
Een vondst van de Rivierrombout (Gomphus

flavipes(Charpentier)) langs de Waal

l,M,PM. H'rbraken &. B.ll.f .M. Crorïbaghs

Lrleidirrg

Begin 1996 is in de EPON-Centrale te Nijmegen
gestart Ínet een vsonde?oek. Per !ur z!igên
iwee pompen e k 7300 mr water u I de Waal
aan, Dit woídt dooÍ Íilters ge eid en hel afval
wordl opgevangen in twee verzamelbakken,
Naast veel afval komen hler ook v ssen en an-
deíe oÍganrsmen in têrêchl. Om de twee we'
ken woÍdt hieÍ een ondeízoek naaÍ de aanwe-
zige vissoonen uitgevoeÍd
Op 5jun weÍd ereen opvalênde (nog levendê)
libe en arvê gevonden. Hei dier kon niei drrecl
op naam worden gebracht, Door fretaÍgeplatle
abdomên, degroeneÍlankênên de korte, dikke
spreten was wel mêtêen du de jk dal hêt êen
Gomphus-sooÍl belÍol
Het dier werd teÍ deleíminatie meegenomen.
l,,|el behulp van verschillende delêíminalio-
iabê Lên en dooÍ versch lênde bellenkenners
werd hetdjereendu dig gedete rminee rd als êen
larve van de Fiv e rro mbo ul, Gomphus flavlpês,
De vondst van deze soort s spectaculair om-
dat hel dier n Nooíd wesl.Europa als !iigê.
slorven woÍdl beschouwd en sinds 1902 nret
meêr in Nederland is waargenomen-

Larven vun Comphidae

Larvsn van Gomph dae ziin van andere Ani-
soplera larven le ondêrschê den door de op-
vallend korte en brede, vierdelige voelspíetên.
De larvale ontwikkeling duurl díie rot vieÍjaaí.
Larven leven in hetzand oílussen ande.e liin6
maiera ên op de bodem van de rver, voor-
name lk in de bultenbochlen, Daar evenzêvan
dê arven van Ol gochaêla ên borsle worrnen

lchironom dae).
Een arue van de B vieíombout ondêrschêdt
zich door eên aantal kenmerken van de laíven
lan andere Gomphus-soorten. Zo bezilïen de
schenen van de middelsle polen geen graal.
spoor, is het negerdê sêgmênt van het ab-
domên langer dan breed en draagt het zesde
abdomensegment een lalerale dooÍn (BeL-

mann. 1993: Heidemann & Seidenbusch, 1 993)
(Íiguur 1). Dil zijn kenmeÍken die een zekêre
delelminaliê mogelijk maken De larve rs he
laas dood gegaan, mogelilk doordal hei dieí
door het nzuigen \4efd beschadigd. De larve s
in a cohol gecons€ rvêerd en opgenomên n de
collect e van Jan Nêrr.ans le L nne.
ln Nedeíand zjn vjÍ soorlen van deze Íam ie
waargenomen- Naasl de RivieÍromboul zijn dal
de BeekÍomboul. de Plasromboul. de Gaíêl'
libel íOphiogonphus cecilia) en de Kl€inê lang
libel lonychogomphus Ío,.c/palrs). Alleen van
de BeekroínbóLrlen de Plasrombo!l komên nog
levenskrachlige popLr at es n NedeÍland voor.
De overige soorten worden zjn a ang uitge
slorven rnaar iriêrvan zlln de aatsie laref wê
enkele incidentêls waaÍnemingen in Nêdêíland
gedaan.

[,cologic cn vcÍspÍeidiirg
van de Rivierronrbout

Dè RivierromboLrl is een bewoner van grole ri-
vieÍen. speciaal in dêbênedenloop. Het biotoop
ovedapt gedeellelik dal van de Beekrombout,
welke meeÍ êen soorl is van bovenlopen van
íivieren en van bekên. De par ng van de RlvieÊ
romboul beginl n de lucht. maaí elndigl op de
grond. E eren worden dooÍ het wllÍjê aan hêt
wateroppeÍvLak etgêstrekên. De egperiode is
van eindju lol begln augustus. Gêmiddê d legt
een wijÍje 450 tot 500 eieren (Suhlrnq A MulleÍ.
1996) Afhankêlijk van de wateÍtempeíatuur
duun hel l9 lol 44 dagen vooídal de eieíen
uitkomen. B€nedên dê 16,8'C siagneerl dê ont-
wikkeling van de e eÍen (Sulrling & l/lii ler.
1996). Gezlen hel late tjdstp:n he1 seizoen
dat de eieíen wordên ge egd, zu en vêêl ê è-
ren oveÍw nteren. De soorl s uipt Lr I vanaÍ be
gin iunitoi begin auguslus en imagos vliêgên
rond vanal midden juni 1ol de eerste helÍl van

