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Het seizoen 2022 is in aantocht
Groot Vliegend Hert (m)

(L. Offermans : IVN afd. Ubach o/ Worms 1 mei )
2022 is nu al het 5e jaar dat de IVN afd. Ubach o/ Worms de
inventarisatie van de waarnemingen intensiveert m.b.v.
waarnemers. Deze waarnemers zijn de bewoners zelf van
dit leefgebied van het GVH.
Eind mei worden de eerste exemplaren van het GVH
verwacht. Normaal duurt de vliegtijd tot midden augustus.
Echter weersomstandigheden hebben nogal invloed op de
vliegperiode. Vorig jaar werd het eerste exemplaar bij ons
pas op 14 juni gespot.

Groot Vliegend Hert (v)

Als men geluk heeft kan men het dier in de late namiddag
of bij het vallen van de avond zien. Deze zeldzame en
beschermde kever houdt dan wel van warme /zwoele en
droge dagen.
Na diverse mediacampagnes in de afgelopen jaren steeg
het aantal waarnemers van 18 naar 50 waarnemers. Een
prachtig resultaat!
Enkele vergelijkende cijfers tussen 2018 t/m 2021 voor het
GVH (gebied. Ubach over Worms):
Uitbreiding bestaande
broedsatoof Warderweg 2021

Aantal waarnemingen
Aantal waarnemers
Aantal waargenomen dieren

2018 2019 2020 2021
42
83 123 163
18
28
42
50
67 162 271 354

Voor meer gegevens over aantallen man/vrouw/
slachtoffers (verkeer/predatie etc.) kijkt U ook eens even
op de website van IVN afd. Ubach o/ Worms:
www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms ; U komt dan op
onze webpagina met klaprozen! Kies hier direct onder
“MENU” voor: Groot Vliegend Hert en verder hierop
klikkend voor meer relevante info (b.v. waarnemingen 2019
of 2020).
Aanleg nieuwe broedstoof
warderweg 2021

Info-plaat voor toeristen en
dagjesmensen

Klein vliegend hert

Ook na het seizoen 2021 zijn er weer een aantal activiteiten
uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Landgraaf
waaronder het aanleggen/verduurzamen van een aantal
broedstoven in het gebied Warderweg.
Onze waarnemingen werden in het verleden doorgegeven
aan het IKL. Zoals U mogelijk weet, is dit instituut
opgegeven (Limburg affaire). Daarom hebben we contact
gezocht met EIS-kenniscentrum voor insecten in Leiden
dat verbonden is aan NATURALIS. Zij beheren de NDFF
(Nationale Databank voor Flora en Fauna). Hier is Dhr.
John Smit de verantwoordelijke voor het GVH. Met hem
hebben we contact opgenomen. We hebben hem
uitgenodigd en hij is een dag bij ons langs geweest. Het
bleek nl dat onze gegevens door het IKL niet zijn
doorgegeven aan de NDFF. Tijdens zijn bezoek bij ons
heeft hij alle waarnemingsdata van de laatste 4 seizoenen
gekregen en heeft beloofd deze alsnog aan de NDFF toe te
voegen. Verder heeft hij ons nog een artikel laten
toekomen dat een informatief karakter heeft over het
voorkomen van het GVH. Met hulp van de Gemeente
Landgraaf hebben we van deze tekst info-bordjes laten
maken om wandelaars/toeristen of andere recreanten te
informeren over het beschermd GVH in ons gebied. Tot
slot hebben we met hulp van Jan Spierts nog een
duurzame broedstaaf voor het GVH aangelegd op
privéterrein. Hier in de buurt werden de laatste jaren het
GVH waargenomen.
Ook dit jaar weer roepen we alle bewoners in het
leefgebied en daarbuiten op, samen zoveel mogelijk
waarnemingen te doen. Belangrijk is om deze
waarnemingen op een foto vast te leggen (dat kan
tegenwoordig makkelijk met ons mobieltje) en datum/tijd
en waarnemingsplek te noteren of door contact op te
nemen met onze Coördinator/waarnemer Leo Offermans
mobiel: 06-31797976. U kunt het dier ook even in een
doosje/pot doen met de deksel lichtjes erop. Wij komen
dan zo snel mogelijk langs om ook grootte en gewicht te
bepalen waarna het diertje op de vindplaats wordt
teruggezet.
Kunnen we het aantal waarnemers van afgelopen seizoen
2021 nog verder verhogen? Met uw hulp kan dat!! Vertel
het verder aan buren, familie, vrienden en kennissen.
---------------------------------------------------------------------------------

Het laatste nieuws:
1e waarneming 2022
1e GVH-vrouw is gespot op 02-05-2022 in de onkruidenbuurt
tijdens graven om een struikje te planten
Mannetje GVH net voor het
wegvliegen

2e waarneming 2022
Deze waarneming kwam op 04-05-2022 uit Rimburg ook een
GVH-vrouw
Het is opmerkelijk hoe vroeg ze dit jaar zijn !!!
--------------------------------------------------------------------------------Kunnen we het aantal waarnemers van afgelopen seizoen
2021 nog verder verhogen? Met uw hulp kan dat!! Vertel
het verder aan buren, familie, vrienden en kennissen.
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