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1 Inleiding 

In dit onderdeel geven we zeer beknopt de ecologie van sprinkhanen en krekels weer. Hierbij 

beperken we ons tot dat deel van de ecologie dat relevant is voor het opstellen van een 

blauwdruk monitoring sprinkhanen en krekels en de keuzes die hierbij gemaakt worden. 

1.1 Levenswijze 

Het aantal soorten sprinkhanen en krekels is met 42 soorten, waarvan er vijf regionaal zijn 

uitgestorven, vrij beperkt in Vlaanderen. Buiten deze 42 soorten werden verschillende 

soorten nog waargenomen in gebouwen en serres, maar deze soorten laten we hier verder 

buiten beschouwing. Sprinkhanen komen in allerlei habitats zoals bossen, struwelen, heiden, 

duinen en graslanden voor. Afhankelijk van de soort leggen ze hun eitjes in de bodem of in 

de vegetatie. Met uitzondering van de doornsprinkhanen komen alle in het wild levende 

soorten in Vlaanderen de winter door in het eistadium. In het voorjaar sluipt uit het ei een 

zeer jong sprinkhaantje, nimf genoemd. Deze nimfen lijken bij iedere vervelling meer en 

meer op adulte dieren. Na de laatste vervelling zijn de geslachtsorganen en de vleugels 

volledig ontwikkeld, waarna ze seksueel actief worden en de mannetjes ook geluid beginnen 

te maken. De meeste soorten worden in de loop van de zomermaanden, vooral in juli 

volwassen. In augustus verkeren bijna alle dieren in het volwassen stadium en kunnen dan 

pas met zekerheid op naam gebracht worden. Vanaf september nemen de aantallen van de 

meeste soorten heel snel af om in de loop van de herfst volledig te verdwijnen. 

 

1.2 Bemonsteringstechnieken 

Het tellen van sprinkhanen op een bepaalde locatie kan op verschillende manieren gebeuren. 

De meest courante worden hieronder opgesomd. Methoden tussen haakjes worden niet 

weerhouden. 

 Lopen van een transect (visueel en/of auditief); 

 Alle dieren wegvangen en tellen binnen een bepaalde oppervlakte, vaak 1x1 meter of 

3x3 meter; 

 (Vangen, markeren en terug vangen van de volwassen dieren). 

Het lopen van een transect van een bepaalde lengte kan in tal van biotopen gebeuren. 

Afhankelijk van de beoogde soorten worden de sprinkhanen op naam gebracht op basis van 

hun zang (auditief), op het zicht (visueel) of een combinatie van beiden. Een uitzondering 

hierop zijn de doornsprinkhanen (Tetrix spec.) die geen geluid maken en ook tijdens het 

lopen van een transect niet op naam kunnen gebracht worden. Aangezien geen enkele 

doornsprinkhaan verder moet opgevolgd worden, laten we deze soortengroep buiten 

beschouwing.  

Het lopen van een transect is gebaseerd op de methode voor dagvlinders en libellen te 

monitoren. Hierbij wordt een vast transect gelopen waarbij de aantallen dieren zowel 

auditief, visueel of een combinatie van beiden geteld worden. Bij het tellen van 

zichtwaarnemingen neemt men in regel een bepaalde strook, enkele meters breed in acht 

waarbinnen men de aantallen dieren telt. Bij auditieve tellingen, en zeker bij het werken met 

een bat-detector is het niet altijd evident om de juiste bron te achterhalen en te bepalen of 

de waarneming nu al dan niet binnen een vooraf gedefinieerde strook bevindt.  

Het wegvangen van alle dieren binnen een bepaalde oppervlakte heeft als voordeel dat men 

de aantallen kwantitatief kan tellen. Deze methode wordt vooral gebruikt in graslanden, 

zowel die in gebruik zijn voor de landbouw als in halfnatuurlijke graslanden zoals 

duingraslanden, kalkgraslanden…. Bij deze methode worden de 4 hoekpunten met elkaar 

verbonden met behulp van een doek/gaas, waardoor alle sprinkhanen opgesloten geraken. 

