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Sprinkhanen

● Duinsabelsprinkhaan.

In aansluiting op de toegenomen interesse van de
duinbeheerders voor insecten is in de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD) zes jaar onderzoek gedaan
naar de aantalsontwikkelingen van sprinkhanen op
geplagde stroken op het Rozenwaterveld. Na het
verschijnen van het rapport is een overzicht van de
resultaten in Tussen Duin & Dijk op zijn plaats.
Zowel qua vegetatie als qua fauna
herbergen droge duingraslanden
een aantal in Europa unieke natuurwaarden. Behalve door kruidenrijke begroeiingen kenmerken
deze graslanden zich ook door het
voorkomen van een mozaïek van
open bodemdelen en een in dichtheid variërende vegetatie. Door een
combinatie van factoren is echter
een versnelde vegetatiesuccessie
gaande die resulteert in verruiging
van voorheen schrale en kruidenrijke graslanden (van Til & Bruin,
2004). Over de in deze omgeving
voorkomende fauna is wel het een
8●3

en ander bekend, maar er is nog
weinig kwantitatief onderzoek
gedaan. Van de dieren die tenminste
voor een deel van hun levenscyclus
afhankelijk zijn van deze biotoop
zijn de zandhagedis, een aantal
dagvlinders, kevers, graafwespen,
bijen en sprinkhanen te noemen.
Volgens specialisten worden veel
soorten binnen deze diergroepen
met achteruitgang bedreigd.

Het onderzoek

In 2002 is in de AWD een beheerexperiment uitgevoerd door een
aantal stroken van met duinriet en

duinroosje verruigd duingrasland
ondiep te plaggen. Het doel van
deze maatregel was om de verruiging terug te dringen en het
soortenrijke duingrasland op het
Rozenwaterveld te herstellen. De
intentie was om via dit proefproject
te onderzoeken wat de effecten
van ondiep plaggen waren op de
vegetatie en de fauna. Een van de
gekozen faunistische groepen betrof
de sprinkhanen (Orthoptera). De
monitoring bood kans een aantal
aspecten te onderzoeken.
Ten eerste konden de soortenrijkdom en de aantallen per soort in een
meerjarige reeks gevolgd worden in
verschillende deelgebieden in het
terrein. De aantalsontwikkelingen
op geplagde delen konden worden
afgezet tegen verruigde situaties en
goed ontwikkeld duingrasland.
Ten tweede konden de soortensamenstelling en aantallen op goed
ontwikkeld grasland en verruigde
situaties met elkaar vergeleken
worden. De tijdens de eerdere

en plagproeven
Zes jaar tellen op het Rozenwaterveld

● Bruine sprinkhaan aangetast door de

schimmelinfectie Entomophthora grylli.

● Plagstrook.

sprinkhaneninventarisatie van de
AWD ontstane indruk dat in verruigde duingraslanden sprake is van
een andere soortensamenstelling en
duidelijk lagere dichtheden kon zo
ook getoetst worden.
Ten slotte kon inzicht verkregen
worden in soortgedrag en interacties
tussen verschillende soorten sprinkhanen op de onderzoeksvlakken.

Onderzoeksopzet

Vijf geplagde stroken zijn geselecteerd voor het onderzoek. De
plagstroken ontwikkelden zich gedurende het onderzoek van vrijwel
vegetatieloze zandbodems tot een
vegetatiemozaïek met voornamelijk
duinroosje en schaars begroeide
zandbodems. In de directe nabijheid van de vijf geplagde stroken
zijn voor het onderzoek vijf intacte
duingraslandvlakken (referenties)
ingemeten. Deze intacte stroken
kenmerkten zich door een afwisselend mozaïek van mossen, lage
en hogere grassen, lage duinroosjes

en open zandige stukken. Op korte
afstand van de plagstroken zijn vijf
met duinriet en duinroosje verruigde vakken uitgekozen. Deze
ruige vakken hadden een gesloten
laag strooisel en mossen, en waren
vrijwel aaneengesloten begroeid
met hoge duinroosjes en duinriet.
Dit was de situatie voor een groot
deel het omringende duingebied.
In alle vlakken zijn minstens
driemaal per zomer gedurende tien
minuten de aantallen van de daar
voorkomende soorten sprinkhanen
geteld of geschat. Vanaf het derde
jaar zijn ook twee extra vakken gekozen met ruige begroeiing in ruige
omgeving, om bij enkele ruige stroken de effecten van migratie tussen
de plagstroken, intacte stroken en
nabijgelegen verruigde stroken te
onderzoeken.

Resultaten op de verschillende vlakken
In totaal werden er tien soorten
sprinkhanen waargenomen tijdens

het onderzoek. Vijf soorten veldsprinkhanen en vijf soorten sabelsprinkhanen. Het aantal waarnemingen/schattingen betrof 26.413.
Verdeeld over de verschillende typen
vlakken resulteerde dit in de volgende aantallen (zie ook figuur 1):
• Op de intacte vlakken 10.066
(6 jaar, 5 vlakken)
• Op de plagstroken 13.099 (6 jaar,
5 vlakken)
• Op de ruige vlakken 3.070 (6 jaar,
5 vlakken)
• Op de ruig in ruig vlakken 178
(4 jaar, 2 vlakken)

Plaggen gunstig voor
sprinkhanen
Op de plagstroken is een toename
van aantallen sprinkhanen in de loop
van de onderzoeksperiode te zien.
Hierbij herbergden de plagstroken
vanaf 2006 (vier jaar na het plaggen)
grotere aantallen sprinkhanen dan de
intacte vlakken. De terugval in 2007
wordt veroorzaakt door het matige
weer in juli en augustus waardoor ▶
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● Blauwvleugelsprinkhaan.
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● Figuur 1. Gemiddeld aantal individuen

sprinkhanen per behandeling per jaar.
aantal indiv. Knopsprietje

● Nimf en huidje van een bruine sprink-

haan. Tijdens de groei moeten de
sprinkhanen een aantal keer vervellen.
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normale dichtheden, waarbij het
merendeel van de waarnemingen
tijdens de eerste twee telronden
werd gedaan.
Op de intacte vlakken is gedurende
het onderzoek een lichte stijging
te zien van de aantallen (met name
in 2006 en 2008). Deze stijging
is vooral te danken aan hogere
aantallen van bruine sprinkhaan,
snortikker en knopsprietje. Dit
zijn de drie soorten die ook in
het totaalbeeld het vaakst werden
gezien. De geleidelijk toenemende
aantallen sprinkhanen op de intacte
referentievlakken zijn mogelijk toe
te schrijven aan de verbeterde omstandigheden voor sprinkhanen van
het hele terrein door de aanleg van
de plagstroken. Hiervan gaat een
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haan: geen duidelijke trend in duingrasland; ontbreekt in
ruig; na plaggen eerst stijging, gevolgd door afname.
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● Figuur 3. Gemiddeld aantal individuen knopsprietje:

● Figuur 2. Gemiddeld aantal individuen blauwvleugelsprink-
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