
KNNV-afdeling IJssel en Lek

Planten

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Acer campestre spaanse aak

Acer platanoides, var. rode Noorse esdoorn

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn

Achillea millefolium duizendblad

Aegopodium podagraria zevenblad

Aesculus hippocastanum witte paardenkastanje

Alliaria petiolata look-zonder-look

Alnus glutinosa zwarte els

Alopecurus geniculatus geknikte vossenstaart

Alopecurus pratensis grote vossenstaart

Angelica archangelica grote engelwortel

Anisantha sterilis ijle dravik

Anthriscus sylvestris fluitenkruid

Arctium lappa grote klit

Bellis perennis madeliefje

Brassica rapa raapzaad

Bromus hordeaceus zachte dravik

Callitriche platycarpa gewoon sterrenkroos

Caltha palustris ssp palustris gewone dotterbloem

Capsella bursa-pastoris herderstasje

Cardamine flexuosa bosveldkers

Cardamine hirsuta kleine veldkers

Cardamine pratensis pinksterbloem

Carex acuta scherpe zegge

Carex acutiformis moeraszegge

Carex disticha tweerijige zegge

Carex hirta ruige zegge

Carex riparia oeverzegge

Carex vesicaria blaaszegge

Cerastium fontanum ssp vulgare gewone hoornbloem

Cerastium glomeratum kluwenhoornblad

Ceratophyllum demersum grof hoornblad

Chenopodium ficifolium stippelganzenvoet

Carduus crispus kruldistel

Cirsium arvense akkerdistel

Cirsium palustre Kale jonker

Cirsium vulgare speerdistel

Convolvulus sepium haagwinde

Cornus sanguinea rode kornoelje

Corylus avilana hazelaar

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn

Dactylis glomerata kropaar

Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren

Dryopteris dilatata brede stekelvaren

Dryopteris filix-mas mannetjesvaren

Epilobium hirsutum harig wilgenroosje

Equisetum palustre lidrus

Eleocharis palustris gewone waterbies

Erophila verna vroegeling

Euonymus europaeaus wilde kardinaalsmuts

Ficaria verna gewoon speenkruid sl

Filipendula ulmaria moerasspirea

Fraxinus excelsior gewone es

Galeopsis tetrahit gewone hennepnetel

Galium aparine kleefkruid

Galium mollougo glad walstro

Geranium dissectum slipbladige ooievaarsbek

Geranium molle zachte ooievaarsbek

Geranium robertianum robertskruid

Glechoma hederacea hondsdraf

Glyceria fluitans mannagras

Glyceria maxima liesgras

Heracleum mantegazzianum reuzenberenklauw

Heracleum sphondylium gewone berenklauw

Holcus lanatus gestreepte witbol

Hyacinthoidus non-scripta wilde hyacint

Iris pseudacorus gele lis

Juglans regia okkernoot

Juncus effesus pitrus

Lamiastrum galeobdolon ssp argentatum bonte gele dovenetel

Laminum album witte dovenetel

Lamium purpureum paarse dovenetel

Lapsana communis akkerkool

Lemna trisulca puntkroos

Lycopus europaeus wolfspoot

Lysimachia nummularis penningkruid

Lythrum salicaria grote kattenstaart

Excursie naar het Lingebos

Zaterdag 5 mei 2018,  6 deelnemers

veel zon, matige wind, 25 graden

Zaterdag 15 mei 2010, 8 deelnemers, leiding Kjell Nilsen

Aardig weer met af en toe zon en ca. 15 graden

Excursie naar het Lingebos

Zaterdag 25 mei 2013,  10 deelnemers, leiding Margreeth Kersbergen

veel zon, matige wind, 14 graden

Excursie naar het Lingebos



Matricaria discoidea schijfkamille

Myosotis arvensis akkervergeet-me-nietje

Nuphar lutea gele plomp

Nymphaea alba witte waterlelie

Persicaria amphibia veenwortel

Phleum pratense ssp pratense timoteegras

Phragmites australis riet

Plantago lanceolata smalle weegbree

Plantago major ssp major grote weegbree

