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Inlciding

De GaÍlell bel (Ophiagom'
phus cecilia, Foutctoy, '1785)
geldt n hee Euíopa als een
bedrelgde soort die een
íecênle opmars doormaal(.
In Nederland is de soorl
waaíschtnlik altiid al een
zetdzame veÍschÍnins
geweesl. In de loop van
de twintigsls eeuw is de
GafÍe lbel sleÍk achteru lge
gaan. Sinds 1936 gedt hj n
Nederland als uilgestorven
{GEUSKES & VaN ToL, 1983;
WasscHER EÍ aL , 1998) Het
is een soort die wordl
geassocreed mel stÍornen-
de watersn met zandige en
gÍind ge bodems. Vroeger
werd de Gaffellibel mel
name in Lrmburg aange-
troffen langs de L4aas en
haar zijbeken. [{idden iaren
negentig s de Gaffellibel
opnieuw in Ngdefland waar-
genomen, 1n de omgêvrng
van WeuslenÍade. De sooÍt
is hieÍ in 1995 en 1996 in
een naluuÍontwikkelingspro-
ject langs de Geleenbeek
gêsignaleed. De volgende
waameming in Nederland
heeft tot auglstus 2000 op
zich laien wachlen (figul]Í
1). In dit arlikelwoÍden deze
waarnêmrngen kort bespro
ken. VooÍ een uitgebreide
beschouwing woÍdl veÍwe-
zen naaí GERAEoS & H€R-
MANS (2000).

Legenoa
. waarnemrngen Voor 1937
. waaínemingen 1995 en 1996
. waaÍnemingen 2000
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Figuur 1.
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Waàrnemingen

De GaÍÍellibe is op 24 augustus 2000 voor
het eersl angs de Roer waargenornen in
de omgeving van [/elick. Hier zijn over een
lengte van circa 250 meier zevên dieÍên
waarcenonrên, waaronder één vrouwtje. Na
deze onldekking zijn divêÍsê andere trajecten
(zowe slroomopwaarls as -aÍwaans) langs
de Roer afgezocht. Dit leverde één andere
wáameÍnrng ván de soort op, circa 7,5 km
slrooÍnopwaarts in de oÍngeving ván Vlodrop
Op 22 seplember s het gebied voof het laalsi
bezochti GaÍfellibêlen zijn op I septembeÍ
voor het aatsi waaÍgenonren. In de lussenlig
gende periode is de soort herhaaldeltk gezien
in dê omgev ng van [,4ê ick. De waarnemingen
ziln a leen onder goede weersomslardigheden
gedaan. Tijdens bewolkl en/oÍ winderig weer
is de soort sechts een enkele maal gezien
(GEMEDS & HERMANS, 2000).

De Roer

De Roer onlspangi in de Hogê Venen in
Belgiè. Vánaf hiêr stroomt ze va Dulsland
faar Nêderland, waar ze n Roermond in
de l\,4aas uitmondt. n Vlodrop koml de Íivier
Nedeíand bnnen. De breedte van de Ro,.r
vaÍieert in Nederland van cÍca 17 tol 34 meler,
dê dieple van 1,2 tot4,0 meter In morfologisch
opzchl vefkeeri hel Nederlandse dee van de
Roer nog in eên Íêlatieí natLrurijke slaat. Zil
meanderl voor ongeveer 70% vrÍ dooÍ hei
landschap. Door haar dynamische karakler
zlln volop sieilrandên sÍoomkomÍnen, gíind
en zandbanken en sllbaÍzettingen aanwêzg.
Het bodemsubslraat van de Roer beslaai
vooínamelijk ul zand, grnd en kei (vaN BUG

GENTJM & GUBBÉLS 1995).
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Virrdplaatscn