Deze kunnen dan één na één verzameld worden, tijdelijk bijgehouden in een net of pot (let 
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er wel bij op dat ze niet kunnen ontsnappen) en nadat het laatste dier uit het proefvlak werd 

weggevangen, worden die op naam gebracht. Na het determineren worden ze terug 

vrijgelaten in het proefvlak om de verstoringsinvloed zo minimaal mogelijk te houden. Deze 

methode is enkel geschikt voor gebruik in vegetaties die men echt grondig kan onderzoeken 

en waarbij men zeker is dat men alle dieren kan wegvangen. In heidevegetaties en in sterk 

verruigde graslanden is dit echter vaak niet haalbaar. 

 

2 Overzicht soorten sprinkhanen en krekels 

Er komen geen sprinkhanen of krekels in Vlaanderen voor die op de Bijlagen van de 

Habitatrichtlijn vermeld zijn. Wel zijn er twee soorten prioritair voor het Vlaams beleid (Tabel 

1). Deze kunnen verder onderverdeeld worden in: 

 A soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU); 

 B soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan; 

 C bijkomende prioritaire soorten. 

Voor deze Vlaams prioritaire soorten wil het beleid een goed beeld hebben over de trend van 

de populatie aantallen in Vlaanderen. De inzameling van data via de invoermodule 

waarnemingen.be geeft een goed beeld van de verspreiding, en allicht ook van mogelijke 

veranderingen in areaal in Vlaanderen. De huidige data zijn echter onvoldoende om een 

uitspraak te kunnen maken over de trend van de populatie aantallen.  

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag kiezen we voor een gegevensinzameling 

via een gestructureerd meetnet voor de Zadelsprinkhaan en het Schavertje. Dat houdt in 

dat: 1) gegevens verzameld worden op basis van een standaardprotocol dat bij alle 

terreinbezoeken gevolgd wordt, en 2) de bezochte locaties vooraf zijn uitgekozen volgens 

een procedure die streeft naar een representatieve bemonstering van de doelpopulatie.  

De Zadelsprinkhaan en het Schavertje zijn vrij gemakkelijk waar te nemen en te tellen door 

het lopen van een transect (Zadelsprinkhaan) of door de methode van wegvangst 

(Schavertje).  

 

Tabel 1. Overzicht van de soorten sprinkhanen en krekels opgenomen in bijlagen 2 en/of 4 

van de Habitatrichtlijn, en de overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Van elke 

soort vermelden we de tevens de Rode Lijstcategorie in Vlaanderen (Lock et al. 2011) en of 

ze al dan niet via een gestructureerd meetnet dienen opgevolgd te worden. 

Soort    HRL  Rode Lijst Criteria  Meetnet  

Zadelsprinkhaan  -  VU  B  1 

Schavertje   -  EN  B  1 

 

Rode Lijstcategorieën: LC = Momenteel niet bedreigd. Criteria voor opname van deze overige 

soorten zijn: A = soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU), B = 

soorten die in Europa (Atlantisch) onder druk staan, en C = bijkomende prioritaire soorten. 

Meetnet: 1 = gestructureerd meetnet, 0 = geen gestructureerd meetnet.  

 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal 1x1 kilometerhokken waarin de soort 

werd waargenomen in de periode 2000-2012, de maand waarin ze moeten opgevolgd 

worden en de methode. 



 

128 INBO.R.2014.2319355 www.inbo.be 

 

Tabel 2. Overzicht van het aantal 1x1 kilometerhokken waarin de soort in de periode 2000-

2012 werd waargenomen (bron: Saltabel, sprinkhanenwerkgroep Natuurpunt), de periode 

waarin de soort moet opgevolgd worden, en hoe dit dient te gebeuren. 

