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Figuur . De eerste waarneming 
van Calliptamus italicus voor  
Nederland: een langvleugelig 
vrouwtje in rivieruiterwaarden  
van de Maas, 4.viii.209. Foto  
Joris Verhees. 
Figure . The first observation of 
Calliptamus italicus for the Nether-
lands: a long-winged female in 
floodplains of the Meuse River, 
4.viii.209. Photo Joris Verhees.
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De recente uitbreiding van de rozevleugel in België werd snel gevolgd door de eerste 
waarneming van deze soort in Nederland. De rozevleugel is een opvallende grote 
sprinkhaan met roze achtervleugels, die zichtbaar worden tijdens het opvliegen. In het 
voorliggende artikel wordt deze nieuwe sprinkhaansoort voor de Nederlandse fauna 
beschreven. Het valt te verwachten dat de komende jaren meer individuen gevonden 
worden, en dat de zuidelijke provincies in Nederland de eerste populaties mogen 
verwelkomen.

inleiding

De rozevleugel Calliptamus italicus (Linnaeus, 58) 
is een algemeen voorkomende sprinkhaan in grote 
delen van Zuid- en Midden-Europa, bijvoorbeeld 
in de Balkan, Italië, Spanje en Frankrijk. In Duits-
land is de soort zeldzaam en er waren tot voor 
kort geen populaties bekend uit België. In tegen-
stelling tot andere soorten sprinkhanen leek de  
rozevleugel weinig neiging tot uitbreiden te verto-
nen. Dit zou wel verwacht kunnen worden omdat 
ze weinig kieskeurig is qua biotoop en profiteert 
van warmere zomers. In 209 breidde de soort 
zich in noordwestelijke richting uit. Eerst werden 

diverse rozevleugels in België aangetroffen en 
daarna ook een exemplaar in Nederland. 

De Nederlandse naam is rosevleugel, maar taal-
kundig heeft rozevleugel de voorkeur. We stellen 
dan ook voor om vanaf nu rozevleugel te gebruiken. 

eerste vondst in nederland

Op 4 augustus 209 werd een vrouwtje van de 
rozevleugel in de uiterwaarden van de Maas bij 
Bunde (provincie Limburg) (Amersfoortcoördinaten 
.9-323.9) gevonden (fig. ). De gehavende staat 
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van de vleugels duidt er mogelijk op dat het dier 
van ver is komen aanvliegen. 

De vindplaats ligt op ongeveer 400 m afstand  
van de Maas en heeft een substraat bestaande uit 
rivierklei met grindige plekken. De vegetatie is ijl 
en open van karakter, met veel kruidachtigen. De 
meest abundante plantensoorten op de vindplaats 
zijn akkerdistel, bijvoet, boerenwormkruid, late 
guldenroede, zomerfijnstraal en bezemkruiskruid. 
De bodem was voor ≥ 60	% onbegroeid (fig. 2).

De weersomstandigheden tijdens de waarneming 
waren zonnig, 20 °C, met een milde wind uit het 
westen. Een korte zoektocht in dit gebied leverde 
geen extra waarnemingen van rozevleugels op. 
Andere soorten sprinkhanen die in het gebied 
aanwezig waren, zijn ratelaar Chorthippus biguttulus 
(Linnaeus, 58), bruine sprinkhaan Chorthippus 
brunneus (Thunberg, 85), zuidelijk spitskopje 
Conocephalus fuscus (Fabricius, 93) en blauw-
vleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 
58).

noordwaardse uitbreiding in belgi

In juli 209 werden meerdere rozevleugels gevon-
den ten zuidwesten van Arlon, in de Waalse 
provincie Luxemburg, in het zuiden van België 

(Jacobs & Lock 209) (fig. 3). De aanwezigheid 
van zowel mannetjes als vrouwtjes duidde op de 
eerste Belgische populatie na afwezigheid van  
bijna een eeuw, toen de soort aanwezig was in de 
buurt van Torgny (Decleer et al. 2000). 

Waarnemingen van verschillende individuen in 
juli en augustus 209, verspreid in de oostelijke 
helft van België, volgden elkaar snel op. De meest 
noordelijke waarneming was die van een vrouwtje 
bij Hasselt, in de provincie Limburg, op 26 juli 
209 (Waarnemingen.be). Dit betrof het eerste 
bekende geval van de rozevleugel voor Vlaanderen, 
op een vindplaats op ongeveer 20 kilometer van 
de Nederlandse grens. De daaropvolgende vondst 
van een rozevleugel in Nederland werd dan ook 
reeds voorspeld (Bakker et al. 205, Drukker 
209). 

habitat en voorkomen

De rozevleugel is wijdverspreid in Europa en Azië. 
Het areaal beslaat grote delen van Zuid-, Midden-
en Oost-Europa, Noord-Afrika en reikt tot in 
China en Mongolië (Defaut & Morichon 205, 
Harz 95, Kleukers et al. 99). De noordelijke 
rand van het hoofdverspreidingsgebied in Europa 
ligt ter hoogte van de lijn Parijs - Berlijn - Mos-
kou. 

