Libellennieuws uit de Biesbosch
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Inleiding
De ingebru kname van de

Har nsvlielsluizen
(november 1970) legde de dynamek in de
B esbosclr (ÍiguÍen 1 en 2) srotêndees aan
banden Door het verdwijnen van typsche
'Biesbosclr-cu tuÍen zoals riêtsnjden ef

srendhakken, was ef sprake
ÍugingspÍocês. crote deen van hel gebiêd

natuLrÍonlwikkeling aangeegdê (binnendijkse)
zoelwatermoeÍassên ontw kkelen zch toi
r'itslêkende I bel êngebieden mel landê ilk
sezien, aansprekende soortên Bij het maken

van openingen in de omringende poldeÍkaden
zal een aanta sooden echleí sieÍk in aantal
aÍnemen or verdwjnen Een d emma oÍ een
kweste van klezen? In deze bijdrage worden
dê iêiten op een Íjtje gezet

maken thans een sponlane ontwikkê ng door.

n dt

verrnaarde zoelwalergeiÍdengebied

doen ziclr de laatsle jarên op libêlengebed
opmerkelike onlwikkeljngen voor. Zo huizen

Ecologisch herstel

er in de dverse À,,leMedetakken, die door
dê Rijn woÍden gevoed, weer vercchilendê

sp/erders), RiveF en BeekroÍnboul (Gompus

rheoíele (slÍoomminnende) soortên. Dê door

avipesen G. vutgatissinus) in dêdiverse lvleÍ

Reèds qêrcàr sêêdd

De terugkeer van WeidebeekjulÍet (Calapteryx

nriuÍó*wikker nsspÍojecren

1 Áad en Larq an'bacht oao hd)
be.uid-dn .|-cn Peercrbooh te6 ha)
3. aèa Etóyènbasch(11e h.)
4. Bavèn spieíhspotdêt 137 ha)
s. Benede n spiennspotdeí (37 ha)

2 Ruieten

I

Pddet dc fu,rzakhen (11e ha)

3 Pdde. xwesíe"s t41

KrrÍ
lthrtt

ha)

Lr dr llicsbos.h nr.idmí)l) d. l).luBiilÍc nrruunrn\rikk.lingsiÍolr.er.r
t''h tk Lii^hrrli !tr\trt! th.,h t ntti,tt.x n,r!.1, tuttttr tdrt,\,1ttl

vxn h.r rvrrnnrxrl 11,

iJ Nrti,ul

l3ntltt,tt

7(1):3.11

wedetakken heeft vÍijwe zêkêr tê ínaken mel
de slerk verbelerde kwaliteit van het RÍnwater.
Naast de sÍ!ctuÍêle ieÍlgkeêr van genoêmde
soorlen wefd n hêt br'itêngebied levens hel
voorkomen vaslsested van Bosbeekjuffer (C.
y/rgo) Blauwe bÍeedschee uÍIeí (Platycnemls

penrtres) en lvlelaaglansLibel lsomatachlora
metallica). Dai de kwaliteit vên het Rilnwater
vooruitsaal ls evjdenl. De bfand ln november
1986 bij het cheÍn sch bedÍijÍ Sandoz n Bázê,
wáarbijstêrk verontreinisd bluswater in de Rijn
terechlkwam, veroozaakte massale vissterfre
en eÍnstige hinder voor de drinkwaiervoozie
ning Deze gebeurlen s versnelde de veÍbeierng en bêscheÍming van de waleíkwaliteit van
de Rjn. Na de invoering van de Wêl V-aronl
.einlging OppeívlaklewaleÍen in 1970 zijf veel

oolwaterzuiveringsinslallaties gebouwd en

schêkeden angs de Rijn gevesligdê bêdíj
ven oveÍ op schonere produclieiechnieken.
Ook in Ec-veÍband werden alleÍlei Íeges en
bepalingen opgesleld om wateruerontreinlging
te vooÍkomen. De kwalitet van de Rijn s tus
sen 1970 ei 1980 dan ook spectacLrlair veÍbeteÍd. Na 1980 vêriep die vooruitgang m nder

