
 

Verslag werkgroep Insecten Clingendael 28 maart 2022 KNNV afdeling Den Haag 

 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
KNNV afdeling Den Haag 
secretaris@den-haag.knnv.nl 
www.knnv.nl/den-haag 
facebook: KNNV.afdeling.Den.Haag 

 

 

 

31 maart 2022 

Onderwerp: Verslag werkgroep Insecten 28 maart 2022 Clingendael 

 

Met zeven deelnemers gaan we rond 11:00 uur van start bij de hoofdingang van Clingendael 

aan de Wassenaarseweg. Het is fris maar droog, na een uurtje wordt het warmer en komt 

ook de zon wat door. We slaan het pad langs de fietsenstalling in richting Japanse tuin en 

lopen daarna langs de sloot naar het grote veld. Daar ligt een vers omgevallen grote boom. 

Langs de rand van het veld, via de staande dode boom bij de vijver, naar het instituut. Een 

afslag richting theehuis is tevergeefs, het is nog dicht. Wel staat daar een prachtig bloeiende 

prunus (kerspruim?) met bijen en vlinders. Rond 13:00 uur is het weer mooi geweest en 

lopen we door naar de uitgang.  

Zie waarneming.nl (Chris van Heerden, Hemme Batjes, Nora Kosters, Anna Kreffer):  

https://waarneming.nl/gebied/view/8154?g=0&from=2022-03-28&to=2022-03-

28&sp=0&z=0&u=0&rows=20&akt=0&kle=0&show_zero=0&page=5  

 

 

 

 

 

 

 

 Bibio johannis    Pyrrhocoris apterus   Agriotes lineatus   

Vroege rouwvlieg   Vuurwants   Gestreepte kniptor 

 

 

https://waarneming.nl/gebied/view/8154?g=0&from=2022-03-28&to=2022-03-28&sp=0&z=0&u=0&rows=20&akt=0&kle=0&show_zero=0&page=5
https://waarneming.nl/gebied/view/8154?g=0&from=2022-03-28&to=2022-03-28&sp=0&z=0&u=0&rows=20&akt=0&kle=0&show_zero=0&page=5
https://waarneming.nl/gebied/view/8154?sp=7949
https://waarneming.nl/gebied/view/8154?sp=9331
https://waarneming.nl/gebied/view/8154?sp=19117
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Wetenschappelijke naam Naam Soortgroep Kleed 

    
Araneus sturmi / triguttatus  Geleedpotigen (overig) onbekend 

Dicyrtomina ornata  Geleedpotigen (overig) imago 

Dicyrtomina saundersi  Geleedpotigen (overig) onbekend 

Entomobrya nivalis  Geleedpotigen (overig) onbekend 

Heliophanus spec.  Geleedpotigen (overig) onbekend 

Pardosa spec. Wolfspin (Pardosa) onbekend Geleedpotigen (overig) onbekend 

    
Agriotes lineatus Gestreepte kniptor kevers imago 

Anaspis fasciata  kevers imago 

Bitoma crenata Gekerfde schorskever kevers imago 

Harmonia axyridis f. succinea Veelstippig Aziatisch lhb kevers imago 

Nalassus laevioctostriatus  kevers imago 

Nebria spec. Kortnekloopkever onbekend kevers imago 

Notiophilus spec. Spiegelloopkever onbekend kevers imago 

    
Deraeocoris lutescens Loofboomhalsbandwants Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

Empoasca spec.  Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

Kleidocerys resedae Berkensmalsnuit Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

Liocoris tripustulatus Brandnetelblindwants Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

Lygus pratensis Weideschaduwwants Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

Pyrrhocoris apterus Vuurwants Wantsen, cicaden, plantenluizen imago 

    
Bibio johannis Vroege rouwvlieg Vliegen en muggen imago 

Calliphora vicina Roodwangbromvlieg Vliegen en muggen imago 

Chironomidae indet. Dansmug onbekend Vliegen en muggen imago 

Clytocerus spec.  Vliegen en muggen imago 

Cyzenis albicans  Vliegen en muggen imago 

Eristalis pertinax Kegelbijvlieg Vliegen en muggen imago 

Helina evecta  Vliegen en muggen imago 

Lispocephala brachialis  Vliegen en muggen imago 

Lonchoptera spec.  Vliegen en muggen imago 

Melanostoma scalare Slanke driehoekszweefvlieg Vliegen en muggen imago 

Meliscaeva auricollis Variabel elfje Vliegen en muggen imago 

Phaonia subventa  Vliegen en muggen imago 

Phytomyza ilicis Hulstvlieg Vliegen en muggen mijn 

Platycheirus albimanus Micaplatvoetje Vliegen en muggen imago 

Pollenia spec.  Vliegen en muggen imago 

Sepsis spec.  Vliegen en muggen imago 

Syrphus spec. Bandzweefvlieg (Syrphus) onb Vliegen en muggen imago 

Syrphus torvus Bosbandzweefvlieg Vliegen en muggen imago 

    
Apis mellifera Honingbij Bijen, wespen, mieren imago 

Bombus pascuorum Akkerhommel Bijen, wespen, mieren koningin 

Bombus pratorum Weidehommel Bijen, wespen, mieren imago 
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Braconidae indet. Schildwesp onbekend Bijen, wespen, mieren imago 

Lasius niger Wegmier Bijen, wespen, mieren imago 

Myrmica rubra Gewone steekmier Bijen, wespen, mieren imago 

    
Ectopsocus briggsi  Insecten (overig) imago 

Ectopsocus petersi  Insecten (overig) imago 

Forficula auricularia Gewone oorworm Insecten (overig) imago 

Hemerobius humulinus  Insecten (overig) imago 

Hemerobius micans  Insecten (overig) imago 

    
Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren Weekdieren onbekend 

    
Acleris notana/ferrugana Oranje/Lichte boogbladroller Nachtvlinders en micro's imago 

Esperia sulphurella Esperiamot Nachtvlinders en micro's imago 
 


