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Sinds enkele decennia wordt begrazing

in een groot aantal gebieden in Neder-

land en de aangrenzende landen ingezet

als beheermaatregel. Om de effectiviteit

van begrazing op flora en fauna te

evalueren, vergelijkt men over het

algemeen de soortenrijkdom tussen

begraasde en onbegraasde gebieden.

Men gaat echter vaak voorbij aan het

feit dat de effecten van begrazing op

elke soort anders zijn, vanwege de

unieke biotoopeisen van elke soort. In

deze studie kijken we zowel naar de

effecten van begrazing op sprinkhaan-

gemeenschappen (soortenrijkdom

zowel als zeldzame soorten) als naar

de effecten op enkele kenmerken van

de vegetatie die van belang kunnen

zijn voor sprinkhanen.

Grazers worden al decennia gebruikt als
middel om natuurgebieden te beheren in
Noordwest-Europa. De evaluatie van dit
beleid vindt voornamelijk plaats op basis
van onderzoek aan planten. Vaak zijn er
positieve effecten op de soortenrijkdom
van planten (Ritchie & Olff, 1998). Onder-
zoek naar de effecten op insecten is
schaarser en laat meer wisselende resulta-
ten zien: soortenrijkdom neemt soms toe
(bv. Dumont et al., 2009), soms af (bij-
voorbeeld Kruess & Tscharntke, 2002) en
soms is deze het hoogst in zeer licht
begraasde gebieden (Wallis de Vries et al.,
2007). Naast dit type onderzoek naar de
effecten van begrazing op diversiteit (of
soortenrijkdom), is het ook nuttig onder-
zoek te doen naar de ‘mechanismen’: via
welke factoren hebben grazers invloed op
soortgemeenschappen van insecten. Dit
kan bijv. door tijdens het onderzoek ook te
kijken naar veranderingen in de vegetatie,
die cruciaal is voor insecten, en rekening
te houden met de levenscyclus, fysiologie
en/of het gedrag van waargenomen soor-
ten. Zo’n opzet is niet nieuw (bv. van

Noordwijk et al., 2012 met een voorbeeld
van onderzoek naar mieren), maar wel nog
slechts weinig toegepast, en mogelijk kan
het leiden tot betere voorspellingen van
hoe zeldzame soorten op beheer reageren.
In dit onderzoek hebben we getracht te
begrijpen hoe begrazing invloed heeft op
sprinkhanen. Deze insecten vertonen
sterke reacties op veranderingen in de
omgeving (bv. van Wingerden et al., 1991;
Vogels et al., 2011). Bovendien hebben ze
een sterke relatie met de vegetatie, omdat
een deel van de soorten obligate herbivo-
ren zijn (White, 1994). Daarnaast zijn
sprinkhanen niet monofaag – in verschil-
lende vegetatietypen kunnen dezelfde
soorten sprinkhanen voorkomen. Verder
is het onderzoeken van juist deze groep
interessant, omdat veel onderzoekers en
beheerders ze kennen en er redelijk veel
over de ecologie van de soorten bekend is
(bv. Kleukers et al., 1997), zodat we onze
waarnemingen beter kunnen interpreteren.
We stellen de volgende vragen:
(1) verschilt diversiteit van sprinkhanen tus-
sen begraasde en onbegraasde gebieden,
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Foto 1. De vegetatie binnen de exclosure in de Drentsche Aa wordt
gedomineerd door bramen en struiken (foto: Maarten Schrama).
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(2) verschillen resultaten tussen verschil-
lende families, tussen algemene en zeld-
zame soorten en tussen grote en kleine
soorten en
(3) zijn eventuele verschillen in soorten-
rijkdom te verklaren door verschillen in
vegetatiehoogte of -kwaliteit?

