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1 Inleiding 

Het Vliegend hert (Lucanus cervus) is een zeer herkenbare grote kever. Door zijn zeer lokaal 

voorkomen en verscholen nachtelijke levenswijze wordt de soort echter zelden 

waargenomen. Eenmaal je het juiste seizoen, tijdstip en vindplaats kent, is de soort echter 

redelijk gemakkelijk te observeren. Vliegende herten zijn actief tussen mei en augustus met 

een opvallende piek die doorgaans eind juni of begin juli valt. De kever is ’s avonds actief 

maar ook dan is er een opmerkelijke piek gedurende een half uur rond zonsondergang. De 

larven van Vliegend hert leven van ondergronds dood hout. De adulten kunnen zonder zich 

te voeden hun levenscyclus beëindigen maar benutten wel sapuitvloei van zieke of verwonde 

bomen en gebarsten fruit zoals kersen. Uit tal van onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is 

om Vliegende herten in voldoende aantallen aan te trekken via licht, sapuitvloei of 

feromonen om een bruikbare monitoring uit te werken. Momenteel wordt er wel nog gewerkt 

aan een detector die de soortspecifieke microgeluiden van de larven zou kunnen detecteren. 

Monitoring door middel van transecten wordt uitgevoerd in verschillende landen. De 

praktische uitvoering voor een monitoring voor Vliegend hert (transecten, zoeken van nieuwe 

populaties) werd reeds eerder uitgewerkt voor Vlaanderen maar is aan een update toe 

(Thomaes 2008). 

Aangezien Vliegend hert vaak zeer lokaal voorkomt en moeilijk nieuwe gebieden koloniseert 

is ze zeer gevoelig voor het verdwijnen van de lokale habitat. Vaak overleeft de soort in één 

enkele holle weg of hoogstamboomgaard. Dergelijke habitats zijn gevoelig voor verdwijnen. 

Daarnaast komen populaties ook vaak voor in treinbielzen in voortuinen, een habitat dat 

gestaag verdwijnt. Daarnaast is er ook de indruk dat de bestaande populatieaantallen over 

de laatste decennia sterk zijn afgenomen wat mogelijk in verband staat met kwaliteitsverlies 

van hun habitat (minder dood hout, verhoogde predatie door Ekster en Zwarte kraai, …). 

Gouden torren (Cetoniidae) vormen een eigen familie binnen de bladsprietkevers met in 

Vlaanderen 10 soorten. Hun larven leven van dood hout (enkele soorten van compost), 

terwijl adulten van de meeste soorten op bloemen kunnen gevonden worden. Gouden tor 

(Cetonia aurata) leeft in allerhande dood hout en holle bomen (knotbomen, hoogstammen, 

parkbomen) van een groot aantal loofhoutsoorten. De adulte kevers bezoeken bloemen van 

vlier, meidoorn, braam, roos, schermbloemigen en vele andere planten. 

 
Bemonsteringstechniek: Vliegend hert 

De belangrijkste monitoringstechniek voor Vliegend hert is het aflopen van transecten. In het 

kader van een Europese samenwerking worden in Vlaanderen reeds enkele jaren vier 

transecten gelopen voor het optimaliseren van de methodiek. Deze Europese samenwerking 

omvat 11 landen en heeft als doel om een eenvoudige en gestandaardiseerde methode uit te 

werken om via transecten populatietrends van deze soort op te volgen. In de winter (2013-

2014) zullen de resultaten hiervan verder verwerkt worden en de finale methode opgesteld 

worden aan de hand van de resultaten en ervaringen. Een meer gedetailleerde methode die 

ook toelaat om een inschatting te krijgen van de populatiegrootte is CMR (Catch Mark 

Recatch). Deze methode is echter intensief en vooral bedoeld voor bijkomend onderzoek. 

Op verschillende locaties zijn er slechts een beperkt aantal recente waarnemingen bekend. 

