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Nieuwsbrief 7 Insectenexcursies KNNV Alkmaar – Den Helder 
14 augustus 2022 
 

Noorderneg 
Het natuurgebiedje de Noorderneg, in de westflank van Heiloo heeft kruidenrijk grasland en zonnige 
zomen. Daar komen veel insecten op af. Op 12 juni brachten we een bezoek aan het gebied. 
 
Naast verschillende dag- en nachtvlinders, waaronder de fraai ogende agaatvlinder en sprinkhanen, 
als kustsprinkhaan en gewoon spitskopje vonden we verschillende interessante vliegen. Bijvoorbeeld 
he vliegje Rivellia syngenesiae, dat een duidelijk herkenbare tekening op zijn vleugels heeft. Vorig 
jaar werd deze soort ook in het gebied waargenomen.               
 
Bij het insectenhotel vlogen enkele hongerwespen. Deze parasiteren op de bijtjes die in het 
insectenhotel hun broedsel hebben gedeponeerd. Verder vonden we maar liefst negen verschillende 
wantsensoorten, waaronder de bruine prachtblindwants, de zwarte capsus en de (schitterende) 
kleurige eikenblindwants. De Noorderneg was een interessant gebiedje om te onderzoeken. 
 
  

Phania funesta foto: Erwin van Saane 

agaatvlinder 

groot dikkopje 

hongerwesp onbekend - Gasteruption spec. 
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Volgende excursie 

Schoorlse Duinen, zondag 21 augustus, 13.00 uur 
Vorig jaar brachten we een bezoek aan het Groeter Zandgat. Dat bleek een succes, er was veel te 
zien. Samen met Hans Nieuwenhuijsen gaan we daar op 21 augustus opnieuw op insectenjacht. 
Verzamelen om 13.00 uur op het parkeerterreintje bij de Bokkensprong. 
 
 
 
 
 
   

kleurige eikenblindwants - Cyllecoris histrionius  
foto: Erwin van Saane 

Pieter Korstanje,  
072-5622278, 
06-55448866 
f2hheipie@hetnet.nl 
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Overzicht soorten 12 juni 2022, Noorderneg Heiloo 

  
 Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus 
 Distelvlinder - Vanessa cardui 
 
 Ratelaarspanner - Perizoma albulata 
 Stro-uiltje - Rivula sericealis 
 Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa 
 Printplaatmot - Phyllocnistis xenia 
 Groene eikenbladroller - Tortrix viridana 
 Gevlamde bladroller - Archips xylosteana 
 Brandnetelbladroller - Celypha lacunana 
 Brandnetelmot - Anthophila fabriciana 
 Zilverstreepgrasmot - Crambus pascuella 
 
 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 
 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 
 
 Kustsprinkhaan - Chorthippus albomarginatus 
 Gewoon spitskopje - Conocephalus dorsalis 
 
 Monostegia abdominalis 
 Selandria serva 
 Hongerwesp onbekend - Gasteruption spec. 
 Ichneumon stramentor 
 Kleine knotswesp - Sapygina decemguttata  
 Bronswespachtige onbekend - Chalcidoidea indet. 
 Bladwesp onbekend - Symphyta indet.  
 
 Brandnetelbladgalmug - Dasineura urticae 
 Veenwortelgalmug - Wachtliella persicariae 
 Phytomyza spondylii 
 Micropeza corrigiolata 
 Rivellia syngenesiae 
 
 Bruine slakkendodende vlieg onbekend - Tetanocera spec. 
 Grote langlijf - Sphaerophoria scripta 
 Phania funesta 
 Donkere alsemboorvlieg - Campiglossa misella 
 Herina frondescentiae 
  
 Frambozenkever - Byturus tomentosus 
 Aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis 
 Zevenstippelig lieveheersbeestje - Coccinella septempunctata 
 Schaakbordlieveheersbeestje - Propylea quatuordecimpunctata 
 Groene bladsnuitkever - Phyllobius pomaceus 
 Oedemera croceicollis 
 Rozenkever - Phyllopertha horticola 
 
 Schuimbeestje - Philaenus spumarius 
 Groene rietcicade - Cicadella viridis 

schaakbordlieveheersbeestje - Propylea 

quatuordecimpunctata 

esdoornknobbelmijt - Aceria 

cephaloneus 

Rivellia syngenesiae                        
foto: Erwin van Saane 
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 Zuringrandwants - Coreus marginatus 
 Zwarte capsus - Capsus ater 
 Bruine prachtblindwants - Closterotomus fulvomaculatus 
 Aardappelprachtblindwants - Closterotomus norwegicus 
 Kleurige eikenblindwants - Cyllecoris histrionius 
 Brandnetelblindwants - Liocoris tripustulatus 
 Groene appelschaduwwants - Lygocoris pabulinus 
 Grasbloemwants - Stenotus binotatus 
 Boomsikkelwants - Himacerus apterus 
 
 Esdoornknobbelmijt - Aceria cephaloneus 
  
 Rode hooiwagen - Opilio canestrinii 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       
   

grote langlijf - Sphaerophoria scripta foto: Erwin van Saane 

rode hooiwagen - Opilio canestrinii  
foto: Erwin van Saane 


