beschermde kevers in nederland (coleoptera)
Hans Huijbregts
Van de meer dan 4000 soorten kevers in Nederland hebben er vijf een wettelijke status
aparte. Het betreft drie houtbewoners: het vliegend hert Lucanus cervus, de juchtleerkever Osmoderma eremita, de heldenbok Cerambyx cerdo en twee waterkevers:
de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus en de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus. De heldenbok, die dikke kwijnende eiken voor zijn
ontwikkeling nodig heeft, is in ons land waarschijnlijk al eeuwen uitgestorven.
De juchtleerkever en de brede geelgerande waterroofkever zijn pas de vorige eeuw uit
Nederland verdwenen. Het vliegend hert heeft zich dankzij de eeuwenoude hakhoutcultuur in een aantal relictpopulaties kunnen handhaven. Het verspreidingspatroon is de
afgelopen tweehonderd jaar opmerkelijk stabiel gebleken. Het is opvallend dat vrijwel
alle populaties zich op stuwwallen bevinden. Deze imposante kever bevindt zich in
Nederland aan de rand van haar verspreidingsgebied en is daarom extra kwetsbaar.
Nader onderzoek naar de precieze biotoopeisen van het vliegend hert is dringend
gewenst. In Nederland komen belangrijke populaties van de gestreepte waterroofkever
voor. De soort gaat echter achteruit, waarschijnlijk als gevolg van de eutrofiering van
het oppervlaktewater. Voor de toekomst van deze soort in Nederland moet dan ook
worden gevreesd.

inleiding
In dit artikel worden de vijf kevers besproken die
in Nederland wettelijk beschermd zijn. Het betreft het vliegend hert Lucanus cervus (Linnaeus,
1758), de juchtleerkever Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763), de heldenbok Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758, de gestreepte waterroofkever
Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) en de brede
geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus
Linnaeus, 1758. Lucanus cervus (fig. 1-4) is sedert
1973 wettelijk beschermd, de andere soorten sinds
het van kracht worden van de Bern-conventie
in 1982. De betreffende soorten werden overgenomen op de bijlagen van de Europese
Habitatrichtlijn en in Nederland vervolgens in
nieuwe Flora & Faunawet. Meer informatie over
ongewervelde dieren in het beleid is te vinden
in Stroo (2003).
De vijf soorten zijn indertijd niet vanuit Nederlands perspectief geselecteerd. Het ging om enkele
opvallende, grote soorten waarvan achteruitgang
op Europese schaal werd vermoed. Toen Nederland zich aan de Bern-conventie heeft gecommit-

teerd is geen nader onderzoek gedaan naar het
specifieke voorkomen in ons land. Alleen van
Lucanus cervus waren door de publicatie van
Krikken & Pijpers (1982) actuele Nederlandse
verspreidingsgegevens beschikbaar.
Het commitment aan de Bern-conventie vormde
voor de betreffende keversoorten dus vooral een
symbolische actie. Het heeft in Nederland geen
aanleiding gegeven tot nader onderzoek of
concrete beschermingsmaatregelen. Pas de laatste
jaren is, onder druk van de Europese regelgeving,
meer aandacht voor de Habitatrichtlijn-kevers
gekomen. Ook buiten ons land staan deze soorten
momenteel sterk in de belangstelling. Gelukkig
zijn er, binnen de stroom publicaties die hiervan
het gevolg is, ook artikelen die onze kennis over
levenswijze en habitat wezenlijk uitbreiden, want
zonder fundamentele kennis is het onmogelijk
om concrete beheersadviezen op te stellen.
Voor dit onderzoek werden de belangrijkste
openbare en particuliere collecties onderzocht.
Beschikbare databestanden werden kritisch bekeken. Tevens zijn diverse oproepen geplaatst en is
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Figuur 1
Mannetje Lucanus cervus. Foto R. Krekels.
Figure 1
Male Lucanus cervus. Photo R. Krekels.

Figuur 2
Vrouwtje Lucanus cervus. Foto R. Krekels.
Figure 2
Female Lucanus cervus. Photo R. Krekels.
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Figuur 3
Paartje Lucanus cervus. Foto R. Krekels.
Figure 3
Copula Lucanus cervus. Photo R. Krekels.

Figuur 4
Larve van Lucanus cervus. Foto G. Rekers.
Figure 4
Larva of Lucanus cervus. Photo G. Rekers.

er uitvoerig literatuuronderzoek gedaan. Voor literatuuropgaven zijn onder meer de complete jaargangen van De Levende Natuur, Natuurhistorisch
Maandblad, Nieuwsbrief eis-Nederland, Entomologische Berichten en het Tijdschrift voor Entomologie nagelopen. De opgaven zijn chronologisch
gerangschikt. Achter het paginanummer zijn de
locaties opgesomd en soms aangevuld met verdere
details. Er is naar volledigheid gestreefd, maar
bronnen die slechts eerdere waarnemingen herhalen zijn niet opgenomen. In tabel 1-3 worden
de verspreidingsgegevens van alle soorten samengevat.

1977). De totale lengte varieert van 28 tot 45 mm
bij het vrouwtje en van 34 tot 86 mm bij het
mannetje (Klausnitzer 1995). Beschrijvingen van
de larven (fig. 4) zijn onder meer te vinden in
Klausnitzer (1995) en Klausnitzer & Krell (1996a).

Vliegend hert - Lucanus cervus
Herkenning
Het mannetje van Lucanus cervus, met zijn reusachtig uitgegroeide kaken (fig. 1), is zonder twijfel
de meest spectaculaire kever van ons land. Omdat
het vrouwtje normale kaken bezit ziet zij er een
stuk minder indrukwekkend uit (fig. 2). Overigens
is er zeer grote variatie in de mannelijke vliegende
herten: de kleinste exemplaren zijn zelfs als een
aparte soort Lucanus capreolus beschreven (Clark

In Nederland komt slechts één soort Lucanus
voor. Daarnaast kent ons land nog wel drie andere,
veel kleinere, vliegende herten: het klein vliegend
hert Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758),
het blauw vliegend hert Platycerus caraboides
(Linnaeus, 1758) en het rolrond vliegend hert
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758). Niet
alle grote kevers zijn vliegende herten. Uit de
reacties op de oproepen bleek onder andere de
neushoornkever Oryctes nasicornis (Linnaeus,
1758) (fig. 5), de gewone meikever Melolontha
melolontha (Linnaeus, 1758) (fig. 6) en het klein
vliegend hert (fig. 7) ten onrechte voor Lucanus
cervus te worden aangezien.
Verspreidingsgebied
Het genus Lucanus behoort tot de vliegende herten (Lucanidae) en omvat in totaal 63 soorten in
het Holarctische en Oriëntale gebied (Franciscolo
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< 1900
84
13
11
29
20

Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Cerambyx cerdo
Graphoderus bilineatus
Dytiscus latissimus

1900-1949
157
6
3
78
9

1950-1980
113

1980-1999
87

>= 2000
213

1
21
2

19

13

totaal
654
19
15
160
31

Tabel 1
Aantal waarnemingen per periode. Waarnemingen zonder datum zijn toegekend aan de periode vóór 1900.
De gegevens van dezelfde datum en plaats zijn samengevoegd tot één waarneming.
Table 1
Number of records per period. Records without a date have been attributed to the period before 1900. Records of
the same date and locality have been merged into one observation.
< 1900
29
8
10
23
15

Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Cerambyx cerdo
Graphoderus bilineatus
Dytiscus latissimus

1900-1949
26
3
2
33
7

1950-1980
29

1980-1999
23

>= 2000
31

1
18
2

9

7

totaal
61
10
11
65
22

Tabel 2
Aantal 10x10km-hokken per periode. Waarnemingen zonder datum zijn als vóór 1900 geïnterpreteerd. De gegevens
van dezelfde datum en plaats zijn samengevoegd tot één waarneming.
Table 2
Number of 10kmsquares per period. Records without a date have been attributed to the period before 1900. Records
of the same date and locality have been merged into one observation.

Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Cerambyx cerdo
Graphoderus bilineatus
Dytiscus latissimus

1
2

2

3
1

1

4
1

26
3

5
7

6
7
8
122 280 84
6
3
2
3
37 27 10 24
1
3
1
4

9
9
1

10
2

11
3

15
4

7
1

1

12
1

onbekend totaal
142
654
9
19
10
15
13
160
13
31

Tabel 3
Aantal waarnemingen per maand. De gegevens van dezelfde datum en plaats zijn samengevoegd tot één waarneming.
Table 3
Number of records per month. Records of the same date and locality have been merged into one observation.

1997). In Europa komen vier Lucanus-soorten voor,
waarvan één soms tot het genus Pseudolucanus
wordt gerekend (Baraud 1993). Het verspreidingsgebied van L. cervus loopt van Midden- en ZuidEuropa tot in Klein-Azië (Franciscolo 1997).
4

