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lnleiding

ln zoei water leven andeÍe soorlen d eÍen en
panten dan in zoutwateÍ. Waar zoele wêteren
overgaan n zoule, veÍanded de sooÍlen-
samenstelling, maar deze verandêring is

meestê geleidelÍk ên de diveÍsiteii aan sooÍ-
ten neemt aÍ. Hei s algemeen bekend dat
bÍakke wateren vergeeken mel het zoete
water en de zee bijzonder soodenarm ztn.
Bekend bij ondezoekers in het zoule milieu is
de KromÍÍe van Remane, die aangeeÍt dai
malg brak waieÍ (3 4%") een miniÍnum aan
soorten laat zen. Dêze kromme is voor een
beangrijk dee gebaseerd op de macÍofauna,
maêr ook op de (klenefe) meioÍauna en hel
zoóplankton (RÉMANE & ScNLTEpER, T97T)
À,4eesial is er een oveígangsgebied Ínet ken-
mêrkende bÍakwater-soortên. Onder deze ken-
meÍkende sooiren bêvinden zich echtêr geen
libellen. Bj een oplopend zoulgehalle ên afnê-
mende diversiteit vedwijnen de meeste iber
lensoorten nameijk sneL (UMEozoR, T993).
Slechls enkeê libellensoortên kunnen zich nog
in lichl brak wateÍ voorlplanten en de ínate van
salinileit waarbll deze voortp anling nog voor-
komt verschilt per libellensooÍt. Juist in de
Nederlandse Deta (de zêeuwsê en zuid-Hol-
landse eilanden die tezêmen de NedeÍlandse
Delta voÍmên worden in dit arlikel verder aan-
geduid aLs de Deha')is dê oveígangszone van
zoui naarzoêl in diverse geled ngen aanwezig.
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In de Delta zljn totop heden 36 soorten llbeien
(Odonala ) waa rgenomen waarvan veeíien luf-
fêrs (Zygoptera) en 22 echte libellen (Anisop-
tera). Hietuan is bijtien soorten jufieÍs ên veer-
tien soorten echte ibellen succesvolle voort
planling vastgestê d in de Delta (W llE, 1999),
waarbij beek dai 60% respeclievelijk 65% van
deze sooÍten zich voort kunnen pianten in mln
oÍ mêeÍ bÉk wateÍ. ln tolaa werden in de
Delia op circa 225 locailes arven gevangen
dan wel huldjes verzamed en dê chloÍidên-
waarde bepaald (BÉLLE, 1986i KREBS, 1981;
1984i 1985; 1990ai 1990bi WaTERSCHAp

ZÉEUwsE E LANDEN (1986-1998); WEEBER, 1979
ên veldÍnêtingên van dê eerste auteuÍ n h€t
sêizoen van 1998). Het bestaan van voort'
planting van i be len in bíak water s bÍ veel
libêllênwaaÍnemêrs niet of nauwelijks bek€fd.
In deze bijdrage wordt daarom de schêarse
bêstaande (veelal buitenlandse)kennis van de
nvoed van salintet op hel vooÍkomen van
ibellenlarven en resultaien van veldmelingen
n de De ta samengevat.

Brakwater definitie

Ale oppervlaktêwaleíen bevatlên opgeloste en
vaste organische en anorganische verbindin
gen. De ioiale onenconcentratie noeml men
de salniiêit. Dêze wordt bijna vollêdig bepaald
doofde positieígeladen ionen Ca", Mg", Na+

ichl brak / slightly brackish
malig brak / moderaiely brácklsh

sterk brak / slrong y brackish
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ên l<r en^ de negalief geladen onen HCO3,
COá, SOí- en Cl . In bíakke wateren sebruiki
mên als maat voor het toiale ionengêhalte
vaak de chloÍiniteit, omdat dê concenÍaUe van
chloride-ionen vele Ínalen hogeÍ is dan d e van
allê andeíe anionen gezamenljk. EÍ zÍn veel
pog ngen gedaan om bíakke wateren le classi,
ficeíen al naar gelang fauna, floía en het eÍbij
behorende zoutgehalle (ScHM Dr-vaN DoRp,
1979i VR|E, 1987). De in deze studie gebruikle
en in têbel 1 weergegeven rypeí ng van bÍakke
wateren is ontleend aan VENTCE (1959). ln de
Delta zijn in a deze klassen levende laÍven

