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Inlciding

De ten zuiden van l,4aasÍicht gelegen St
Pietersberg staat bekend om zin, naar Nedets
landse bêgíippen. buitengewone flora ên
Íauna Dil is hel gevolg van de zuidelikê lig
ging, de kalkrijke bodem en het gevareerde
andschap Waarnem ngen van de KanaaljufÍêr
(Cercian lindenii) n 1992 en de Zuideljke
oêveÍlibel (Orth€lrurn brunneum) n 1995
deden vermoeden dat het gebied ook voor
libellen bijzondeÍ is. De voornaamste wateren
van het gebiêd liggen in de Encigrceve, een
íneígelgroêve die nog steeds in produktie is
(ílguuf 1). DaaroÍn weíd de gíoeve in 1996 en
1997 nadêÍ ondezochi. Geschikte biotopen
vooÍ ibellen zÍn te ondeÍschêiden n plassen

{íiguur2) ên kwelplekken (ÍguuÍ 3), beidê dooÍ
kalkÍtke kwel gevoed Beide biotopen en hun
typrsche bewoners woÍden nader besproken

Dc rvaarnenringen

De gmeve weíd bezocht op 29,uli 1996 en op
28juni,20en 26iuli, 16 en 17 augustus 1997.
Tabel 1 val ds waarnêmingen van de zes
plekken ln de groeve samên. T€vens woÍdt
een overzcht gegeven van de waarnemingen
die op de beÍg zijn verricht Alle in de tekst
bespÍoken waarnemingen z'jn, lenzÍ anders
veímeld, aÍkomslig van de auleurs, In de loop
deÍ jarên zjn 33 ibellensoorlen in en op dêSt.
P etersberg aangelÍoffen. Hleívan zijn eÍ tien
slechls eén of twee maal als zweíveí aan
getrcflen HierondeÍ bev ndl zich de Beekrom,
boul (Gomphus vrlgatiss,imus) wáarvan in
1938 en 1949 éen exemplaar weÍd veÍzameld.
Enkele soo(en komen in grcot aantaloveralin
de groeve voor Daarvan is h€t talÍijk voor-
komen van de Bruinrode heidelibel (Sympe
lrrrn strto/alum) hel meest opva lend De soori
planl zich mêssaal vood in alle watercn van de
groeve, behalve misschien in de Zuidplas. In
tolaal wêÍdên honderden verce daeíen en laÊ
venh!idles gevonden. Op 28juni 1997 werden
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er bj éen haal door de dlchte krênswier-
bêdekking vaf de beek in de Middenkwel
lienlallen laÍven gevangen Anderê heide,
libellensoortên zijn opvallend schaa.s De
aanwezighead van de Zwarte heidetibel
lsynpetrun danael, een schaaÍse soort in
Zuid-Limburg, hangl samen met een nfl!x van
deze sooÍ in 1997.

In de diepeÍe delen van de gíoeve zitn door
kwel gevoede plassen aanwezig die tol drie
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metêf diep zijn De twe€ noordelijksle daarvan
hebben zowel steile oêveÍs als zeer ondiêpe,
vlakke delen. Langs de kanlen zijn vooÍname-
lijk Grcre lisdodde lTypha latifolia) en lage
kruiden aanwezig. In hetwatergíoeien planten
zoats AaNede íuid (MyÍiophylun spicalu,,\,
Veenwonel lPolygonun amptrb,urn) en Smalle
wareípesÍ lEtodea nunallii). De omgeving be-
staat uil ruigles met opslag van bomen. De
Zuidplas (hel Encimeer) is oudeÍ en in gebruik
als visvijvel Deze plas is bajzondeÍ heldeí met
in het midden een bijzondeí uitgebíeide be,
gÍoeiing van l€ívedeÍkruid. Langs de oevers
gíoêien ondermeer Grcte lsdodde en Gele
plomp (Nrphár /utea). De plas is omgeven
door een parkachtig landschap.
Op 15 juli 1992 werden twee manneties
KanaaljuÍfer bovenop de St Pietersberg
gevangen (W WaKKTE) Dit deed veÍnosden
dat een populati-. van deze soorl zich in de
groeve zou bevnden. Deze werd n 1997
gevondên op de Zuidplas, hoewel ook op
andere passen losse mannetjes ziin gezlen.
De hoogste aantallen, inclustei eialzetlende
tandêms, waren aanwezig rond de rijke
AaÍvederkÍuad-begÍoeiing. Ze vliegen hi€Í
samên mêt hose aantallen Kleine Íoodoogiuí-

íet lE$htomna y/r?u/um) en Watersnufiel

lEna agna cyathigetun) en Íustên op de uit
het waler stekendê áren van hel Vedê*íuid.
De hogê àantallen van de Blauwe bÍêed-
scheenjuffer (P/arycnerrs perntpes) bij de
Zuidplas doen vermoeden dal ook deze soon
zich hieÍ voortplant. Het is daaÍmee één van de
weinige plaatsen in Nederland waar hij niet bij
stromend water vaorkoml.
In 1997 is dê Vuurlibel (Crocothemis sry-
lhraêa) niet meer waargenomen op de lokatie
bij Weustenrade (schrift. meded. J. HERMANS).

