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1 Inleiding
Voor je ligt de veldwerkhandleiding Inhaalslag Vliegend hert. Deze kwam tot stand in het kader van
het project ‘Monitoring van prioritaire soorten in Vlaanderen’, in opdracht van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Dit project ging van start in 2016, en wordt gecoördineerd vanuit
Natuurpunt Studie in samenwerking met LIKONA, en tal van werkgroepen.
Natuurlijk moeten die gegevens eerst in het veld worden verzameld. Deze veldwerkhandleiding heeft
als doel om je op een snelle en heldere manier wegwijs te maken bij de gegevensverzameling.
Meer info en de laatste stand van zaken over de libellenmeetnetten kan je vinden op
https://www.natuurpunt.be/pagina/meetnet-kevers.
Het Vliegend hert is onze grootste inheemse kever. Ondanks zijn imposante, hebben weinig mensen
deze soort al gezien. Dit komt enerzijds omdat zijn verspreiding beperkt is en anderzijds omdat de
volwassen kevers slechts vliegen gedurende een korte periode van het jaar en bijna uitsluitend tijdens
de avondschemering. Als je weet waar en wanneer je moet zoeken kan je ze plaatselijk in grote
aantallen waarnemen.
Als we willen nagaan waar het Vliegend hert nog voorkomt, is het dus noodzakelijk om in het korte
vliegseizoen op zoveel mogelijk plaatsen te zoeken. Help jij mee het Vliegend hert te beschermen door
zijn verspreiding in je omgeving in kaart te brengen? Lees dan snel verder.
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2 Soortherkenning, ecologie en verspreiding
2.1 Herkenning
Het Vliegend hert (Lucanus cervus) is de grootste kever van Midden-Europa, de mannetjes worden
tussen de 4 en 8 cm groot, de vrouwtjes 3 tot 6 cm.
 De mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen door hun twee geweivormige kaken aan de
voorkant van hun kop (Figuur 1).
 De vrouwtjes hebben geen uitgegroeide kaken en kunnen daarom wel eens verward worden
met andere soorten.
De dekschilden (en de kaken van de mannetje) van het Vliegend hert zijn roodbruin, de rest van de
kever is zwart. Tussen kop en borststuk en tussen borststuk en achterlijf heeft de kever twee fijne gele
ringen. Ook de tong is geel en op de voorpoten staan helemaal bovenaan twee gele vlekken.
Vergissing is mogelijk met het Klein vliegend hert (Dorcus parallelipipedus) en de Neushoornkever
(Oryctes nasicornis).
 De Neushoornkever is geheel roodbruin (’s avonds niet altijd goed te zien!) en heeft geen gele
ringen of vlekken op de poten. De mannetjes hebben slechts één groot puntig uitsteeksel
bovenop de kop (net zoals een neushoorn). Vrouwtjes hebben slechts een zeer klein
uitsteeksel. Neushoornkevers hebben brede gedrongen poten terwijl Vliegende herten
smallere en langere poten hebben. Ook de antennes van beide soorten verschillen (Figuur 2).
Vliegend hert heeft een kamvormige antenne, Neushoornkever een waaiervormige (vaak
opgevouwen tot een knots). Verder is de onderkant van Neushoornkever behaard en bij
Vliegend hert is er geen beharing.
 Het Klein vliegend hert lijkt op het vrouwtje van het Vliegend hert maar is doorgaans kleiner
en volledig dofzwart met fijne gele lijnen tussen de segmenten. Deze kever is enigszins afgeplat
terwijl het Vliegend hert rond is (Figuur 3).
Ook als andere mensen aan jou waarnemingen doorgeven is het belangrijk om voldoende vragen te
stellen en foto’s te tonen om verwarring uit te sluiten.

Figuur 1: Mannetje (links) en vrouwtje (rechts) Vliegend hert (Arno Thomaes).
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Figuur 2: a. Antenne van Vliegend hert, b. antenne van Neushoornkever (foto’s: Arno Thomaes).

A

B

C

Figuur 3: De vrouwtjes en larven van het Vliegend hert worden wel eens verward met nauw verwante keversoorten. (A) Vliegend hert
Lucanus cervus, (B) Neushoornkever Oryctes nasicornis en (C) Klein vliegend hert Dorcus parallelipipedus. (foto’s: Arno Thomaes).