sne, maar het Rijn Aclie Prog€mmê

(eên

gÍensoveÍschijdend project waarbij diverse
RijnoeveEtalen zich verplichtên om lozingên
van ial van sloffên te verminderen) heen
inÍniddels vruchten afgeworper ([,4rDDELKoop,
1998) Een verbeteÍde zuurstoÍhu shoud ng in
de Rijn s va. belang voor nauw mel het waleÍ
verbonden inseclen, zoals I be Len. Het bene
densiroomse Íivierêngebed, waaÍ de l\,4eÍWedetakken deê van uilmaken, is niet alleen een
dynamisch gebed voor ÍheoÍiêle libellen. Dê
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teÍm dynamisch is ook van toepassing op de in
dit gebied aclieve libellenlieÍhebbeÍs. OmÍingd

dooÍ sÍoomopwaarts oí stroomaÍraêrts slomênde duwbakcombinalies, pÍobeÍen

zt

zach

in een vanwege de heítige golfslag wankel
aluminiumbootje z ttend staande te houden.
Hiêronder worden de beangriiksle soorlen die
aan het ecologisch heÍstel geÍelaleerd kunnen

Bosbeekiuffcr
Dê Bosbeekiuffer is een bedrêigdê sooÍt in ons

land. Door wátêrvervuiling, beekkanalisátie
biotoopve.nietiging is deze staalblauwe
beekjuffer in Nedeíland snel achteruitgegaan
en daaÍom op de Rode Lijsl geplaatst.

en

Ivlomsnleel wordl de BosbeekiutreÍ uitsluilend
waargenomen,

op de hogeíe zandgronden

bij schone,

snelst.omende bosbeken mel

helder, zuurstoÍ jk water, Hoewel hêl niet de
beLangÍijkste biotoop is, werden Bosbeekjuíers
vroeger tevens in zeêÍ klêine aaniallen langs
de grots rivi€r6n waárgenomen, hooÍdzakelrjk
in het ooslelijk deel van ons and. NedeÍland
tell op dit mom€nt ongeveeÍ ruim tien

goede populalies waarvan de meêste in
dê provincie Noord-Brabant zijn gelegsn

2002). In Noord-BÍabant wordt
de Bosbeekjuffer ondêí andere waargenomen
in het slÍoomgebied van de Rovertse Leij, dê
(GRoENENoTJK,

BÍi.llytt1t'

Relsel, 'l lvlerkske en de Beeze
&

KÊÍELÁÁR, 2O0O).

(vaN SwMy

De Roveílse Lêij bijÍilbuíg

voíml momenteel het bolwerk: hier weÍd€n
in 2000 circa 1.420 êxemplarên geteld {vaN

SwAAy ET aL., 200i) Ook in de Biesbosch
zijn diveÍse waaÍnemingen verzameld. Zo
werd er liidens een Jeugdbondkamp aan

het eind van de jaren lachtig, in de Oordlse

Blesbosch 1 exemplaaf waargenomen (mond.
rned.T' lVuusse). Een goed gedocum€nt6ode
waarneming koml van TomTjassing, die in mei
1996 een mannetje folograíeeÍde op hsl lussen
de Oost- en Zuidhaven liggende Natuurpad.

Op 24 juni 2001 zagen wij in de omgevang
van eên duikeÍput, ter hoogte van de Hoge
Hof, een 'beekjuffer' met geheel donkêèlauwe
vlêugels. A€ngezien dê betrêíende juffer
slechts koístondig werd gezien, noleerden
wij hem als een BosbeekjuÍÍeí mel een
vraágteken. Tom Tjassing slond op 4 en 14 iuni
2002 wêdeÍom oog in oog mel een mannetje
BosbeekjuÍÍeí.

Dêzê bijzonder atiraclieve soori wordt sinds
de eerste helft van de jaren negontig weer
regelmatig langs de Nieuwê MeMede gezien.

Ze veólijven daar vooral in de diGcte omge-

ving van wêeldeíg mel Grote kattenstaarl,
MoeÍaskruiskruid, RieEwenkgras. WolÍspoot
7(
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en Grote engelwortel bêgÍoeide kibben.

