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. Rood vrouwe in het Laegieskamp 

. Verspreiding van de rnoerassprinkhaan in 
Gooi en Vechtstreek. 
Blauwe stippen: vindplaatsen t/m 2005, 
rode stippen: nieuwe vindplaatsen in 2006. 

De moerassprinkhaan is één van 
de grootste en fraaist gekleurde 
veldsprinkhanen in ons land. 
Tot 2006 kwam deze soos van de 
Rode Lijst in Noord-Holland alleen 
nog voor ten zuidwesten van 
Hilversum. ln 2006 werden 
nieuwe vindplaatsen ontdekt. 

Herkenning 
Moerassprinkhanen Ster/1(›ph4-vma 
gmssum zijn overwegend groen- 
geel van kleur, maar bij vrouwtjes 
komen soms roodpaarse en anders 
gekleurde exemplaren voor. De 
achterpoten zijn opvallend 
gekleurd met een rode onderkant 
van de dijen, zwarte knieën en hel- 
dergele schenen. die met zwarte 
doorns zijn bezet. Aan de onder- 
kant van de voorvleugel bevindt 
zich een dikke witte streep. 
De mannetjes maken een geluid dat 
bestaat uit een serie van 4-1 1 felle 
tikken, in een regelmatig tempo 
van 1-3 tikken per seconde. Het 
lijkt soms wel wat op schrikdraad. 

LevenswIjze 

Ze maken dit geluid door met de 
achterschenen tegen het uiteinde 
van de vleugels te schoppen. 

De levenscyclus van de moeras- 
sprinkhaan duurt één jaar. De eie- 
ren worden in de zomer in pakket- 
ten van 11-14 stuks in of net boven 
de bodem afgezet. aan de basis van 
lage grassen. Ze ontwikkelen zich 
alleen bij een zeer hoge luchtvoch- 
tigheid en in direct contact met 
water. Na de winter-diapauze (rust- 
toestand) zijn ze wat beter bestand 
tegen droogte en vanaf maart is 
contact met water juist weer wat 
ongunstiger. Vanaf mei komen de 

eieren uit. de nimfen vervellen dan 
meestal vijf maal voor ze volwas- 
sen zijn. Hierbij zijn ze niet erg 
mobiel, ze verplaatsen zich hooguit 
enkele meters. In Nederland zijn 
volwassen dieren te vinden van 
begin juli tot in oktober, met een 
piek in augustus. Deze zijn juist 
weer wel mobiel. Vooral de man- 
netjes kunnen zich over minstens 
enige honderden meters verplaat- 
sen. Ze kunnen goed vliegen, maar 
in hoeverre zij hierbij in staat zijn 
nieuwe gebieden te koloniseren is 
vooralsnog niet bekend. De soort is 
herbivoor, met een voorkeur voor 
grasachtige gewassen. kruiden wor- 
den niet gegeten. Populaties kun- 
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deze maar weinig bewegen. Omdat 
de volwassen dieren tamelijk 
mobiel zijn, kunnen ze zowel in 
ruige als in kortere vegetaties 
gevonden worden. 

Voorkomen 
In Nederland werd de soort vroeger 
op de zandgronden gevonden en 
hier en daar ook in diverse veenge- 
bieden, zoals in Friesland, 
Noordwest-Overijssel, het Vecht- 
plassengebied en Noord-Holland 
ten zuiden van het Noordzeekanaal. 
Sinds 1980 komt de soort nog ver- 
spreid voor, vooral in Noord- 
Brabant, Drenthe, Groningen en 
Twente. 
In Noord-Holland is de soort sterk 
achteruit gegaan. Kwam deze vroe- 
ger nog op diverse plaatsen voor 
tussen Amsterdam en Haarlem, net 
ten zuiden van het Noordzeekanaal, 
tegenwoordig is alleen nog een 
populatie aanwezig in het zuidelijk 
Vechtplassengebied (zie blauwe 
stippen op de kaart, vooral waarne- 
mingen van T. de Groot). Vanwege 
de achteruitgang staat de soort op 
de Rode Lijst in de categorie 
kwetsbaar. 

