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Keveronderzoek in het Lanklaarderbos met de vergelijking met 
andere Limburgse bosreservaten  
 
In 2004 werd er onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
xylobionte kevers in het bosreservaat Lanklaarderbos in 
Dilsen.  In het 70 ha grote bos zijn er oudere beukenbossen 
maar ook naaldhoutbestanden met Wintereik en berk. Bij het 
onderzoek werd er gebruik gemaakt van een raamval tegen 
een zieke beuk, lokvallen en alcoholvallen. Verder werden 
ook klopvangsten uitgevoerd op dode bomen en uit enkele 
holle bomen werd molm gezeefd. De bosranden werden 
gericht afgezocht met veel aandacht naar bloemrijke struiken 
zoals meidoorn en lijsterbes.  In het totaal werd het gebied in 
de periode maart – januari twintig  maal bezocht.  
 
De voorlopige soortenlijst bevat 185 soorten kevers 
waarvan 70 xylobionte kevers. Als xylobionte kever werd 
de definitie van Köhler (2000) gehanteerd : de soort heeft 
hout nodig voor een fase van zijn ontwikkeling.    
 

 
Uitgescheurde oude beuk in Lanklaarderbos : aan deze boom werd een 
vensterval opgesteld. (foto : Peter Van de Kerckhove) 
 
In het totaal werden er 12 soorten genoteerd die 
opgenomen zijn op de Rode Lijst van Duitsland (Geiser, 
1998).   
Triplax rufipes heeft daar de status met uitsterven bedreigd 
maar is in Limburg in 5 bossen genoteerd.  
 

Triplax rufipes (foto Luc Crêvecoeur) 

Tot enkele jaren geleden was er van Colydium elongatum maar 
één waarneming genoteerd uit België in 1874. Vanaf 2003 
konden we hier Kortessem, Meeuwen, Hechtel en Dilsen aan 
toegevoegen.   
xIn enkele dode bremstruiken werd Cryptolestes spartii en de 
schorskever Phloeophthorus rhododactylus gevonden, hun 
aanwezigheid werd ook verraden door de typische gangen die 
ze maken. 
 

 
Typische gangen van Cryptolestes spartii (foto : Luc Crêvecoeur) 

 
Vergelijking tussen de samenstelling van de 
xylobionte keverfauna per microhabitat voor drie 
bosreservaten. 
 
In de periode 2000-2004 werd er onderzoek gedaan naar het 
voorkomen van xylobionte kevers in drie bosreservaten in 
Limburg.  De staalname met vallen in  Tongeren (Kolmont) 
gebeurde door het K.B.I.N., alle andere staalnames gebeurden 
door de schrijver met medewerking van de werkgroep 
ongewervelden van LIKONA.  
 
De soortenlijsten per bos werden zowel kwantitatief als 
kwalitatief met elkaar vergeleken, en getoetst aan gegevens uit 
Duitsland (Kohler, 2000). Per keversoort werd nagegaan welk 
zijn habitatvoorkeur is.  Hiervoor werd er gebruik gemaakt van 
de ecologische gegevens zoals gepubliceerd door Kohler 
(2000). Volgende categorieën worden hier onderscheiden: 
schors, hout, molm, paddestoel, boomsappen en nestbewoners. 
 
Het aantal soorten per categorie werd procentueel weergegeven 
in de taartdiagrammen per bos, en vergeleken met de Duitse 
reservaten.Er zijn duidelijke verschillen tussen de bossen. Het 
aandeel molm-en houtbewonende kevers (donkerbruin en geel) 
zijn sterk gelinkt aan de hoeveelheid dood hout in het bos. In 
Kolmont zien we dat hier een waarde van 49% gehaald wordt, 
voor het Jongenbos is dit 34% en voor het Lanklaarderbos is 
dit 28%.  
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Verdeling van de gevonden keversoorten over verschillende habitat-
voorkeuren : rood = boomsappen, groen = schors; blauw = paddestoelen; 
oranje = nesten; bruin = molm; gee l= hout 
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Links: aantal soorten xylobionte kevers en het aantal Rode Lijst-soorten 
(volgens de Duitse Rode Lijst) in de drie Limburgse bosresrvaten, 
vergeleken met de gemiddelde soortenrijkdom in 10 bosreservaten in de 
Duitse Eifel; rechts : gemiddelde soortensamenstelling in 10 bosreservaten 
in de Duitse Eifel. 
 
In een tiental niet zo veraf gelegen oudere bosreservaten in 
Duitsland (in de Duitse Eifel, in de buurt van Keulen) blijkt 
dit overal rond de 50% te zijn.  
Die reservaten zijn ook een stuk rijker aan soorten dan onze 
eigen bosreservaten, zoals uit onderstaande figuur blijkt. Dit 
heeft echter ook de maken met de intensiteit van de 
inventarisatie : naast eklektoren, venster- en lokvallen werd 
er hier immers ook andere vallen (oa. Kleefstrips) gebruikt, 
en waren er ook veel meer vallen per locatie.  
 
De soortensamenstelling is echter minder afhankelijk van de 
opnamedensiteit. Hier valt op dat onze reservaten 
verhoudingsgewijze veel lagere aandelen echte hout- en 
molmsoorten bevat, hetgeen samengaat met de 
voorgeschiedenis van onze bosreservaten : tot voor kort 
waren het immers beheerde bossen, zodat de hoeveelheid 
dood hout hier voorlopig nog beperkt is, en vooral slechts 
van recente datum : veel hout- en molmbewonende soorten 
hebben de bosresreservaten nog niet kunnen koloniseren. 
Niet toevallig is in Kolmont het aandeel van hout- en 
molmsoorten al vrij hoog : het is één van de weinige 
bosreservaten die al lang de facto een nulbeheer kent, en 
daarom al vrij grote hoeveelheden zwaar dood hout bevat : 
uit de basisinventaris van het reservaat blijkt immers dat hier 
gemiddeld ca 47  m³/ha dood hout aanwezig is, terwijl dit bij 
Lanklaarderbos en Jongenbos respectievelijk slechts 8 en 9 
m³  is. 
 
Onze bosreservaten blijken dus meestal nog niet voldoende 
dood hout en vermolmde bomen te bezitten om de 
keverfauna ideaal te dienen. Door het nulbeheer zal het 
aandeel zieke en dode bomen in de toekomst verder 
toenemen.  Het is dan ook zeker interessant na te gaan of de 
keverfauna kan reageren op deze nieuwe 
leefomstandigheden die  zo ontstaan.  De meeste xylobionte 
kevers zijn immers vrij mobiele soorten met een bijzonder 
goed ontwikkeld reukzintuig voor het opsporen van 
geschikte microhabitats. 
 
 

Bostrichus capucinus is een zeldzame houtbewoner, enkel in Kolmont 
waargenomen.(foto Luc Crêvecoeur) 
 
Met dank aan Eric Van Boghout en Ghislain Mees voor het 
verlenen van de nodige vergunningen en het IBW voor het 
ondersteunen van het onderzoek.  
 
Luc Crêvecoeur & Kris Vandekerkhove 
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Eén van onze kleinste keversoorten is Ptinella limbata (0,6mm).  Deze kever 
heeft geen vleugeltjes maar veertjes waarmee hij zich laat meedrijven met de 
wind. De soort leeft in vermolmd hout. (foto Luc Crêvecoeur) 
 