2.2 Ecologie
De volwassen kever is maar van eind mei tot uiterlijk augustus te zien. De mannetjes leven slechts
enkele weken bovengronds terwijl de vrouwtjes enkele maanden kunnen overleven. De
waarnemingsperiode is daarom voornamelijk eind juni tot begin juli.
Vliegende herten zijn slechte vliegers en bij hun moeizame vlucht hangt hun lichaam bijna verticaal.
Tijdens de vlucht maken de vleugels een duidelijk hoorbaar snorrend geluid. Door deze slechte
verspreidingscapaciteit, is de soort aangewezen op plaatsen waar zijn habitat reeds lange tijd aanwezig
is zoals holle wegen en andere kleine landschapselementen. Plaatsen waar de soort in tuinen voorkomt
gaan dan ook vaak terug op verkavelde holle wegen of parken.
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Mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar aan zieke en verwonde bomen waar sap uitloopt. De kevers
leven van dit sap, maar ook sap van gebarsten fruit (doorgaans kersen) wordt benut. Dit voedsel is
echter niet noodzakelijk om succesvolle voorplanting te hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Meikever. De mannetjes gebruiken hun kaken om rivalen te bekampen en proberen een ‘eigen’
voedselbron te verdedigen. Buiten de onderlinge kampen worden de kaken ook gebruikt bij de paring
om het vrouwtje vast te houden.
Het vrouwtje legt eieren af tegen ondergronds dood hout zoals boomwortels en omgevallen bomen
maar ook verhakseld hout, palen en treinbielzen. Vroeger ging men er van uit dat alleen eik geschikt
was, maar ondertussen weten we dat een ruime waaier van hardere loofhoutsoorten en zelfs struiken
en klimplanten geschikt zijn. Oude bomen en hakhoutstoven hebben vaak afgestorven wortels die ook
geschikt zijn. Belangrijk is dat het hout voldoende vermolmd en vochtig is en in direct contact komt
met de grond. Vermits de larven leven van reeds afgestorven bomen zijn de dieren onschadelijk voor
tuinen en bossen. Na twee of drie jaar verpoppen de larven in een poppenwieg van samengeklitte
aarde (Figuur 4). Een dergelijke cocon kan tot 10 cm groot zijn en bevindt zich onder de grond in de
buurt van verteerd hout. In deze poppenwieg zal de larve verpoppen tot kever en vervolgens
overwinteren om het volgende voorjaar uit te vliegen. Van nature leeft deze kever in lichtrijke bossen
en bosranden maar bij ons is de soort vooral te vinden in tuinen, parken, hoogstamboomgaarden, holle
wegen en beboste taluds.

Figuur 4: Levenscyclus met tekeningen van Reitter (1913). 1: Eieren; 2: Vroeg larvaal stadium; 3: laat larvaal stadium; 4: Cocon met
vrouwelijke pop; 5: Mannelijke pop (zonder cocon getekend); 6: Mannelijke kever en 7: Vrouwelijke kever.

2.3 Verspreiding in België
Sinds enkele jaren wordt in Vlaanderen de verspreiding van het Vliegend hert gedetailleerd in kaart
gebracht door het INBO. Dit gebeurt door het bestuderen van literatuur, collecties en doorgegeven
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waarnemingen maar ook door zelf het veld in te trekken. Als we verder terug gaan in de tijd zijn er
vooral literatuur- en collectiegegevens beschikbaar, waarbij informatie over de exacte vindplaats
meestal echter beperkt is.
Op grote schaal geeft dit alles een vrij volledig beeld van de historische en huidige gekende
verspreiding van het Vliegend hert (Figuur 5). Een groot deel van de gekende verspreiding is echter
gebaseerd op een relatief klein aantal gegevens. Op lokale schaal zorgt dit ervoor dat de gegevens vaak
onvoldoende zijn om een goed beeld te geven.

Figuur 5: Verspreiding van het Vliegend hert in België met blauw (1991-2016), oranje (1974-1990) en rood (1850-1973). Ruitjes geven de
onzekere waarnemingen weer en getransporteerde dieren staan weergegeven met een T.

