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HET SJIRPEN VAN DE ZADELSPRINKHAAN
n een vorig artikel hebben we verteld, wat een volhardend sjirper zo'n zadelsprinkhaan wel is en hoe gemakkelijk zo'n sprinkhaan juist door zijn gesjirp is te vinden.
Wij wilden nu eens nagaan, of ook het sprink„hennet)e" (Fig. 1) het mannetje
vindt, door op het gesjirp af te gaan 1).
De Weense onderzoeker Regen heeft reeds in de jaren 1910 tot 1920 in een mooie
reeks proeven aangetoond, dat een krekelwijfje de krekelman door middel van het
gesjirp weet te vinden. Zou dit nu ook voor onze zadelsprinkhaan {Ephippiger ephippiger) gelden?
Daar was in de eerste plaats het feit, dat de wijfjes van de zadelsprinkhaan de enige
wijfjes onder de sprinkhanen zijn, die óók sjirpen kunnen. Al gauw hadden we echter
gezien, dat dit geluid geen rol bij de paarvorming speelt: de wijfjes sjirpen alleen
als ze verontrust worden, net als de mannetjes in zo'n geval doen. Als je zo'n beest

I

1) Deze proeven werden gedaan op terrein van Ir. J. JURRIAANSE te Hulshorst onder leiding
van Prof. Dr. N . TINBERGEN. Hulp verleenden P. DULLEMEIER en vele anderen.
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beetpakt, schrik je je een hoedje van het gemeen-scherpe geluid, dat hij of zij maakt:
zouden kleine vogels misschien net zo schrikken, als ze, op een lekker hapje belust,
zo'n dikke zadelsprinkhaan beetpakken? Of dit werkelijk zo is, dient nog uitgemaakt:

Fig. x. Ephippiger-wijfje in de hei. {Foto R. J. van der Linde).

een vlaamse gaai, die we met een zadelsprinkhaan voerden, trek zich van zijn geschreeuw niets aan en had hem in een paar minuten opgekloven!
In de tweede plaats blijven de zadelsprinkhanen lang niet zo mooi als de krekels
op een vast plaatsje zitten. We wilden daarom graag eens zien, of we bij onze zadelsprinkhanen net zulke resultaten kregen, als Regen bij zijn dierbare krekels.
We kozen hiertoe een terrein uit met verspreide dennetjes, waarop geen Ephippigers voorkwamen. Op een paar dennetjes zetten we 5 mannetjes uit, op andere
dennetjes, er 10 meter vandaan, 5 vrouwtjes, alle individueel gemerkt. De volgende
dag zochten we het terrein weer af en waren niet ontevreden over het resultaat: we
vonden 2 van de 5 wijfjes terug in „mannetjes-bomen". Eén van deze wijfjes zat
vlak bij een mannetje en was reeds bevrucht (te zien aan de uitwendige spermatofoor, zie D.L.N., Januari 1948). Van de 5 mannetjes zagen we er 3 terug, waarvan
1 op de oorspronkelijke boom bij het bevruchte vrouwtje en 2 een heel eind verderop, maar niet in de richting, waar de wijfjes gezeten hadden.
Zo konden we natuurlijk wel verder aanwijzingen verzamelen, maar doordat het
zo moeilijk was, de uitgezette dieren terug te vinden, was deze methode toch niet geheel bevredigend.
We probeerden nu het toelopen van de vrouwtjes in een eenvoudige proefopstelling direct te zien te krijgen. Om het de mannetjes onmogelijk te maken, zich over
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het terrein te verspreiden en zo onze opstelling in de war te brengen, moesten we
ze opsluiten. We hadden hiervoor een flinke houten kast met drie gazen en één
glazen wand. Ze voelden zich daarin blijkbaar wel thuis en sjirpten, dat het een lust
was, zodat ze zelfs de opmerkzaamheid van de voorbijgaande vacantiegangers trokken:
„Hoor eens, wat een vogeltjes!" „Nee joh, muizen". „Niks hoor, 't zijn krekels".
In een tweede kast zetten we ook een stel mannetjes, maar toch kwam uit deze
kast nooit enig geluid: hun dekvleugels hadden we aan elkaar geplakt met in alcohol
opgeloste schellak, zodat ze onmogelijk konden sjirpen. We noemen ze daarom de
„stomme" mannetjes.
De beide kasten plaatsten we in twee dennetjes, die ruim 10 m van elkaar stonden.
In een derde den, ongeveer 13 m van deze beide bomen af, stelden we dan tijdens de
proeven enkele wijfjes in vrijheid.
Het eerste resultaal was bedroevend: om 11 uur 's morgens stonden wij, vier man
sterk, bij de „vrouwenboom" en keken ieder, wat één vrouwtje deed. Daar hadden
we het niet druk mee, want pas 's middags om 5 uur kwam er één in beweging; die
ging naar de grond, om eieren te leggen (Fig. 2). De andere vrouwtjes waren dus

