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I'rleiding

De Rivierrombout lconphus navipes) heeh
van allê Europes6 gomphiden het gmotste ver-
spreidingsgebied (Ílguuí 1). Het reikt in hel
oosten tot Oost-Sibê ë en NooÍd-China, in het
westen tol de Benelux en FrankÍijk. In West-
Europa is het v€rspÍeidingsgebied slerk vêÊ
bÍokked en in de loop vên deze eeuw zijn de
meestê populaties u tgeslorvên (SUNLNG &
[4ULLER, 1996). lJit Nedeíland zijn veÍsplside
vandplaatsen uit hel midden van het land be-
kend. Hêt meíendêel van de gegevens stamt
uil de negenliende eeuq mel de laatsle
waarneming uil 1902. Tot vooí enkole iárên
ging ínen eívan ull dát de RivieÍÍombout vooÊ
goed uit Nederland verdwenen was (Was-
scHER & VAN ToL, 1993).
Recente ijk werd de sooÍt in Duitsland op
diverse plaatsen teniggevonden, ondeÍ ande-
íe in het Rijnsystêem (kader 1). Ook in NedeÊ
land dook Gonphus flavipes weeÍ op. In 1996
werd een la&s gevonden tussên het lill6me-
leÍiaal van het koelwalersysleem van de

ËPON-enêÍg ecenlrale bij Nijmegen. De hsr-
komstvan hel dier stond ter dlscussie. Hetwas
mogelÍk dal er eên Nedeílandse populatie in
de Waal aanwezig was, maar het werd waar-
schijnlijker geachl dál de larve mel RínwateÍ
uil Duilsland meegekomen wês De mogslijk-
heid dat de lárv€ niet uit de Waal maar via hel
l,4aas-Waalkanaal uit de [4aas aftoÍnstig was,
weÍd onwaarschijnljk geachi (HaBRAKEN &
CRoMBAGHS, 1997).
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IGder L
De uitbreidinq \t^n Go ryhns
JlnviI,?t ii Weit-Europa

Dê teÍogkeer van de rivieíombout in Nederland

staat niet op zichzêlí Deze vogdê op een speó-

lacllaire opmars in ándere Europese anden, met
name Duilsland. De d chlslbijzljnde populatiêsdiê
(waaGchjilijk) geduêide de gehee eeuw áan

wezg zj. geweesl bev.den zich in de rivieren

de Oder en de Sprêe in het Dlits Poolse grens
gebed (DoNArH, 1985; MLrrER, 1993) ei li dê

Lore en Alier in Ffankrjk (ZEBE[, 1962) Dt
waÍer na 1929 ook decennià áng dê enige vind
piaatsen ln Wesl Eu.opa. Een andere re aliel
dlchtbj geegen populatie was dêze eeuw áan-
wezg in dê Noord ltaliáanse Povlákie (CoN

scLo,1950isuHLNG & líiirER 1996).
Dê ee6le signáLen van de uilbreidlnq dienden

zch aan in 1991 Toen werden n de Oóstenrijksê
Donáu voor het eersi sinds de 19e eeuw laruen
hudjesvàn G. i/av&esgevondên (ENMANN 1992).

n 1992 en 1993 weden op vitÍ plaatsen in de
D!tse Elbe la.ven aàngelroÍien (BRUMMER &

MÀRrENs, 1994). Vanai 1996 stêeq hei aanta
meldingen in hoog tempo In ditjaarwerd dê sóoÍt

vinllrlutscn kr Cd,t,hrr,4b in \\r( lnn't,r
m dc irrf 90. Rnicrcnr I Odu.n Sprrc,2 ELb..

3- $I.\.r, 1. Ri n, 5' Loirr, 6- Donr!, 7- Itgnitz.

wederom op verschilende paálsèn in dè ELbè

gevonden, tol in de deelslalen Niedersachsen en
schleswlg Holstein. ook in 1997 werden nieuwê

vndplaatsen langs deze.ivier ontdekl. n dafjaar
dook G. ,ávrpes bovendiên in andere Duitsê rv e-
.en op: in de Weser bj Bremen en n de Rjn bil

Worms ên Kobienz (GEssEN, 1997; MLLLER,

19S7: NENUS & ScFNETDER 1997t RÉoER. 1997;