De soort ontbreekt in het noorden van Europa,
terwijl in het zuiden L. cervus door andere
soorten van hetzelfde genus wordt vervangen.
In de randgebieden is het voorkomen zeer versnipperd, maar ook in grote delen van het kern-
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gebied is geen sprake meer van een aaneengesloten
verspreidingsgebied. Volgens Luce (1996b) gaat
het vliegend hert vooral langs de noordelijke
randen van het verspreidingsgebied achteruit.
In Zuidoost-Engeland komt het vliegend hert
sporadisch en lokaal voor. Lange tijd werd de soort
in het Verenigd Koninkrijk als ernstig bedreigd
beschouwd, maar na een grootschalig nationaal
onderzoek (Napier 1999) was de conclusie dat van
onmiddellijke bedreiging geen sprake is. In Denemarken was L. cervus vroeger in het oosten verspreid. Sinds 1950 zijn er waarnemingen in zeven
10x10km-hokken, maar inmiddels wordt zij als
uitgestorven beschouwd (Martin 1993). Nog in de
eerste helft van de 19e eeuw was het vliegend hert
in Duitse loofbossen overal een algemene soort.
Door het omzetten van loofbossen in naaldhoutmonoculturen is de soort in grote gebieden van
Duitsland verdwenen (Horion 1949). In de catalogus van Köhler & Klausnitzer (1998) worden voor
17 van de 18 Duitse keverregio’s waarnemingen
van het vliegend hert vanaf 1950 opgegeven.
Uit Schleswig-Holstein zijn alleen waarnemingen
van voor 1950 bekend. In België is L. cervus sinds
1950 in negentien 10x10km-hokken waargenomen
(Boosten et al. 1973).
Verspreiding in Nederland
Door Krikken & Pijpers (1982) werden de Nederlandse collectie-, literatuur- en veldgegevens
samengevat. Hierna verscheen een aantal publicaties die het verspreidingsbeeld verder aanvulden
(Van Laar 1987, Hermans 1994, Hermans 1995,
Teunissen & Smit 1996, Hoekstra 1997, Jansen
2000). In 2002 en 2003 werden oproepen voor
waarnemingen geplaatst in diverse natuurbladen,
huis-aan-huiskranten en andere media. Dit leverde
zeer veel nieuwe gegevens op. In tabel 3 is dan
ook uit een sterke stijging te zien in de periode
vanaf 2000. Aan de verspreidingskaarten is te zien
dat het vliegend hert in aantal locaties achteruit
gaat. Daaruit blijkt dat de toename in gegevens toe
te schrijven is aan een grotere inspanning om deze
gegevens te verkrijgen. Figuur 8 geeft de verspreiding van de soort in Nederland in verschillende

periodes. Krikken & Pijpers (1982) onderscheiden
drie concentratiegebieden (Apeldoorn, Nijmegen
en Zuid-Limburg). Inmiddels is ook een populatie
bekend uit Noordoost-Twente (Hoekstra 1997).
Tevens zijn er verspreide meldingen van de
Utrechtse Heuvelrug (Van Laar 1987). Ook buiten
deze gebieden is nog een aantal geïsoleerde waarnemingen gedaan.
Door onderzoek van oudere literatuur zijn aanwijzingen gezocht voor de oorspronkelijke verspreiding in Nederland. De literatuur gaat ruim
twee eeuwen terug en in deze periode is de verspreiding van het vliegend hert kennelijk steeds
zeer lokaal geweest (tabel 4). In de afgelopen twee
eeuwen is het verspreidingspatroon van het
vliegend hert in Nederland opvallend stabiel.
De opmerkingen dat het vliegend hert in de
laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan of de
opmerking van bijvoorbeeld Van der Lans &
Poortinga (1986) dat hij zelfs is uitgestorven, zijn
ongegrond.
De meest bekende vindplaatsen in ons land
bevinden zich op de Veluwe. Van oudsher worden
veel vondsten gemeld ten westen en noordwesten
van Apeldoorn. Bekende klassieke locaties zijn
Hoog Soeren, het Soerensche Bos, Aardhuis,
de Echoput, het Loo en de Kroondomeinen.
Hier komt het vliegend hert nog steeds voor,
maar de laatste jaren komen de meeste meldingen
van de noordelijke Veluwe, met name uit de
omgeving van Vierhouten, Gortel en Elspeet.
Ten zuiden van Apeldoorn is het vliegend hert
veel zeldzamer, met zowel weinig recente als
historische waarnemingen.
Sedert de zomervergadering van de nev in 1878
zijn vondsten uit de omgeving van Nijmegen
bekend. Deze zijn geëtiketteerd als Mook of Plasmolen, maar waarschijnlijk zijn al deze vondsten
afkomstig van de Sint-Jansberg. Er zijn ook
recente waarnemingen uit dit gebied bekend.
Het aangrenzende Duitse Reichswald is vanouds
rijk aan vliegende herten. Exemplaren van de
vindplaatsen Beek, Ubbergen en Berg en Dal zijn
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Figuur 5
De neushoornkever Oryctes nasicornis.
Foto Th. Heijerman.
Figure 5
The European rhinoceros beetle Oryctes nasicornis.
Photo Th. Heijerman.

Figuur 6
De gewone meikever Melolontha melolontha.
Foto R. Krekels.
Figure 6
The common cockchafer Melolontha melolontha.
Photo R. Krekels.

Figuur 7
Het klein vliegend hert Dorcus parallelipipedus.
Foto R. Krekels.
Figure 7
The lesser stag beetle Dorcus parallelipipedus.
Photo R. Krekels.
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waarschijnlijk afkomstig van de stuwwal die uitziet
op de Ooijpolder. Ook hier is een recente waarneming aan de noordrand van natuurreservaat de
Duivelsberg. Tenslotte is er een tiental waarnemingen uit Groesbeek, deels recent uit de omgeving
van sanatorium Dekkerswald, en één uit natuurreservaat De Bruuk (Wijsman 1942). Onduidelijk
is of in de omgeving van Nijmegen nu sprake is
van geïsoleerde populaties, van uitwisseling tussen
meerdere populaties en/of dwaalgasten uit het
Reichswald.
Het zwaartepunt van de Limburgse verspreiding
ligt in het zuiden. Afgezien van de Sint-Jansberg
zijn er weinig waarnemingen uit Noord- en
Midden-Limburg. De meeste meldingen uit dit
gebied zijn tamelijk oud (Venlo 1860, Well 1914,
Echt 1952, Heijen 1960, Panningen 1979, Melick
1995). Een recente waarneming van de Bergerheide is nog te bevestigen. Ook is er nog een
recente waarneming uit het Duitse Elmpter Wald
dat aan het Nederlandse Meinweggebied grenst
(Jansen 2000). De meldingen uit Zuid-Limburg
zijn vaak afkomstig uit hele kleine gebieden, wat
het voortbestaan van het vliegend hert in ZuidLimburg extra kwetsbaar maakt.
De vondsten uit de omgeving van Breda zijn vanwege hun geïsoleerde ligging interessant. Caspers
(1999) geeft onder verwijzing naar Snellen van
Vollenhoven (1872) het Mastbos als vindplaats op.
De feitelijke tekst van Snellen van Vollenhoven is
echter voor meerdere uitleg vatbaar. In de collectie
van Naturalis te Leiden bevinden zich enkele
oude exemplaren afkomstig van Breda, met op
sommige etiketten de toevoeging Liesbos. Dit is,
in tegenstelling tot het Mastbos, een specifiek
eikenbos en heeft een eeuwenlange beheerstraditie.
De oudste vondsten stammen uit de periode
1845-1897. Daarnaast zijn er nog onbevestigde
waarnemingen uit 1963 en 1974. Gevreesd moet
worden dat het vliegend hert inmiddels uit de
omgeving van Breda is verdwenen.
Van oudsher zijn er meldingen van het vliegend
hert uit de provincie Utrecht (Houttuyn 1766a).
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< 1950



1950-1979



> 1979

Figuur 8
Vindplaatsen van Lucanus cervus
in Nederland, a. alle waarnemingen, b. recente waarnemingen
tegen achtergrond van de aanwezigheid van stuwwallen (Bron:
lkn). Het Europese kaartje is
gebaseerd op Luce (1996b).
Figure 8
Records of Lucanus cervus in the
Netherlands, the grey background
indicating moraines (source: lkn).
The European map is based on
Luce (1996b).

a

Door Van Laar (1987) werden de aan hem bekende waarnemingen samengevat. In vergelijking met
de andere Nederlandse gebieden waar het vliegend
hert voorkomt zijn uit de provincie Utrecht opvallend weinig meldingen bekend. Zo zijn er uit
de periode tussen 1766 en 1900, in tegenstelling
tot de Veluwe, in het geheel geen meldingen.
Het lijkt er dus op dat de populatiedichtheid al
heel lang tamelijk laag is. Van de westkant van
Amersfoort, de Leusderheide met aangrenzende
gebieden en de omgeving van het Leersumsche
Veld zijn enkele waarnemingen uit de tweede
helft van de vorige eeuw bekend. Onduidelijk is
of de soort hier nog steeds voorkomt.

waarnemingen > 1979

Overijssel wordt reeds door Houttuyn (1766a) als
vindplaats van het vliegend hert opgegeven.
In het Natuurmuseum Enschede zijn oude, onge-