In dergelijk geval is het aangewezen dat een vrijwilliger eerst (een aantal van) de populaties 

probeert in kaart te brengen. Nadien kan er dan onderzocht worden of het uitzetten van een 

transect relevant is.  

Bemonsteringstechniek: Gouden tor 

In Hongarije werd een specifieke val ontwikkeld voor adulten van Gouden tor, Koperen tor 

(Potosia cuprea) en rozenkevers (Tropinota en Oxythyrea spp.). Deze val werkt met kleuren 

en geurstoffen van bloemen die specifiek deze kevers aantrekken.  
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2 Overzicht soorten  

Voor elk van beide soorten geven we in Tabel 1 een overzicht van de informatie die tot 
de keuze van de soort voor monitoring hebben geleid.  
 
 
Tabel 1: Overzicht van meetnet-relevante informatie. 
 
Soort   HRL Rode Lijst EU 3 Rode Lijst Vl Criteria  Meetnet  

Vliegend hert  2  NT  x HRL 4  1 

Gouden tor  -  LC  - C  1 

 

Rode Lijstcategorieën: NT = Bijna in gevaar, LC = momenteel niet in gevaar. Bron: Nieto and 

Alexander 2010. Criteria voor opname van deze overige soorten zijn: HRL: Habitatrichtlijn; 

[A = soorten van de Europese Rode Lijst (Nieto et al. 2010 (categorieën: CR, EN en VU), B = 

soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan, en] C = bijkomende prioritaire soorten. 

Meetnet: 1 = gestructureerd meetnet, 0 = geen gestructureerd meetnet, naar Westra et al. 

(2013). x: de Vlaamse Rode Lijststatus van Vliegend hert zal begin 2014 bepaald worden.  

 
Het Vliegend hert en Gouden tor zijn ook opgenomen in de Categorie 3 (strikte bescherming) 

van het Soortenbesluit. 

 
Het Vliegend hert is in Vlaanderen relatief zeldzaam en zeer lokaal; populaties zijn gekend 

uit de regio Halle-Leuven en het oostelijk deel van Limburg. Daarnaast zijn er nog een aantal 

onzekere populaties. De monitoring bestaat uit transecten en niet-gestructureerde 

gegevensinzameling.  

 
De Gouden tor is in Vlaanderen lokaal algemeen (Vlaamse Ardennen, Denderstreek, 

Vlaams- Brabant, Limburg) en vermoedelijk neemt de verspreiding toe. Monitoring gebeurt 

het best met lokvallen. Bij het monitoren van Gouden tor via lokvallen, worden een aantal 

soorten automatisch mee vastgesteld. Aangezien ze zeldzamer zijn dan Gouden tor en met 

een eenvoudige sleutel relatief gemakkelijk te determineren zijn, lijkt het interessant om ze 

mee op te volgen. 

  

                                                

3 De Europese Rode lijst van saproxyle kevers bevat nog een aantal andere keversoorten die reeds in 

Vlaanderen zijn waargenomen: Cerophytum elateroides (VU, 2 vindplaatsen), Gnorimus variabilis (VU, 

<1960), Ischnodes sanguinicollis (VU, <1953), Lacon querceus (VU, <1859), Ampedus elongatulus (NT, 

1 vindplaats), Brachygonus megerlei (NT, 1 vindplaats), Crepidophorus mutilatus (NT, 1 vindplaats), 

Elater ferrugineus (NT, meerdere vindplaatsen), Osmoderma eremita (NT, <1994) en Poecilium lividum 

(NT, <1950). Deze soorten worden vooralsnog niet in de monitoringactie opgenomen. 

4 In de Habitatrichtlijn worden nog een aantal andere kevers vermeld die mogelijks (her)ondekt kunnen 

worden in Vlaanderen. Bij (her)ontdekking komt de betrokken soort in aanmerking voor monitoring. 
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Tabel 2. Overzicht van het gekende aantal vindplaatsen (kilometerhokken) in Vlaanderen in 

de periode 1994-2013 waarin de soort werd waargenomen, de periode waarin de soort moet 

opgevolgd worden, en de methode van opvolging. 

