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Inleiding 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de 

verspreiding van de in Nederland voorko¬ 
mende sprinkhaansoorten werd in 1990 het 
EIS-project ”De sprinkhanen en krekels van 
Nederland” gestart. Ten behoeve van dit pro¬ 
ject is door de auteur in de zomermaanden van 
1992 de sprinkhaanfauna van een groot deel 
van de provincie Overijssel geïnventariseerd. 
Hierbij werd ten zuiden van Rijssen, in de 

gemeente Markelo, een populatie van Tetti¬ 
gonia cantans (Fuessly) ontdekt, welke nieuw 
is voor de Nederlandse fauna. In dit artikel 
wordt melding gemaakt van deze vondst en 
wordt aan de hand van literatuurgegevens kort 
ingegaan op de verspreiding, habitat en biolo¬ 
gie van Tettigonia cantans. 

Vindplaats en populatiegrootte 

De eerste waarneming van T cantans werd op 
14 juli 1992 gedaan aan de rand van het door 
Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied de 
Borkeld. In juli en augustus werd het gebied 
nog diverse malen bezocht om te trachten een 
indruk te krijgen van de grenzen van het ver¬ 
spreidingsgebied en de populatiegrootte. 

De vindplaats ligt in de gemeente Markelo 
juist ten zuiden van de snelweg Al (Amster¬ 
dam-Enschede), bij de buurtschappen Eisen en 
Schoolbuurt. De zingende mannetjes werden 
binnen een duidelijk begrensd gebied van circa 
2 km2 aangetroffen. Het gebied ligt ingeklemd 

tussen het natuurgebied de Borkeld in het 
noorden en oosten en de weg tussen Rijssen en 
Markelo (Rijssense weg) in het westen en zui¬ 
den. Het terrein is zacht glooiend en bestaat uit 
weilanden en akkerbouwgebied (voornamelijk 

mais). 
Om een idee te krijgen van de populatie¬ 

grootte zijn, na een warme en zonnige dag, 
tussen 19.00 en 20.00 uur het aantal zingende 

mannetjes geteld. In totaal werden 83 manne¬ 
tjes geteld. Aannemende dat niet alle manne¬ 
tjes actief waren op het moment dat geteld 
werd en uitgaande van een sex ratio van 1 : 1 
mag verwacht worden dat de populatiegrootte 
in 1992 zeker 200 exemplaren bedroeg. 

Ter documentatie zijn vier exemplaren ver¬ 
zameld, waarvan één $ en één $ zijn opge¬ 
nomen in de collectie van het Nationaal Na¬ 
tuurhistorisch Museum in Leiden, één $ in de 
collectie van het Instituut voor Taxonomische 
Zoölogie, Amsterdam en één $ in de collectie 
van Dr. F. M. H. Willemse te Eygelshoven. 

Tijdens het verdere verloop van de inventa¬ 
risatie van Overijssel werden geen populaties 
van T cantans meer ontdekt. Toch is het zeker 
niet uitgesloten dat de soort in Overijssel of 
elders in Nederland nog op andere plekken 
voorkomt. Hiervoor is een tweetal redenen aan 
te voeren. Ten eerste worden bij inventarisaties 
niet alle plekken onderzocht maar worden de 
zogeheten uurhokken steekproefsgewijs be¬ 
monsterd. Het feit dat het biotoop van T can- 
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tans, agrarisch gebied, minder aantrekkelijk is 
om te inventariseren speelt mogelijk ook een 

rol. Ten tweede beginnen de mannetjes pas 
’s middags met zingen. In gebieden die 

’s morgens bezocht worden kan men de soort 

dus gemakkelijk missen. 

Verspreiding 

In figuur 1 is de verspreiding van T cantons 
binnen Europa weergegeven. De soort heeft 

een Euro-Siberische verspreiding. Buiten 

Europa komt de soort ook ten oosten van de 

Oeral in Siberië voor (Irkutsk, Krasnojarsk, 

Tobolsk) tot in Mantsjoerije en het Amurge- 
bied (Fischer de Waldheim, 1846; Brunner von 

Wattenwyl, 1882; Adelung, 1906; Ivanova, 

1967). 