Onderzoeksgebieden, exclosures en plots
Om de effecten van begrazing op sprink-
haangemeenschappen te bestuderen, heb-
ben we in augustus en september 2011
monsternames gedaan in een aantal
begraasde natuurgebieden in verschillende
ecosystemen. In al deze gebieden, die
gedomineerd werden door heide of gras-
land stonden ook experimentele exclosures.
Exclosures betreffen omheinde stukken
representatieve vegetatie van 64-500 m2 in
begraasd gebied, die niet toegankelijk zijn
voor grote grazers, waardoor zich binnen
deze afrasteringen in een aantal gevallen
ook struweel (vaak bestaande uit braam,
eik en berk) heeft gevormd (foto 1). Hier-
door vormen exclosures eilandjes van
onbegraasde vegetatie binnen een begraasd
natuurgebied. Voor ons onderzoek hebben
we zes verschillende onderzoeksgebieden
geselecteerd die begraasde natuurgebieden
vertegenwoordigen in verschillende regio’s
en op verschillende bodemtypen (tabel 1):
de Drentsche Aa, het Junner Koeland, de
Oostvaardersplassen, de Veluwe, het
Noordhollands Duinreservaat en Meijen-
del (fig. 1). Het aantal bemonsterde exclo-
sures varieerde van 2 tot 5 (tabel 1). In
totaal hebben we bij 23 exclosures onder-
zoek gedaan naar sprinkhanen, met zowel
een bemonsterd plot binnen als 10 meter
buiten de exclosure, wat dus neer komt op
in totaal 46 plots (tabel 1). De graasdruk
varieerde van intensief (>2 beesten per
hectare, Oostvaardersplassen) tot extensief
(0,5 koeien per hectare, Junner Koeland)
tot zeer extensief (< 1 beesten per 10 hec-
tare, Meijendel).

Bemonstering van sprinkhanen
In elk plot werden eenmalig sprinkhanen
gevangen, in augustus en september 2011.
Bemonsteringen werden altijd overdag
gedaan, tussen 10:00 en 17:00. Dit werd
op twee manieren gedaan: gericht vangen
en vangen langs transecten. Bij het gericht
vangen zocht een persoon (op basis van
geluid en zicht) 10 minuten lang naar alle
soorten voorkomende adulte sprinkhanen
in het plot. Alle waargenomen soorten wer-
den genoteerd en zo nodig met een net
gevangen om determinatie te bevestigen

(aan de hand van Kleukers, 2007). Om
variatie in de resultaten te voorkomen als
gevolg van verschillen in ervaring tussen
de onderzoekers, werd het gericht vangen
binnen ieder onderzoeksgebied altijd door
dezelfde persoon gedaan.
Het vangen langs transecten verliep als
volgt. Een persoon liep heen en weer (zig-
zag) in het plot totdat er 30 meter (= 30
grote stappen) waren afgelegd. Hierbij
werd gezorgd dat de terugweg ten minste
2 meter verwijderd lag van het pad op de
heenweg en dat het pad tenminste 1 meter
van de rand van het plot lag. Gedurende
het lopen van die transecten werd met een
sleepnet willekeurig heen en weer geslagen
op een hoogte van tussen de 0 en 50 cm
boven de grond. Aan het einde van elk
transect werden de vangsten in een afsluit-
bare plastic zak gedaan. De monsters wer-
den meegenomen, ingevroren en vervol-
gens werden de gevangen sprinkhanen
gedetermineerd. Met linear nested mixed
models (Zar, 1999) met begrazing (exclo-
sure vs. begraasd) als fixed effect en
onderzoeksgebied en plot als random
effects testten we of begrazing een signifi-
cant effect had op soortenrijkdom en aan-
tallen van sprinkhanen.

Metingen aan verschillen in voedsel-
kwaliteit
Herbivoren worden vaak gelimiteerd door
voedselkwaliteit (White, 1993). Een te lage
voedselkwaliteit kan voor verlaagde overle-
ving of lagere dichtheden van herbivoren
zorgen. Begrazing kan hier invloed op heb-
ben: vaak is de kwaliteit van de vegetatie
hoger in begraasde gebieden. Eén van de
belangrijkste nutriënten die voedselkwali-
teit bepalen is stikstof.
Om te bepalen hoe begrazing voor veran-
deringen in voedselkwaliteit voor sprinkha-
nen zorgt, hebben we in elk plot vegetatie-
monsters van de grassen genomen. Voor
de meeste soorten veldsprinkhanen vormt
dit het hoofdvoedsel. Op vijf plekken in
ieder plot hebben we binnen een straal
van ongeveer 20 cm al het verse, levende
grasmateriaal geplukt. Deze vijf monsters
werden bij elkaar gevoegd en naar het lab
gebracht. Daar werden ze voor minstens
48 uur gedroogd in ovens bij een tempera-
tuur van 70°C. Vervolgens werden de mon-
sters met behulp van een kogelmaler tot
fijn poeder vermalen. Met behulp van Near
InfraRed Spectrometry (NIR) en een ijklijn
gebaseerd op andere Nederlandse vegeta-
tiemonsters (Rijksuniversiteit Groningen,