Fig. 2. Eierleggend wijfje. {Foto R. J. van der Linde).

practisch op dezelfde plaats blijven zitten. Toch hadden we, als we vrouwtjes los lieten,
hen nooit de volgende dag op dezelfde plaats teruggevonden, integendeel! Zouden ze
misschien vooral 's nachts, 's avonds of 's ochtends vroeg aan de wandel gaan? We
wisten nu ook, dat de mannetjes op deze warme middagen vaak nauwelijks meer sjirpten. 's Avonds als het donker en koeler werd leefde hun activiteit weer op. Omstreeks
zonsopgang (koudste tijd van de dag!) waren ze meestal weer stil, om dan al spoedig
als de zon was opgekomen weer druk aan het sjirpen te gaan. In het donker konden
we natuurlijk niet werken, we moesten het dus 's ochtends vroeg proberen. We
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werkten nu van 6 uur tot n uur of later als het zo uitkwam. Omstreeks n uur gingen
namelijk, op deze stralende Augustusdagen, ook de wijfjes tot een volstrekt nietsdoen over. Geen wonder, dat we die eerste dag, toen we pas om n uur begonnen
waar te nemen, niets te zien hadden gekregen! Ook de proefopstelling werd nog wat
veranderd. De afstand, die de wijfjes hadden af te leggen werd tot op 9 m teruggebracht
door ze in 't middelpunt van de drie bovengenoemde bomen los te laten. Nu hadden
we meer succes. Wel waren er nog steeds een aantal wijfjes, die doodstil met de
kop omlaag in de struiken bleven hangen, en zich nergens iets van aantrokken, maar
sommige vrouwtjes baanden zich met een snelheid van 1 a 2 m per minuut een weg
door de heide-wouden, recht op de kast met sjirpende mannetjes aan! (Fig. 3a)
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Fig. 3. De verschillende baantypes, die de vrouwtjes beschreven {'tgearceerde
vierkant stelt de kast met sjirpende mannetjes voor, 't witte vierkant de kast met
„stomme" mannetjes).
a. Weg afgelegd door een „normaal" wijfje, dat „in stemming is" {in 8 minuten),
b. Idem bij een wijfje dat niet „in stemming" is {in 7» min.).
e. Idem bij een rcchtsdoof wijfje {in 4S min.).

Het was een opwindend gezicht, hen zo „doelbewust" te zien sjouwen! We konden
zelfs een wijfje, dat de kast had bereikt, verscheidene malen terugzetten op de startboom, zonder dat haar ijver verflauwde. Even bleef ze in het startboompje hangen,
om dan, met wuivende sprieten, al spoedig weer vol goede moed aan de wandeling
te beginnen. Wanneer we een vrouwtje op deze manier verscheidene malen achtereen hadden lalen wandelen, gaf het tenslotte de pogingen op: ze was niet meer in
de goede „stemming". Natuurlijk liepen er ook wel eens wijfjes minder goed in de
verwachte richting. Deze liepen dan ook nooit zo snel in één bepaalde richting; ze
hadden wel een hoofdrichting, waarvan ze weinig afweken, maar bleven vaak uren
lang doodstil zitten, of gingen eten of eieren leggen. Zij waren dus kennelijk van
het begin af aan niet in de juiste stemming, om naar de sjirpende mannetjes toe te
lopen. (Fig. 3b) In het totaal hebben we zo 18 wijfjes 78 maal uitgezet en daarbij
het volgende resultaat geboekt:
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bij de kast met sjirpende mannetjes aangekomen
bij de kast met „stomme" mannetjes aangekomen
in een den zonder sprinkhanen aangekomen
in een andere richting in de heide gelopen
niet gelopen
eieren gaan leggen