Het verspreidingsgebied van T cantons ligt 
bijna geheel tussen de 40e en 60e breedtegraad. 
Van een aantal Europese landen en/ of gebie¬ 

den zijn vrij nauwkeurige gegevens over de 
verspreiding bekend: België en Luxemburg 

(Georges, 1986; Jacob, 1989), Frankrijk (Kru- 
seman, 1988), Spanje (Herrera, 1982), Italië 

(Schmidt, 1989), Zwitserland (Nadig & Tho¬ 

rens, 1991), Oostenrijk (Hölzel, 1955; Smettan, 
1986; Adlbauer, 1987), Duitsland (Detzel, 

1990; Ingrisch, 1981; Grein, 1990; Holst, 1969; 
Schiemenz, 1981), Scandinavië en Finland 

(Holst, 1969; Panelius, 1978; Holst, 1986), Est¬ 

land (Albrecht, 1963), Letland (Princis, 1943), 
Polen (Bazyluk, 1956), Tsjechië en Slowakije 

(Obenberger, 1926), Hongarije (Parragh, 1987; 
Schmidt, 1987), het voormalige Joegoslavië 

(Us, 1967; Ingrisch & Pavicevic, in prep.), Roe¬ 

menië (Kis & Maria, 1970; Knechtel & Popo- 

vici-Biznosanu, 1959), Bulgarije (Buresch & 
Peschev, 1958; Peschev, 1970; Peshev & An¬ 

dreeva, 1986) en Griekenland (Willemse, 1984). 
Van Litouwen en de landen van het Gemenebest 

van Onafhankelijke Staten (Sovjet Unie), be¬ 

staan behalve losse vindplaatsgegevens (in fi¬ 

guur 1 aangeduid met een stip) geen overzich¬ 
ten van de verspreiding van de kleine groene 

sabelsprinkhaan. Dit gebied is derhalve in de 
kaart gearceerd, terwijl de noord- en zuidgrens 
met een ’ ? ’ zijn aangeduid ten teken dat de 
exacte ligging niet bekend is. 

In het westen van Niedersachsen en Nord¬ 
rhein-Westfalen, de aan Nederland grenzende 
Duitse bondslanden, is T cantans zeldzaam en 

slechts van enkele vindplaatsen bekend. Naar 
het oosten toe wordt de soort algemener 

(Grein, 1990; Duijm & Kruseman, 1983). In 

1991 werd de soort net over de Duitse grens, 

bij het plaatsje Alstätte aangetroffen, hemels¬ 

breed slechts circa 30 km van de Nederlandse 

vindplaats (R. Haselager, persoonlijke mede¬ 
deling). In België is de soort, op een vondst bij 

Mol in de provincie Antwerpen uit 1901 na, 

alleen bekend van enkele vangsten uit de val¬ 
leien van de Semois en de Lesse in zuidoost 

België (Devriese, 1988). Na 1950 is de soort in 

België alleen met zekerheid vastgesteld in 
Muno nabij de grens met Frankrijk (Boosten 

& Devriese, 1984; Devriese, 1984; Georges, 

1986; Jacob, 1989). Alhoewel de soort van een 

aantal vindplaatsen uit Luxemburg vermeld 

werd (Hoffman, 1960), is de kleine groene sa¬ 
belsprinkhaan er na 1960 niet meer gevonden 

(Kinn & Meyer, 1988). 

Onderscheid met Tettigonia viridissima 

Tettigonia cantans is naast de grote groene 

sabelsprinkhaan, T viridissima (Linnaeus), de 

tweede soort uit het geslacht Tettigonia die in 
ons land is gevonden. Morfologisch zijn beide 
soorten gemakkelijk als volgt te onderscheiden 

(Harz, 1969; Duijm & Kruseman, 1983). 
Tettigonia viridissima - groter: $ 28-35 mm, 

2 32^12 mm (fig. 2); vleugels de achterknie 

meer dan 10 mm overschrijdend; voorvleugels 
5 maal langer dan breed, naar achteren ver¬ 

smald; $\ cercus 2,5-3,0 keer langer dan de 

styli; 2 legboor niet voorbij de vleugels rei¬ 
kend. 

Tettigonia cantans - kleiner: $ 22-28 mm 

(fig. 3), 2 25-33 mm; vleugels nauwelijks tot 

voorbij de achterknie reikend; voorvleugels 2,5 
maal langer dan breed, naar achteren nauwe¬ 

lijks versmald; $\ cercus 1,5-2,0 keer langer 

dan de styli; 2' legboor zeker 10 mm voorbij 
de vleugels uitstekend. 

De Nederlandse benaming voor T cantans 
is in zekere zin misleidend omdat de soort, 
voor een Nederlandse sprinkhaan, zeker niet 
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Fig. 1. De verspreiding van Tetîigonia cantons in Eurazië. 

klein is. Naast soorten als de grote groene sa- 

belsprinkhaan en Decticus verrucivorus (Lin¬ 
naeus), de wrattenbijter, is de kleine groene 
sabelsprinkhaan één van de grootste sprink- 
haansoorten van Nederland. Gelet op de afme¬ 
tingen zou de benaming Tdeine groene sabel¬ 
sprinkhaan’ meer van toepassing zijn op 
Meconema thalassinum (De Geer). 

