be/nl/2740
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=908&titel=nachtsilene

http://waarnemingen.be/soort/photos/7466

Naididae spec.

Naididae spec.

ringwormen

Nautileus schijfhoornslak

Armiger crista f. spinulosa

weekdieren

http://en.wikipedia.org/wiki/Naididae
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planorbidae

http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=schijfhoornslak&g=0&f=0&type=0&z=0&p=
Negentienpunts lieveheersbeestje

Anisosticta novemdecimpunctata

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anisosticta_novemdecimpunctata
http://www.species.be/nl/19778

http://waarnemingen.be/soort/photos/8936
Neushoornkever

Oryctes nasicornis

kevers

larven in haksel

Niervleklieveheersbeestje
Wilgenlieveheersbeestje

Chilocorus renipustulatus

kevers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chilocorus_renipustulatus
http://www.species.be/nl/19907
http://waarnemingen.be/soort/photos/8941

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

vogels
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijlgans
http://www.species.be/nl/26493
http://waarnemingen.be/soort/photos/152

Noorse esdoorn

Acer platanoides

houtige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorse_esdoorn
http://www.species.be/nl/23380
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=769&titel=esdoorn, Noorse - A
http://waarnemingen.be/soort/photos/6332

Oerprei

Allium ampeloprassum

kruidige plant

Oeverloper

Actitis hypoleucos

vogels

akker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neushoornkever
http://www.species.be/nl/6672
http://waarnemingen.be/soort/photos/1658

http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=11
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverloper_(vogel)
http://www.species.be/nl/26538

http://waarnemingen.be/soort/photos/154
Okergele stropharia

Stropharia coronilla
Psilocybe coronilla

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strophariaceae
http://www.species.be/nl/42564

http://waarnemingen.be/soort/photos/673696

Okkernoot
Walnoot

Juglans regia

houtige plant
exoot

bomenrij

http://nl.wikipedia.org/wiki/Juglans_regia
http://www.species.be/nl/23841
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=770&titel=Juglans reg

http://waarnemingen.be/soort/photos/6909
Okkernootviltmijt

Aceria erinea

galmijten
exoot

Onvoorspelbare bijvlieg

Eristalis similis

zweefvliegen

Ooievaar

Ciconia ciconia

vogels

viltgallenziekte (noot)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aceria_erinea

http://waarnemingen.be/soort/photos/158872
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onvoorspelbare_bijvlieg
http://www.species.be/nl/17656
https://waarnemingen.be/soort/info/7898
overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooievaar
http://www.species.be/nl/3082

http://waarnemingen.be/soort/photos/7
Oosterse morgenster
ondersoort van Gele morgenster s.l.

Tragopogon pratensis subsp. orientalis

kruidige plant

ruigte

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterse_morgenster
http://www.species.be/nl/23512
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=513&titel=oosterse m

http://waarnemingen.be/soort/photos/139443
Oot

Avena fatua

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Avena_fatua
http://www.species.be/nl/23987

http://waarnemingen.be/soort/photos/6447
Oranje aderzwam

Phlebia radiata

fungi
http://www.species.be/nl/40870

http://waarnemingen.be/soort/photos/15907
Oranje druppelzwam

Dacrymyces stillatus

fungi
http://www.species.be/nl/33711

http://waarnemingen.be/soort/photos/16555
Oranje dwergmycena

Mycena acicula

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38854

http://waarnemingen.be/soort/photos/15425

Oranje luzernevlinder

Colias crocea
Colias croceus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_luzernevlinder
http://www.species.be/nl/29544

http://waarnemingen.be/soort/photos/726
Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_zandoogje
http://www.species.be/nl/29567

http://waarnemingen.be/soort/photos/715
Oranjebloesemzwam

Hebeloma sacchariolens

fungi

http://www.species.be/nl/36042
http://waarnemingen.be/soort/photos/15428
Oranjegeel Halmuiltje

Oligia fasciuncula

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjegeel_halmuiltje
http://www.species.be/nl/25711

http://waarnemingen.be/soort/photos/8427
Oranjerode schorszwam

Peniophora incarnata

fungi
http://www.species.be/nl/39977

http://waarnemingen.be/soort/photos/15908
Oranjerode stropharia

Oranjetipje

Stropharia aurantiaca
Psilocybe aurantiaca
Laratiomyces ceres

fungi

Anthocharis cardamines

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerode_stropharia
http://www.species.be/nl/44914

http://waarnemingen.be/soort/photos/15433
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjetipje
http://www.species.be/nl/4439

http://waarnemingen.be/soort/photos/716
Oregano

Origanum vulgare

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Origanum_vulgare
http://www.species.be/nl/3718

http://waarnemingen.be/soort/photos/7120
Ovale poelslak

Lymnaea peregra
Radix peregra
Radix balthica
Radix ovata

weekdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelslakken
http://www.species.be/nl/63874
http://waarnemingen.be/soort/photos/9080

Overblijvende ossentong

Pentaglottis sempervirens

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_ossentong
http://www.species.be/nl/23540
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=277&titel=overblijvende ossent
https://waarnemingen.be/soort/info/7151

Paardenbijter

Aeshna mixta

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenbijter
http://www.species.be/nl/2871

http://waarnemingen.be/soort/photos/613
Paardenbloem

Taraxacum spec.

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taraxacum
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=taraxacum&x=0&y=0
http://waarnemingen.be/soort/photos/7539

Paardenbloembladroller

Celypha striana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenbloembladroller
http://www.species.be/nl/26157

http://waarnemingen.be/soort/photos/10107
Paarse dovenetel

Lamium purpureum

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paarse_dovenetel
http://www.species.be/nl/23876
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=210&titel=paarse dov

http://waarnemingen.be/soort/photos/6947
Paarse eikeschorszwam

Peniophora quercina

fungi

Paarse knoopzwam

Ascocoryne sarcoides

fungi

?

http://en.wikipedia.org/wiki/Peniophora_quercina
http://www.species.be/nl/40027
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/paarse%20eikenschorsz
http://waarnemingen.be/soort/photos/15910
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascocoryne_sarcoides

http://waarnemingen.be/soort/photos/16328
Paarse korstzwam

Chondrostereum purpureum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paarse_korstzwam
http://www.species.be/nl/32026

http://waarnemingen.be/soort/photos/15911

Paarse morgenster

Tragopogon porrifolius

kruidige plant
exoot

ruigte

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paarse_morgenster
http://www.species.be/nl/2770
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=724&titel=Tragopogon

http://waarnemingen.be/soort/photos/7559
Paarse schijnridderzwam

Lepista nuda

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paarse_schijnridderzwam
http://www.species.be/nl/5258

http://waarnemingen.be/soort/photos/15440
Paarsharttrechtertje

Rickenella swartzii

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Rickenella
http://www.species.be/nl/43282

http://waarnemingen.be/soort/photos/15441
Paaslelie

Narcissus spec.

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcissus_(plant)
http://www.species.be/nl/52065

http://waarnemingen.be/soort/photos/160011
Pad

Bufo bufo

amfibieën

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_pad
http://www.species.be/nl/2370

http://waarnemingen.be/soort/photos/442
Papierzwammetje

Meruliopsis corium

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phanerochaetaceae
http://www.species.be/nl/38047

http://waarnemingen.be/soort/photos/15912
Papilmycena

Mycena vitilis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38910

http://waarnemingen.be/soort/photos/15447
Parelamaniet

Amanita rubescens

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parelamaniet
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Amanita+rubescens&x=2&y=2
http://waarnemingen.be/soort/photos/15449

Parelstuifzwam

Lycoperdon perlatum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parelstuifzwam
http://www.species.be/nl/37782

http://waarnemingen.be/soort/photos/16499

Parkiet

Parkiet

vogels
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parkieten

Pastinaak

Pastinaca sativa

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastinaak
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Pastinaca+sativa&x=9&y=

http://waarnemingen.be/soort/photos/142524
Pauwoogpijlstaart
Avondpauwoog

Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellatus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pauwoogpijlstaart
http://www.species.be/nl/26013

http://waarnemingen.be/soort/photos/1644
Peen
Wilde peen

Daucus carota subsp. sarota

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_peen
http://www.species.be/nl/23405
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=121&titel=peen - Dau

http://waarnemingen.be/soort/photos/6684
http://waarnemingen.be/soort/photos/117055
Peenkaartmot

Agonopterix yeatiania

vlinders

Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer

Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus
Pyrus

houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige

'Ananas de Courtrai'
'Beurré Alexandre Lucas'
'Beurré de Mérode'
'Beurré Hardy'
'Beurré Lebrun'
'Bruine Kriekpeer'
'Cattilac'
'De Curé'
'Fondante de Cuerne'
'Jefkespeer'
'Triomphe de Vienne'

Peksteel

'Ananas de Courtrai'
'Beurré Alexandre Lucas'
'Beurré de Mérode'
'Beurré Hardy'
'Beurré Lebrun'
'Bruine Kriekpeer'
'Cattilac'
'De Curé'
'Fondante de Cuerne'
'Jefkespeer'
'Triomphe de Vienne

Polyporus badius

plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv

schaarse soort

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peenkaartmot
http://waarnemingen.be/soort/photos/25714

boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard / weg
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard / weg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peer_(vrucht)

fungi

http://www.species.be/nl/41742
http://waarnemingen.be/soort/photos/15913

Penningkruid

Lysimachia nummularia

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Penningkruid
http://www.species.be/nl/24116
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=543&titel=penningkru

http://waarnemingen.be/soort/photos/7022
Peper-en-zout-vlinder

Biston betularia

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biston_betularia
http://www.species.be/nl/24934

http://waarnemingen.be/soort/photos/8396
Pepermunt

Mentha piperita

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepermunt_(plant)

http://waarnemingen.be/soort/photos/17197
Peppel-orvlinder

Tethea ocularis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peppel-orvlinder
http://www.species.be/nl/24700

http://waarnemingen.be/soort/photos/8688
Perzik (Reine des Vergers)

Prunus persica 'Reine des vergers'

houtige plant / cv

kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzik

http://waarnemingen.be/soort/photos/7268
Perzikkruid

Polygonum persicaria
Persicaria maculosa

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzikkruid
http://www.species.be/nl/24073
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=292&titel=perzikkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/7156
Perzikkruiduil

Melanchra persicariae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzikkruiduil
http://www.species.be/nl/25676

http://waarnemingen.be/soort/photos/8421
Pestvogel

Bombycilla garrulus

vogels

boomgaard

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pestvogel
http://www.species.be/nl/4494

http://waarnemingen.be/soort/photos/306
Peterseliebraam
Peterseliehaagbraam

Rubus laciniatus

houtige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peterseliebraam
http://www.species.be/nl/24187
http://waarnemingen.be/soort/photos/7349

Peterselievlier

Sambucus nigra var. laciniata
Sambucus 'Laciniata'

houtige plant
exoot?

