Excursie KNNV-IWG Hamstermieden.
zaterdag 18 juli 2020.

Doordat er al een half jaar een zeer besmettelijk virus op onze wereldbol aanwezig is mochten
mensen niet in groepsverband samenkomen. Iedereen moest de eerste weken zoveel mogelijk
thuis blijven. Alle groepsbijeenkomsten werden verboden. Daarom konden wij als KNNV afdeling
Fryslân een aantal maanden ook geen activiteiten ontplooien.
Gelukkig zijn voor zolang het duurt de maatregelen sinds 1 juli weer wat versoepeld. Ik heb als
eerste dan ook deze excursie van de insectenwerkgroep door laten gaan. Alles is een beetje snel
geregeld waardoor de bekendheid onder de leden erg laat was. Hierdoor waren we maar met drie
personen aanwezig: Trienke Wijnalda, Nellie Oosting en ondergetekende. Het heeft onze pret niet
gedrukt, we moesten toch 1½ meter afstand houden.
Het was gisteren een mooie rustige zonnige dag, prima voor insecten. Bij de parkeerplaats zagen
we direct al een landkaartje in zomerkleed. Langs het zandpad volgende nog meer vlinders
gevolgd door een behoorlijk aantal bloedrode heidelibellen. Na een uitdagende kruip-door-sluipdoor route door de bomen en struiken kwamen we bij het kanaal uit. Hier ontstond enige
discussie over het wilgenroosje. Gelukkig stonden beide soorten er. Door ze naast elkaar te
houden konden we mooi de verschillen zien.
Wilgenroosje - Chamerion angustifolium
Grote plant 0,5 tot 1.5m; bloemen >1,5cm; plant
vrijwel kaal; bloemen asymmetrisch.

Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum
Grote plant 0,5 tot 1.5m; bloemen >1,5cm; plant
behaard; bladeren enigszins stengelomvattend;
deelbloeiwijze scherm-trosvormig; bloemen
symmetrisch.
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Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Klein koolwitje
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Asteraceae spec.

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum

Wilgenroosje

Chamaenerion angustifolium

Groen zuringhaantje

Gastrophysa viridula

Gevlekte smalboktor
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Autographa gamma

Gewone pantserjuﬀer

Lestes sponsa
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Celastrina argiolus

Groen zuringhaantje

Groet Siemen Rienstra.
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