Van oorsprong loopt het verspíeid ngsgebied
van de soort van Oosl ên Nrlidden Furopá tol n
S beÍiè. I het wesiên berêikt hêt oorspronke-

Bt1tut|lj", I (lt: l 5



Itke verspíeidingsgebied van de Rivieíombour
G-flêvipes ílavipes haat grens in Duirstand en
OosGFrankÍijk (de íivieÍen de Allier en de Lojrc).
Ook zijn er waarnemingen van de soorl u I Ne.
derland, Luxemburg en Engêland bekend, zo.
dal dê soori ook n dezê landef as inheêms
mocht wofden beschauwd.
Tegenwoordig |s de sooí in EuÍopa zeldzaam
en koml slechts lokaal voor. In Nedeíand zijn
waarnemrngen bekend van WolÍheze, l\,look,
Rottefdam Leiden, G ip, Brummen en Arrhean
(Wasschêr ela1, 1995) Na 1902 is de RivieÊ
romboutechlêr niei meer n Nederafd gemetd.
In het westen van Duitsland s de soort sinds
1929 nlêt n€er gevonden (Bê lmann, 1993). h
hel ooslen van Duilsland en verder oostwaaÍts
tot in Oost'Sibêíië komên in sommiqe gebie-
den nog gíote Ievefskíachugê populailes van
de soort voor. Naar hêt zuiden koml de RivieÊ
romboul n0g in eên kleine gêisoleerde popula-
te in Zu idwest- Fran krilk voo r (Suh ng & t\/tti er,
1996). WateÍveÍvui ng, norma isaiie en kana i-
salie van riv|efen heeíl een slerk negatiel el-
Íecl gehad op dê veÍspreiding van de BivieÍ-
romboul. De laalste jaren is de sooít heÍontdekt
langs de Havêl E be en Donau,

Rcc lte waameming

Waarde laÍve van de RvieÍÍombout oorspron-
kelijk vandaan komt, is mo€iliik te zeggen.
Nergens !i1 de dlÍecte orngev ng van NedeÊ
land 2ln recerle ijk waaÍn6rn ngef van larven
oÍ imago s van de Riverrornboui geme d.
De eêrstê mogelilkheid s dat de waaínem ng
in Njrnegen êen gevolg is van larvale drfl.
waarschlnlijk als gevolg van êsn van dê hoog-
waterpêÍiodes in de winteÍ ven 1 993/94 oÍ 1 994/
95. Wat bêtreft de hefkomst van de tarve zijn
er n píincipe dantwee moge ijkheden. De larve
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kan va de Fijn n dê Waal teÍecht zin geko-
men. De cenlra e onttreki zijf koelwater Lrii het
ÍVaas Waal kaíáaL. Vanuit de Waal is de larve
dan in het Maas-Waal kanaal leíechlgekomen.
De aÍstand tussen de Waalen hêtaanzuigpunt
van de cenlÍale bedÍaagl c íca 800 mêler. Ook
ken het zjn dal de arve via de [,4aas is aange
Voerd, en vervolgens n het [,4aas-Waal kanaal
t€rechi s gekomen. De weg vanlil de Waa
naaf de EPON-Cêntrae is vÍilvan bafriàres en
relatieí kod. DaaÍenlegen zou hel djeÍ vanuil
de Maas twee sluizen hebben moelen passe
íên en een ruim lwaalf kilometer lang kanaal
Íie1 nagenoêg St staand water moêten oveF
bíuggen. Dl ljk n êt erg waarschilnllk.
Een tweede nroqeliikheid s dal hel hier e al-
zêl van een zweruênd wijÍte betreít. U t het
stíoomgebied van de Rrln ziin enkele waahe
mingen van de Rivierombout bekend (Suhling
& Mriller 1996: Schorr 1990).
VooÍalsfog lijkt ons dê êe rsle hypothese, arvale
dfft. de mêest waarschjn ijke. waaÈ ide arve
via de Bjn en de Waal uiteindellk n dê cen
trae terecht is gekornen. Het mogê duideitk
zjn dal éen zwallw nog geen zorneí maakt ên
dai mêt de vondsl van één larve nog geen
sprake is van de leÍugkeervan de soo( in Nê-
deíand. Toch voml de vondsi van de lawê eeíl
duidellk bewils dat men de nalLrur noo I mag
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onderschalten, ên hel íeit dal sooíen al de
cennia lang in Nedeíland zijn uilgesloruen, nooit
een argumenl mag ztn om de leíuqkeer van
de soorl in de ioêkomst uii ie slu lên. Hoe ver
ve end de lroogwaterper odes vooT veel men-
sen ook geweêst mogen zln, vanu I het oog
punl van naiuuronlw kkelng was hêt een
boeiende gêbeurlenis Oí êí nu nog veêl gê-
schikte leeÍgebiedên vooÍ Gomphus llavipes in
ons Í vieíenlandsch ap le v nden zijn valt te be-
t\Àilelen. Onlboss ngen de introductiê van
landboLrw en vêêlêêt. bedjk ngên ên ontgron
d ngen hebbên geleid tot eên situat e d e sleÍk
afwrikt van hel ooÍspÍonkelijkê rivreÍenland
schap. De natuuÍwaaíden zijn sreÍk aÍgeno
men. Als belangrijke knelpunten kunnen woÊ

