Noordzeedag • Natuurstudie

Sprinkhanen aan de kust
In deze Euglena kan je vanalles lezen in verband m et de Noordzee
dag. Aangezien e r dit ja a r een Sprinkhanenprojekt loopt, kan ik
natuurlijk niet anders dan iets te schrijven over de sprinkhanen die
voorkomen aan onze kust.
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Waar kan je sprinkhanen zoeken ?
In de zee zal je natuurlijk geen sprink
hanen aantreffen en ook op het strand
moet je er niet naar beginnen zoeken.
De duinen daarentegen vormen een
uitstekend biotoop voor deze diertjes
sprinkhanen.
Dit komt doordat er in de duinen een
warm microklimaat heerst. Daardoor
kan je in de duinen, net zoals op kalkhellingen het geval is, warmteminnende soorten vinden. Dit geldt natuurlijk
niet alleen voor sprinkhanen, maar ook
voor vele andere dieren en planten.
Achter de duinen begint het gevreesde
West-Vlaanderen. Zoals je al kon ver
wachten, is het daar niet meer zo ide
aal voor sprinkhanen, je vindt er waar
schijnlijk enkel de banale soorten zoals
Grote groene sabelsprinkhaan, Rate
laar, Krasser en Bruine sprinkhaan.
Welke sprinkhanen
kust ?
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Naast de soorten die in heel het land
algemeen zijn, vind je in de duinen nog
een aantal zeldzamere soorten. De
meeste van die soorten zijn warmteminnende soorten die je ook kan vin
den op de kalkhellingen in de Famenne, de Viroin en Lotharingen.
De Blauwvleugel is zo’n soort, die je
enkel op warme plekjes vindt. Hij
maakt geen geluid, maar ais deze
sprinkhaan opvliegt, herken je hem
meteen aan de blauwe vleugel.

Het Duindoomtje en de Duinsabelsprinkhaan mag je, zoals uit hun
naam al blijkt, ook verwachten tijdens
een wandeling in de duinen. Het Duin
doomtje zit graag op vochtige plaat
sen, zoals duinpannes. Daar kan je ze
aantreffen in de korte vegetatie, maar
let op: het zijn kleine, snelle diertjes.
Bij gevaar kunnen ze bovendien in het
water vluchten en er onder water ver
der zwemmen. De Duinsabelsprinkhanen vind je eerder op de hellingen van
duinen, waar je hen kan horen roepen
van tussen het Duinriet of ais je minder
geluk hebt van tussen de Duindoorn.
De Kustsprinkhaan is een soort die
zeer goed op de algemene Krasser
lijkt. Ze hebben echter langere vleu
gels en de zijkielen van het halsschild
zijn zo goed ais recht. Ook het geluid
verschilt enigszins van dat van de
Krasser.
Een soort die zeer sterk aan het ach
teruitgaan is, de Wrattenbijter, kwam
vroeger nog ook aan de kust voor.
Vermoedelijk is deze tankwagen onder
de sprinkhanen uitgestorven aan de
kust, maar je weet maar nooit. Ais de
ze reus toch nog aanwezig zou zijn,
kan je hem herkennen aan het hard en
schel geluid dat langzaam versnelt.
Twee soorten die de sprinkhanenlief
hebbers wel al zullen kennen van in de
Kempen, komen ook aan de kust voor.
Het zijn het Knopsprietje met de aan
het uiteinde verdikte antennen en het
Wekkertje.
Verder kan je nog het Zuidelijk spits

kopje en de Greppelsprinkhaan te zien
krijgen. Het Zuidelijk spitskopje is een
soort die recent aan het uitbreiden is,
maar goed lijkt op het Gewoon spits
kopje. De wijfjes zijn te herkennen aan
de rechte legboor en de mannetjes
zijn, ais je goed kijkt, te herkennen aan
de achteriijfspunt. De Greppelsprink
haan is een soort die in Zeeland overal
voorkomt, het kan dus eigenlijk niet
anders dan dat het dier ook aan onze
kust te vinden is. Er zijn echter vrij
weinig waarnemingen van deze soort,
maar juist om dat te verhelpen, is er
natuurlijk het Sprinkhanenprojekt.
Besluit
Ais je nog zou twijfelen aan de sprink
hanenrijkdom van de duinen, moet je
maar zelf eens gaan kijken. Hoe dan
ook, ik kan je zeker aanraden om eens
op excursie te gaan in de duinen.
Waarschijnlijk zijn er nog een aantal
andere soorten die erop wachten om
ontdekt te worden. Vergeet echter niet
jouw sprinkhanenwaamemingen na
dien naar het Bondssecretariaat door
te sturen.

Waag een sprong !
Koen Lock
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