Daaídoof vormên de populalies van de Enci-
gÍoeve en De DooÍt op hei moment de enige
Limb!rgse populaties. De mannetjes Vuuí be
patrouilleeÍden langs de oeveís en op de
Zuidplês boven de vederkruidvegetatie. Deze
plassen vertonen gÍolê overeenkoírsten met
de bioiopen beschrevef door HERMANS I
GLTBBELS (1997). Hoeweler geen larvenh!idies
werden gêvonden is hêl waêíschjnljk dal de
soorl zich in meerdere passen vooÍtplanl.
De plassen zijn vermoedelijk ook geschikl vooÍ
de Plasromboul lconphus pulchellus). Hieí-
van wed slechls één vÍouwlje gezien. Deze
soorl is door haar gedÍag en korle vlieglijd
echler gêmakkelijk over het hooíd le zien.
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I(\!clplel(l(cn
Dê kwe plekken bestêan !itgevareerde moza'
ïeken van ondiêpe, stilstaande en stromende
wa1êÍtjes. Door vêrschjlen in hoogle, be
dekking en soodensamensle ing van de vege-
iate heeíl ieder plasje (aÍhankêlilk van diens
ouderdom) een ander karakler Hel waler z ei
vaak me kachlig van de kalk, waardoor vrouw
tjes die eeÍen hebben afsezel eÍ wl beriipl uii
klrnnen zen. De belangÍilkslê kwelbeêk
stfooml vanuit de Ívliddefkwelzu dwaarts naaÍ
het diepste deelvan de groevê. Dê bodem van
deze beek heefl een dichle bedekkins van
kranswieren (Chara sp ).
Zeer karákleí suek vooí de kwe bioloop is de
Tensere srasjufíer (/schnura punitia). rl)dens
de bezoeken werden tientallen
plaren aangeÍotrên De poplratie n de Enci
groeve behoorr waarschjnljk tot de srootsle
en meesl bestendigê van NêdeÍland.
Vermoede ijk eveneens beperkt lot de kwe-
pekken s O. brurreum. De vondsl van een
ínannetle in het Pope mondedalop 24ju 1995
was de d recle aafeding om de groeve n

1996 nadeí te ondeÍzoêken HieÍbj wêrden
indêrdaad dfie terÍiorialê mannêljes aan

setÍoÍfef. In 1997 werden zeven aryenhu djes

gevonden op Írrssen (Jurcus sp.) rondom een
ondlep poeltle in de Uiddenkwel Langs de
beek dle her stfoomt weÍd tevêns een man
netje en éen aÍvenhu dje van de BeekoeveÍ
libel (o. coêruiesce,s) sevofden
n 1997 is ook vooriplanling van de ZweÍvende

he dêlbê (Sympetrun fo,sco/ombli) vasl
gesteld. ÏÍdens het nvasejaar 1996 nam
R. vaN DER NELM op I lun een vrcuwtje in de
groeve waar. Op 30 mei 1997 werd een man
netjê gevangên op de befs (4. Vr EGENTHART)

en zowe op 28 junl als op 20 ju i voog boven
een pas ln de l\.4 cldenkwê een teÍitoÍiaal
mannêtle Op 16 ên 17 auguslus zjn hier verse
exernplaren en 34 exLrviae gevonden. De plas
waaÍ dê arvenhuidjes werden veÍzameld wjkt
aÍ van de meeste andere kwelpassen Op
deze paats s hel waler Íelatiefond ep, kaa en
warm. Hêl is dê engê plas waar regelmatg
groepen meelwen zlilen en hel v/ateÍ is er Íjk
aan Íabenvo edig ondooÍzchlig doo.de kalk
Dê vêgetátie besiaat uit biezef, d e vercpre{l
n het waieÍ staan, waarop de larvei ul
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Discussic

I de Tr Lio oe.ê rorr ê^. 9.oor aê-là /urop
lijke sooden voofdie voor Nederlandse begrp
pen zedzaam ziln. Een aantê hiervan s in ons
land ste|k gebonden aan pionlerbiolopen
(t. pumitio, o brunneum, O. caetulescens.
S forsco/onbr) en in zêkeÍe zin ook S slrio/a-
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Ehallàgha cyathigerum