naam biotoop aantal exclosures aantal plots
Drentsche Aa stroomdallandschap 2 4

Junner Koeland rivierduinen 5 10
Oostvaarders Plassen poldergrasland 5 10

Veluwe Heide 3 6
Noordhollands Duinreservaat zeeduinen 4 8

Meijendel zeeduinen 4 8

Tabel 1. De karakteristieken van de verschillende onderzoeksgebieden

Fig. 1. De onderzoeksgebieden
van deze studie.
DA = Drentsche Aa;
JK = Junner Koeland;

OVP = Oostvaardersplassen;
V = Veluwe;

NHD = Noordhollands Duin-reservaat;
ME = Meijendel.

10 m

exclosure

exclosurebegraasd

begraasd

10 m

Drentsche Aa
(DA)

Oostvaardersplassen
(OVP)

Junner Koeland
(JK)

Meijendel
(ME)

Noordhollands
Duinreservaat

(NHD)

Veluwe (V)



214 | De Levende Natuur - jaargang 114 - nummer 5

ongepubliceerde data) werden de stikstof-
concentraties geschat.
Met een identiek statistisch model als bij
soortenrijkdom testten we of begrazing
een significant effect had op de stikstof-
concentratie van de vegetatie.

Bedekking verschillende vegetatiestructuren
Sprinkhanen zijn gevoelig voor veranderin-
gen in microklimaat en dus voor verande-
ringen in vegetatiestructuur (van Winger-
den et al., 1991; Vogels et al., 2011).
Daarom wilden we bepalen hoe begrazing
voor veranderingen in de bedekking van
verschillende vegetatiestructuren zorgt.
Binnen ieder plot in het Junner Koeland,
langs de Drentsche Aa en op de Veluwe
hebben we op vijf plekken een subplot van
1x1 meter genomen. In de overige gebie-
den is dit helaas niet gedaan. Hierbinnen
werd de bedekking van grassen, kruiden,
strooisel, mossen en kale grond geschat.
Met een identiek statistisch model als bij
soortenrijkdom en stikstofconcentratie
testten we of begrazing een significant
effect had op de vegetatiestructuur.

Naam Nederlandse naam
Acrididae Veldsprinkhanen

Chortippus albomarginatus Kustsprinkhaan 17.25 G,K P NB 2427 8% (2) nee
Chortippus biguttulus Ratelaar 17 G B NB 4350 33% (3) 33% (3)
Chortippus brunneus Bruine sprinkhaan 18 G B NB 6690 29% (3) 54% (4)

Chortippus mollis Snortikker 17.5 G,K B NB 1192 4% (1) 25% (3)
Chortippus montanus Zompsprinkhaan 17.75 G B, P KW 120 8% (1) nee
Chortippus parallelus Krasser 17.25 G,K B NB 4107 8% (1) 20% (1)

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje 13 G B NB 1841 33% (2) 33% (2)
Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan 21.25 G,K,M B KW 215 13% (1) 13% (1)

Omocestus viridulus Wekkertje 17.25 G P NB 1791 13 (2) 16 (2)
Stenobothrus stigmaticus Schavertje 14 G,K B NB 342 33% (2) 16% (1)

Tetrigidae Doornsprinkhanen
Tetrix undulata Gewoon doorntje 9.5 M,S B NB 987 8% (2) nee
Tettigoniidae Sabelsprinkhanen

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje 15.25 G,K,D P NB 1933 nee 25% (3)
Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan 17 K,D P,B NB 802 nee 4% (1)

Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan 15.5 G,K P GV 9 nee 4% (1)
Platycleis albopunctata Duinsabelsprinkhaan 20.5 K,D P NB 197 nee 8% (2)

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan 31.75 K,D B NB 4473 nee 25% (3)

