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NATUUR HISTORISCH GENOOTSCHAP in LIMBURG
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Maandblad

De Blauwe kiekendief als overwinteraar
in Midden-Limburg
Sneeuwklokjes, soorten en variëteiten
Eerste waarneming van de
Kleefkruidschildwants in Nederland
Mededeling: Knopzakdragers
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Mededeling
Het klopscherm als hulpmiddel bij het vaststellen van Knopzakdragers
In 2016 is Stichting Koekeloere gestart
met een onderzoek naar het voorkomen van boktorren (Cerambycidae) in
Nationaal Park de Meinweg (Asseldonk
& Geraeds, 2019). Tijdens dit onderzoek, waarbij onder meer gebruik wordt
gemaakt van klopschermen [figuur 1],
werden als bijvangst regelmatig Knopzakdragers (Bacotia claustrella) aangetroffen. De cocons met rupsen van deze
microvlinder werden vóór 2016 slechts
sporadisch aangetroffen (Hermans & Asseldonk, 2016).
METHODE

Het gebruik van klopschermen is een
gangbare methode om insecten die in en
op de vegetatie leven zichtbaar te maken.
De schermen worden onder de vegetatie gehouden, terwijl de takken worden bewogen of met een stok worden
‘geklopt’. Insecten die op het scherm
terecht komen worden gedetermineerd,
gefotografeerd en in sommige gevallen
verzameld voor verdere analyse. Ook
Knopzakdragers laten zich op het scherm
vallen. De rupsen in het zakje nemen
vrij snel een veilige positie in door met
het zakje loodrecht op het scherm te
gaan staan: de kenmerkende positie voor
deze zakdrager [figuur 2]. Niet iedere
knopvorm die op het klopscherm wordt
gevonden is een Knopzakdrager. Klopt
men krachtig in de vegetatie, dan kunnen
ook echte knoppen van de tak loskomen.
Controle is noodzakelijk, zeker als de
knop niet in loodrechte positie op het
klopscherm komt te staan. De ‘knoppen’ van de Knopzakdragers zijn aan de
takzijde open; kop en rugsegment van de
zwarte rups zijn soms in de knop zichtbaar. Een echte knop is aan de takzijde
dicht en lichtbruin van kleur.
DE KNOPZAKDRAGER

De zakken van de Knopzakdrager zijn cilindrisch en aan de achterzijde afgerond,
5-7 mm lang en 2-3 mm in doorsnede,
vaak met algen en soms ook met kleine
blad- en houtdeeltjes bedekt. De rupsen
leven van algen en lichenen (korstmossen). Algen en lichenen komen op ver24
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Figuur 1
Rob Geraeds in actie met het klopscherm tijdens
een boktorexcursie op de Meinweg in 2019 (foto:
P. Heuts).

schillende bomen en struiken voor, maar
ook op niet-natuurlijke ondergronden als
weipalen, buitenmeubilair en betonconstructies. Het zijn met name deze laatste
ondergronden waarop de soort wordt
aangetroffen als het gaat om zichtwaarnemingen. Een knopvorm komt onnatuurlijk over op bijvoorbeeld het geschaafde
hout van weipalen en hekken.
Anders is het als de Knopzakdrager op
een natuurlijke ondergrond zit. In loodrechte positie op de stam of tak lijkt het
zakje inderdaad op een knop van een
stam of tak en wordt dan makkelijk over
het hoofd gezien. Het klopscherm leek
hier uitkomst te bieden. De soort komt
talrijker voor dan aanvankelijk gedacht
en is op diverse soorten bomen en struiken aangetroffen [figuur 3]. De dip in
juni kan een waarnemerseffect betreffen
in verband met een vakantieperiode van
de auteur. De soort is opvallend vaak
uit Grove den (Pinus sylvestris) geklopt.
Grove den komt veel en verspreid over
de Meinweg voor. De verwachting is
dan ook dat de Knopzakdrager algemeen op de Meinweg voor komt. De

Figuur 2
De Knopzakdrager (Bacotia claustrella) op het
klopscherm (foto: E. van Asseldonk).

soort is geklopt uit dode takken aan
levende bomenen uit dood en levend
hout van Grove den, Zomereik (Quercus
robur), Sporkehout (Rhamnus frangula),
meidoorn (Crataegus spec.) en Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina).