Habitat 

Exemplaren van T cantans werden bijna uit¬ 
sluitend aangetroffen in wegbermen en grep¬ 
pels. Enkele zingende mannetjes bevonden 
zich midden in een tarwe-, aardappel- of mais- 
veld. Behalve op deze akkerbouwgewassen 

werd de soort aangetroffen op allerlei kruidige 
gewassen zoals Urtica dioica L., Tanacetum 
vulgare L., Verbascum nigrum L., Artemisia 
vulgaris L., Chenopodium spp. en Scirpus spp. 
op 10-150 cm hoogte, enkele exemplaren op 
3-4 m hoogte in een boom. 

Naast T cantans werden in hetzelfde gebied 

nog de volgende sprinkhaansoorten aangetrof¬ 
fen: Stenobothrus stigmaticus (Rambur), 
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg) (beide 
uitsluitend langs de rand van de Borkeld), 
Chorthippus parallelus (Zetterstedt), Chor- 
thippus brunneus (Thunberg), Chorthippus 
montanus (Charpentier), Chorthippus bigut- 
tulus (Linnaeus), en Omocestus viridulus (Lin¬ 

naeus). 
In de literatuur wordt bij herhaling melding 

gemaakt van het feit dat T. cantans en T viri- 
dissima zelden samen voorkomen (Holst, 
1969; Ingrisch, 1981; Schiemenz, 1981; Detzel, 
1990; Kunde & Froehlich, 1992). Dit verschijn¬ 
sel werd ook in Markelo waargenomen. Al¬ 
hoewel er tot op enkele honderden meters van 

het T cantans gebied zingende mannetjes van 
T viridissima werden gehoord, werd binnen 
het T cantans gebied geen enkel exemplaar 
van de grote groene sabelsprinkhaan gezien of 
gehoord. De verklaring voor deze vicariantie 
moet niet zozeer gezocht worden in interspeci- 
fieke concurrentie tussen beide soorten maar 
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Fig. 2. Tettigonia viridissima, vrouwtje (foto: H. A. J. in den Bosch). 

veeleer in abiotische factoren zoals het micro¬ 
klimaat (Ingrisch, 1988) en (de watercapaciteit 
van) de bodem. De eieren van T cantons be¬ 

vatten relatief minder water (34% van het to- 
taalgewicht) dan de eieren van T viridissima 
(41% van het totaalgewicht) (Ingrisch, 1988). 

Aangezien de eieren van beide soorten bij het 

uitkomen ongeveer gelijke hoeveelheden water 
bevatten moeten eieren van T cantans tijdens 

hun ontwikkeling relatief meer water opnemen 
dan de eieren van T viridissima en is de eerste 

soort minder resistent tegen droogte. In de 
meeste gevallen blijkt het vicariante voorko¬ 

men van beide soorten dan ook verklaard te 

kunnen worden uit het feit dat T. cantans 
vooral in gebieden voorkomt met relatief veel 

neerslag, lagere temperaturen en een water- 

vasthoudende bodem, terwijl T viridissima 
juist meer te vinden is in gebieden met relatief 
weinig neerslag, hogere temperaturen en dro¬ 
gere, waterdoorlatende bodems. Vooreen aan¬ 

tal gebieden in Duitsland is er een relatie ge¬ 
vonden tussen de verspreiding van beide soor¬ 
ten en de droogte-index van de Martonne 

(quotiënt van de jaarlijkse hoeveelheid neer¬ 
slag en de gemiddelde maandtemperatuur + 

10). In Duitsland werd T cantans vooral aan¬ 
getroffen in gebieden met een droogte-index 

van 40 of meer - relatief vochtige gebieden -, 

T viridissima juist in gebieden met een lagere 

droogte-index (Ingrisch, 1981). Ook in Italië 

komt T cantans voor in de meer vochtige 
gebieden (droogte-index meer dan 30) 
(Schmidt, 1989). 

De vicariantie is niet absoluut: er zijn vind¬ 
plaatsen bekend waar beide soorten samen 

voorkomen. Bovendien kon vicariantie niet al¬ 

tijd met bovengenoemde oorzaken voldoende 

verklaard worden (Holst, 1969; Ingrisch, 1981; 
Kunde & Froehlich, 1992; Rahmel et al., 1990; 
Schmidt & Schach, 1978). 
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Fig. 3. Tettigonia cantons, mannetje (foto: H. A. J. in den Bosch). 