Tabel 2. Lijst met de sprinkhaansoorten die zijn waargenomen in deze studie, hun rode lijststatus en informatie over hun
gemiddelde lengte, dieet, plaats van eiafzetting en het aantal km hokken in Nederland waar de soort voorkomt (volgens
Kleukers et al., 1997). Afkortingen dieet: G = grasachtigen, K = kruiden, M = mosachtigen (mossen, korstmossen, algen),
S = strooisel (dood plantenmateriaal), D = dieren (invertebraten). Afkortingen eilegsels: P = in planten; B = in de bodem.
Afkortingen Rode Lijst: NB = niet bedreigd, KW = kwetsbaar, GV = gevoelig. Onderstrepingen geven onzekerheden aan.
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Waargenomen sprinkhanen
In totaal werden in deze studie 16 sprink-
haansoorten waargenomen, waarvan tien
veldsprinkhanen (familie Acrididae), vijf
sabelsprinkhanen (Tettigoniidae) en één
doornsprinkhaan (Tetrigidae) (tabel 2). Van
deze soorten staan er drie op de Neder-
landse Rode Lijst (Odé, 2004): de Blauw-
vleugelsprinkhaan (foto 2), de Sikkel-
sprinkhaan (foto 3) en de Zompsprink-
haan. In totaal werden 15 sprinkhaansoor-
ten binnen de exclosures gevonden en 10
in begraasde plots. Zes soorten werden
uitsluitend binnen exclosures waargeno-

men en één soort werd alleen in begraasde
plots waargenomen (tabel 2). Het is opval-
lend dat alle sabelsprinkhaansoorten afwe-
zig waren in begraasde plots.

Effecten van begrazing op sprinkhanen
Begrazing had een negatief effect op de
soortenrijkdom van sprinkhanen.
Begraasde plots hadden één tot drie soor-
ten minder dan exclosures (P < 0.002, fig.
2A). Dit verschil werd vooral veroorzaakt
door de afwezigheid van sabelsprinkhaan-
soorten in begraasde gebieden, terwijl die in
alle onderzoeksgebieden wel in exclosures

Foto 2. Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda
caerulescens), een soort van de grijze duinen

(foto: Mark Grutters).
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Foto 3. De Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata), een betrekkelijk nieuwe zuidelijke soort die
binnen de duinen alleen binnen de exclosures werd aangetroffen (foto: Sandra Lambers).

Fig. 2. (A) Aantallen soorten,
(B) aantallen individuen van kleine soorten

en
(C) aantallen individuen van grotere soorten

binnen en buiten de exclosures.
DA = Drentsche Aa;
JK = Junner Koeland;

OVP = Oostvaardersplassen;
V = Veluwe;

NHD = Noordhollands Duinreservaat;
ME = Meijendel

Enclosure

Begraasd

werden gevonden (P < 0.001) (foto 4, 5).
De soortenrijkdom van veldsprinkhanen
verschilde niet tussen exclosures en
begraasde plots, maar de gemeenschap
van soorten wel. De kleine soorten: Knop-
sprietje, Schavertje (foto 6) en Gewone
doornsprinkhaan bleken aanzienlijk alge-
mener in de begraasde plots (P = 0.014,
fig. 2B). Er was geen verschil in het aantal
individuen van middelgrote of grote
sprinkhaansoorten tussen exclosures en
begraasde plots (P = 0.2, fig. 2C).

Effecten van begrazing op graskwaliteit
De grasvegetatie in de begraasde plots
bevatte significant meer stikstof dan die
van de exclosure plots (P = 0.033). Dit is
ook in figuur 3 te zien, waarin opvalt dat
met name in de Oostvaardersplassen, de
Veluwe en de Drentsche Aa begrazing voor
hogere stikstofgehaltes in de grassen zorgt
en daarmee dus voor een hogere voedsel-
kwaliteit voor grasetende sprinkhanen. De
twee duingebieden, Meijendel en het
Noordhollands Duinreservaat, laten een
omgekeerd beeld zien. Hier zorgt begra-