In

hel agemêen woÍden slêchls kleine aanialen (en meest nrannêtjes) sezen. Het hoogsle
aanlál {13 exemplaren)werd gezien op 15 mei
2000. In de Nieuwe i\/leíwede is eiaÍzetting
geconslateerd op Schedefonte nkíuid (Íiguur

3). Zwervendê manneles worden soms ver
van de Nleuwe lveÍwede gezien, zoa s op hel
tegenwoordig middên in de bebouwde kom
van DoÍdrecht liggende landgoed Doídwilk en
in Werkendamse nieuwbouwwÍken (vaN DER
NEUT, 1996). De laatsle jêren komen eÍ over
eên groter gebied waaÍnemingên binnen. Zo
woÍden er ook Weidebeekjufierc gesignalêeÍd
boven kreken ln hei rabij liggende Nationaal
PaÍk de B esbosch. De bekendheid die regio
naalaan deze sooÍt wordi gêgeven via nieuwsbrieven en dergêlijkê heeÍr daar zeker ioe bij,
gedragen. Voorcl de slaa blauwê mánnetjes,
die rondfladderen as êxotsche vlindeÍs, zijn

à

De Beekmmboul (fislrur4)is in devoÍige eeuw
door beekkanalsaliês en walervêryuling sieÍk
achleruitgegaan De laalsiêlaíen ls dêze soorr
êchler bêzig nret een opmeÍkelijke comeback.
HiêrbÍ speelt de verbetêring van de wêterkwa,
lileil een belangdjke Ío. In de Nieuwe lv4eÍwede is dit eleÍnent (onder andere door onl
wikkeliru vên waterplanlen ) d uidelljk zichibaar.
De vondst van twee vrouwtjês Bêekrornbolt
langs dê Niêuwe lverwede op 20 mei 2000,
tijdens een excurcie van medewerkeÍs van De
V inderstichting en Staatsbosbeheer, was een

complele veíassing.Aan de hand van dê keuf
kon worden vastgesleld dal beide exemplaÍên
nel waren uitgeslopen. Zoêktochlen leverden
koJt daaína vljf larvenhuidjes op evenals een
vrouwtje dat zich zojuist uit de laÍvenhuid

had geperst. Langs de Beneden

l\,4eMede

en het Hollêndsch Diep weÍd niels gevonden.
Na eên aÍwezigheid van 73 jaar {l) huisl de
Beekrombout weeÍ in de [,4erwede. ln 2001 is
niel gezochl, maar in 2002 wel en niet zonder

resultaai. Er zijn ioen maar liefsl 52 huidjes
veÍzameld: 48 langs de Nielwe MeMede, één

in de Beneden llerwede en d ê leí hoogte
van dê N4oêrdijkbrussen lanss het Ho landsch
Diep. Binnen het slÍoomgebied van onze gÍole
Íivieren ls dil de íneest westelijke populale. De
êeÍsle arvenhuidjes werden op 11 mei en de
laátsle op 27 mei 2002 vezamed.

Hêl succ,asvêrhaál van de lerugkeer van de
Beekrombout in de diverse MêMedelakken
siaat nlei op zichzef. Ook bij dê RiveÍonr
bout is er sprake van succesvol heÍslel. De
eersie waamêmingen van deze soorl dateren uit 1999. Na een iip van Jaap TÍomp uit
Hardinxveld-G essendam gingen de autêuÍs
angs de booÍden van de Nieuwe N,,leMede
op zoektochl. De ulkomslen overiroffen hun
stoutsle veMachtingen: in totaal wêrden dáar
TTT arvenhudjes gevonden (BoEsvELD & vaN
DER NEUr,

2000).

