Een populatie van het vliegend hert, Lucanus cervus
(Coleoptera: Lucanidae) in Twente
B. Hoekstra

HOEKSTRA, B„ 1997. A POPULATION OF LUCANUS CERVUS (COLEOPTERA: LUCANIDAE) IN TWENTE. ENT. BER., AMST. 57 (6): 93-95.
Abstract: A description is given of a recently discovered population of Lucanus cervus in the most eastern part of the pro¬
vince of Overijssel (Twente, The Netherlands), near the German frontier. Last summer about hundred specimens were
discovered, among which thirty-one as traffic victims. Also 3 specimens were found in pellets of Barn owls (Strix aluco). This result gives reason for optimism about the status of Lucanus cervus in Twente.
Natuurmuseum, M.H. Tromplaan 19, 7511 JJ Enschede.
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Uttendörfer (1952) telde in Duitsland op
58.500 gewervelde en duizenden ongewervel¬
de dieren, 63 vliegende herten als prooi van de
bosuil. Voor Nederland is het verschijnsel
echter wèl nieuw.
Naar aanleiding van een oproep onder de
leden van de Enschedese Natuurhistorische
Museumvereniging (oktober 1996) kwam zeer
recent nog een melding binnen van twee vlie¬
gende herten uit Boekelo. Medio juli van dit
jaar werd aldaar gedurende enkele dagen een
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paartje waargenomen. Het (zelfde ?) wijfje
werd naderhand dood aangetroffen in het wa¬
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