Platanus hispanica plataan

Poa pratensis straatgras

Poa trivialis ruw beemdgras

Populus alba witte abeel

Populus x canescens (P. alba x tremula) Grauwe abeel

Populus italica Italiaanse populier

Populus nigra zwarte populier

Populus spec een populier

Potamogeton spec een fonteinkruid

Potentilla anserina zilverschoon

Potentilla reptans vijfvingerkruid

Prunus avium zoete kers

Prunus padus gewone vogelkers

Quercus robur zomereik

Quercus rura Amerikaanse eik

Ranunculus acris scherpe boterbloem

Ranunculus repens kruipende boterbloem

Rhamnus frangula sporkehout

Rorippa sylvestris akkerkers

Rosa rugosa rimpelroos

Rubus caesius dauwbraam

Rumex acetosa veldzuring

Rumex acetosella schapenzuring

Rumex crispus krulzuring

Rumex hydrolapathum waterzuring

Rumex obtusifolius ridderzuring

Rumex x pratensis ( crispus x obtusifolius) Bermzuring

Sagina micropetala uitstaande vetmuur

Sagina procumbens liggend vetmuur

Salix alba schietwilg

Salix cinerea grauwe wilg

Salix spec een wilg

Sambucus nigra gewone vlier

Senecio vulgaris klein kruiskruid

Solanum dulcamara bitterzoet

Sorbus aucuparia wilde lijsterbes

Sparganium erectum grote egelskop

Spirodela polyrhiza veelwortelig kroos

Stellaria media vogelmuur

Symphytum officinale gewone smeerwortel

Taraxacum officinale paardenbloem

Tilia platyphyllos zomerlinde

Tilia ssp een linde

Trifolium dubium kleine klaver

Trifolium pratense rode klaver

Trifolium repens witte klaver

Typha latifolia grote lisdodde

Ulmus glabra ruwe iep

Ulmus x hollandica iep, een hollandica

Ulmus minor gladde iep

Urtica dioica grote brandnetel

Veronica arvensis veldereprijs

Veronica beccabunga beekpunge

Veronica chamaedrys gewone ereprijs

Veronica hederifolia klimopereprijs

Veronica persica grote ereprijs

Veronica serpyllifolia tijmereprijs

Mossen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Barbula convoluta gewoon smaragdsteeltje

brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos

Bryum argenteum zilvermos

Bryum capillare gedraaid knikmos

Ceratodon purpureus gewoon purpersteeltje

Grimmia pulvinata gewoon muisjesmos

Hypnum cupressiforme gesnaveld klauwtjesmos

Kindbergia praelonga fijn laddermos

Orthotrichum affine gewone haarmuts

Orthotrichum anomalum gesteelde haarmuts

Rhytidiadelphus squarrosus gewoon haakmos

Riccia bifurca gevoord landvorkje

Tortula muralis gewoon muursterretje

Ulota bruchii knotskroesmos

Korstmossen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Caloplaca holocarpa muurzonnetje

Candelaria concolor vals dooiermos

Circinaria contorta rond dambordje

Cladonia fimbriata kopjes-bekermos

Evernia prunastri eikenmos



Flavoparmelia caperata bosschildmos

Flavoplaca citrina gewone citroenkorst

Hypotrachyna revoluta gebogen schildmos

Lecanora campestris kastanjebruine schotelkorst

Lecanora chlarotera witte schotelkorst

Lecanora muralis muurschotelkorst

Lecidella elaeochroma gewoon purperschaaltje

Lecidella stigmatea steenpurperschaaltje

Lepraria finkii gelobde poederkorst

Parmelia sulcata gewoon schildmos

Physcia adscendens kapjesvingermos

Physcia caesia stoeprandvingermos

Punctelia borreri witstippelschildmos

Punctelia subrudecta gestippeld schildmos

Xanthoria calcicola oranje dooiermos

Xanthoria candelaria kroezig dooiermos

Xanthoria parietina groot dooiermos

Geleedpotigen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Agapanthia villosoviridescens distelboktor

