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nieuw voor Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae)1 

B. van As & R. M. J. C. Kleukers 

AS, B. VAN & R. M. J. C. KLEUKERS, 1994. MECONEMA MERIDIONALE, A NEW BUSHCRICKET FOR THE 

NETHERLANDS (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE). - ENT. BER., AMST. 54 (10): 181-185. 

Abstract: Meconema meridionale is reported for the first time from The Netherlands. Until the 1950s this species was on¬ 

ly known from Italy, Slovenia, Kroatia and southeastern France. The last decades more and more populations are disco¬ 

vered in middle and northwestern Europe, especially in cities. The expansion is most probably caused by transportation 

of insects by cars. 
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Inleiding 

Uit Europa zijn slechts twee soorten bekend 

van de subfamilie Meconematinae: Meco- 
nema thalassinum (De Geer) en M. meridio¬ 

nale (Costa) (Harz, 1969). Beide soorten leven 
in bomen en struiken en hebben een nachtelij¬ 
ke levenswijze. Meconema thalassinum is een 
algemene soort in een groot deel van Europa 
en is ook in Nederland algemeen in bossen, 

duinen, heideterreinen en de stedelijke omge¬ 

ving. Meconema meridionale was tot voor 
kort alleen bekend van Italië en aangrenzende 
gebieden in Slovenië, Kroatië en Frankrijk, 

maar de laatste decennia worden steeds meer 
vindplaatsen bekend in Midden- en Noord- 
west-Europa. In oktober 1993 werd de soort 
ook in Nederland ontdekt: eerst in Vlaardin- 

gen en daarna op verschillende andere plaat¬ 
sen in het Rijnmond-gebied. 

We stellen als Nederlandse naam voor: de 
zuidelijke boomsprinkhaan. 

Morfologie 

Meconema meridionale is een vrij kleine, 
slanke sabelsprinkhaan (11-16 mm) met een 

lichtgroene kleur. De soort lijkt sterk op M. 
thalassinum, maar is hiervan direct te onder¬ 
scheiden doordat bij M. meridionale de vleu- 

')Mededeling EIS-Nederland nr. 71. 

gels tot korte schubjes gereduceerd zijn (fig. 
1) en deze bij M. thalassinum een normale 

lengte hebben. In Vlaardingen werd een on¬ 
volwassen vrouwtje van M. meridionale met 

een afwijkende legboor aangetroffen (fig. 2). 
In tabel 1 worden de morfologische verschil¬ 
len tussen de soorten samengevat. 

Geluid 

Het geluid van sprinkhanen wordt vaak ge¬ 
bruikt om de soorten te herkennen. De Meco- 

nema-soorten zijn wat betreft geluidsproduk- 
tie uniek binnen de Tettigoniidae. Zij wrijven 
niet de vleugels over elkaar, maar trommelen 

met een achterpoot op een blad of ander sub¬ 
straat (Harz, 1955). Het geluid dat zo ontstaat 
is zeer zacht en kan dus niet gebruikt worden 

als hulpmiddel bij inventarisaties. 

Verspreidingsgebied 

Meconema meridionale was tot in de vijftiger 
jaren alleen bekend van een vrij klein areaal in 
het mediterraan gebied. Heiversen (1969) be¬ 
schouwt de beide Meconema's als zustersoor- 

ten, waarbij M. meridionale een mutant van 
M. thalassinum is, die in de ijstijden terugge¬ 
drongen werd in Italië. Pas in de zestiger jaren 
wordt de soort voor het eerst in Zuid-Duits- 
land gevonden (Heiversen, 1969). Daarna 
worden langzaam meer en meer populaties ten 
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Fig. 1. M. meridonale, 9 (foto R. Krekels, Nijmegen). Fig. 2. Afwijkende legboor onvolwassen 9 M. meridio¬ 

nale (foto: E.J. van Nieukerken, NNM-Leiden). 

noorden van de Alpen bekend (Nadig, 1981; 

Tröger, 1986; Thorens, 1987; Weber & Zim¬ 

mermann, 1990; Schulte, 1990, 1992; Detzel, 

1991, 1992; Voisin, 1992; Luquet, 1992; 

schriftelijke mededeling G. Köhler) (zie fig. 

9). Het betreft over het algemeen vindplaatsen 

in de stedelijke omgeving, soms zelfs binnens¬ 

huis. De meest noordelijke voorpost in Duits¬ 

land is Ratingen bij Düsseldorf (mondelinge 

mededeling E. Baierl). 