S)

sa

S3

85

• • 50 maal
1 „
o „
15 „
7 „
5 „
TOTAAL 78 maal

Het is dus duidelijk, dat de vrouwtjes, als ze maar in de goede stemming zijn,
vlot op de sjirpende mannetjes af kunnen wandelen, terwijl ze de stomme mannetjes
hoogstens bij toeval vinden. De vrouwtjes richten zich dus op het sjirpenl
We moeten echter toegeven, dat er iets onnatuurlijks in onze proef zat: nl het feit,
dat de mannetjes opgesloten zaten, terwijl ze onder normale omstandigheden nog
al eens aan de wandel gaan. Misschien is dit toch niet zo storend: In de eerste plaats
blijven de mannetjes vaak, terwijl ze wandelen, regelmatig sjirpen en zijn de vrouwtjes
in staat een dergelijk van plaats veranderend geluid te volgen. In de tweede plaats
nemen onder normale omstandigheden deze verhuispartijen relatief weinig tijd in,
vergeleken bij de tijd, dat het mannetje rustig op één plaats zit te sjirpen.
Ondertussen was ook al gebleken, dat de wijfjes gemakkelijker en vlotter toeliepen,
als we de kast met sjirpende mannetjes 4 in plaats van 10 m van hen afzetten. Bij
deze proefopstelling zetten we de kasten
niet meer in een den, maar in de heide.
De kast met stomme mannetjes plaatsten
we nu op slechts i 1 / 2 m van die met de sjirpende mannetjes. Toch liepen de vrouwtjes ook nu in de goede richting (hoewel
de hoek tussen „goede" en „foute" richting minder dan 300 bedroeg).
Hoe lukt het hun toch, deze richting zo
Fig. 5. Dwarsdoorsnede
nauwkeurig vast te stellen? Wij mensen door scheen met'gehoororgaan.
kunnen dat aardig goed, dank zij het feit 1 = chitinelaag.
dat we tzvee oren hebben. Zadelsprinkhanen 2 = verschillende lueefsels.
hebben ook twee gehoororganen, nl links 3—gehoorzintuig.
, . .
.
,
4 = verwijde tracnee.
Fig. 4. Scheen van en rechts een in de scheen van de voor- 5 — trommelvliezen.
de voorpoot, opzij ge- poot. (Fig. 4 en 5). Enkele onderzoekers 6 = gehoorspleet.
zien. {Ware grootte
hebben vastgesteld, dat één zo'n sprink^Zü'SH^B^.
1 cm).
x = de gehoorspleet. hanengehoororgaan reeds verschil in richDierk.)
ting kan waarnemen. Zou zo'n sprinkhaan
werkelijk één van zijn beide gehoororganen kunnen missen? Om dit te controleren,
probeerden we het rechtergehoororgaan uit te schakelen, door er een flinke klodder
schellak op aan te brengen. De zo behandelde wijfjes vonden de mannetjes nog
even goed, als de niet behandelde. Maar we hadden in het geheel geen zekerheid
dat het rechter gehoororgaan werkelijk niet meer kon functionneren. Het was heel
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goed denkbaar, dat de schellak niet in de nauwe gehooropening had kunnen doordringen.
Er zat nu niets anders op, dan rigoureuzer in te grijpen: bij enkele vrouwtjes knipten we de rechterpoot onder de knie af, zodat het rechter gehoororgaan in zijn geheel verwijderd werd. De dieren trokken zich gelukkig van deze amputatie, waarbij
geen druppel bloed vloeide, weinig aan. Trouwens ook in de natuur vind je heel veel
sprinkhanen, die een aantal poten of delen van poten missen en toch nog even zo
vrolijk rondhuppen. Eén zo'n dier, dat juist een deel van zijn rechtervoorpoot miste,
konden we dan ook mooi als proefdier gebruiken.
Van twee op deze wijze éénzijdig doof gemaakte dieren, hadden we ook al waarnemingen van vóór de operatie. De verandering in hun prestaties blijkt duidelijk
uit onderstaande tabel:

aantal malen, dat 2 wijfjes

vóór

nk
de amputatie

bij de kast met sjirpende mannetjes kwamen
bij de kast met „stomme" mannetjes kwamen
bleven zitten . . .

