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Nieuwsbrief 3 Insectenexcursies 2021 KNNV Alkmaar – Den Helder 
15 augustus 2021 
 
Schoorlse Duinen 
De excursie op 9 augustus begon met een buitje, maar daarna werd het gelukkig droog en konden we 
genieten van het rijke insectenleven. Sprinkhanen, zweefvliegen, nachtvlinders, wantsen en een paar 
bijtjes, er diende zich van alles aan. Hans vertelde over de heizijdebij, de gewone viltbij en de grote 
bloedbij. Soms worden er alleen maar mannetjes of vrouwtjes gevonden, maar de natuur weet het 
toch zo te regelen dat het uiteindelijk goed komt met de voortplanting. Dat was een geruststellende 
gedachte. Er was zoveel te zien dat we na een paar uur nog maar een paar honderd meter hadden 
afgelegd. 
 
Uiteindelijk wisten we zo’n zestig soorten op naam te brengen! De meest bijzondere waarneming 
was die van de spillenbeenvlieg Micropeza lateralis. Op de volgende pagina meer hierover. Zo’n 
excursie smaakt naar meer. Op 21 augustus gaan we daarom opnieuw op pad. Verderop in deze 
nieuwsbrief de verzamelplek. 

Wespspin - Argiope bruennichi 

Tengere pantserjuffer - Lestes virens 

Doodskopzweefvlieg - 

Myathropa florea 
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Nieuwe spillebeen in de duinen! 
In het net van Ruud bevond zich een vliegje met een platte kop en 
lange poten. Ruud probeerde hem op naam te brengen en schreef 
hierover:  
“De met het sleepnet gevangen broodmagere vlieg, die op het eerste 
gezicht op een wants leek, is waarschijnlijkheid een mannetje 
Micropeza lateralis, behorend bij de spillebeenvliegen, Micropezidae. 
Het was een heel gezoek om gegevens en foto’s te vinden.”   
Op Waarneming.nl werd de determinatie bevestigd. 

Micropeza lateralis is een zeldzame soort en was nog niet bekend uit 

het duingebied! Een erg leuke waarneming dus, als kroon op de 

excursie. 

 

 

  

Micropeza lateralis (foto Ruud Maarschall) 

Bron: Waarneming.nl 
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Komende activiteiten 
 
Zaterdagmiddag 21 augustus, 13.30 uur, Schaapskooi 
Vanmiddag gaan we op excursie in de duinen bij de Schaapskooi aan de Zeeweg naar Bergen aan Zee. 
Wilbert Kerkhof laat ons onder andere wat sprinkhanen zien en horen. Verzamelen om 13.30 uur bij 
de Schaapskooi. 
 

 
 
Vrijdagavond 3 september, 21.30 uur, nachtvlindernacht op het complex van ATV de Rekere 
Het is dit weekend de Nationale Nachtvlindernacht. Wij staan vanavond op het terrein van 
Amateurtuinvereniging de Rekere, aan de Helderse Weg in Alkmaar. John van Roosmalen en andere 
nachtvlinderaars zetten hun doeken op en laten de nachtvlinderlampen branden. Altijd spannend 
wat er op afkomt. Bij slecht weer gaat de avond niet door. 
 

 

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl
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Waarnemingen insectenexcursie Schoorlse Duinen, 7-8-2021 
Bruin zandoogje - Maniola jurtina  
Bont zandoogje ssp tircis - Pararge aegeria tircis 
Atalanta - Vanessa atalanta 
Distelvlinder - Vanessa cardui 
Bruin blauwtje - Aricia agestis 
Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola 
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas 
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus 
Zuringspanner - Lythria cruentaria 
Zuringpalpmot - Aroga velocella 
Gewone grasmot - Chrysoteuchia culmella 
Bleke grasmot - Crambus perlella 
Gewone zakdrager - Psyche casta 
Tengere pantserjuffer - Lestes virens 
Grote keizerlibel - Anax imperator  
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum 
Sluipwesp onbekend - Ichneumonidae indet. 
Zuidelijk spitskopje - Conocephalus fuscus 
Gewoon doorntje - Tetrix undulata 
Duinsabelsprinkhaan - Platycleis albopunctata 
Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata 
Bruine sprinkhaan - Chorthippus brunneus 
Knopsprietje - Myrmeleotettix maculatus 
Bonte springspin - Evarcha falcata  
Doodskopzweefvlieg - Myathropa florea 
Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus  
Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus 
Terrasjeskommazweefvlieg - Eupeodes corollae  
Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens 
Gewone driehoekszweefvlieg - Melanostoma mellinum 
Bijlsprietje - Pelecocera tricincta 
Grote langlijf - Sphaerophoria scripta 
Bosbijvlieg - Eristalis horticola 
Gewone rode bladloper - Xylota segnis  
Cylindromyia interrupta  
Gewone goudoogdaas - Chrysops relictus 
Gewone pissebedvlieg - Rhinophora lepida 
Peleteria rubescens 
Micropeza lateralis 
Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes 
Bijenwolf - Philanthus triangulum 
Heizijdebij - Colletes succinctus 
Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 
Tuinbladsnijder - Megachile centuncularis  
Gewone viltbij - Epeolus variegatus 
Zilveren zandbij - Andrena argentata 
Ectemnius continuus 
Grote rupsendoder - Ammophila sabulosa 
Groene schildwants - Palomena prasina 
Bessenschildwants - Dolycoris baccarum  Grote slanke glasvleugelwants - Chorosoma schillingii 

 

Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata 

Knopsprietje - Myrmeleotettix maculatus 
 

Zilveren zandbij - Andrena argentata 
 

Hedychrum rutilans 
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Koolschildwants - Eurydema oleracea 
Grote slanke glasvleugelwants - Chorosoma schillingii 
Grote mijterschildwants - Aelia acuminata  
Kruidenspillebeen - Phytocoris varipes  
Chrysanthia geniculata 
Kleine heidekruidsnuitkever - Micrelus ericae 
Kleine rode weekschild - Rhagonycha fulva 
Fraaie schijnbok - Oedemera nobilis 

 

 

Grote bloedbij - Sphecodes albilabris 

Kruidenspillebeen - Phytocoris varipes  
 

Chrysanthia geniculata 
 

Fraaie schijnbok - Oedemera nobilis Bessenschildwants - Dolycoris baccarum 

Gewone viltbij - Epeolus variegatus (foto Wim de Groot) 
 

Wat een mooi dier zo’n viltbij. 

Kijk eens naar die ogen. 

Bijzonder om te zien! 