b

●

1 waarneming

● 2-5 waarnemingen

● > 5 waarnemingen
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Houttuyn 1766a: 245. ’t Stigt [Utrecht], in Gelderland, in Overijssel en andere delen van ons Nederland, waar
eiken bosschen zijn.
Martinet 1778: 106. Deeze Geldersche oord biedt ons de grootste Tor van ‘t Vaderland aan etc.
Voet 1806: 52. Deeze dieren schynen in veele bossen van Europa, byzonder in Nederduitschland als ook in
Gelderland zich op te houden.
Bennet & van Olivier 1825: 30. Gelderland, Utrecht, Overijssel, Braband en andere Provinciën [Dit was echter
nog inclusief de zuidelijke Nederlanden, hh].
Snellen van Vollenhoven 1848: 31. In het Soerensche bosch en aan de Steeg (Verloren), Putten (Schubärt), Dieren
en Delden (Wellenbergh), de variëteit capreolus bij Breda (Gijsberti Hodenpijl).
Snellen van Vollenhoven 1852: 35. Middelen tegen dit gedierte zijn niet op te geven, doch waar met het ziet,
behoort men het te dooden.
Snellen van Vollenhoven 1854: 33. Bij Deventer (Breukelman).
Snellen van Vollenhoven 1863: 103. Hoogeveen (Steenbergen), Brummen (Ontijd).
Van Nieuwkuyk 1865: 20. Dieren.
Snellen van Vollenhoven 1870: 72. In het Soerensche bosch en aan de Steeg (Verloren), Putten (Schubärt),
Beekbergen (van Eyndhoven), Dieren en Delden (Wellenbergh), Hoogeveen (Steenbergen), Deventer
(Breukelman), Brummen (Ontijd), de variëteit capreolus bij Breda (Gijsberti Hodenpijl).
Snellen van Vollenhoven 1872: 126. In de omstreken van Breda evenmin zeldzaam als in het Soerensche bosch of
de Kleefse diergaarde. De variëteit capreolus algemener in de omgeving van Breda, dan in de beide andere
opgenoemde bosschen.
Everts 1875: 53. Niet zeldzaam op vele plaatsen in Gelderland, Maastricht (Maurissen), Venlo (van den Brandt)
de var. capreolus bij Breda (van der Hoeven), eenmaal bij Rotterdam (Snellen).
Rombouts 1879: xviii. Groesbeek, Beek & Ubbergen waaronder capreolus.
Van der Wulp 1879: xxvi. Tijdens excursie 33e zomervergadering nev op St. Jansberg (bij den Plasmolen) onder
de gemeente Mook enige exemplaren van capreolus.
Ritzema Bos 1882: 74. Hier en daar op de Veluwe niet zeldzaam.
Everts 1887: 126. Niet zeldzaam op vele plaatsen in eikenbosschen van de diluviale streken, o.a. in het Soerensche
bosch, ook bij Maastricht (Maurissen), Venlo (van den Brandt) en Vlissingen (Gerth van Wijk), de var.
capreolus bij Breda (Gijsberti Hodenpijl), Nijmegen (ter Haar), Apeldoorn (Gunning), Mook (Leesberg &
Everts), Bocholtz (Gerards), ook eenmaal te Rotterdam (Snellen).
De Vos tot Nederveen Cappel 1895: xlii. Soerensche Bosch.
Jaspers 1899: 119. Is in onze eikenbosschen op de Veluwe niet zo heel zeldzaam.
Garjeanne 1900: 54. In ons land schijnt hij in groot aantal alleen in de Soerensche bosschen voor te komen.
Oudemans 1900: 132. Veel exemplaren van de Plasmolen bij Groesbeek, Reichswald.
Everts 1903a: 3. In eikenbosschen der diluviale streken, o.a. niet zeldzaam in de Soerensche bosschen op de
Veluwe, waar bijzonder groote exemplaren voorkomen, ook bij Venlo en in de omstreken van Maastricht.
Op sommige plaatsen treft men uitsluitend de kleine vorm capreolus aan o.a. bij Mook, Nijmegen en Breda.
Ook werden enkele malen exemplaren gevangen buiten de eigenlijke woonplaats, o.a. bij Rotterdam en
Vlissingen. Vooral treft men ze in holle, vochtige wegen, waar de wortels der boomen uit de grond komen.
Willemse 1913: 326. Well, Plasmolen.
Everts 1922: 303. Deze soort is nog in Overijssel, bij Hoogeveen en op vele plaatsen in Limburg gevangen.
Pijpers 1938: 128. Kerkrade, Heerlen.
Kruseman 1938: 42. In Nederland zijn ze zeldzaam; het meest zijn ze op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en
in Zuid-Limburg te vinden.
Walrecht 1939: 224. Rondom Hoenderloo sporadisch; in 1938 in de bossen van het Loo, Uchelen en te
Hoenderloo. Veelvuldig te Ermelo en Hoog-Soeren. Een niet- “vak”man noemde de Leusderheide.
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Wijsman 1942: 190. Het Bruuk bij Groesbeek.
Hacke-Oudemans 1947: 394. Eikenbosschen, vooral bij Apeldoorn, Hoog Soeren, ook Putten, Elspeet, Arnhem,
Dieren, Nunspeet, Delden, Deventer, Mook, Groesbeek en Zuid-Limburg.
Lempke 1950: 173. Elspeet, juli 1950 talrijke mannetjes en wijfjes (Loggen).
Mac Gillavry 1950: 136. In het Amerongse bos werden in 1900 of 1901 door de jachtopziener van de familie
Bentinck exemplaren gevangen op de oostelijke helling van het bos, dus naar de Geldersche Vallei gekeerd.
Hier stonden zware eiken en ook een zeer grote tamme kastanje.
Stärcke 1950: 84. Villa Mignon te Beek. Aan de straatweg tegenover de Pietersberg en de Ravenberg, waar
verscheidene eeuwenoude holle kastanjes staan.
Wilmink 1950: 36. Schin op Geul 29/30 juni tientallen exemplaren.
Reclaire 1951: 176. Het vliegend hert is o.a. op enkele plaatsen op de Veluwe niet zeldzaam, ook in Overijssel,
Drente en op vele plaatsen in Limburg is hij waargenomen.
Roepke 1951: 240. Larve in de dorpel van een boerenhuis op de Hoge Veluwe.
Boer-Leffef 1958: 101. Een typische soort van de oude Eikenberkenbossen is ook het vliegend hert. Juist de zeer
oude, uit eikenhakhout ontstane spaartelgen-bossen zijn de domiciliën van deze kevers.
Tienstra 1966: 43. Soerense Bos, Hoog Soeren, Aardhuis. Rondom de houtskoolbranderij (tussen Uddelermeer
en Aardhuis) zeer algemeen.
Wegman 1980. Rand van het Bovenste Bos.
Smit 1982: 194. Kraken van een bijenkast.
Krikken & Pijpers 1982: 35. Samenvatting van Nederlandse literatuur- collectie- en enquêtegegevens.
Bink 1983: 414. Zuid- en Noord–Limburg en op de Veluwe in de omgeving van Apeldoorn. Verder zijn enkele
waarnemingen bekend uit Drenthe en Twente. Oude loofbossen. Vermolmde zomer- en wintereik.
Van Laar 1987: 7. Epe, Amersfoort, Zeist, Leusden, Maarn, Scherpenzeel. Eikenhakhout (2x), eikenstobben (1x).
Londo 1991: 121. Ten behoeve van het vliegend hert is het zinvol om met name op de oostelijke Veluwe, in het
Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg een deel van het hakhout te gaan beheren als ‘hoogstamhakhout’.
Deze keversoort komt overigens ook in opgaande oude eikenbossen voor. Wanneer het een verwaarloosd en
doorgeschoten hakhout betreft, kan men hiertoe een stam per stoof laten staan, die men dan op de
gewenste hoogte kapt. De overige stammen kapt men bij de stoof weg.
Cuppen 1992: 177. Rondom Apeldoorn, Zuid-Limburg.
Hermans 1994: 86. Mheer, Nuth en Rimburg.
Hermans 1995: 80. Oirsbeek, Nuth, Mesh.
Van Ommeren 1996. Geen vangsten met lokstoffen in het Nationaal Park Veluwezoom. Andere waarnemingen
op de Veluwe. Aanleg van broedhopen.
Teunissen & Smit 1996: 134. Vierhouten, Elspeet, Nunspeet.
Hoekstra 1996: 46; 1997: 93. 63 exemplaren uit Noordoost-Twente.
Jansen 2000: 87. Munnichsbos, Elmpter Wald (Duitsland).
Tabel 4
Gepubliceerde vondsten van Lucanus cervus in Nederland.
Table 4
Published records of Lucanus cervus in the Netherlands.
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Figuur 9
Zowel mannetjes als vrouwtjes
van Lucanus cervus kunnen goed
vliegen. Toch vestigen
Nederlandse vliegende herten zich
niet in nieuwe leefgebieden. Foto
R. Krekels.
Figure 9
Males and females of Lucanus
cervus are able fliers. However,
they do not colonize new locations in the Netherlands. Photo
R. Krekels.

Figuur 10
Hertenstoof, kunstmatige broedplek voor Lucanus cervus, in
Noordoost-Twente.
Foto M. Zekhuis.
Figure 10
Pyramid, artificial breeding site
for Lucanus cervus, in northeastern Twente. Photo M. Zekhuis.

dateerde exemplaren van Denekamp, Mander en
Ootmarsum aanwezig. Recente waarnemingen
hebben betrekking op Usselerveen, Enschede,
Boekelo, Mander en een geïsoleerde waarneming
van de Holterberg. In Noordoost-Twente is een
grote populatie van het vliegend hert aanwezig
(Hoekstra 1996, 1997). Waarnemingen uit dit
gebied gaan volgens interviews met de lokale
bevolking zeker terug tot de periode 1925-1940.
De vondsten bij Enschede en Boekelo liggen op
zo’n grote afstand van Noordoost-Twente dat het
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waarschijnlijk een aparte populatie betreft. Merkwaardig is dat het vliegend hert niet eerder door
natuuronderzoekers uit Twente is gemeld. Dat zou
erop wijzen dat het toch gewoonlijk om geïsoleerde populaties en/of lage dichtheden gaat.
De vindplaats Delden (Snellen van Vollenhoven
1848) is niet op de kaart opgenomen omdat
onduidelijk is welke plaats precies wordt bedoeld.
Enkele onwaarschijnlijke vondsten uit Amsterdam,
Rotterdam, Vlissingen en Utrecht zijn buiten
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beschouwing gelaten. Een opmerkelijk geval is de
vangst van een vliegend hert door een kat in 1958
nabij het Amsterdamse Vondelpark. Een deel van
deze waarnemingen zal betrekking hebben op
versleping of bewuste pogingen tot herintroductie.
Zo werden bijvoorbeeld recent levende vliegende
herten uit Sardinië (andere soort!) meegenomen
met als doel deze in Nederland uit te zetten
(mond. med. J. Krikken).
Nederland ligt aan de rand van het verspreidingsgebied en het is heel goed mogelijk dat voor de
larven van het vliegend hert ook specifieke standplaatscondities (temperatuur, vochthuishouding
van de bodem) in ons land beperkend zijn.
Opvallend is dat bijna alle vindplaatsen met
stuwwallen zijn geassocieerd (fig. 8). Ook in
Noordoost-Twente is sprake van een zogenaamde
overreden stuwwal. In het Rijnland bestaat een
relatie met eindmorenen (Müller 1937). Dit zou
kunnen wijzen op zeer specifieke standplaatscondities. Nu zijn juist op stuwwallen ook oude
hakhoutgebieden te vinden, zodat mogelijk
sprake is van een indirecte relatie.
Habitat en levenswijze
Er is veel over de biologie van het vliegend hert
gepubliceerd. Een aardige samenvatting is te
vinden in het boekje van Klausnitzer (1995).
In onder andere Brechtel & Kostenbader (2002)
en Luce (1996b) zijn verdere details te vinden.
Belangrijk onderzoek aan L. cervus vindt momenteel plaats in Bazel (Sprecher Uebersax & Durrer
1998a, 1998b, 2001a, 2001b).
De belangrijkste voorwaarde voor het voorkomen
van L. cervus is een permanent aanbod van dood
ondergronds (eiken)hout. Vers eikenhout is ongeschikt voor de larven. Aantasting door schimmels
(eikenrot en witrot) is volgens Tochtermann (1992)
een randvoorwaarde. Aan de noordelijke rand van
het verspreidingsgebied is ook een warme standplaats belangrijk. Vliegende herten komen hier
vaak in sterk door de mens beïnvloede omgevingen
voor, zoals tuinen, parken en boomgaarden (Roer
1980, Klausnitzer 1995, Napier 1999). Broedplaat-

