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Samenvatting  

In dit rapport wordt de Rode lijst status van de saproxyle (dood -houtafhankelijke) 

bladsprietkevers voor Vlaanderen bepaald . We behandelen  19 soorten behorende tot de 

Vliegende herten ( Lucanidae : 6), Neushoornkevers ( Dynastidae : 1) en Gouden torren 

(Cetoniidae : 12 ). Hiervan zijn vijf  soorten momenteel niet in gevaar, één  bijna in gevaar, vijf 

bedreigd, twee  ernstig bedreigd en twee  uitgestorven. Vier andere  Belgische soorten komen 

enkel in Wallonië voor of er is onvoldoende zekerheid of  de soort in België voorkomt. Bij de 

bedreigde soorten is er een gelijkwaardige verdeling tussen warmteminnende soorten van 

halfopen habitat en schaduwtolerante soorten van gesloten bos en tussen bloembezoekende 

en niet -bloembezoekende soorten. De belangri jkste Vlaamse hotspots zijn Voeren en 

Zoniënwoud. De bescherming dient zich vooral te focussen op be houd  en herstel van de 

habitat. Qua bescherming van dood hout in bos is er al heel wat verwezenlijkt maar de 

bescherming van oude en holle bomen buiten bos hinkt sterk achterop. Op basis van deze 

Rode lijst  zouden 6 soorten, nl. Blauw vliegend hert, Rolrond vliegend hert , Protaetia 

marmo rata , Edelman, Variabele edelman en Trichius fasciatus , kunnen toegevoegd worden 

aan de lijst met beschermde diersoorten en zou Gouden tor geschrapt kunnen worden.  
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English abstract  

In this report, the red list status of the saproxyle scarab beetles  for  Flanders is assessed. We 

evaluate 19 species belonging to the stag beetles ( Lucanidae : 6), rhinoceros beetles 

(Dynastidae : 1)  and flower chafers (Cetoniidae : 12).  Five species of these or currently in the 

category least concern, one near threatened, five endangered, two critically endangered and 

two regionally extinct. Four other species are only found in Wallonia or we are uncertain 

whether the species is present in Belgium. Within the list of threatened species, there is a 

comparable share between heat - loving species of half open  habitat and shade tolerant 

species of closed forest and between flower visiting and non - flower visiting species. The most 

important Flem ish hotspots are Voeren and the Sonian forest. The protection needs to focus 

on the protection and restoration of the habitat. Concerning the protection of dead wood in 

forest, a lot is already realized but the protection of old and hollow trees outside fo rests 

strongly limps behind. On the basis of this red list, six species can  be added to the list of 

protected species in Flanders, namely Platycerus caraboides, Sinodendron cylindricum, 

Protaetia marmorata, Gnorimus nobilis, G. variabilis and  Trichius fasc iatus . Cetonia aurata  

can be deleted from the list of protected species.  
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1 Inleiding 

De biodiversiteit van bossen bestaat voor een groot  deel uit zogenaamde saproxyle soorten , 

dit zijn soorten die op de een of andere manier tijdens hun levenscyclus afhankelijk zijn van 

dood hout (inclusief  sapuitvloei, levende holle bomen, paddenstoelen die uitsluitend op dood 

hout leven, é). Maar ook in parken, hoogstamboomgaarden, oude dreven, knotbomen en bij 

tal van andere houtige landschapselementen  komen bijzondere saproxyle soorten  voor. Van 

deze gro ep worden vooral de kevers, zweefvliegen en paddenstoelen bestudeerd . Van een 

aantal groepen van paddenstoelen (macrofungi) verscheen al  een Rode lijst  (Walleyn & 

Verbeken 2000 ). Naast deze Rode lijst  leek het ons zinvol dat er ook van de sap roxyle 

kevers (verder dood -houtkevers genoemd) een Rode lijst  verscheen  aangezien het een zeer 

grote groep omvat met uiteenlopende habitateisen kunnen ze als belangrijk 

beleidsinstrument dienen om de trend van de gehele diversiteit aan saproxyle organismen te 

helpen eva lueren .  

De dood -houtkevers omvatten echter geen een duid ige  taxonomische groep(en). Er zijn wel 

een aantal keverfamilies die hoofdzakelijk uit dood -houtkevers bestaan, maar er zijn ook 

zeer veel keverfamilies waarvan slechts een beperkt aandeel van de soor ten aan dood hout 

gebonden zijn. Er bestaat ook geen checklist van kevers of dood -houtkevers voor België of 

Vlaanderen . Verder zijn er v an een groot deel van de kleine en moeilijk te determineren 

soorten maar een beperkt aantal  waarnemingen en zijn er ook geen of onvoldoende 

historische gegevens om een Rode lijst  op te stellen . Grotere soorten werden al  vroeger door 

entomologen verzameld en beschreven in de literatuur waardoor er veel meer waarnemingen 

van zijn. Ook vandaag worden deze opvallende soorten ge makkelijker gedetermineerd of via 

fotoôs gemeld op bv. www.waarnemingen.be . Een andere moeilijkheid voor het opstellen van 

een Rode lijst  is dat er tot nog toe geen gecentraliseerde databank bestaat met alle 

waarnemingen van deze kevers , al werd en er de la atste jaren al heel wat inspanningen 

geleverd door het K oninklijk Belgisch I nstituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) , het 