ZoRNER, 1996). Vooralde vindpáatsen langs de
Rijn zji vái be àng vod Nederlaid
Hel aanla vindplaalsen anqs de Riln is in 1998

aaizen jk u tgebred. De dichtstb0zitndê vid-
paáts langs deze rivier igt nu bijKêllen (BLÀNKel

a/., l998iFFEYHoF ei€l. 1998) G táv'pes werd
voor hèt eè6t snds mêer dan een êeuw weer ln
dê deelsláal BeieÍen gevorden in de nver de
Regniz (WERZTNGER & WERZNGER, 1998). De
soort beêk oók n de deeslaat Bremen langs de
Weservoor te komen (RUDDEK, 1998).
li FrafkrÍk zijn naast de bekende vindpaalsen
vooralsnog geen nieuwe popu àiies ontdekt (peÍs.

med. J.-L. Dommanget).

na"r^,/Conphus irlipe\ tn w.nn Luta]r rl
tht ri'rÍirt. l1h.\ l. Otlo .i'l Sl'rr', 2. EI)t, 3-
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IGder 2.
Larven van Cot,tDh s llnt itrc\
in dc ËPON-centrále"

De EPON @nlrale ligt aan de zlidehjke oeve.
van de Wáá|. slroomài/aaÍls len opzichte van

Ntmeqen (Amersíoortcoórdináten: 145-430).
Dêze elekhciteilscenhale gebruikt water uil de
wad om de installalies te koelen. Dlt wordl
ingezogen via een lnlaat n een kene haven,
die n open verblndrg staar ner de Waal. Dê
inláêtiigt. àflrankeijkvanhelwate.pèil. ééntoi
zes meter onder water. l-lel ílleÍ waar het
watêÍdoorheen gaal, wodt regelmatig bemon-
sierd op macrofálná door de Vakgroep Aqua-
I sche Oecolog e van de Kalholieke Un versile i
van Nijmegen. De monslers betrefi€n êen d€sl
van hêt mêtêriáal dat gedurende 24 uur in de
r lleF is achtergebleven Tot en mei september
werd dit materáál êens in d€ tw€s w€ken

ordezocht vanat oktober gebeude dit váke.
(ze tabel). Dê ondeElaande rabe gêett êên
ovezichr van de látoen van Gonphos navipes

die hierbt zin aangetofien.

Datum Aanral

5 Vt 1996 1

v-r998 3
vt 1998 4
v - Í998 7
v t 1998 8
tx - 1998 6

16- X-1998 1

21 X,1998 1

23 X 1998 2
2-Xr-1998 18

3 Xt- 1998 26
4 - Xt- 1998 31

5 Xt 1S98 14

10 - xt- 1998 1

2-Xl -1998 1

De máand november vormt met in tolaal90 áÈ
ven een ilinke uitschietêr. Het grootsts d€€l
hiedan werd vlak na het oplreden van de
extreem hoge walerstánden eind oklobsr /
bêgin nóvember aangetroÍÍen op 2 Um 5

De larvêvondsl was aanvankelik gêen aanlêi
ding voor ondezoek naar hel voorkomen van
Gomphus í/avDes in hel Nederlandse riv'eÍen-
stelsel. In 1997 wêÍd niet naaÍ de sooÍl ge-
zocht en er werden ook geen laruen in de
EPoN-centrale gevonden. Toen daaí in 1998
loch weer larven gevonden werden. weÍden
diveísê excuÍsiês gehouden langs de Waalom
de soort te zoeken De resultalen van dit
ondeízoek worden n dit arlike gepfesenleerd