Die aantalen waren n 2000 dudeijk hogeÍ
l

met in lotaal maaí elst 461 arvenhuidjes

.l

{
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afkomstig van de volgende vindplaalseni één
langs de Boven Í\4eÍwede, 53 langs de Beneden lvleMede, 400 op de oeverc van de Niêu
we lveíwede en zêvên ter hoogle van N,4oerdijk
(Holandsch Diep). In 2001 en 2002 kondên de
beide auteurs nlei meer zo veeluren besieden
aan de RivierÍombout, maar behoofdên steek
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geltweÍking. De wsseende wateÍstanden
woÍden veroorzaakt dooÍ êen open veíblnding
(via de N euwe WaleÍweg) mei de Noordzee.
Bij het zoeken naaí lanienhuidles is het lijdstip
van hoogwáleÍ bepalend. De huidjes weÍden
vríwel alemaa boven de hoogwateaijn aan-

proeven wel tol de rnogelijkheden. Zo weÍden
êÍ ln 200T 170 larvenh!idles,25 l]iisluipingen

en 12 mago's genoleeÍd. Ook werden waaF
nemingên vêÍichl mel bêlÍêkking lol predale.
Zo deden Witte kwikstaaÍi, ScholeksieÍ en
Zwarle kfaai zich le goed aan uitsluipende
larven (Ínond. nred. J. Tromp, B. Boeíman en
leden KNNV Capêle a/d lJssel). In 2002 weÍd
uitslu lend het n de Nieuwe l,4erwede liggendê
kÍibtíaject 964 geinventarisêeíd. Op eén dag
Íesulteerde dit in 283 hudjes Op basis van
deze eÍvaÍing kunnen we concluderen dal
alleen if de diverse Merwedeiakken duizenden exeÍnplafen uits uipen. OÍn nog onduidelijke redenen lijken gênoemde rivieren zich lot
eên bolweÍk voor deze soort tê ontwikkelen.
Ondanks de hoge aanlallen larvenhuidjes valt
de aanwêzigheid van imago's n hei gebied
nauwelÍks op. Zo s ef door ons ondanks de
velê buitenuren, bijvoorbeeld nog nooit eial
zeiling van de RivieÍrombout gêconsiateerd

qetroÍfen. Aanvanke ijk concenaeerden wijons
h eíbij op aan hel waleÍ grenzende vegelailes.
Bj hoogwaiêÍ vêrlalen larven de rivier en leg-

gen zodoende de koíste afsland aí. Inden
ze zoiêls bij laêgwater zouden doen, dient er
een 20'25 m drooggeva ler, zandige strook te
woÍden afgelegd. ook op de vloedlijn vonden
wj vee aruenhudjes, maar oí Rvierrombouten têr plekke uitsiuipen is moeililk na iê gaan.

De laÍvenhuidjes kunnen immers afkomstig
zijn van andeÍe locaties en daaí door goLfslag

zijn weggespoeld. Tijdens ons vêldweík in
2000 beek dal op de meest uiieenopendê
ondergrcnden werd uitgeslopen, zoals op
basa tkêen van krbben en een spoordijk, een

evenmin als voortplantingsgedÍag.
Bij het uilslu pen van de Beek- en RvieÍom-

bout spelen wateÍslanden in de diveÍse

betonnen bunker en zelÍs op een paardênvijg
(ÍguuÍ 5). Tevens werden larvenhuidjes gevonden op een minuscuulstrandje in de omgeving
van de l\,4aasstraal in DordÍechl (BoEsvErD &

l\,4eÊ

wedeiakken een belangÍljke rol. In de Beneden
en Nieuwe NleÍwede is imme6 sprake van

VAN DER NEUT, 2OO1).

Vê
h:

Lrr,.nhunlj. lrn .lc Rilicrlrnhou( ((;drtrdJlrr,,tr\)

|!,frk d(iD,lrtr aNilr$ruLlat 4 ktt t tta! tlt\

1)1,

ce,,

B dtrrn ;lt): ]

f&(tenviig.

t1

E

F

thu\r

Lr'aedsc

rflrjuffer

U)lr

nmi'

N"tit^)

is ccn

\vurg.nonNr in d. onrg.!i,r8 vrr dc llnsh,Á.1,.
I'lat$rdni\ pennipclvA./ta"l hlttt lt rtl th. llt\l)nn

Bhuwe breedscheen juffcr
In junl 2002 vlogen er ten wêsten van de
[,4ariapolder enke]e

