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Onze herten kunnen vliegen

Ziet u ze ook wel eens vliegen?
Het vliegend hert is de grootste en meest spectaculaire kever van Midden-Europa. Alleen is hij op veel plaatsen erg zeldzaam geworden. Ook in België is hij een beschermde
diersoort. We mogen hem dus niet vangen, doden of verhandelen.
Het Vliegend hert valt in de eerste plaats op door zijn grootte: de mannetjes worden 4
tot 8 cm groot, de vrouwtjes 3 tot 6 cm. Een mannetje herkennen we aan zijn opvallend
grote geweivormige kaken. De volwassen kever leeft slechts enkele weken in de
periode tussen mei en augustus. De larven leven zo’n 5 jaar van ondergronds vermolmd
hout. Doordat de larven leven van afgestorven bomen zijn de dieren volstrekt onschadelijk voor onze tuinen en bossen.
Dit bijzondere diertje komt nog enkel voor op enkele plaatsen in Oost-Limburg en in een
zone tussen Halle en Leuven, waaronder ook onze gemeente.
Op 22 juni vertelt Arno Thomaes van INBO (Instituut voor Natuur- en bosonderzoek)
wat wij als inwoners van Beersel kunnen doen om het vliegend hert hoop op een mooie
toekomst te geven. Na de voordracht gaan we op zoek naar een levend exemplaar.

De gemeente Beersel werkt actief mee aan ‘Je hebt meer buren dan je denkt’, de provinciale campagne rond biodiversiteit. Opzet is om bedreigde dier- en plantensoorten
betere overlevingskansen te bieden.
Uit een lijst van 229 soorten die dringend bescherming nodig hebben, koos Beersel tien
‘koesterburen’ die in onze regio nog voorkomen. Favoriete koesterbuur of ’totem’ van
de gemeente Beersel werd het vliegend hert. Voor deze soort werden in onze gemeente
alvast verschillende broedhopen aangelegd.
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