KNNV-afdeling IJssel en Lek

versie 1-nov-13

Excursie naar de Regte Heide en een klein stukje Annanina's Rust
Zaterdag 12 oktober 2013, 10 deelnemers
Mooi weer, we begonnen met 4 graden, later 12 graden
Planten
Wetenschappelijke naam
Achilla millefolium
Aesculus hippocastanum
Artemisia vulgaris
Betula pendula
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Castanea sativa
Ceratocapnos claviculata
Cirsium arvense
Conyza canadensis
Corylus avellana
Deschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Dryopteris dilitata
Fagus sylvatica
Hedera helix
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens parviflora
Juncus effusus
Larix spec
Molinia caerulea
Pinus nigra ssp maritima
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major ssp major
Prunus serotina
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus repens
Rhamnus frangula
Rhododendron spec
Robinia pseudoacacia
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Solanum dulcamara
Solanum nigra sssp nigrum
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Tsuga spec
Urtica dioica

Nederlandse naam
duizendblad
witte paardenkastanje
bijvoet
ruwe berk
zachte berk
struikhei
tamme kastanje
rankende helmbloem
akkerdistel
Canadese fijnstraal
hazelaar
bochtige smele
gewoon vingerhoedskruid
brede stekelvaren
beuk
klimop
Sint-Janskruid
gewoon biggekruid
hulst
klein springzaad
pitrus
een lariks
pijpenstrootje
Corsicaanse den
grove den
smalle weegbree
grote weegbree
Amerikaanse vogelkers
zomereik
Amerikaanse eik
kruipende boterbloem
sporkehout/vuilboom
rododendron in struikvorm
gewone acacia
gewone braam
framboos
bitterzoet
zwarte nachtschade
wilde lijsterbes
vogelmuur
boerenwormkruid
een Hemlockspar
grote brandnetel

status

Mossen
Wetenschappelijke naam
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Barbula convoluta
Brachythecium rutabulum
Campylopus flexuosus
Campylopus introflexus
Campylopus pyriformis
Dicranella heteromalla

Nederlandse naam
groot rimpelmos cfs
gewoon knopjesmos
gewoon smaragdsteeltje
gewoon dikkopmos cfs
boskronkelsteeltje cfs
grijs kronkelsteeltje cfs
breekblaadje
gewoon pluisjesmos cfs

status

Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme f cupressiforme ss
Hypnum jutlandicum
Kindbergia praelonga
Lophocolea bidentata
Lophocolea semiteres
Mnium hornum
Orthodontium lineare
Plagiothecium laetum
Pohlia nutans
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperum
Polytrichum longisetum
Pseudoscleropodium purum
Thuidium tamariscinum

gewoon gaffeltandmos
gesnaveld klauwtjesmos cfs
heideklauwtjesmos
fijn laddermos
gewoon kantmos
gaaf kantmos
gewoon sterrenmos
geelsteeltje cfs
krom platmos
gewoon peermos cfs
fraai haarmos cfs
zandhaarmos
gerand haarmos
groot laddermos
gewoon thujamos

Korstmossen
Wetenschappelijke naam
Cladonia fimbriata
Lepraria incana
Phlyctis argena

Nederlandse naam
kopjesbekermos
gewone poederkorst
lichtvlekje

status

Paddenstoelen
Wetenschappelijke naam
Amanita muscaria
Amanita phalloides
Amanita rubescens
Armilaria ostoyae
Bjerkandera adusta
Boletus badius
Boletus chrysenteron sl
Calocera viscosa
Chondrostereum purpureum
Collybia butyracea
Collybia maculata
Cortinarius spec
Crepidotus mollis
Dacrymyces stellatus
Daedalea quercina
Exidia plana
Galerina spec
Ganoderma lipsiense
Gymnopilus junonius
Gymnopilus sapineus
Hapalopilus rutilans
Hericium coralloides
Hydnellum spec
Hygrophoropsis aurantiaca
Hymenoscyphus spec
Inotus spec
Laccaria amethistina
Laccaria laccata
Laccaria proxima
Lactarius hepaticus
Lactarius necator
Lactarius quietus
Lactarius spec
Leccinum scabrum
Marasmius androsaceus
Marasmius rotula
Meripilus giganteus