Biologie 

Voor de volledigheid volgen hier enkele gege¬ 
vens over de biologie van T. cantans die met 
uitzondering van de zang geheel gebaseerd zijn 
op literatuur. Terwijl tot voor kort nog weinig 
bekend was over de biologie van T cantans is 
er met name in Duitsland de afgelopen 15 jaar 
veel laboratorium- en veldonderzoek aan deze 
soort gedaan (Ingrisch, 1976,1978,1979, 1986, 
1988). 

De paring bij T cantans verloopt als bij T 
viridissima. Door het wijfje worden ongeveer 
170 eieren gelegd in een droge tot vochtige 
bodem waarbij geen voorkeur bestaat voor een 
begroeide of niet begroeide bodem (Ingrisch & 
Boekholt, 1983). Het eistadium duurt 2 of 
meerjaar tot maximaal 8 (Ingrisch, 1986). In 
tegenstelling tot T viridissima met 7 larvesta- 
dia kent T cantans slechts 6 larvestadia. De 
ontwikkelingsduur van de larven ligt, afhanke¬ 

lijk van de temperatuur, tussen 70 (bij 15 °C) 
en 20 (bij 33 °C) dagen. Door het ontbreken 
van het zevende larvestadium kan T. cantans, 

bij een gelijke snelheid van ontwikkeling, één 
tot twee weken eerder volwassen zijn dan T 

viridissima (Ingrisch, 1978). In Hessen (Duits¬ 
land) worden eerste stadium larven aangetrof¬ 
fen vanaf de tweede helft van april tot eind mei 
en imago’s tussen midden juli en midden okto¬ 
ber (Ingrisch, 1978). De waarnemingen aan 
volwassen exemplaren in Markelo liepen van 

14 juli tot 19 augustus. 
T cantans is een omnivoor die zowel plant¬ 

aardig materiaal zoals de bloeiwijzen van Ra¬ 
nunculus spp., Taraxacum spp. en Rumex spp. 
verorbert als ook springcicaden, bladluizen 
(Ingrisch, 1976) en ook andere sprinkhanen 
niet versmaadt (persoonlijke waarneming). 

In Markelo begonnen de eerste mannetjes 
van T. cantans te zingen rond 13.00 uur. Vanaf 
dat tijdstip nam het aantal zingende mannetjes 
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heel geleidelijk toe tot 16.00-17.00 uur waarna 

het aantal zeker tot 21.30 uur min of meer 

gelijk bleef. Een vergelijkbaar patroon in de 

zangaktiviteit van T cantans wordt gemeld uit 

Hessen (Ingrisch, 1979). Zangaktiviteiten kun¬ 
nen doorgaan tot na middernacht (Ingrisch, 

1979). In Markelo hield het gezang ook tijdens 
een lichte motregen aan. Het gezang wordt 

gestaakt als de temperatuur onder de 10 °C 

zakt (Panelius, 1978). Voor een beschrijving 

van het gezang (inclusief bibliografie, vijl, fre- 
quentie-spectrum en vleugelbeweging) wordt 

verwezen naar Heller (1989). Het karakter van 

het gezang van T. cantans is temperatuur-af- 
hankelijk. Bij hogere temperaturen bestaat het 

gezang uit korte chirps van enige seconden die 

met onregelmatige tussenpozen worden her¬ 
haald. Dit onregelmatig onderbroken geluid is 

zeer duidelijk verschillend van het lang aan¬ 
houdende gezang dat T viridissima maakt bij 
dezelfde temperatuur. Bij lagere temperaturen 

(’s avonds) wordt het gezang van T cantans 
meer continu en lijkt het meer op dat van de 
grote groene sabelsprinkhaan (Harz, 1960; 

Holst, 1986). Het wezenlijke verschil in het 

gezang tussen beide soorten is dat de 

open/sluit beweging van de voorvleugels in T. 

cantans elkaar regelmatig opvolgen terwijl 

deze in T viridissima gegroepeerd zijn tot tel¬ 
kens een tweetal die door een iets grotere pauze 

van elkaar gescheiden zijn (Duijm & Kruse- 
man, 1983: 63; Heller, 1989: fig. 47). 

Discussie 

De vindplaats van T cantans bij Markelo 
vormt waarschijnlijk een geïsoleerde populatie 

aan de westrand van het areaal van de soort 

(fig. 1). Een dergelijke vondst roept vragen op 
over de oorsprong van de populatie en de fac¬ 
toren die van invloed zijn op de kleinschalige 
verspreiding van de soort. 