Osmoregulatie

De meeste dieren die in een aquatisch mitleu
leven, woÍden geconfÍonteed met het p.o
bleem van hun waiefiuishouding en zouAegu-
latie (osmoregulatie). In zoei waieÍ heeft het
lichaamszout, veêlal nalriumchloride, dê nei,
ging om op te lossen in hei orngevingswateÍ
teMijl dit omgevingswater, dooÍ de hogere
zoltconcenÍaÍie in dê lichaamsce lef, de
legenovergeslelde weg wilvolgen (het lichaam
in). In zoul water is de situatie ju st andercom.
In het geval van zout oi brak watêr is het
negaUef geladen ion chloride (Cl ) de belang-
rjkste limterende Íacloí die hel vooÍkoÍnen
van libellen bepaall (Kaura, 1968). LibellenlaF
ven diê blootgestêld worden aan verhoogde
zoulconcentraties, moêlen hun lichaamsvloel
sloí op een constanie ionensamenstelling ziên
te houdên oÍn le kunnen oveíeven. Reg!latie
van de interne lonensarnenstelling vindt plaals
mêt behulp van gespecialiseede huidcellen.
Deze gespecialiseerde cellen bevinden zich bi
laíven van de echte libellen ln de ademhalings-
kamer Deze wodl gevormd door de ênd
darm, dlrect achter de achter ijfsopen ing. Vee
lbellenlarven pompen actief water door de
achter ijísopening naar binnen en buiten. De
laÍven pompen sneller in water met een zeer
laag zouÍ gehalte (WCHARD & KoMNcK, 1974;
KoMN cK, 1978). Het pompen van de einddarm
is dus nodig vooÍ zo\íei de ademhaling als de
osmoÍeguatie. ln gespecialiseerde cellen be-
vinden zich kanaaltjes die, dooraclieÍ ionen op
te nemen oÍ uii le scheden, de samenstelling
van de lichaamsv oeistoí constant houden
(TEMBHARE & KHAN, 1988). De meeste libe len-
sooÍten kunnen dal slechts in bepefkte ínate,

wanl \íereldwlld is er maaÍ één libel die zijn
optimale voofkomen n zeewateí heeft. Dl is
Erythrodiptax berenice (Libel ulidae), een her-
delibelachlige soort van zoutwat€rmoeÍassên
aên de kuslen van Noofd-AmeÍika. Larven van
dezê ibel kunnen de samenstelllng van hun
lichaamsvloeistoÍ nog conslanl houden bij een
exleín zoulgehalle van ongeveeÍ dílemaa het
gehalle van zeewateÍ (DuNsoN, 1980).

Libellenlàrven en saliniteitsgchalte

In loiaal is in dê Deltê op crca 225 localies
waar vooÍÍplanling van libellen werd vast-
gesteld de chloridewaarde bêpaad. In írim
90% van de locaiies zijn laruen van het Lan-
laanr)e llschnuQ elegans) gevonden en in r
20% larven van de PaaÍdenbijte. (Áeshra
mixia). De Gewonê oeverlibel (Afthetrum can-
celatum) en de Klêlne roodoogluffeÍ {E4l,
thronna vindutum) zjn op 1 5% van de
locaties aangetÍoffen teMij de overige soorten
slechts op éen iot vijÍ locaties zin gêvonden
In ÍguuÍ 1 is hel voorkomen van lbe en arven
v3n vercch llende sooÍen weergegevên len
opzchle van dê salinitetskasse. n ondeÍ-
staande wordt hel waargenomen vooÍkomen
van ibellenlarven beschíêvên voor de n
tabe 1 weergegeven klassen.