 
Soort   # km²  periode   methode meetnet 

Vliegend hert  45  juni-juli   adult   transect 

Gouden tor  >100  mei-augustus  adult  lokvallen 
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3 Inhaalslag Vliegend hert: lokaal verspreidingsonderzoek 

en zoektocht populaties 

3.1 Soort 

Momenteel (1994-2013) zijn er 45 1x1 km UTM-hokken met zekere waarnemingen van 

Vliegend hert in Vlaanderen gekend. Van 28 van deze hokken zijn er slechts één of twee 

waarnemingen, met 9 gevallen waarbij het mogelijk een verdwenen populatie, een zwerver 

of verplaatst individu betreft (en een verdere opvolging derhalve weinig zinvol lijkt). In 19 

hokken is de locatie van de populatie(s) nog niet nauwkeurig vastgesteld. Tijdens de 

inhaalslag dient meer informatie verzameld te worden over deze populaties, zodat de 

doelpopulatie kan worden bepaald. In de 17 resterende hokken werden met zekerheid één of 

meerdere populaties aangetroffen.  

De huidige kennis van Vliegend hert is niet in alle regio’s even goed. Hierdoor zijn de 17 

transecten (zie verder) niet representatief voor de verspreiding in Vlaanderen. Zo weten we 

bv. dat er populaties zijn in de buurt van Meerdaalwoud en Heverleebos en in het 

noordoosten van Limburg maar ontbreekt de nodige data om hier transecten uit te leggen.  

 

3.2 Werkwijze 

Tijdens de inhaalslag willen we nagaan of er een populatie aanwezig is in de onmiddellijke 

omgeving van de 19 kilometerhokken met 1 of 2 waarnemingen van Vliegend hert.  

De methode bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is het inzamelen van bijkomende 

waarnemingen (getuigenissen) door de lokale vrijwilliger. Dit kan door het bevragen van 

oude mensen, lokale natuurkenners, buurtbewoners in de omgeving van gekende 

waarnemingsplaatsen, ... Op basis van een beperkt aantal waarnemingen is het vaak 

moeilijk om de broedlocatie te vinden. Door bijkomende waarnemingen op te sporen, wordt 

inzicht in de verspreiding bekomen en kunnen mogelijke broedplaatsen gelokaliseerd 

worden. Het is hierbij belangrijk om voldoende kritisch te zijn aangezien vergissingen met 

andere kevers regelmatig voorkomen.  

Vervolgens worden alle gekende waarnemingen op een kaart samengebracht en worden 

mogelijke broedplaatsen aangeduid. Op geschikte avonden kunnen enkele van deze plaatsen 

bezocht worden om de huidige aanwezigheid vast te stellen. Meer details zijn terug te vinden 

in Thomaes (2008). Na enkele jaren onderzoek en vaststelling van populaties kunnen deze 

locaties mee opgenomen worden in de monitoringsactie. 

 

3.3 Werklast en materiaal 

Werklast: om bv. de populaties in Overijse in kaart te brengen werkten 2 mensen ongeveer 

3j, 5-10 avonden per jaar. In Overijse werden uitzonderlijk veel populaties gevonden in 6 

hokken van 1x1 km hokken. In tabel 3 geven we een overzicht van de werklast voor de 

inhaalslag van het Vliegend hert. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om heen en terug te 

gaan.  
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Tabel 3. Jaarlijkse werklast inhaalslag Vliegend hert. Hierbij worden alle locaties éénmalig 

tijdens een driejarige cyclus  onderzocht (met 1/3 van de locaties per jaar) . Minimaal zijn 3 

bezoeken per locatie vereist (Min. Scenario), maar het is beter om dit op te trekken naar 

minimaal 5 bezoeken per jaar (Max. scenario). 

