KNNV‐afdeling IJssel en Lek

versie 22‐jan‐13

Excursie naar het Hellegatsplein, de Brouwersdam, Schouwen en Noord‐Beveland
Zaterdag 12 januari 2013, 16 deelnemers
Het was fraai weer, vrijwel onbewolkt met matige wind en ca. 3 graden
Vogels

Wetenschappelijke naam
Alopochen aegyptiaca
Anas clypeata
Anas penelope
Anas plathyrhynchos
Anas strepera
Anser anser
Anthus pratensis
Ardea alba
Ardea cinerea
Arenaria interpres
Aythya fuligula
Branta bernicla
Branta canadensis
Branta leucopsis
Bucephala clangula
Buteo buteo
Calidris alba
Carduelis carduelis
Chroicocephalus ridibundus
Clangula hyemalis
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Cygnus olor
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Gallinula chloropus
Gavia stellata
Haematopus ostralegus
Larus argentatus
Larus canus
Larus marinus
Melanita nigra
Mergus serrator
Numenius arquata
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax carbo

Nederlandse naam
Nijlgans
slobeend
smient
wilde eend
krakeend
grauwe gans
graspieper
grote zilverreiger
blauwe reiger
steenloper
kuifeend
rotgans
grote Canadese gans
brandgans
brilduiker
buizerd
drieteenstrandloper
putter
kokmeeuw
ijseend
holenduif
houtduif
zwarte kraai
kauw
pimpelmees
knobbelzwaan
roodborst
torenvalk
vink
meerkoet
waterhoen
roodkeelduiker
scholekster
zilvermeeuw
stormmeeuw
grote mantelmeeuw
zwarte zee‐eend
middelste zaagbek
wulp
koolmees
huismus
aalscholver

status
RL kwetsbaar

RL gevoelig
RL gevoelig

RL gevoelig

RL gevoelig
RL gevoelig

RL gevoelig

Phasianus colchicus
Phoenicopterus chilensis
Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus ruber
Pica pica
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Recurvirostra avosetta
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Vanellus vanellus

fazant
Chileense flamingo
flamingo
Caribische flamingo
ekster
goudplevier
zilverplevier
kuifduiker
fuut
kluut
Turkse tortel
spreeuw
dodaars
bergeend
tureluur
winterkoning
koperwiek
merel
kievit

zeldzaam

RL verdwenen als broedvogel

RL gevoelig

Zoogdieren

Wetenschappelijke naam
Halichoerus grypus
Oryctolagus cuniculus
Phoca vitulina

Nederlandse naam
grijze zeehond
konijn
gewone zeehond

status
RL gevoelig

Mossen
Wetenschappelijke naam
Brachythecium rutabulum
Campylopus introflexus
Hypnum cupressiforme
Syntrichia ruralis var arenicola

Nederlandse naam
gewoon dikkopmos
grijs kronkelsteeltje
gesnaveld klauwtjesmos
groot duinsterretje

status

Korstmossen
Wetenschappelijke naam
Lecidella elaeochroma
Xanthoria parietina

Nederlandse naam
gewoon purperschaaltje
groot dooiermos

status

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

status

Buccinum undatum

wulk

RL kwetsbaar

Weekdier

Planten

Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Ammophila arenaria

Nederlandse naam
gewone esdoorn
helm

status

Betula pendula
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Hippophae rhamnoides
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Populus spec
Rubus caesius
Salix spec
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia

ruwe berk
eenstijlige meidoorn
es
klimop
duindoorn
riet
grove den
een populier
dauwbraam
een wilg
gewone vlier
wilde lijsterbes