Instituut voor Natuur -  en Bosonderzoek ( INBO )  en de Limburgse Koepel voor Natuurstudie 

(Likona )  om verschillende data bijeen te brengen en te digitaliseren. De families met 

voornamelijk grote re dood -houtkevers omvatten de boktorren ( Cerambycidae ), kniptorren 

(Elateridae ), prachtkevers ( Buprestidae ) en bladsprietkevers ( Scarabaeoidea ).  In deze Rode 

lijst  behandelen we deze laatste super familie die naast een beperkt aantal in Vlaanderen 

voorkomende dood -houtkevers ook mestkevers, beenderknagers , rozenkevers  en 

meikeverachtigen bevat. Hopelijk kunnen binnen afzienbare tijd ook Rode lijst en opgesteld 

wor den voor de andere families met grote dood -houtkevers.  

De bladsprietkevers van Vlaanderen bevatten 3 families waarin dood -houtkevers voorkomen , 

nl. Vliegende her ten ( Lucanidae ), Neushoornkevers ( Dynastidae ) en Gouden torren 

(Cetoniidae ).  De Neushoornkever  (Oryctes nasicornis ) en twee  van de Gouden torren 

(Oxythyrea funesta  en  Tropinota hirta ) zijn niet strikt aan dood -hout gebonden omdat deze 

soorten ook in compost kunnen voorkomen die geen verteerd hout bevat maar voor de 

eenvoud hebben w e deze soorten toch meegenomen.  

Voor het opstellen van de Rode lijst  werden heel wat verschillende gegevensbronnen 

gedigitaliseerd en gecompileerd ( Tabel 1). In totaal werden net ie ts meer dan 5000  Vlaamse 

waarnemingen van 15  soorten samengebracht. De waarnemingen uit de atlas van Gembloux 

(Leclercq et al . 1973 , Leclercq & Verstraeten 1976 )  werden niet meegenomen in de analyses 

aangezien hier met hokken van 10 x10km werd gewerkt, maar  ze zijn wel aangeduid op de 

kaarten. De databank die in belangrijke mate aan de oorsprong ligt van de atlassen werd wel 

gedigitaliseerd door het INBO en deze ruwe data werden wel meegenomen voor het bepalen 

van de Rode lijst .  

Een groot aandeel van  de recente waarnemingen werd verkregen via 

www.waarnemingen.be. Deze databank levert een grote instroom van nieuwe gegevens 

maar de data is echter afkomstig van een breed publiek die niet steeds voldoende vertrouwd 
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is met de verschillende soorten en hun d eterminatiekenmerken. Om fouten te vermijden 

werden alle waarnemingen van de genera Cetonia , Protaetia  en Trichius  met foto 

gecontroleerd (de databank bevat geen waarnemingen van Platycerus caprea ) en verbeterd. 

Op basis van de steekproef van de waarneming en met foto moesten we echter besluiten dat 

de waarnemingen zonder foto onbetrouwbaar zijn en apart behandeld dienen te worden. Dit 

wordt verder besproken bij de betrokken soorten.  

Door het samenbrengen van heel veel ve rschillende databanken, zijn sommige 

waarnemingen dubbel opgenomen in de databank. Verder zijn er soorten die bij een 

inventarisatie meerdere keren in eenzelfde gebied werden waargenomen. Om deze 

duplicaten  en overschattingen te verwijderen, wordt het aantal waarnemingen steeds 

aangegeven als  het aantal unieke combinaties van het jaartal en utm -hok per soort.  

Tabel 1: Oorsprong van de data gebruikt voor de Rode lijst  (exclusief data van Lucanus cervus  van het 

INBO ) 

Bron  Aandeel Vlaamse  waarnemingen  

www.waarnemingen.be  (Natuurpunt)  47%  

Databank KBIN ( Grootaert et al . 2010)  22%  

INBO databank (eerdere projecten)  7%   

Databank U niversiteit van Gembloux 
(FSAGx)  gedigitaliseerd door het INBO  

7%  

INBO databank ( literatuur onderzoek)  7%  

Likona  6%  

Collectie Seghers (KAVE) en  privé 
collecties: Guido Bonamie, Anne Fobert, 
Kevin Scheers , Koen Smets , Eugene 
Stassen, Arno Thomaes  en Jan Verhelst  

4%  

Museum voor dierkunde (UGent)  1%  

Natuurhistorisch Museum Maastricht  <1%  

Databank Waals gewest  (DEMNA)  0% voor V laams gebied , vooral gebruikt om 
het huidig voorkomen in Wallonië te 
onderzoeken  

 

2 Bepaling van de Rode-Lijststatus 

Het bepalen van de Rode - lijststatus  kan op verschillende manieren gebeuren ( Maes et al. 