Voorkomen in Nederland 

De eerste waarneming van M. meridionale in 

Nederland dateert van 5 oktober 1993. Ben 

van As zag een mannetje Meconema met kor¬ 

te vleugels op een flatmuur in de wijk Holy 

Noord te Vlaardingen, maar dacht dat het een 

afwijkend exemplaar van de in de omgeving 

algemeen voorkomende M. thalassinum be¬ 

trof. Op 25 oktober vond hij op dezelfde plaats 

een vrouwtje Meconema, wederom met korte 

vleugels. Na overleg met de tweede auteur 

werd duidelijk dat het mogelijk M. meri¬ 

dionale betrof. Gerichte zoekacties leverden 

vervolgens tientallen exemplaren op, op ver¬ 

schillende lokaties in de hoofdstedenbuurt in 

Vlaardingen. Het grootste aantal dieren werd 

8 

Fig. 3-8. 3-5, M. thalassi- 

num\ 6-8, M. meridionale; 3, 

6, supra-anale plaat 6 ; 4, 7, 

legboor 9; 5, 8, subgenitale 

plaat 9 (tekeningen B. 

Blankevoort, NNM-Lei- 

den). 
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Tabel 1. Verschillen tussen M. thalassinum en M. meridionale. Maten volgens Harz (1969). 

M. thalassinum M. meridionale 

vleugellengte 11-13 mm 1,5-2 mm 

gele streep op kop, 

halsschild en achterlijf 

onscherp begrensd 

en vrij breed 

scherp begrensd 

en vrij smal 

cerci 6 zonder tand met tand 

supra-anale plaat 6 breed (fig. 3) smaller (fig. 6) 

lengte legboor ? 9-11 mm 7,5-8 mm 

vorm legboor $ vrij recht (fig. 4) gekromd (fig. 7) 

subgenitale plaat 9 spits (fig. 5) niet spits (fig. 8) 

waargenomen op flatmuren. Via de lokale 

pers werden vervolgens oproepen geplaatst 

om waarnemingen van kleine groene sprink¬ 

hanen met korte vleugels en een gele streep 

over de rug. Hierop kwamen circa 40 tele¬ 

foontjes binnen die deels betrekking hadden 

op M. meridionale. De soort blijkt op meerde¬ 

re plaatsen voor te komen in het Rijnmond-ge- 

bied: elders in Vlaardingen, in Capelle aan den 

IJssel, Papendrecht en Hoogvliet (zie fig. 10). 

Alle meldingen komen uit stedelijk gebied. 

De laatste waarneming van levende dieren 

dateert van 19 november 1993, na drie nachten 

vorst. 

Discussie 

Heiversen (1969) vermoedt dat de Zuidduitse 

populaties autochtoon zijn en niet afstammen 

van recent geïmporteerde dieren. Hij conclu¬ 

deert dit uit de verspreid liggende deelpopula- 

ties en hoge populatiedichtheden. Door de 

verborgen levenswijze en verwisseling met 

nymfen van M. thalassinum zou de soort bo¬ 

vendien makkelijk over het hoofd gezien wor¬ 

den. 

Tröger (1986) bespreekt nieuwe vondsten in 

Duitsland en maakt aannemelijk dat de nieuw 

ontdekte populaties gesticht zijn door geïm¬ 

porteerde individuen. Hij nam regelmatig 

waar dat exemplaren van M. meridionale met 

auto’s verplaatst werden, soms over lange af¬ 

standen. Hij vermoedt dat de soort aangetrok¬ 

ken wordt door warmte. Zo vond hij meerdere 

dieren in de vouwen van een door gistend 

tuinafval verwarmde plastic zak. Het talrijke 

voorkomen van individuen op flatmuren in 

Vlaardingen lijkt de voorkeur voor warme 

plaatsen te bevestigen. In de tijd van de waar¬ 

nemingen waren de bladeren net van de bo¬ 

men aan het vallen. Zeer waarschijnlijk vallen 

dan ook de Meconema's uit de boom en zoe¬ 

ken vervolgens de warmste plekken in de 

buurt op, de zwarte flatmuren. 

De populaties in het Rijnmond-gebied lig¬ 

gen circa 200 kilometer verwijderd van de 

dichtstbijzijnde vindplaatsen en vormen daar¬ 

mee een argument voor de theorie van Tröger. 

De grote populaties in het Rijnmond-ge¬ 

bied maken duidelijk dat de soort niet vanwe¬ 

ge zijn oecologische eisen tot het mediterraan 

gebied beperkt was, maar vanwege het gerin¬ 

ge verbreidingsvermogen. Met behulp van de 

mens kon de soort zich verder gaan uitbreiden. 

Het is onduidelijk in hoeverre de theorie van 

Klausnitzer (1982), die de stad beschouwt als 

warmte-eiland waar zuidelijke soorten zich 

kunnen handhaven, voor M. meridionale van 

toepassing is. 

Oproep 

Aangezien M. meridionale in het Rijnmond- 
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Fig. 9. Verspreidingsgebied 

M. meridionale, stippen: 

vondsten na 1960. 

gebied op meerdere plaatsen voorkomt en de 

populatiedichtheden vaak hoog zijn, is het niet 

onmogelijk dat de soort zich ook elders in het 

land gevestigd heeft. Nieuwe waarnemingen 

kunnen worden doorgegeven aan de tweede 

auteur. 

Dankwoord 
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Fig. 10. Vindplaatsen M. meridionale in het Rijnmond¬ 

gebied, gearceerd: stedelijk gebied. 
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