 

Scenario #loc/jaar u/loc #loc/dag #bez/loc TOT u/jaar TOT veld/jaar 

Min  6  2 1  3  36(u)  18 

Max  6  2 1  5  60(u)  30 

 

 

Materiaal:  

Foto’s of dood exemplaar van Vliegend hert, folders, eventueel uitleenbare tentoonstelling 

over Vliegend hert, topografische kaart, lamp. 
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4 Gestructureerd meetnet Vliegend hert: transecten 

4.1 Soort 

Enkel Vliegend hert.  

4.2 Populatietrend 

4.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? 

4.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): Momenteel (1994-2013) zijn er 45 UTM-hokken van 1x1 

km met zekere waarnemingen van Vliegend hert in Vlaanderen gekend. Van 28 van deze 

hokken zijn er slechts één of twee waarnemingen, met 9 gevallen waarbij het mogelijk een 

verdwenen populatie, een zwerver of verplaatst individu betreft (en een verdere opvolging 

derhalve weinig zinvol lijkt). In 19 hokken is de locatie van de populatie(s) nog niet 

nauwkeurig vastgesteld. Tijdens de inhaalslag (zie onder 3) dient meer informatie verzameld 

te worden over deze populaties, zodat de doelpopulatie kan worden bepaald. In de 17 

resterende hokken werden met zekerheid (een) populatie(s) aangetroffen.  

In de veronderstelling dat in de voorgenoemde 19 hokken ook populaties zullen voorkomen, 

komt dit neer op 36 hokken, die als steekproefelementen worden beschouwd. 

Steekproef: gezien het beperkt aantal plaatsen waar er transecten kunnen gelegd worden is 

het de bedoeling om in alle 36 hokken een transect te leggen (bestaande uit onder meer 5 

hokken in Beersel en St-Genesius-Rode, 6 in Overijse, 3 in Haspengouw en 3 in Voeren).  

4.2.3. Werkwijze 

Momenteel worden de resultaten van een aantal monitoringen met dagelijkse frequentie 

verwerkt alsook een monitoring die in 11 Europese landen gelijktijdig liep met eenzelfde 

methode. Met deze verwerking willen we bepalen op welke manier de monitoring het meest 

efficiënt kan gebeuren en welke inspanning (aantal transecten, inspanning per transect) 

noodzakelijk is om een bepaalde trend te kunnen detecteren. Hieruit blijkt (maar verdere 

verwerking dient te gebeuren) dat het voor onze streken heel belangrijk is om de monitoring 

te concentreren in de piekperiode (eind juni-begin juli, 2-3 weken) en dan voldoende vaak 

bij geschikt weer (>12°C en geen regen) het transect te lopen.  

 

In de geselecteerde hokken wordt door het INBO een transect uitgetekend van 500m dat 

zoveel mogelijk gekende vindplaatsen bemonstert. Het transect wordt afgestapt in 30 min 

tijdens zonsondergang. Alle geobserveerde Vliegend herten (geslacht, vliegend/niet vliegend 

en levend/dood) worden genoteerd. Voor de precieze uitvoering van het transect willen we 

zoveel mogelijk aansluiten op de Europese methodiek (mond. med. Campanaro). Uit eerdere 

studies blijkt vooral de temperatuur belangrijk te zijn voor het interpreteren van de 

waargenomen aantallen.  

Voor het lopen van een transect is maar één vrijwilliger nodig, anderzijds kan één vrijwilliger 

maar één transect per avond doen gezien de korte activiteitspiek van Vliegend hert in de 

avond. Aangezien veel populaties zich in urbaan gebied bevinden, moet het mogelijk zijn om 

lokale vrijwilligers te vinden die hun eigen straat/buurt willen opvolgen.  