Aglais io dagpauwoog

Aglaostigma fulvipes een echte bladwesp

Alliaria petiolata kleine rouwvlieg

Alsophila aescularia voorjaarsboomspanner

Anania hortulata brandnetelmot

Anax imperator grote keizerlibel

Andrena chrysosceles goudpootzandbij

Andrena proxima fluitenkruidbij

Anorthoa munda dubbelstipvoorjaarsuil

Anthocharis cardamines oranjetipje

Anthophila fabriciana brandnetelmot

Apoderus coryli Hazelaarbladrolkever

Bibio marci rouwvlieg

Bombus (Bombus) spec aardhommel-groep

Bombus pascuorum akkerhommel

Brachytron pratense glassnijder

Cantharis fusca zwartpootsoldaatje

Cantharis obscura een soldaatje

Cantharis pellucida zwart soldaatje

Cantharis thoracica een soldaatje

Cassida vibex distelschildkever

Cataclysta lemnata kroosvlinder

Cauchas rufimitrella pinksterbloemlangsprietmot

Celastrina argiolus boomblauwtje

Celypha lacunana brandnetelbladroller

Cephidae spec een halmwesp

Cercopis vulnerata bloedcicade

Chrysolina polita moertje

Coccinella septempunctata zevenstippelig lieveheersbeestje

Coenagrion pulchellum variabele waterjuffer

Cordulia aenea smaragdlibel

Coreus marginatus zuringwants

Denticollis linearis slanke kniptor

Dictyla convergens een netwants

Dolycoris baccarum bessenwants

Elachista maculicerusella grijsgevlekte grasmineermot

Elophila nymphaeata waterleliemotje

Empis tessellata grote dansvlieg

Epirrhoe alternata gewone bandspanner

Epistrophe spec een bandzweefvlieg

Erannis defoliaria grote wintervlinder

Eristalis horticola bosbijvlieg

Eristalis intricaria hommelbijvlieg

Eristalis pertinax kegelbijvlieg

Eristalis tenax blinde bij

Erythromma najas grote roodoogjuffer

Ethmia quadrillella kleine zwartwitmot

Eupsilia transversa wachtervlinder

Eurydema oleracea koolwants

Euthrix potatoria rietvink

Eutomostethus ephippium een echte bladwesp

Forficula auricularia gewone oorworm

Gastrophysa viridula groen zuringhaantje

Glyphipterix simpliciella kleine parelmot

Gyrinus spec een schrijvertje

Halyzia sedecimguttata meeldauwlieveheersbeestje

Harmonia axyridis veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

Harpocera thoracica een blindwants

Helophilus hybridus moeraspendelvlieg

Helophilus pendulus gewone pendelvlieg

Ichneumonida spec een sluipvlieg

Ischnura elegans lantaarntje

Libellula depressa platbuik

Libellula quadrimaculata viervlek

Liocoris tripustulatus brandnetelwants

Liophloeus tessulatus een snuitkever

Lipara lucens sigaargalvlieg

Lomaspilis marginata gerande spanner

Melanostoma mellinum gewone driehoekszweefvlieg

Mesembrina meridiana schorsvlieg

Metellina spec een strekspin



Micropterix calthella dotterbloemmoermot

Miris striatus een blindwants

Nephrotoma appendiculata een langpootmug

Nomada marshamella donkere wespbij

Oniscus asellus kelderpissebed

Operophtera brumata kleine wintervlinder

Otiorhynchus sulcatus gegroefde lapsnuitkever

Pachygnatha listeri bosdikkaak

Pachyprotasis rapae een echte bladwesp

Paederus riparius gewone oeverkortschildkever

Palomena prasina groene stinkwants

Panorpa communis gewone schorpioenvlieg

Pararge aegeria bont zandoogje

Pardosa spec een wolfspin

Parhelophilus versicolor gewone fluweelzweefvlieg

Phyllobius pomaceus groene bladsnuitkever

Pieris brassicae groot koolwitje

Pieris napi klein geaderd witje

Pieris rapae klein koolwitje

Pipiza lugubris donkere platbek

Pisaura mirabilis kraamwebspin

Platycheirus albimanus micaplatvoetje

Propylea quatuordecimpunctata veertienstippeling lieveheersbeestje

Psyllobora vigintiduopunctata citroenlieveheersbeestje

Ptychoptera albimana een glansmug

Pyrausta aurata muntvlindertje

Pyrochroa serraticornis roodkopvuurkever