• Bruin gekleurd vrouwtje in het Hilversumse Was reen 

Waarnemingen in 2006 
In de noordelij e Vechtplassen en 
het Naardermeer is de soort dus 
nooit aangetroffen. Het was dan 

ook een grote verrassing toen ik op 
23 augustus 2006 enkele moeras- 
sprinkhanen aantrof in het 
Laegieskamp bij Naarden, tijdens › 
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een inventarisatie van wespspinnen 
Argiope hruenníclzí (de Wijs 2006). 
Verder zoeken leverde in totaal 18 
dieren op, 9 mannetjes en 9 vrouw- 
tjes. Van deze 9 vrouwtjes waren er 
8 erg rood gekleurd, zie bijgaande 
foto. Met een loeppotje (dit is een 
doorschijnend plastic potje waar- 
mee je kleine dieren kunt vangen 
en goed bekijken omdat er op de 
deksel een loep zit) heb ik 6 
vrouwtjes gevangen en gemeten 
met een schuifmaat aan de buiten- 
kant van het potje. Tweemaal was 
de lichaamslengte 3.5 cm, eenmaal 
3.7, tweemaal 3.8 en eenmaal 4.0. 
Dat is dus wat groter dan in de 
atlas (Kleukers et al. 1997) staat 
vermeld (maximaal 3.5 cm). Verder 
zoeken in het gebied leverde geen 
extra exemplaren op. 
Toen ik een paar dagen later in 
enkele ruige graslanden aan de 
oostkant van het Naardermeer naar 
wespspinnen zocht, trof ik ook daar 
een drietal mannetjes van deze 
soort aan. Dat was op een afstand 
van enkele honderden meters vanaf 
bovengenoemde plek. Later bleek 
mij dat al eerder, op 16 augustus, 
door Peter Kroon een mannetje 
was aangetroffen in de nabijgele- 
gen Zanderij Cruijsbergen. 
Op 6 september 2006, wederom tij- 
dens een inventarisatie van wesp- 
spinnen, trof ik ook in het 
Hilversums Wasmeer, ten zuid- 
oosten van Hilversum, een popula- 
tie moerassprinkhanen aan. Hier 
telde ik minimaal 17 mannetjes en 
3 vrouwtjes, waarvan alle vrouw- 

tjes een vrij normale, wat bruinere 
kleur hadden. 
Tot slot bleek dat op 23 september 
een vrouwtje zou zijn waargenomen 
door Trees Kaiser bij "t Laer, aan 
de oostkant van Hilversum. Ik heb 
deze hier zelf helaas niet aangetrof- 
fen. 
Deze nieuwe waarnemingen zijn 
op het kaartje aangegeven als rode 
stippen. 

Hoe kwamen zij hier? 
Van alle hier genoemde locaties 
waren geen eerdere waarnemingen 
bekend, ook niet uit 2005, toen ik 
de meeste plekken ook al had 
bezocht. In de meeste gevallen is 
absoluut zeker dat ze hier ook niet 
wat langer geleden voorkwamen. 
Het zijn dus gloednieuwe vestigin- 
gen. Maar hoe kwamen ze hier" 
De dichtstbijzijnde populaties van 
deze soort bevinden zich in het 
gebied tussen Utrecht en Loosdrecht 
(Noorderpark), noordelijk tot aan 
de Vreelandse Weg (in het Hol bij 
Korter hoef), zie de blauwe stippen. 
Van daar tot aan het Laegieskamp/ 
Naardermeer is ruim 7 km en van 
Noordeipark tot aan het Hilversums 
Wasmeer is 5 km. In het eerste 
geval kan men zich nog wat voor- 
stellen bij migratie, omdat het tus- 
senliggende gebied bestaat uit 
moerassen en vochtige graslanden, 
waar deze soort zich in principe 
thuis zou kunnen voelen. Maar op 
weg naar het Hilversums Wasmeer 
ontmoet men al gauw hindernissen 
als heiden, snelwegen en een bos- 

• ll/Ianneüe m o erassprinkhaan. 

gebied. Dat geldt al helemaal voor 
de plek bij "t Laer. 
Nu gelden moerassprinkhanen als 
goede vliegers, in ieder geval over 
afstanden van tientallen meters. 
Dan zouden ze eventueel van 
boomtop tot boomtop kunnen zijn 
gevlogen, zeker als ze in staat zou- 
den zijn om ook afstanden van 100 
meter of meer te overbruggen. Of 
zouden ze soms hoger - en over 
alles heen - lijn gevlogen" Van 
zoiets kon ik voor deze soort tot op 
heden in de literatuur niets vinden. 
Wel is dit bekend van onder andere 
de kustsprinkhaan (Chortlzíppus 
albonzargínatus), die werd aange- 
troffen tijdens vangsten van lucht- 
plankton met ballonnen (medede- 
ling R. Kleukers). In ieder geval is 
de moerassprinkhaan blijkbaar nog 
wat mobieler dan al werd gedacht. 

Toekomst 
Nu moet worden afgewacht of de 
moerassprinkhaan op enkele van 
deze locaties ook weet stand te 
houden. Sommige plekken lijken 
daartoe wel geschikt, op andere 
plekken moet het maaibeheer mis- 
schien wat gedetailleerder worden 
uitgevoerd. Zo'n areaal uitbreiding 
zou Noord-Holland niet misstaan l 

Ron bout de Wijs 
Arminiushof 58 
7216 KG Hilversum 
035-6218157 
E-mail: myotis@zonnet. nl 
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