SteÍk biak tot zout water (> l0%o)
ln sieÍk brak tot zout wêter kan wêarcchjnljk
gêen enkele soorl zich echl voonplanten. Wel
zijn levende larvên van veÍschi ende soo(en
gevonden in wateÍen d e in de zomer lijdelijk
sterk brak werden (Íiguur 1). Het is de vraag or
deze soorten zich ook ondef dergeljke om-
standigheden ontwikkelên.
Het Lantaarntje koml nagenoeg oveÍa in de
Delta voof. Deze hoge abundanlie kan worden
veÍklaaíd doordat deze soorl onder dê libellen
naasl een hoge tolercnlie vooÍeulrcÍéring, ook
een rclalieíhoog zoutgehalte kan weeÍstaan.In
vee maiig brakke tol brakke delen komi hei
Lêntaamtje dan ook als enige voortplantende
sooÍt voot Boven een chloÍidewaaÍde 4,5%o is
echter duidelÍk eên afname in aanlalte zien en
boven 7%o woden ze nauwelijks mêef aan
getrofien. Er zijn echteÍ laÍven aangeÍoffen in
waieÍ waaÍ door vêÍdamping geduÍende een
dee van de zomer hei choÍidengehalle toe-
neemt iot maar liefsl 18,9%0 (LrEFrNcK, 1926j
K|Atna, 1965, KREBS 1990a).
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De Bauwe glazenmakeÍ is op Schouwen bl
Zierikzee aêngelroÍfen in wateÍ met een sa in -
teilsgehalte van 0,16 - 0,78%", gemiddeld
0,34%" (gebêseerd op nêgen metingeni n = 9).
Evêneens werden in een sloot in de G.oot
BeddewaardepoldeÍ (Schouwen-Duiveland)
larven aangelroÍfen Dil is eên ondiêpê slool
waaÍ het saliniteatsgehalte binnen éen seizoen
vaÍieerde van 0,15%, lot 1.15%". met êen
gemiddelde van 0.43 (n=15) (KREBS, 1984i
1990b) In een andere slooi was de gemid-
dede salinitel 0,33%", met een ínaximum van
1,17%o In Zeeuws Vlaanderen is de sood a s
rarve gevangen n een wareÍgang mer een
sainleit van gemiddeld 0,13%0 en mêt een
max mum van 0,34%o (WEEBER, 1979). Ook zjn
in de Delta, naast n zoet en icht brak water

laíven waargenoÍnen in wateren met een veel
hogeÍ salinileitsgehalte. In eên kanaa nabÍ
Sas ván Gent, waar een ch oridengeha te van
18%o weíd vastgesteld, lÍoÍ mên larv€n van
deze soorl aan (KREBS, 1990a). Vemoedel'jk
weÍd dil hoge salinileitsgehalte slechls
geduíende korte lid bereikl en kan de soort dil

In Euíopa wordt de Gewone oevedibelsoms in
lichl bíak waler aangelÍofÍen (AsKEw, 1988i
JaKoB 1969). In Denemarkên is deze sooí
zelÍs gevonden in sle.k bÉk watêÍ met êen
chloridengehalte van 13%o (LaRsEN, 1936). In
de Delta zjn ze tol heden echier alleen in zoet
en ichl brak waleÍ aangeÍoffen. Zo werd op
Scholwen in verschillende jaÍen larven aan-
gêlrofÍen in een pul waaÍin hel waler een