Bauwe breedscheenjuf-

Íers (Ínond. mêd. Thomas van def Esi ígu!Í
6). De vindplaats bestaai uit êen kreekje
mel hieÍ en daaÍ Gele ploínp, Aarvederkruid,
Kleine egelskop ên SchedeÍonleinkÍu d. DooÍ
hel reLáliei grotê getijdenversch I in dit deel
van hei Nationaal Park de Biesbosch treedt
eí dagê ijks stíomlng op. Op het oog Lijkl de
bewustê kÍeek een goed biotoop voor dê Blauwe breedscheenjuffer. I\4et uilzonderng van

lwee waamemingên uit 1953, zijn eÍ veÍder
geen waarnemingen bekend. Vêmroêdelijk is
de Blauwe breedscheenjuffer door de eÍnstige
watervervuiling in de jaren zesiig en zevenlig
uil dê Biesbosch verdwenên. Nu de kwalitêit
van het Maas- en Rijnwater dankzij alerei
internaiionalê verdÉgen stêrk is vêÍbêtêrd,
kan op veÍsch llende locaties naar deze sooÍi
worden uitgekeken, In hel zuiden van ons land
woÍdl de Blauwê breedscheenjutrer waargênomen aan langzaam stromende b-.ken, Íivieren
en kanalen en soms ook bij gÍoieÍe, zu!Ístofíilkê plassen, zoals zàndaigíavingen (Bos &
WasscNER, 1997).

rru$tolnrnnrcndc $o,t lie kcert ,vccf i\
lt

Toi gíote verÍassing werden op 20 juli 2001
vier exemplaren van de metaêlglansibêl in
de Biesbosch ontdekl. In dit geval ging hêl om
twee mannetjes in het NooÍdeÍgai van Kielen
en twee manneljes n hetZuidergal van Kelên,
êen kÍekênsielsel in de Dordlse Biesbosch.
Beide vindpaalsen bevinden zich n hei sÍnaleÍe en minder dyna mische eindiraject van een

krekenslelsê|. De kíêkên woÍden gefankeeÍd
dooÍ wilgenbos mel Íuige onderbesÍoeiing en
schots en scheef Liggende, omgewaaide wil
gen. Hei watêr is kÍaakhelderen dewatervegelaiie bestaat voornamelijk uit Smale waterpesl
mel incidenteel AarvederkÍuid, sieÍrenkÍoos
en Rivierfontêinkruid. De mannetjes vertoon
den duidelijk têÍíitoraal gedrag: vooÍtduÍend
conAoeerden de metaêlkleuígê snelhêidsdulves hun teffiioÍia op eventuele indÍingeÍs,
waaÍbij lange trajecten langs de kreken wer
den afgevlogen. Soms werd op dode, boven
water uitstekende takken een koÍte ruslpalze
gehouden. Hel is wonderlijk dat deze soort in
dê Biesbosch, in feiie buitendijks en dls in
een aan getijdenwerking ondêrhêvig gebied,
verblljft. Gezien hel gêringe aantaL ndividuen
betreÍt hel hleí veÍnoedelijk slêchts êen klêine
PoPUlaie.

Bttclr,tÍot 7 (200:l)

Natuurontl ihl<eliut blengt nieul

r:

d

e met veel Walermunt. Rode walerereprijs.

lr!s en Grole waleMeegbree beg.oe d was
TJdens hel aizetten van de ei!ês op het wateÊ
oppervak h eld hei mannelje hel vrouwlje met
zln achter lísaanhangsels vasl Gezen het
vroege lijdstip en het aantal ndvduen veÊ
wij dal deze sood z ch a eerder n de
'noeden
belreftende gebieden hêeft voorlgeplanl De
Vu!rlibel bewooni hee AÍr ka en hel Europese
dee van het N4 ddelandse Zeegeb ed De laal
sle decenn a rukt deze soorl naar hel noorden
op helgeen moge lk le maken heell mel de
k maatsverande.ns (Oir r996) Tegenwoor
drg woídl de Vuun be op diverse paalsen in
P