Figuur 11
Plaatselijk kan verkeer aanzienlijke schade aanbrengen
aan populaties van Lucanus cervus. Op deze foto zijn de
verkeersslachtoffers bijeen gebracht van een enkele
morgen langs een holle weg bij Jabeek (Limburg). Foto
R. Krekels.
Figure 11
Traffic can have a substantial impact on populations of
Lucanus cervus. In this photo the victims of one
morning along a hollow road near Jabeek (province of
Limburg) have been assembled. Photo R. Krekels.

sen van het vliegend hert zal men in Nederland
dus niet zozeer in dichte bossen met dikke eiken
moeten zoeken, maar eerder in een halfopen landschap zoals bijvoorbeeld een rommelige bosrand
of houtwal.
Lang geleden zal het vliegend hert zich ontwikkeld
hebben in eiken die op natuurlijke wijze aan hun
einde kwamen. Door ingrijpen van de mens zijn
deze langzaam afstervende eiken verdwenen,
omdat het hout werd geoogst voordat dit stadium
werd bereikt. In de door de mens beheerde bomen,
met name in de vorm van hakhout, bleek het
vliegend hert zich op een beperkt aantal locaties
te kunnen handhaven.
Volgens Boer-Leffef (1958) is het vliegend hert een
typische soort van zeer oude, uit eikenhakhout
ontstane spaartelgenbossen. Krikken & Pijpers
(1982) wijzen op het mogelijke verband tussen
voorkomen van het vliegend hert en hoogstam-
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eikenhakhout. Deze relatie is voor zover bekend
alleen in Nederland gelegd. In de geraadpleegde
buitenlandse literatuur werd nergens het belang
van dit beheerstype voor het vliegend hert
beschreven. Wel worden in Engeland begraasde
bossen als habitat opgegeven (Hyman 1992).
In dit soort bossen kwam vaak hoogstamhakhout
voor (Peterken 1981). Hakhout heeft met oude
bomen in oerbossen gemeen, dat de stammen
dik, grillig en vaak ingerot zijn (Londo 1991).
Juist die rot is waarschijnlijk voor het vliegend
hert belangrijk. Vergeleken met opgaand bos komt
er in hakhout (vooral kort na de kap) meer licht
op de bodem, is de temperatuur er gemiddeld
hoger maar met grotere schommelingen en meer
nachtvorst, en heerst er een lagere luchtvochtigheid. Daardoor kunnen meer zuidelijke en continentale soorten, zoals het vliegend hert, optreden.
Bovendien hebben oude hakhoutculturen over
het algemeen stobben van zeer uiteenlopende leeftijd. Dit is het gevolg van het stelselmatig inboeten
van opengevallen plekken op zeer kleine schaal
(Jansen & Kuiper 2001). Deze grote spreiding in
aftakelingsstadia van de stobben garandeert een
permanent aanbod van rottend hout. Hakhout is
eeuwenlang de meest voorkomende bosbedrijfsvorm in ons land geweest. Met name eikenhakhout was economisch interessant vanwege het
gebruik van eikenschors in leerlooierijen. Veel
eikenhakhout werd als grensafscheiding (maal)
rondom akkers geplant. Rond 1920 bestond nog
20 % van het Nederlandse bos (48.000 hectare)
uit eikenhakhout. Speciaal voor de jacht was hoogstamhakhout van belang. Men kon dan gemakkelijk het hout overzien en de paarden struikelden
niet over de lage stoven (Van Ommeren 1996).
Een ander voordeel van dit beheerstype is dat wild
en vee niet of minder goed bij de jonge takken
kunnen komen.
Door het vrouwtje van het vliegend hert wordt
een beperkt aantal eieren afgezet aan de basis van
vooral oude eikenstobben. De larven leven
ondergronds in door witrot aangetast hout. In de
literatuur worden voor de larven ontwikkelingstijden van 4 tot 8 jaar opgegeven. In het najaar
12

vindt ondergronds de verpopping plaats. De volwassen vliegende herten komen in de zomer van
het jaar daarop uit de grond. De vrouwtjes zoeken
bomen op waaruit sap vloeit. Hier vindt meestal
ook de paring plaats. Er bestaan beeldende beschrijvingen van vechtende mannetjes, bijvoorbeeld
door Tippmann (1954). In de literatuur worden van
oudsher aantallen eieren genoemd in de grootteorde van 50 tot 100 stuks. Tochtermann (1992)
vermeldt dat in de vrije natuur per keer slechts
7 tot 12 eieren worden afgezet. Slechts de helft van
vrouwtjes komen aan een tweede leg toe, zodat het
totaal aantal eieren per vrouwtje aanzienlijk lager is
dan tot voor kort werd aangenomen. De levensduur van de volwassen dieren is maximaal 1 á 2
maanden. Volwassen Lucanus cervus worden in
Nederland vooral waargenomen in de maanden
juni, juli en augustus. De meeste Nederlandse
exemplaren stammen uit de maand juli (tabel 3).
Volwassen vliegende herten nemen regelmatig
kleine hoeveelheden koolhydraten op, bij voorkeur
in de vorm van uit eiken vloeiend sap.
De sapstromen ontstaan op plaatsen die beschadigd zijn door vorstscheuren, blikseminslag of
waterloten. De stromen schijnen jarenlang te
kunnen aanhouden. Kunstmatige beschadigingen
blijven echter slechts 2-3 dagen druppelen. Volgens
Brüll (1952) kunnen vrouwelijke vliegende herten,
in tegenstelling tot de mannetjes, met hun kaken
zelf de bast verwonden om een sapstroom op gang
te brengen. Mannelijke vliegende herten zouden
zich met rijpe kersen kunnen voeden (Sprecher
Uebersax & Durrer 2001a, Krenn et al. 2002).
Smit (1982) heeft waargenomen dat een vliegend
hert een bijenkast probeerde binnen te dringen.
Mobiliteit
Het vliegend hert kan goed vliegen (fig. 9).
Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden
dat het vliegend hert gemakkelijk nieuwe leefgebieden koloniseert. Recent onderzoek aan gezenderde vliegende herten (Sprecher Uebersax &
Durrer 2001b) heeft uitgewezen dat er groot verschil in vlieggedrag tussen mannetjes en vrouwtjes
bestaat. Tijdens het tien dagen durende onderzoek

nederlandse faunistische mededelingen 19 ‒ 2003

werden nooit vliegende vrouwtjes waargenomen.
De mannetjes legden echter, vooral ‘s avonds, vliegend honderden meters af. Vrouwelijke vliegende
herten kunnen goed vliegen, maar doen dit in
vergelijking met de mannetjes veel minder.
Dit beperkt natuurlijk de verspreidingssnelheid
van de soort.
In de literatuur wordt aangegeven dat vrouwtjes
vaak hun eieren afzetten op dezelfde plaats waar
zij zelf als larve geleefd hebben. Er zijn ook aanwijzingen voor ander gedrag. Zo heeft Pratt (2000)
berekend dat het vliegend hert zich in Sussex in
de laatste vijftig jaar uitgebreid heeft met een
snelheid van een halve mijl per jaar. Dat zou
natuurlijk alleen met actief vliegende vrouwtjes
gerealiseerd kunnen worden. Volgens Luce (1996b)
is er sprake van massamigratie in bepaalde jaren.
Bedreiging en bescherming
De Nederlandse populatie is extra kwetsbaar, vanwege de ligging aan de rand van het verspreidingsgebied. De Deense randpopulatie is bijvoorbeeld
vrij recent uitgestorven (Martin 1993). Mede doordat het vliegend hert zich waarschijnlijk slechts
zeer langzaam kan uitbreiden is lokaal uitsterven
definitief. In Nederland zijn de meeste huidige
populaties sterk geïsoleerd waardoor herkolonisatie uit andere gebieden vrijwel onmogelijk is.
Londo (1991) beveelt aan om ten behoeve van het
vliegend hert met name op de oostelijke Veluwe,
in het Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg een
deel van het hakhout te gaan beheren als ‘hoogstamhakhout’. De continuïteit in het aanbod van
dood hout lijkt het belangrijkst. Of dat in de vorm
van stobben, hakhoutstoven, hoogstamhakhout,
knoteiken, solitaire oude bomen of dood opgaand
hout is lijkt minder belangrijk. Het vliegend hert
heeft zich kennelijk eeuwenlang kunnen handhaven in een omgeving waar regelmatig ingrepen
van de mens plaatsvonden. Het feit dat dit beheer
al geruime tijd geleden is gestopt en dat het vliegend hert nog steeds voorkomt biedt geen garantie
dat zonder menselijk ingrijpen de populaties hier
op termijn blijven voortbestaan. Omdat het vliegend hert afhankelijk is van aftakelende bomen