odhetun cancellàIun

Ctocolhenis erlhheà
Enallagna cyalhigerum

Libe llula quadi maculala

Pyrhasona nynphula

Caènaqdan pulchellun

Synpetíun sanqíneun
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gemiddeld chloÍidêngehalte heeÍ1 van 0.87%o
en een maxiínum van 0,92% (figuuí 1).
De Kleane Íoodoogjuffeí is eiaÍzettend waaí-
genomen in helVeídíonkên land van SaeÍtinge
waar hel waler overaleen hoge salinileil heefl.
Daarnaast werden in dê slênken van het VeÊ
dÍonken ánd van Saeftinge ln de nazomer
massaa eiatzeil€ndê lêndems van vercchil-
lende sooÍten hedeibelen (Sympelrum sp)
wêaígefomen (waaÍnem ng wie and & Ads).
Van a deze soo(en kan van succesvole vooÍt-
plantrng op deze locale waaíschijn lk geen
spÉke zijn. Hel is echteÍ welzo dal larven van
enkele soorlen heidelibellen, mêl name de
Bruinrode heidelibel lS str,o/alum) en de
Steenrcde heidelibel (S. vrlgalum) een zeker
chloridengehalle kunnen verdragen (AcuEssE,
1961iKaura, 1965).

lli,)lo{)li !r' /l.i,rd,tlt,^ l,ii F,!' rlor lhxk

l/,rhrrr,y' 
^e\hrrL 

nilinn,rrt Lon rl.t tlntL

Matig b.nk tot b.ak rvater (3 - l09ínt
De PaaÈenbtteÍ (Áesnna m,xla) koml in de
Delta zeeÍ algemeen vooí. De soort is lolerant
voor lichl tol malig brak water, alwaaÍ suc-
cesvolle repÍoductiê plaarsvindl (Íiguur i). In
de Delta zin uitsluip€nde exemparen gevon-
den n a lerlei poeen, plassen, slolen, evenals
kreken en op schoÍen. NabjHu stwerden drie
larven gevangen in een waterloop rnet een
geÍn ddeld chloridengeha tê van 4,28%o en een
ínax mlm van 6,80%0. Daarnaasl werd voort-
plartingsgedrag, waaronder eiafzet, vast-

gesleld in wateÍtypes die vaÍièÍen van bÍak lot
zelfs puuí zeewater, maaí waaÍin tol hedên
nooit larven zijn aangelrcíen AGUESSE (1968)
geeÍl als limiet vooÍ Zuid-Eurcpa en Noord-
AfÍika 5 - 6'/ó op, teÍ\ivijl voor Nederland maxÈ
maal2%o bekend slond (LEFITNC(, i926i KaU'
Ía, 1965t KREBS, 1990; BaRNEs, T994).
Daamaast is op Walcheren n brakwalerslolen
(maxiínaa 3,6%0) ook eiaÍzel bi de WaleÍ
snuÍlel lEna agma cyathigenrm) en d€ Kle ne
roodoogj!ffef lErythramna viridutun) waaï
genonen Succesvo le voorlplanting is dêarbrj
niet vastgested. In Nedeíand zijn nog nooit
levende aruen van deze sooí in brak waier
aangelroÍíen. In Canada zin larven van de
Walersnuffel en Zwarte heidetibel lsynpetrun
danaê) aangêtroffen in brak wateÍ (CaNNrNGs &
CaNNrNGs, 1987).

Licht brak \vatcr ({),3 - .J'Xs)
Op Walcheren is een ongedelermi-
neerde larve van êen panlserjuíer
(Lesles sp.) gevangen n een wateÊ
gang waarin het salnileitsgehalte
varieerde van 1,14 lol 2.90%". In het
heggengeb ed van Sl!ishoek (Zuid
Bevelênd) weden bi pullen mêl lichl
brak waler (> 0,8%") naasl h€t Lan
taarntje en dê Paardenbi,leÍ ook
voortplantende Kleinê roodooqiuÍfers
aangetroffen vooíplanlrng van dê
Kleine Íoodoogjutrer is vo gens de lite-
raluuÍ vaker waêrgenoínen in licht
bÍak waieÍ (AsKEw, 1988). n andere

Pulten met wêter van 0,4 - 0 8%o wer-
den daarnaast voodplantendê Gewone pa.
lserjuffers (Lestes sponsa) en Zwervende
pantserj!ffers lL. barbatus) waêígenomen.
Verdêr weÍden hieÍ rondv egende l-loutpant-
serjutrer (1. v/rdls), Azuurwalerjuffer (Coena-