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Peterselievlier
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=555&titel=peterseliev

http://waarnemingen.be/soort/photos/18594
Phacelia

Phacelia tanacetifolia

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phacelia_tanacetifolia
http://www.species.be/nl/23837
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=801&titel=phacelia - P

http://waarnemingen.be/soort/photos/7164
Phlyctaenia coronata
cfr. Gewone coronamot?

Phlyctaenia coronata
cfr. Anania coronata?

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phlyctaenia_coronata
http://www.species.be/nl/24612

http://waarnemingen.be/soort/photos/9036
Phryganea grandis

Phryganea grandis

schietmotten

Pieptor
cfr. Modderkever?

Hygrobia tarda
cfr. Hygrobia hermanni?

kevers

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Modderkever

Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijlkruid
http://www.species.be/nl/23386

http://nl.wikipedia.org/wiki/Phryganea_grandis
http://www.species.be/nl/22911
http://waarnemingen.be/soort/photos/154864

http://waarnemingen.be/soort/photos/7386
Pijlstaart
vrouw

Anas acuta

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijlstaart
http://www.species.be/nl/4539

http://waarnemingen.be/soort/photos/160
Pijpknotszwam

Macrotyphula fistulosa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Typhulaceae
http://www.species.be/nl/35173

http://waarnemingen.be/soort/photos/15916
Pimpelmees

Parus caeruleus
Cyanistes caeruleus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
http://www.species.be/nl/4650

http://waarnemingen.be/soort/photos/161

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksterbloem
http://www.species.be/nl/23559
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=77&titel=pinksterbloe

http://waarnemingen.be/soort/photos/6528
Pitrus

Juncus effusus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pitrus
http://www.species.be/nl/23851
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=199&titel=pitrus - Jun

http://waarnemingen.be/soort/photos/6920
Plaatjesgalwesp

Neuroterus albipes

galwespen

plaatjesgal? op eik

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galwespen

http://waarnemingen.be/soort/photos/18688
Platbuik

Libellula depressa

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Platbuik
http://www.species.be/nl/22971

http://waarnemingen.be/soort/photos/627
Platte tonderzwam

Ganoderma lipsiense

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_tonderzwam
http://www.species.be/nl/35360

http://waarnemingen.be/soort/photos/15918
Platte zwemwants
Platte waterwants

Ilyocoris cimicoides

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwemwants
http://www.species.be/nl/29358

http://waarnemingen.be/soort/photos/8888
Platvoetje spec.

Platycheirus spec.

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_platvoetje
http://www.species.be/nl/49832
https://waarnemingen.be/soort/photos/29048

Plooirokje

Coprinus plicatilis s.s.
Parasola plicatilis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plooirokje
http://www.species.be/nl/32753

http://waarnemingen.be/soort/photos/27053
Plooivlieswaaiertje

Plicaturopsis crispa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atheliaceae
http://www.species.be/nl/5437

http://waarnemingen.be/soort/photos/14270

Pluimmuggen spec.

Chaoboridae spec.

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muggen
http://www.species.be/nl/57509
http://waarnemingen.be/soort/photos/152919

Pluimzegge

Carex paniculata

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pluimzegge
http://www.species.be/nl/23713

http://waarnemingen.be/soort/photos/6551
Populierenbladsteelmineermot

Ectoedemia hannoverella

vlinders
zeldzaam?

3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Populierenbladsteelmineermot
http://www.species.be/nl/25374
https://waarnemingen.be/soort/info/25485

Populierenmineermot

Stigmella trimaculella

vlinders

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Populierenmineermot
http://www.species.be/nl/25436
https://waarnemingen.be/soort/info/25453

Populierenpijlstaart

Laothoe populi

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Populierenpijlstaart
http://www.species.be/nl/26009

http://waarnemingen.be/soort/photos/1642
Populierentandvlinder

Gluphisia crenata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Populierentandvlinder

http://waarnemingen.be/soort/photos/9783
Porieaderzwam

Phlebia rufa

fungi
http://www.species.be/nl/40872

http://waarnemingen.be/soort/photos/15919
Portugal laurel

Posthoornslak

Prunus lusitanica

Planorbarius corneus

houtige plant
exoot

https://waarnemingen.be/soort/info/132648

weekdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_posthorenslak
http://www.species.be/nl/28126

http://waarnemingen.be/soort/photos/8313
Potloodmot

Bedellia somnulentella

vlinders
zeldzaam

25 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Potloodmot
http://www.species.be/nl/24401
https://waarnemingen.be/soort/info/25692

Prachtvlamhoed

Gymnopilus junonius

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prachtvlamhoed
http://www.species.be/nl/35796

http://waarnemingen.be/soort/photos/15468
Pronkerwt/Reukerwt
Welriekende lathyrus

Lathyrus odoratus

Pruim
Pruim
Pruim
Pruim
Pruim
Pruim
Pruim
Pruim
Pruim

Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus
Prunus

'Belle de Louvain'
'Belle de Thuin'
'Bleue de Belgique'
'Mirabelle de Nancy'
'Queen Victoria'
'Reine Claude'
'Reine Claude d' Altan'
'Reine Claude dorée Crottée'
'Sainte Catherine'

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lathyrus_odoratus

http://waarnemingen.be/soort/photos/136359
'Belle de Louvain'
'Belle de Thuin'
'Bleue de Belgique'
'Mirabelle de Nancy'
'Queen Victoria'
'Reine Claude'
'Reine Claude d' Altan'
'Reine Claude dorée Crottée'
'Sainte Catherine'

houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige
houtige

plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant
plant

Pruimenballonmot

Stigmella plagicolella

vlinders

Psi-uil
Drietand

Acronicta psi
Acronicta tridens

vlinders

Puntige blaashoren
(Blaashoornslak)

Physella acuta
(Physa acuta)

weekdieren

Puntkroos

Lemna trisulca

kruidige plant

/
/
/
/
/
/
/
/
/

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv

boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard
boomgaard

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pruim

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruimenballonmot
http://www.species.be/nl/25420
https://waarnemingen.be/soort/info/25456
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psi-uil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drietand_(vlinder)
http://www.species.be/nl/25457
http://www.species.be/nl/25460
http://waarnemingen.be/soort/photos/9462
http://waarnemingen.be/soort/photos/9797
http://waarnemingen.be/soort/photos/9796
http://nl.wikipedia.org/wiki/Physa_acuta

http://waarnemingen.be/soort/photos/19151
poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puntkroos
http://www.species.be/nl/23896

http://waarnemingen.be/soort/photos/6963

Puta-uil

Agrotis puta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puta-uil
http://www.species.be/nl/25474

http://waarnemingen.be/soort/photos/8337
Putter
Distelvink

Carduelis carduelis

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Putter
http://www.species.be/nl/4518

http://waarnemingen.be/soort/photos/162
Pyjamawants
Rood-zwarte streepwants
Gevangeniswants
Pyjamaschildwants

Graphosoma lineatum

wantsen

Rabarber
Tuinrabarber

Rheum rhabarbarum
Rheum x rhabarbarum

kruidige plant
exoot

akker

Radijs

Raphanus sativus

kruidige plant
exoot

akker, weg

Radijsvaalhoed

Hebeloma crustuliniforme

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyamawants
http://www.species.be/nl/29382
http://waarnemingen.be/soort/photos/1842

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabarber

http://waarnemingen.be/soort/photos/20806
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radijs

http://waarnemingen.be/soort/photos/7303

fungi
http://www.species.be/nl/36028

http://waarnemingen.be/soort/photos/15475
Rapunzelklokje

Campanula rapunculus

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapunzelklokje
http://www.species.be/nl/3643
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=600&titel=rapunzelklo

http://waarnemingen.be/soort/photos/2389
Ratelpopulier

Populus tremula

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratelpopulier
http://www.species.be/nl/24204

http://waarnemingen.be/soort/photos/7233
Regenwulp

Numenius phaeopus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwulp
http://www.species.be/nl/4632

http://waarnemingen.be/soort/photos/163

Reukgras
Gewoon reukgras?

Anthoxanthum
Anthoxanthum odoratum?

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reukgras
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anthoxanthum_odoratum

http://www.species.be/nl/23983
http://waarnemingen.be/soort/photos/6436
Reukloze kamille

Matricaria maritima subsp. inodora
Tripleurospermum maritimum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reukloze_kamille
http://www.species.be/nl/23513
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=243&titel=kamille, reu

http://waarnemingen.be/soort/photos/7581
Reuzenbovist

Langermannia gigantea

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenbovist
http://www.species.be/nl/37163

http://waarnemingen.be/soort/photos/16502
Ridderzuring

Rumex obtusifolius

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderzuring
http://www.species.be/nl/24086

http://waarnemingen.be/soort/photos/7375
Riet

Phragmites australis

kruidige plant

vijver en ruigtes

http://nl.wikipedia.org/wiki/Riet
http://www.species.be/nl/24043
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=279&titel=riet - Phrag

http://waarnemingen.be/soort/photos/7175
Rietgors

Emberiza schoeniclus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rietgors
http://www.species.be/nl/3896

http://waarnemingen.be/soort/photos/164
Rietorchis
Rietorchis spec.

Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Dactylorhiza spec.

kruidige plant

hooiland divers
?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rietorchis
http://www.species.be/nl/search_adv_nl.php?nl_name=Rietorchis&x=5&y=5
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=530&titel=rietorchis -

http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=Rietorchis&g=0&f=0&type=0&z=0&p=0&so
Rietvoorn
Ruisvoorn

Scardinius erythrophthalmus

vissen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rietvoorn
http://www.species.be/nl/24305

http://waarnemingen.be/soort/photos/2176

Ringelwikke

Vicia hirsuta

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringelwikke
http://www.species.be/nl/23795
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=421&titel=ringelwikke

http://waarnemingen.be/soort/photos/7638
Ringmus

Passer montanus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringmus
http://www.species.be/nl/4604

http://waarnemingen.be/soort/photos/166
Ringspikkelspanner

Hypomecis punctinalis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringspikkelspanner
http://www.species.be/nl/25071

http://waarnemingen.be/soort/photos/8398
Robertskruid

Geranium robertianum

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robertskruid
http://www.species.be/nl/23826
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=172&titel=gewoon rob

http://waarnemingen.be/soort/photos/6830
Rode erwtgalwesp
Rode erwtengalwesp

Cynips divisa

Rode klaver

Trifolium pratense

galwespen

rode erwtengal op eik

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-Pea_gall_Cynips_divisa_on_Oak.

http://waarnemingen.be/soort/photos/20567
kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_klaver
http://www.species.be/nl/23791
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=398&titel=rode klaver

http://waarnemingen.be/soort/photos/7573
Rode kornoelje

Cornus sanguinea

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_kornoelje
http://www.species.be/nl/23682
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=108&titel=rode kornoe

http://waarnemingen.be/soort/photos/6639
Rode korstkogelzwam

Hypoxylon rubiginosum

fungi

http://de.wikipedia.org/wiki/Ziegelrote_Kohlenkruste
http://www.species.be/nl/36817

http://waarnemingen.be/soort/photos/16354

Rode ogentroost

Odontites vernus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_ogentroost
http://www.species.be/nl/2685
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=694&titel=rode ogentr
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=263&titel=rode ogentr

http://waarnemingen.be/soort/photos/20808
Rode waterereprijs

Veronica catenata

kruidige plant

vijver/weide nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veronica_(geslacht)
http://www.species.be/nl/24242
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=575&titel=rode watere

http://waarnemingen.be/soort/photos/7620
Roek

Corvus frugilegus

vogels

overvliegend

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roek
http://www.species.be/nl/4460
https://waarnemingen.be/soort/info/167

Roerdomp

Botaurus stellaris

vogels

eenmalig?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roerdomp
http://www.species.be/nl/4495

http://waarnemingen.be/soort/photos/1
Roesje

Scoliopteryx libatrix

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roesje
http://www.species.be/nl/25763

http://waarnemingen.be/soort/photos/8096
Roestbruine kogelzwam

Hypoxylon fragiforme

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roestbruine_kogelzwam
http://www.species.be/nl/36810

http://waarnemingen.be/soort/photos/16355
Roestmijnmot

Callisto denticulella

vlinders
zeldzaam?

4 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roestmijnmot
http://www.species.be/nl/25210
https://waarnemingen.be/soort/info/8369

Rogge

Secale cereale

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rogge_(graan)

Romboutenlarven

Gomphus spec.

libellen

http://waarnemingen.be/soort/photos/7434
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rombouten
http://www.species.be/nl/51431

Ronde berkenblaasmijnmot

Ectoedemia occultella

vlinders

Rondsporig oorzwammetje

Crepido cesatii var. cesatii

fungi

2 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_berkenblaasmijnmot
http://www.species.be/nl/25379
https://waarnemingen.be/soort/info/25496

http://waarnemingen.be/soort/photos/20649
Rood guichelheil

Anagallis arvensis subsp. arvensis

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_guichelheil
http://www.species.be/nl/2020
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=26&titel=rood guichelheil - Ana
https://waarnemingen.be/soort/info/114419

Rood weeskind

Catocala nupta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_weeskind
http://www.species.be/nl/25536

http://waarnemingen.be/soort/photos/1792
Rood zwenkgras

Festuca rubra

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_zwenkgras
http://www.species.be/nl/24019

http://waarnemingen.be/soort/photos/6790
Roodborst

Erithacus rubecula

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodborst
http://www.species.be/nl/3899

http://waarnemingen.be/soort/photos/168
Roodbruine schijnridderzwam

Lepista flaccida

fungi
http://www.species.be/nl/37641

http://waarnemingen.be/soort/photos/15496
Roodharige wespbij

Nomada lathburiana

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodharige_wespbij
http://www.species.be/nl/3014

http://waarnemingen.be/soort/photos/8604
Roodplaathoutzwam

Daedaleopsis tricolor

fungi
http://www.species.be/nl/706

http://waarnemingen.be/soort/photos/14276

Roodporiehoutzwam

Daedaleopsis confragosa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodporiehoutzwam
http://www.species.be/nl/33813

http://waarnemingen.be/soort/photos/15931
Roodwangschildpad

Trachemys scripta elegans

reptielen
exoot

Rookzwam

Bjerkandera fumosa

fungi

verdwenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodwangschildpad
http://www.species.be/nl/1912
http://waarnemingen.be/soort/photos/1424
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bjerkandera
http://www.species.be/nl/30535

http://waarnemingen.be/soort/photos/15933
Rouwmantel

Nymphalis antiopa

vlinders

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwmantel
http://www.species.be/nl/4443

http://waarnemingen.be/soort/photos/659
Roze raspzwam

Steccherinum ochraceum

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steccherinaceae
http://www.species.be/nl/44785

http://waarnemingen.be/soort/photos/15938
Rozemarijn

Rosmarinus officinalis

houtige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rozemarijn_(plant)
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=819&titel=rozemarijn

http://waarnemingen.be/soort/photos/7336
Rozenknopgalwesp

Diplolepis mayri

galwespen

kleine mosgal roos?

http://waarnemingen.be/soort/photos/80478

Rozenmosgalwesp

Diplolepis rosae

galwespen

bedeguargal op roos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diplolepis_rosae

http://waarnemingen.be/soort/photos/9409
Rugzwemmer spec.

Notonecta spec.

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bootsmannetjes
http://www.species.be/nl/54568

http://waarnemingen.be/soort/photos/27785

Ruig elfenbankje

Trametes hirsuta

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyporaceae
http://www.species.be/nl/45744

http://waarnemingen.be/soort/photos/15939
Ruig klokje

Campanula trachelium

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruig_klokje
http://www.species.be/nl/3645
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=73&titel=ruig klokje -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6519
Ruige leeuwentand

Leontodon hispidus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruige_leeuwentand
http://www.species.be/nl/3699
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=781&titel=leeuwentan

http://waarnemingen.be/soort/photos/2600
Ruige zegge

Carex hirta

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruige_zegge
http://www.species.be/nl/23706
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=80&titel=ruige zegge

http://waarnemingen.be/soort/photos/6545
Ruigtelieveheersbeestje

Hippodamia variegata

kevers

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippodamia_variegata
http://www.species.be/nl/19930
http://waarnemingen.be/soort/photos/8956

Ruw beemdgras

Poa trivialis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruw_beemdgras
http://www.species.be/nl/24052
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=285&titel=beemdgras

http://waarnemingen.be/soort/photos/7214
Ruwe berk

Betula pendula

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_berk
http://www.species.be/nl/23524
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=56&titel=berk, ruwe

http://waarnemingen.be/soort/photos/6465
Ruwe smele

Deschampsia cespitosa

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_smele
http://www.species.be/nl/24002
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=963&titel=ruwe smele

http://waarnemingen.be/soort/photos/6685

Salie

Salvia officinalis

houtige plant
exoot

Salix purpurea subsp. lambertiana

Salix purpurea subsp. lambertiana

houtige plant

Satijnen knoopjesgalwesp

Neuroterus numismalis

galwespen

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvia_officinalis

http://waarnemingen.be/soort/photos/7402
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bittere_wilg
http://www.species.be/nl/24212
http://waarnemingen.be/soort/photos/140398
satijnen knoopjesgal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galwespen

http://waarnemingen.be/soort/photos/18610
Schaap

Ovis aries

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaap_(dier)

Schaapje

Acronicta leporina

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapje_(vlinder)
http://www.species.be/nl/25454

http://waarnemingen.be/soort/photos/8896
Schapenzuring

Rumex acetosella

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schapenzuring
http://www.species.be/nl/24081
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=512&titel=schapenzur

http://waarnemingen.be/soort/photos/7369
Schedeldrager

Craniophora ligustri

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schedeldrager
http://www.species.be/nl/25567

http://waarnemingen.be/soort/photos/9463
Schermscheefbloem

Iberis umbellata

kruidige plant
exoot

http://en.wikipedia.org/wiki/Iberis_umbellata
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=193&titel=schermsche

http://waarnemingen.be/soort/photos/6893
Scherpe boterbloem

Ranunculus acris

kruidige plant

hooiland nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scherpe_boterbloem
http://www.species.be/nl/24130
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=309&titel=boterbloem

http://waarnemingen.be/soort/photos/7288

Scherpe schelpzwam

Panellus stipticus

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Panellus_stipticus
http://www.species.be/nl/39549

http://waarnemingen.be/soort/photos/15515
Schietmotten spec.
Schietmot
Kokerjuffer

Lymnephilidae spec.
Trichoptera

schietmotten
vlinders

Schietwilg

Salix alba

houtige plant

lege kokers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schietmotten
http://www.species.be/nl/58800
http://waarnemingen.be/soort/photos/8619

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schietwilg
http://www.species.be/nl/24205
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=334&titel=schietwilg -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7389
Schijfkamille

Matricaria discoidea

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schijfkamille
http://www.species.be/nl/23485
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=242&titel=schijfkamill

http://waarnemingen.be/soort/photos/7038
Schijnaardbei
(Indische) schijnaardbei

Potentilla indica
Duchesnea indica

kruidige plant
exoot
invasief

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duchesnea_indica
http://www.species.be/nl/24162
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=295&titel=schijnaardb

http://waarnemingen.be/soort/photos/7251
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=41&lang=nl
Schildstipspanner

Idaea biselata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildstipspanner
http://www.species.be/nl/25074

http://waarnemingen.be/soort/photos/1742
Schimmelspanner

Chloroclysta truncata
Dysstroma truncata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmelspanner
http://www.species.be/nl/24978
http://waarnemingen.be/soort/photos/8402

Scholekster

Haematopus ostralegus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scholekster
http://www.species.be/nl/3108

http://waarnemingen.be/soort/photos/173

Schorsspleetkooltje
Schorsspleetlipkogelzwam

Hysterium angustatum

fungi

Seringensteltmot

Gracillaria syringella

vlinders

Sierlijke franjehoed

Psathyrella corrugis

fungi

http://www.species.be/nl/36628
http://waarnemingen.be/soort/photos/28289
3 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Seringensteltmot
http://www.species.be/nl/25226
https://waarnemingen.be/soort/info/9089
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sierlijke_franjehoed
http://www.species.be/nl/42479

http://waarnemingen.be/soort/photos/15522
Sijs

Carduelis spinus
Spinus spinus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sijs
http://www.species.be/nl/4522

http://waarnemingen.be/soort/photos/174
Sint-Jacobsvlinder

Tyria jacobaeae

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-jacobsvlinder
http://www.species.be/nl/24395

http://waarnemingen.be/soort/photos/1523
Sint-Janskruid

Hypericum perforatum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Janskruid
http://www.species.be/nl/23677
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=191&titel=Hypericum

http://waarnemingen.be/soort/photos/6888
Sint-Jansvlinder

Zygaena filipendulae

vlinders

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

kruidige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-jansvlinder
http://www.species.be/nl/26487
https://waarnemingen.be/soort/info/1485
bosje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slanke_sleutelbloem
http://www.species.be/nl/2701
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=299&titel=slanke sleu

http://waarnemingen.be/soort/photos/7258
Slechtvalk

Falco peregrinus

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slechtvalk_(vogel)
http://www.species.be/nl/3902
http://waarnemingen.be/soort/photos/325

Sleedoorn

Prunus spinosa

houtige plant

bos/struweel/weide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleedoorn
http://www.species.be/nl/24173
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=304&titel=sleedoorn -

http://waarnemingen.be/soort/photos/7270
Slingerwormen spec.