DooÍdat de diversiteit b nnên de RoeÍ êrg hoog
s (stroomsne heid, d eple en substraal), vormt
ze een geschikl bioloop vooÍ dlveíse slÍoom-
minnende libe ensooiren Begeledende sooÊ
ien bil de vindplaais bÍ lv4elick zjn Weide-
beettuÍÍer (Catapte nlx spte nders), Kanaajuffer
(Cercion lindenii). B auwe breedscheenluffer
( P I atycne m i s pe n nipe s ), Beekrombout íGomp
hus vulgallssmusJ en P asÍomboll íGonprrs
prlcheiLs) Daarnaasl is hier n 2000 dremaal
een mannetje van de RvieÍrombout íGompnrs
,avlpes) waaÍgenomen Deze vindpaals heêft
een open kaÍakter Weilanden grenzen tot
aan de oeve|s. De oevers ziln sleil en ciÍca
1 5 tot 2.0 nreter hoog. Het substraat bêstaat
hiêr vooínamê tk uil een afwissêlng van zand
en gfnd. Op dl traject strooml de Roer vri
recht in westelijke rchling Weidebeekjuffêrs
en Beekromboulen worden hier n hoge d chl
heden aangetrotren. In de liteÍatuuÍwordi vaak
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gewêzên op het be ans van de aanwezisheid
van opgaande bepanting op oÍ in de nabil
hed van de oever (DoNArH, 1985i REHFELDT,

1986i JacouErvN & BouDor T991i GRMT"IER &
WERZNGER, 1998' SÍERNEERG ET AL., 2000).
Wat dal beiÍefi ls de vndplaats bl l"4elick

af,{ijkend. Maar dergeljke open leêÍgebiêdên
woÍden ook aansetrcffen bij enkele zjbeken
van dê A eí n N edeísáchsen (EccERs Êr aL ,

1996)

De vndpiaats te Vodrop heeft daafentegen
een meeÍ geslolen kaÍaktêr (Íg!ur 2). Pop!
ierefakkers lopen h ef lot op de oeverc door
Het traject s ook bijzonder bochtis waardooÍ
de ên van de oeveís stêrk afkalven De oevers
zijn hef eveneens steil en 1,5 tot 2,5 meieÍ
hoog. De bêgroêiing wordt gedomineerd dooÍ
Grote brandnete (Urtica diaica) en Reuzerba -
se.r'ler (l npatiens glandulfelEJ. Hel s'rbstraat
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bestaat uit gÍind, zand, klêi en slib. Begelei-
dende sooÍên op dit lrajecl zijn Weidebeekjuí-
feÍ, KanaaljuffeÍ, Beekromboul ên Plasrom-
bout. Deze soorten worden in lage dichtheden
aangelroÍfen. Verder is hier eenma ig een
mannetjê van de Kleine tanglibel íOrycho-
gomphu s forcipatus ) gèzien.

Toekomst

Op welke manier de Gaffellibel dê RoeÍ heêfr
beÍeiki en hoe ang de soort hier a aanwezig
is, is vooralsnog niel duidelijk (GERAEoS &
HERMANS,2000). WaarneÍringen in de toe-
komst en een vondsi van een exuvium (of
hel achteÍwege blijven hiervan) moeten meer
duidelijkheid hiêÍomlrent verschaÍfen. Dê RoeÍ
lijkl echleÍ een geschikt biotoop vooÍ de GaÍ-
Íellibel te zijn. Dat de slechte waterkwaliteit
lot hel verleden behoort wordt niet alleen
geillustreerd door de hoge dichthedên aan
Beekrombouten in het gebied (GERAEDS & vaN
ScHAK, rN pREp.), maar ook door de zeeÍ Íijke
en gevaÍieerde visfauna (CRoMBAGHS Er aL-,
2000). Na de ondekking van de Gatrellibel
is het RoeÍdal inlensievêr bezocht, wat waaF
nêmingen van twee andere opmerkelijke libel-
lensoorten opleveÍde: de Kleine tanglibel en
de RivieÍombout. Na de eerstê waarneming
van de Kleine tanglibel (dooÍ Ïm Faasen)
is deze soorl op twee verschillende plaalsen
langs de RoeÍ gêzien (FÁASEN,2000). De
Roer lijkl ook voor de Kleine ianglibel êên
geschikl biotoop le zijn. De Rivieírombout is
enkele malen gezien op de vindplaats van de
Gaffellibêl in Melick. Het is niet waarschijnlijk
dal de Roef een geschikt voortplantingswater
vooÍ deze soort voÍmt.