9 on puella), Gíote keizeílibel lAnax tnpera-
lor), VuuÍlibel lctocothenis erythraeal.
Geelvfekheidelibel lsy/r,petrun flaveotunl,
Bloedmde hêidelibel (S. sanguirerm). Bruin-
rcde heidelibel en Steenrode heidelibel aan
gelÍoÍÍên (BaauENs,'1999). Inhetkomende jaaÍ
zál woÍden ondeÍzocht in hoêveÍe deze
sooílen zich ook in licht brakke waleíen voorl-
planten. Laruen van de Sl€enÍods heidelibel
zijn op Zeeuws Vlaa.dêren aêngetroffen in
een sloot r.et een salniteit van gemiddeld
0,95%" en een maximum van 1,97%o (WEEEER,

1979). Verdêrzin in hêtvereden larven van de
Varabele waterjuffer lC. pulchellum) op de
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Waddeneilanden in zwak bfak wateÍ (Cl =
0,4%) aansetroffen (Knura, 1968).
In Z'rid-Euíopa planlen de Vuudibel evenals de
Zwervende pantseÍjuffeÍ zich vooÍt in bíak
wateT (NIELSEN. T954i GEUSKES & VAN ToL,
1983; ASKEW, 1988). De pek op Walcheren
waaÍ de VuuAibelzich heeft voortgepênt en de
locaties n Zeêuws Vlaander€n (CarrE, 1998)
en in Limburg (HERMANS & GU8BELS. 1997)waar
de Vuuíibel geduÍênde meeídeÍe opêenvol-
gende jaÍen is aangelroffen woÍden echleÍ
gêkenínerkl door zoel watêr. In Spanje zijn lar-
ven van de Bíu ne winleiuÍIeí \Sympecna fus
ca), Grole kezer ibel, V ervlek lLibelluta quadn-
maculata), Vout bel, Zweívende heidelibeL (S.

fonscolanbii) en Bruinrode hedelibel aange-
Íoffen in een licht brakke lagune waarin het
zoulgehalte binnen hetiaarvaÍieerde van 0,4
lot 1,8%" (GoNzÁLEz líaRrNEz & VÁrLÁoaREs
DrEz, 1996). Uit ondezoek in Cênêda en Enge
and blijkl dal in icht brak wal€r soÍns larven
van de TafgpantseÍjutrer (1. dfyas)voorkomen
(CaNNNGS er a/., i980t Drake, 1991)teMlj n

Duitsland naasl laÍven van dê Gewone oeveíl
bel ook laíven van de TengeÍe gÍasjufÍer
(l punrlio), Gewone pantserjuíêÍ. WaleÍsnuffel
en Sleenrode heidelibel in wateí mel een salin'
iteilsgêhalte tol 2,3%o zijn aangetroffen (JacoB,
1969) In S s€swijk-Holslein zijn in water met
een salinite lsgehaltê van T,6 - T,9 %o náasl
eeder genoemde atuen ook árven van de
Platbuik (1. deprcssa) aangêtíoffen iKREuzER,
1940) Larven van de Weidebeekjutreí {Calop-
teryx splendens) zijn in BÍemen gevonden in
waleÍ met een salinileiisgehalie van 0,5 1%0

(l,lossaKowsK et al, 1985).

Discussic cn conclusie

De meest bekende Europese sooÍlen die een
Íelalieí hoge male van toleÍantie voor bíak
watêí ve(onen zijn hel Lantaarnlje en de
Paardenbijlêr. Dt zijn dan ook dê Íneesl
algernene sooÍien ln de Dela. Voor vêÍsch
lende ibellensoorlen, d e n de Íneesle studies
naar vorcn komen als lypEche zoelwater
soorten, worden incidenteel vondsten van lár-
ven in zoule siluaties gemeld. De groolste
uitschieters hierbt (lot 18y@) zrjn waaÍge
nomên b lde Blauwe glazenmakeÍ en Gewone
oeverlibel. Hel is Ínogelijk dat vee soorlen in
staat zin om gedurende een koíle tijd hoge
salin teiisgehalles le overleven. Vemoedelijk