Tubificidae spec.

ringwormen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tubifex
http://www.species.be/nl/62617
http://waarnemingen.be/soort/photos/28431

Slipbladige ooievaarsbek

Geranium dissectum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slipbladige_ooievaarsbek
http://www.species.be/nl/23819
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=168&titel=slipbladige

http://waarnemingen.be/soort/photos/6822
http://waarnemingen.be/soort/photos/197113
Smalle randwants

Gonocerus acuteangulatus

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wantsen
http://www.species.be/nl/28948

http://waarnemingen.be/soort/photos/18681
Smalle weegbree

Plantago lanceolata

kruidige plant

hooiland/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smalle_weegbree
http://www.species.be/nl/23966
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=281&titel=smalle wee

http://waarnemingen.be/soort/photos/7204
Smallijnbladroller

Celypha rufana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smallijnbladroller
http://www.species.be/nl/26154

http://waarnemingen.be/soort/photos/20859
Smaragdlangsprietmot

Adela reaumurella

vlinders

Smeerwortelroest

Melampsorella symphyti

fungi

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragdlangsprietmot
http://www.species.be/nl/24331
https://waarnemingen.be/soort/info/8364

http://www.species.be/nl/38147
http://waarnemingen.be/soort/photos/20203

Smeerwortelsteltmot

Dialectica imperialella

vlinders
zeldzaam

Sneeuwbes

Symphoricarpos albus

houtige plant
exoot

4 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smeerwortelsteltmot
http://www.species.be/nl/25224
https://waarnemingen.be/soort/info/25587

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwbes
http://www.species.be/nl/23613
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=379&titel=sneeuwbes

http://waarnemingen.be/soort/photos/7529
Snoek

Esox lucius

vissen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snoek
http://www.species.be/nl/2418

http://waarnemingen.be/soort/photos/2135
Snorzweefvlieg

Episyrphus balteatus

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snorzweefvlieg
http://www.species.be/nl/4400

http://waarnemingen.be/soort/photos/1963
Snuitvlinder

Pterostoma palpina

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pterostoma_palpina

http://waarnemingen.be/soort/photos/2007
Sobere restjesmot

Ephestia unicolorella

vlinders
exoot?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Snuitmotten
http://www.species.be/nl/25920

http://waarnemingen.be/soort/photos/26352
Soepeend
Parkeend / Stadseend

Anas platyrhynchos domesticus

Spaanderfranjehoed

Psathyrella marcescibilis

vogels

http://waarnemingen.be/soort/photos/1412
fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psathyrellaceae
http://www.species.be/nl/42488

http://waarnemingen.be/soort/photos/15551
Spaanse aak
Veldesdoorn

Acer campestre

houtige plant

bos/haag

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_aak
http://www.species.be/nl/23378
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=1&titel=Spaanse aak,

http://waarnemingen.be/soort/photos/6330

Spaanse aakvouwmot

Phyllonorycter acerifoliella

vlinders

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse-aakvouwmot
http://www.species.be/nl/25243
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse-aakvouwmot

Spaanse hyacint

Hyacinthoides hispanica

kruidige plant
exoot?

bos

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyacinthoides_hispanica
http://waarnemingen.be/soort/photos/9226
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=56&lang=nl

Speenkruid

Ranunculus ficaria

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speenkruid
http://www.species.be/nl/2714
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=310&titel=speenkruid

http://waarnemingen.be/soort/photos/125194
Speerdistel

Cirsium vulgare

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speerdistel
http://www.species.be/nl/23452
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=99&titel=speerdistel -

http://waarnemingen.be/soort/photos/6614
Spelt

Sperwer

Triticum spelta

Accipiter nisus

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spelt

http://waarnemingen.be/soort/photos/145365

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sperwer_(roofvogel)
http://www.species.be/nl/4479

http://waarnemingen.be/soort/photos/178
Spitsmuis spec.

Insectivora spec.

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spitsmuis

http://waarnemingen.be/soort/photos/20123
Splijtende tandzwam

Schizopora radula

fungi
http://www.species.be/nl/43799

http://waarnemingen.be/soort/photos/27472
Sporkehout
Vuilboom

Frangula alnus
(Rhamnus frangula)

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sporkehout
http://www.species.be/nl/24146
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=157&titel=sporkehout

http://waarnemingen.be/soort/photos/7309

Spotvogel

Hippolais icterina

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spotvogel
http://www.species.be/nl/3099

http://waarnemingen.be/soort/photos/179
Spreeuw

Sturnus vulgaris

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spreeuw
http://www.species.be/nl/3976

http://waarnemingen.be/soort/photos/180
Staafwants

Ranatra linearis

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staafwants
http://www.species.be/nl/29361

http://waarnemingen.be/soort/photos/2235
Staartmees

Aegithalos caudatus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staartmees
http://www.species.be/nl/4555

http://waarnemingen.be/soort/photos/181
Stadsduif

Columba livia domestica
Columba livia forma domestica

vogels
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsduif
http://www.species.be/nl/3094

http://waarnemingen.be/soort/photos/80199
Stadsreus
Hoornaarzweefvlieg

Volucella zonaria

zweefvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsreus_(zweefvlieg)
http://www.species.be/nl/4398
https://waarnemingen.be/soort/info/1703

Steeneik

Quercus ilex

houtige plant
exoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steeneik
https://waarnemingen.be/soort/info/80231

Steenhommel

Bombus lapidarius

vliesvleugeligen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenhommel
http://www.species.be/nl/10880
https://waarnemingen.be/soort/info/1421

Steenuil

Athene noctua

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenuil
http://www.species.be/nl/4486

http://waarnemingen.be/soort/photos/34

Stinkende gouwe

Chelidonium majus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stinkende_gouwe

http://www.species.be/nl/23956
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=90&titel=stinkende go
http://waarnemingen.be/soort/photos/6590
Stinksatijnzwam

Entoloma rhodopolium var. nidorosum

fungi
http://www.species.be/nl/125

http://waarnemingen.be/soort/photos/15571
Stipjesbladroller

Lozotaeniodes formosana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stipjesbladroller
http://www.species.be/nl/26330

http://waarnemingen.be/soort/photos/20218
Stippelmot spec.

Yponomeuta spec.

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stippelmotten
http://www.species.be/nl/58111

http://waarnemingen.be/soort/photos/9501
Stobbenzwammetje

Pholiota mutabilis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pholiota_mutabilis
http://www.species.be/nl/37071

http://waarnemingen.be/soort/photos/15573
Stompvleugelgrasuil

Mythimna impura

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stompvleugelgrasuil
http://www.species.be/nl/25691

http://waarnemingen.be/soort/photos/9249
Stormmeeuw

Larus canus

vogels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormmeeuw
http://www.species.be/nl/4583
https://waarnemingen.be/soort/photos/183

Straatchampignon

Agaricus bitorquis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bitorquis
http://www.species.be/nl/29896
http://waarnemingen.be/soort/photos/15576

Straatgras

Poa annua

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Straatgras
http://www.species.be/nl/24045

http://waarnemingen.be/soort/photos/7207

Streepjesdwergspanner

Eupithecia intricata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Streepjesdwergspanner
http://www.species.be/nl/25025

http://waarnemingen.be/soort/photos/8386
Streepsteelmycena

Mycena polygramma

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38900

http://waarnemingen.be/soort/photos/15578
Streepsteelveldridderzwam

Melanoleuca grammopodia

fungi

http://www.species.be/nl/38165
http://waarnemingen.be/soort/photos/15579
Stronkmycena

Mycena hiemalis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/38882

http://waarnemingen.be/soort/photos/15580
Stro-uiltje

Rivula sericealis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stro-uiltje
http://www.species.be/nl/25759

http://waarnemingen.be/soort/photos/1815
Struikmos

Thamnobryum alopecurum

mossen

http://www.species.be/nl/23294
http://waarnemingen.be/soort/photos/17642
Suikermycena

Mycena adscendens

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycena
http://www.species.be/nl/6297

http://waarnemingen.be/soort/photos/15583
Tamme kastanje

Castanea sativa

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tamme_kastanje
http://www.species.be/nl/23802
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=82&titel=Castanea sa

http://waarnemingen.be/soort/photos/6564
Tapuit

Oenanthe oenanthe

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tapuit
http://www.species.be/nl/4624

http://waarnemingen.be/soort/photos/46

Tarwe

Taxus spec.
Venijnboom
Taxus baccata var. stricta

Triticum aestivum

kruidige plant
exoot

Taxus spec.

houtige plant

Taxus baccata var. stricta

cv/exoot?

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tarwe

http://waarnemingen.be/soort/photos/7582

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxus
http://www.species.be/nl/24260
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=384&titel=Taxus bacc

http://waarnemingen.be/soort/photos/197002
Taxusspikkelspanner

Peribatodes rhomboidaria

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxusspikkelspanner
http://www.species.be/nl/25133

http://waarnemingen.be/soort/photos/8397
Teunisbloem spec.

Oenothera spec.