 

Soort    # 1x1 km periode    methode  

Zadelsprinkhaan  4  augustus-september  auditief 

(visueel) 

Schavertje   3  juli-augustus   wegvangst 
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3 Meetnet Zadelsprinkhaan (gebiedstelling) 

3.1 Welke soorten 

De Zadelsprinkhaan is een vlaggenschip soort voor structuurrijke droge heide die geen baat 

heeft bij grootschalig beheer maar net open niet-vergraste of vermoste plekken nodig heeft, 

en heide die gekenmerkt wordt door verschillende ontwikkelingsstadia met opslag van 

struiken en boompjes. De Zadelsprinkhaan is een Europese endeem en is verdeeld in een 

westelijke ondersoort (Ephippiger ephippiger vitium) en enkele oostelijke populaties (andere 

ondersoorten). In Noordwest-Europa (Duitsland, Nederland, Noord-Frankrijk, België) ging de 

Zadelsprinkhaan in de 20ste eeuw sterk achteruit en is zeer zeldzaam geworden (Kleukers et 

al. 1997). De soort is bovendien vleugelloos en kan nieuwe gebieden enkel lopend bereiken, 

zodat de inschatting is dat ze gevoelig is voor fragmentatie. In Vlaanderen is de 

Zadelsprinkhaan beperkt tot een zeer beperkt aantal locaties in de Limburgse Hoge Kempen 

(Decleer et al. 2000, Lock et al. 2011). In Wallonië komt de Zadelsprinkhaan niet voor (Lock 

et al. 2011). In Duitsland komt ze enkel voor in de deelstaten Saarland en Rijnland-Pfalz 

(http://www.dgfo-articulata.de). De Zadelsprinkhaan komt in Nederland enkel zeer 

plaatselijk nog voor op de Hoge Veluwe en in 1 gebied nabij Nijmegen (zie 

www.waarneming.nl, Kleukers et al. 1997). De huidige verspreiding in Nederland is eveneens 

een relict van een voorheen veel ruimer areaal en deze vindplaatsen vertegenwoordigen de 

meest noordelijke van het Europese areaal. Zuidelijk komt de soort voor tot Noord-Spanje. 

Ook in de noordelijke helft van Frankrijk is het aantal vindplaatsen vrij beperkt (Voisin 2003, 

G.O.N. 2011). Het aantal waarnemingen van de Zadelsprinkhaan neemt toe in het 

Mediterrane deel van Frankrijk. 

 

3.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

3.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

3.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle vindplaatsen waarin vanaf 2000 

de Zadelsprinkhaan werd waargenomen in Vlaanderen.  

Steekproef: gezien het zeer beperkt aantal locaties (n=4) waar de Zadelsprinkhaan 

momenteel voorkomt, worden alle locaties jaarlijks opgevolgd (integrale opvolging).  

Bedoeling is om elke locatie jaarlijks eenmaal te onderzoeken in de periode eind augustus-

eind september. Gezien de hoge jaarlijkse schommelingen in het aantal dieren, een typisch 

gegeven voor insecten, is het wenselijk die allen jaarlijks op te volgen.  

3.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Populaties van de Zadelsprinkhaan kunnen het best opgevolgd worden door binnen een 

vooraf gedefinieerd gebied alle zingende mannetjes auditief te tellen. Omdat de wijfjes en de 

http://www.dgfo-articulata.de/
http://www.waarneming.nl/
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nimfen moeilijk zijn te vinden, zal de hier voorgestelde methode een beeld geven van het 

aantal zingende mannetjes in een gebied.  

De frequentie van het geluid van de Zadelsprinkhaan ligt overwegend tussen 15 - 25 kHz. 

Daardoor kan dit gehoord worden tot op een afstand van 45 m en met een batdetector zelfs 

tot op een afstand van 55 m (Eykens 2008). Mannetjes zingen vanuit struiken en lage 

boompjes en zitten vaak met enkele (twee à drie) bij elkaar, verspreid over enkele struikjes. 

Ze roepen dan alternerend zodat het lijkt dat het één mannetje is dat roept. Elk gebied 

wordt gedurende 2 uur onderzocht op het aantal zingende mannetjes. 

Het tijdstip waarop de dieren geluid maken is sterk afhankelijk van de locale 

weersomstandigheden. In de eerste helft van augustus kunnen de dieren vanaf 10 uur 

worden waargenomen en dit tot 16 uur. Later in het seizoen verlaat het aanvangsuur 

(Eykens 2008). Ideale weersomstandigheden zijn zonnig weer en min 17°C, maar ook dit 

varieert in de loop van het seizoen, waardoor het ook mogelijk is om bij een paar graden 

frisser te dieren op te volgen.  

