Nieuwsbrief 5 Insectenexcursies KNNV Alkmaar – Den Helder
15 mei 2022
Dijkje Kleimeer
Het dijkje op de overgang van het recreatiegebied Geestmerambacht en de Kleimeer is een bekende
plek om vogels en paddenstoelen te kijken. Maar ook voor insecten is het dijkje erg leuk. Het startpunt
van de insectenexcursie van 23 april was de uitkijkheuvel. Aangezien er aan de andere kant van de plas
ook een uitzichtheuvel ligt, zorgde dat voor wat verwarring. Gelukkig lukte het Hans om ons te vinden.
Overigens was Hans al druk bezig geweest om bij de ‘verkeerde’ heuvel allerlei bijtjes te verzamelen.
Om verwarring te voorkomen zijn deze niet verder in het verslag opgenomen. Wel noemenswaardig is
de weidebij – Andrena gravida die hij daar vond, die in onze omgeving zeldzaam is. In totaal konden er
uiteindelijk meer dan zestig soorten op naam worden gebracht!
De temperatuur was goed en de begroeiing zorgde
voor wat beschutting. Dit maakte dat veel soorten
zich goed lieten zien. Er vloog een vers exemplaar van
het landkaartje in voorjaarsvorm. De vlinders hebben
dan veel meer oranje dan de vlinders die in de zomer
verschijnen. Verder werd er een tiental verschillende
soorten zweefvliegen werden op de foto gezet,
waaronder de gewone korsetzweefvlieg en de enkele
bandzweefvlieg. Onder de wantsen waren onder
andere de variabele dwergschaduwwants en het
tweedoornsmallijf aanwezig.
En dan de bijen. Er vloog van alles. De opvallendste was misschien de grijze zandbij. Een grote soort,
die onder andere bij molshopen is te vinden. Het roodbuikje en de grasbij zijn algemene soorten. We
troffen ook een grote koekoekshommel. Verder vlogen er veel wespbijen. Zo in het veld lastig op te
naam te brengen. Hans heeft een aantal soorten meegenomen om thuis op naam te brengen.
Achterin deze nieuwsbrief de foto’s. De volgende soorten die in veld op naam zijn gebracht, zijn door
Hans niet bevestigd: gewone kleine wespbij - Nomada flavoguttata, smalbandwespbij - Nomada
goodeniana en gewone dubbeltand - Nomada ruficornis.
Alles bij elkaar weer een geslaagde excursie!

gouden wilgenaardvlo
foto: Wim de Groot
grote schermbloemboorvlieg
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gewone witvlekmot, foto Wim de Groot

Hans heeft in een overzicht de
verbanden tussen de bijen en
hun ‘koekoek’ weergegeven.
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Volgende excursie
Groene Oase, 21 mei 13.00 uur
Op 21 mei brengen we een bezoek aan het voedselbos in ontwikkeling, De Groene Oase, aan de
Kanaaldijk ten noorden van Koedijk. We verzamelen om 13.00 uur op het parkeerplaatsje bij de
ingang van het gebied aan de Kanaaldijk. Het parkeerplaatsje ligt bij de rode pijl op het kaartje in de
bijlage. De Groene Oase ligt naast het terrein met de Tiny houses.

Groene Oase

Pieter Korstanje,
072-5622278,
06-55448866
f2hheipie@hetnet.nl
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Overzicht soorten
Dagpauwoog - Aglais io
Kleine vos - Aglais urticae
Landkaartje - Araschnia levana
Bont zandoogje - Pararge aegeria
Geoogde bandspanner - Xanthorhoe montanata
Grote wintervlinder - Erannis defoliaria
Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia
Donsvlinder - Euproctis similis
Smaragdlangsprietmot - Adela reaumurella
Gevlekte langsprietmot - Nematopogon adansoniella
Gewone witvlekmot - Incurvaria masculella
Kardinaalsmutsstippelmot - Yponomeuta cagnagella
Meidoornstippelmot - Yponomeuta padella
Boomsprinkhaan - Meconema thalassinum
Grote groene sabelsprinkhaan - Tettigonia viridissima
Grote koekoekshommel - Bombus vestalis
Sierlijke wespbij – Nomada panzeri
Kortsprietwespbij – Nomada fucata
Gewone wespbij – Nomada flava
Vroege zandbij
Schoffelbloedbij
Valse rozenzandbij
Donkere wespbij - Nomada marshamella
Grasbij - Andrena flavipes
Vosje - Andrena fulva
Roodgatje - Andrena haemorrhoa
Viltvlekzandbij - Andrena nitida
Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca
Grijze rimpelrug - Andrena tibialis
Grijze zandbij - Andrena vaga
Roodbuikje - Andrena ventralis
Rosse metselbij - Osmia bicornis
Bramentakgalwesp - Diastrophus rubi
Bibio anglicus
Rouwvlieg - Bibio marci
Tijgerlangpootmug - Nephrotoma appendiculata
Anthomyia procellaris
Grote dansvlieg - Empis tessellata
Lichte driestreepsdansvlieg - Empis trigramma
Tricholauxania praeusta
Schorsvlieg - Mesembrina meridiana
Herfstvlieg - Musca autumnalis
Kervelgitje - Cheilosia pagana
Enkele-bandzweefvlieg - Epistrophe eligans
Hommelbijvlieg - Eristalis intricaria
Kegelbijvlieg - Eristalis pertinax
Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus
Slanke driehoekszweefvlieg - Melanostoma scalare
Gewone korsetzweefvlieg - Neoascia podagrica
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vosje

landkaartje

rouwvlieg

Bessenbandzweefvlieg - Syrphus ribesii
Bosbandzweefvlieg - Syrphus torvus
Grote schermbloemboorvlieg - Euleia heraclei
Appelvruchtsteker - Tatianaerhynchites aequatus
Gouden wilgenaardvlo - Crepidodera aurata
Groen zuringhaantje - Gastrophysa viridula
Roomvleklieveheersbeestje - Calvia quatuordecimguttata
Bruine vruchtboomsnuittor - Phyllobius oblongus
Reebruine bladsnuitkever - Polydrusus cervinus
Ectinus aterrimus
Roodkopvuurkever - Pyrochroa serraticornis
Bloedcicade - Cercopis vulnerata
Groene schildwants - Palomena prasina
Tweedoornsmallijf - Stenodema calcarata
Variabele dwergschaduwwants - Orthops basalis
Duitse schorpioenvlieg - Panorpa germanica
Kraamwebspin - Pisaura mirabilis

variabele dwergschaduwwants

Bosbandzweefvlieg, foto: Wim de Groot

tweedoornsmallijf
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kortsprietwespbij
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