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Teunisbloem
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Oenothera&x=0&y=0

http://waarnemingen.be/soort/photos/16703
Tiendoornige stekelbaars

Pungitius pungitius

vissen

weg?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendoornige_stekelbaars
http://www.species.be/nl/3383

http://waarnemingen.be/soort/photos/2195
Tijm

Thymus vulgaris

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijm
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=462&titel=Thymus vu

http://waarnemingen.be/soort/photos/7554
Timoteegras
(+ Klein timoteegras)

Phleum pratense

kruidige plant

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

vogels

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Timoteegras
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Phleum+pratense&x=6&y=4
http://waarnemingen.be/soort/photos/139420
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjiftjaf
http://www.species.be/nl/4620

http://waarnemingen.be/soort/photos/186
Torenvalk

Falco tinnunculus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Torenvalk
http://www.species.be/nl/3890

http://waarnemingen.be/soort/photos/188

Triticale

Triticosecale rimpaui

kruidige plant
exoot

Tubificidae

Tubificidae

slingerwormen

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Triticale
http://waarnemingen.be/soort/view/17137

http://waarnemingen.be/soort/photos/28431
Tuinbingelkruid
Eenjarig bingelkruid

Mercurialis annua

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mercurialis_annua
http://www.species.be/nl/23761
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=254&titel=tuinbingelkruid - Me
http://waarnemingen.be/soort/photos/7058

Tuinbladroller

Clepsis consimilana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbladroller
http://www.species.be/nl/26165
http://waarnemingen.be/soort/photos/9078

Tuinboon
Labboon

Vicia faba

kruidige plant

Tuinfluiter

Sylvia borin

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinfluiter
http://www.species.be/nl/3979
http://waarnemingen.be/soort/photos/189

Tuinhommel

Bombus hortorum

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinhommel
http://www.species.be/nl/10879
http://waarnemingen.be/soort/photos/1700

Tuinslak
Gewone tuinslak

Cepaea nemoralis

weekdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cepaea_nemoralis
http://www.species.be/nl/28065
http://waarnemingen.be/soort/photos/7720

Tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinwolfsmelk
http://www.species.be/nl/23760
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=519&titel=tuinwolfsmelk - Euph
http://waarnemingen.be/soort/photos/6774

akker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinboon
http://waarnemingen.be/soort/photos/7636

Tureluur

Tringa totanus

vogels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tureluur
http://www.species.be/nl/3949
https://waarnemingen.be/soort/photos/27

Turkse tortel

Streptopelia decaocto

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_tortel
http://www.species.be/nl/3972
http://waarnemingen.be/soort/photos/191

Tweebandbladroller

Piniphila bifasciana

vlinders

Tweekleurige vaalhoed

Hebeloma mesophaeum

fungi

Tweekleurige wilgenroosjesmot

Mompha raschkiella

vlinders
zeldzaam

Tweeogige bloedzuiger

Helobdella stagnalis

bloedzuigers

Tweesporig breeksteeltje

Conocybe percincta
Conocybe bisporigera?

fungi

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bolbitiaceae
http://waarnemingen.be/soort/view/153439

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweestijlige_meidoorn
http://www.species.be/nl/24152
http://waarnemingen.be/soort/photos/6655

Tweestip-orvlinder

Ochropacha duplaris

vlinders

Twijgkorstzwam

Stereum ochraceoflavum

fungi

nieuw W-Vl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweebandbladroller
http://waarnemingen.be/soort/photos/16638
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebeloma_mesophaeum
http://www.species.be/nl/36036
http://waarnemingen.be/soort/photos/15602

1 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweekleurige_wilgenroosjesmot
http://www.species.be/nl/25360
https://waarnemingen.be/soort/info/25896
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedzuigers
http://www.species.be/nl/11060
http://waarnemingen.be/soort/photos/27005

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweestip-orvlinder
http://www.species.be/nl/24697
http://waarnemingen.be/soort/photos/9158

http://www.species.be/nl/44871
http://waarnemingen.be/soort/photos/15968

Uitloperschimmel

Rhizopus stolonifer

fungi

Uitstaande melde

Atriplex patula

kruidige plant

Vaalblauwe kaaszwam

Oligoporus subcaesius

fungi

akker

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_bread_mold
http://www.species.be/nl/43252
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=1010&menu

http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitstaande_melde
http://www.species.be/nl/23654
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=52&titel=uitstaande melde - At
http://waarnemingen.be/soort/photos/6405

http://www.species.be/nl/41452
http://waarnemingen.be/soort/photos/15969
Vaal kokerbeertje
Hoary footman

Eilema caniola

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beervlinders
http://www.harelbeke.be/leefomgeving/milieu/ongedierte/rupsen

http://waarnemingen.be/soort/photos/80323
Vals judasoor

Auriculariopsis ampla

fungi

http://www.species.be/nl/30644
http://waarnemingen.be/soort/photos/15970
Valse kopergroenzwam

Stropharia caerulea
Psilocybe caerulea

fungi

Valse salie

Teucrium scorodonia

kruidige plant

Valse voszegge

Carex cuprina

kruidige plant

http://www.species.be/nl/42559
http://waarnemingen.be/soort/photos/15618
bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_salie
http://www.species.be/nl/23892
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=386&titel=valse salie - Teucrium
http://waarnemingen.be/soort/photos/7546

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=964&titel=valse voszegge - Care
http://www.species.be/nl/23710
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=964&titel=valse voszegge - Care
http://waarnemingen.be/soort/photos/644076

Variabele eikenuil

Nycteola revayana

vlinders

zeldzame soort

Variabele grasmot

Agriphila tristella

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_grasmot
http://www.species.be/nl/24547
https://waarnemingen.be/soort/info/8462

Variabele spikkelspanner

Alcis repandata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_spikkelspanner
http://www.species.be/nl/24916
http://waarnemingen.be/soort/photos/8994

Variabele voorjaarsuil

Orthosia incerta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_voorjaarsuil
http://www.species.be/nl/25721
http://waarnemingen.be/soort/photos/1833

Vedermuglarven spec.

Chironomus spec.

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dansmuggen
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Chironomus&x=7&y=6
http://waarnemingen.be/soort/photos/8844

Veelbloemige veldbies

Luzula multiflora

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veelbloemige_veldbies
http://www.species.be/nl/23861
http://waarnemingen.be/soort/photos/7014

Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje
Aziatisch lieveheersbeestje

Harmonia axyridis

kevers
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonia_axyridis
http://www.species.be/nl/6653
http://waarnemingen.be/soort/photos/8953

Veenwortel

Polygonum amphibium
Persicaria amphibia

kruidige plant

Veerdelig tandzaad

Bidens tripartita

kruidige plant

vijver/poel/hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_eikenuil
http://www.species.be/nl/25815
http://waarnemingen.be/soort/photos/9428

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veenwortel
http://www.species.be/nl/24069
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=288&titel=veenwortel - Polygon
http://waarnemingen.be/soort/photos/7152

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tandzaad
http://www.species.be/nl/23442
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=57&titel=tandzaad, veerdelig http://waarnemingen.be/soort/photos/6470

Veertienstippelig lieveheersbeestje
Schaakbordlieveheersbeestje

Propylea quatuordecimpunctata

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veertienstippelig_lieveheersbeestje
http://www.species.be/nl/19951
http://waarnemingen.be/soort/photos/8962

Veldbeemdgras

Poa pratensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldbeemdgras
http://www.species.be/nl/24051
http://waarnemingen.be/soort/photos/7213

Veldereprijs

Veronica arvensis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldereprijs
http://www.species.be/nl/24239
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=411&titel=veldereprijs - Veroni
http://waarnemingen.be/soort/photos/7617

Veldiep
Gladde iep

Ulmus minor
Ulmus carpinifolia

houtige plant

weide/bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldiep
http://www.species.be/nl/24269
http://waarnemingen.be/soort/photos/7595

Veldleeuwerik
(16+32+14)

Alauda arvensis

vogels

trek ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldleeuwerik
http://www.species.be/nl/4534
http://waarnemingen.be/soort/photos/192

Veldzuring

Rumex acetosa

kruidige plant

Venkel

Foeniculum vulgare

kruidige plant
exoot

Vergeten wikke

Vicia sativa subsp. segetalis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldzuring
http://www.species.be/nl/24080
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=328&titel=veldzuring - Rumex a
http://waarnemingen.be/soort/photos/7368
akker, onregelmatig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Venkel
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=799&titel=venkel - Foeniculum
http://waarnemingen.be/soort/photos/6793

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikke
http://www.species.be/nl/2000
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=423&titel=vergeten wikke - Vic
http://waarnemingen.be/soort/photos/9119

Vergroeide kogelzwam

Annulohypoxylon multiforme
Hypoxylon multiforme

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxylon
http://www.species.be/nl/36814
http://waarnemingen.be/soort/photos/672805

Vertakte leeuwentand
Herfstleeuwentand

Leontodon autumnalis

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertakte_leeuwentand
http://www.species.be/nl/23483
http://waarnemingen.be/soort/photos/6965

Viburnum rhytidophyllum

Viburnum rhytidophyllum

houtige plant
exoot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Viburnum_rhytidophyllum
https://waarnemingen.be/soort/info/156852

Viburnum tinus

Viburnum tinus

houtige plant

https://nl.wikipedia.org/wiki/Viburnum_tinus
https://waarnemingen.be/soort/info/147881

Viervleklieveheersbeestje

Exochomus quadripustulatus

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Viervleklieveheersbeestje
http://www.species.be/nl/19924
http://waarnemingen.be/soort/photos/8949

Vierzadige wikke

Vicia tetrasperma
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierzadige_wikke
http://www.species.be/nl/2001
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=427&titel=vierzadige wikke - Vi
http://waarnemingen.be/soort/photos/18645
http://waarnemingen.be/soort/photos/9116

Vijfvlek-sint-jansvlinder

Zygaena trifolii

vlinders

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfvlek-sint-jansvlinder
http://www.species.be/nl/26489
https://waarnemingen.be/soort/info/9610

Viltige basterdwederik

Epilobium parviflorum

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Basterdwederik
http://www.species.be/nl/23943
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=134&titel=basterdwederik, vilti
http://waarnemingen.be/soort/photos/6736

Vingerhoedskruid spec.

Digitalis spec.

kruidige plant

? / bos / verdwenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vingerhoedskruid
http://www.species.be/nl/24219
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=125&titel=vingerhoedskruid - D
http://waarnemingen.be/soort/photos/197040

Vink

Fringilla coelebs

vogels

Viooltje spec.
(Bosviooltje? Maarts viooltje?)