kan het een lange tijd duren voordat een ingreep
(aanplanten van bomen, hakhoutbeheer e.d.) resulteert in het ontstaan van voor de larven geschikt
rottend hout. Op het moment dat dit ontbreekt,
zelfs als dat maar tijdelijk is, zal het vliegend hert
verdwijnen. Het garanderen van een permanente
aanwezigheid van geschikt rottend hout is dus
cruciaal voor het voortbestaan van de populatie.
We weten helaas niet precies welke factoren
beperkend zijn voor het vliegend hert. Traditioneel
hakhoutbeheer heeft door de eeuwen heen
bewezen een geschikte leefomgeving te creëren.
Het herinvoeren van dit beheer lijkt daarom hoe
dan ook een verstandige beheersmaatregel.
In omgevingen waar weinig ondergronds rottend
hout aanwezig is, kan men het aanbod kunstmatig verhogen. De eerste ‘hertenstoven’ werden
door Tochtermann (1987, 1992) in Duitsland
(‘Hirschkäferwiegen’) aangelegd. Zij bestaan uit
een eikenstobbe of gedeeltelijk ingegraven eikenstammen, rijkelijk bedekt met eikenhaksel.
Ook in Nederland zijn enkele stoven aangelegd
op de Veluwezoom (Van Ommeren 1996) en in
Twente (fig. 10). Gebruik door het vliegend hert is
hier, in tegenstelling tot Duitsland, nog niet vastgesteld. In Engeland worden met hetzelfde doel
eikenstammen ingegraven (‘pyramids’), waarbij
nauwelijks of geen haksel wordt toegevoegd.
In 1999 zijn op twee bekende Veluwse vindplaatsen door witrot aangetaste eiken schaaldelen ingegraven (mond. med. P. Hendriks). Reeds in het
najaar van 2002 werden in één opstelling vliegende herten op 20 cm diepte aangetroffen.
Er zijn aanwijzingen dat het microklimaat van de
verblijfplaatsen van de larven zeer belangrijk is.
Dat geldt zowel voor temperatuur als bodemvochtigheid. Het verdient dan ook aanbeveling
om bij bestaande populaties het waterbeheer niet
te veranderen. Vernatting kan als gevolg hebben
dat de bodem minder snel opwarmt waardoor de
periode waarin de larve van het vliegend hert
voedsel kan opnemen korter wordt. Verdroging
heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op het
verrottingsproces.
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Verkeer en predatie door vogels en zoogdieren
kunnen talrijke slachtoffers onder volwassen vliegende herten veroorzaken (fig. 11). Voor een deel
zijn dit dieren die al aan de voortplanting hebben
deelgenomen. Echt desastreus is echter massale
predatie van larven. Met name op de Veluwe lijkt
de grote dichtheid aan zwijnen een ernstige
bedreiging.
De wettelijke status van het vliegend hert in
Nederland heeft tot nu toe weinig bijgedragen aan
het voortbestaan van deze soort. Het is dringend
gewenst om tenminste de bestaande vindplaatsen
van het vliegend hert grondig te onderzoeken
en indien nodig maatregelen te nemen om het
permanente aanbod aan dood hout te garanderen.
Zonder onderzoek is een wettelijke bescherming
van het vliegend hert slechts een symbolische
maatregel die geen invloed op zijn voortbestaan
heeft. Het verdient aanbeveling om toekomstig
onderzoek naar het vliegend hert in te passen in
een breder opgezet onderzoek naar de toestand van
houtbewonende insecten in Nederland (kader 1).

Figuur 12
Een Nederlands exemplaar van Osmoderma eremita
(Oud Vroenhoven, Maurissen). Collectie Leiden
(rmnh).
Figure 12
A Dutch specimen of Osmoderma eremita (Oud
Vroenhoven, Maurissen). Collection Leiden (rmnh).

Juchtleerkever - Osmoderma eremita
Herkenning
De juchtleerkever is met een lengte van 25-30
mm een tamelijk grote en opvallende kever (fig.
12). Beschrijvingen en afbeeldingen zijn voorhanden in de standaardkeverwerken en in diverse
boeken die speciaal over Scarabaeoidea handelen
(Janssens 1960, Baraud 1992, Bunalski 1999).
Details over de larven zijn te vinden bij
Klausnitzer & Krell (1996b), Stegner (2002) en
Schaffrath (2003a).
De soort ontleent zijn Nederlandse naam aan de
karakteristieke geur die recent als mannelijk
feromoon is onderkend. Analyse wees uit dat het
γ-decalacton betreft, een stof die ook door
abrikozen en pruimen wordt afgescheiden
(Larsson et al. 2003). Juchtleer is volgens
Van Dale (Kruyskamp 1970) ‘een soort van zeer
zacht, lenig, waterdicht, sterk riekend leer,
vroeger vooral in Rusland van de huiden van
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halfvolwassen rundvee bereid. Juchtleer dankt
zijn eigenaardige geur aan invetting met berkeolie’.
Verspreidingsgebied
Het Holarctische genus Osmoderma behoort tot
de penseelkevers, die afhankelijk van de gevolgde
indeling, tot de Scarabaeidae of tot de Cetoniidae
worden gerekend. Het genus omvat ongeveer
10 soorten. Uit Europa zijn recent nieuwe soorten
beschreven door Bauraud & Tauzin (1991) en
Sparacio (1994). Deze zijn echter door Krell (1996)
tot ondersoorten gedegradeerd en vervolgens weer
opgewaardeerd door Sparacio (2001). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het om één soort
met geografische variatie of om echt verschillende
soorten gaat. Over de identiteit van de
Nederlandse exemplaren bestaat geen twijfel.
Zij worden door alle genoemde auteurs tot de
nominaatvorm gerekend. Het verspreidingsgebied
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< 1950



1950-1979



> 1979

van het Osmoderma eremita-complex omvat
Midden- en Zuid-Europa en zuidelijk NoordEuropa (Horion 1958). Luce (1996c) geeft een kaart
van de huidige en historische verspreiding. In grote
delen van Europa is de soort sterk achteruit gegaan of reeds uitgestorven (Ranius et al. in prep.).
In Engeland komt O. eremita niet voor (Alexander
2002). In Denemarken is O. eremita vanaf 1950
nog in 15 hokken waargenomen (Martin 1993).
Bij recent onderzoek resteerden nog negen vindplaatsen (Ranius et al. in prep.). In Duitsland is
de soort sterk achteruit gegaan (Schaffrath 2003b).
Recente vondsten stammen vooral uit het oosten
van Duitsland. Sinds 1990 is één vondst in de nabijheid van de Nederlandse grens, uit de omgeving
van Bentheim, bekend geworden (Schaffrath
2003b). In België zijn uit de provincies Brabant,

Figuur 13
Vindplaatsen van Osmoderma
eremita in Nederland. Het
Europese kaartje is gebaseerd op
Luce (1996c).
Figure 13
Records of Osmoderma eremita in
the Netherlands. The European
map is based on Luce (1996c).

Limburg en Luik 15 verschillende vindplaatsen
bekend. De laatste bevestigde waarneming dateert
van 1944. Uit 2002 stamt een onbevestigde melding van ‘Vallée de la Berwinne’ bij Visé (Ranius
et al. in prep.).
Verspreiding in Nederland
Uit Nederland zijn in totaal 23 exemplaren van
14 verschillende vindplaatsen bekend (fig. 13).
Het grootste deel hiervan stamt uit de 19e eeuw.
Uit de 20e eeuw zijn slechts zes vondsten bekend,
alle uit Zuid-Limburg, waar O. eremita zich
kennelijk het langst heeft weten te handhaven.
De vindplaats Den Haag (vertrapt exemplaar
verzameld door Bolten) lijkt me onwaarschijnlijk.
Het Natuurmuseum Enschede bezit een exemplaar met als enige aanduiding ‘Twente’.
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kader 1: houtbewonende kevers
Dood hout met de daaraan gebonden paddestoelen en
schimmels vormt een belangrijk biotoop voor kevers.
Naar schatting is zeker 20% van alle 4041 in
Nederland waargenomen keversoorten (Vorst &
Huijbregts 2001) hiervan afhankelijk. De groep xylobionte (aan hout gebonden) kevers is zeer gevarieerd.
Köhler (2000) onderscheidt zes verschillende specialisaties: schors, hout, molm, houtbewonende paddestoelen en vloeiend boomsap.
In een ver verleden waren bossen en de bijbehorende
houtbewonende fauna in Europa zeer verspreid en
divers. In de loop der eeuwen zijn deze oerbossen
grotendeels verdwenen en nu resteren alleen nog
enkele relicten. Strikt aan deze oerbossen gebonden
houtbewonende keversoorten zijn uit West-Europa dan
ook geheel verdwenen of gereduceerd tot een beperkt
aantal relictpopulaties (Speight 1989). Houtbewoners
met een meer opportunistische levenswijze hebben zich
beter kunnen handhaven.
De drie in dit artikel genoemde houtbewonende
kevers zijn zeer gespecialiseerd, maar bezitten toch
enkele gemeenschappelijke eigenschappen. Zij komen
vooral voor in alleenstaande door de zon beschenen
eiken, de larven hebben een zeer lange ontwikkelingstijd en de soorten kunnen goed vliegen, maar zijn
over het algemeen heel weinig mobiel.

Het laatste uit Nederland bekende exemplaar
werd door Poot in 1946 in een oud loofbos te
Wijnandsrade (Limburg) verzameld.
Vanaf het begin dat in ons land serieus naar insecten werd gekeken - globaal tweehonderd jaar
geleden - was de juchtleerkever al tamelijk zeldzaam (tabel 5). In die periode waren zeer dikke
holle bomen ook al bijzonder. De vangsten
lijken dan ook afkomstig van de laatste relictpopulaties, die nu definitief in Nederland zijn
uitgestorven. Dikke, holle bomen komen in
Nederland nauwelijks voor en omvangrijke
Osmoderma-populaties in de nabijheid van de
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Nederland is eeuwenlang door zijn relatieve armoede
aan bomen en keveronvriendelijk bosbeheer een barre
leefomgeving voor houtbewonende kevers geweest.
Inmiddels neemt de hoeveelheid dood hout in de
Nederlandse bossen toe, wat duidelijk gunstig voor
de houtbewoners is. Zo zijn bijvoorbeeld de zwartlijven Corticeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)
en Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) de laatste twintig
jaar duidelijk veel talrijker geworden (mond. med.
O. Vorst). Niet alle houtbewonende kevers die in
Nederland oorspronkelijk voorkwamen hebben zich
kunnen handhaven. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal
gouden torren (Cetoniidae), die voor hun larvale
ontwikkeling afhankelijk zijn van boomholtes,
inmiddels uit ons land verdwenen. De toename van
dood hout in de Nederlandse bossen is een positieve
ontwikkeling. Er zijn echter aanwijzingen dat in ons
land voor sommige soorten halfnatuurlijke omgevingen belangrijker zijn dan de eigenlijke bosgebieden.
Er is in Nederland nauwelijks gericht onderzoek naar
houtbewoners gedaan. Als we de bestaande biodiversiteit in ons land willen handhaven of beter nog
willen stimuleren is een breed opgezet onderzoek naar
de toestand van houtbewonende insecten in
Nederland noodzakelijk.

