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05. Doen en laten van
de Zadelsprinkhaan in
Opglabbeke tzavel
(cenk)
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De Zadelsprinkhaan (E phip p iger ep hip p ig er) b ehoort
tot de sabelsprinkhanen. De soort is endemisch voor
Buropa. De noordelijke verspreidingsgrens is gelegen
in Nederland. In Zuid-Europa is het een algemenere
soort. Er komen verschillende ondersoorten voor. De
ondersoort die hier in België voorkomt, is Ephippiger
ephíppigeruitium.In België is de soort zeldzaam.Zij
komt enkel nog voor op structuurrijke heideterreinen
van de Opglabbekerzavel (Genk, As en Opglabbeek),
de Vosseberg (Dilsen-Stokkem), de Donderslagheide
(Meeuwen-Gruitrode) en het Nationaal Park Hoge
Kempen (voornamelijk in Maasmechelen). De
gemeente Dilsen-stokkem heeft de soort geadopteerd
in het kader van het GALS-project (Gemeenten
Adopteren Limburgse Soorten). In 2oo5 werd er op
Opglabbekerzavel voor het eerst gezocht naar de soort.
De teller klokte af op zo mannetjes. In zoo6 werd het
volledige terrein afgezocht en hierbij zijn roo
mannetjes waargenomen, in zooT waren dit er r5o. In
zooT is er tevens een detailonderzoek uitgevoerd. We
wilden te weten komen hoe groot het leefgebied van
de populatie hier is, hoe mobiel de Zadelsprinkhanen
zijn, hoe ze zich door hun leefgebied verplaatsen en/of
ze nood hebben aan bijzondere vegetatie of
structuurvariatie.

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd op Opgtabbekerzavel in Genk, een

domein met 8o hectaren droog heideterrein, verweven met enkele

loof- en naaldbossen. Het gebied is in eígendom en beheer van de

stad Genk. Voor het onderzoek werd er gebruik gemaakt van de

vangst-hervangstmethode. Dit is een methode waarbij de te onder-

zoeken dieren gemerkt en later opnieuw gezocht worden. Deze

methode geeft informatie over populatiegroottes, terreingebruik,
verplaatsingen enzovoort. De dieren werden opgespoord met behulp

van hun zang. Bijgevolg werden enkeI mannelijke dieren onderzocht

aangezien de vrouwtjes niet zingen. Voor het merken zijn z methodes
gebruikt. De eerste methode was met behulp van koninginnenum-

mers. Dit zijn kleine tabels die gebruikt worden om de koninginnebij-

Beschrijving
De Zadelsprinkhaan is een tot +o millimeter grote, groene tot bruine

sabelsprinkhaan met lange voetsprieten. Hij heeft geen achtervleu-
gels en zijn voorvleugels zijn gereduceerd tot stompjes waar het

mannetje een karakteristiek 'tzi-tzi'-geluid mee voortbrengt. De

mannetjes gebruiken de zang samen met sidderingen van de plant
waarop ze hun zangpost hebben om de vrouwtjes te lokken. De

vrouwtjes zingen niet. Ze laten het mannetje welweten dat ze komen

door te reageren met trillingen op bladeren en struiken, 'sidderin-
gen'. De vrouwtjes hebben op hun achterlijf een legboor en de man-

netjes hebben cerci die bij de paringaan hetvrouwetijke geslachtsor-

gaan inklikken (zie kadertekst). Het vrouwtje tegt haar eitjes één

voor één in een zandige bodem. De eitjes overwinteren z tot 3 jaar

vooraleer ze uitkomen. Typisch voor insecten met een dergetijke

lange levensduur zijn de grote aantalschommelingen die kunnen

optreden in populaties. Nadat de nymfen tussen mei en juli uit de

eitjes gekomen zijn, moeten ze 5 tot 5 keer vervelten voor ze het vo[-
wassen stadium bereiken. Volwassen dieren zijn terug te vinden

vanaf begin augustus tot begin november, met de hoogste aantallen

tussen eind augustus en half september. De gemiddelde levensduur

van volwassen mannetjes in de natuur is 47 dagen. Voor de vrouwtjes
is dit 26 dagen. In laboratoriumomstandigheden konden de dieren in

leven gehouden worden tot in januari. (Kteukers et aL, zoo4). De

Zadelsprinkhaan eetvoornamelijk bladeren, kruiden en zachte insec-

ten zoals rupsen.

