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(Brullé)) in Limburg
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Inlciding
De VuuÍlibel (CrocolhemÈ erythraea) lllguut 1)

staat bekend als e€n Indo-ethiopische soori
(Kiauia, 1968; SchorÍ, 1990). De sooÍi is wijd
veÍspreid in AÍrika en in he! gehele lviddel
landse Zêegebied en komt levens vooÍ van
klein-Aziè tol in Noord'lnd ë. In West- en N/idden-EuÍopa is ze inmiddels bekend uit diveíse

landen (zie onder andere Aguessê, 1968;
Landmann, i983; Nlaibach et a/., 1987; Otr,
1988i De Knjí, 1995i Wasscher, 1996). Ook
verder oostwaarls is ze in diverse anden geen
onbêkende veíschijning (Devai, 1976i l\,,lauersbergeÍ, 1985). As imínigÍant oÍ invasie-gasl
díingt ze via de groteÍe rivierdalen (Bhóne, Rin
of Maas) oí via de kusl noordwaaÍts.
Vanaí 1990 neemi hêt aantal waarnemingen
en localies van de Vuurlibel in Nedeíand en
Belgiè toe. In Bêlgië is de Vuuíibet in 1994 al
op negenlien iokaiies waargenomen (De Knilf,
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1995). Na de waarnem ng€n van Belle (1971,
1972) verscheen de Vuurlibel in 1993 weer in
Nederland, in dê provincie Zeeand. In 1993en
1994 is eí bijAxel wellichi sprake geweest van
een kleine populatie, lerwijl in 1996 dÍle manneljes zljn waaígenomen opWalcheren (mondmeded. L. Callê).
VooÍ Limburg is de Vuur ibel niel gehee onbekend. In 1968 wordl er dooÍ Belle (1971, 1972)

een mannelje vermeld van de rêchter [,4aasoever bijElsloo. Pas vanaí 1995 ijkt de Vuurli
bel in Llmburg een meer regelmatge verschij-

De Limburgse locaties
Na 1990 is de eerste Vuunibelin Limburg waaÊ
genomen in de Eijsder Beemden, namelilk op
16 juli 1995. In dalzeÍde jaar vogen eind juli
en begin augustus waaÍnemingen in hel dal
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Schinve d (labell). Ook in de Kerkeweerd, een
naluuÍontwikkê ingsgêbiêd aan de Belqische
zijde van de Grensmaas (ter hoogle van Ob

de Vuudibe wedêronr n Wersleníade en de
Doort gezien, maar tevens n de Enc'groeve

bichi), wordl de Vuurlbel waargênomen. Dê

te NIaasÍicht ên angs h€i Ru sscheíbeekje bij

huldigê viji vindplaatsen van de Vuur belin L m-

zjn weeÍgegeven in ÍiguuÍ 2. Dêze vjÍ
okateszijn alle gelegen in river oÍbeekdalen.
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De aard van de vindp aalsen

wjkl niel af van

de bioloopomschrijv ngen die andere auieurs

van de VuuÍibe gêven (zie bijvooíbeeld
Auchwad eral, T9S4iDommanget, 1987, Olt,
1988). De soorl verkiest zonn g gelegen wate

ren met goed onrwikkelde oeverzones. van
be ang is dal de waleref ond epe gedee ten
hebben dlê s zomeÍs snelkunnen opwarmen,
Ook is hei be angÍijk dat de oêveízones geschikle zitp ekken hebben voor de
'nanneljes.
Dezê gaan bij voorke!í zlten op onbegíoeide
bodemgedêelten, lage vegetaties ot gekn kte,
hor zonlaa aÍstaande p anlende en dlê z ch
ongeveeÍeen halvê meter toieen mêler boven
lret waleroppervlak bevrnden. Dichie hoge ve
getailes ztn mindeÍ gêschikt.
Daaí de Vuur ibel n de Doorl en Wêusienrade
hêt mêest Írequenl is waargenoraen, wordt op

Omschriiving van dc vindplàatsen
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kleinschalig landschap van bossen, kteiputten
en landbouwgronden (HeÍmans, 1996). Tussen

1920 en 1960 ontstonden ten gevotge van de
kleiwinning in dii gebied een tiental grotere en

kleineÍe putlen- Nadai de kleiplnen waíen
verlaten, liepen ze vol rnei grond ên regenwa-

