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Ínijngáng bevindt, kan de arve van de Gfoie
roodoosjuffeÍ de muggenlaruê waarnemen op
tlvee manieren. Als eeíste s dat op zchi en
a s tweedê methode gebruikt de larve van de
Groie ÍoodoogjuÍfeÍ zijn anlennes Hi€rbij lesl
hil een antenne op de ingang van de mijngang
van de mrggenlaÍve. Als de larve zich builen
de mijngang bevindt faaki hi de antenne van
de laÍvê ván de Grole roodoogjutref aan. Deze
wepl vervolgens zÍn vangmasker uil en vangt
de muggenlaruê {Íisuur 1) (KopERsKr, 1998).
Soorlge ik foerageergedÍag is ook waárgeno
men brj andeÍe wálêrj'rÍrers. LaMBERT (1399)
beschrijfl een sludiê waaÍin larvên van de
WaieÍsnufiel (Enal/agrra cyakigerun) spect,
fiek foeÍagercn, wederom op muggenlarven
Oveí het foerageergedrag van larven van de
Bosbeekjuffef is in dê literatulr echtef niels

Itroefopstelling

Tijdens êen bboratoriumstudie naaÍ de eisen
die de BosbeekjuffeÍ slell aan zin leefomge,
ving, s hel moseijk sebleken hei ÍoeÍageef-
gedrag van larven te obseÍveÍên Tijdens deze
studie s een experimênt !itgevoerd waarin het
gedmg van lwinlig arvên in hei laboratorium
is besildeerd bÍ verschillende zuuÍstoícon-
cenlralies. Na afloop wefdên de arven onder-
gebrachi ln een speciaal ingerichl aquarium
(80x40x60 cm) (figuur 2). D I aquafium was
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Dê Bosbêekjutrê. (Calopteryx vnsa (Linaeus,
1758)) stelt hoge eisen aan zijn leefomgev ng.
Laruen van deze sooÍt zijn zêer gevoelig voor
lage zu! ÍsloíconcenÍai es en Íelateí hoge
watertemperaturen. Ook is een bepaade mate
van naiuuíijkhed van beken noodzakelijk.
Gekanaliseerde beken en beken dle door
gebleden met intensieve andbouwáclivitêit
stroínen, worden over het algemeen niet oí
nauwelijks dooÍ de Bosbêekjuffer bewoond.
VooÍ Nedêrland belekent dil dal deze soorl op
een bepeÍki aantal plaaisên voorkomt, voor
nameijk op de pleistocene zandgÍonden in
hêi uitêrste zlridên ên oosten (ZANNER, 1959;
GRoENENDrJK,2002).
In deceÍnber 2001 is eên studie gedaan naar
het vooÍkomen van laruen van de BosbeekjuÍ
íer in Nederandse aag andbêkên. Ijdens
deze studie ls onder andeÍe een laboÍatorium-
expeÍiment uiigêvoerd met latuen van deze
soort. Gedurende dit expeÍlmeni is eên aanial
opmerkelilke bevindingen gedaan. De relaie
tussen voedselbeschlkbaarhêid ên strooín
snêhêd in Nederlandse laaslandbeken zou
wel eens van gÍole invloed kunnen zijn op de
laÍvale keuze van de microhabitát en dus het
voorkomen van deze beekjuffeÍ

Voedselkeuze van iufferlarven

Er is weinig beke.d oveÍ de voedselkeuze van
larven van waierjuffeÍs. Verschillende auteurs
geven aan dat larvenjagen op ále bêwêgênde
prooien van de juisie sroolte (CoRBEr, 19991
LÀ\,rBERI 1999). Van enkêle waleÍj!ffêrs ls
bekend dal de larven op specfiekê pÍooien
jagen. Een voorbeeld hiervan is het foeÍa-
geÍen van arvên van dê Grote foodoogjutref
\Erythronna ,arias) op lárvên van de dans-
mug Glyptotendipes gripekoverl. Als de mug-
genlarve zich voor voedsêiopname bujtên de
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gevu d mei 9eÍltefd beekwater (Watlman GF/
C) uit de Roverlsche Leij gelegen len zuidên
van Tilburg n de pÍovincie Noord Bmbanl. In
hel aquarluÍn was eên zándbodem aanwe-
zig nret verspreid enkele grindpalches. Ter
beschuiUng weÍden enkelê kleine aardewer-
kên boempotjes (14 cm if doorsnede)en een
siukje boomstíonk op dê bodem geplaatsl. Het
waler werd met zuurstoÍ veÍzad gd gehouden
clooÍ midde van een llchlpomp met br! s,
steen. De watertenrperatuur werd constani
gehoudên op T3 oC