De hoge waterslanden in 1993 en 1995 hebna lu u ron lw kkelings proces n en om
de Biesbosch q!a ! tvoering aanmerke jk versneld. Naar aanle diíig van de opgedane etua

ben het

ringen qepêard gaande mei gÍootscheepse
evac!ates van bewofeÍs !ilhel Benedenrvie
rcngebied Íornru eeÍde Rtkswalerstaat nieuw
beed Ruimlevoorde nver n dlkaderwerd
besiolen onr 2 100 ha rond en,n de B esbosch
iggefd cu tu!íand aan de Íe9uheÍe landbouw
le onllrekken en va klelwrnnrig naar welland
oÍn te vor.nen. Van de papieren nátlur is
nm

ddels bijna 850 ha gerealiseerd {Íiguur

1) De n de voorma se landbouwgebeden

gellonnen kle is atgevoerd naar de dverse
dijkverzwaÍingslÍalecten n het Benedenriv e
rengebied Na afrond ng van de kleiwnnng
vemndeíden de vooÍma

n

ge

HetvooÍkonren van dê Sma?sdlbe (Cardtlta
aêrea)wefd vooÍ hel eerst n 2000 vaslgeste d
n het nalu!rontwikke ingsgeb ed van hel Aert

andbouwpoldeÍs

wetands met gegravef meanderende
ge!lenstelsels De gg ng van die geu en wêÍd
gíolefdeels aan de hand van oude rivreÊ
kaarten bepaald De aangelegde eilanden en
ondieples vormen idea e pekken vooÍ water
wild. maar ook voof llbelen. Ondeíslaande
sooíen zln enkee van de Íireest n lret oog
spr ngende soorten die op deze nalu!ronlw k
kel ng gereageeÍd hebben

:

t

De VuLrdibel (C/ocolirerrls erylhraea) s een
pÍêchtge. akrodê be Deze soorl werd n
2002 voor hel eersl . de Biesbosch waaÊ
genoínen. Op 8 junr we.d ln hel naluuronl
wikkelingsgebred de Rugten bezuiden de.
Peerenboom. boven een 35 40 cm d epe poêl

een teÍitoÍiáal mannetle gesignaeerd. Deze
temperamenlvo

le

ibel voerde razendsnelle

aênvallen ul op vee gíolere. voorbll vlie
sende sooi(en zoas Grole kezeribel (Árax
i n pe

rataa. v eNtek

\L l)c
I

IIu

Ia q u a

di m acu Ia I a)

Patbuik (1. depfessá) en Gewone oever be
loihetrun cancelalu"j Dezelde dag werd

in de aangíefzende podeÍ Ko.t en

Lang

Ambachl boven een ondepe poel rog een
vlegend mannetle waargenomen Op 9 lun
werd hel zoeken naar deze bizonder altraclreve sood vooÍtgezêt en nrelzonder res!ltaal
In het Aeir E oyenbosch (een natu!rcntwikkeingsgebied teÍ grootle van 113 ha) voog een
eiaÍzellend paarlje boven een ondepe pas

l), \"1.',!l
|tL (, rilJ,ir, .rr,,,
',,r\!DiLlt'i
.., '1,,i n'fr .rf riiLr r.1. \!!.i.'rk

r,
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l)ii .ef

oyenbosch Op 8 jun vogen vier mannerles
boven een vrrjbrede dtkstoot De grênze. van
de leÍitoria werden in hoog tempo viiegend
'bewaakt, waarbij ze soms even n de tuchr st I
sronoen om ve.vogens weer vooruit lê illsen
E

In de bewusle djkslool ontwkketde zich na
aÍond ng van de k eiwiniing een waárdevo e

Smaragdlrbe vri algemeen in veenrnoerassen
en malrg voedselijke venren. In her weslen
van hel land is hel echleÍ een uilgespÍoken
zerdzame soorr (NVL, 2002) Aan het vóorkomen van de kleine poputalie rn hêt Aed E oy
enbosch dienl dên ook vee waade le worden

!it

KÍansvederkru d. Drjvênd íonleinkru d,
Arede wateÍpest Groot baasjeskÍ!id en
WaterviolieÍ bêstaaf de. aquatische vegetalie
In 2002 waren de Smaragdtibetten wedêrom
op dezelÍde locatie aanwezig. EÍ werden
loen ongevêer vUÍ mênnetjes en een vÍouwlje
geobserueefd. Oe sood vtiegt hier saínen met
G

assniider (Afacryrfon prárense), Vroeqê

glazenmaker (Áeshná isosce/ês), VieÍvtek
Grole keizeribel GÍole roodoosluffer (Erythrcnma natas) et1 WatetsnÉe lEnataEna
cyathigerum) n hel oosten van ons land rs de

.-.