De waarnêmingen van de Vuurlibel zijn atte
gedaanbijeen grotekleiputdiepara et tigtaan
de [,'lidde sgÍaai, êen traagsÍomende laaglandbeek. Desbetreffende kleiput is in 1992 ien
rJehoeve van de rijke maar kwelsbare amlibie,
ënÍauna voorzien van een voor wateÍ ondooÍlaalbare laag folie (Gubbels & Jonkman, 1 994).
De poel vait nu 's zomers niet meer dÍoog. In
het wateÍ oveÍheersen vegetaties van Smalle
waleeesl \Elodea nuttallil en Gewone waierranonkel \Ranunculus peltaius). 's Zorners zijn
deze waierplanten g rotendêels bedekl met een
drijvende laag dÍaadalgen. De poel heeÍt een
lemige bod€m mel aan de nooÍdzljde zeerftauw
oplopende oeveís. Dê rnaximale diepte bedraagtongeveer een meter. De plas lgt beschut
door een soorl houiwal van wigen, elzen en
bramen (ílguur 3). De oevers zellzjn vrijopen
en begÍoeid mel oveíwegend lage vegetaties,
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Het huidige plassengebied in het da van de
Geleenbeek is in 1992 door het Waterschap
Roer en Overmaas aangelegd ln een kwelrijk,
door greppels gedraineerd, weiland (íiguur 4).
De bovenste laag van hetweiland ls totop een

laag broekveen aÍgegÍaven. Er zijn diveÍse
plassen gecreëerd met brede, Ílauwe oeveÊ
zones, Zowelin deplassen als in de oeverzones

treedt kalkrijk grondwateí uii. In het terrein
wordl eên sponlane onh./ikkeling van de vege-

latre toegeslaan. Hel gebied woídt jaarrond
beg raasd door Galloway-runderen van dê Stich-

ling ARK.
De waarnemingen van de VuuÍlibelconcenlreren zich n de groolsie plas (opperulakte circa
500 m,). Hei beÍeÍt een onbeschadlwd, open

waler met een walervegetatie bestaande uii
Bíede wateÍpest lElodea canadensis), Aatvedetktuid (Mynophylun splcalum) en kranswier(Cáarasp.). De hogere, drogeredelên van
de oevers zijn begroeid met een ruiglkruidenvegelatie- Dê lagere, vochtige delen mei vaak
kalkrijke kwelzijn gÍolendeels open met plaaf
selijk een vegêlaiie bestaande
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,nílexus) ên Gewone walerb es (Ê/eocharls
palustris). Vooí een meeÍ uilgebreide (a)biotische beschÍijving van hel teÍein en van de

gelrotlen heriníichlingsmàalregelen woÍdt
veMezen naaÍ Gubbels el ál (1995).

dieren vlogen boven d€ gíootste plas in hel
gebied. Alhoewel zich enkele malen (kortduÍend) een landem voÍmde en de dieren meeÍ
dan uurgevolgd weíden, kon veídeígeen vooítp

antingsactivileil geconstateerd wordên, En'

lhousiasl geworden doordeze waarnenring zijn
herhaalcleliik bêzoeken aan Weusteníade qebíacht. De Vuurlibellen weÍden echteÍniel meeÍ
gezien. Wellichthangl een en andeÍ samen mei
het ln snei lêmpo verminderen van het opper

De Vuurlibcl irr De Doon en
In de Doorl zijn in 1995 en 1996 hooídzakeLijk

manneliike VuuÍlibellen waargenoínen. Per
leÍeinbezoek zijn nool íneêí dan livee exemplaren aangetroÍÍen. De dieren vogen boven
het open waleÍ van de herfgeÍichlê poe óÍ
zalen zonnend 0p open p ekles rn mel name
de nooídelijke oêveÍzone 01 de sooíl zich in
de DooÍ heeÍl voorlg ep anl s netdurdellk. De
waarnemirg van een e -alzeltend vrouwlje op
27 juli 1996 is mogellk ee. eersle aanw Jz ng.
Ook in WeuslenÍade zLln .oor.ameirlk mannelijkeVuuílibellen aaFgêiroíê' Heíbrjzijn op
een uitzondering na .roo: nreeí dan twee dieíon peÍ teíeinbezoek viaar!ênonren Tol grote
l-096 zes dieren
veírassing werden op 15
gezien: vier mannetles el. ::êê !roulrttes De

l!.

vlakte open waler als gevolg van de grote
dÍoogle- Pas dÍie weken lateÍ, op 7 juli, weÍd
de VuuÍlibel wêeÍ opgeínerkt. VooÍ hel eefsl
niel boven de gebíu ke ijke grole plas; op enkele kwelplêkken na was deze geheê opge
droogd. Twee manneties vlogen nu boven een

klein bÍonpoellje.

Status van dc Vuurlibcl
Oí de Vuuílibel in Limburg lot de blijvers zal
gaan behoÍên, zal in de komende jaren door
gerichte waarnem ngen op een aantal okaties
opgeheldeÍd wordên. Vooral Wêuslenradê he€il

de polentie om een levensvatbaÍe populalie
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Vuurlibellen le herbêÍgen. Zeker wanneer nabijgelegen gebieden langs de Geleenbeêkop een
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