De verspreiding concentreert zich rond de grote boscomplexen in Vlaams Brabant, Haspengouw,
Voeren en het oostelijk deel van de Kempen. De soort is niet meer waargenomen in de provincie
Antwerpen na de jaren ‘60. In Oost-Vlaanderen is er slechts één populatie bekend in Ninove. Op basis
van enkele verspreide waarnemingen kunnen er echter nog andere populaties vermoed worden. Ook
in het noordelijk deel van Vlaams-Brabant is dat het geval. Voor het Heuvelland (West-Vlaanderen) is
er één oude gepubliceerde waarneming, maar ook net over de grens (in Frankrijk) zijn er enkele oude
waarnemingen. Ook hier zou dus nog een relictpopulatie kunnen zitten.

3 Waar en waarom zoeken?
3.1 Waarom nog gedetailleerder inventariseren (inhaalslag)?
De huidige verspreidingskaarten geven reeds een vrij goed beeld op het niveau van Vlaanderen. Op
kleinere schaal is het verspreidingsbeeld echter veel minder volledig. In vele gemeentes beschikken
we slechts over één of enkele waarnemingen. Bij deze inhaalslag worden deze gegevens verder
aangevuld en worden broedpopulaties gelokaliseerd. Een inhaalslag is dan ook geen echte monitoring
(met herhaalde opvolging) die dient om trends te bepalen, wel om de verschillende populaties binnen
een gemeente of deelgebied in kaart te brengen.

3.2 Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
Door deze populaties in kaart te brengen, kunnen ze beter beschermd worden. Bij beheer en
veranderingen in het landschap kan er rekening gehouden worden met de populaties. Verder biedt
een goede kennis van de populaties ook de mogelijkheid om hun trend aan de hand van
transecttellingen beter op te volgen.
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3.3 Prioritaire zoekgebieden
Een inhaalslag is het meest zinvol op plekken waar er aanwijzingen zijn dat de soort er voorkomt of op
zijn minst gezien is. De kaart met veelbelovende locaties is beschikbaar op www.meetnetten.be. Hier
zie je een overzicht van alle kilometerhokken waar een bezoek nodig is om vast te stellen of de soort
(nog) voorkomt. Maak een account aan, klik op de soort Vliegend hert en reserveer een locatie om te
onderzoeken.
Prioriteit
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Prioritair
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

Hok
ES9469

Provincie

Gemeente

Antwerpen

Hoboken

FS8475
FS8552
FS8553
FS8453
FS7549
FS7452
FS8872
FS8673
FS6835
FS9165
FS8451
FS5951
ES8042
ES6351
FS7035
FS7930
FS8328
FS7030
FS7430
FS7431
FS7227
FS2129
FS2330
ES7023
ES8721
FS0124
FS0126
FS0327
FS4625
ES8427
ES7935
FS2927
FS1728
FS1828
FS1632
FS1733
ES9925

Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant

Bocholt
Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem
Genk
Genk
Kinrooi
Kinrooi
Kortessem-Borgloon
Maaseik
Maasmechelen
Zolder
Aalst
Wetteren
Kortessem
Riemst
Riemst
Tongeren
Tongeren
Tongeren
Tongeren
Bierbeek
Bierbeek
Galmaarden
Halle
Hoeilaart
Hoeilaart
Hoeilaart
Landen
Lennik
Liedekerke
Meldert
Oud-Heverlee
Oud-Heverlee
Oud-Heverlee
Oud-Heverlee
Sint-Genesius-Rode