2011) : n l. aan de hand van de populatietrend, verspreidingsgebie d, aantal voortplantende 

individuen, criteria voor zeer kleine populatiegroottes en modelering van de kans op 

uitsterven. De  drie laatste  criteria werden niet gebruikt  omdat ze vaak moeilijk toepasbaar 

zijn op insecten of soorten die geen specifieke monito ring kennen . De Rode - lijststatus  is 

daarom gebaseerd op de populatietrend en het areaal . Hiervoor werden de data van elke 

soort onderverdeeld in drie periodes, nl. de historische waarnemingen (tot 1950 , inclusief 

oude collecties met  onbekend jaartal ), de oude waarnemingen (1951 -1990)  en de huidige 

waarnemingen (1991 -2014).  Voor de trendanalyse werd zowel een trend berekend op basis 

van alle waarnemingen van de soort als een trend di e compenseert voor het verschil in 

aantal waarnemingen voor alle soorten sa men per periode. Voor de soorten met veel 

waarnemingen werd de gecompenseerde trend gebruikt aangezien het aantal waarnemingen 

mede bepaald wordt door het aantal waarnemers. De zeldzame soorten met weinig 

waarnemingen zijn veel meer afhankelijk van een bep erkt aantal mensen die gericht 

onderzoek uitvoeren op deze soorten en worden correcter geëvalueerd met de niet 

gecorrigeerde trend.  

De Rode - lijststatus  van het Vliegend hert werd al  eerder bepaald (Thomaes & Maes 2014) en 

word hier niet meer in detail bes proken. De analyse voor deze soort werd meer in detail 

uitgewerkt omdat de verzamelde waarnemingen van deze soort veel vollediger zijn.  
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Hieronder worden de soorten een voor ee n besproken. We gaan uit van de soorten die 

vermeld worden in Janssens (1960) wa t als het vorige overzicht van deze soorten in België 

kan beschouwd worden. Van elke soort werd een foto en de verspreidingskaart opgenomen. 

Bij elke soort wordt ook de Rode - lijststatus  aangegeven voor Duitsland (Geiser 199 8) en 

Europa (Nieto & Alexander  2010 ).  De Europese Rode lijst  werd opgesteld voor  een beperkte 

selectie (436 soorten van 21 families en subfamilies ) van saproxyle kevers. Ten slotte wordt 

aangegeven hoe de Rode - lijststatus  van de soort bepaald werd.  

 

3 Evaluatie per soort 

3.1  Vliegende herten  ( Lucanidae )  

3.1.1   Vliegend hert :  Lucanus cervus  (Linnaeus 1758)  

Buiten deze soort  komen enkel in Zuid -Europa nog vier andere  soorten van dit genus voor . 

Vroeger werden kleine exemplaren van het Vliegend hert wel eens aangeduid als L. (cervus) 

capreolus  en exemplaren met 5 (in plaats van 4) lamellen op de antenne als L. (cervus) 

pentaphyllus , maar het is ondertussen duidelijk dat dit geen aparte soorten of ondersoorten 

zijn. Bij het brede publiek bestaat er wel eens verwarring met de Neushoornkever en he t 

Klein vliegend hert.  Het Vliegend hert is in de habitatrichtlijn opgenomen in bijlage II.  

De soort (Figuur 1) komt voor in de regio tussen Halle en Leuven en in het  oostelijk deel van 

Limburg  (Figuur 2) . Voor een uitgebreide analyse van zijn Rode - lijststatus  verwijzen we naar 

Thomaes & Maes (2014) .  

 

Figuur 1: Vliegend hert (Arno Thomaes)  



 

www.inbo.be  INBO.R.2015.7843021  11  

 

Figuur 2: Verspreiding van Vliegend hert  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 1951 -1990 

en groen: >1990. Rood omlijnde 10x10  km hokken: Leclercq et al . (1973 ) . 

De populaties in Zuid -Limburg sluiten aan op populaties in Nederland, Wallonië en Duitsland. 

De populaties in Vlaams -Brabant sluiten in beperkte mate aan op populaties in Wallonië.  

Duitse Rode lijst : b edreigd, Europese Rode lijst : b ijna in gevaar .  

Vliegend hert : bedreigd  omwille van criterium B1  [ a(i), b (ii, iii, iv)]  (Thomaes & 

Maes 2014)  

 

3.1.2   Klein vliegend hert :  Dorcus parallelipipedus  

(Linnaeus 17 58 )  

Het Klein Vliegend hert (Figuur 3) is wijd verspreid in Europa. De enige twee  andere 

Europese soorten binnen dit genus  kom en voor als endem ische soorten  in Zuid-Europa.  

 

Figuur 3: Klein vliegend hert (Arno Thomaes)  

De soort kent in Vlaanderen een redelijke grote  verspreiding  maar is wellicht iets zeldzamer 

in de Kempen  en in het westen . De soort heeft echter een verborgen levenswijze en moet in 

of onder geschikt dood hout gezocht worden . Daarom wordt de soort vrij weinig gevonden  

door het brede publiek . De soort lijkt opvallend algemeen in Haspengouw  en oostelijk 

Vlaams -Brabant  wat gedeeltelijk verklaard kan word en door grotere zoekinspanning en het 
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verzamelen van foutieve waarnemingen van Vliegend hert  in deze regio  maar de soort is er 

wellicht ook algemener . Verder  vermoeden w e dat de soort de laatste decennia enigszins 

algemener is geworden Vlaanderen.  