Figuur 3
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Figuur 4
Aantalsontwikkeling
van de Knopzakdrager (Bacotia
claustrella) op de
Meinweg. Bron
Waarneming.nl
geraadpleegd d.d.
11-11-2019. (n=38, 33
waarnemingen zijn
afkomstig van de
auteur).

op deze wijze ook de Sierlijke zakdrager
(Proutia betulina) worden vastgesteld. De
Sierlijke zakdrager is echter ook goed
op zicht te inventariseren. De kleine,
7-10 mm lange zak van deze soort is
bekleed met gedroogde plantendelen
en ligt vlak tegen de ondergrond aan
waardoor ze beter opvallen. Hopelijk
inspireert dit artikel personen die werken
met een klopscherm om ook te letten
op het voorkomen van zakdragers op het
scherm en waarnemingen vast te leggen
in Waarneming.nl.
Ernest van Asseldonk, Stichting Koekeloere,
Hofstraat 7, 6019 CB Wessem
info@stichtingkoekeloere.nl
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DISCUSSIE

Volgens Herrmann (1994) is de Knopzakdrager een bossoort, die zowel op
loof- als naaldhout kan worden aangetroffen.Vóór 2016 zijn de bosgebieden
in het Meinweggebied niet intensief op
zakdragers onderzocht, dit kan een mogelijke verklaring zijn voor het geringe
aantal waarnemingen van voor die tijd
(Hermans & asseldonk, 2016). Het
gebruik van een klopscherm lijkt een

goede inventarisatiemethode die in korte
tijd veel meer informatie oplevert in vergelijking tot de conventionele zoekmethode op zicht [figuur 4]. Het boktorproject van Stichting Koekeloere op de
Meinweg loopt nog enkele jaren door.
Ook de komende jaren zal de Knopzakdrager in de resultaten worden meegenomen.Vraag is of de rupsen, die leven van
augustus tot mei (muus, 2009), ook in de
winterperiode met het klopscherm zijn
vast te stellen. Naast Knopzakdragers kan
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Psychidae (Sackträger). In: G. Ebert (Hrsg.), Die
Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 3:
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Hermans, j.t. & e. van asseldonk, 2016. De zakdragers van de Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad 105 (8): 188-200
muus, t.s.t., 2009. Knopzakdrager Bacotia claustrella (Bruand, 1845). November 2009. 14 november
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species.php?speciescode=197&p=1.

Wie zijn publicatie, rapport, etc. opgenomen wil zien in deze rubriek, kan contact opnemen
met de redactie. De publicaties moeten gaan over voor Limburg relevante onderwerpen.
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Veldgids dazen (Dip
teraTabanidae) van
NoordwestEuropa
Zeegers, Th. & A.
Schulten, 2019.
Privé publicatie, 2019.
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59 pagina’s. Gratis
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te downloaden via
dŚĞŽĞĞŐĞƌƐ ΘŶĚƌĠ^ĐŚƵůƚĞŶ
Waarneming.nl, link:
https://waarneming.
nl/download/DAZEN 20nw-europa 20TZ_
AS_2019.pdf
Dazen zijn relatief opvallende vliegen die in ons land relatief goed zijn
bestudeerd. Ze zijn vooral bekend

en berucht vanwege het hardnekkige steekgedrag van de vrouwtjes. Het herkennen van dazen

van foto’s is moeilijk. Veel soorten
lijken sterk op elkaar en een groot
deel van de soorten is ook variabel
van kleur. Deze veldgids maakt het
herkennen van (levende) dazen een
stuk makkelijker. In de gids zijn alle
soorten opgenomen die bekend
zijn uit Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, de Britse Eilanden en het grootste deel van Duitsland en Noord-Frankrijk.
De gids bevat een determinatietabel naar de genera en een tabel
naar de soorten. De veldgids is
rijkelijk geïllustreerd met duidelijke tekeningen en foto’s. Bij de
soortbesprekingen staat onder
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meer informatie opgenomen over
herkenning, vliegtijd, voorkomen, verspreiding en talrijkheid in
Nederland en indien beschikbaar in
België. Allereerst wordt in de gids
algemene informatie over dazen
gegeven, waaronder herkenning,
bouw en oogkleur. Ook worden
enkele tips gegeven hoe de dazen
het best kunnen worden waargenomen, al zal dat bij stekende vrouwtjes wat minder een probleem zijn.
De gids is uitgebracht in de reeks
van veldgidsen over vliegen die via
Waarneming.nl beschikbaar wordt
gesteld.
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