Gebied
Meerlenhof (al dan niet geslaagde
introductie)
Smeetshof
Lanklaarderbos1
Lanklaarderbos2
Lanklaarderbos3
Genk centrum
Vogelsberg
Grootbroek
Stamprooierbroek
Belle-Vuebos1
Jagersborg
Mechelse heide
Laambeekvallei
Kravaalbos-Herentbos
Den Blakken
Vliermaal
Millen
Val
Kolmont
Riksingen1
Riksingen2
Tongeren
Meerdaalwoud: Mollendaal
Meerdaalwoud: Mommedeel
Vollezele
Centrum Halle
Zoniënwoud: Groenendaal
Zoniënwoud: Kapeldreef
Zoniënwoud: Welriekende dreef
Rumsdorp
Kasteel van Gaasbeek
Liedekerkebos en omgeving
Meldertbos
Meerdaalwoud: De Kluis
Meerdaalwoud: Jamaicadreef
Oud-Heverlee1
Oud-Heverlee2
Zoniënwoud: Bundersdreef
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4 Tellen
4.1 Voorbereiding
Als je interesse hebt om deel te nemen aan dit meetnet kan je dit melden aan de Natuurpunt
Meetnetcoördinator (hannes.ledegen@natuurpunt.be). Bekijk de locaties op www.meetnetten.be en
reserveer een locatie. De Meetnetcoördinator zorgt dat je het nodige kaartmateriaal, vergunningen en
informatie ontvangt. Er zal ook jaarlijks een opleidingsmoment met zoekavond georganiseerd worden.
Registreer je voor meer info op de Meetnetten.flits via www.natuurpunt.be/meetnetten en duid de
soortgroep kevers aan (en eventuele andere groepen waarin je geïnteresseerd bent).
Oude waarnemingen
Je krijgt uiteraard een overzicht van de waarnemingen die reeds bij ons gekend zijn van je gebied. Soms
zijn deze zeer gedetailleerd (straatnaam, bos) en is het interessant om deze waarnemingen op kaart
te zetten. Vrouwtjes begeven zich zelden meer dan honderd meter van de broedpopulatie en
mannetjes zelden meer dan één kilometer. Het loont dus de moeite om de locatie ter plaatse te gaan
bezoeken en te kijken of er geschikte biotopen in de buurt voorkomen.
Lang niet alle waarnemingen zijn reeds aan het INBO of Natuurpunt doorgegeven. Het loont altijd de
moeite om eens rond te vragen bij lokale mensen die vaak in de natuur zijn. Het is ook interessant
navraag te doen bij oude mensen. Neem steeds voldoende tijd om de gegevens te vragen en vraag ze
zo nauwkeurig mogelijk: plaats, datum, het aantal, de omgeving en omstandigheden waarin ze
gevonden werden. Was het een eenmalige waarneming (en dus mogelijks een verplaatst dier) of
werden ze verspreid over meerdere jaren gevonden. Duid de waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk
aan op kaart. Hou er rekening mee dat sommige mensen de soort mogelijk verwarren met andere
kevers (neem foto’s mee). Geef de waarnemingen uiteraard ook door via www.waarnemingen.be, het
invoerportaal van Natuurpunt. Nog geen ervaring met waarnemingen.be? Raadpleeg de handleiding
onderaan de webpagina. Natuurpunt-CVN organiseert ook cursussen waarnemingen.be.
Selecteren van een gebied
Het is het handigst om onderzoek te doen in je eigen buurt of een gebied dat je reeds goed kent.
Belangrijke voorwaarde is dat het gebied is opgenomen in de bovenstaande lijst. Bekijk dit
gedetailleerd op de kaart op www.meetnetten.be.
Je kan eventueel met verschillende mensen samenwerken en elk een telhok opnemen of samen het
veld in gaan. Geef zeker door via meetnetten.be welk gebied je opneemt zodat we je de nodige info
kunnen bezorgen en zodat er geen andere vrijwilliger gelijktijdig aan hetzelfde gebied werkt.
Veldwerkkaarten van de te tellen gebieden kan je steeds raadplegen/downloaden op
www.meetnetten.be. Hierop zal je ook de historische waarnemingen binnen je telgebied zien. Dit kan
wel pas nadat je je hebt opgegeven als teller en door de meetnetcoördinator bent geactiveerd. Je zal
een link vinden in het overzichtsscherm. Als je meer gedetailleerde kaarten of een overzichtskaart
wenst kan je deze opvragen bij de meetnetcoördinator.
Verken het gebied op kaart en op het terrein
Voor je kan starten met het zoeken naar Vliegend hert moet je weten welke stukken geschikt zijn. Je
start best met een topografische kaart van je gebied of de veldwerkkaart. Kenmerkend is dat het
overgrote deel van de vindplaatsen gevonden worden op zuid geëxposeerde hellingen (omwille van
het warme microklimaat).
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Recent werd op basis van verschillende kaartlagen (zuidhellingen, historische bossen,
hooggroenkaart, bodemkaart en andere) potentieel geschikt habitat afgebakend dat vrij goed
weergeeft waar Vliegend hert verwacht kan worden. Deze automatische kaartanalyse neemt enkel
mee wat op kaartlagen beschikbaar is en bv. niet het artificieel dood hout (zoals treinbielzen) in
voortuinen. Een voorbeeld van deze kaart is weergegeven in Figuur 6. Eenmaal je doorgegeven hebt
waar je wil zoeken, zal je een afdruk krijgen van deze kaart.Je kan dit potentiële leefgebied echter
best eerst eens onder de loupe nemen voor je alles gaat afzoeken in de avondschemering. Lees
hieronder welke karakteristieken die potentiële leefgebieden moeten hebben om de kans dat er
Vliegend hert zit te maximaliseren.

