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We hebben gekeken van 11:00 – 13:00 uur. Het weer was wat fris (rond 10 graden), maar droog, helaas liet 
de zon zich niet zien. Met zeven leden zijn we van start gegaan, maar niet iedereen haalde het tot het einde. 
Vanaf de verzamelplaats, hoofdingang Clingendael aan de Wassenaarse weg, liepen we naar de splitsing 
aan het eind van de boerderij. Bij een houtstapel, een groep boerenhortensia's en de boomgaard hebben we
een tijd gezocht. Wat opviel was het aantal diertjes dat schuilt in de hortensia's, de bloemen geven geen 
stuifmeel of nectar, dus vanuit bestuivers gezien niet een nuttige plant, maar als schuilplek wel geschikt. 
Opvallend was de vondst van twee oranjegele goudoogjes in herfst/wintertooi. We wisten niet dat ook deze 
soort verkleurt voor de overwintering. 
Daarna over het gras en langs het instituut naar het water en ook even net over de brug daar. Een van de 
deelnemers merkt op dat de gevonden insecten wel heel erg klein zijn en ja, dat is waar, dat heeft te maken 
met de tijd van het jaar en de afwezigheid van de zon.

Op basis van onze invoer op waarneming is onderstaande lijst gemaakt, vondsten (nog) niet allemaal 
gevalideerd, geen beestjes verzameld, geen dubbele invoer, geen aantallen. 
Zie voor details en foto's de waarnemingen van Hans van Helden, Els van der Slikke, Hemme Batjes en 
Anna Kreffer. 
https://waarneming.nl/locations/8154/observations/?date_after=2021-11-20&date_before=2021-11-
20&advanced=on&page=3 

  Goudoogje (HvH) Gelis spec. Vrouw (AK)

Beukenvouwmot mijn (AK) Weideschaduwwants (HvH)
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SOORT WETENSCHAPPELIJKE NAAM SOORTGROEP STADIUM
Entomobrya nivalis geleedpotigen (overig) onbekend

Aardkruiper onbekend Geophilomorpha indet. geleedpotigen (overig) onbekend
Kelderpissebed Oniscus asellus geleedpotigen (overig) imago

Lithobius spec. geleedpotigen (overig) onbekend
Rode hooiwagen Opilio canestrinii geleedpotigen (overig) onbekend
Gewone of Vergeten Tandkaak Enoplognatha ovata/latimana geleedpotigen (overig) onbekend
Ruwe pissebed Porcellio scaber geleedpotigen (overig) onbekend
Knotskronkel Cylindroiulus punctatus geleedpotigen (overig) onbekend
Mospissebed Philoscia muscorum geleedpotigen (overig) onbekend

Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis Kevers pop
Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis f. succinea Kevers imago
Grauwbruine dennensnuitkever Strophosoma capitatum Kevers imago
Kever onbekend Coleoptera indet. Kevers larve/nimf

Weideschaduwwants Lygus pratensis Wantsen, cicaden, plantenluizen imago
Rododendroncicade Graphocephala fennahi Wantsen, cicaden, plantenluizen imago

Arboridia spec. Wantsen, cicaden, plantenluizen imago
Issus spec. Wantsen, cicaden, plantenluizen larve/nimf
Eupteryx spec. Wantsen, cicaden, plantenluizen imago

Bladluis onbekend Aphidoidea indet. Wantsen, cicaden, plantenluizen onbekend
Wants onbekend Heteroptera indet. Wantsen, cicaden, plantenluizen larve/nimf

Grijze honingzwambreedvoet Protoclythia modesta Vliegen en muggen imago
Pseudolyciella spec. Vliegen en muggen imago
Suillia spec. Vliegen en muggen imago
Phytomyza pubicornis Vliegen en muggen mijn

Hulstvlieg Phytomyza ilicis Vliegen en muggen mijn
Phytomyza chaerophylli Vliegen en muggen mijn

Steltmuggen Limoniidae indet. Vliegen en muggen imago
Thricops diaphanus Vliegen en muggen imago

Rode honingzwambreedvoet Protoclythia rufa Vliegen en muggen imago

Schildwesp onbekend Braconidae indet. Bijen, wespen, mieren imago
Wegmier Lasius niger Bijen, wespen, mieren imago

Gelis spec. Bijen, wespen, mieren imago
Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum Bijen, wespen, mieren gal
Bronswespachtige onbekend Chalcidoidea indet. Bijen, wespen, mieren imago

Stenopsocus immaculatus Insecten (overig) imago
Graphopsocus cruciatus Insecten (overig) imago

Goudoogje Chrysoperla carnea s.l. Insecten (overig) imago
Valenzuela flavidus Insecten (overig) imago

Oranje/Lichte boogbladroller Acleris notana/ferrugana Nachtvlinders en micros imago
Macronachtvlinder onbekend Heterocera indet. Nachtvlinders en micros rups
Beukenvouwmot Phyllonorycter maestingella Nachtvlinders en micros mijn