Klein vliegend hert komt actueel voor in alle ecoregioôs uitgezonderd de kustduinen (Figuur 

4) en heeft een areaal tussen 5.000 -20.000 km². Het areaal is niet versnipperd, kent geen 

sterke afname of extreme schommelingen. Conclusie  areaal : m omenteel nie t in gevaar.  

 

Figuur 4: Verspreiding van Klein vliegend hert  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 

1951 -1990 en groen: >1990. Rood omlijnde 10x10  km hokken: Leclercq et al . (1973 ) . 

De soort heeft een toenemend aantal waarnemingen ( Tabel 2), conclusie trend : momenteel  

niet in gevaar.  

Tabel 2: Trendanalyse Klein vliegend hert  

 <1951  1951 - 1990  >1990  totaal  

Aan tal jaarhokken  31  22  230  283  

Trend  100  71  742   

Trend 

gecompenseerd 

voor aantal 

waarnemingen  100  165  417   

 

Het Klein vliegend hert is vrij algemeen in Nederlands Limburg maar elders in Nederland 

zeldzaam ( Huizer 2007 , www.waarneming.nl ).  In Wallonië lijkt de soort vooral boven 

Samber -Maas vrij algemeen maar daaronder z ijn er minder waarnemingen  

(www.waarnemingen.be ). In Frankrijk  is de soort wijd verspreid ( Paulian & Baraud 1982 )  en 

ook i n Duitsland is de soort in alle deelstaten  aangetro ffen (www.colkat.de ). Conclusie 

uitwisseling met de buurregioôs: niet van toepassing aangezien de soort niet bedreigd is in 

Vlaanderen.  

De larven van Klein vliegend hert leven in door witrot vermolmd  hout van allerhande 

boomsoorten maar vaak in wilg en populier. De larven maken een typisch gangenpatroon en 

verpoppen zich  uiteindelijk in het hout. De volwassen kever kan meerdere jaren leven, er 

zijn gemerkte kevers een jaar nadien teruggevonden en in gevange nschap zijn er 

waarnemingen bekend van kevers die 3j leven zonder gewichtsverlies en dus wellicht nog 

veel ouder kunnen worden ( Fremlin &  Hendriks 2011 ). De kever  voedt  zich met larven en 
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andere organismen (e.g. op dood exemplaar van Vliegend hert, Fremlin  & Hendriks 2011) 

maar kan ook bij sapuitvloei van bomen gevonden worden . De soort kan jaar rond gevonden 

worden in en onder dood hout en in knotwilgen en andere holle bomen. De kever is ook te 

vinden in geïsoleerde bomen en is dus een goede kolonisator.  

Duitse Rode lijst : m omenteel niet in gevaar , Europese Rode lijst : m omenteel niet in gevaar . 

Klein vliegend hert : m omenteel niet in gevaar  omwille van criteria  A2b B1  

 

3.1.3   Blauw vliegend hert : Platycerus caprea  (De Geer 
1774)  

Binnen het genus Platycerus  komen vier  nauw  verwante  Europese soorten voor, waarvan er 

twee  in België gevonden worden. De twee andere Europese soorten komen enkel op het 

Iberisch schiereiland voor. Deze nauw verwante soorten zijn moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. P. caprea  wordt in mee r montan e streken in boreaal en centraal Europa 

gevonden  (Paulian & Baraud 1982, Klausnitzer  1995, Meganck & Pauly 2001 ) .  

Voor Vlaanderen zijn er geen waarnemingen van P. caprea  (Figuur 5)  bekend, de soort komt 

in België enkel  voor in de Hoge Venen en Ardennen (Meganck & Pauly 2001 ).  De soort is 

afwezig in Nederlan d (Huizer 2007, www.waarneming.nl ). In  Duitsland komt deze soort 

enkel voor in de zuidelijke en centrale deelstaten en niet in Rijnland ( www.colkat.de ). In 

Frankrijk in bergachtige gebieden, inclusief  het  Centraal Massief (Paulian  & Baraud 1982).  

 

Figuur 5: Platycerus caprea  (Bernard Van Elegem ) 

De larven leven in liggend hout van voornamelijk eik en beuk, maar ook in berk , allerhande 

andere loofhout en zelfs  naaldhout (Holuġa et al. 2006, Meganck & Pauly 2001). Lachat et al . 

2012 vond en deze soort geassocieerd  met koudere ( meer montane)  locaties in Zwitserland 

en met relatief lage eisen naar de hoeveelheid dood hout.  

Duitse Rode lijst : m omenteel niet in gevaar , Europese Rode lijst : m omenteel niet in gevaar . 

Platycerus caprea : niet geëvalueerd: n iet  aanwezig in Vlaanderen  
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3.1.4  Blauw vliegend hert: Platycerus caraboides  (Linnaeus 

1758)  

P. caraboides  word t  in Vlaanderen zeldzaam waargenomen in de grotere bossen  (Figuur 6) . 

De vondsten betreffen steeds zeer kleine aantallen waardoor de kans om de soort te missen 

op plaatsen waar ze voorkomt wellicht reëel is. De soort is zeldzaam maar d eze onopvallende 

soort i s wellicht plaatselijk te weinig onderzocht en is mogelijks  ook in bv. de Vlaamse 

Ardennen nog te vinden .  