Wat betreft de oorsprong van de populatie 

van T cantans bij Markelo zijn er drie scena¬ 
rio’s denkbaar: 1. de populatie heeft zich al 

geruime tijd geleden bij Markelo gevestigd en 
heeft zich daar kunnen handhaven; 2. door 
recente veranderingen in omstandigheden (kli¬ 
maat, verdeling geschikte habitat, veranderin¬ 

gen in concurrentie) heeft de soort kans gezien 
zijn areaal de laatste jaren uit te breiden, als 
gevolg waarvan zich kort geleden bij Markelo 

een populatie heeft kunnen vestigen (actieve 

verspreiding); 3. de populatie in Markelo is 

ontstaan uit met opzet uitgezette dieren of uit 
exemplaren (of eieren) die met verkeer meege¬ 

lift zijn (passieve verspreiding). Welke van deze 

drie scenario’s zich in werkelijkheid heeft afge¬ 

speeld is niet met zekerheid te zeggen. Tegen 

het eerste scenario over de oorsprong van de T 

cantans populatie bij Markelo zou men kun¬ 
nen aanvoeren dat het onwaarschijnlijk is dat 

een populatie van luidruchtige en grote insek- 

ten als T cantans in een dichtbevolkt gebied 

lange tijd onopgemerkt kan blijven. Daarente¬ 
gen zou men met evenveel recht kunnen bewe¬ 

ren dat, juist omdat er nog nooit een intensieve 

inventarisatie van de Nederlandse sprinkhanen 

heeft plaatsgevonden, een dergelijke populatie 
lange tijd over het hoofd is gezien. Het feit dat 

in Noord Duitsland populaties van T cantans 
zich recentelijk hebben uitgebreid (Rahmel et 

al., 1990) wijst in de richting van het tweede 
scenario over de oorsprong van de T. cantans 

populatie bij Markelo. Het feit dat een soort 

zich in een deel van het areaal aan het uitbrei¬ 

den is hoeft echter geenszins te betekenen dat 
zich dat ook elders in het areaal afspeelt. Gelet 

op zowel het gebrekkige vliegvermogen als de 
waarnemingen dat volwassen mannetjes zich 

niet veel verplaatsen (Panelius, 1978) is men 

geneigd te veronderstellen dat het versprei- 

dingsvermogen van de T. cantans laag is. Uit¬ 

gaande van het tweede scenario over de oor¬ 

sprong van de T. cantans populatie bij 
Markelo blijft de vraag hoe de soort de afstand 
van enkele tientallen kilometers tussen Mar¬ 

kelo en de dichtstbijzijnde bekende populatie 

in Duitsland heeft kunnen overbruggen. Mee¬ 
gelift, of is er toch sprake van een populatie die 
zich al heel lang geleden in Markelo gevestigd 
heeft? Wellicht dat een speurtocht naar andere 

populaties van T cantans en het monitoren 
van de populatie bij Markelo wat meer licht 

kunnen werpen op deze kwestie. 
Waarom komt T cantans voor in Markelo 

maar niet op andere plaatsen in Overijssel en 
Nederland? Enerzijds kan dit te maken hebben 
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met de verspreidingsgeschiedenis van de soort. 
Anderzijds hebben abiotische factoren zoals 
bodem en micro-klimaat grote invloed op de 
embryogenese en ontwikkeling van de larven 
van T cantans en zullen daarom grosso modo 
bepalen waar de soort zich kan handhaven. 
Het is onduidelijk in hoeverre er wat deze fac¬ 
toren betreft binnen Nederland geschikte bio¬ 
topen voorkomen voor T. cantans maar aan¬ 
genomen mag worden dat dat er meer zijn dan 
de vindplaatsen bij Markelo. 

De verklaring dat het ontbreken van T can¬ 
tans in voor de soort geschikte biotopen berust 
op interspecifieke concurrentie met T viridiss- 
sima is niet waarschijnlijk. Ingrisch (1988) liet 
zien dat het vicariërend voorkomen van beide 
Tettigonia soorten in Midden-Europa enkel en 
alleen is terug te voeren op abiotische factoren: 
in de Eifel waar T cantans ontbreekt, wordt 
het voor deze soort geschikte biotoop niet door 

T viridissima bezet. Het (algemene) voorko¬ 
men van T viridissima in Overijssel en andere 
delen van Nederland kan dus niet gebruikt 
worden als argument voor het ontbreken van 
T. cantans. 
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