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Het Zuidelijk spitskopje
Conocepha/us d/sco/or in Zuid-Holland
Het is zeer interessant om de verspreiding van het zuidelijk spitskopje te volgen

Daarom roepen we op tot gerichte waarnemingenop geschikte plekken.

Het zuidelijk s pitskopje -Conocepha/usd;sco/or, Thunberg, 1815) is een kleine, lang-

vleugeligesabelsprinkhaan die nog maar
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sterk op het gewoon spitskopje (C. dorst/fs)
en is afkomstig uit het nabije buitenland
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waar het zuidelijk spitskopje op de meeste
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plantmateriaal) ofzelfs via eieren in met de
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en de Achterhoek (KLEUKERS,
2003).
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gestuurd naar de EIS-werkgroepsprinkha
nen(zie daarvoor www.naturalis.nl/eis)of
naar de auteurs.

In KLEUKERS(2003) staat op het kaartje van
het zuidelijk spitskopje een eenzame stip
n het westen van het land afgebeeld.
Het betref een waarneming van een man-

nen afleggen, zeker de extra-langvleugelige

netje op Oostvoorne

en het oostelijk rivierengebied kon de soort
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tot nu toe niet worden aangetoond.
Ook tussen Zuid-Holland en het aaneenge-
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laatste waarneming zou worden in het wes-
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ten van het land (KLEUKERS
et a/. 19971KLEu- zijn maar weinig waarnemingen bekend.
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De enige bekende populatie, die op NoordBeveland, is na de ontdekking niet meer

poor aanvullende irdbrmatie.

gevolgd.
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De dierenwerden -steeds in klein aantal-

UITBREIDING VERWACHT
Op basis van de waarnemingenin 2003 en
zoo4 kan worden gesteld dat het zuidelijk
spitskopje zich heeft gevestigd in Zuid-Holland. Grote, vlakdekkend voorkomende

geschikte plekken. In principe komen alle
zonnig gelegen opgaande vegetaties met
hoge grassen ofandere geschikte stengels

in aanmerking.
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Tabel1. Waarnemingen van het zuidelijk spitskopje in Zuid-Holland

populaties zijn nog niet aangetroKen en op

locatie

co6rdinaten

datum

waarnemer

aantal

diverse goed onderzochte locaties rond
Leiden, Oostvoorne. Hoek van Holland en
Rotterdam is de soort momenteelzeker
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96.9-451,5
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afwezig.Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen(NH), waar door W. Kerkhof
intensiefwordt geTnventariseerd, is het Zuidelijk spitskopje nog niet aangetroKen
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