Figuur 2. Habitat waar de eerste 
Calliptamus italicus in Nederland 
werd gevonden: een open vegetatie 
met een grote diversiteit aan 
kruidachtigen langs de Maas. Foto 
Joris Verhees. 
Figure 2. Habitat where the first 
Calliptamus italicus for the Nether-
lands was found: an open vegeta-
tion with a large variety of herba-
ceous species along the Meuse  
River. Photo Joris Verhees. 
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Voordat de recente uitbreiding in België aan  
het licht kwam, waren de dichtst bij Nederland 
gelegen populaties te vinden in het Franse Lotha-
ringen en Champagne-Ardenne en in Rheinland-
Pfalz in Duitsland (Default & Morichon 205, 
Niehuis & Pfeifer 20). Tot voor kort werd de 
rozevleugel in Duitsland nog als een sterk be-
dreigde soort beschouwd, als gevolg van habitat-
verlies (Maas et al. 202, Niehuis & Pfeifer 20). 
Recentelijk is er echter sprake van een duidelijke 
opmars in noordelijke richting (Poniatowski et  
al. 208). In België was tot in de jaren 940 een 
populatie aanwezig in het uiterste zuiden, waar de 
soort veelvoorkomend was in een kalkgrasland in 
een voormalige groeve bij Torgny (Decleer et al. 
2000). Door successie van de vegetatie, waarbij 
het kalkgrasland overwoekerd raakte door struiken, 
is de soort er kort voor 950 uitgestorven (Hofmans 
et al. 989).

Van alle Europese Calliptamus-soorten is C. italicus 
de meest wijdverspreide en noordelijkst voor- 
komende soort (Baur et al. 2006, Harz 95). In 
Zuid-Europa is het vaak een van de meest voor-
komende sprinkhaansoorten. De meest dichtbij 
voorkomende Calliptamus-soort is de gelijkende 
Costa’s rozevleugel Calliptamus barbarus (Costa, 
836), welke voorkomt tot in Noord-Frankrijk  
en zich eveneens noordwaarts uitbreidt (Bell-
mann et al. 209). 

In sommige delen van het verspreidingsgebied 
wordt de rozevleugel beschouwd als een ernstige 
plaag in landbouwgebieden door vraat aan gewassen 
(Latchininsky et al. 20), voornamelijk in Azië 
(Qin et al. 202, Ren et al. 206). Ook uit Duits-
land zijn uit het verre verleden gevallen bekend 
van plagen die flinke schade veroorzaakten, vooral 
in het Rijn-Maingebied (Kleukers et al. 99).

klimaatverandering als drijvende 
kracht

De aankomst van de rozevleugel in Nederland is 
in lijn met de noordwaartse opmars van talloze 
andere Zuid-Europese insectensoorten gedurende 
de laatste decennia. Vooral mobiele soorten zijn 
als eerste in staat een uitbreiding van hun areaal 
te laten zien. Diverse soorten sprinkhanen, dag-
vlinders en libellen hebben in korte tijd Neder-
land weten te koloniseren. 

Enkele voorbeelden van sprinkhanen die Neder-
land vanuit Zuid-Europa hebben bereikt en zich 
hebben gevestigd zijn sikkelsprinkhaan Phanerop-
tera falcata (Linnaeus, 6), zuidelijk spitskopje 
Conocephalus fuscus (Fabricius, 93), boomkrekel 
Oecanthus pellucens (Scopoli, 63), lichtgroene 
sabelsprinkhaan Bicolorana bicolor (Philippi, 830) 
en kiezelsprinkhaan Sphingonotus caerulans 
(Linnaeus, 6) (Kleukers 2002, Felix 2004, Felix 
& van Kleef 2004, Grutters et al. 200). Deze 
ontwikkeling wordt toegeschreven aan een stijging 
van de gemiddelde temperatuur (Kleukers 2002). 