9

0

2
0

5
i

Toch waren deze dieren, als ze aan de wandel gingen, kennelijk wel in de goede
stemming: ze liepen snel en vastberaden . . . in de verkeerde richting! Ze horen
het geluid dus wel, maar kunnen het niet meer scherp localiseren. Hun weg is dan ook
veel meer „gekronkeld", dan bij normale dieren. Tenslotte lopen ze steeds aarzelender,
passeren op enige afstand de kast met mannetjes en blijven eindelijk stil zitten.
(Fig. 3c). Al deze afwijkingen kunnen niet worden toegeschreven aan de kleine verminking van de voorpoot: zelfs dieren die twee van de 6 poten misten, konden nog
goed en tamelijk vlot toelopen. Merkwaardig genoeg bleek één van de éénzijdig
doof gemaakte wijfjes in staat — na veel omdwalingen — toch nog de kast met sjirpende mannetjes te bereiken. Eén gehoororgaan geeft dus wel een mogelijkheid tot
localisatie van het geluid, maar in de practijk is de samenwerking van de twee gehoororganen onontbeerlijk.
Spelen nu de — heel behoorlijk ontwikkelde — ogen in hei geheel geen rol bij het
opzoeken van de mannetjes? Inderdaad kon een wijfje, dat we tijdelijk het zien belet
hadden, door een kapje lak over de ogen heen aan te brengen, de sjirpende mannetjes heel goed vinden. Toch zegt dit nog niet, dat zij onder gewone omstandigheden
hun ogen in het geheel niet gebruiken!
We kregen integendeel aanwijzingen, dat de wijfjes ook de neiging bezitten, toe
te lopen op hoge, afzonderlijk staande voorwerpen, zoals bomen, boomstammetjes
en zelfs stilstaande mensen! Een dergelijke handeling zou natuurlijk ook zijn nut
kunnen hebben, omdat immers de mannetjes heel vaak op alleenstaande boompjes
zitten te sjirpen.
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Zo bleven er nog heel wat vragen onopgelost en kwamen er nieuwe problemen in
plaats van de oude. Eén van de belangrijkste vragen, die we de sprinkhanen te stellen
hebben, is wel: waaraan herkent de sprinkhaanvrouw het geluid van de mannetjes
van haar eigen soort, tussen al die andere geluiden om haar heen? Voordat wij hierop
het antwoord kunnen geven, zullen er nog heel wat sprinkhaangeneraties moeten
opgroeien!
Zoölogisch Laboratorium
Leiden — September 1947.
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ij plantensociologisch onderzoek in onze venen en plassen werd in het verleden door onze
veldbiologen aan het boeiende verlandingsverschijnsel natuurlijk de nodige aandacht besteed. Vaak gebeurde dat echter niet erg degelijk. Meermalen kwam het voor, dat na een
bezoek van enkele dagen aan een bepaald gebied prachtige successie-schema's, berustend op
wat er aan zoneringen e.d. te zien was, uit de bus kwamen. Nu kan men met enige ervaring uit
wat men in het veld naast elkaar ziet, wel enige conclusies trekken over wat er na elkaar komt,
als men maar goed combineert, maar toch ontbreekt dan altijd nog de noodzakelijke controle
op deze hypothetische beschouwingen en men weet dan bovendien helemaal niet hoe vlug zo'n
verlanding nu eigenlijk gaat.
Thijsse was een van die bevoorrechten die tijdens een lang leven op dergelijke zaken kon letten.
Kort voor zijn dood schreef hij nog:
„Het is zo verbazend belangrijk eindelijk eens een ongestoorde ontwikkeling te zien, van
A tot Z., zoveel mogelijk onttrokken aan menselijke invloed uit de omgeving . . . Iets wat
mij ook van belang toeschijnt is de ongelijkheid van het tempo van de op elkaar volgende
successies. Nauwelijks heb je een aannemelijk gezelschap geconstateerd of het is alweer
verdwenen en andere kunnen tientallen van jaren voortbestaan zonder merkbare verandering.
Daarvoor is het zo goed, bepaalde landschappen in het oog te houden en hun historie te
registreren, en het is daarom, dat wij alvast die reservaten in het Naardermeer hebben
uitgezet."
In deze reservaten nu zijn door Dr. VAN ZINDEREN BAKKER en Ir. VLIEGER permanente proefvakken vastgesteld. Eerstgenoemde deed dat b.v. in Krabbescheer-Pluimzegge-Moerasvaren verlanding bij het Jan Hagensbos, waar over een gedeelte van 10 \ 60 m in 1933 met ijzeren palen
kwadraten van 5 x 5 m werden afgeperkt, op minitieuze wijze gekarteerd en op streeplijstjes
vastgelegd. In de zomer van 1946 hebben wij de gelegenheid aangegrepen om dit proefvak opnieuw te karteren en op papier vast te leggen. l ) Gedeeltelijk gebeurde dat in de vorm van plantensociologische opnamen van homogene gedeelten, voor de helft der kwadraten aangevuld met
floristische notities. Zo zijn nu dus meer exacte gegeven voorhanden, waarmee wij de verlanding
tussen 1933 en 1946 in dit gedeelte van het Naardermeer kunnen aangeven. Alvorens dat hier
in beperkte mate te doen, eerst nog iets over de algemene floristische samenstelling van het proefvak.
De verlanding bestaat in dit gedeelte van het Jan Hagensbos-reservaat uit een mozaiek van
Krabbescheervegetaties en Pluimzeggebulten, ten dele opgevuld door Moerasvarenbegroeiingen
1) In de afgelopen winter werd op de schaats deze kaart nog eens bijgewerkt.

