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INLEIDING

De wrattenbijter is in Nederland een ernstig bedreigde sprinkhaansoort. Op de Rode
Lijst is de wrattenbijter zelfs als meest bedreigde soort opgenomen (Besluit rode lijsten
flora en fauna, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). In de ons
omringende landen is de wrattenbijter ook sterk achteruit gegaan en staat veelal te
boek als bedreigd.
In het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen bevindt zich één van de laatste
leefgebieden van de wrattenbijter in Nederland. Een tweede vindplaats is gelegen op
de Veluwe (Park de Hoge Veluwe). De populatie langs het Drongelens kanaal, ten
zuidwesten van Den Bosch, lijkt sinds het einde van de vorige eeuw verloren te zijn
gegaan als gevolg van het verlies van de schrale vegetaties op het kanaaltalud
(eutrofiering en achterstallig onderhoud).
Begin 2002 is in opdracht van de provincie Gelderland een rapport opgesteld met
daarinmaatregelen voor duurzaam behoud van de wrattenbijter in de Overasseltse en
Hatertse vennen (Krekels et al. 2002). Maatregelen die in dit plan zijn opgenomen zijn
in de eerste twee weken van maart 2002 uitgevoerd.
Tevens is in 2002 een monitoring opgestart waarbij tellingen zijn uitgevoerd van
adulte dieren in 2002, 2003 en 2004 (Krekels 2003, Krekels & Van Hoof 2004a,
Krekels & Van Hoof 2004b).
Sinds 2003 vinden ook tellingen in het voorjaar plaats waarbij de aantallen en de
verspreiding van de nimfen in beeld worden gebracht.
In de voorliggende rapportage zijn de resultaten van de monitoring in 2005 te vinden.
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Figuur 2. Huidige en voormalige vindplaatsen van de wrattenbijter in de Overasseitse en Hatertse vennen.
Oude vindp)e.te (tot 1992)
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• In 2002 zijn in dit gebied dieren heondokt.
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In rapport van 2001 benoemd als P2.
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2 MONITORING 2005

2.1 HET BELANG EN DE WERKWIJZE VAN DE MONITORING

Het volgen van de populatieontwikkeling Van de wrattenbijter is van groot belang. Met
de verkregen kennis is het mogelijk om te zien of:
•
de maatregelen succesvol zijn. Dit kan ook van belang zijn voor andere gebieden

1

waar in de toekomst maatregelen gewenst zijn.
•

er een bijstelling dient plaats te vinden van de getroffen maatregelen en/of het
gevoerde beheer.

Een goede monitoring wordt jaarlijks op een vergelijkbare manier uitgevoerd. Naast het
luisteren naar roepende mannetjes in de zomer is het zoeken van nimfen in het
voorjaar een goede methode om de aantallen en de verspreiding van de wrattenbijter
in kaart te brengen. De gevolgde methodiek en het tijdschema zijn terug te vinden in
bijlage 2.

1

2.2 NIMFEN

Op 13 mei is gezocht naar nimfen op de extensieve graanakker van SBB (gebied Ki),
in het aansluitende heischraal grasland (gebied K2) en op de SBB akker in het
westelijke deel (gebied K3).

Tabel 1 Nimfen van de wrattenbijter in 2005.

Datum

Gebied Kl en K2

Gebied K3

47

16

13 mei 2005

Nimfen in extensieve graanakker en heischraal terrein (Kl en K2)
Het aantal nimfen is met een dagmaximum van 47 behoorlijk hoog. Het betreft de
larven van eieren die in 2003 zijn afgezet.
De nimfen zijn aangetroffen langs alle zijden van de extensieve graanakker, waarbij de
hoogste aantallen zich bevonden in de plagstrook aan de oostzijde van de graanakker
(zie figuur 3). Dit jaar zijn er echter ook vrij veel nimfen aangetroffen aan de westzijde
van de akker, aan de kant van het paardengrasland.
Ook noemenswaardig zijn de waarnemingen van drie nimfen in de berm aan de
zuidzijde van het zandpad.
Nimfen in kernleefgebied K3
Het dagmaximum van 16 individuen toont aan dat ook dit jaar weer behoorlijk wat
nimfen aanwezig waren in kernleefgebied K3. Op één na zijn alle nimfen aangetroffen
in een smalle strook aan de westkant van de akker (zie figuur 4). Dit
verspreidingsbeeld komt overeen met het voorgaande jaar.

