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of liftersz 
de eerste vondsten van de ratelaar 

en de sikkelsprinkhaan in 
de Noord-Hollandse duinen. 

De vondst van de sikkelsprinkha- 
nen Plzanoptera .fkzlcara was een 
complete verrassing. Deze soort 
was tot nu toe vooral bekend van 
Limburg, met wat losse populaties 
in de zuidelijkste delen van de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Voorts zijn er nog enkele meldin- 
gen uit Brabant en een enkel exem- 
plaar op Voorne-Putten (Kleukers 
2002). De eerste sikkel sprinkhaan 
bij Zandvoort werd door Harm 
Snater opgemerkt tijdens het lopen 
van een vlinderroute op het 
Kraansvlak. Deze vlinderroute was 
uitgezet om de verschillen in het 
voorkomen van vlinders te onder- 
zoeken in de verschillende vegeta- 
tiezones van het duinlandschap. De 
duinroosvegetatie, waar het hier 
om gaat, is ongeveer 1 kilometer 
verwijderd van de plek waar 
slechts één dag eerder de ratelaars 
gevonden waren. Nader onderzoek, 
door beide auteurs, leverde twee 
dagen later 3 mannetjes en 2 
vrouwtjes van de sikkel sprinkhaan 
op. Nog twee weken later werden 
in de betreffende duinvallei zelfs 
21 sikkel sprinkhanen gevonden, 13 
mannetjes, 8 vrouwtjes. Ook wer- 
den tot tweemaal toe vrouwtjes met 
een spermatofoor waargenomen 
hetgeen een bewijs van paring is. 
(zie kader en foto). Bij de sikkel- 
sprinkhaan valt nog meer dan bij 
de ratelaar op dat Zuid-Limburg 
het bolwerk van de verspreiding is 
en de trein naar Zandvoort vlak 
langs de nieuw gevonden populatie 
rijdt. Dat de mogelijke verbreiding 
per trein niet uit de lucht gegrepen 
is, is ook te zien aan het versprei- 
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Ratelaar Tekening: Jos Zwarts 

dingspatroon van de krasser 
Clmrtlzíppus purulcllus langs het 
spoor tussen Haarlem en Alkmaar. 
(Kleukers et al. 1997, Kerkhof 
2001) De gebruikelijke aanleg van 
de spoorlijnen waarbij op een 
ondergrond van zand een bed van 
kiezelstenen gestort wordt biedt 
voor warmteminnende insecten 
zoals sprinkhanen een soort reis- 
biotoop. Er zijn ei-afzetplaatsen, 
schuilplaatsen en voedsel (gras) 
aanwezig. Bovendien kunnen bij 
toeval besprongen treinen de dieren 
naar plaatsen brengen waar het 
juiste biotoop in ruimere mate 
voorradig is. Wellicht kan nader 

onderzoek in de spoorbermen van 
Nederland nog verrassende vond- 
sten opleveren. 

In de komende jaren is het goed 
mogelijk dat er in de Noord- 
Hollandse duinen nog enkele nieu- 
we soorten opduiken. De Qreppel- 
sprinkhaan Metrioprem meselí1`. de 
zuidelijke boor sprinkhaan 
Me('onemu fmviclionclle, en het zui- 
delijk spitskopje Coma('c›/›/zulfzs dis- 
('()I0r breiden zich landelijk uit 
naar het noorden. Dat de prachtige › 
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Geluiden 

zomer van 2003 de introductie van 
de nieuwe soorten tot gevolg had, 
is niet aannemelijk. De aantallen 
ratelaars en sikkel sprinkhanen 
geven aan dat het ontstaan van de 
populaties al minstens een jaar eer- 
der heeft plaatsgevonden. Wel is 
waarschijnlijk dat warme en droge 
zomers van invloed zijn op het toe- 
nemen van de populatie. Onder die 
condities kunnen aanzienlijk meer 
jonge sprinkhanen het volwassen 
stadium bereiken. In het fragiele 
beginstadium van een populatie is 
gunstig weer dus zeer belangrijk. 
Voor het vinden van nieuwe soor- 
ten zijn mooie zomers ook van 
invloed. Er wordt door meer men- 
sen meer uren gezocht. De sprink- 
hanen worden ouder. maken meer 
uren geluid en zijn actiever dan in 
natte zomers. Dit alles maakt de 
trefkans dus groter. 

• 

Behalve dat mooie zomers de tref- 
kans verhogen, moeten de nieuwe 
soorten natuurlijk ook nog als 
zodanig herkend worden. Het is 
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Ratelaar langs het spoor by Zandvoort. Foto: Wilbert Kerkhof 

voor veldonderzoekers aan te beve- 
len om een aantal basissoorten van 
de verschillende insectengroepen te 
kunnen herkennen en deze soorten 
regelmatig in het veld te oefenen. 
Een duidelijk afwijkend geluid of 
uiterlijk valt dan al snel op. Als 
voorbeeld kan de sikkel sprinkhaan 
dienen die nu opgemerkt werd tij- 
dens een vlinderroute, maar ook de 
bruine winterjuffers die geregeld 
gezien werden bij sprinkhanen- en 
vlindertellingen. (waarnemingen H. 
Snater 2002, 2003. en van W. 

Kerkhof 2003). Bij de meeste veld- 
sprinkhanen, zoals de ratelaar, zijn 
de geluiden die de mannetjes 
maken per soort zeer verschillend 
(zie kader). Het herkennen van die 
geluiden levert al snel een achter- 
grondkoor van de basissoorten op, 
waar afwijkende geluiden in opval- 
len. Ten slotte is het van belang de 
waarnemingen vooral door te 
geven aan de terreinbeheerders met 
de juiste datum en vindplaats. Zij 
kunnen dan eventuele experts van 
de melding in kennis stellen voor 
controle op de juistheid van de 
waarneming. 

Harm Snater 
Koningstraat 27 
2071 TB Haarlem 

Sikkelsprinkhaan 
Tekening: Jos Zwarts 

wifbert Kerkhof 
md. Woudestraat 49 
1815 W Alkmaar 
tremendo@hetnet. nl 

Een aantal soorten veldsprinkhanen in Nederland onderscheiden zich 
meer van elkaar door de geluiden die de mannetjes maken om de vrouw- 
tjes te lokken dan door hun uiterlijk. Het geluid dat gemaakt wordt door 
een vijl op de achterpoot langs een vleugelader te streken wordt stridule- 
ren genoemd. Veel soorten hebben de Nederlandse naam te danken aan 
het soort geluid dat gemaakt wordt. Voorbeelden hiervan zijn de krassen 
de ratelaar; de snortikker; het wekkertje, het scha vertje, het zoemertje en 
het locomotiefie. Veel van deze namen zijn ontstaan in de jaren veertig tü- 
dens onderzoek op de Veluwe door Nico 77nbergen en een aantal studen- 
ten. BU de Atlas van de Nederlandse Sprinkhanen werd ook een prachtige 
CD (B. Ode) geleverd waarop alle in ons land voorkomende soorten wor- 
den behandeld. Helaas was de eerste druk van het boek en de CD al snel 
uitverkocht. Er wordt sindsdien naarstig geprobeerd een tweede druk te 
realiseren. Ook is het de bedoeling dat er voor komende zomer een veld- 
gids sprinkhanen zal verschenen. 
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