zing juist voor iets lagere stikstofconcen-
traties in de grassen. Mogelijk komt dit
omdat in de duinen een zeer lage producti-
viteit is, zodat begraasde grassen niet snel
nieuwe bladeren met veel stikstof kunnen
aanmaken (Díaz et al., 2007). Vanwege
deze op het oog grote verschillen in de
effecten van begrazing op graskwaliteit
tussen verschillende onderzoeksgebieden,
hebben we ook met gepaarde T-toetsen
binnen elk gebied gekeken of stikstofcon-
centraties van grassen verschilden tussen
exclosures en begraasde gebieden. Alleen
in de Oostvaardersplassen en de Veluwe
bleken de stikstofconcentratie van grassen
in begraasde plots significant hoger dan
binnen de exclosures (P = respectievelijk
< 0.001), terwijl deze in de Drentsche Aa
marginaal verschilden (P=0.1). In de andere
gebieden werd geen significant verschil
gevonden (P waardes tussen 0.106 en
0.655). Deels kan dit worden verklaard
door de kleine monstergroottes (N=5). De
waargenomen verschillen in de Oostvaar-
dersplassen (van ca. 0,6 %) lijken klein,
maar het zijn juist dit soort verschillen die
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belangrijk kunnen zijn voor sprinkhanen
(Joern, 2012). We moeten bij deze resulta-
ten wel benadrukken dat in de exclosures
vaak andere grassoorten domineerden.

Effecten van begrazing op vegetatie-
structuur
De bedekkingsgraad van gras was binnen
exclosures gemiddeld lager dan in
begraasde plots (39% vs. 56%, P = 0.022).
Dat kwam vooral doordat er binnen exclo-
sures meer bedekking met strooisel was
(8% vs. 2%), wat waarschijnlijk komt door-
dat grazers de vorming van strooisel voor-
komen en de bedekking van grassen ver-
groten (Bardgett & Wardle, 2010). Verder
was de hoeveelheid kale grond buiten de
exclosures vaak groter, en vonden we in
de duinen (met name in Meijendel) een
lagere bedekking van korstmossen buiten
de exclosures (foto 7 & 8). Hoewel we uit
praktische overwegingen niet in bosjes en
struwelen hebben gevangen, was het dui-
delijk dat deze in alle gebieden abundanter
waren binnen de exclosures. Tevens was
de graslaag binnen alle bemonsterde
exclosures hoger, met uitzondering van de
exclosures op de Veluwe, waar binnen de
exclosures nauwelijks gras aanwezig was.

Fig. 3. Het percentage stikstof in het gras, deze
waarde kan als een maat dienen voor de voedsel-

kwaliteit voor sprinkhanen in de verschillende
begraasde ( )en onbegraasde ( )gebieden.

Symbolen geven verschillen tussen
behandelingen aan:

*** = hoog significant verschil (P<0.001),
*: significant verschil (P<0.05),

0: trend (0.05 < P < 0.1),
NS: Niet Significant.

DA = Drentsche Aa; JK = Junner Koeland; OVP
= Oostvaardersplassen; V = Veluwe; NHD =

Noordhollands Duinreservaat; ME = Meijendel

Foto 6. Het Schavertje (Stenobothrus stigmaticus), een soort die veelvuldig in de begraasde plots
van het Junner Koeland en de Veluwe werd aangetroffen (foto: Tim Faassen).

Foto 4. Sabelsprinkhanen, zoals het Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis), vonden we uit-
sluitend in de exclosures (foto: Maarten Schrama).

Foto 5. Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera brachyptera), een soort die uitsluitend op de Veluwe
binnen de exclosures werd aangetroffen (foto: Mark Grutters).
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het aanbod kale grond en een warm micro-
klimaat voor de ontwikkeling van de
eieren, waarbij de Blauwvleugelsprinkhaan
een extreem warm microklimaat prefereert
en de Zompsprinkhaan juist een veel meer
gematigd microklimaat (van Wingerden et
al., 1991). Dit geldt ook voor de Ratelaar,
de Bruine sprinkhaan, het Knopsprietje en
het Schavertje.
Een andere opvallende waarneming is dat
de drie kleinste sprinkhanensoorten, Knop-
sprietje, Schavertje en Gewone doorn-
sprinkhaan met aanzienlijk grotere aantal-
len in begraasde gebieden voorkwamen
dan in onbegraasde gebieden. Waarschijn-
lijk heeft dit te maken met één of een com-
binatie van de volgende drie verklaringen.
Ten eerste is het vaak zo dat kleine soorten
het meest profiteren van een verhoging in
de voedselkwaliteit die samengaat met
begrazing. Kleinere plantenetende dier-
soorten kunnen door hun relatief korte ver-
teringsstelsel alleen planten van een hoge
kwaliteit verteren, terwijl grotere soorten
ook lagere kwaliteit voedsel tolereren
(Yang & Joern, 1994). Dit argument kan
dus opgaan voor de Oostvaardersplassen
en de Veluwe, maar niet voor de andere
onderzoeksgebieden waar geen signifi-
cante verschillen in stikstofconcentraties
tussen begraasde en onbegraasde plots
waren gevonden. Bovendien suggereren
onze gegegens dat de voedselkwaliteit in
de bemonsterde plots in de duinen juist
negatief beïnvloed wordt door begrazing.
Wel moeten we benadrukken dat stikstof
slechts één van de vele factoren is die de
kwaliteit van planten bepaald. Daarnaast
weten we niet of de waargenomen effecten