Invcntarisatics in l99B

In 1998 werd min maal vjÍtien maal gêÍicht
naar Gomphus íavlpes gezochl De eeÍsle
maa weÍd de soort gevonden op 17 jun. Het
betroí een dood vrouwtje dat mel een vleugel
in hel aruehuidje was blijven siekên Het deÍ
weíd gêvonden op êên zandstíand angs de
Waál In een n euw natuurontwikkelingsgebied
de Weurise Buitenlanden, een kilomeleÍ ten
weslen van de EPoN-centrale. Twee dagen
later weíd de sooÍt op ver plêatsen lêngs de
Waal ten oosten van Ntmegen qevonden.
Later in hel jaar kwamen nog lientallen latuên
ierechl in de Íllers van de EPoN'cenlrcle
(kadeí 2)
In lotaalwerden in 1998 aangetrofÍen: 123laF
ven, 11 larvênhuidjes en 12 jonge imagos
(waarvan 2 mannelies, 8 vrouwties en 2 onbe-
paald)(tabel 1). Aldeze dieren weÍden gevon-
den in 8 kilomeleÍhokken (veÍdeeld oveÍ 7
uuíhokken) langs dê Waal, van Wêurl in hêt
weslen tol lvlillingen a/d Riin in het oosten
(figlur 2,3). Deze paalsen liggen veÍspÍeid
over een aistand ván 20 k angs de Íivieí. EÍ
werd ook eenmalg gezochi angs de NederÍljn
brj Wageninsen en langs de lJssel bil Zwolle,
maar hieÍ wêfd de soort niei aangetroffen
De larvenhuidjes werden tussen aanspoelsel
gevonden in de vloed ijn van de zandstfandjes
tussen de kribben. De imago's werden vrlwel
a emaal aangetroÍÍen in Íugtevegelate in de
d recte nabijheld van de rivêÍ (figu'rr 4,5) Hel
valt op dal alleen jonge d eÍen weÍden waar-
gênomen, en ook dal deze oveí een lange
periode werden gezien: van ha Í jun tot bina
hálí augustus.
TÍdens dê excursies werden slechls weinig
andere libellensoorlên aangetÍoffen. Hel
meest opvêllênd was de vondst van diveÉe
laÍvenhuidjes van de beekÍomboul {Gomptrs
vulgalÀsimus) langs de Waal {GouosMrrs,

i1 lrn.lD'hu ) ( I t).)r; )
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1998). Ook in de filterc van dê EPoN-centrale
zÍn larvên van deze soorr aangetroffen (mond
med. BaÍry Kellehef). In hei andelljke libel
enbestand (stand I december 1998)zjn geen
fecente waamemlngen van iÍnagos van deze
soort angs de Waal aanwezig. Welzijn eÍ nog
onbevesUgde berchten dat dezê daar rêcent
gezien zijn (pers. mêd. [4. van der Weide).

FiBuuÍ a. Vn{\nms Cd,!/,rrrlqrntm hnss dc
Wxal (lvcuftsc Buncnhndcn). Op d. adÍdgRftl
de El'ON.ccntfulc, \'.rr hNcr \.Í]er gcmmlff
hr dc iiltfs v$ her L{,(l\$tc,$6teen.

Discussie

De nieuwe waarnemingen tonen aan dat Gom-
phus tayipes terug is in NedeÍland. De vondst
van alleen larvenhuidjes zou de mogelÍkheid
hebben opêngelaten dal deze ínet RijnwaleÍ
uii Duiisland waÍen meegedÍeven. Uil de vond-
sten van vee jonge exemplaren op diverse
locaiies blijkt dal dê soorl zlch daadwerkêljk
vooirplant in dê Waal (ervan uiigaande dal niet
ale arven mel de Rin ut Dutsland zijn
meegevoeÍd). Deze waarnemingen sluiten aan
bij de opmaís van de Riviêrrombout in Duiis-
and (zie kadef 1). De vondslen bÍ Weurt ziln
momenteel na de vindplaalsef langs de Loire

a
a

a

sit. n|nrc tht r\rntlNhaf colnphus flay\rrs n?r

Jrnrl (wauÍr' Buih\l ktdt). (rt th. rt.k{hm'tut tLt
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n Frank[k dê Ínêest wêstêlijke in het areaal

Gamphus flavipes s een zoÍneÍsooÍt d e
wenig gesynchÍonsêêrd utkomi Dit wordt
veroozaêkt doordal niel, zoals bij vooÍjaars-
soorien aleen larvên van hel aalstê stadium
de aatste wnter nqaan, maar ook eerdêre
stadia (ML]LLER. 1993). Het is daárom net
vÍeemd dat verse magos werden waarge-

angê peÍiode, van halflun tot
bina lraliaug'rst'rs Langs de oder (Dutsand)
werdêi zefs a vanaí begn mel ulkomende
dieÍen waargenomen ([/]urrER. 1993). Wel
opmerkêllk s dat alléen longe diercn werden
gez en en geen uitgehaÍdê indivdLren. volgens
SUHLTNG & N/ILTLLER (1996) trckken de jonge
dieren eersi van hel wateÍ weg en kêrên na
ciÍca veertien dagen terug nêar de riv er a s ze
ses achtsfrjp zijn. Het s ondu de tk waaroÍn eÍ
geen geslachtsrjpe dieren werden waar
genomen. verdêrva t op dat er meervrouwijes
dan 