Prcdatie op watervl(mieD

De aruen in hei specaa inserchte aquarium
zin. nadat zj in de Roverlsche Lerj gevangen
werden, hvee weken r êi meeÍ gevoerd Nadat
waiervlooen (Daplrniá spec ) if hel aquadum
waren uitgezet, reageerden ênkele laÍven
van de Bosbeekjutrer dan ook dlect op hun
aanwezighêid De kop v3n de lafr'en werd
seÍchl op de watervlooen, de arven ging-^n
hogêí op de poien staan en de cauda e lame-
len werden gespÍed Doof dê lichte sÍoming
in het watêr, veÍoorzaakl door de bruissieef
bewogen de wateruoo en door het aqlaí uÍn.
Omdat de stfoming in hêt waler nel op alle
paalsen in hel aquarium gelijk was blevên
sommige wateÍvlooien even op de paats'dan-
sen . Als de waiervlo zich op een aisland van
ongevêeÍ vijÍ cenlimeter voor een larve van de
BosbeekjufÍer bevond, bêwoog de lÊtue de kop
Íicht ng de waterulo en gooide veruolgens zijn

GeduÍênde een halí uur werden de arven
geobservêeÍd en wefden door de Bosbeekluí-
íerlarven een groot aanta watervlooien gevan
gen. Het eek erop dat de laruen n het aqua-
riLrrn een voorkeuÍ lradclen voor dê plaatsen
met de mlnste strom ng Tldens dii haÍ Lrur

kwamen delaqende larven niet van hun p aals,
maar wêrcl gewacht to1 het voedsel voorbil
kwam en de walervlooien lang genoeg voor de
kop bleven slilhangên Dit is de zogenaamde
s t-and'waii'methode (CoRBEr 1999)

I(euze micIr)habitat

De voedsekeuzê van predaloire aqlatsche
nsecten kan van grole nvoed zjn op hun veÍ

sprêid ng en keuzevan de mlcrohabilat. Larven

van aquatische insecten zoals Colêoptêrá ên
Odonaia voeden zich mel kleineÍe aquatische
inveíebfaten. Deze pÍooien ztn echteÍ slechts
ie vinden in bepaalde habitats. Onbeschêrmde
dêlen in beken zoals stenen, beden wenig
houvasl voor bijvoorbeeld muggenlaruen
Ook zullen proodieren die op dood oÍganlsch
materiaal foeÍagerên niel voorkomen n onbe
schermde delen waar de siroming vrij spe
heeft, onrdat organisch mateÍiaal op dergeljkê
plaatsen net zál bezinken (HErrÀwErL, 1986)
Ull eerder onderzoek is al sebleken dal larven
van de BosbeekjufieÍ vooínaÍnêlilk vooíkoíÍen
in (micro)hablals die bescherm ng bieden
legen de stroming van dê beek (ZaFrNER, 1959).
Dit werd ook in deze studie tijdens vêdweÍk
en ábo€loriumexperimenlen geconstale-.rd.
Tildens veldwerk werder arven voornameÍk
gêvangen iussen wortes van oevêívêgê1êlre
die zich n het wate. ondeÍ de holle oever
bevondên {figuur 3). De strconrsnelheid teí
hoogte van de vangpaals was relaieí hoog
len opzlchte van andeíê delen van de beek.
Onder de holle oeveÍ was echtêr beschuiling
aanwêzig ên eek het waler nagenoeg stil le

Dat larven van de Bosbeekjufie. plaatsen met
hose saoomsnelheden mÍden, blÍkl ook uit
de laboratoÍiumexpeÍlmenten n êen opsle
lng waarbil laryen zch in een bak met sÍo-
mend water bevonden (0 3 m/s), trad na een
aanlal dagen sieÍfte op. De aívên hadden n
deze opsteling weinig bescherming legen de
constante waierctroom ên de Ínuggenlary-an
konden niel gevangen worden Vermoedelilk
heefl de comblnaie van slfess door de con-
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slanl€ stÍoom en gebÍek aán voedselde steÍíe

LaN6n van de Bosbeekjuífer hjken dus vooÊ
keur te hêbbên vooÍ bêschulle plaatsen Deze
vooÍkeur heeíl echleÍ een aantal consequen-
liês. De plaalsen waar laNen in hoge aantallen
zÍn gevangen hebben een lage lichlintensiteit.
Van laNen van enkele AnisopteÍa is bekend
dat óeze hun prooien visueÊl kunnen waar-
nemen bli lagê lchtintênslel. InfoÍmaUe oveÍ
de gevoeligheid van de ogen
dê Bosbeekj'rfier ontbreekt echleí (CoRBEr,