Figuur r. Zadelsprinkhaan.
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en te merken. De methode bleek niet duurzaam, De tweede methode

was met behulp van een stippencode, waarbij we op het zadel stip-

pen aanbrachten met nageltak.

Tijdens het onderzoek werd de positie van etk dier bepaald met een

GPS. We noteerden de plantensoort en op welke hoogte de diertjes

zich in de plant bevonden.

Afgelegde afstand
Doordat de genummerde dieren ingegeven zijn in een GPS kon hun

afgetegde afstand bepaald worden.

Na verwerking van de afstanden trokken we volgende conclusies:

Bij de mannetjes zijn er grote verschillen in afgelegde afstand. Er is

bijvoorbeetd een sprinkhaan die na 5 dagen 7z meter had afgelegd,

een andere nog maarr3 meter.

De gemiddetde gemeten verplaatsing over 10 dagen bedraagt tot

Figuui 2. Boven nummering met koninginnenummers en onder de

nummeÍingsmethode met nage[[ak.

meter, waarbij gemiddetd 61 meter effectief overbrugd is.

Het mannetje blijft rechtdoor lopen tot hij aan een barrière komt.

Daar maakt hij een hoek. Een barrière kan zowel een afgemaaide

grasvlakte als een bos of een enkele boom zijn.

Een mannetje zou gedurende zijn leven, rekening houdend met zijn

levensverwachting, een afstand kunnen afeggen van 478 meter.

Bij deze conclusies zijn volgende bedenkingen belangrijk:

Hoe de vrouwtjes en de nymfen juist lopen, is niet geweten. De

vrouwtjes zijn echter wel cruciaal voor de verspreiding van de

soort...
Wanneer er verbindingen tussen de nog bestaande populaties uitge-

werkt worden, zal er gebruik gemaakt moeten worden van corridors.

De Zadetsprinkhaan heeft dus vermoedetijk nood aan een continue

teefgebiedverbinding om versnipperde populaties met etkaar in con-

tact te brengen. Bossen en weilanden zijn btijkbaar onoverbrugbaar.

Habitatgrootte en -gebruik
Op het terrei n is vooraf een gebied afgebakend dat gesch ikt leek voor

de Zadelsprinkhaan. De oppervlakte bedroeg 45 hectaren.

Berekenen we de oppervtakte van het gebied waar de Zadelsprinkha-

nen effectief zijn waargenomen in de periode 2oo5-2oo7, dan beko-

men we een gebied van uz hectaren (Figuur 3).

De Zadelsprinkhaan gebruikt maar de helft van de geschikte habitat'

De redenen hiervoor kunnen zijn:

De oppervlakte van de habitatgrootte is gescheiden door kleine groe-

pen bomen, welke een barrière vormen.

Volgens Froehtich (rses) en Niehuis (rssr) is er een gebied van to hec-

taren nodig voor een populatie van 5 tot too exemptaren. Aangezien

er r5o mannetjes zijn waargenomen, kan de berekeningvan zz,6o

Figuur 3. Waarnemingen van de Zadelsprinkhaan in zoo5-zoo7 met

afbakening van de gebruikte habitat.
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hectaren habitatgebruik ongeveer kloppen. De in dit onderzoek ver-
kregen waarden met betrekking tot minimale oppervlakte leefgebied
komen dus grosso modo overeen met de zeer schaarse literatuurge-
gevens hierover.

Ïn functie van de habitatgrootte, het habitatgebruik en de literatuur-
gegevens kan er gesteld worden dat de populatie in dit gebied nog
kan uitbreiden.
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Gewenste vegetatiesamenstelling en keuze van
de zangposten
Om de gewenste vegetatiesamenstelling en de keuze van de zang-
post te bepalen, is het gebied opgedeeld in cellen van ioo op ]oo
meter. De vegetatie werd opgesplitst in verschi[[ende groepen. Ver-
volgens is er in de verschillende groepen aan elke cel een bedekkings-
percentage toegekend.

Voor Opgtabbekerzavel bestaat de gemiddetde vegetatie van de

effectief gebruikte habitat uit 2'h zand, 4V, bomen, 60À gras, 72vo

Struikhei, 6v" mos en uy. struiken. De bekomen vegetatiesamenste[-
ling is specifiek voor dit gebied maar kan mogelijk als richtínggevend
gehanteerd worden voor andere heidegebieden in de buurt van
zadetsprin khaan popu laties.