'nannettes 
zijn waargenomen (respec

t evelilk achl en lwee), maar dii zo! gezen hel
k e ne aantal d êÍên toeva kufnen zijn.
Dê dichtheden tken laag. Dl is bilvooÍbeed
ook zo langs de Duitse Elbe, waar vaak maaf
enkele magos wofden aangêtrofien langs êên

rivedraject van enke e klomeiers. Larvenhu d-
les zin daar eclrterwelmet têntaien bijelkaar
sevonden ([,4]rrtER 1997)
De nieuwe vondslen scheppen meer duide

iklred over de hefkomst van de arven in dê
filters van de EPON-centÍale (HASRAKEN &
CRoMEAGHS, 1997). Aangenomen mag woÍden
dat deze gewoon ul de Waal aíkornst g zln
Hel s nêt waarschijnlijk dal dergetke aan-
lalen iarven a emaalu I Du lsland aangevoefd
worden en ook zln er seen aanwilzinsen dat
dê larven uit de l\,4aas afkomstig zouden zjn.
flet mag echler niet !itgesotên worden dal de
soofi zch ook in de lvlaas voorip ant
Hoe de sood zich utbreidt is nog ondudellk.
[4oge jk worden de ê]eÍen ên/of arven meê-

sevoerd met de rivier In de rijpinsstld k!nnen
ook de magos zich verbreiden. EÍ zjn indi
vidlen op 25 k ometer afstand ván hêt voort
planiinsswêler waarqenomen (SLTHL Nc & N,4uL

LER 1996) n 1998 werd waargenomen dat
een jong vrclwtle tenlalen meters orÍhoos
vloog en naar de ovêÍkant van de Waa vêÍ
dweên (Ínond mêd Rêne Krekels) Dedefen
n de Rijn kunnen daar va dsperse van de
magos terecht gekomen zijn Ínaarookin het
arvale sladium va het Vlan Donaukanaal.

Figuu 5. \'ifatLIl' a;',,/,rx\ /r,, ir \ l,f,!\ (L( \ t rr,t]: tL. t\'tn!l rho. ti\nIlru\ lLryirfs rr1
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OveÍ de oozaken van de terugkeeí van Gom-
p/rus tav,irss kan alleen gespeculeeíd worden.
Fe ijhl dLrdêlt. dàl rÍet de vêrbet€Íde wdLel
kwa itet van de grote dvieíen aan een belang-
rijke randvoorwaarde voldaan is. VooÉl hel
zuursloígehaltê heeft zich de laatsle decennaa
hersteld lot normale waaíden (BRrNk êl a/.,
1990) SUNUNG & [4!LLER (1996)ste ên echleÍ
ddr her zuJÍslo'gehàlle e- de daldeziohed
van gifsiolÍen geen ai te groie invloed hebben
op gomphidênlarven.
l\,4ogelijk spêlen ook vêfanderde Íysische
ornstandgheden een rc. Hierbij kaf gedachl
worden aan een aanlalg!nstige zomers waaÊ
bij de víouMies oplimaal hêbben kunnen Íe-
p.oduceÍen (SUHLTNG & Í\,4ULLÊR, 1996). De laat'
sle tientallen laÍen bljkt ook dê walerlempe-
rêluur van de R!n toegenomên te zJn met on-
geveeÍ 2 'C (BRNK er ê/., 1990). N4isschien
heeÍt dil eívooÍ gezoígd dal Gonphus flavipes
de levenscyclus in de Nêdêrlandsê rjvieÍen

l(\.ik r('nl\r.r \ nnr!!) \ n' h'1?trh(nli,\ (n
(;,,,/,lrr /l,r/Lr ir N.(lrr IrLl. !\,r r..'d ,,ti.l]Írtl
tlrtrt nnnl\ rlnthlt liriitl!\ lINitrs rr,1,r"rrr ,, rr.
\ttLí|th^. \thtl n 'hn

MogelUk is ook van invloed dat door naluuÍonl-
wikkêlingspíojeclên de íiviêren weer ooÊ
spronke ijke kenmefken teÍugkrijgen, zoals
een hogeíe dynamiek en natLruíijke oevers.
Hierdoor zal de oppervlêkle delritusÍijke íiviêÊ
bodem, het gepÍeÍeÍeeÍde substraat voor de
larven (SUNLTNG & MIjLLER, 1996), toenemen.
De meeste waamem ngen langs de Wàalwer
den echleí gedaan langs onnatuudiike, ge-
kanaliseeÍde rivieÍdelen Een andeÍe, mindeÍ
voor de hand liggende vêrklaring is êen
genetische en/of gedragsmatige aafpassing
aan de nielwe oÍnsiand gheden.
BRock et a/. (1997) vermoêden dat er een
combinalie van bovengenoemde íactoÍen in
hel spel is, die vooÍ hel eeísl in honderd jaar
weergunstig !itpakl voor G. fiavrpes. Op gÍond
h ervan zou vêMachl kunnen worden dal dêze
omslandgheden over enige Uld weeí minder
gunstig worden, waaÍdoor de weslgÍens van
het areaalweeí naarhel ooslen verschuiÍ1. Hel
is ínsschien êen soorl de sne op deÍgelÍkê
verandeÍingen reageeí zodai sprak€ s vaf
een pulseÍende areaa grêns ([,4uLLÉR. 1995).