;

r

^,

Samen met de poders t\,4oordptaat. Lêpeaar
en Plomp voÍmen zij her Zuiderk pgebied.
een andbouwgebied van ongêveêr 450 ha
Dit andbouwgebied zou in ziin gehee woF
den opgeofiêÍd vooÍ de aanleg van her veÍde

spaaÍbekken De planfen ziln echteÍ vaf
dê baan waaÍdoor de betreíende potders in
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De polders TurÍzakken en Kwestieus (Íiguur S)
lrggen in het hart van de Brcbanlse Biesbosch
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aanmerking kwamen vooÍ natuurcitw kkeling.
De poldeÍs Tufzakken en Kwestieus weÍden
aangekocht ên pachtvÍij aan Slaalsbosbeheer
overgedragen. Diverse instanties besludêfen
nu de mogelíkheden om het beleid Ruimtê
voor de rivier' zo goed mogelik in hel gehele
plangebied toe te passên. Zo is er bijvooíbeeld
ook nog een gecompliceerde pachtsiluatie op
te lossên. In afwáchting van definitieve planvoÍming stelde Staalsbosbeheer, na afvoer
van de laatste gÍaanoogst in 2000, de vlotteÍ
vên het gemáal hogeÍ at Het maaiveld van
de TurÍzakken €n Kweslieus slond zodoende
in een rnuíÍ van lijd 'plas-dras. Graan maakte
plaats voor prachtige pionierv€gelal es mel
Gêwone waterbies, S ijkgroen, Brlin cyper
gras, Tenger fonteinkruid en Knikkend landzaad als domioante soorten. lo auguslus 2002
weÍden de werkzaamheden geslart om het

lliih.r

drn,gvnlletr

lrn

dc

le onlmantelen. om het
te aten verlopen diende
hei wateÍpeil omlaêg te woÍden gebÉcht,

aanwezlge gemaal
gemakkelijkêr

wê

weartoe het gemaal in werking weíd Oesleld.
DooÍ de aanhoudende oostenwind weld eí
echler veel meer watêr naar builen geslagen
dan aanvankelÍk de bedoeling wês. Grole
stlkken and vieL€n droog. Tiidens teÍeinbe'
zoeken werden vêle dode Tiendoomige slekelbaalsies en vetjes (een klein zoeiwaiêrvisje)
gevonden. Larven van diveÍse soorlen libellen
oveíleeÍden deze plotselinge dmogval echteÍ
opingenieuze wize.In hetleÍÍein liepen nameLijk Schotse hooslandeG die door de dÍoogval
lsnde, moddêrvlakien sjoklen en daarbij gÍole,
ultgetÍapte voelsporen achteflieten. In deze
gaten, die soms warcn aÍgedekt met een uit
'Ílap bestaande laag plantaardig maleÍiaal
vezamelden de auteurs hondeÍden laNen

pol(l.r\'lirnlrklor cf K\'.\licrs \('1lcn

nr rugun'tr 2002 hondcRleri lxNcf
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van de Grole ke zer be P atbu k en Gewone
oevedibêl (igluÍ 9) Vooral de latuen van de
Gewone oeveribel en de Plaibuk verloonden h erbt een opva ende mobilite t In deze
'over ev ngspllten bevonden zch tevens Ral
ienstaaden { aíven van de Bllnde bl) Groene
k kkers staafwantsen en waterschorpioenen.
Ondeístaande sooíten be en ziln gerelaleeÍd

aan de ondepe waterstanden n de polders
ïLrízakken en Kwest eus

Z\v.Ív.rdc hcnl.libcl
n het enke d epe waleÍ van polder T!rfzakken
en Kwest e!s vest gden ziclr vele soonen libel-

