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Een exemplaar van Euthystira brachyptera (Ocsk.) (Orthoptera) 

in Nederland gevonden 

door 

G. KRUSEMAN en C. A. W. JEEKEL 

(Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam) 

De heer B. J. Lempke ving op 7 september 1971 te Hoorn op een ruig terrein 

nabij het station een enkel $ van Euthystira brachyptera (Ocsk.). Deze vondst is 

zeer opmerkelijk. De dichtstbij gelegen vindplaatsen van de soort bevinden zich in 

België in de provincie Luxemburg nabij de Franse grens, en in Duitsland in het 

Main-dal boven Frankfurt. Dus op meer dan 250 km afstand. 

De genoemde vindplaatsen in België en Duitsland zijn de voorposten van een 

wijde verspreiding in Midden-Europa. De soort ontbreekt in geheel Noord-Europa, 

De verspreiding van Euthystira brachyptera (Ocsk.) en drie andere sprinkhaansoorten in 

Nederland en het aangrenzende gebied. 
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op de Britse eilanden, in het Groothertogdom Luxemburg, in West-Frankrijk, 

Spanje en Portugal behalve de Pyreneeën. Oostwaarts reikt het areaal tot het 

Amoergebied, en de soort heeft dus in West-Europa haar westgrens. 

Er zijn uit ons land nog enkele sprinkhaan-soorten bekend, waarvan de Neder¬ 

landse vindplaatsen ver buiten het eigenlijke verspreidingsgebied liggen. 

Ie. Phaneroptera falcata (Poda), die enkele jaren geleden door Lucas Willem- 

se op de Brunsummerheide ontdekt werd (1968, Natuur hist. Maandbl. 57: 

173—-174). Het verspreidingsbeeld in West-Europa is ongeveer gelijk aan dat van 

E. hrachyptera, maar er zijn meer vindplaatsen bekend (zie kaart). 

2e. Psophus stridulus (L.). Vermoedelijk moeten wij thans schrijven dat 

Psophus stridulus in ons land voorkwam, want deze reeds in het veld zeer op¬ 

vallende soort is nu al in geen 20 jaar meer in Wageningen, waar hij vroeger 

regelmatig door de collega’s werd gezien, waargenomen. Ze kwam voor langs de 

Veluwezoom van Velp tot Wageningen en in Nederlands en Belgisch Limburg in 

de buurt van Maastricht. In Duitsland gaat Psophus wat noordelijker en in Frank¬ 

rijk komt hij minder ver noordelijk. 

3e. Chorthippus apricarius (L.). Deze soort werd te Colmond en te Kamerig 

door Dr. F. Willemse als jongen ontdekt (1940, Natuur hist. Maandbl. 29: 

90—91) en komt nog steeds op deze vindplaatsen voor. De vindplaatsen in Duits¬ 

land aan de boven Ems en bij Mainz zijn het meest nabij. In Frankrijk moeten wij 

vrij ver naar het zuiden, naar de Boven-Elzas, om de soort te vinden. 

Ook uit het aangrenzende deel van Duitsland, België en Luxemburg zijn zulke 

ver vooruitgeschoven vindplaatsen van nog weer andere sprinkhaan-soorten be¬ 

kend geworden. 

Wij behoeven dus met betrekking tot de vondst van Eut h y stir a niet op voor¬ 

hand aan een adventieve soort in onze fauna te denken. De gedachte hieraan ligt 

echter wel voor de hand. Sprinkhanen komen tijdens het parkeren van een auto in 

het veld gemakkelijk binnen en kunnen dan over honderden km vervoerd worden, 

zoals wij zelf herhaaldelijk konden waarnemen. Een bevestiging door meer vang¬ 

sten is dus wel gewenst voordat Eut hy stir a brachyptera in de faunalijst opgenomen 

kan worden. 

P.S. Bij een bezoek aan hetzelfde terrein op 1 september 1972 kon de soort niet 

terug gevonden worden. 

Summary 

A specimen of Euthystira hrachyptera (Ocsk.) is recorded from the Dutch 

town of Hoorn in the province of Noord-Holland. The record is compared with 

similar isolated occurrences of other Orthoptera species in the Netherlands of 

which the Dutch localities are quite remote from the nearest localities in Western 

Europe. The first record of Euthystira in the Netherlands needs confirmation 

because according to our personal experience Orthoptera are fairly easily trans¬ 

ported by tourists travelling by car. 