 



 

54 INBO.R.2014.2319355 www.inbo.be 

4.3 Verspreiding 

Losse waarnemingen vormen de basis om de verspreiding vast te stellen. De huidige losse 

waarnemingen zijn echter sterk onvoldoende geografisch verspreid om een regelmatige 

update te krijgen van de verschillende populaties. Het is belangrijk om vrijwilligers te 

stimuleren om steeds foto’s te nemen om de aanwezigheid van waarnemingen te kunnen 

bevestigen. 

 

4.4 Werklast en materiaal 

De werklast wordt hier berekend er van uitgaand dat er populaties van Vliegend hert 

voorkomen in alle 36 hokken. In tabel 4 geven we een overzicht van de werklast voor het 

meetnet van het Vliegend hert. Hierbij moet de tijd opgeteld worden voor verplaatsingen.  

 
Tabel 4. Werklast meetnet Vliegend hert met 36 1x1km UTM-hokken als 

steekproefelementen. 

 

Scen #loc/jaar #u/loc #loc/dag  #bez/loc TOT uur/jaar TOTveld/jaar 

Min 36  0.5  1  3 54  108 

Max 36  0.5  1  8 144  288 
 

 

Materiaal:  

Thermometer (5 €/vrijwilliger) en zaklamp. Hierbij gaan we er van uit dat de vrijwilligers dit 

zelf voorziet.  
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5 Voorafname meetnet Gouden tor: Lokvallen 

5.1 Soorten 

Er bestaan specifieke lokvallen die in de periode mei-augustus Gouden tor, Koperen tor, 

Behaarde (Tropinota hirta) en Rouwende rozenkever (Oxythyrea funestra) aantrekken.  

 

5.2 Populatietrend 

5.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? 

5.2.2. Doelpopulatie en streekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): sinds 2004 werd Gouden tor in Vlaanderen in meer dan 

100 5*5 km utm hokken waargenomen (228 voor België volgens waarnemingen.be).  

Steekproef: het INBO zal in 2014 een voorafgaand pilootproject uitvoeren naar de 

haalbaarheid om de lokvallen in Vlaanderen toe te passen. Op basis hiervan kan dan de 

steekproef verder bepaald worden. Wellicht kan met een monitoring op 20-30 plaatsen (na 

steekproeftrekking) al een zeer nauwkeurige trend van de populatie aantallen in Vlaanderen 

afgeleid worden voor Gouden tor. We nemen hierbij aan dat een steekproeftrekking van 60 

hokken die in een driejarige cyclus opgevolgd worden, waarbij jaarlijks 20 locaties opgevolgd 

worden, voldoende is. (Pas) bij gunstige evaluatie van de methodologie, kan een 

monitoringmeetnet (vanaf 2015) met inzet van vrijwilligers uitgewerkt worden. 

5.2.3. Werkwijze 

Omdat de hangplaats van een val van jaar tot jaar kan verschillen (meer zon, dichter tegen 

bloemen, snoei van struiken) en omdat het efficiënter is om verschillende vallen gedurende 

een korte periode te bemonsteren dan één val gedurende een hele zomer, wordt er voor 

geopteerd om 10 vallen per locatie te gebruiken (Vuts et al. 2010). De vallen worden 

opgehangen nabij bloemen waarop deze kevers vliegen (hoogstamboomgaarden, Vlier, 

Meidoorn, Sleedoorn, Roos, Moerasspirea, schermbloemigen) in de buurt van plaatsen met 

dood hout (bossen, hoogstamboomgaarden en oude knotbomen). De vallen worden best 

opgehangen ter hoogte van de bloemen op een zonnige plaats. De vallen hangen 10-15m uit 

elkaar  langsheen een transect (Vuts et al. 2010). De vallen worden twee maal per week 

gecontroleerd en aanwezige kevers gedetermineerd, geteld en vrijgelaten. Het opvolgen van  

10 vallen kan wellicht binnen een half uur gebeuren. 