E:I
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2.3 ADULTEN

Adulten in extensieve graanakker en heischraal terrein (Kl en K2)
Het aantal waargenomen mannetjes is in 2005 met twee beesten behoorlijk laag.
Mogelijk was de piek van roepende dieren al geweest. Het aantal aangetroffen
vrouwtjes daarentegen was met een maximum van 5 dieren wel redelijk hoog.
Alle volwassen wrattenbijters zijn waargenomen in de graanakker (Kl). In het
heischrale deel (K2) evenals in de aangrenzende graslanden (de paardenwei aan de
westzijde en het grasland aan de zuidzijde) zijn geen volwassen dieren waargenomen.

Tabel 2. Volwassen wrattenbijters in kernieefgebied Kl en K2 in 2005.
mannetjes

vrouwtjes

totaal

29 juli 2005

2

5

7

18 auaustus

0

1

1

Datum

I
I
I

Adulten in kernleefgebied K3
Alleen tijdens het eerste ronde zijn wrattenbijters aangetroffen. Het ging daarbij alleen
om mannetjes, die op basis van hun aarzelende roep werden waargenomen. Vrouwtjes
zijn niet gevonden. Ook hier is het mogelijk dat de piek van roepende beesten al
voorbij was. De aangetroffen dieren bevonden zich niet alleen langs de randen van het
graanperceel, maar ook verderop in de graanakker. De meeste dieren zijn aangetroffen
in de westelijke helft van het graanperceel. Eén dier is aangetroffen in een
aangrenzende akker ten westen van de onverharde weg.

Tabel 3. Volwassen wrattenbijters in kernleefgebied K3 in 2005.
Datum

mannetjes

vrouwtjes

29 juli 2005

6

0

6

18 auQustus

0

0

0

602

totaal
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Figuur 3. Verspreiding wrattenbijter in de Overasseitse en Hatertse vennen
Monitonng 2005, Kemgebied Kl en K2
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Figuur 4. Verspreiding wrattenbijter in de Overasseitse en Hatertse vennen
Monitonng 2005, kerngebied K3
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2.4 VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN

Nimfen
Ten opzichte van 2004 is het aantal nimfen in kernleefgebied Kl aanzienlijk hoger,
terwijl het aantal in kernleefgebied K3 meer dan gehalveerd is. Desondanks is het
aantal dieren in dit laatste gebied ook nog behoorlijk hoog.
De verspreiding van de nimfen in 2005 is overeenkomstig met het voorgaande jaar. In
kerngebied Kl bevond de hoogste concentratie zich opnieuw rond de plagplekken aan
de oostzijde van de graanakker. Langs de westrand zijn dit jaar echter ook behoorlijk
wat nimfen aangetroffen. Ook in het aangrenzende grasland aan de zuidzijde van het
zandpad zijn nimfen waargenomen, overeenkomstig het jaar 2002.

Tabel 4. Wrattenbijters in de periode 2002 - 2005. Dagmaxima van nimfen
Kernieefgebied 1(3

Kernleefgebied Kl en K2

Jaar
2002

12

2003

5

4

2004

32

39

2005

47

16

?

In 2002 is in kernleefgebied K3 niet geteld.

A duiten
Adulte dieren zijn in kernleefgebied Kl ten opzichte van 2004 in vergelijkbare
aantallen aangetroffen. Opvallend was het relatief hoge aantal vrouwtjes. In
kerngebied K3 ligt het aantal waargenomen adulten in 2005 veel lager dan het aantal
in 2004, maar op gelijk niveau met het aantal uit 2003.