Figuur 6: Veldwerkkaart met potentieel leefgebied op basis van kaartgegevens (paars) en de actuele waarnemingen (zwarte stip).

Natuurlijk hout
Eenmaal je de kaarten ontvangen hebt kan je kijken waar er houtige vegetaties zijn. Deze houtige
vegetaties omvatten bosranden, bomenrijen, houtkanten, oude hagen, beboste taluds, parken,
hoogstamboomgaarden, tuinen en dergelijke meer. Bossen zelf zijn minder belangrijk tenzij het bos
zeer open is (de kruinen van de bomen sluiten niet tegen elkaar). We vermoeden dat op zandgronden
meer gesloten bossen ook in aanmerking komen. Verder zijn open plekken (graspleintjes, vijvers, brede
paden) in het bos ook van belang. Berken, wilgen, populieren en andere snelgroeiende boomsoorten
met zacht hout zijn minder geschikt voor de larven dan traag groeiende soorten met hard hout. Het
belangrijkste zijn allerlei houtkanten, beboste taluds en holle wegen die op steile zuidhellingen liggen.
Vooral historische aanplantingen zijn belangrijk. Tuinen, nieuwe hagen en andere houtige elementen
die nog maar enkele tientallen jaren aangeplant zijn, zijn doorgaans niet interessant. Recent
aangelegde elementen worden pas belangrijk als er in de onmiddellijke omgeving (historische)
populaties bekend zijn. Artificiële taluds (kunstmatige zandhellingen) van spoorwegen en straten zijn
mogelijk ook belangrijk.
Artificieel dood hout
Naast deze natuurlijke bronnen van dood hout is ook artificieel dood hout belangrijk. In Nederland en
Groot Brittannië werden ook larven gevonden in verhakseld hout of zaagmeel dat in een dikke laag
werd gebruikt voor de aanleg van wandelpaden of speelterreinen. Er werden reeds een groot aantal
broedpopulaties gevonden op plaatsen waar treinbielzen of andere houten palen werden gebruikt bij
de aanleg van tuinen en parken (vaak bij verkaveling van holle wegen). Doe dus zeker de moeite om te
kijken waar er in je omgeving treinbielzen op zuidhellingen gebruikt worden. Het gaat steeds om
gedeeltelijk ingegraven hout. Ook ander artificieel dood hout kan belangrijk zijn.
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Timing
Deze voorbereiding kan op elk moment van het jaar en heeft tot doel het gebied te leren kennen zodat
je tijdens het korte geschikte seizoen vooral op de meest veelbelovende potentiële plaatsen kan
zoeken. Het garandeert niet dat je geen Vliegende herten kan vinden op andere plaatsen maar het
focust je op een aantal belangrijke gebieden. Op basis van deze inventarisatie kan je eventueel ook de
toestemming vragen aan eigenaars om een park of bos ’s avonds te mogen bezoeken.
Ervaring opdoen
Het is interessant om te starten met een bezoek aan een gebied waar er reeds waarnemingen zijn
(desnoods in een andere gemeente) om ervaring op te doen met de soort. Er wordt ongeveer jaarlijks
een excursie georganiseerd in Overijse en Beersel en indien mogelijk kan er ook elders afgesproken
worden. Noteer ook je waarnemingen op plaatsen waar het Vliegend hert reeds bekend is. Zo weten
we dat de soort er nog steeds voorkomt en in welke jaren de soort gezien is.