Viola spec.

kruidige plant

struweel V13/2

http://nl.wikipedia.org/wiki/Viooltje
https://waarnemingen.be/soort/photos/157623

Visarend

Pandion haliaetus

vogels

eenmalig

http://nl.wikipedia.org/wiki/Visarend
http://www.species.be/nl/4647
http://waarnemingen.be/soort/photos/346

Vlas

Linum usitatissimum

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas_(gewas)
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=942&titel=vlas - Linum usitatiss
http://waarnemingen.be/soort/photos/6994

Vlasbekje

Linaria vulgaris

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlasbekje
http://www.species.be/nl/24222
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=223&titel=vlasbekje - Linaria vu
http://waarnemingen.be/soort/photos/6993

Vleermuis spec.

Chiroptera spec.

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleermuis
http://www.species.be/nl/58847
http://waarnemingen.be/soort/photos/18358

Vliegenzwam

Amanita muscaria

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amanita_muscaria
http://www.species.be/nl/5176
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/vliegenzwam.htm
http://waarnemingen.be/soort/photos/15649

Vlieskelkje

Hymenoscyphus spec.

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Hymenoscyphus
http://www.species.be/nl/55831
http://waarnemingen.be/soort/photos/198466

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vink_(vogel)
http://www.species.be/nl/3131
http://waarnemingen.be/soort/photos/193

Vlinderstruik

Buddleja davidii

houtige plant
exoot

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Buddleja_davidii
http://www.species.be/nl/23601

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=63&titel=vlinderstruik - Buddlej
http://waarnemingen.be/soort/photos/6491
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=2&lang=nl
Vlottende waterranonkel

Ranunculus fluitans

kruidige plant

?

Voederwikke

Vicia sativa subsp. sativa

kruidige plant
exoot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voederwikke
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=424&titel=voederwikke - Vicia s
http://waarnemingen.be/soort/photos/26435
http://waarnemingen.be/soort/photos/16729

Vogelkersstippelmot

Yponomeuta evonymella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelkersstippelmot
http://www.species.be/nl/26462
http://waarnemingen.be/soort/photos/1690

Vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

kruidige plant

hoofdtoegang

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelmelk
http://www.species.be/nl/3720
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=268&titel=gewone vogelmelk http://waarnemingen.be/soort/photos/7124

Vogelmuur

Stellaria media

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelmuur
http://www.species.be/nl/23644
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=376&titel=vogelmuur - Stellaria
http://waarnemingen.be/soort/photos/7521

Vogelwikke

Vicia cracca

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelwikke
http://www.species.be/nl/23794
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=420&titel=vogelwikke - Vicia cr
http://waarnemingen.be/soort/photos/7634

Volgeling

Noctua comes

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlottende_waterranonkel
http://www.species.be/nl/2715
http://waarnemingen.be/soort/photos/2708

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volgeling
http://www.species.be/nl/25702
http://waarnemingen.be/soort/photos/1829

Voorjaarsboomspanner

Alsophila aescularia

vlinders

Vos

Vulpes vulpes

zoogdieren

Vosje

Andrena fulva

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vosje_(insect)
http://www.species.be/nl/4415
http://waarnemingen.be/soort/photos/1947

Vroege dwergbladroller

Cochylis nana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_dwergbladroller
http://www.species.be/nl/26186
http://waarnemingen.be/soort/photos/8444

Vroege grasmot

Crambus lathoniellus

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Crambus_lathoniellus
http://www.species.be/nl/24567
http://waarnemingen.be/soort/photos/8464

Vroege leemhoed

Agrocybe praecox

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_leemhoed
http://www.species.be/nl/30026
http://waarnemingen.be/soort/photos/15660

Vroegeling

Erophila verna

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroegeling
http://www.species.be/nl/23569
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=144&titel=vroegeling - Erophila
http://waarnemingen.be/soort/photos/6758

Vuilboomooglapmot

Bucculatrix frangutella

vlinders

15 + 60 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboomooglapmot
http://www.species.be/nl/24410
https://waarnemingen.be/soort/info/25564

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla

vogels

?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurgoudhaan
http://www.species.be/nl/26531
https://waarnemingen.be/soort/info/347

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorjaarsboomspanner
http://www.species.be/nl/24919
http://waarnemingen.be/soort/photos/1425
uitwerpselen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vulpes_vulpes
http://www.species.be/nl/4702
http://waarnemingen.be/soort/photos/428

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurjuffer
http://www.species.be/nl/2899
http://waarnemingen.be/soort/photos/589

Vuurmelkzwam

Lactarius pyrogalus
Lactarius hortensis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lactarius_hortensis
http://waarnemingen.be/soort/photos/673319

Vuursteenvlinder

Habrosyne pyritoides

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuursteenvlinder
http://www.species.be/nl/24696
http://waarnemingen.be/soort/photos/9134

Vuurzwam p.p.

Phellinus spec.

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Phellinus
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=phellinus&x=8&y=6
http://waarnemingen.be/soort/photos/18824

Waaierbuisjeszwam

Polyporus varius

fungi

http://www.species.be/nl/42202
http://waarnemingen.be/soort/photos/15981
Waaierkorstzwam

Stereum subtomentosum

fungi

http://www.species.be/nl/44898
http://waarnemingen.be/soort/photos/15982
Waaiertje

Schizophyllum commune

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schizophyllaceae
http://www.species.be/nl/5338
http://waarnemingen.be/soort/photos/13776

Wapendrager

Phalera bucephala

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapendrager
http://waarnemingen.be/soort/photos/1825

Wapenvliegen spec.

Stratiomyidae spec.

vliegen en muggen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_wapenvlieg
http://www.species.be/nl/57573

Watercrassula

Crassula helmsii

kruidige plant
exoot
invasief

poel V29/e
vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watercrassula
http://www.species.be/nl/23683
http://waarnemingen.be/soort/photos/6654
http://www.ecopedia.be/373/planten/Watercrassula
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=27&lang=nl

Watergentiaan

Nymphoides peltata

kruidige plant

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watergentiaan
http://www.species.be/nl/23930
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=571&titel=watergentiaan - Nym
http://waarnemingen.be/soort/photos/7102

Waterhoen

Gallinula chloropus

vogels

Waterpest spec.
Brede waterpest?

Elodea spec.
Elodea canadensis?

kruidige plant
exoot

Smalle waterpest?

Elodea nuttallii?

exoot

Watermunt

Mentha aquatica

kruidige plant

Waterral

Rallus aquaticus

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterral
http://www.species.be/nl/4561
http://waarnemingen.be/soort/photos/348

Waterschorpioen

Nepa cinerea
(Nepa rubra)

wantsen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschorpioen
http://www.species.be/nl/29360
http://waarnemingen.be/soort/photos/7738

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhoen
http://www.species.be/nl/3113
http://waarnemingen.be/soort/photos/195
vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brede_waterpest
http://www.species.be/nl/2590
http://waarnemingen.be/soort/photos/2487
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=28&lang=nl
http://www.species.be/nl/23834
http://waarnemingen.be/soort/photos/6726
http://www.alterias.be/alterias_search/?page=detailview&inv_id=29&lang=nl

wadi
poel V29/e

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermunt
http://www.species.be/nl/23882
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=251&titel=watermunt - Mentha
http://waarnemingen.be/soort/photos/7054

Watersnip

Gallinago gallinago

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnip
http://www.species.be/nl/3136
http://waarnemingen.be/soort/photos/25

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

libellen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnuffel
http://www.species.be/nl/22951
http://waarnemingen.be/soort/photos/590

Watertorkruid

Oenanthe aquatica

kruidige plant

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watertorkruid
http://www.species.be/nl/23410
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=545&titel=watertorkruid - Oena
http://waarnemingen.be/soort/photos/7104

Waterviolier

Hottonia palustris

kruidige plant

vijver/poelen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterviolier
http://www.species.be/nl/24115
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=185&titel=waterviolier - Hotton
http://waarnemingen.be/soort/photos/6880

Wede

Isatis tinctoria

kruidige plant

kalkheuvel
(verdwenen?)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wede
http://www.species.be/nl/23575
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=684&titel=wede - Isatis tinctori
http://waarnemingen.be/soort/photos/6904

Wegedoorn

Rhamnus cathartica

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wegedoorn
http://www.species.be/nl/24145
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=771&titel=wegedoorn - Rhamn
http://waarnemingen.be/soort/photos/7308

Wegedoornmineermot

Stigmella catharticella

vlinders
zeer zeldzaam

25 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegedoornmineermot
http://www.species.be/nl/25397
https://waarnemingen.be/soort/info/25434

Weidehommel

Bombus pratorum

vliesvleugeligen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weidehommel
http://www.species.be/nl/2947
http://waarnemingen.be/soort/photos/1433

Weidekringzwam

Marasmius oreades

fungi

Wespendief

Pernis apivorus

vogels

Wespspin

Argiope bruennichi

spinnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wespspin
http://www.species.be/nl/28228
http://waarnemingen.be/soort/photos/1729

Wezel

Mustela nivalis

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wezel_(dier)
http://www.species.be/nl/28010
http://waarnemingen.be/soort/photos/431

Wijdporiekurkzwam

Datronia mollis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weidekringzwam
http://www.species.be/nl/35214
http://waarnemingen.be/soort/photos/15668
overvliegend

Tijgerspin

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wespendief
http://www.species.be/nl/4608
http://waarnemingen.be/soort/photos/349

http://www.species.be/nl/33819
http://waarnemingen.be/soort/photos/15986
Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijfjesvaren
http://www.species.be/nl/24284
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=865&titel=wijfjesvaren - Athyriu
http://waarnemingen.be/soort/photos/6393

Wijnruit

Ruta graveolens

kruidige plant
exoot

akker
verdwenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnruit
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=567&titel=wijnruit - Ruta grave
http://waarnemingen.be/soort/photos/7382

Wilde akelei

Aquilegia vulgaris

kruidige plant
exoot

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_akelei
http://www.species.be/nl/24122
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=526&titel=wilde akelei - Aquileg
http://waarnemingen.be/soort/photos/6443

Wilde appel
Appel

Malus sylvestris

houtige plant

kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_appel
http://www.species.be/nl/24156
http://waarnemingen.be/soort/photos/146805

Wilde bertram

Achillea ptarmica

kruidige plant

hooiland nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_bertram
http://www.species.be/nl/23428
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=3&titel=wilde bertram - Achille
http://waarnemingen.be/soort/photos/6311