Tabel 5. Wrattenbijters in do periode 2002

-

2005. Dagmaxima van adulten,
Kernleefgebied K3

Kernleefgebied 1(1 en K2

Jaar

totaal

totaal
2002

6

5

11

2003

10

1

11

4

2004

7

7

31

2005

2

7

6

5

ir,

9

1

10

1

32

4
6
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3 CONCLUSIES EN GEWENSTE MAATREGELEN
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I
I
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3.1

CONCLUSIES

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van het onderzoek van 2005 zijn:
Adulten
•• Zowel in kernleefgebied K1-K2 als in kernleefgebied K3 is de wrattenbijter niet
achteruitgegaan. In K3 zijn de hoge aantallen van 2004 niet gehaald. Het aantal
dieren is ongeveer gelijk aan de aantallen van de jaren 2002 en 2003.
•. Aangezien de eieren gemiddeld twee keer overwinteren is er na het hoge aantal
adulten in 2003 hoop op een gelijksoortige piek in 2006.
De verspreiding blijft nog steeds beperkt tot de locaties Kl en K3. In het herstelde
kernleefgebied K2 zijn in 2005 geen dieren aangetroffen en er zijn vooralsnog
geen aanwijzingen dat de soort zich er vestigt.
•• De adulte dieren hebben zich in kernleefgebied K3 ruimer verspreid. De dieren
ijken zich verder van de akkerrand te verwijderen. Mogelijk is dit het gevolg van
het gevoerde beheer op de akker waarbij er een extra brede strook extensief
wordt beheerd.

De hoge aantallen nimfen leverden met name in kernleefgebied K3 niet de
verwachte hoge aantallen adulte dieren op.
-z- In kernleefgebied Kl werden evenveel nimfen gevonden als in K3, maar bleef het
aantal adulte dieren beperkt tot het relatief lage niveau van 2002 en 2003.
•• De nimfen bevinden zich veelal langs de akkerranden. Ook in deelgebied K3 zijn de
nimfen in de akkerrand, dicht langs het pad, aangetroffen.
•• In deelgebied K3 hebben de relatief geringe aantallen nimfen niet geleid tot een
laag aantal adulte dieren. De aantallen kwamen overeen met die van deelgebied
Kl en K2.

•:

In deelgebied Kl was ook
het niet algemene bruin blauwtje
aanwezig (als kwetsbaar vermeld
op de Rode lijst).
De soort is gebonden aan
kruidenrijke, schrale graslanden.
De rups leeft op diverse soorten
ooievaarsbekken en reigersbekken.

13
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3.2 GEWENSTE MAATREGELEN

Kernleefgebied Kl
De huidige omstandigheden, de rijkdom aan kruiden en het open karakter van de
graanakker zijn goed. Een optie is het deels ploegen van de strook aan de oostzijde
van de akker. Te denken valt aan een strook in de lengterichting van de akker.
Daardoor keert het open karakter weer terug en krijgen akkerplanten ook weer kansen.
Het volledig ploegen heeft niet de voorkeur, aangezien dan eipakketten van de
wrattenbijter omgeploegd kunnen worden.
Kernleefgebied K2
In het voorjaar van 2003 én 2004 was al duidelijk dat er in K2 opslag optreedt van
Amerikaanse vogelkers en grove den. Door het vroegtijdig uittrekken van deze jonge
boompjes is het gevaar van verbossing in de kiem te smoren. De opslag van
Amerikaanse vogelkers is het gevolg van zaad afkomstig van de inmiddels gekapte
oudere vogelkersen. Aangezien deze 'zaadbomen' nu verwijderd zijn is het eenmalig
uittrekken van opslag voldoende om het terrein voor langere tijd open te houden. In

2004 bleken zowel van grove den als vogelkers zaailingen te staan. Die dienen
verwijderd te worden.
Opslag van vuilboom en kleine eikenboompjes dient nadrukkelijk te blijven staan,
omdat zij bijdragen aan de structuurvariatie en dekking binnen het gebied.
Kernleefgebied K3