Bij beheerwerken van het gebied kan rekeninggehouden worden met

de gem iddelde vegetatiesamenste[[i ng.

Uit voorgaande werd verwacht dat het merendeel van de Zadel-

sprinkhanen op Opgtabbekerzavel Struikhei zouden verkiezen als

zangpost. Om dit te controleren ís de verhouding van het aantal die-
ren op een bepaalde plant met het bedekkingspercentage van die
plant berekend. Hieruit btijkt dat de Zadelsprinkhaan zowelStruikhei
als struiken en bomen kiest als zangpost. Een pleidooi voor het

behoud van enkele (tage) struiken (Brem) en [age bomen (Den,

Zomereik) als belangrijke elementen die structuurvariatie brengen in

heideterreinen is hier dus op zijn plaats.

Samenvatting
In dit onderzoek is het gedrag van de mannetjeszadelsprinkhanen

onderzocht. Hieruit blijkt dat de mannetjes rechtdoor lopen tot aan

een barrière. Tevens is vastgesteld dat ze een gemiddelde afstand

afteggen van ro meter per dag en dat de afgelegde afstand dierafhan-

ketijk is. Wat het gebiedsgebruik betreft, is er vastgestetd dat het

berekende habitatgebruik overeenkomt met de waarden die gevon-

den werden in de literatuur. A[s zangpost worden voornamelijk
bomen, struiken en pollen Pijpenstrootje gekozen, vrijstaand of
boven de heidevegetatie uitstekend.
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Uitzonderhjke
waarnemitg

Figuur r Q z.

Tijdens het onderzoek had ik het geluk paring en
eiafzet van de Zadelsprinkhaan mee te maken. Een
kleine fotoreportage, en een korte uitleg (Detzel,

r998):

Figuur 3 Q 4.

Het mannetje zingten hetvrouwtje reageert met een storingsge[uid.

Vervolgens biedt het mannetje zijn cerci aan. A[s het vrouwtje wil

paren, kruipt ze op het mannetje. Aanstuitend op het voorgaande

buigt het mannetje zijn achtertijf zo dat de onderkant naar boven

gedraaid is. Hij kruipt onder het vrouwtje door zodat beide achter-

kanten aan elkaar blijven (Figuur r en z).

Met de cerci wordt de subgenitale plaat van het vrouwtje

vastgenomen en haken het vrouwtje en het mannetje in elkaar- Hier-

na springt het vrouwtje naar voor zodat het mannetje volledig op de

rug valt en zich met de voorste benen aan de ovipositor (tegboor)

vastklampt (Figuur 3 en 4).

De spermatofoor wordt geproduceerd en de spermatophy-

lax (gelatineuze afzetting rond een spermatofoor) wordt verankerd

aan het vrouweIijke ges[achtskanaal.

Het vrouwtje beëindigt de paring door zich met een fe[[e beweging

van het mannetje te verwijderen en loopt vervo[gens wat verder weg

van het mannetje (Figuur 5 en 6),

Aan de achterkant van het mannetje btijft nog een klein

beetje spermatophylax zitten. Hij bijt dit eraf maar eet het niet op.

Nadat de spermatofoor is afgezet, is het mannetje tussen de 7 en de
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Figuur 5 Q 5. Figuur 7 Q 8.

4ooh v an zij n Iichaamsgewicht verloren.

De spermatofoor splitst zich op in de ampuIen een spermatophylax.

De z oranje botletjes in het glazige deel zijn de ampu[[en en bevatten

de spermacetlen. Het witte gedeelte is de spermatophylax en bestaat

u it proteïnen, glycoproteïnen, m ucosachariden, [i poproteinen, [i pi-

den, fosfolipiden, peptiden en aminozuren. Dit zal opgegeten wor-
den en moet ervoor zorgen dat het vrouwtje na de paring de ampul

met de spermace[[en niet opeet (Figuur 7 en B).

De spermatophylax is opgegeten en de ampu[[en blíjven

over. Het vrouwtje bijt r kant van de ampulopen en gaat onderstebo-

ven hangen zodat de spermacellen kunnen inlopen. Er vindt een

inwendige bevruchting plaats. Na 8 dagen valt de rest van de sperma-

tofoor af en wordt ze door het vrouwtje verder opgegeten (Figu u r 9).

Wanneer de eitjes gevormd zijn, tegt het vrouwtje ze één voor één in

een zandige bodem of in plantenstengels of schors. Figuur g.
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