Nederlandse grens ontbreken, zodat een terugkeer in ons land onwaarschijnlijk is.
Habitat en levenswijze
Osmoderma eremita leeft in molm van dikke,
holle loofbomen. Martin (1993) geeft een foto
van een karakteristieke eik, waarin al meer dan
40 jaar een populatie van O. eremita huist.
Volgens Ranius & Nilsson (1997) prefereert
O. eremita open en halfopen standplaatsen.
Bomen met grote hoeveelheden molm (tientallen
liters) en zonbeschenen holtes (expositie zuid tot
west) hebben zijn voorkeur. De molm moet een
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Snellen van Vollenhoven 1859: 202. Een zeer zeldzame Geldersche kever.
Snellen van Vollenhoven 1863: 105. Door van Eyndhoven te Zutphen in de gang van zijn huis gevangen.
Snellen van Vollenhoven 1870: 77. Een enkel voorwerp aangetroffen, kruipende in den gang van een huis te
Zutphen.
Everts 1881: xix. Dezer dagen in de omstreken van Maastricht.
Everts 1887: 133. Zutphen, Wehl (Piepers), Oud-Vroenhoven (Maurissen & Everts).
Everts 1893: 111. Een vertrapt exemplaar bij Den Haag (Bolten).
Everts 1903a: 67. Meermalen in de omstreken van Maastricht, Wehl, Zutphen, Den Haag.
Everts 1908: 207. Zomervergadering juni-juli 1907 (Zuid-Limburg).
Everts 1922: 315. Nijmegen, Beek, meerdere plaatsen in Zuid-Limburg.
Tabel 5
Gepubliceerde vondsten van Osmoderma eremita in Nederland.
Table 5
Published records of Osmoderma eremita in the Netherlands.

zekere vochtigheid bezitten. Levende bomen
worden daarom meestal geprefereerd boven dode
bomen. Geschikte holtes ontstaan pas in eiken
die 150 tot 200 jaar oud zijn. Osmoderma eremita
is polyfaag, maar in Noordwest-Europa vormen
eik en beuk de belangrijkste gastbomen (Palm
1959, Martin 1993). In sommige gebieden van
Europa vormen ook knotwilgen een belangrijke
habitat (Ranius et al. in prep.). Het molm van de
holle bomen wordt door de larven keer op keer
gegeten. Uiteindelijk bestaat de molm voor een
groot deel uit Osmoderma-uitwerpselen. De
larven knagen echter ook de aangetaste delen van
de boom weg, waardoor de holte steeds groter
wordt (Schaffrath 2003b). Volgens Luce (1996c)
komen de volwassen kevers in het begin van de
zomer uit en leven circa 1 tot 3 maanden. Over
het aantal eieren bestaat in de literatuur geen
eenduidigheid, het aantal varieert tussen de tien
en 80 eieren (Schaffrath 2003a). De drie larvale
stadia nemen drie tot vier jaar in beslag (Schaffrath 2003a). De volgroeide larven bouwen op het
einde van de zomer een cocon en hierin verpoppen zij pas in de lente.
Mobiliteit
Osmoderma eremita is buitengewoon honkvast.
Ranius & Hedin (2001) schatten dat slechts 15%
van de volwassen individuen de boom waarin zij

hun larvale ontwikkeling hebben volbracht
verruilen voor een andere. De exemplaren die
hun broedboom verlaten leggen waarschijnlijk
ook slechts kleine afstanden af. Bij onderzoek aan
gezenderde kevers werd als maximale afgelegde
afstand slechts 330 meter vastgesteld (Hedin &
Ranius 2002).

Heldenbok - Cerambyx cerdo
Herkenning
Cerambyx cerdo (fig. 14) varieert aanzienlijk in
grootte, als uitersten worden 24 en 53 mm opgegeven. Het geslacht is op basis van de lengte
van de antennen vast te stellen. De sprieten zijn
bij het vrouwtje ongeveer zo lang als het lichaam,
bij het mannetje zeer veel langer. Uit Nederland is
naast C. cerdo ook de kleinere C. scopolii Fuessly,
1775 bekend. Niet elke grote boktor is een heldenbok! Er komen in Nederland ook andere grote
boktorren voor en in geïmporteerd hout kunnen
exotische soorten ons land bereiken. Voor een
betrouwbare determinatie is naast de standaardkeverwerken een keur aan publicaties over boktorren beschikbaar (Duffy 1952, Klausnitzer &
Sander 1978, Villiers 1978, Muylaert 1984, Bíly &
Mehl 1989, Bense 1995, Sama 2002). Details over
de larve zijn te vinden bij Von Demelt (1966) en
Klausnitzer & Sander (1978).
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Figuur 14
Een Nederlands exemplaar van Cerambyx cerdo
(McGillavry, Amsterdam, uit een schip met Oostenrijks
hout). Collectie Everts (rmnh).
Figure 14
A Dutch specimen of Cerambyx cerdo (McGillavry,
Amsterdam, from a ship with Austrian wood). Everts
collection (rmnh).

Figuur 15
Vraatgangen van Cerambyx cerdo larven in Kroatisch
eikenhout. Collectie Everts (rmnh).
Figure 15
Larval workings of Cerambyx cerdo in Croatian oakwood. Everts collection (rmnh).

Verspreidingsgebied
Het genus Cerambyx behoort tot de boktorren
(Cerambycidae) en omvat ongeveer 30 soorten die
in het Palaearctisch gebied voorkomen (Bíly &
Mehl 1989). In Europa komen zeven soorten voor
(Bense 1995). Cerambyx cerdo wordt opgegeven
voor Europa, Klein-Azië, de Kaukasus en NoordAfrika (Villiers 1978, Bíly & Mehl 1989).
Onder andere Luce (1996a) en Bense (1995) geven
de Europese verspreiding in kaartvorm weer.
Met name in het noordwesten van Europa komen
deze kaarten echter niet met elkaar overeen.
Dit wordt veroorzaakt door het lastig te maken
onderscheid tussen autochtone waarnemingen en
met hout geïmporteerde exemplaren.
Duffy (1968) en Harding & Plant (1978) vermelden voor het Verenigd Koninkrijk dat de soort
ooit inheems was, wat bevestigd wordt door subfossiele vondsten. Bíly & Mehl (1989) vermelden
wel dat de soort af en toe in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd wordt. In Duitsland is C. cerdo

vanaf 1950 nog in 14 van de 18 keverregio’s waargenomen (Köhler & Klausnitzer 1998). Volgens
Horion (1974) was C. cerdo in de 19e eeuw nog
algemeen verbreid en op veel plaatsen algemeen;
inmiddels is zij uit veel gebieden geheel verdwenen. Uit het noordelijke Rijnland is vanaf 1950
slechts één exemplaar, mogelijk ingevoerd, bekend
(Baumann 1997). Volgens S. Scharf (mond. med.)
bevinden zich in de buurt van Emmerich, niet ver
van de Nederlandse grens, nog eiken die door
C. cerdo zijn aangetast. In België is zij volgens
Muylaert (1984) slechts enkele keren aangetroffen,
waarschijnlijk met hout ingevoerd. In de Deense
catalogus van Hansen (1996) is C. cerdo opgenomen
in de appendix met geïntroduceerde soorten.
Verspreiding in Nederland
Gezien de vondsten in Duitsland én de fossiele
vondsten uit Engeland lijkt het aannemelijk dat
C. cerdo ooit in Nederland voorkwam.
De Nederlandse keverkundigen uit de vorige eeuw
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beschouwden de aan hen bekende exemplaren als
import (Everts 1927, Reclaire 1951, van der Wiel
1954, Brakman 1955). Alleen in de naamlijst van
Brakman (1966) is de soort niet als zodanig
gemarkeerd. Uit ons land zijn naast 11 collectieexemplaren nog vijf literatuuropgaven bekend
(tabel 6, fig. 16). Bij tenminste vijf exemplaren is
de buitenlandse herkomst goed gedocumenteerd
(tabel 7). Van de overige vondsten is de precieze
herkomst niet meer te achterhalen, maar ook hier
lijkt import met hout waarschijnlijker dan autochtone vondsten. De door C. cerdo geknaagde gaten
zijn karakteristiek en aan de generatie van Everts
goed bekend. Figuur 15 laat een boomschijf uit
zijn vraatstukkencollectie zien. Het is onwaarschijnlijk dat een dusdanig spectaculaire vraat in

Figuur 16
Vindplaatsen van Cerambyx cerdo
in Nederland. Het Europese
kaartje is gebaseerd op Luce
(1996a).
Figure 16
Records of Cerambyx cerdo in the
Netherlands. The European map
is based on Luce (1996a).

Nederland onopgemerkt zou blijven.
Gezien de verspreiding in de ons omliggende
landen lijkt het aannemelijk dat C. cerdo ooit in
Nederland inheems is geweest. Met het verdwijnen
van kwijnende eiken van forse omvang is deze
soort waarschijnlijk al eeuwen geleden uit ons
land verdwenen. Geschikte bomen zijn nog steeds
schaars en behoorlijke populaties in de nabijheid
van de Nederlandse grens ontbreken, zodat een
terugkeer in ons land onwaarschijnlijk is.
Habitat en levenswijze
In juni en juli vliegen de volwassen kevers in de
schemering op warme avonden en leggen hun
eieren bij voorkeur op beschadigde plekken van
oude, alleenstaande, door de zon beschenen eiken
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Snellen van Vollenhoven 1870: 121. (als C. heros Scop.) Een klein mannetje in Nederland gevangen (Dozy).
Ritzema Bos 1882: 179. Komt gelukkig bij ons vrij zelden voor.
Everts 1893: 124. Venlo, in een houtmagazijn (van den Brandt).
Van den Brandt 1894: xxi. In een houtmagazijn te Venlo. Eikenhout uit Bohemen.
Abspoel 1898: 48. Door een Harderwijker vogelaar levend aangetroffen in de bosschen bij Harderwijk.
Everts 1903a: 372. In Nederland slechts sporadisch waargenomen: Winterswijk, Venlo, mannetje zonder
vindplaats; ook zou zij bij Harderwijk en in Montferland gevangen zijn.
Everts 1913: xxxvii. Geïmporteerd als larve of pop in timmerhout.
Everts 1922: 418. Nog bij Arnhem, in het Leuvenumse bosch, bij Utrecht, Zwolle en Amsterdam.
Everts 1925: 90. Import.
Everts 1927. Sporadisch verkregen uit buitenlandsch geïmporteerd eikenhout, in houtzagerijen, destijds o.a.
van eikenhout uit Kroatië, waarin larven en poppen zaten die dan hier te lande uitkwamen.
Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Harderwijk, Winterswijk, Montferland, Zwolle, Venlo.
Van Alphen 1939: 160. In 1935 op wilgenstam in frambozenaanplanting te Oosterhout.
Tabel 6
Gepubliceerde vondsten van Cerambyx cerdo in Nederland.
Table 6
Published records of Cerambyx cerdo in the Netherlands.