 

Figuur 6: Platycerus caraboides  (Denis Keith )  

P. caraboides  is actueel in de meeste ecoregioôs aanwezig uitgezonderd de kustduinen, 

polders en de getijdeschelde, westelijke interfluvia, zuidwestelijke heuvelzone, Midden -

Vlaamse overgangsgebieden en grindrivieren (Figuur 7 ) en heeft een areaal tussen 100 -

5.000 km². Het areaal is versnipperd en kent een sterke afname. Conclusie areaal : b edreigd.  

Figuur 7: Verspreiding van P. caraboides  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 1951 -1990 

en groen: >1990.  

De trend vertoont een sterke populatie afname van ongeveer 73% ( Tabel 3), conclusie 

trend : b edreigd.  
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Tabel 3: Trendanalyse P. caraboides  

 <1951  1951 - 1990  >1990  totaal  

Aantal jaarhokken  90  14  24  128  

Trend  100  16  27   

Trend 

gecompenseerd 

voor aantal 

waarnemingen  100  36  15   

 

In Wallonië is de soort wijd  verspreid (Meganck &  Pauly 2001, www.waarnemingen.be). In 

Nederland komt de soort bijna uitsluitend voor in het zuidelijk deel van Nederlands Limburg, 

Utrecht en het westelijk deel van Gelderland (Huizer 2007,  www.waarneming.nl). In 

Frankrijk is deze soort te vinden in het noordelijke en centra le deel en in de bergebieden in 

het zuiden (Paulian & Baraud 1982). In Duitsland werd deze soort in alle deelstaten 

gevonden (www.colkat.de).  Conclusie uitwisseling met de buurregioôs: Aansluitend op andere 

populaties, maar niet opmerkel ijk algemener.  

De larven leven in allerhande loofhout maar vaak Beuk, Eik of Tamme kastanje  (Janssens  

1960 , Paulian & Baraud 1982, Meganck & Pauly 2001) . Adulten overwinteren in het hout. 

Adulten zijn actief van mei  tot juli en  worden vaak gevonden aan de onderzijde van dikke 

afgevallen takken  waar in  de larven ontwikkelen, op zonbeschenen stammen of rondvliegend 

in de zon (mannetjes), rondvliegend bij valavond en in Zuid -Europa ook op bloemen  

(Janssens  1960 , Paulian & Baraud 1982, Meganck & Pauly 2001) . De kever wordt zowel in 

donkere gesloten bossen aangetroffen als bv. op berkenstammen in heidegebieden.  

Duitse Rode lijst : m omenteel niet in gevaar , Europese Rode lijst : m omenteel niet in gevaar . 

Platycerus caraboides : bedreigd  omwille van criteria  A2b B1  [a (i )b(i)]  

 

3.1.5   Rolrond  vliegend hert : Sinodendron cylindricum  
(Linnaeus 1758)  

Binnen dit genus komt in Europa enkel deze soort voor . Rolrond vliegend hert (Figuur 8) 

ko mt in heel Europa voo r.  

Deze soort kent in Vlaanderen een zeer beperkte verspreiding in het zuiden van Vlaanderen 

en is enkel in Voeren opvallend algemener.  

Rolrond vliegend hert is actueel aanwezig in de ecoregioôs van de westelijke interfluvia, 

pleistocene riviervalleien, zuidwestelijke en zuidoostelijke heuvelzone en krijtgebieden en 

heeft een areaal tussen 100 -5.000 km² ( Figuur 9). Het areaal is versnipperd  en kent een 

sterke afname: Conclusie: bedreigd.  

De trend vertoo nt een afname van ongeveer 19% ( Tabel 4) , conclusie trend: b ijna in gevaar .  
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Figuur 8: R olrond vliegend hert (Arno Thomaes)  

In Nederland is de soort voornamelijk beperkt tot het zuidelijk deel van Nederlands Limburg 

naast een beperkt aantal andere waarnemingen, voornamelijk in het noordoosten (Huizer 

2007, www.waarn eming.nl). In Wallonië zijn er verspreide waarnemingen 

(www.waarnemingen.be).  In Frankrijk is de verspreiding beperkt tot de noordelijkere en 

meer bergachtige departementen ( Paulian & Baraud 1982 ). In Duitsland is het Rolrond 

vliegend hert in alle deelstat en gevonden ( www.colkat.de).  Conclusie uitwisseling met de 

buurregioôs: ook in de buurregioôs zeldzaam. 

 

Figuur 9: Verspreiding van Rolrond vliegend hert  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 

1951 -1990 en groen: > 1990. Rood omlijnde 10x10  km hokken: Leclercq et al . (1973) . 

De soort wordt hoofdzakelijk gevonden in grotere (beuken)bossen maar in Voeren is de soort 

ook te vinden in hoogstamboomgaarden en knotbomen. Ook in de literatuur worden 

appelbomen vermeld naast tal van andere loofhoutsoorten ( Janssens 1960 , Paulian & Baraud 

1982 ) . Het vrouwtje en mannetje maken samen een gang in het dood hout van 12 tot 36 cm 

met daaraan tot 20 spiraalvormige zijgangen waarin telkens één ei wordt afgezet. De gang 

wordt dichtgemaa kt met zaagsel (Chapman in Paulian & Baraud 1982 ). De adulten zijn in de 

schemering actief van mei tot september ( Janssens 1960 , Paulian & Baraud 1982 ) . In 

Zwitserland bleek deze soort een goede indicator voor bossen met voldoende  dood hout 

(Lachat et al. 2012).  