Bij het doorlopen van het gebied concentreert men zich op de Zadelsprinkhaan. Indien de 

teller meer ervaring heeft, is het wenselijk om niet enkel deze doelsoorten te tellen, maar 

alle sprinkhanen die gehoord worden in het gebied.  

 

3.3 Verspreiding 

Het huidige netwerk voor het doorgeven van losse waarnemingen samen met de gegevens 

uit dit meetnet zijn voldoende om een goed beeld van de verspreiding van de soort in 

Vlaanderen te bekomen.  

Om een beeld te krijgen over het al dan niet voorkomen van een plaatselijke populatie, en 

hoe groot die dan is, geven we hier een aantal verbeterpunten mee voor het doorgeven van 

losse waarnemingen: 

 Noteer steeds alle waargenomen sprinkhanen en krekels en niet enkel de zeldzame 

soorten, 

 Noteer steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren, 

 Vermeld of dit adulten of juveniele dieren betreft,  

 En natuurlijk ook steeds de exacte locatie vermelden en niet een groot gebied 

weergeven als locatie. 

 

3.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Niet prioritair wegens geen soort van de bijlagen van de Habitatrichtlijn. 

 

3.5 Werklast en materiaal 

Gezien alle locaties van de Zadelsprinkhaan beperkt zijn tot de Limburgse Hoge Kempen, 

moet het mogelijk zijn om 2 gebieden per dag per medewerker te lopen. Hierbij moet de tijd 

opgeteld worden om er heen en terug te gaan (hier niet berekend). 
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Tabel 3. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet sprinkhanen.  

 

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Zadelsprinkhaan 4 2 2 1 8u 4 
 

 

Materiaal:  

Bat-detector, kaartmateriaal, formulieren 

Aankoop van 2 bat-detectoren voor het auditief waarnemen van sprinkhanen. Kostprijs 300 

euro stuk. 
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4 Meetnet Schavertje (wegvangst) 

4.1 4.1. Welke soorten 

Het Schavertje is een soort van schraalgraslanden (o.a. dwerghaververbond, 

borstelgraslanden, begroeide mosduinen). Ze profiteert van extensieve begrazing. In 

Wallonië heeft het Schavertje de status van Kwetsbaar op de Rode Lijst (Lock et al. 2011). 

In Vlaanderen is ze beperkt tot een paar locaties (Decleer et al. 2000). Het Schavertje is in 

gans Duitsland een zeldzame soort (http://www.dgfo-articulata.de). In Nederland is de soort 

bekend van een 20-tal gebieden, waarbij slechts 1 locatie ten zuiden van de grote rivieren is 

gelegen (Kleukers et al. 1997). Ook in Noord-Frankrijk is het aantal vindplaatsen zeer sterk 

beperkt (G.O.N. 2011). 

Het Schavertje is volwassen in de loop van de maand juli en kan het best opgevolgd worden 

vanaf half juli tot begin september.  

 

4.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

4.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)?  

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

4.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van alle vindplaatsen waarin vanaf 2000 

het Schavertje werd waargenomen in Vlaanderen.  

Steekproef: gezien het zeer beperkt aantal locaties (n=3) waar het Schavertje momenteel 

voorkomt, worden alle locaties jaarlijks opgevolgd (integrale opvolging). Bedoeling is om 

elke locatie jaarlijks eenmaal te onderzoeken in de periode eind juli-begin september. Gezien 

de hoge jaarlijkse schommelingen in het aantal dieren, een typisch gegeven voor insecten, is 

het wenselijk om, indien slechts een beperkte set van locaties gekend is, die allen jaarlijks 

op te volgen.  