(Döhring 1955). De larve vreet eerst gangen onder
de schors en vervolgens door het spinthout, daarna knaagt zij tot duimdikke ovale gangen diep in
het kernhout. De larvale periode duurt drie tot
vier jaar, daarop volgt in augustus - september een
periode van zes weken als pop. De larve verpopt
in een speciaal aangelegde haakvormige gang.
De uit de pop gekomen kevers overwinteren hier
en komen pas in de zomer te voorschijn. Voor de
ontwikkeling van eieren en larven is hout met
sapstromen noodzakelijk. Dode bomen zijn dus
ongeschikt (Müller 2001). Als voedsel voor de
volwassen kever worden eikensap en rijpe zoete
vruchten opgegeven. Veel gegevens over de
levenswijze zijn te vinden bij Döhring (1955) en
Neumann (1985).
Mobiliteit
Cerambyx cerdo is zeer honkvast. Door Döhring
(1955) werden tijdens een experiment in Berlijn
kevers genummerd en weer los gelaten.
Het merendeel van de terugvangsten (> 60%)
betrof dezelfde boom waarop zij eerder waren
aangetroffen. Hoewel de meeste kevers uit dit
onderzoek zich niet actief verplaatsten werd bij
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één exemplaar een afgelegde afstand van ruim vier
kilometer vastgesteld.

Gestreepte waterroofkever - Graphoderus
bilineatus
Herkenning
Graphoderus bilineatus is een waterroofkever van
14-16 mm lengte en een breed eivormig uiterlijk
(fig. 17). De soortnaam bilineatus slaat op de twee
zwarte dwarsbanden op het halsschild, echter de
beide andere Nederlandse Graphoderus-soorten
G. cinereus (Linnaeus, 1758) en G. zonatus (Hoppe,
1795) bezitten veel duidelijker dwarsbanden. Een
determinatietabel voor alle Nederlandse volwassen
waterroofkevers is te vinden in Van Nieukerken
(1992). De larven van het genus Graphoderus zijn
moeilijk uit elkaar te houden. Er zijn weliswaar
enkele beschrijvingen (Galewski 1990) maar
volgens Holmen (1993) zijn deze onvoldoende om
de soorten te kunnen onderscheiden (zie ook
Klausnitzer (1991) en Dettner (1997)).
Verspreidingsgebied
Het Holarctische genus Graphoderus behoort tot
de waterroofkevers (Dytiscidae) en omvat in
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Jaar Vindplaats
< 1856 Holland
1893 Venlo

Bron
rmnh
rmnh

1895

zman

Harderwijk

1897 Wehl, Stilliwald
1903 Amsterdam
< 1903 Montferland

luw
rmnh
Everts 1903

< 1903 Winterswijk
Everts 1903
1905 Amsterdam
zman
< 1922 Leuvenumsche bosch Everts 1922

Verzamelaar
Import Details
Dozy
van den Brandt
+ In een houtmagazijn te Venlo met
eikenhout uit Bohemen
Abspoel
Levend in de bosschen bij
Harderwijk.
Boon
MacGillavry
+ Uit een schip met Oostenrijks hout
Mogelijk slaat deze verwijzing op
het exemplaar van Stilliwald
van der Wiel

+

+

Ingevoerd hout uit Oostenrijk
Mogelijk slaat deze verwijzing op
het exemplaar uit Harderwijk
Uit houtlading (Oostenrijk?)

+

Op wilgenstam in frambozenaanplanting te Oosterhout
Import Slavonia

< 1922
< 1922
< 1922
1922
1935

Utrecht
Arnhem
Zwolle
Venlo
Oosterhout

rmnh
rmnh
Everts 1922
zman
Van Alphen 1939

van Leeuwen
Lensink

1937
1965

Amsterdam
Gronsveld

zman
zman

Polak
Niesthoven

Specht Grijp
Van Alphen

Tabel 7
Vondsten van Cerambyx cerdo, geordend op jaar. Een aantal exemplaren is expliciet als import bekend, van de
overige vondsten wordt dit aangenomen.
Table 7
Records of Cerambyx cerdo, organized by year. Of a number of specimens it is known they are imported, from the
others it is assumed.

totaal 11 soorten (Nilsson 2001). In Nederland
komen drie soorten voor, waarvan G. bilineatus
de meest zeldzame is (Van Nieukerken 1992).
Graphoderus bilineatus is een West-Palaearctische
soort die tot in het westen van Siberië voorkomt.
In grote delen van het Europese verspreidingsgebied is de soort in de laatste decennia sterk
achteruit gegaan; slechts in het noorden (Zweden,
Finland) en oosten kan G. bilineatus nog als wijd
verspreid en stabiel worden beschouwd (Foster
1996b). In Engeland zijn slechts oude vondsten
(1904-1906) uit Norfolk bekend (Foster 1996b).
In Denemarken is G. bilineatus sinds 1949 nog in
negen 10x10km-hokken gevonden (Holmen 1993).
In Duitsland is de soort sinds 1960 slechts in

14 10x10km-hokken aangetroffen (Hendrich &
Balke 2000). Dopagne (1995) heeft voor België
alleen uit het Maasdistrict één of meer meldingen
vanaf 1949.
Verspreiding in Nederland
In de periode 1950-1999 zijn waarnemingen in
23 hokken gedaan. In vergelijking met de buurlanden valt op dat uit Nederland relatief veel
historische en recente vindplaatsen bekend zijn
(fig. 18). Opvallend zijn de recente vangsten in de
Nieuwkoopse Plassen en Noordwest-Overijssel,
gebieden waarvan geen oude waarnemingen
bekend zijn. In Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal ontbreekt G. bilineatus, waar-
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vooral in beschutte, zonbeschenen poelen met
helder of licht dystroof water. Cuppen (1994)
beschrijft het biotoop in Nederland als groot
water in laagveen, eutrofe en oligotrofe poelen.
Een behoorlijk aantal Nederlandse exemplaren is
in sloten aangetroffen (bijvoorbeeld figuur 19),
wat niet geheel strookt met de habitatbeschrijvingen uit het buitenland die speciaal op grotere
wateren wijzen.

Figuur 17
Graphoderus bilineatus. Foto R. Krekels.
Figure 17
Graphoderus bilineatus. Photo R. Krekels.

schijnlijk vanwege het nog steeds brakke karakter
van het gebied (mond. med. G. van Ee).
Vooral in het Utrechtse plassengebied lijkt
G. bilineatus vroeger nogal talrijk geweest te zijn.
De soort komt er nog steeds voor, maar is in
aantal sterk achteruit gegaan. Hoewel er de laatste
decennia in ons land veel onderzoek naar waterkevers wordt uitgevoerd is toch het aantal waarnemingen sterk afgenomen (tabel 1). De classificatie
‘sterk bedreigd’ in Cuppen (1994) lijkt dan ook
terecht.
Habitat en levenswijze
Galewski (1971) beschouwt Graphoderus bilineatus
en Dytiscus latissimus als typische bewoners van
grote, permanente stilstaande wateren. Ook morfologisch zouden zij hieraan zijn aangepast.
Hun grote relatieve breedte geeft hen extra drijfvermogen. Nilsson & Holmen (1995) geven voor
Scandinavië als belangrijkste habitat diepe poelen
en meren, in het algemeen met dichte vegetatie
aan de randen. In het zuiden van Scandinavië
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Het eistadium, de drie larvenstadia en het popstadium duren samen 2 tot 2,5 maand (Galewski
1990). Deze ontwikkeling tot volwassen kever
vindt tussen half mei en begin oktober plaats
(Galewski 1971). Nilsson & Holmen (1995) vermoeden dat de overwintering als volwassen kever
in het water plaats vindt. Zowel de larven als de
volwassen kevers leven waarschijnlijk als rovers
(Foster 1996b). Volgens Galewski (1971) duidt de
morfologie van de larven erop dat zij zich vooral
voeden met kreeftachtigen.
Mobiliteit
Volgens Galewski (1971) hebben veel van de typische bewoners van grote, permanente stilstaande
wateren weliswaar normale vleugels, maar vliegen
zij niet. Zowel Nilsson & Holmen (1995) als
Hendrich & Balke (2001) vermelden echter dat
G. bilineatus vliegend is waargenomen. De mogelijkheid om zich te kunnen verspreiden is een
belangrijk aspect bij het behouden van deze soort.
Het zou daarom interessant zijn te weten hoe het
met de potentiële en feitelijke mobiliteit binnen
de Nederlandse populatie staat.
Bedreiging en bescherming
De aantasting van de waterkwaliteit in Nederland
heeft ongetwijfeld een negatieve invloed op het
voorkomen van G. bilineatus gehad. Foster (1996b)
sluit daarnaast een vertraagde reactie op
de klimaatswijzigingen sinds het postglaciale
optimum niet uit. Het lijkt alsof deze soort zich
in de Nederlandse laagveengebieden beter heeft
kunnen handhaven dan in vennen en plassen op
de zandgronden. Een vergelijkbare achteruitgang
is door De Groot & Wasscher (1999) voor de
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Figuur 18
Vindplaatsen van Graphoderus
bilineatus in Nederland. Het
Europese kaartje is gebaseerd op
Foster (1996b).
Figure 18
Records of Graphoderus bilineatus
in the Netherlands. The European
map is based on Foster (1996b).