4.2 Telmethode
Aan de hand van bovenstaande informatie is het vervolgens de bedoeling zoveel mogelijk potentieel
geschikte gebied te bezoeken binnen je telhok(ken). Start met zones met een hoge potentie of
historische waarnemingen die we graag willen bevestigen (aangeduid op je veldwerkkaart). Zoals
beschreven in de vorige paragraaf heb je voor je eerste bezoek het gebied best al eens verkend en
aangeduid waar die geschikte stukken gelegen zijn: bv. een historisch park op een zuidhelling of een
voortuin met treinbielzen in een voormalige holle weg.
Eens de geschikte telperiode aangebroken is breng je een bezoek tussen zonsondergang en maximaal
1:30u na zonsondergang op avonden met een temperatuur van minstens 12°C (liefst 18°C of meer).
Wandel traag de geschikte stukken af tijdens de avondschemering. De duur van één bezoek is
minimum 30 minuten, maximaal 1:30u. Noteer steeds je start- en einduur, de weersomstandigheden
en waar je net gezocht hebt, ook als je geen Vliegende herten aangetroffen hebt.
Zoekbeeld
Geritsel tussen de bladeren kan kruipende kevers verraden (maar ook andere dieren). Vliegende
kevers kan je soms horen vliegen, ze maken een ronkend geluid. In de vlucht zijn Vliegende herten
moeilijk te onderscheiden van andere grote kevers. Je kan een Vliegend hert echter gemakkelijk uit de
lucht halen gezien zijn beperkte vliegvermogen (een insectennet kan daarbij helpen). Let ook steeds
op eventuele doodgereden kevers op straat of in de goot.
Herhaling
Probeer de gebieden meerdere keren te bezoeken in een seizoen en ook over verschillende jaren. De
soort komt vaak maar zeer lokaal voor, ze komt bv. slechts voor langs één holle weg of één stuk van
een bosrand terwijl ook de andere delen van die bosrand op het eerste zicht geschikt lijken. Om een
hok als voldoende onderzocht te beschouwen moeten we in totaal minstens 4:30u gezocht hebben.
Dit mag gespreid worden over meerdere jaren, en uiteraard bezoeken.
Daarom is het ook belangrijk op te lijsten wanneer je welke gebieden bezocht hebt en bij welke
weersomstandigheden, zelfs als je geen Vliegend hert gevonden hebt. Om de verspreiding in kaart te
brengen zijn ook nulwaarnemingen erg waardevol. Geef dus ook bezoeken zonder waarnemingen
door. Documenteer op kaart of via de route optie van Obsmapp waar je gezocht hebt, wanneer en bij
welke weersomstandigheden. Geef dit door via www.meetnetten.be. Tref je de soort aan in een hok
kan je het hok onmiddellijk als voldoende beken beschouwen voor deze inhaalslag. Documenteer dan
steeds goed de exacte locatie van de waarneming met een foto en voer deze in op
www.waarnemingen.be.
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Uitbreiden vanaf gekende locaties
Eenmaal je één of meerdere vindplaatsen kent, kun je beginnen zoeken naar geschikte gebieden in de
buurt. Aangezien vrouwtjes zelden meer dan 1 km vliegen moet je die in de directe omgeving van de
reeds gekende populaties zoeken. Tijdens deze inhaalslag geven we prioriteit aan de hokken zoals te
lezen in de bovenstaande lijst en op meetnetten.be. Naarmate er meer nieuwe waarnemingen
binnenkomen zullen er hokken bijkomen en de voldoende onderzochte hokken waar de soort niet
voorkomt verdwijnen.
Weerscondities
Vliegactiviteit mag verwacht worden vanaf een avondtemperatuur van 16°C. Als het kouder is zullen
de kevers enkel rondkruipen en als het echt te koud is (doorgaans minder dan 12°C) zullen ze onder
de grond blijven.
Enkele aandachtspunten tijdens het tellen
1. Als het nog voldoende licht is kan je eerst al eens rondlopen en kijken waar je treinbielzen en
dode stronken ziet en een selectie maken van waar je later op de avond gaat zoeken. Wanneer
het begint te schemeren, verraden Vliegende herten zich meestal eerst door geritsel tussen de
bladeren. Iets later op de avond en bij warm weer kan je ook vliegende kevers zien. Ze vliegen
op vrij lage hoogte en maken doorgaans korte vluchten, je kan ze dus makkelijk vangen of
volgen tot ze landen.
2. Niet elk geritsel of grote vliegende kever is een Vliegend hert, maak daar steeds duidelijk
onderscheid in.
3. Documenteer je waarnemingen met foto’s zodat er geen twijfel over bestaat. Dode dieren
kunnen ingezameld worden, het INBO heeft een genetische databank van Vliegende herten
voor verder onderzoek. Neem contact met arno.thomaes@inbo.be.
4. Omdat het geen gestandaardiseerde telling is zijn exacte aantallen minder belangrijk, maak
wel onderscheid tussen één of enkele individuen en meerdere exemplaren. Meerdere
exemplaren duiden er doorgaans op dat je de exacte broedlocatie gevonden hebt. Ook
vrouwtjes blijven bijna steeds bij de broedplaatsen terwijl mannetjes zich over grotere
afstanden kunnen verplaatsen.
5. Documenteer waar je gezocht hebt door je afgelegde route op te nemen met de route optie
van Obsmapp (bekijk hoe op www.natuurpunt.be/waarnemingenbe) of op kaart met
vermelding van start- en einduur. Zo heb je na een aantal bezoeken een goed idee welke
stukken reeds afgezocht werden.