van begrazing op stikstofkwaliteit veroor-
zaakt worden door óf een andere soorten-
samenstelling van grassen, óf doordat
individuen binnen een soort meer stikstof
bevatten als ze begraasd zijn, óf door een
combinatie van deze factoren. Voor de
Gewone doornsprinkhaan geldt dat een
groot deel van zijn dieet uit mossen
bestaat (tabel 2), die meer in begraasde
plots worden gevonden, waarmee ook
deze soort dus zou kunnen profiteren van
een verbeterd voedselaanbod in begraasde
gebieden.
Een andere mogelijke verklaring waarom
kleinere soorten algemener zijn in
begraasde plots, is dat deze makkelijker
‘onder de radar’ van predatoren als vogels
kunnen opereren, terwijl de grotere soor-
ten dat minder gemakkelijk kunnen, omdat
ze meer opvallen en minder wendbaar zijn
(Belovsky, 1990).
Een derde mogelijkheid is dat de kleinere
soorten (door hun grotere oppervlakte-
inhoudratio) profiteren van de hogere dag-
temperaturen in de kort gegraasde plots
(Barkman & Stoutjesdijk, 1987). Als deze
verklaringen juist zijn, kan verwacht wor-
den dat de juvenielen van de grotere soor-
ten zich ook vaker in de begraasde plots
zouden bevinden, maar helaas hebben wij
hier niet naar gekeken. Dit zou echter een
mooi onderwerp voor vervolgonderzoek
kunnen zijn, al is het niet makkelijk om
juvenielen te determineren tot op soorts-
niveau.
Het feit dat er uiteindelijk zo veel meer
sprinkhaansoorten in onbegraasde plots
werden gevonden wordt geheel verklaard,
doordat alle soorten sabelsprinkhanen

Discussie
Een eerste belangrijke waarneming is
dat het aantal soorten sprinkhanen in
begraasde plots lager is dan in onbe-
graasde plots. Op de schaal van onze plots
(64-500 m2) heeft begrazing door grote
grazers dus blijkbaar een negatieve invloed
op soortenrijkdom van sprinkhanen. Voor
planten suggereren de meeste (maar niet
alle) studies dat begrazing vaak juist een
positieve invloed heeft op de soortenrijk-
dom (Olff & Ritchie, 1998). Daarmee laat
dit onderzoek zien dat het effect van
begrazing op plantengemeenschappen
behoorlijk kan verschillen van het effect op
sprinkhanen.
Ondanks dat ons onderzoek in zeer ver-
schillende ecosystemen werd uitgevoerd,
waarbinnen de graasdruk ook nog eens
aanzienlijk verschilde, vonden we dezelfde
patronen: geen sabelsprinkhanen in de
begraasde plekken buiten exclosures, klei-
nere sprinkhanen meer algemeen buiten
de exclosures, en duidelijke verschillen in
vegetatiestructuur binnen en buiten de
exclosures. Dit doet vermoeden dat er een
eenduidige reactie van de gemeenschap
van sprinkhanen op begrazing bestaat.
Echter, we willen hier benadrukken dat het
effect van begrazing op specifieke soorten
vaak tegengesteld kan zijn aan dit patroon.
Om die reden hebben we tijdens dit onder-
zoek niet alleen gefocust op soortenrijk-
dom, maar ook op de samenstelling van
de sprinkhanengemeenschappen. Eén van
die aspecten van de soortensamenstelling
is de aanwezigheid van rode lijstsoorten.
Tijdens dit onderzoek zijn drie verschil-
lende rode lijstsoorten waargenomen,
waarvan er slechts één (Sikkelsprinkhaan)
uniek was voor exclosures. De andere twee
soorten, de Blauwvleugelsprinkhaan en
Zompsprinkhaan waren het meest alge-
meen in de begraasde plots van Meijendel
en de Drentsche Aa. Het is belangrijk om
te vermelden dat de Sikkelsprinkhaan, die
pas in 1968 voor het eerst in Nederland
werd waargenomen, als gevolg van kli-
maatverandering steeds algemener wordt
in Nederland (Kleukers, 2002), terwijl dit
voor de Blauwvleugelsprinkhaan en de
Zompsprinkhaan niet geldt (Reemer,
2012). De meest bedreigde veldsprink-
haansoorten waargenomen tijdens deze
studie profiteren dus van begrazing. Het
zou goed kunnen dat dit komt doordat
begrazing over het algemeen een positief
effect heeft op veldsprinkhanen. Net als
veel andere soorten veldsprinkhanen zijn
deze zeldzamere soorten afhankelijk van