vrndl gedurende een deígeliike zouie pe.iode
wel een stagnatie van de ontwikkeling plaats.
In licht brak wateí lijken de Kleane Íoodoogjuí-
Íer, de Zwervende pantseíiutrer en enkele
soorten heidelibellen, mel name de Bruinrode
heidelibel en de Steenrode heidelbe zich te
kunnen vooíplanien.
De Paaídenbijter komt in de nazoÍneí zeer
massaal vooí in de kustzone. Op Walcheren
weden in i995 en 1996 bijvooÍbêeld tiendui-
zenden êxemplaren geleld. Een deel hiervan
zal waarschijnlijk door migrate van buitên de
Dela aíkomsug zij.. Zowerden ook bjhet Hol
umeíbos op Arneand deÍge ijke aantallen
aangetÍoÍíen (DE VLEET, 1998) In dezelÍde
periode zin n de Delta veel huidjês gevonden,
meestal bij zoele oí slechts lichl bÍakke
wáleÍen. Hetzou zêêízinvolzijn om meerveg,
elalie van brakke waleren le conlÍoleíen op de
aan\Àezigh€id van'ritgeslopen Paardenbijlers
Gezen de in Zud'Europa vakeí aangetroffen
grcteÍe tolerante vooÍ salniteit, is het mogeljk
dat voortplanling in bÍakke wateÍen eef deel
vên de oofspÍong van dezegÍote aanlalen kan

Volgens een oude sludie in hel gebied rond de
Ooslzee (LNDENBERG, 1948), zou de helíl van
de in die regio aanw€zge libellensooden vooÊ
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komen ln waieÍ Ínet een ch ordengeha te van
3 6ono (matg brak). De soorlen waaÍ hei h er
om sns en die ook in de Della zin waar-
genomên zijn de Watersnuffe , Variabele
wateíjufier, Grote roodoosjuffer (E. najas),
GlassnijdeÍ (arachytro, praÍense), BÍu ne

sLazenmaker (Á. sra,rdis), Viervlek, Geêlvlek-
heidelbe ên Zwarte hêdê ibê|. In de Dela is
bil deze sooÍten nooii voodplanting vasf
gesleld n brak waleÍ. Het is de vraag of deze
soorten bijde Oostzee ê leen gezien zin ofdai
er ook succesvolle voortplaniing is vast-

lli,,t,n,p r[, í)"nÍ]i,r^ .,rrl,rdr in !rn !ctu.tlLng
lrn d. kr{cclgr.hr lrn KrsL..l Wfstr,lr1n,r.
lrtdÀni,! tl tli,lnl \,t,tl (:r^tl( .íi\nt.lturt: ltnbi-
l1Í,y'c,ouhcnrn cnthkcr

gesteld. ZeÍs indiên êr eiaÍzetting plaals heeft
gevonden is dt nos geen bewijs van suc-
cesvolle voortplant ng. VrÍwel a tijd gaat het n
dercelijke geva en om zwervende en lfêk-
kende dleÍen, de zlch naaí alle wáarschijn
lijkhêid niêl bewusl zjn van het hoge zoulge-
halte, maar tol eiaÍzet worden aangezel dooÍ
llchtrêfleciie van het wateÍ (UrzER, 1986,
1991). HieÍínee kunnen ook de eeÍdeÍ ge-
noemde fazomerse waaÍneÍningen vên eiafzet
door heidelibellen in het Verdrcnken land van
Saêftinge verkaard woÍden.
OveÍige sooÍten waáNên in de Nede andse
Delta de larven alleen in (zoet) water met êen
choridengehate van minder dan 0,3%o zljn
aangelfotren zln Gewone pantserjuÍÍer, Houl
pantserjuífer, vuutj!ÍÍet (Pyrrhasona nym

phula), AzuuMaterjuffer, VaÍiabe e waterjuÍÍer,
GÍotê Íoodoogjuffeí, Plasromboul (Gompr,s
pulchelus), GrcÍe keizerlbel, Bruine gazen-
maker, Vervek ef BloedÍode heidelibel.
De in bfak waler vooíkomende soortên hebbên
mogeljk een bepaalde mate van adapiaie
ontwikkeld ondêr dê normalter niel opt ma e,
bÍakke omstandigheden. Door het ontbfêken
van concuÍerende soorten is er meer voedsel
en ruirnle beschikbaar en kan de larvae onl
wikkellng sneller worden vollooid, wat dê ín n-
der gunstge omsland gheden compenseert