Indien de Gafiellibel zich in hel RoeÍdal kan
handhaven, moet het mogelijk wordên geachl
dat de lvlaas ên de Swalm woden heÍgeko-
loniseed. De laatsie waaÍneming, voor he1

uitslerven van de soort komt uil de Swalm
(GErsKEs & VaN Tor, 1983). In dit licht is
het van belang daÍ de veÍbetefde walerkwa-
liteit minlmaal wordl gehandhaafd of veÍder
woÍdt veÍbeteÍd. De in de Rode Lijst (Was-
scHER Er AL., 1998) opgenomen maatregelen
aangaande het hêrstel van kleine schone
bronbeken zullen mijns inziens wêinig effect
hêbben op hêt voorkomen ván de Gaffellibel-
De sood is meeÍ aan rivieren en beneden-

stÍoomse delen van beken gêbonden. Het is
waarschijnlik dat de waaÍnemingen bij bron-
nen (bij Belfeld en Plasmolen) handêlen om
individuen in de rijpingsfase. Deze periode, die
ongeveer lwee tot drie weken duurt, brengen
de dleren vaak ver van het vooÍtpla ntingswater
door GafÍellibêllên zijn in dergelijke milieus
waaÍgenomen op 22 er 23 juni 1922 eíl
21 ju]i 1923 (GErJsKEs & VaN ToL, 1983).
Als hoofduitsluiptijd van de Gaffêllibel aan dê
Duiise Oderên in Baden-Wl.lÍtlemberc worden
respeclievelijk eind mei tot begin juni ên nrld-
den tot eind juni genoemd (STENBERG ET aL-,
2000). Als deze gegevens ovêreenkomen met
de Nederlandse situatie kunnen de dieren nog
loi in de lweede helfl van juli in de Íijpingsfase
zitlen.
Vooralsnog is het te vÍoeg om harde uiispra-
ken le doen over de waardê van de waarne-
mingen van de Gaíellibellen in hel Roerda.
Nadal de sooÍt in tM/ee opeenvolgende jaren
langs de Geleenbeek was gesjgnaleerd, is
deze daaí weer veÍdwenen. Bemoedigend is
hei leit dal er twee maal een eiaízettend
vrouwlje is waargenomên (figuuÍ 3). Or dit
voortplantingsgedEg succesvol zal zijn, moel
nog blijken.
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Summary

G.r.êds, R.PG., 2000. ObsêtuetionÊ oÍ thê
dt gonÍty (ophlogonphus céciriá, Fourcroy,
l7a5) alons the rlv€r Roêr Brachytron a(2):

Aphiogonphus cêcilia has always b€sn a Érc
dÍágonÍly n thê Nêlherands. lt hás been
êxtinct since 1936. ln 1995 and 1996 sêvera
animals were Íolnd along lhe Geleenbeek.
Betwen August 24 and Seplembêr 9 2 0 0 Ohe
species was seen in lw numbeÉ along lhe
rive. Roer near Mêlick. Besides, lhê species
wás lound neár lhê Geman bordêr solth of
Vodrop once Two Íemales were obseryed
oviposiling. The ver Roer áppeá6 to be a
suilable habtat íor lhis spêces. Funher inves-
tigarion must máke deat il Ophiogonphus
cêcil,à €n eslablish itser in the Roê.

Odonáta, Ansopiera,
Ophlogonphus cecilia, dislrbution, Geleen-
b€ek. Roer, habitat. oviposition, Ths NelheÊ
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