Pyfthasona nymphula

Crocathenis ertthrcea

Írn). Door dê kale grond en de gêringe diepte
wáÍmen de wateren in derselijke biolopen snel
op. Gewoonlilk groeien dezê plaatsen snel
dcht waardoor poniêÍsoorlen sechts enkêlê
jaren sland kunnen houden In de Encigroeve
is dii om twee redenên mndeÍ het gêva.
Enerzijds ontstaat er door de voortdrfende
gÍaafactviteit steêds nieuwe b otoop Anders
zijds bemoêililken de rysische eigenschappen
van het bodemtype veea pure kalk, de
ontkiem ng van panlen. Het verschil tussen
natle bl!bbêÍ in de winleren u lgedrcogde, keÈ
ha|de kalksleen in de zomêÍ is vooí vêel
plantên te êxtreem. Naast de vooddurende
aanwezighêd van ponieÍbiotopen is ook de
beschutte ligging van de wateÍen gunstig vooÍ
warmte-Íninnende soorten. Eên verselijkbare
stuatiê is in Nederland alleen uit de sreen-
sroeve bi W nierswijk bekend HeÍ komen
eveneens drie soortên oevedibelen en een
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beslendage popufatie va I pumilio vool
(KETELMR, 1997), maar ontbfêken gÍole door
kwel gevoede en íijk begroeide plassen
waatop C.lindeniier C. erylhlaea vooÍkomên.
Wellchl is een deÍgelijke fauná ook aan te tre-
Íen in dê nog onvoldoende onderzochte
kle nere groeven in Zuid-Limburg.
Tot slol is de slGtegische ligging van de
Encigroeve in het uilerste zuiden van ons lafd
natuurlijkvan belang. Hel is goed denkbaar dal
het L{aasdal êen coííidor voÍmt waaíangs
zuidelijke sooften zich naar hel fooden kun-

lbekomst

Dê Encigroeve is een. in enlomologisch en
florislisch opzicht, zeer bijzonder gebied mel
ultstekende mogelijkheden voor natuufonf
wikkeling Voodoprg gaat de exploitalie van de
groêve echler gewoon verder op de plek van
de Middenkwel zal de mergelwinning binnen
een à lwee jaaÍ herval wordên De Weslkwel,
Noordkwel ef NoordpLas zulen over ongeveer
lien jêar volgen (schÍÍl meded B.J RuK,

Sunrrnarr'

Dijkstíá, K.-0.8.. D. Groenendijk & v. Kalk-
man,1998. Odonáta oflhe Out6h Sl, PieleF.
berg. Bhchylron 2(1): 23-27.
33 species ÍecoÍded tÍom the Dulch Sl.
Pielersberg (Lrmburg) are I sled. Suiláble brèed
inq habilals are pÍesent in lhe Encigr@vê. a
ma,lquaÍry whch s slll n pÍoduction. Íwo dis-
tinót habtal rypes cên be dstingush€d herei
seepáge areas with shárow ponds and small
slreams and cleaí wèllvegelatêd lakês Thê
falna has.ernarkabe soulhern áfíinities with
reproduction oÍ Sympecma fusca, Ce.cioí ln-
denii and Cracothemis e.tlhËeá n lhe lakes
and lschnurc punilio. Onhehum btunneun,
Odhetrun coetule&ens and Swpelrum lons
colonb,t n Ihe seepáges. Sympetrun stjolalun
is paíiculany abundaíll. The exploiraiion oí rhe
qoáÍry and ils physicalíealuÍês p@vidê lhe con
tnuing presence oí pionesr habilals Íor the
sêepagê species whilsl mosr ol rhe lakeswill be

Odonára, Sr Pietersberg, À4aêslricht, Limbufg,
The Nehenands, marl quarÍy, habital

ENCI). VooÍdeelvan deze h€Ínieuwde mergel-
winning is dat de essentiele pioneÍsituatie
vernreuwd wordt. wal zeeÍ belangÍijk is voor
bepaalde soorten libellên Bil verdere uit
dieping zullen uileindelijk echter alleen diepê
plassen onlstaan waardoor de kwelbiotoop
met zÍn bijzondere soorten verlofen zal gaan.
Alleen de Oosl en Zuidplas zullên in dê huidi
ge vorm blijven bestaan. Door opslag vaf
bomeo op de oevers beslaat het gevaardal de
waarde van de oostplas voor libellen zal aíne-
men De Zuidplas wordt momefleêl beh,oerd
als viswater en is daarom gevrijwaard van
dichtgroeen. Voorlopig zal de Encigroeve een
bijzondeÍ libellengebied blijven, waaí nieuwe
verrassingen niet zijn uil te sluiten HieÍbij valt
te denken aan een vondst van een populati€
G pulchellus in de nabaje loekomsl. Meer
spectaculêiÍê ontdekkingen zoals d€ Gaffel
ware.juÍÍet lcoenagrion scitutun) en de
Tweevlek (Êprtheca binaculata), zijn echleÍ
ook n et geheel denkbeeldlg.
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