(CaNNTNGS ei ai., 1980). Ook
andere facloren kunnen de keuze
voor icht brak wateÍ bepalen. Zo
b eek de in Enge and zeêÍ
schaêrse Têngpantserjufier a
daaf zoel water te vefmjden,
evena s sterk brak waler (DRAKE,

1991) Hel voorkomen van libe-
lenlarven werd êr niet alleên
direct door de hoogle van de
salnitel bêpaad. nraêr ook ind
reci dooÍ nvoed van sa niteii op
de dchtheid aan vegelate (REY-

NoLos & REYNoLos. 1975) \4aar-
tussên de arvên z ch konden \reí
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with resulls Ío'n Oênma.k whete êNae al Or
lhetrum cancellalun ac.uted n brackish wa"

ters wilh an ior content of 13%! r sêêms lhat
aryae of sevèral dragoníy sp

duÍing shon periods oi high sa in ly However,

it is highly likely lhar laryal developmenl wrll bê

inhabiled duÍing lhese lenpóra.y situalions.

oviposition in mesoha ine walers was recoded
lot Erythrcnna vnidutun and Ehallagnê
cyathigerun. l.lawe\eí. no successÍlll rep@-

duction could bê proven h Canàda E cyathi-
gerun laryae háve been folnd n bracksh
ware6, as w€ as synpettun danae laNaè.
seve.al Syepelrum species are knówn lo b€

loleranl for brackish waler condilions and in lhe
Oeha área eggnaying behaviour was êvên .ê-
@rded in polyhaline waleF duÍng some occa-
sions. In addition, exuviáe ot Lesles sporsá
afi L bahatus were fólnd in oligohaline
waleE. Larvaê oÍ sêveral synpet/rn spêc€s
àrd E. viridulun werc rc.otded here a so. No

olherdÉgoníy spêces n the Deta areá coud
bê tÍa@d in b.ackish wáters. allhough som-a

olher spê€ies wêrê Íound in brackish watsrs

Odonála, sainity larvae, Delta, fhe Nether

Summary

witte, R.H. E D. Groenendijk, 19S9. The
occurence of dragonÍy laryae in the Dutch
Dêlta in rêlation lo Eallnlty. Brachytron 3(2);
3-10
In EuÍopê, no cha.acleÍislic dÉgóníy spêcies
a.e known to occur in saline or brackish
waters Hów6veÍ, some dragonÍ y spêc ês máy
succeslu ly breed in bfackish waters in the
southwêstêrn parl ot The NetheÍards. Al
aboul 225 ocalities in the mosly bEckish
Dulch Della áfea dragonÍy latuae wêrê caughl
(or exuviae weíe collected) and salinity values
were mêasursd simullaneously This iníormê-

tion was êmplitied by knoM literalure (fi-
guE 1) Resuffs showêd lhat only lshnuQ ele-
gáns wás lound to be abe to breed succ€ss-
Íulry in polyha.€ (lable 1) walers. How6vêí,

nunbers docÉáÊêd Êtronglywhen ion concen-
trár ons exceeded 4.510. Áeshna nixta (aNae)
was folnd rêgulary in riiesohalne waters wilh
án aveGge ion co.renr of 4.396, lempo.arily
inÍeásing during summerloa maximun value
of 6.896. A maxanum of only 2*" wás tormeíy
kno$/n íor lhis spsciês in The Nelhêrlánds.

Aeshna cyanea áruáe were lound in oligohá.
line waters, in which the salt concentralon in-
.reasêd up lo 18%o during á shórt period n
summer. This obsêryalon s hghly congruent

Iln.lDatut J ( 19<)9)


