KNNV‐afdeling IJssel en Lek

versie 28‐jan‐13

Excursie naar Utrecht‐Groenekan, Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk en Berkenwoude
Zaterdag 26 januari 2013, 7 deelnemers
Het was koud weer, zwaar bewolkt met af en toe sneeuw, matige wind en ca. ‐3 graden
Vogels
Wetenschappelijke naam
Accipiter nisus
Aix galericulata
Alopochen aegyptiaca
Anas penelope
Anas plathyrhynchos
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser serrirostris
Anthus pratensis
Ardea alba
Ardea cinerea
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Branta canadensis
Branta hutchinsii
Branta leucopsis
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Chroicocephalus ridibundus
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Cygnus bewickii
Cygnus olor
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Gallinula chloropus
Haematopus ostralegus
Larus argentatus
Larus canus
Larus marinus
Lophodytes cucullatus
Lymnocryptes minimus
Margellus albellus
Numenius arquata
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax carbo
Phasianus colchicus

Nederlandse naam
sperwer
mandarijneend
Nijlgans
smient
wilde eend
krakeend
kolgans
grauwe gans
toendrarietgans
graspieper
grote zilverreiger
blauwe reiger
steenuil
tafeleend
kuifeend
grote Canadese gans
kleine Canadese gans
brandgans
buizerd
putter
sijs
kokmeeuw
holenduif
houtduif
zwarte kraai
roek
kauw
pimpelmees
kleine zwaan
knobbelzwaan
rietgors
roodborst
torenvalk
vink
meerkoet
waterhoen
scholekster
zilvermeeuw
stormmeeuw
grote mantelmeeuw
kokardezaagbek
bokje
nonnetje
wulp
koolmees
huismus
aalscholver
fazant

status

RL gevoelig
RL gevoelig
RL kwetsbaar

RL gevoelig
zeer zeldzaam

RL gevoelig

Pica pica
Podiceps cristatus
Recurvirostra avosetta
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus pilaris
Vanellus vanellus

ekster
fuut
kluut
Turkse tortel
spreeuw
dodaars
casarca
bergeend
tureluur
winterkoning
koperwiek
merel
kramsvogel
kievit

Zoogdieren
Wetenschappelijke naam
Lepus europaeus

Nederlandse naam
haas

status

Planten
Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Phragmites australis
Populus spec
Rubus caesius
Salix spec
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia

Nederlandse naam
gewone esdoorn
zwarte els
ruwe berk
hazelaar
eenstijlige meidoorn
es
klimop
riet
een populier
dauwbraam
een wilg
gewone vlier
wilde lijsterbes

status

RL gevoelig

RL gevoelig