Nederlandse naam
vliegenzwam
groene knolamaniet
parelamaniet
sombere honingzwam
grijze buisjeszwam
kastanjeboleet
roodsteelfluweelboleet sl
kleverig koraalzwammetje
paarse korstzwam
botercollybia
roestvlekkenzwam
een gordijnzwam
week oorzwammetje
oranje druppelzwam
doolhofzwam
zwarte trilzwam
een mosklokje
platte tonderzwam
prachtvlamhoed
dennenvlamhoed
kussenvormige houtzwam
kammetjesstekelzwam
een stekelzwam
valse hanenkam
een vlieskelkje
een weerschijnzwam
amethistzwam
gewone fopzwam
schubbige fopzwam
levermelkzwam
zwartgroene melkzwam
kaneelkleurige melkzwam
een melkzwam
gewone berkenboleet
paardenhaartaailing
wieltje
reuzenzwam

status

RL gevoelig zeer zeldzaam

Merulius tremellosus
Mycena epipterygia
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena haematopeus
Mycena pura
Mycena spec
Nectria cinnabarina
Oligoporus ptychogaster
Oligoporus stipticus
Paecilomyces farinosus
Paxillus involutus
Phallus impudicus
Phellinus spec
Piptoporus betulinus
Plicaturopsis crispa
Poculum firmum
Psatyrella spec
Psilocybe aerigunosa
Psilocybe capnoides
Psilocybe fascicularis var fascicularis
Psilocybe sublateritia
Rhizopogon luteolus
Russula fellea
Russula nigricans
Russula ochroleuca sl
Russula spec
Russula velenovskyi
Scleroderma areolatum
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Stereum sanguinolentum
Suillus bovinus
Trametes versicolor
Tremella mesenterica

spekzwoerdzwam
graskleefsteelmycena
helmmycena
melksteelmycena
grote bloedsteelmycena
gewoon elfenschermpje
een mycena
gewoon meniezwammetje
boompuist
bittere kaaszwam
gewone rupsenzwam
gewone krulzoom
grote stinkzwam
een vuurzwam
berkenzwam
plooivlieswaaiertje
eikentakstromakelkje
een franjehoed
echte kopergroenzwam
dennenzwavelkop
gewone zwavelkop
rode zwavelkop
okerkleurige vezeltruffel
beukenrussula
grofplaatrussula
geelwitte russula sl
een russula
schotelrussula
kleine aardappelbovist
gele aardappelbovist
gele korstzwam
dennenbloedzwam
koeienboleet
gewoon elfenbankje
gele trilzwam

Geleedpotigen
Wetenschappelijke naam
Acleris logiana
Aglais io
Alticinae spec
Apoda limacodes
Biston betularia
Caliroa varipes
Calliteara pudibunda
Chorthippus biguttulus-groep
Coccinella septempunctata
Coreus marginatus
Cyclophora albipunctata
Diurnea fagella
Elasmucha grisea
Electrophaes corylata
Forficula auricularia
Gonepteryx rhamni
Gonocerus acuteangulatus
Graphocephala fennahi
Harmonia axyridis
Leistus rufomarginatus
Nematus miliaris
Notodonta dromedarius
Oniscus asellus
Opilio saxatilis

Nederlandse naam
witte boogbladroller
dagpauwoog
een aardvlo
slakrups
peper-en-zoutvlinder
een echte bladwesp
meriansborstel
een veldsprinkhaan
zevenstippelig lieveheersbeestje
zuringwants
berkenoogspanner
voorjaarskortvleugelmot
berkenwants
kleine wortelhoutspanner
gewone oorworm
citroenvlinder
een randwants
rododendroncicade
veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
een loopkever
weidebladwesp
dromedaris
kelderpissebed
een hooiwagen

status

zeldzaam

Opisthograptis luteolata
Palomena prasina
Pararge aegeria
Phalangium opilio
Polydesmus spec
Ptilodon capucina
Rhogogaster genistae
Rhynchites bacchus
Strophosoma melanogrammum
Suillia spec
Sympecma fusca
Sympetrum vulgatum
Taleporia tubulosa
Tenthredo livida

hagedoornvlinder
groene stinkwants
bont zandoogje
gewone hooiwagen
een platrug
kroonvogeltje
een echte bladwesp
een snuitkever
een snuitkever
een afvalvlieg
bruine winterjuffer
steenrode heidelibel
sigaarzakdrager
een echte bladwesp

Vogels
Wetenschappelijke naam
Aegithalos caudatus
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Columba palumbus
Corvus corone
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Erithacus rubecula
Garrulus glandarius
Numenius arquata
Parus major
Phasianus colchicus
Picus viridis
Sitta europaea
Turdus merula

Nederlandse naam
staartmees
buizerd
putter
houtduif
zwarte kraai
pimpelmees
grote bonte specht
roodborst
gaai
wulp
koolmees
fazant
groene specht
boomklever
merel

status

Weekdieren
Wetenschappelijke naam
Lehmannia marginata
Limax maximus

Nederlandse naam
bosaardslak
tijgerslak

status

RL kwetsbaar