Figuur 19
Heldere sloot in de Westbroekse
Zodde, vindplaats van
Graphoderus bilineatus.
Foto O.F.J. Vorst.
Figure 19
Clear ditch in the Westbroekse
Zodde, locality of Graphoderus
bilineatus. Photo O.F.J. Vorst.

huijbregts - beschermde kevers in nederland

23

Snellen van Vollenhoven 1870: 20. 2 mannetjes + 2 vrouwtjes in de omstreken van Zutphen (Van Eyndhoven).
Everts 1875: 13. Zutphen (Van Eyndhoven), Venlo (Van den Brandt).
Everts 1887: 33. Zeldzaam. Zutphen (Van Eyndhoven), Venlo (Van den Brandt), Cromvoort en Baexem
(Dreessens), Katwijk (Perrin), Warnsveld en Smilde (Groll).
Everts 1893: 91. Gemeen bij Exaeten en Blijenbeek (Wasmann), Apeldoorn (Groll), Heerenveen (Jaspers).
Everts 1898: 140. Verbreid, doch niet gemeen.
Zwart 1959: 37. Kroonspolderswiel op Terschelling (1956).
Higler 1976: 211. Het Hol te Kortenhoef: het Gat van de Zandheuvel en het Witte Water.
Van Vondel & Vallenduuk 1988: 2. Het Hol te Kortenhoef: twee sloten aan de oostkant, in plasjes met
veenmos bij het Gat van de Zandheuvel en een sloot aan de noordkant.
Van Nieukerken 1992: 156. Zeer zeldzaam, huidig voorkomen in Nederland slecht bekend. In permanente
grotere eutrofe en oligotrofe wateren.
Cuppen 1994: 64 Sterk bedreigd, groot water in laagveen, poelen eutroof, poelen oligotroof.
Van Maanen & Van Ee 1999: 2. Het Hol te Kortenhoef: in sloot ten noorden van de Kromme Rade.
Tabel 8
Gepubliceerde vondsten van Graphoderus bilineatus in Nederland.
Table 8
Published records of Graphoderus bilineatus in the Netherlands.

gevlekte witsnuitlibel Leucorrhina pectoralis
(Charpentier, 1825) beschreven. Verdergaande
eutrofiëring van de vindplaatsen zal voorkomen
moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor
het zwaartepunt van de Nederlandse verspreiding:
het Hol bij Kortenhoef.

Brede geelgerande waterroofkever - Dytiscus
latissimus
Herkenning
Dytiscus latissimus is met een lengte van 36 tot 44
mm de grootste Nederlandse waterroofkever (Van
Nieukerken 1992). De soort is onmiskenbaar door
de sterk verbrede zijden van de dekschilden (fig.
20). De vrouwtjes, hebben in tegenstelling tot de
mannetjes, gegroefde dekschilden. Beschrijvingen
van de larven zijn onder andere te vinden bij
Blunck & Klynstra (1929) en Holmen (1993);
zie ook Klausnitzer (1991) en Dettner (1997).
Verspreidingsgebied
Het Holarctische genus Dytiscus behoort tot de
waterroofkevers (Dytiscidae) en omvat 27 soorten
(Nilsson 2001). In Nederland komen zeven soorten
voor, waarvan D. latissimus de meest zeldzame is

24

(Van Nieukerken 1992). Dytiscus latissimus is een
West-Palaearctische soort van Centraal- en NoordEuropa die tot in het westen van Siberië voorkomt
(Nilsson & Holmen 1995). De soort is sinds het
begin van de vorige eeuw in grote delen van het
verspreidingsgebied sterk achteruit gegaan.
Uit Engeland zijn geen vondsten bekend.
In Denemarken is D. latissimus sinds 1949 nog in
vijftien 10x10km-hokken gevonden (Holmen 1993).
In Duitsland is de soort sinds 1960 slechts in 12
10x10km-hokken aangetroffen (Hendrich & Balke
2000). Dopagne (1995) geeft voor België geen
meldingen meer vanaf 1949.
Verspreiding in Nederland
Uit Nederland zijn sinds 1949 slechts twee vindplaatsen bekend: Beegden (1958) en Uffelte (1967).
Van Nieukerken (1992) vermeldt vondsten uit
begin jaren 1970. Dit betrof zichtwaarnemingen
die niet bevestigd konden worden (mond. med.
E.J. van Nieukerken). Relatief veel Nederlandse
vondsten zijn afkomstig uit Noord- en MiddenLimburg (tabel 9, fig. 21). Rüschkamp (1919)
vermeldt over Noord-Limburg zelfs ‘überall in
Sümpfen’.
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Houttuyn 1766b: 24. Zeer brede waterkever. Wy hebben hem in de Nederlanden niet gevonden.
Maitland 1858: 41. In den omtrek van Zutphen (Harmsen).
Everts 1893: 91. Blijenbeek, verscheidene exemplaren in plassen en vele doode exemplaren op de heide liggend
(Wasmann), ‘s-Graveland (Barger), Ankeveen (Bolten).
Everts 1898: 142. In groote heideplassen, vennen en vijvers. Zeer zeldzaam. Nijmegen, Zutphen, Tilburg,
Rijsbergen bij Breda, Oisterwijk, ‘s-Graveland en Ankeveen, Ulenpas bij Hoogkeppel en in de omstreken
van Roermond.
Everts 1903b: 105. Tijdens de zomervergadering een dekschild bij Roermond.
Wachter 1906: 179. Te Ellecom in een palingfuik (Van der Hoop).
Willemse 1913: 208, 328. Hulderbroek in fuiken, Well: in ven van misschien 10 hectare zomers meerdere
malen de dekschilden.
Willemse 1915: 74. Zelf vond ik dekschilden van mannetje en vrouwtje in een groote heidepoel in Well.
Romijn 1916. Op 11 oct 1915 in het Buismansven te Gerwen bij Helmond.
Rüschkamp 1919: 43. In N.-Limburg überall in Sümpfen. Baexem, Roermond, Heijthuizen, Nederweert,
Blijenbeek, Well.
Blunck & Klynstra 1929: 116. 1 vrouwtje in Gerrits Flesch, met vele lapponicus. Beschrijving van de larve.
Prakke 1953: 195. In het Naardermeer alle Dytiscus-soorten gevangen behalve latissimus.
Van Nieukerken 1992: 159. Zeer zeldzaam, misschien verdwenen uit Nederland. Laatste bekende vondsten uit
begin zeventiger jaren.
Cuppen 1994: 64. Sterk bedreigd.
Tabel 9
Gepubliceerde vondsten van Dytiscus latissimus in Nederland.
Table 9
Published records of Dytiscus latissimus in the Netherlands.

Dytiscus latissimus wordt niet makkelijk met een
gewoon schepnet gevangen. Fuiken vormen voor
deze soort een veel betere inventarisatiemethode.
Omdat Nederland slechts incidenteel met fuiken
is onderzocht is het theoretisch mogelijk dat in
ons land nog een relictpopulatie zou bestaan.
Cuppen (1994) beschouwt de soort als sterk
bedreigd, maar ik ga er van uit dat de soort inmiddels in ons land is uitgestorven.
Habitat en levenswijze
Zoals bij Graphoderus bilineatus beschreven is ook
D. latissimus volgens Galewski (1971) een typische
bewoner van grote, permanente stilstaande wateren. Nilsson & Holmen (1995) geven voor Scandinavië als belangrijkste habitat een dichte randvegetatie van Carex of Equisetum in grote heldere
of licht dystrofe meren op. Zij wordt ook gevonden in diepere veenplassen. In het zuiden heeft de

soort een voorkeur voor voedselarme wateren,
maar in het noorden komt zij voornamelijk in
voedselrijke wateren voor.
In het verleden zijn grote series van D. latissimus
gevangen bij het in de herfst leeg laten lopen van
visvijvers in Midden-Europa (Hendrich & Balke
2000).
Cuppen (1994) beschrijft het biotoop in Nederland
als groot water in laagveen, eutrofe en oligotrofe
poelen. Met uitzondering van vier vondsten te
Ankeveen en ’s-Graveland zijn alle Nederlandse
waarnemingen afkomstig van de hogere zandgronden. De paring vindt in de herfst plaats.
In het voorjaar worden de eieren afgezet, waarna
drie larvenstadia volgen die samen 1 tot 1,5 maand
duren. Details over de jonge stadia zijn te vinden
bij Blunck (1923) en Blunck & Klynstra (1929).
De volwassen kevers kunnen meer dan een jaar oud

huijbregts - beschermde kevers in nederland

25

Figuur 20
Een Nederlands exemplaar van Dytiscus latissimus
(Lheeërzand, 9 juli 1939, Beijerinck). Collectie Leiden
(rmnh).
Figure 20
A Dutch specimen of Dytiscus latissimus (Lheeërzand,
9 juli 1939, Beijerinck). Collectie Leiden (rmnh).

worden (Foster 1996a). De overwintering vindt als
volwassen kever in het water plaats (Foster 1996a).
Dytiscus latissimus kan vliegen en wordt ‘s nachts
door licht aangetrokken. Er zijn aanwijzingen dat de
soort überhaupt vooral ’s nachts actief is. De volwassen kevers zijn rovers met een brede voedselkeuze. De larven schijnen een sterke voorkeur voor
de larven van kokerjuffers te hebben (Johansson &
Nilsson 1992).
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Het beheer van het bestand met verspreidings- en
literatuurgegevens van de Nederlandse habitatkevers is in handen van eis-Nederland. Zij streven
er naar het bestand zo actueel mogelijk te houden.
Voor vragen, aanvullingen, correcties en
onderzoeksopdrachten kunt u zich tot het centraal
bureau richten.
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summary
Protected beetles in the Netherlands (Coleoptera)
The status of all by law protected beetles of the Netherlands is discussed. Several specimens of
Cerambyx cerdo are known from the Netherlands, but all of these are considered to have been
imported with oak-wood. Taking the European distribution into account it is supposed that
Cerambyx cerdo once inhabited the Netherlands, but became extinct centuries ago as a result of
the disappearance of suitable oak-trees. Both Osmoderma eremita and Dytiscus latissimus were
very rare during the last two centuries. Only few specimens from isolated localities were collected
in the 20th century, hence they are now considered extinct in the Netherlands. Graphoderus
bilineatus was not uncommon in the beginning of the 20th century. Although it still occurs in a
number of locations, especially in peat marshes, it has declined considerably. Lucanus cervus has
been recorded for centuries from a few isolated localities. It is believed that Lucanus cervus has
survived in the Netherlands in coppiced oak, in the absence of oak-trees dying naturally.
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