Duitse Rode lijst : kwetsbaar , Europese Rode lijst : m omenteel niet in gevaar . 
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Tabel 4: Trendanalyse Rolrond vliegend hert  

 <1951  1951 - 1990  >1990  totaal  

Aantal jaarhokken  21  10  17  48  

Trend  100  48  81   

Trend 

gecompenseerd 

voor aantal 

waarnemingen  100  111  45   

 

Rolrond v liegend hert : b edreigd  omwille van criteria  A2b B1 [a (i )b (i )]   

  

3.1.6  Aesalus s carabaeoides  (Panzer 1794)  

A. scarabaeoides (Figuur 10 )  werd voorlopig nog niet in België gevonden maar aangezien 

deze kever vrij klein is (5 -7mm) en hoge eisen stelt aan zijn habitat is het mogelijk dat de 

soort nog niet gevonden werd . Janssens (1960) vermoed het voorkomen in Belgisch 

Lotharingen gezien de vondsten in de aanliggende gebieden in Noord -Frankrijk en Duitsland . 

Mogelijks zijn er ook relictpopulaties in andere grote bossen  aanwezig die zich door de 

toenemende aandacht voor dood hout e n bosreservaten k unnen  herstellen . De soort werd 

echter niet gevonden bij de reeds uitgevoerde intensieve inventarisaties in de verschillende 

bosreservaten (Kolmont, Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Veursbos). De soort leeft in het 

centrum van dikke vermolmde b omen (doorgaans eik )  en vliegt voornamelijk ós nachts. Het 

vaststellen van de soort dient te gebeuren tijdens de vlucht, in het hout of door slepen in 

grassen nabij geschikte bossen ( Paulian  & Baraud 1982).  

 

Figuur 10 : Aesalus s carabaeoides (Frank Köhler)  
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De soort is ook niet gevonden in Nederland (Huizer  2007 ). In Frankrijk is deze soort  zeer 

zeldzaam  met slechts enkele vondsten in noordelijke departementen zoals Lotharingen  en 

Elzas ( Paulian  & Baraud 1982 ). In Duitsland werd de soort gevonden in het zuidelijk deel, in 

Northrein wordt de soort vermoed maar is ze er nog niet gevonden (www.colkat.de ).  

Duitse Rode lijst : e rnstig bedreigd , Europese Rode lijst : b ijna in gevaar .  

Aesalus scarabaeoides :  niet geëvalueerd: n iet aanwezig in Vlaanderen  

 

3.2  Neushoornkevers ( Dynastidae )  

3.2.1  Neushoornkever : Oryctes nasicornis  (Linnaeus 1758)  

Binnen dit genus komt enkel deze soort voor in Europa. De soort wordt echter nog verd er 

opgedeeld in tal van ondersoorten . In België zou ondersoort nasi cornis  voorkomen al is het 

voorkomen van andere ondersoorten (eventueel ten gevolge van transport) wellicht 

onvoldoende onderzocht.  

Vaak wordt beweerd dat de Neushoornkever (Figuur 11 ) een Zuid -Europese soort is die als 

cultuurvolger bij ons uitsluitend kan overleven dankzij grote composthopen met houtig 

materiaal  (bv. Janssens 1960) . Dekschilden en andere fragmenten van de Neushoornkever 

werden echter in Romeinse waterputten gevonden ( Bonamie 1997 ). Daarnaast zijn er tal van 

historische waarnemingen. We kunnen dus stellen dat de soort al  lang geleden en wellicht op 

natuurlijke manier onze contreien heeft gekoloniseerd . Daarenboven wordt de soort ook bij 

ons in natu urlijk e habitat gevonden , zij het zeer zeldzaam . De soort kent een zeer ruime 

verspreiding in Vlaanderen die wellicht in de hand gewerkt wordt door de toegenomen 

aandacht voor composteren.  

 

Figuur 11 : Neushoornkever  (Gyorgy Csoka , Bugwood.org)  

Neushoornkever komt actueel voor in alle ecoregioôs uitgezonderd de kustduinen en 

krijtgebieden ( Figuur 12 ) en heeft een areaal tussen 5.000 -20.000 km².  Het areaal is niet 

versnipperd en kent geen sterke afname of extreme schommelingen. Conclusie areaal : 

m omenteel niet in gevaar.  
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Figuur 12 : Verspreiding van Neushoornkever  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 1951 -

199 0 en groen: >1990. Rood omlijnde 10x10  km hokken: Leclercq et al . (1973) . 

De trendanalyse toont een toenemend aantal waarnemingen ( Tabel 5), conclusie trend : 

m omentee l niet in gevaar.  