Op basis van onderzoek in verschillende Zuid-Europese landen werden met deze methode 

gemiddeld 0,5 tot 30 exemplaren van Gouden tor per val en per bemonstering gevangen 

afhankelijk van de locatie (Vuts et al. 2010). Met 10 vallen kunnen er wellicht in enkele 

weken voldoende dieren gevangen worden per locatie. Aangezien de geurstoffen 3 weken 

meegaan, wordt best 3 weken gemonitord.  

5.3 Verspreiding 

De verspreiding en veranderingen in verspreiding van Gouden tor kunnen nu reeds vrij 

nauwkeurig opgevolgd worden met losse waarnemingen verzameld via waarnemingen.be. 

Het onderscheid tussen Gouden tor en Koperen tor wordt echter onvoldoende gemaakt 

waardoor een aantal waarnemingen verkeerd zijn ingegeven. Een foto van de bovenkant van 

de kever kan een indicatie geven van de soort maar een juiste determinatie dient te 

gebeuren aan de onderzijde van de kever (mesosternale bult). Het invoeren van juiste 
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gegevens kan dan ook verbeteren door op dit kenmerken te duiden en een soortengroep 

‘Gouden tor spp’ toe te voegen. 

 

5.4 Werklast en materiaal 

Tabel 5. Werklast voorafname meetnet Gouden tor waarbij 10 vallen gedurende 3 weken 

worden opgevolgd (2 bezoeken/week). In totaal worden 60 locaties in een driejarige cyclus 

opgevolgd, zodat dit neerkomt op 20 locaties jaarlijks op te volgen. 

  

  #loc/jaar #u/loc #loc/dag  #bez./loc TOT u/jaar TOT veldwerkdagen/jaar 

Gouden tor 20 0.5 1 7 70 140 

 

 

Materiaal:  

Determinatiesleutel, 10 vallen per locatie (45€ per locatie). De lokstof zal door het INBO ter 

beschikking gesteld worden. 
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6 Synthese en haalbaarheid 

6.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

Een grote expertise is niet noodzakelijk voor het herkennen van Vliegend hert, wél voor 

Gouden tor en aanverwante soorten. Expertise kan worden opgedaan door samen met een 

ervaren persoon een transect te lopen of door Vliegend hert te gaan zoeken op een gekende 

locatie of door het inrichten van specifieke cursussen en opleiding.  

 

6.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Aangezien eerst de inhaalslag dient te gebeuren vooraleer alle transecten uitgetekend en 

opgevolgd kunnen worden, zal de jaarlijkse tijdsbesteding nooit de som zijn van de 

inhaalslag en het meetnet monitoring.   

 

Tabel 6. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering gedurende 3 jaar voor de inhaalslag Vliegend 

hert. 

 

scenario # loc/jaar TOT veldwerk (u) 
verwerking 

(u) 
TOT veldwerkdagen 

Min 6 36 7 18 

Max 6 60 12 30 

 

Tabel 7. Overzicht jaarlijkse tijdsinvesteringmeetnet Vliegend hert (minimaal en maximaal 

scenario) en voorafname meetnet monitoring Gouden tor. 

  

Soort # loc/jaar 
TOT veldwerk 

(u) 

verwerking 

(u) 
TOT veldwerkdagen  

Vliegend hert min 36 54 11 108 

Vliegend hert max 36 144 29 288 

Gouden tor 20 70 14 140 

 
 

6.3 Haalbaarheid 

Gezien er momenteel weinig mensen actief bezig zijn met deze soortengroep is professionele 

ondersteuning en educatie van nieuwe mensen belangrijk. De monitoring is op zich echter 

laagdrempelig uitgewerkt zodat vrijwilligers die niet met natuurstudie of met deze soorten 

vertrouwt zijn er snel mee aan de slag kunnen.  

Momenteel zijn er 4 vrijwilligers die in Vlaams-Brabant een transect voor Vliegend hert 

opvolgen voor het INBO in het kader van monitoring en inzamelen van verkeersslachtoffers 

voor genetisch onderzoek. Mogelijks willen deze 4 vrijwilligers de monitoring van hun 

transect verder opvolgen. 
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