SBB heeft eind 2004 rondom de akker in kernleefgebied K3 een randzone aangelegd
die zowel voor de wrattenbijter als de akkerflora van belang is.
De buitenste rand van de akker is 3 ploegvoren breed geploegd en vervolgens niet
ingezaaid. Deze strook is te zien als verbreding van de berm en zal de komende jaren
niet geploegd worden. Vervolgens is een strook van twee meter breed geploegd en
evenmin ingezaaid. Deze strook zal eens in de 3 â 4 jaar geploegd worden.
De graanakker zelf zal in de toekomst nog extensiever beheerd worden; voor 2005 is
winterrogge ingezaaid met een regelafstand van 26. De zaaidichtheid is momenteel 80
kg/ha, maar zal in de komende jaren terug worden gebracht naar 60 - 70 kg/ha.
De vondsten van zowel vele nimfen als adulte dieren in kernleefgebied K3 geeft aan
dat de akker en het gevoerde akkerbeheer goed zijn voor de wrattenbijter. Het
gegeven dat de nimfen vooral aan de rand van de akker zijn aangetroffen geeft aan
dat de randen van belang zijn als eiafzetlocatie. Waarschijnlijk is de niet bewerkte
akkerrand een belangrijk deel van het leefgebied voor de eiafzet. Ook in kernleefgebied

Kl is te zien dat de akkerrand en de geplagde strook langs de akker dé vindplaats voor
de nimfen vormt.
Adulte dieren zijn ook dieper in de akker aangetroffen. Dit is zeer waarschijnlijk het
gevolg van het gewijzigde ploeg- en zaaibeheer.
Wat wel opvalt is het dichtgroeien van enkele niet ingezaaide terreindelen (zie foto's
hiernaast). Het betreft met name de strook langs de akkerrand die niet geploegd is.
Door de dichte grasachtige vegetatie ontstaat een ander micro-klimaat dat ongunstig
is voor de wrattenbijter. In 2006 zal nader worden bezien hoe de vegetatie zich in het
gebied ontwikkeld en welke maatregelen eventueel gewenst zijn.
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Twee foto's van deelgebied K3, bezien vanaf de zuidzijde. Langs het onverharde pad zijn drie zones te
onderscheiden: de onbewerkte akkerrand, een eenmalig geploegde strook die niet is ingezaaid en een
geploegde strook die evenmin is ingezaaid maar wel eens in de 3-4 jaar geploegd wordt.
Op de bovenste foto is te zien dat de gewenste openheid in de akkerstroken aanwezig is. De foto
onder is iets noordelijker gemaakt en direct valt de ongewenste verdichting van de vegetatie op in de
geploegde strook.
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Verbindingszone Kl -K3
Voor de verspreiding van de wrattenbijter is een verbinding tussen de
kernieefgebieden Kl en K3 gewenst. In het bosgebied tussen kernieefgebieden Kl en
K3 liggen enkele open gekapte duinkoppen die prima kunnen functioneren als (tijdelijk)
leefgebied en als stepping stones. In de loop van 2005 zal SBB door middel van
dunningen ervoor zorgen dat het gebied een meer open karakter krijgt. In 2006 zullen
meer bomen worden gekapt en de verbindingszone afgerond worden.
Voortgang monitoring
Uitgaande van de start van de monitoring in 2002, ziet het schema er als volgt uit.
Voor 2006 is een eindevaluatie voorzien waarbij met name het duurzame beheer voor
de volgende jaren een belangrijk aandachtspunt zal zijn.

Jaar

Actie

Resultaat

2002
2003
2004

monitoring, rapportage en overleg met SBB
monitoring, rapportage en overleg met SBB
monitoring en tussenevaluatie:
rapportage en overleg met
provincie Gelderland en SBB

Krekels 2003
Krekels & Van Hoof 2004a
Krekels & Van Hoof 2004b

2005

monitoring, rapportage en overleg met SBB

voorliggende rapportage

2006

monitoring en eindevaluatie:
rapportage en overleg met
provincie Gelderland en SBB

il*J
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BIJLAGE 1 WAARNEMINGEN 2005

waarnemer(s)

SG

aantal

datum

deel

acx

acy

René Krekels

nimf

47

13-mei-05

oost

182,3

423,1

René Krekels

nimf

16

13-mei-05

west

181,8

423,1

Rob Felix

man

2

29-jul-05

oost

182,3

423,1

11:30

vrouw

5

29-jul-05

oost

182,3

423,1

11:30

man

6

29-jul-05

west

181,8

423,1

11:30

vrouw

1

18-aug-05

oost

182,3

423,1

Rob Felix

-

Rob Felix
René Krekels

ii:

tijd

I
I
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BIJLAGE 2 WERKWIJZE MONITORING