Tabel 5: Trendanalyse Neushoornkever  

 <1951  1951 - 1990  >1990  Totaal  

Aantal jaarhokken  65  47  341  453  

Trend  100  72  525   

Trend 

gecompenseerd 

voor aantal 

waarnemingen  100  168  295   

 

Ook in Nederland is deze soort algemeen maar mogelijks zeldzamer in het noorden (Huizer  

2007 , www.waarneming.nl ). In Wallonië is de soort vrij algemeen boven Samber en Maas 

maar ten zuiden hiervan zijn er geen waarnemingen met uitzondering van een waarneming 

in de Gaume ( www.waarneminge n.be ). In Frankrijk is de soort algemeen , in het noord 

vertegenwoordigd door de ondersoort nasicornis  tot aan het Seine bekken en ten zuiden 

daarvan door laevigatus  (Paulian & Baraud 1982 ) . In Duitsland is de Neushoornkever 

eveneens algemeen  (www.colkat.de ).  Conclusie uitwisseling met de buurregioôs: niet van 

toepassing aangezien de soort niet bedreigd is in Vlaanderen.  

De soort wordt hoofdzakelijk gevon den in composthopen met houtig materiaal alsook in oude 

zaagsel -  en schorshopen  waar de larven zich snel kunnen ontwikkelen door de hoge 

temperaturen . Daarnaast bleek uit een proefopzet dat vele tientallen Neushoornkevers uit 

broedhopen voor Vliegend hert kropen en dus als larve in ondergronds dood hout van eik en 

beuk hadden geleefd (Thomaes, unpub. data). Volwassen kevers vliegen op warme avonden 

van juni tot augustus (Janssens  1960 ).  

Duitse Rode lijst : m omenteel niet in gevaar , Europese Rode lijst : n iet geëvalueerd  

Neushoornkever : m omenteel niet in gevaar  omwille van criteria  A2b B1  
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3.3  Gouden torren ( Cetoniidae )  

3.3.1  Rouwende gouden tor : Oxythyrea funesta  (Poda 1761)  

Binnen dit genus kom en 6 soorten voor in Europa. O. funesta  is de enige soort met een 

ruime  verspreiding in Europa, de vijf andere soorten beperken zich tot delen van Zuidoost -  of 

Oost -Europa .  

De Rouwende gouden tor ( Figuur 13 ) was algemeen in de 19 e eeuw maar werd zeldza am  en 

verdween in Vlaanderen in de eerste helft van de 20 e eeuw  (De Borre 18 91 a,  b, Janssens 

1960).  In de 2 e helft van de 20 e eeuw bleef deze soor t beperkt tot de kalkrijke gebieden in 

het zuiden van België. De laatste jaren bereid de soort terug uit en wist enkele plaatsen in 

Vlaanderen te koloniseren. De soort heeft zich opnieuw gevestigd in De Battelaer ( Mechelen)  

en Rillaar (Aarschot)  en wellich t ook op andere plaatsen (Thomaes et al. in prep. ).  Een deel 

van de recente waarnemingen zijn afkomstig van plantenwinkels en duiden mogelijks op 

import.  

 

Figuur 13 : Rouwende gouden tor (Kris Vandekerkhove)  

De Rouwende gouden tor is actueel in de meeste ecoregioôs aanwezig uitgezonderd de 

kustduinen, westelijke interfluvia, grindrivieren, krijt - leemgebieden en krijtgebieden ( Figuur 

14 ) en heeft een  areaal van <100 km². Het areaal is versnipperd , bestaat uit slechts enkele 

recente vestigingen  maar breidt zich recent sterk uit  (geen voortdurende afname) . Conclusie 

areaal: bedreigd.  

De trendanalyse kent een afname met ongeve er 70% ( Tabel 6), conclusie trend : b edreigd.  

Ook i n Nederland kent de soort een noordwaartse opmars met een tiental waarnemingen  

tijdens de laatste tien jaar, met voornamelijk waarnemingen in het zuidelijk deel van 

Nederlands Limburg (Heijerman & Corten 2010 , www.waarneming.nl ). In Wallonië was de 

soort beperkt tot kalkgraslanden en ïmoerassen in Gaume, Fagne -Famenne en Calestiene 

maar kent ook daar een recente uitb reiding (Thomaes  et al. in prep. ). In  de meeste Duitse 

deelstaten komt deze soort voor met uitzondering van de meest noordelijke 

(www.colkat.de ). Ook Paulain (1941) geeft aan dat de Rouwende gouden tor i n heel 

Frankrijk voorkomt . Ook in Oost -Europ a kende d e soort recent een opmerkelijke 

areaaluitbreiding ( o.a . Horak et al. 2013 ).  Conclusie uitwisseling met de buurregioôs: ook in 

het noorden van Wallonië en Nederland uiterst zeldzaam maar met recente vestigingen.  
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Figuur 14 : Verspreiding van Rouwende gouden tor  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 

1951 -1990 en groen: >1990. Rood omlijnde 10x10  km hokken: Leclercq et al . (1973) . 

Tabel 6: Trendanalyse Rouwende gouden tor  

 <1951  1951 - 1990  >1990  Totaal  

Aantal jaarhokken  50  4 14  68  

Trend  100  8 28   

Trend 

gecompenseerd 

voor aantal 

waarnemingen  100  19  16   

 

De larve leeft in compost, zowel in composthopen, natuurlijke hopen rottend materiaal, in 

humusrijke en snel opwarmende bodem s (Janssens 1960, Horak  et al. 2013 ) en in Zuid -

Europa ook in holle bomen  (Mico & Galante 2003) . Mico & Galante (2003 )  vonden  de larven  

van de Rouwende gouden tor , minstens in Spanje,  ook in de grond  onder latrines van 

konijnen. Bij ons is de soort zeer thermofiel. He t is onduidelijk waarom de soort zeer 

zeldzaam is geworden maar gedurende de laatste decennia leek  de soort beperkt tot 

kalkmoerassen en kalkgraslanden. De kever verpopt zich en overwinterd in een cocon. 