4.3 Timing
Vliegende herten kan je best zoeken van 20 juni tot 20 juli op warme droge avonden tijdens de
avondschemering (tussen zonsondergang en 1:30u na zonsondergang).

4.4 In het veld
4.4.1

Wat neem je mee?

1. Een smartphone/tablet met ObsMapp/iObs/WinObs of hand GPS of kaartjes om locaties op
aan te duiden.
2. Een potlood, eventueel een notaboekje.
3. Een zaklamp (idealiter een hoofdlamp).
4. Gepersonaliseerde meetnetlicentie (badge) en begeleidende brief.
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5. Optioneel:
a. vlindernet om insecten te vangen,
b. fototoestel of smartphone met degelijke camera,
c. thermometer,
d. uurwerk,
e. potje om dood gevonden kevers in te zamelen.

4.5 Ontoegankelijke locaties
Indien je tot de vaststelling komt dat een bepaalde locatie ontoegankelijk (geworden) is, dan meld je
dit best aan de meetnetcoördinator.

5 Invoeren bezoeken
Het doorgeven van de waarnemingen wanneer je Vliegend hert gevonden hebt verloopt via
www.waarnemingen.be. Geef elk Vliegend hert in met nauwkeurige locatie en neem bij voorkeur een
foto als bewijsmateriaal. Als je niet over een smartphone beschikt kan je de locaties intekenen op de
kaartjes en achteraf invoeren via de website www.waarnemingen.be. Geef na elke telling je bezoek in
op www.meetnetten.be. Documenteer waar je gezocht hebt, wanneer en bij welke
weersomstandigheden en bezorg deze info. Ook bezoeken waarbij geen Vliegend hert gevonden werd
zijn van groot belang en moet je zeker doorgeven.

5.1 Een bezoek toevoegen in meetnetten.be
Eenmaal je ingelogd bent op www.meetnetten.be en je hebt aangemeld voor het project Vliegend hert
kan je naar het overzichtsscherm met de locaties gaan. Door te klikken op de knop “+ bezoek” naast
een locatienaam kan je een bezoek toevoegen. Deze knop kan je ook terugvinden nadat je een locatie
gereserveerd hebt via “mijn meetnetten.be” > “mijn locaties”.

6 Nog vragen?
De meetnetcoördinatoren staan steeds ter beschikking. Aarzel niet om hen te contacteren. Voor alles
over meetnetten kan je terecht bij:
Hannes Ledegen, hoofdcoördinator Meetnetten - hannes.ledegen@natuurpunt.be - 0492/ 34 76 04
Specifiek voor Vliegend hert kan je ook terecht bij:
Arno Thomaes, coördinator Vliegend hert - Arno.Thomaes@inbo.be - 0478 / 56 21 11
Meer info over het project Meetnetten in het algemeen? www.natuurpunt.be/meetnetten
Houd ook de Meetnetten.flits in het oog. Inschrijven kan via deze link.
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Voor de wetenschappelijke onderbouwing van de telmethoden, steekproeftrekkingen en
methodieken verwijzen we naar INBO rapporten (te raadplegen op www.natuurpunt.be/meetnetten)
Monitoringprotocol Kevers (Thomaes et al. 2016)
Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaamse beleid (De Knijf et al.
2014).
Dit is versie 2.0 van het veldwerkprotocol. Eventuele vragen of opmerkingen zijn welkom.
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