Rhagio scolopaceus gewone snipvlieg

Rhingia campestris gewone snuitvlieg

Sarcophaga spec een dambordvlieg

Scathophaga stercoraria strontvlieg

Scolopostethus affinis een bodemwants

Selandria serva een echte bladwesp

Sialis cf lutaria elzenvlieg

Silis ruficollis moerasweekschildkever

Syrphus vitripennis kleine bandzweefvlieg

Temnostoma bombylans donkere wespvlieg

Tenthredo atra een echte bladwesp

Tenthredo mesomela een echte bladwesp

Tenthredopsis spec een echte bladwesp

Tephritis hyoscyami grijze distelboorvlieg

Tetragnatha extensa gewone strekspin

Tetragnatha spec een strekspin

Tipula oleracea een langpootmug

Tipula spec een langpootmug

Xylota ignava grote rode bladloper

Xysticus cristatus gewone krabspin

Yponomeuta cagnagella kardinaalsmutsstippelmot

Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot

Tetrix subulata zeggendoorntje

Tettigonia viridissima grote groene sabelsprinkhaan

Tipula cava een langpootmug

Tipula lunata een langpootmug

Tipula maxima een langpootmug

Tipula oleracea een langpootmug

Tipula spec een langpootmug

Tipula vernalis een langpootmug

Vespa crabro hoornaar

Xylota segnis Gewone rode bladloper

Xysticus cristatus gewone krabspin

Xysticus lanio boskrabspin

Yponomeuta cagnagella kardinaalsmutsstippelmot

Yponomeuta evonymella vogelkersstippelmot

Vogels

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Acrocephalus scirpaceus kleine karekiet

Actitis hypoleucos oeverloper

Alopochen aegyptiaca nijlgans

Anas plathyrhynchos wilde eend

Anser anser grauwe gans

Apus apus gierzwaluw

Ardea cinerea blauwe reiger

Aythya fuligula kuifeend

Branta canadensis grote Canadese gans

Buteo buteo buizerd

Carduelis carduelis putter

Cettia cetti Cetti's zanger

Chloris chloris groenling

Chroicocephalus ridibundus kokmeeuw

Ciconia ciconia ooievaar

Columba palumbus houtduif

Corvus corone zwarte kraai

Corvus monedula kauw

Cuculus canorus koekoek

Cyanistes caeruleus pimpelmees

Cygnus olor knobbelzwaan

Delichon urbica huiszwaluw

Dendrocopus major grote bonte specht

Emberiza schoeniclus rietgors

Erithacus rubecula roodborst

Falco tinnunculus torenvalk



Fringilla coelebs vink

Fulica atra meerkoet

Gallinula chloropus waterhoen

Garrulus glandarius gaai

Haematopus ostralegus scholekster

Hirundo rustica boerenzwaluw

Larus Argentatus zilvermeeuw

Larus fuscus kleine mantelmeeuw

Luscinia megarhynchos nachtegaal

Mareca strepera krakeend

Motacilla alba witte kwikstaart

Oriolus oriolus wielewaal

Parus major koolmees

Phalacrocorax carbo aalscholver

Phasianus colchicus fazant

Phylloscopus collybita tjiftjaf

Phylloscopus trochilus fitis

Pica pica ekster

Picus viridis groene specht

Podiceps cristatus fuut

Sterna hirundo visdief

Sturnus vulgaris spreeuw

Sylvia atricapilla zwartkop

Sylvia borin tuinfluiter

Sylvia communis grasmus

Troglodytes troglodytes winterkoning

Turdus merula merel

Turdus philomelos zanglijster

Vanellus vanellus kievit

Zoogdier

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Lepus europaeus haas

Weekdieren

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Arianta arbustorum heesterslak

Arion rufus gewone naaktslak

Cepaea nemoralis gewone tuinslak

Cornu aspersum segrijnslak

Lymnaea stagnalis gewone poelslak

Succinea putris gewone barnsteenslak

Trichia hispida gewone haarslak

Paddenstoelen

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status

Ganoderma applanatum platte tonderzwam

Polyporus ciliatus voorjaarshoutzwam

Polyporus squamosus zadelzwam

Psilocybe fascicularis var fascicularis gewone zwavelkop

Taphrina pruni narrentasje

Trametes versicolor gewoon elfenbankje


