versie 7‐jul‐13

KNNV-afdeling IJssel en Lek
Excursie naar De Groene Jonker en De Meije
Zaterdag 22 juni 2013, 7 deelnemers
Harde wind, zo af en toe een buitje, 17 graden
Planten
Wetenschappelijke naam
Acer campestre
Achillea millefolium
Alisma plantago-aquatica
Allium ursinum
Alnus glutinosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Aronia x prunifolia
Bellis perennis
Butomus umbellatus
Callitriche platycarpa
Caltha palustris ssp palustris
Cardamine hirsuta
Carex acutiformis
Carex hirta
Carex paniculata
Centaurea jacea sl
Cerastium fontanum ssp vulgare
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Craetegus spec.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dryopteris dilatata
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Equisetum fluviatile
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium molle
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Humulus lupulus
Hydrocharis morsus-ranae
Iris pseudacoris
Juncus compressus
Juncus effusus
Juncus tenui
Lamium album
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne

Nederlandse naam
Spaanse aak
duizendblad
grote waterweegbree
daslook
zwarte els
gewone engelwortel
fluitenkruid
appelbes
madeliefje
zwanenbloem
gewoon sterrrenkroos
gewone dotterbloem
kleine veldkers
moeraszegge
ruige zegge
pluimzegge
knoopkruid
gewone hoornbloem
akkerdistel
kale jonker
speerdistel
een meidoorn
groot streepzaad
kropaar
peen
brede stekelvaren
kweek
harig wilgenroosje
holpijp
koninginnekruid
moerasspirea
kleefkruid
glad walstro
zachte ooievaarsbek
hondsdraf
liesgras
gewone berenklauw
gestreepte witbol
zachte witbol
hop
kikkerbeet
gele lis
platte rus
pitrus
tengere rus
witte dovenetel
gewone margriet
Engels raaigras

status

zeldzaam beschermd

zeldzaam
beschermd

Lonicera periclymenum
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia spec
Malva sylvestris
Matricaria discoidea
Mentha aquatica
Myosotis scorpoides ssp scorpoides
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Pastinaca sativa ssp sativa
Persicaria hydropiper
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense ssp pratense
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major ssp major
Poa annua
Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhamnus frangula
Rhinanthus angustifolius
Rorippa amphibia
Rubus fruticosus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix spec
Sambucus nigra
Scutellaria galericulata
Silene dioica
Silene flos-cuculi
Solanum dulcamara
Sorbus aucuparia
Spirodela polyrhiza
Stellaria media
Symphytum vulgare
Taraxacum officinale
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Typha latifolia
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Vicia cracca
Vicia sepium

wilde kamperfoelie
wolfspoot
penningkruid
een wederik
groot kaasjeskruid
schijfkamille
watermunt
moerasvergeet-mij-nietje
gele plomp
witte waterlelie
pastinaak
waterpeper
melkeppe
rietgras
timoteegras
riet
smalle weegbree
grote weegbree
straatgras
gewoon varkensgras
zilverschoon
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
blaartrekkende boterbloem
sporkehout
grote ratelaar
gele waterkers
gewone braam
veldzuring
krulzuring
ridderzuring
een wilg
gewone vlier
blauw glidkruid
dagkoekoeksbloem
echte koekoeksbloem
bitterzoet
wilde lijsterbes
veelwortelig kroos
vogelmuur
gewone smeerwortel
paardenbloem
liggende klaver
rode klaver
witte klaver
grote lisdodde
grote brandnetel
echte valeriaan
vogelwikke
heggenwikke

Mossen
Wetenschappelijke naam
Brachythecium rutabulum
Mnium hornum

Nederlandse naam
gewoon dikkopmos
gewoon sterrenmos

status

Plagiomnium undulatum
Sphagnum spec

gerimpeld boogsterrenmos
een veenmos

Geleedpotigen
Wetenschappelijke naam
Agapanthia villosoviridescens
Anania hortulata
Anasimyia lineata
Attactogenus plumbeus
Bombus campestris
Bombus hypnorum
Bombus pratorum
Bombus terristris
Calameuta filiformis
Cantharis fusca
Cantharis lateralis
Cantharis rufa
Chrysopidae spec
Chrysopilus cristatus
Cionus scrophulariae
Cochylis dubitana
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Crabro scutellatus
Diachrysia chrysitis
Dioctria hyalipennis
Eilema griseola
Elateridae spec
Eristalis intricaria
Eristalis tenax
Erythromma najas
Harmonia axyridis
Helophilus pendulus
Ichneumonidae spec
Ischnura elegans
Macrophya duodecimpunctata
Micropezidae spec
Nemophora degeerella
Orthetrum cancellatum
Oxycera leonina
Panorpa communis
Phlogophora meticulosa
Pyrrhosoma nymphula
Scatophaga stercoraria
Sphaerophoria scripta
Stenoptilia pterodactyla
Xylota segnis

Nederlandse naam
distelboktor
brandnetelmot
snuitwaterzweefvlieg
een snuitkever
gewone koekoekshommel
boomhommel
weidehommel
aardhommel
een halmwesp
zwartpootsoldaatje
een soldaatje
rood soldaatje
een gaasvlieg
een snipvlieg
helmkruidbladschaver
blauwedistelbladroller
azuurwaterjuffer
variabele waterjuffer
bleke zweefwesp
koperuil
gewone bladjager
glad beertje
een kniptor
hommelbijvlieg
blinde bij
grote roodoogjuffer
veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
gewone pendelvlieg
een gewone sluipwesp
lantaarntje
een echte bladwesp
een spillebeenvlieg
geelbandlangsprietmot
gewone oeverlibel
zwart verfdrupje
gewone schorpioenvlieg
agaatvlinder
vuurjuffer
strontvlieg
grote langlijf
ereprijsvedermot
gewone rode bladloper

status

Vogels
Wetenschappelijke naam
Acrocephalus schoenobaenus
Apus apus
Fringilla coelebs
Hirundo rustica

Nederlandse naam
rietzanger
gierzwaluw
vink
boerenzwaluw

status

zeldzaam

RL gevoelig

Luscinia megarhynchos
Parus major
Phalacrocorax carbo
Phylloscopus collybita
Troglodytes troglodytes

nachtegaal
koolmees
aalscholver
tjiftjaf
winterkoning

RL kwetsbaar