1 Hel vrijwel ontbreken van mêestromende
nevengeu en rnet de karakler stieke slro-
mings en subslÍaatkarakleristiêken.

2 Hel ontbíeken van natuuíliike rivieroeveÍs.
De niet naluurlilke oevers van de hooÍd
slíooÍn vormen door hun samensle ing en
door de hu d ge (te hoge) riviêídynanriek
(piekaÍvoeÍen/scheepvaart) geen gesch kt
leeÍgebled meef voor karakleÍsieke rvier
gebondên soorten

3 Door de aan\rezigheid van zomerdijken en
door hel p aalsvinden van p ekaÍvoeren
slaan de u leruaarden m nder vaak en ge-
durende een kortere pêr ode onder waleÍ

Summary

Habrakên, J.[/| P,M, & B,H.J.llÍ, Crombaghs,
1997. Discovêryol a lawaoÍ ComphrcÍtavipes
alonslheWaÊ|. Arachytron 1 (1)r 3-5.
Or the 5th oi JLrnê 1 996 a ivrng larva of Gomphus
travriÈs $6 Íound m ltle resiluê oí lhê cooling-wá-
terliheB oÍlhe EPON power sration ar Ntmegên
This wasthelirsl record oíthe specles in Íhe Nelh
eÍlandssince1902 Poulonandcanaizalionoiiv-
ers have calsêd ilsextinction n mostolwestern
Europe. lwas rêcêntly redrscovered along some
Geman ivers. Thê cml ng-waler is èxtràcted from
a @d @nnêcling fte Íiw6 !\,hal (Rhinê) and Mes
(Meuse) which oíiqinare in Gêrnanyand Fran@
Íespectively lls€€ms probablelhal laftaJdrifi . duê
10 high water in rêcentw nlers, êxplainsiliis rêma|k
able dlscovery Th€ Rhine isihe mosl lkelysource,
lhêrè being a fumbeÍol baÍiers in th€ canálfrom
the olheÍ sidè The irnportan.ê olthê regeneÍation
ol Íiverine habitals for the possible relurn ol
rr4xW;6s ct Gonpnusnavipes lo Tle NetheÍlands

Dê komsl van het plan Oo êvaaÍ (De Bruin ei
al.. 1987)belekende een ommekêerin h€l den
ken over dê toekomsl van ons fivieÍenland-
scllap. Het eco og sch lrerstel van de gíotê r-
vieren s nmiddêls ook ullgangspunt van de
ovêrhedgeworden en speelt êên belangrjk Íol
in de Derdê nola waterhu shouding en fret
'NatuuÍbeleidsplan . Laten we hopen dai de url
voeíing van dergelijke plannen (die inmiddels
al op diveÍse plaalsen plaats vindt) niel al le
ang meeí op zich laat wachten. Hêl 2ou Ínooi
ziin, als de vo gende B vierrombouten Nêder-
land bere ken êr ook daadwêrkê ilke vesl
gingskansen zijn vooÍ deze zeêí Íraaie. karak
leÍislieke riviêrsoorl
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