1999)
CoRBET (1999) beschÍijft dat lêalste sladium
larven van dê WeidêbeekiufeÍ (C. sp/eÍders)
niet hun ogen gebÍuiken brj píedatie, maar
mechanoreceptoÍen op de anlennes en poten
Hiemee woíden lrillingen ln hetwatêÍwaaÍgê
noÍn€n, bijvoorbeeld verooÈaakl dooÍ prooi
dieÍen. Hêt s aannemelik dal ook de larven
van de BosbeekjufíeÍ van d€rgs lke Íecepto-
ron gebruik maken Prooien as watervlooien
en íoeipoolkreeften {Copepoden) zouden dan
ook in lolále duislernis gevangen kunnen woÍ-
den. CoR8Er (1999)veÍmeldt echteÍ dal larven
moeite hebben met het ondeÍscheiden van tÍal-

I ngen in hei wateÍ veÍooÍzaakl door tuÈ!len-
te en tÍi ingen vefooÍzaaki door pfooidiêren.
Daarom zouden laÍven van de BosbeekjutreÍ
in ieder geval tijdens het íoerageíen vooÍkeur
hebben vooÍ micÍohabitals waar weinig tuÍbu-
lentie is, bijvooÍb€eld tussen walerplanten oÍ

Discussie

Er blijven echteÍ enkelo vragen over. Ten
eerste is wetenscháppeljk bewijs niet gele-
verd dal laÍven van de BosbeekiutreÍ gebÍuik
zouden makên van mechanoíeceploren vooÍ
het waamemen en vangen van prooaen. Een
andere vÍaag is ofkleanê píooien, zoals wateÍ-
vlooien, in naluurlljke omslandigheden wel
àarwezig zljn. In snelslrcrnende beken is de
Bosbeekiuffêr waêÉchínlijk aangewezen op
andeÍe pÍooien. Larven van de BosbeekluffeÍ
zouden zich kunnen ichl6n op roelpoolkreeÍl-
jes diê op het momenl van vangen van larvên
in de Rovertsche Let veslvuldig aanwezig
waren. Ook zouden de larven zich kunnen
richten op de aanwezage bodemÍauna Deze
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pÍooien zouden mel de antennes opgemeÍkt
kunnen worden. In LaMBERT {1999) wordt
gesteld dal muggenlaÍven dooÍ hun gÍootle.
gemakkeli,ke vangbaarheid en bepaalde
beweqingen geschikle pÍooien voor laruen van
de Bosbeekluffer zijn. D€ vÍaag is echter of
dergeljke bodeÍnÍauna overal aanwezig is n
de micrchabilals waaÍ larven van de Bosbeek-
jutreÍ de voorkeuÍ Ban geven Verder onder-
zoek zou antwooÍd kunnen geven op deze
vÍagen. Desalnietlemin bliÍt het opmeíkelijk
dat larven van een beekbewonende soorl als
de Bosbeekjutrer juist voo*eur lijken le hsb-
ben voor plaatsen waar de invloêd van de
slroming minimaal is.

Libellcn op internet

Tijdefs hst vangen vaf watervlooiên zijn
de laruen van de Bosbeekjuffer geílmd mel
een diqilale cameÍa. Dil heeÍl beeldmaleíiaal
opgel€wld dal naar onze mening nog nooit
vertoond is Om meer libellenliethebbers le
laten delen in deze unieke beêlden, zljn de
ílmpjes op inlernel gezet. De link waarop de
ilmpjês gevondên kunnên wordên is:
hltpJ/wwwbio.'rvá.nl/ondezoek/aovcalopteryx
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ln The Nêlhenands Calopleryx vnga o^ly
o@urs in unpolluted Í61 to sêcond order
lowland sl.eams in lhê east and south oÍ the
country. The dist borion is strongly íelaled to
rhe h gh demands oíthls speces lo its hábitár
However, I tlle s known aboll lhe major iácto6
drving ts hablat selection namely larualfood
choce and Íouraginq behávoor Thereto€ án
analysis was made oflhe b€haviouralpaíerns

l. an expe menral srodÍ tvenly laNae of c
vi4go we€ obseruêd in an aqlaium and Íed
wilh wateÍÍsas (Dáphn;a spec ) Íhe prey wás
only caught when posltionêd n Íronl ol lhe
head olthe larvaê ior a lew seconds. Lileratlre
suggesls lhal C vt49o mighl catch ts pÍey by
using mechanoÍecêplóÍs, which obsetue vibÍà-
lions in lhe walêr 6u*d by pÍey movemenl
However eib.ations of the waleÍ áíe diíituli
to distnguish íÍom vib.àtions caused by prey
Therelorê C. yrrgó laruae pÍobably occupy a
microhablal that prolecis lhem lrom tu.bu
lence, al êásl du.ing predalon activily.

Odónara, Zygoprea, Caloptetyt vngo, laNdè,
feeding behaviour. microhábitat, expeÍimenlal