Hoewel de terugkeeÍ \an Gomphus flavipes
een positiet sgnaal s, s het nog geen reden
om te juichen. Recentelijk zln er vee veÍan
deÍingen opgetreden in de samenstellng van

D.tum í Sladium/gêsláchtCoórdlnalen
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de íiviêdauna, maar hel zijn vooral wein g k-
tische mm gÍanten die ons land b nnenkomen.
Veel van deoorspÍonkelljke inheernse ívierfa!-
na s nog stêeds afwez g (BRTNK el a/., 1990).

Oprocp

Het za zeeÍ inleressant zijn om de onlwikke-
ling \ar Gomphus Ílavipes dê komênde jaíen
le volgen. Het is daarom van belang dat iêder
jaar de bekende vindplaatsen langs de Waal
bezochl worden. DaaÍnaast is de kans Íeéeldat
de sooÍtgevonden kan worden op andere plaal
sen langs de Waal en mogêltk ook langs de
andere grote rivieren De Waal ziel er westelik
tol Goanchem ongeveer heDelfdê uit als brl

Nijmegen, dus ogenschijnlijk s er geen reden
om aan te nêmên dal de soorl daar nel zou
vooÍkomen De vindpaátsen geven aan dat G.
íavlpes genoegen neeml met onintercssanle
dêen van de íviêr. Hei wordl zeeÍ op pris ge-
sleld ndien waarnemingen woíden doorge-
geven voor hel landelljk libe enbesland.
RiveÍen hebben n de laalsle decennia rcátief
weinig aandachl gêkÍegen van ibêllenonder-
zoekers Daarom is het de moeile waard om
ook mel andere gomphiden rekening te
houden in hel Íivieíengebied. De vondsten van
lêrvenhuidjes van Gomphus vulgatissimus
langs de Waalwaren zeerverrassend Wellicht
kan ook deze soorl op meer plaatsên gêvon-
den worden. Verder ztn ook vondslen van
Ophiogonphus cecilta (LNNAEUS. 1758) en
Onychaganphus farcipatus (FouRcRoy, 1785)
n et ondenkbaar, gezien dê íecente uitbrc ding
van deze rivieF en beeksooden elderc n
Euíopa (SUHLNc & [,4uLrER, 1996).
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Summary

R. M. J. C. Kleuke6 & Ivl. Reemer,1998. The
return oí the Yêllowlegged Oragoníly

lconphus flavipes (Charpetrtier)) to the
Nêthe.lands. Brachytron 2{2): 52-59.
Until a íew yeá6 ágo Godph,s /ay&ês was
thoughl lo be enincl in lhe Nehedands. The
last Íe6r& daled frem 1902. The discovsry oí
a laNa ol this species in lhe coolang-waler Íl
teÍs oí a powerstaÍoÍ i. 1996 indicated lhál
Gomprus ,aylpes might have reluhed lo lhe
Nelh€rlands. In 1998 nore ladaê werê Íound
at lhe poweElallon and severalíeldlrips w€r€
lndenaken to conírm lhe relorn oÍth€ speci€s,
Al eisht localilies alons lhe rver Waa (lowe.
course oi lhe Rhine) near NLtm€g€n in lh€
easterr párl oÍ the Netheránds, leneral aduls
ênd/or exuviae weÍe Íound. This provês Ihái G
t7ávlpes has returned as a breeding speciss in

lhe Dulch riversyslem The rêcêÍrt rêturn ot
Gomphus íavipes coresponds with the expan-
sion in Ge.mány. The causes oíthe expansion
arenolcleaÍ l. seaÍch íor G íavtpês along lhe
rjver Waá|, several exuviae of G. vulgalssimls
were íound as well This spêciês had also nor
been @orded in laÍge Dutch rive6 íoÍ a long

Odonala, Gomphidae, Gonphus flavipes
(ChárpentieÍ), The Nethenánds, rodiscov€f y
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