Wilde cichorei

Cichorium intybus

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_cichorei
http://www.species.be/nl/23448
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=96&titel=wilde cichorei - Cichor
http://waarnemingen.be/soort/photos/6608

Wilde eend

Anas platyrhynchos

vogels

Wilde hyacint

Hyacinthoides non-scripta
Scilla non-scripta

kruidige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_hyacint
http://www.species.be/nl/23917
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=187&titel=wilde hyacint - Hyaci
http://waarnemingen.be/soort/photos/7418

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

houtige plant

bos/inkomplein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kamperfoelie
http://www.species.be/nl/23609
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=228&titel=wilde kamperfoelie http://waarnemingen.be/soort/photos/7001

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

houtige plant

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_kardinaalsmuts
http://www.species.be/nl/23649
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=147&titel=wilde kardinaalsmut
http://waarnemingen.be/soort/photos/6767

Wilde liguster

Ligustrum vulgare

houtige plant

struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_liguster
http://www.species.be/nl/23935
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=221&titel=wilde liguster - Ligus
http://waarnemingen.be/soort/photos/6984

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_eend
http://www.species.be/nl/64017
http://waarnemingen.be/soort/photos/198

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

houtige plant

bos/struweel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_lijsterbes
http://www.species.be/nl/24191
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=367&titel=wilde lijsterbes - Sor
http://waarnemingen.be/soort/photos/7495

Wilde marjolein

Origanum vulgare

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_marjolein
http://www.species.be/nl/3718
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=267&titel=wilde marjolein - Ori
http://waarnemingen.be/soort/photos/7120

Wilde peer
Peer

Pyrus communis
Pyrus pyraster

houtige plant

kleinfruit
?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_peer
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=753&titel=wilde peer - Pyrus py
http://www.species.be/nl/24174
http://waarnemingen.be/soort/photos/7282
http://waarnemingen.be/soort/photos/80498

Wilde ridderspoor

Consolida regalis

kruidige plant

Wilde zwaan

Cygnus cygnus

vogels

Wilg spec.

Salix spec.

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=salix&x=0&y=0
http://waarnemingen.be/soort/photos/105343
http://waarnemingen.be/soortenlijst.php?q=Salix&g=0&f=0&type=0&z=0&p=0&sound=

Wilgengouduil

Xanthia togata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilgengouduil
http://www.species.be/nl/25791
http://waarnemingen.be/soort/photos/1959

Wilgenlangsprietmot

Adela cuprella

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_cuprella
http://www.species.be/nl/24330
http://waarnemingen.be/soort/photos/19171

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_ridderspoor
http://www.species.be/nl/2567
http://waarnemingen.be/soort/photos/2451
?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_zwaan
http://www.species.be/nl/4468
http://waarnemingen.be/soort/photos/351

Wilgenroosje

Chamerion angustifolium

kruidige plant

Wilgenrozetgalmug
Gewone wilgenroosjesgalmug

Rabdophaga rosaria

galmuggen

Wilgenschorsschijfje

Diatrype bullata

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chamerion_angustifolium
http://www.species.be/nl/2548
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=131&titel=wilgenroosje - Epilob
http://waarnemingen.be/soort/photos/6589
wilgenroosje op wilg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Galmuggen
http://www.species.be/nl/13256
http://waarnemingen.be/soort/photos/158709

http://www.species.be/nl/34173
http://waarnemingen.be/soort/photos/16451
Wilgenschorsvlinder

Parastichtis ypsillon

vlinders

Wilgenslakkenspoormot

Phyllocnistis saligna

vlinders

Winde

Leuciscus idus

vissen

Windevedermot

Emmelina monodactyla

vlinders

1 imago

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windevedermot
http://www.species.be/nl/25863
http://waarnemingen.be/soort/photos/16633

Winterbonenkruid

Satureja montana

kruidige plant
exoot

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Satureja_montana
http://waarnemingen.be/soort/photos/7412

Winterdonsvoetje

Tubaria hiemalis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilgenschorsvlinder
http://www.species.be/nl/25735
http://waarnemingen.be/soort/photos/9319
10 mijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilgenslakkenspoormot
http://www.species.be/nl/25240
https://waarnemingen.be/soort/info/25641
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winde_(vis)
http://www.species.be/nl/2406
http://waarnemingen.be/soort/photos/2071

http://www.species.be/nl/45917
http://waarnemingen.be/soort/photos/18735

Wintereik

Quercus petraea

houtige plant

bos

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

vogels

Winterlinde

Tilia cordata

houtige plant

Wintertaling

Anas crecca

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wintertaling
http://www.species.be/nl/4542
http://waarnemingen.be/soort/photos/200

Wit poedersteelknotsje
(Bladknotsje)

Typhula setipes

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Typhula
http://www.species.be/nl/46061

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wintereik
http://www.species.be/nl/23804
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=307&titel=wintereik - Quercus
http://waarnemingen.be/soort/photos/7285
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterkoning
http://www.species.be/nl/3950
http://waarnemingen.be/soort/photos/199

bos
?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterlinde
http://www.species.be/nl/24264
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=390&titel=winterlinde - Tilia co
http://waarnemingen.be/soort/photos/7555

http://waarnemingen.be/soort/photos/15993
Witgatje
Witgat

Tringa ochropus

vogels

Witschubbige gordijnzwam

Cortinarius hemitrichus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witgatje
http://www.species.be/nl/3947
http://waarnemingen.be/soort/photos/201

http://www.species.be/nl/33059
http://waarnemingen.be/soort/photos/15682
Witsnuitpopulierenbladroller
Witkoppopulierenbladroller

Gypsonoma sociana

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gypsonoma
http://www.species.be/nl/26317
http://waarnemingen.be/soort/photos/9334

Witsteelstropharia

Stropharia inuncta
Psilocybe inuncta

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strophariaceae
http://www.species.be/nl/42571
http://waarnemingen.be/soort/photos/15684

Witstipgrasuil

Mythimna albipuncta

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witstipgrasuil
http://www.species.be/nl/25687
http://waarnemingen.be/soort/photos/9748

Witte bultzwam

Trametes gibbosa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyporaceae
http://www.species.be/nl/45741
http://waarnemingen.be/soort/photos/15994

Witte dovenetel

Lamium album

kruidige plant

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_dovenetel
http://www.species.be/nl/23871
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=205&titel=witte dovenetel - Lam
http://waarnemingen.be/soort/photos/6942

Witte els
Grauwe els

Alnus incana

houtige plant
exoot?

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_els
http://www.species.be/nl/23523
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=735&titel=witte els - Alnus inca
http://waarnemingen.be/soort/photos/6360

Witte grijsbandspanner

Cabera pusaria

vlinders

Witte hermelijnvlinder

Cerura erminea

vlinders

zuidelijke soort

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_hermelijnvlinder
http://waarnemingen.be/soort/photos/9774

Witte honingklaver

Melilotus albus

kruidige plant

hooiland

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_honingklaver
http://www.species.be/nl/23779
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=249&titel=witte honingklaver http://waarnemingen.be/soort/photos/7049

Witte klaver

Trifolium repens

kruidige plant

hooiland/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_klaver
http://www.species.be/nl/23792
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=399&titel=witte klaver - Trifoliu
http://waarnemingen.be/soort/photos/7574

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_grijsbandspanner
http://www.species.be/nl/24938
http://waarnemingen.be/soort/photos/9023

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella

kruidige plant

bos

Witte kluifzwam

Helvella crispa

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kluifzwam
http://waarnemingen.be/soort/photos/16458

Witte krodde

Thlaspi arvense

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_krodde
http://www.species.be/nl/23600
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=388&titel=witte krodde - Thlasp
http://waarnemingen.be/soort/photos/7551

Witte kwikstaart

Motacilla alba

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_kwikstaart
http://www.species.be/nl/4612
http://waarnemingen.be/soort/photos/202

Witte paardekastanje

Aesculus hippocastanum

houtige plant
exoot

bosje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_paardekastanje
http://www.species.be/nl/3609
http://waarnemingen.be/soort/photos/6319

Witte schaduwspanner

Lomographa temerata

vlinders

schaarse soort

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_schaduwspanner
http://www.species.be/nl/25100
http://waarnemingen.be/soort/photos/8400

Witte schijfhoren
Witte schijfhoornslak
Riempje

Gyraulus albus

weekdieren

Witte tijger

Spilosoma lubricipeda

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_tijger
http://www.species.be/nl/24391
http://waarnemingen.be/soort/photos/1743

Witte vlierschorszwam

Hyphodontia sambuci

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_vlierschorszwam
http://www.species.be/nl/36695
http://waarnemingen.be/soort/photos/80742

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_klaverzuring
http://www.species.be/nl/23952
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=271&titel=witte klaverzuring - O
http://waarnemingen.be/soort/photos/7132

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_schijfhoornslak
http://www.species.be/nl/28121

http://waarnemingen.be/soort/photos/19135

Witte waterlelie

Nymphaea alba

kruidige plant
cultuurvariëteit?

vijver

Witvlakdwergspanner

Eupithecia succenturiata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witvlakdwergspanner
http://www.species.be/nl/25044
http://waarnemingen.be/soort/photos/8385

Woelrat

Arvicola terrestris
Arvicola amphibius

zoogdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woelrat
http://www.species.be/nl/27989
http://waarnemingen.be/soort/photos/436

Woeste sluipvlieg

Tachina fera

sluipvliegen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Woeste_sluipvlieg
http://www.species.be/nl/18329
https://waarnemingen.be/soort/info/8980

Wolfspin spec.

Pardosa spec.

spinnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfspinnen
http://www.species.be/nl/58377
http://waarnemingen.be/soort/photos/20973

Wolfspoot

Lycopus europaeus

kruidige plant

Wortelende aardappelbovist (s.l.)