Foto 7. Met name in de duingebieden was de oppervlakte kale grond buiten de exclosures
hoog, maar de bedekking aan korstmossen was er vaak juist lager (foto: Maarten Schrama).
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Gevolgen voor natuurbeheer
Heel kort samenvattend hebben we gezien
dat soortenrijkdom afneemt wanneer de
vegetatie begraasd wordt. Dit wordt volle-
dig verklaard door de afwezigheid van
sabelsprinkhanen in lage vegetaties, terwijl
zeldzamere soorten veldsprinkhanen juist
wel lijken te profiteren van begrazing.
Waarschijnlijk geldt voor veel sprinkhaan-
soorten dat de effecten van begrazing niet
‘direct’ zijn, maar ‘indirect’. Met andere
woorden: veel soorten reageren waar-
schijnlijk niet zozeer op de grote grazers
zelf, meer op de veranderingen van vegeta-
tiestructuur en/of voedselkwaliteit die met
begrazing samengaan. Als dit zo is, zul je
dus uiteindelijk de meeste soorten sprink-
hanen vinden in gebieden, met zowel korte,
begraasde (of bijvoorbeeld gemaaide) vege-
tatie als hogere, onbegraasde vegetatie,
met kleinere en zeldzamere soorten over-
wegend in het eerste vegetatietype, en
sabelsprinkhanen vooral in het tweede
vegetatietype. In sommige begraasde
natuurgebieden in Nederland worden dit
soort landschappen gerealiseerd met
extensieve begrazing: de grazers eten
slechts een deel van de vegetatie, waar-
door ze mozaïeken van hoge en lage vege-
tatie creëren. Dit gebeurt bijvoorbeeld op

de kwelders van Schiermonnikoog en in
het Junner Koeland. In andere gebieden,
zoals de Oostvaardersplassen, wordt bijna
alle vegetatie kort afgegraasd, en daar zul
je bijvoorbeeld nauwelijks sabelsprink-
hanen vinden. Het ligt voor de hand dat
soortgelijke patronen ook gelden voor
andere groepen (polyfage) ongewervelden
zoals bv spinnen, mieren, en cicaden;
vooral voor die soorten die voor hun ont-
wikkeling sterk afhankelijk zijn van een
specifiek microklimaat. Voor spinnen kun-
nen verschillen in vangstrategie tussen
hoge en lage vegetatie bepalend zijn voor
de soortsamenstelling (Wise, 1993) en ook
voor mieren is het microklimaat van groot
belang voor de soortsamenstelling (van
Noordwijk et al., 2012). Beheer wat gericht
is op mozaïeken van hoge en lage vege-
tatie zou daarom meer soorten kunnen
helpen dan alleen sprinkhanen.
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the two declining (or threatened) species
found in this study, Chortippus montanus and
Oedipoda caerulescens,had higher abundances
outside the exclosures. The same was true for
the small species of grasshoppers. This might
be caused by the higher quality of the available
food plants, or because of the higher daytime
temperatures in short vegetation. Concluding,
we suggest that grazing management is a sui-
table tool for the conservation of rare and
declining grasshopper species.
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