De mannetjes produceren een kenmerkend en soorteigen geluid. Het tellen van de
roependemannetjes geeft een indicatie van de aantallen dieren. Een jaarlijkse telling
van het aantal mannetjes geeft dus direct inzicht in de ontwikkeling van de populatie
ter plaatse.
Eenandere geschikte methode is het tellen van de nimfen (jonge sprinkhanen).
Daardoor krijgen we inzicht in de exacte ei-afzetlocaties. Deze methode wordt
beschreven door Cherrill & Brown (1996). Het tellen van nimfen dient te gebeuren,
van eind april tot midden mei. Het is bij de nimfen van belang zo vroeg mogelijk te
inventariseren, omdat de dieren dan nog dicht bij de ei-afzetplaatsen zitten.
Uitvoering
De uitvoering van de monitoring dient te geschieden door iemand die kennis heeft van
de wrattenbijter en zijn geluid goed kan onderscheiden van andere soorten. Kennis
over deze sprinkhaan en zijn geluid kan worden verkregen door het boek "De
sprinkhanen en krekels van Nederland (Orthoptera)" (Kleukers et al. 1997) en de erbij
geleverde CD te raadplegen. Met name voor verwarring met de grote groene
sabelsprinkhaan moet worden gewaarschuwd. Dit is een vrij algemene soort in het
gebied die kan zorgen voor fouten in de telling. Het voordeel van een breder
georiënteerd karteerder is dat ook de verspreiding van de andere soorten goed in beeld
wordt gebracht.
Onderzoeksgebied
De telling dient het gehele huidige leefgebied, de potentiële locaties en de directe
omgeving hiervan te beslaan.
Tijdstip en weersomstandigheden
Volwassen wrattenbijters zijn met name in juli aan te treffen. In de komende jaren is
vier maal per jaar een bezoek noodzakelijk. Op deze wijze wordt de kans beperkt op
het missen van de slechts nog in lage aantallen aanwezige dieren. Indien het aantal
dieren sterk toeneemt in de komende jaren, dan kan het aantal bezoeken worden
beperkt tot twee ronden.
Het beste tijdstip op de dag is het einde van de ochtend (tussen 11 en 12 uur). Op dat
moment zijn de meeste mannetjes actief.
De weersomstandigheden tijdens een telling moeten voldoen aan een aantal
voorwaarden:
• temperatuur > 20 °C,
•
weinig wind (windstil tot matig),
• onbewolkt.
Voor het opsporen van de nimfen is de maand mei de juiste periode. Vier bezoeken
zijn noodzakelijk. Op deze manier wordt de kans beperkt dat bij geringe aantallen de
vaak lokaal geconcentreerde nimfen gemist worden.
Rapportage, evaluatie en kosten van monitoring
Ieder jaar zal de monitoring op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit moeten
worden uitgevoerd, om vergelijking met voorgaande en toekomstige jaren mogelijk te
maken. Een korte verslaglegging daarvan is jaarlijks gewenst. Daarbij dienen de
weersomstandigheden, de aantallen dieren en de exacte vindplaatsen op een kaart te
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worden ingetekend. Daarnaast is een weergave van de ingrepen en het gevoerde
beheer noodzakelijk.
Een tussenevaluatie is na 3 jaar gewenst. Daarbij worden de eerste resultaten op een
rijtje gezet en de ontwikkelingen in relatie tot het gevoerde beheer bekeken. Een
eindevaluatie dient na 5 jaar te worden opgesteld.
Uitgaande van de start van de monitoring in 2002, ziet het schema er als volgt uit

-

Resultaat

Jaar

Actie

2002

monitoring, rapportage en overleg met SBB

2003

monitoring, rapportage en overleg met SBB

Krekels 2003
Krekels & Van Hoof 2004a

2004

monitoring en tussenevaluatie:

Krekels & Van Hoof 2004b

rapportage en overleg met
provincie Gelderland en SBB

2005

monitoring, rapportage en overleg met SBB

2006

monitoring en eindevaluatie:
rapportage en overleg met
provincie Gelderland en SBB

20

voorliggende rapportage

II
1
1
1