Scleroderma verrucosum sl. incl. areolatum

fungi

ruigte nat

http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_waterlelie
http://www.species.be/nl/23933
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=544&titel=Nymphaea alba
http://waarnemingen.be/soort/photos/7099

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfspoot
http://www.species.be/nl/23878
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=234&titel=wolfspoot - Lycopus
http://waarnemingen.be/soort/photos/7020

http://www.species.be/nl/43811
http://waarnemingen.be/soort/photos/20655
Wouw

Reseda luteola

kruidige plant

kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouw_(plant)
http://www.species.be/nl/24144
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=316&titel=wouw - Reseda luteo
http://waarnemingen.be/soort/photos/7307

Wulp

Numenius arquata

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulp
http://www.species.be/nl/4631
http://waarnemingen.be/soort/photos/203

Zachte berk

Betula pubescens

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zachte_berk
http://www.species.be/nl/23525
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=758&titel=zachte berk - Betula
http://waarnemingen.be/soort/photos/6466

Zachte dravik

Bromus hordeaceus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zachte_dravik
http://www.species.be/nl/23991
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=60&titel=zachte dravik - Bromu
http://waarnemingen.be/soort/photos/6487

Zachte naaldvaren

Polystichum setiferum

varen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zachte_naaldvaren
http://www.species.be/nl/3425
https://waarnemingen.be/soort/info/2687

Zachte ooievaarsbek

Geranium molle

kruidige plant

Zachte ? weegbree

Plantago ?

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantago

Zalmzwam

Rhodotus palmatus

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rhodotus
http://www.species.be/nl/43272
http://waarnemingen.be/soort/photos/15709

Zandpadvezelkop

Inocybe lacera var. lacera

fungi

divers

?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zachte_ooievaarsbek
http://www.species.be/nl/23821
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=169&titel=zachte ooievaarsbek
http://waarnemingen.be/soort/photos/6824
http://waarnemingen.be/soort/photos/197113

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inocybe
http://www.species.be/nl/36845
http://waarnemingen.be/soort/photos/15711

Zandraket

Arabidopsis thaliana

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandraket
http://www.species.be/nl/23544
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=39&titel=zandraket - Arabidops
http://waarnemingen.be/soort/photos/6303

Zanglijster

Turdus philomelos

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zanglijster
http://www.species.be/nl/3955
http://waarnemingen.be/soort/photos/204

Zeearend

Haliaeetus albicilla

vogels

Zeegroene rus

Juncus inflexus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rus_(geslacht)
http://www.species.be/nl/23854
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=200&titel=zeegroene rus - Junc
http://waarnemingen.be/soort/photos/6924

Zeelt

Tinca tinca

vissen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeelt
http://www.species.be/nl/3575
http://waarnemingen.be/soort/photos/2199

Zevenblad

Aegopodium podagraria

kruidige plant

Zevenstippelig lieveheersbeestje

Coccinella septempunctata

kevers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenstippelig_lieveheersbeestje
http://www.species.be/nl/6667
http://waarnemingen.be/soort/photos/8944

Ziekenhuisboomkorst

Cerocorticium confluens

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyphodermataceae
http://www.species.be/nl/43015
http://waarnemingen.be/soort/photos/16002

overvliegend

divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_zeearend
http://www.species.be/nl/3109
http://waarnemingen.be/soort/photos/353

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenblad
http://www.species.be/nl/23392
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=5&titel=zevenblad - Aegopodiu
http://waarnemingen.be/soort/photos/6318

Zilte greppelrus

Juncus ambiguus

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Greppelrus
http://www.species.be/nl/23843
http://waarnemingen.be/soort/photos/6912

Zilveren ridderzwam

Tricholoma argyraceum

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Tricholoma_argyraceum
http://www.species.be/nl/45861
http://waarnemingen.be/soort/photos/673738

Zilverlinde

Tilia tomentosa brabant

houtige plant

hoofdtoegang

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverlinde
http://waarnemingen.be/soort/photos/147956

Zilvermeeuw

Larus argentatus

vogels

overvliegend

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilvermeeuw
http://www.species.be/nl/4580
http://waarnemingen.be/soort/photos/205

Zilverschoon

Potentilla anserina

kruidige plant

weide/divers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverschoon
http://www.species.be/nl/24159
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=294&titel=zilverschoon - Poten
http://waarnemingen.be/soort/photos/7248

Zilverstreep

Deltote bankiana

vlinders

Zoete kers
(Boskers)

Prunus avium

houtige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverstreep
http://www.species.be/nl/25579
http://waarnemingen.be/soort/photos/8748
bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium
http://www.species.be/nl/24168
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=752&titel=zoete kers

http://waarnemingen.be/soort/photos/7261
Zoethout

Glycyrrhiza glabra

kruidige plant

Zoetwaterpissebed
Gewone zoetwaterpissebed

Asellus aquaticus

schaaldieren

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoethout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetwaterpissebed
http://www.species.be/nl/6904
http://waarnemingen.be/soort/photos/9083

Zomerbladroller

Ditula angustiorana

vlinders

Zomereik

Quercus robur

houtige plant

Zomprus

Juncus articulatus

kruidige plant

Zonnebloem

Helianthus annuus

kruidige plant
exoot

Zuidelijk spitskopje

Conocephalus fuscus
Conocephalus discolor

sprinkhanen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_spitskopje
http://www.species.be/nl/23320
http://waarnemingen.be/soort/photos/1904

Zuidelijke stofuil

Hoplodrina ambigua

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_stofuil
http://www.species.be/nl/25633
http://waarnemingen.be/soort/photos/9494

Zuringschurftzwam
Schurft op Ridderzuring

Venturia rumicis

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schurft_(planten)
http://www.species.be/nl/46487

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomerbladroller
http://www.species.be/nl/26225
http://waarnemingen.be/soort/photos/9087
bos/dreef/weide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik
http://www.species.be/nl/23805
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=308&titel=zomereik - Quercus r
http://waarnemingen.be/soort/photos/7286
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomprus
http://www.species.be/nl/23844
http://waarnemingen.be/soort/photos/6913

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnebloem
http://waarnemingen.be/soort/photos/6848

http://waarnemingen.be/soort/photos/28885
Zuringwants
Zuringrandwants

Coreus marginatus

wantsen

Zurkel
Tuinzuring

Rumex acetosa?

kruidige plant

Rumex rugosus?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuringwants
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Coreus+marginatus&x=7&y=6
http://waarnemingen.be/soort/photos/1510
akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuring
http://waarnemingen.be/soort/photos/7378

Zwaluwtong

Fallopia convolvulus

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaluwtong
http://www.species.be/nl/24065
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=153&titel=zwaluwtong - Fallopi
http://waarnemingen.be/soort/photos/6779

Zwanenbloem

Butomus umbellatus

kruidige plant

vijver

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwanebloem
http://www.species.be/nl/2498
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=541&titel=zwanenbloem - Buto
http://waarnemingen.be/soort/photos/6496

Zwanenmossel

Anodonta cygnea

weekdieren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwanemossel
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Anodonta+cygnea&x=8&y=5
http://waarnemingen.be/soort/photos/19855

Zwart beertje

Atolmis rubricollis

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_beertje
http://www.species.be/nl/24366
http://waarnemingen.be/soort/photos/8375

Zwartbandspanner

Xanthorhoe fluctuata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartbandspanner
http://www.species.be/nl/25198
http://waarnemingen.be/soort/photos/1454

Zwarte bes

Ribes nigrum 'Titania'

houtige plant

Zwarte c-uil

Xestia c-nigrum

vlinders

Zwarte els

Alnus glutinosa

houtige plant

Zwarte kluifzwam

Helvella lacunosa

fungi

kleinfruit

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_bes
http://www.species.be/nl/23829
http://waarnemingen.be/soort/photos/7316
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_c-uil
http://www.species.be/nl/25795
http://waarnemingen.be/soort/photos/1972

bos

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_els
http://www.species.be/nl/23522
http://waarnemingen.be/soort/photos/6359
http://en.wikipedia.org/wiki/Helvella_lacunosa
http://www.species.be/nl/36066
http://waarnemingen.be/soort/photos/16469

Zwarte mees

Periparus ater
Parus ater

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_mees
http://www.species.be/nl/4649
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=376&menuentry=so
http://waarnemingen.be/soort/photos/209

Zwarte mosterd

Brassica nigra

kruidige plant

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_mosterd
http://www.species.be/nl/23550
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=791&titel=zwarte mosterd - Bra
http://waarnemingen.be/soort/photos/6480

Zwarte nachtschade

Solanum nigrum

kruidige plant

akker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_nachtschade
http://www.species.be/nl/search_sc.php?sc_name=Solanum+nigrum&x=6&y=7
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=361&titel=zwarte nachtschade
http://waarnemingen.be/soort/photos/135711

Zwarte populier

Populus nigra

houtige plant

1 solitair

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_populier
http://www.species.be/nl/24203
http://waarnemingen.be/soort/photos/7232

Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

vogels

Zwarte toorts

Verbascum nigrum

kruidige plant

Zwarte trilzwam

Exidia plana

fungi

Zwarte viltzwam

Chaetosphaerella phaeostroma

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_roodstaart
http://www.species.be/nl/4616
http://waarnemingen.be/soort/photos/356
kalkheuvel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_toorts
http://www.species.be/nl/24234
http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?lang=nl&detail=566&titel=zwarte toorts - Verba
http://waarnemingen.be/soort/photos/7610
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_trilzwam
http://www.species.be/nl/34784
http://waarnemingen.be/soort/photos/16577

http://www.species.be/nl/32019
http://waarnemingen.be/soort/photos/24510

Zwartgroene melkzwam

Lactarius necator

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lactarius_necator
http://waarnemingen.be/soort/photos/15724

Zwartkamdwergspanner

Gymnoscelis rufifasciata

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkamdwergspanner
http://www.species.be/nl/25058
http://waarnemingen.be/soort/photos/8388

Zwartkop

Sylvia atricapilla

vogels

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkop
http://www.species.be/nl/3978
http://waarnemingen.be/soort/photos/213

Zwartpurperen russula

Russula undulata

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Russula
http://www.species.be/nl/43370
http://waarnemingen.be/soort/photos/15725

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartsprietdikkopje
http://www.species.be/nl/4454
http://waarnemingen.be/soort/photos/717

Zwartvlekwinteruil

Conistra rubiginosa

vlinders

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartvlekwinteruil
http://www.species.be/nl/25561
http://waarnemingen.be/soort/photos/9891

Zwartwitte veldridderzwam
Kale veldridderzwam?

Melanoleuca melaleuca
Melanoleuca polioleuca?

fungi

http://en.wikipedia.org/wiki/Melanoleuca_melaleuca
http://www.species.be/nl/38169
http://waarnemingen.be/soort/photos/27740
http://waarnemingen.be/soort/photos/13973

Zwavelgeel schijfzwammetje

Bisporella sulfurina

fungi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helotiaceae
http://www.species.be/nl/30721
http://waarnemingen.be/soort/photos/16477