Volwassen kevers vliegen op bloemen van fruitbomen, rozen, composieten en 

schermbloemigen. Indien ze talrijk aanwezig zijn, kan deze soort schadelijk zijn voor 

allerhande gewassen waarvan ze de stampers eten ( Janssens 1960) .  

Duitse Rode lijst : b edreigd , Europese Rode lijst : n iet geëvalueerd  

Rouwende gouden  tor : bedreigd  omwille van criteria  A2b B1  
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3.3.2  Behaarde gouden tor :  Tropinota hirta  (Poda 1761)  

T. hirta  (Figuur 15 ) komt in bijna heel Europa voor en wordt in het subgenus Epicometis  

ingedeeld. Van hetzelfde genus kom t  in Zuid -Europa ook n og  T. squalida voor.   

 

Figuur 15 : Behaarde gouden tor  (Frank Köhler)  

De soort werd in België een achttal keren gevonden. De oudste vondst is  van 1877, de 

recentste van 1949 in Ter Kameren Bos (Brussel) . In 1978 werd nog een ingevoerd 

exemplaar gevonden in Schaarbeek (Baguette et al. 1985). De soort werd verder gevonden 

in óomgeving van Luikô, Schaarbeek, Brussel, Jalhay en Verviers. Een populatie lijkt dus 

vroeger minstens aanwezig geweest te zijn in de H oge Venen (Janssens 1960) . Jansse ns 

(1960) besluit dat de soort ook voorkom t  in Brussel. Wij stellen echter dat dit eerder 

onwaarschijnlijk is aangezien gebieden als Ter Kameren bos historisch zeer goed onderzocht 

zijn en hier toch maar één waarneming werd  gedaan. Het lijkt dus aannemelijk dat deze 

waarnemingen het gevolg is van ingevoerde dieren met compost , eventueel met tijdelijke 

vestiging in stedelijk  milieu . Paulian & Baraud (1982 ) melden ook de vestiging in Noord -

Amerikaanse steden.  

De soort werd ni et gevonden in Nederland (Huizer  2007 ).  In de meeste Duitse deelstaten is 

de soort w el aanwezig (www.colkat.de ). In Frankrijk komt de soort vooral voor in het 

mediterraan gebied, daarbuiten is ze zeldzaam en de meest noordelijk vindplaatsen liggen in 

Bretagne, Parijs en Lotharingen ( Paulian & Baraud 1982 ).  

De larven leven in compost. De kever wordt gevonden op bloemen van kruiden en struiken, 

alsook op de bloeiaren van graan en vliegt in de zon ( Janssens 1960) .  

Duitse Rode lijst : Kwetsbaar , Europese Rode lijst : n iet geëvalueerd  

Behaarde gouden tor : niet geëvalueerd: niet aanwezig in Vlaanderen  

  

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=247089
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3.3.3  Gouden tor : Cetonia aurata  (Linnaeus 1761)  

Binnen dit genus kom en vier soorten voor in Europa. Gouden tor  (Figuur 16 ) is de enige 

soort met een ruime  verspreiding in Europa, de andere soorten zijn beperkt tot delen van 

Zuid -Europa. Bij het bredere publiek wordt deze soort en de Koperen tor vaak niet 

ondersc heiden wat tot heel wat verwarring leid. Daarom werden alle fotoôs op 

www.waarnemingen.be  opnieuw gedetermineerd en zijn waarnemingen zonder foto apart 

aangegeven.  

 

Figuur 16 : Gouden tor (Arno Thomaes)  

Gouden tor is actueel in al le ecoregioôs aanwezig uitgezonderd de kustduinen (Figuur  17 ) en 

heeft een areaal van 5.000 -20.000 km². De soort was historisch wijd verbreid (Janssens 

1960), maar verdween zo goed als volledig in Vlaanderen tussen 1951 en 1999, in deze 

periode zijn er  slechts vier waarnemingen . Herkolonisatie vond plaats via de Schelde -  en 

Dendervallei en daarna in zuidelijk Vlaams -Brabant. Momenteel is de soort vrij algemeen 

verspreid in zuidelijk Oost -Vlaanderen en Vlaams -Brabant en de verspreiding van deze soort 

bre idt nog steeds sterk uit ( Figuur 18 ). Het areaal is niet versnipperd en kent geen sterke 

afname of extreme schommelingen, conclusie: momenteel niet in gevaar.  

 

Figuur  17 : Verspreiding van Gouden tor  op basis van 5x5 hm hokken . Rood: <1951, oranje: 1951 -1990, 

groen: >1990 en grijs: gegevens van deze soort van www.waarnemingen.be  zonder foto. Rood omlijnde 

10x10  km hokken: Leclercq & Verstraeten (1976).  
















































