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We hebben gekeken van ongeveer 11:15 – 14:15 uur. Het was droog en de zon liet zich geregeld 
zien. Met drie leden zijn we vanaf de verzamelplaats, ingang Hyacintenbos, linksaf geslagen en 
hebben het pad aan de buitenrand gevolgd. Aan het einde zijn we wat meer binnendoor 
teruggelopen, maar daar minder intensief gezocht. 
Op basis van onze invoer op waarneming is de lijst gemaakt, vondsten (nog) niet allemaal 
gevalideerd, geen beestjes verzameld, geen dubbele invoer, geen aantallen. Planten, 
paddenstoelen, vogel en mos zagen we wel, maar staan niet in deze lijst, wel een slakje.

Zie voor details en foto's de waarnemingen van Pieter Drenth en Anna Kreffer:
https://waarneming.nl/gebied/view/8650?g=0&from=2021-11-05&to=2021-11-
05&sp=0&z=0&u=0&rows=20&akt=0&kle=0&show_zero=0&page=1

Doodskopzweefvlieg (PD) Gewone borstelboktor (PD)

Meidoornkielwants (AK) Berkensmalsnuit (AK)
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SOORT WETENSCHAPPELIJKE NAAM SOORTGROEP STADIUM

Zwartrugrenspin Philodromus dispar Geleedpotigen (overig) imago
Ruwe pissebed Porcellio scaber Geleedpotigen (overig) imago
Renspin onbekend Philodromus spec. Geleedpotigen (overig) onbekend

Dicyrtomina ornata Geleedpotigen (overig) onbekend
Orchesella cincta Geleedpotigen (overig) onbekend

Roodstip Blaniulus guttulatus Geleedpotigen (overig) onbekend

Gewone borstelboktor Pogonocherus hispidus Kevers imago
Tienstippelig lieveheersbeestje Adalia decempunctata Kevers imago

Nalassus laevioctostriatus Kevers imago
Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea Kevers larve/nimf

Berkensmalsnuit Kleidocerys resedae Wantsen, cicaden, plantenluizen imago
Groene schildwants Palomena prasina Wantsen, cicaden, plantenluizen imago
Witte Vlieg onbekend Aleyrodidae indet. Wantsen, cicaden, plantenluizen imago
Randwants onbekend Coreidae indet. Wantsen, cicaden, plantenluizen larve/nimf
Meidoornkielwants Acanthosoma haemorrhoidale Wantsen, cicaden, plantenluizen imago

Rode honingzwambreedvoet Protoclythia rufa Vliegen en muggen imago
Driehoekszweefvlieg onbekend Melanostoma spec. Vliegen en muggen imago
Hulstvlieg Phytomyza ilicis Vliegen en muggen mijn
Beukenhaargalmug Hartigiola annulipes Vliegen en muggen gal

Suillia spec. Vliegen en muggen imago
Grijze honingzwambreedvoet Protoclythia modesta Vliegen en muggen imago

Phaonia tuguriorum Vliegen en muggen imago
Platypeza spec. Vliegen en muggen imago
Aulagromyza cornigera Vliegen en muggen mijn
Helina spec. Vliegen en muggen imago

Gewone wesp Vespula vulgaris Bijen, wespen, mieren imago
Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum Bijen, wespen, mieren gal
Gewone wesp Vespula vulgaris Bijen, wespen, mieren imago
Bronswespachtige onbekend Chalcidoidea indet. Bijen, wespen, mieren imago
Bosmier onbekend Formica spec. Bijen, wespen, mieren imago

Valenzuela flavidus Insecten (overig) imago
Ectopsocus petersi Insecten (overig) imago

Insect onbekend (overig) Insecta indet. Insecten (overig) imago

Look-glansslak Oxychilus alliarius Weekdieren onbekend

Zilverbandbeukenmineermot Stigmella hemargyrella Nachtvlinders en micro's mijn
Varenspanner Petrophora chlorosata Nachtvlinders en micro's rups
Beukenvouwmot Phyllonorycter maestingella Nachtvlinders en micro's zak/koker
Gespleten eikenblaasmijnmot Ectoedemia subbimaculella Nachtvlinders en micro's mijn
Zilverbandbeukenmineermot Stigmella hemargyrella Nachtvlinders en micro's mijn
Bruine eikenvlekmot Tischeria dodonaea Nachtvlinders en micro's mijn

Stigmella aurella/splendidissimella Nachtvlinders en micro's mijn


