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In 2016 zijn we het project Boktorren van de Meinweg gestart met als doel een overzicht te krijgen
van voorkomen en verspreiding van boktorren op de Meinweg. In totaal hebben 16 personen
aangegeven aan dit project deel te nemen. Omdat de kennis van de soorten niet bij iedereen
voorhanden is, is het eerste jaar met name besteed aan kennismaking met de soortgroep. Hiervoor
zijn enkele excursies georganiseerd overdag en ’s avonds.
Resultaten 2016
De inspanningen van 2016 hebben in totaal 32 soorten
boktorren opgeleverd, waarvan er drie nieuw zijn voor
Nationaal Park de Meinweg, Huisboktor, Geelkopsmalboktor en Kortsprietboktor. Het totaal aantal
boktorren, waargenomen op de Meinweg komt hiermee
op 50 soorten. In 2016 zijn met name de bloem
bezoekende soorten goed gemeld. Deze soorten zijn
relatief makkelijk te vinden en goed herkenbaar. De
topper voor 2016 is de Tweekleurige smalboktor,
gevolgd door de Geringelde smalboktor met
respectievelijk 162 en 82 exemplaren, zie afbeeldingen.
Het totaaloverzicht van waargenomen soorten op de
Meinweg in de periode 2011-2016 en de volledige
resultaten van 2016 zijn te vinden in de bijlage. Per soort
zijn ook verspreidingskaartjes beschikbaar, waarbij de
rode stippen alle waarnemingen betreft en de blauwe
stippen de waarnemingen van de betreffende soort in
de periode 2011-2016. De resultaten van Driestruik
zullen hier ook nog in verwerkt worden. Uit deze
kaartjes blijkt duidelijk dat er nog veel gebieden zijn waar we nog niet gekeken hebben.
Boktorren Meinweg 2017: Thema kapvlakten
Om de ‘gaten’ van 2016 op te vullen en ook de lastige soorten in beeld te brengen is er voor gekozen
in 2017 te werken met het thema Kapvlakten. In de winter 2016/17 is er behoorlijk veel hout gekapt
op de Meinweg. Het is bekend dat boktorren snel kunnen reageren op de overdaad aan jong vers
hout. Een kans voor ons hier extra aandacht aan te geven. Dit willen we doen middels drie dagdelen
waarop we vanaf 13.00 tot 24.00 uur in het veld actief zullen zijn. Eerst worden enkele kapvlakten
bemonsterd, waarna we ’s avonds dezelfde vlakten zullen bemonsteren met licht en lichtvallen. De
volgende data zijn daarvoor geprikt:
Zaterdag 20 mei 2017
Zaterdag 3 juni 2017
Zaterdag 8 juli 2017

Graag vernemen we van jullie wie op welke dagen aan deze activiteit(en) deelneemt.
Naast deze ‘themadagen’ vragen we natuurlijk iedereen weer zelfstandig op zoek te gaan naar
boktorren, op bloemen, maar ook op vers hout en jonge kapvlakten. Neem bij twijfel foto’s of neem
een exemplaar ter determinatie mee. Wij zullen jullie zoveel mogelijk terzijde staan bij een juiste
determinatie. Het gebruik van waarneming.nl als databank voor onze waarnemingen bevelen wij van
harte aan. Mocht je dit liever niet doen, stuur dan je foto’s en losse waarnemingen per mail.
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