Temperatuur heeft een sterke invloed op de groei 

Figuur 3. Verspreiding van Calliptamus italicus in West-
Europa (gbi 209). In het gestreepte deel werden in 
209 meerdere waarnemingen gedaan (Waarnemingen.be). 
De stip geeft de locatie van de eerste vindplaats in Ne-
derland aan.
Figure 3. Distribution area of Calliptamus italicus in 
Western Europe (gbi 209). The striped part covers  
several observations (Waarnemingen.be). The dot repre-
sents the location of the first record in the Netherlands. 
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en ontwikkeling van met name eieren en nimfen 
van rozevleugels, maar ook op de levensduur van 
volwassen insecten. Daarbij ligt de optimale range 
voor de ontwikkeling tussen 26-32 °C (Ren et al. 
206). Door klimaatverandering verschuift de 
noordgrens van de optimale temperatuurrange 
van zuidelijke insectensoorten steeds verder naar 
het noorden, waardoor deze soorten zich hier op 
den duur kunnen vestigen. 

In de landen om ons heen wordt de stijgende ge-
middelde zomer- en jaartemperatuur tevens gezien 
als de bepalende factor voor de uitbreiding van  
de rozevleugel, zoals in Duitsland en Oostenrijk 
(Poniatowski et al. 208, Zuna-Kratky et al. 20). 
Ook buiten Europa wordt klimaatverandering be-
schouwd als de oorzaak voor uitbreiding van deze 
soort. Popova et al. (206) beschrijven een noord-
waartse uitbreiding van rozevleugels in Rusland als 
gevolg van antropogene effecten op het klimaat. 
Hetzelfde wordt aangenomen voor China, waar 
wordt verwacht dat het areaal vergroot als gevolg 
van klimaatverandering (Qin et al. 202). 

Er bestaan twee vormen van de rozevleugel: een 
sedentaire en een trekkende. De trekkende vorm 
heeft vleugels die relatief ver voorbij de achter-
knieën reiken en kan tientallen kilometers per  
dag kan afleggen (Defaut & Morichon 205). Bij 
de sedentaire vorm reiken de vleugels tot aan of 

tot net achter de achterknieën (Bey-Bienko & 
Mishchenko 963). Na een periode van droge en 
warme jaren kan massaal voortplanting optre-
den, waarbij invasies kunnen worden gevormd. 
Dit heeft als gevolg dat er een relatief grote mi-
gratiefase kan ontstaan, waardoor nieuwe gebie-
den kunnen worden gekoloniseerd (Maas et al. 
202, Niehuis & Pfeifer 20). 

Het in Limburg aangetroffen exemplaar had lange 
vleugels, wijzend op de trekkende vorm (fig. 4). 
Bij het vergelijken van foto’s van rozevleugels in 
de database van Observado.org valt het op dat  
de meeste exemplaren in het mediterrane gebied 
kortere vleugels hebben en dus waarschijnlijk tot 
de sedentaire vorm behoren. 

toekomstige vestiging in nederland

De verwachting is dat de geschiktheid van Neder-
land als leefgebied voor de rozevleugel, als gevolg 
van het warmer wordend klimaat, zal toenemen. 
Het is aannemelijk dat er de komende jaren meer 
individuen van deze soort gevonden zullen wor-
den, in de eerste plaats in zuidelijke delen van het 
land. De soort zal bij ons voorlopig afhankelijk 
blijven van de heetste plekken, zoals op mijn-
steenbergen, (voormalige) steengroeven, stenige 
kalkgraslanden, grindige uiterwaarden of braak- 
liggende terreinen. 

Figuur 4. Het Nederlandse individu 
van Calliptamus italicus had lange 
vleugels die ver achter de achter-
knieën reikten. De achtervleugels 
waren flink gesleten, wat sugge-
reert dat het een grote afstand 
heeft afgelegd. Foto Pim Lemmers. 
Figure 4. The Dutch individual of 
Calliptamus italicus had long wings 
that stretched far behind the 
knees. The hind wings were heavily 
worn, suggesting it may have 
traveled a long distance. Photo 
Pim Lemmers.
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summary

The first record of the Common Pincer Grasshopper Calliptamus italicus in the 
Netherlands (Orthoptera: Acrididae)
On 4 August 209, a long-winged female Calliptamus italicus was found in floodplains along 
the Meuse River near Bunde (province of Limburg). This is the first finding of this species  
for the Netherlands. The habitat was composed of a clay substrate with scattered gravel. The 
vegetation was open, with a rich diversity of herbs. Recently, in the far south of Belgium, a 
small population of C. italicus was found for the first time in almost a century. This was  
followed by several reports of singletons, scattered throughout the eastern part of the country. 
Recent range expansion of this species is taking place in Asia and Europe. The expansion  
coincides with warmer and longer lasting summers in the past years. Therefore, arrival of  
C. italicus in the Netherlands is in line with the establishment of several new, southern  
European grasshopper species. It is expected that C. italicus will eventually establish populations  
in the Netherlands, having stony habitats, former quarries, floodplains, chalk grasslands and 
other pioneer sites as primary habitats.
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