
 

 

Verslag IWG excursie Hamstermieden 17 juli 2021. 

Vanwege de wegafsluiting tussen Rottevalle en Surhuisterveen begon de excursie met enige 
vertraging. Het stralend mooie weer was perfect voor een insectenexcursie; onbewolkt, weinig wind 
en een graad of 23 zodat de 6 deelnemers veel van de natuur in de Hamstermieden konden 
genieten. Omdat Siemen verhinderd was heeft ondergetekende de excursie geleid. 

Waarnemingen: 

Vlinders - De bruine zandoogjes waren de meest talrijke, met de klein geaderde witjes op de tweede 
plaats. Andere soorten in orde van aantal waren koevink, atalanta, groot dikkopje, dagpauwoog, 
kleine vuurvlinder en bont zandoogje. 

    
Bruin zandoogje  © David Scarse               Groot dikkopje  © Marten Zijlstra 

De libellen waren ook soortenrijk waaronder azuurjuffer, lantaarntje, variabele juffer, tengere 
pantserjuffer, viervlek, gewone oeverlibel, bruine glazenmaker en de soortenrijkste de bloedrode 
heidelibel met enkele prachtig uitgekleurde mannetjes en veel jonge mannetjes/vrouwtjes. 

      
 Rode heidelibel  © Marten Zijlstra                   Tengere pantserjuffer  © Marten Zijlstra 



Er waren verscheidene zweefvliegen, o.a. kegel-bijvlieg, blinde bij, bos-bijvlieg, gewone bladloper en 
gewone pendelzweefvlieg. Onder de bijen waren voornamelijk hommels aanwezig, t.w. 
weidehommel, akkerhommel, aardhommel en vierkleurige koekoekshommel. Een vijftal kevers werd 
ook gezien; schrijvertje, wolkever, oranje aaskever, geel soldaatje en gevlekte smalbok. Een minder 
leuke waarneming, ondergetekende werd door een regendaas gestoken! 

      
Vierkleurige koekoekshommel                    Oranje aaskever              © Marten Zijlstra       Gevlekte smalbok   © Marten Zijlstra 
© David Scarse 

Hoewel geen insecten hebben wij - naast de tuinslak op het droge - ook de poel- en posthoornslak in 
gezelschap van veel dikkopjes in de poeltjes gezien. 

Na het bezoeken van de dikste berk van Nederland onder begeleiding van Hein gingen wij naar een 
zandheuveltje, ons een weg banend door de ondergroei van het bos, waarbij we onbedoeld een 
gestrepte goudspanner (een nachtvlinder) lieten schrikken. 

Op het heuveltje werd een roze sprinkhaan genoteerd; de roze kleur is waarschijnlijk een 
genafwijking in het groene of bruine pigment. Ook hier hebben wij erg veel genoten van het 
schouwspel van een rupsendoder met haar prooi: een grote rups, die groter was dan de rupsendoder 
zelf. De rupsendoder ondervond veel hinder met het slepen van de prooi door de graspolletjes heen, 
maar bewoog toch snel over het kale zand ondanks de grote last van de rups. Al met al een leuke 
waarneming en een mooie afsluiter van een geslaagde excursie. 

David Scarse 

       
   Sprinkhaan met roze kleurafwijking           © David Scarse          Rupsendoder met prooi   © Marten Zijlstra 