4.2.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Populaties van het Schavertje kunnen het best opgevolgd worden door de methode van 

‘wegvangst’ binnen een vooraf bepaald proefvlak. In elk van de locaties wordt een proefvlak 

van 10x10 meter uitgezet. Hierbij wordt er voor gezorgd dat dit gelegen is in een homogene 

vegetatie, bij voorkeur ijl begroeide mosduintjes of vegetatie van het dwerghaververbond of 

in een borstelgrasland. Een homogeen proefvlak zorgt er onder meer voor dat sprinkhanen 

relatief gemakkelijk zijn weg te vangen. Binnen het proefvlak van 10x10 m wordt door 2 

personen alle sprinkhanen weggevangen en in een potje gestoken (zorg wel voor voldoende 

gaten voor verluchting zodat de dieren niet sterven!). Dit doet men tot het moment dan men 

gedurende een 10-tal minuten geen sprinkhanen meer heeft opgemerkt in het proefvlak. Op 

die manier is men zeker dan men alle dieren heeft weggevangen. Telkens men een 

Schavertje in een pot wegsteekt, noteert men het tijdstip, waarbij het startmoment wordt 

weergegeven als 0 min. Nadat alle sprinkhanen zijn weggevangen, worden ze één voor één 

http://www.dgfo-articulata.de/
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gedetermineerd, genoteerd en terug vrijgelaten in het proefvlak. Hierbij worden alle soorten 

sprinkhanen genoteerd die men heeft verzameld en niet enkel het Schavertje. Het noteren 

van het tijdstip van het vangen van Schavertjes, laat achteraf toe om te bepalen hoe lang 

het duurt om ze te vinden.  

Dit alles gebeurt bij voorkeur bij zonnig en warm weer. Tijdens regenbuien en vroeg in de 

ochtend zijn de meeste sprinkhanen niet actief en worden al snel over het hoofd gezien 

omdat ze zich verschuilen in nabijgelegen hogere vegetatie.  

 

4.3 Verspreiding 

Het huidige netwerk voor het doorgeven van losse waarnemingen samen met de gegevens 

uit dit meetnet zijn voldoende om een goed beeld van de verspreiding van de soort in 

Vlaanderen te bekomen.  

Om een beeld te krijgen over het al dan niet voorkomen van een plaatselijke populatie, en 

hoe groot die dan is, geven we hier een aantal verbeterpunten mee voor het doorgeven van 

losse waarnemingen: 

 Noteer steeds alle waargenomen sprinkhanen en krekels en niet enkel de zeldzame 

soorten, 

 Noteer steeds de aantallen per soort of maak een schatting van het aantal 

waargenomen dieren, 

 Vermeld of dit adulten of juveniele dieren betreft,  

 En natuurlijk ook steeds de exacte locatie vermelden en niet een groot gebied 

weergeven als locatie. 

 

4.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Niet prioritair wegens geen soort van de bijlagen van de Habitatrichtlijn. 

 

4.5 Werklast en materiaal 

De methode van wegvangst van Schavertjes gebeurt overdag, bij voorkeur bij warm, zonnig 

weer en dit door minstens 2 personen. Omdat twee vindplaatsen relatief dicht bij elkaar 

liggen, is het mogelijk om die samen op 1 dag te bemonsteren. Maar dit hoeft niet en kan 

even goed door een ander team gebeuren. In tabel 3 wordt de jaarlijkse tijdsinvestering 

gegeven, waarbij het totaal aantal uur en het aantal velwerkdagen gegeven wordt voor 2 

personen per locatie.  

Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug te gaan (hier niet berekend). 

 

Tabel 3. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet wegvangst (Schavertje). Hierbij wordt 

elke locaties steeds door 2 personen samen onderzocht.  

Soort 
  

#loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 
TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Schavertje 3 2 2 1 12u 6 
 

Materiaal: Potjes om tijdelijk sprinkhanen in te steken. Insectennet.  
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5 Synthese 

5.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en herkennen, 

zowel visueel als auditief van de verschillende soorten sprinkhanen en krekels. Dit vereist 

enige ervaring of voorafgaande opleiding en training. Het is aan te raden om eerst een paar 

keer mee te gaan met een meer ervaren onderzoeker.  

 

5.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor het meetnet sprinkhanen wordt gegeven in 

tabel 4. 

Tabel 4. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering meetnet sprinkhanen. Hierbij worden alle 

locaties jaarlijks bezocht. 

 

Soort    # locaties werklast (u) dagen  

Zadelsprinkhaan  4  8  4 

Schavertje   3  12  6 
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