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Nieuwsbrief 6 Insectenexcursies KNNV Alkmaar – Den Helder 
29 mei 2022 
 
Op 21 mei bezochten we de Groene Oase. Dit jaar heeft onze KNNV-afdeling dit gebied geadopteerd. 
Door middel van excursies en individuele bezoeken wordt de biodiversiteit in beeld gebracht. Nu 
waren de insecten aan de beurt. En dat bleek best wel interessant. Direct al bij de start vonden we van 
alles en nog wat. Er zaten roodkopvuurkevers op de planten. De boterbloemen zaten vol kleine 
parelmotten en uit het kleefkruid kwam een kleefkruidgraafwants tevoorschijn, wat gelijk maar de 
soort van de dag werd. 
 
Verder wisten we weer aardig wat vliegen en zweefvliegen op naam 
te brengen. We kwamen verschillende langpootmuggen tegen en op 
het pleehuisje zat een schorsmarpissa een vlieg te nuttigen. Een van 
de laatste soorten was de pinksterbloemlangsprietmot, waarmee we 
op zo’n 85 soorten kwamen! Voor insecten is de Groene Oase dus 
zeker een interessant gebied! 
   

schorsmarpissa met sappige vlieg, foto Wim de Groot 

groene bladsnuitkever op de lens 
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Volgende excursie 

Noorderneg 12 juni, 13.00 uur 
De Noorderneg is een mooi stukje natuur langs de rand van Heiloo. En het is er lekker insectenrijk. 
We verzamelen voor deze excursie op het parkeerterrein van zwembad het Baafje, Omloop 11. 
  

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

kleefkluidgraafwants, foto Wim de Groot 

mailto:f2hheipie@hetnet.nl
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Overzicht soorten 21 mei 2022, Groene Oase 

Icarusblauwtje - Polyommatus icarus 
Dagpauwoog - Aglais io 
 
Psi-uil - Acronicta psi  
Dwerghuismoeder - Panemeria tenebrata   
Gamma-uil - Autographa gamma   
Pinksterbloemlangsprietmot - Cauchas rufimitrella 
Appelstippelmot - Yponomeuta malinellus 
Grote wintervlinder - Erannis defoliaria  
Geoogde bandspanner - Xanthorhoe montanata 
Brandnetelmot - Anthophila fabriciana 
Kleine parelmot - Glyphipterix simpliciella 
 
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 
Lantaarntje - Ischnura elegans 
 
Gekerfde schorskever - Bitoma crenata   
Berkenbladrolkever - Deporaus betulae of Blauw zuringspitsmuisje - Perapion violaceum? 
Zwartpootsoldaatje - Cantharis fusca 
Roodtipbasterdweekschild - Malachius bipustulatus 
Kleine wespenboktor - Clytus arietis 
Groene bladsnuitkever - Phyllobius pomaceus  
Gevlekte aardsnuitkever - Liophloeus tessulatus 
Gouden wilgenaardvlo - Crepidodera aurata 
Gestreepte kniptor - Agriotes lineatus 
Roodkopvuurkever - Pyrochroa serraticornis 
Oedemera lurida/virescens 
 
Gewone berkenmaskercicade - Oncopsis flavicollis 
Bloedcicade - Cercopis vulnerata   
Roomvleklieveheersbeestje - Calvia quatuordecimguttata 
Zevenstippelig lieveheersbeestje - Coccinella septempunctata 
Kleefkruidgraafwants - Legnotus limbosus 
Koolschildwants - Eurydema oleracea 
Zuringrandwants - Coreus marginatus 
Koolschildwants - Eurydema oleracea 
 
Grote groene sabelsprinkhaan - Tettigonia viridissima   
  
Groene glimwapenvlieg - Microchrysa polita 
Opomyza germinationis/petrei  
Hydrophoria lancifer 
Helina impuncta  
Koortsvlieg - Dilophus febrilis 
Minettia longipennis  
Sigaargalvlieg - Lipara lucens 
Eudasyphora cyanella 
Weideschorpioenvlieg - Panorpa vulgaris 
Gewone snipvlieg - Rhagio scolopaceus  
Grote schermbloemboorvlieg - Euleia heraclei 

pinksterbloemlangsprietmot, foto Wim de Groot 

kleine wespenboktor 

zwartpootsoldaatje 
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Dolichopus plumipes  
Zilvervlekdansvlieg - Empis opaca  
Lichte driestreepsdansvlieg - Empis trigramma  
Phaonia tuguriorum  
Phaonia tuguriorum 
Goudoogje - Chrysoperla carnea s.l. 
Agromyza nana  
Graphomya maculata 
 
Pachyprotasis rapae   
Cephus spinipes  
Aardbeibladwesp - Allantus cinctus 
Gewone rode bladloper - Xylota segnis 
Tenthredo mesomela 
Eutomostethus ephippium   
  
Calameuta filiformis  
 
Enkele-bandzweefvlieg - Epistrophe eligans   
Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens  
   
Moeraszweefvlieg - Tropidia scita   
Bessenbandzweefvlieg - Syrphus ribesii   
Puntbijvlieg - Eristalis nemorum   
Gewoon weidegitje - Cheilosia albitarsis 
Kervelgitje - Cheilosia pagana 
Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus   
Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus 
Gewone driehoekszweefvlieg - Melanostoma mellinum 
Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens 
 
Tijgerlangpootmug - Nephrotoma appendiculata 
Nephrotoma quadrifaria 
Tipula vernalis 
 
Galappelwesp - Cynips quercusfolii 
Gordelgalwesp - Andricus curvator 
Rozenmosgalwesp - Diplolepis rosae   
Lensgalwesp - Neuroterus quercusbaccarum 
Galappelwesp - Cynips quercusfolii  
Goudwesp  Chrysis spec.  
 
Honingbij - Apis mellifera 
Akkerhommel - Bombus pascuorum  
  
Gewone steekmier - Myrmica rubra  
 
Schorsmarpissa - Marpissa muscosa   
  
Voorjaarshooiwagen - Rilaena triangularis 
 
Schapenteek - Ixodes ricinus  

gevlekte aardsnuitkever 

groene glimwapenvlieg, foto Wim de Groot 

tijgerlangpootmug 
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grote schermbloemboorvlieg, foto Wim de Groot 

grote wintervlinder, foto Wim de Groot 

weideschorpioenvlieg, foto Wim de Groot 

Een goudwesp, zou het Chrysis angustula zijn?, foto Wim de Groot 