en waaronder ook de ZweÍvende heidelbe
lsyrnpetrun fanscalornbil) een zeldzame
zweíveÍ !it hel N4iddellandse Zeegebied die
n ons and soms laren achtereen niel wordt
wêargenomen op 16 augLrst!s 2002 weÍden
n de poders Turizakken en Kweslieus grole

aaita en vers u lqeslopen exe'np aren gevon
den (Ígu!Í 10) Naasl wêarnemifgen van 191
verse nog niel u lgekle!Íde mago s. werden
er 285 hudjes ve|zameld. De waaÍgenomen
ibellen waren d!s in deze polderc !iigesopen Dit was een nielw fenomeen voor de
Biesbosch Voortplanung van de Zweruende
hede be is n ons iênd weliswaar a langeÍ
bekend maaí een dergê jk nrassaa u tsl! pen
werd. voor zover ons bekend nog n et êeÍdeÍ
vaslgested Aangezien wl slechts een klen
deelvan de bede poldeÍs afzochlên. zu en eÍ
honderden en mogellk dLr zenden Zwervende
he de be ef zln u lgeslopen Gez ei het late
tldslip was eÍ ndtgeva waarschjn jk sprake

van een generate nakome ngen aíkomstg
van mmigranlen (Ínond med D Groenen
dlk). In het ondepe sne opwaÍmende water
kan dezesooirzch nameljk b nnen drie maan
den oniwikkelen (NVL 2002).

Ef werd a anger Lritgekeken nêaf de komsl
van de Têngerê qÍasjrÍÍet llschnuta punilia)
vooralin b inendlks iggende nat!|]ronlwkk,.
lingspoders De Tengere qíêslLrÍÍer s namelilk
een ulgesproken pionier van ond ep en (nos)
weing begroed water Derge lke speciíeke

zln n de poder Kwesteus
voop aanwezig op T6 augusrr's 2002 wef
omstandigheden

den her 67 erempêrei geteld (iigLrur 11) n
de meeste gevalen gng heL oÍn de fraaie,

goudkleuÍge vorm: juweeties van j!ífeiries
Deze vorm alfêntacê gaal vrij spoed g over

in vorm typca Van de vorm aurantaca'
wefdef vrj veel vers L.rlqeslopen exempla
ren gevondên Gezen het ate uldstp (hai
augusius) ging hel inogelik om een tweede
qenerate (mofd med D. Groenefdijk) nhet
b! lenland staat deze sooíleÍom bekend twee
generates le kLrnnen votooen De fragele
luilertles verbeven blna alemaa in veldles
mel Gewone wateÍbes. Slilkgroen Gewoon
kranswier Rode waterereprls en Tenger fon'
le nkr!id begroe de plêsjes Rond deze Íraaie
poeltles vlogen ook SlêenÍod€ heidelibel (S

vrisatl,).

Lantêarnije

roodooglutrer

lE

(/ e/egars) Kleine

vitictutLn). Paardenbíter (4

mxia), Gewone oevef be en Grote keizeÊ
be Op 28 augrstLrs 2002 werd naast een
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aanta manneljes van de typische vorm, een

za een aanial soorten libellên steík in aanlal

eiaÍzettend vrouwtje onldekt. Dê êtjes weÍden
aísezet op Gewone walerbies waarbit het

afnemen ol mogelijk zeís gehee verdwjnen.
Nalu!ÍontwikkelingspÍojecten in het dynamischê rivieÍêngêbiêd bi-óden aan relatieÍ snel
koLoniseÍende sooÍten (libelen planien en
vogê s) goede vestigingsmogelijkheden. Hei
probleem voor vee soorten I be len is gelilk
tijdig ook de Íode dÍaad van bijna a lê natu!Íontwikkêlingsprocessen in het rivieÍengebied,
nameijk de pffodiek teÍugkerende getilden

vÍouwtje Íegêlmalig ênige lijd volledig ondeÍ

Discussie
De voormalige landbouwgebieden die inmld
dels naar wetlands zin omgevormd, besch kken oveÍ êen ullslêkênde watê.kwálileit. Het
andbouwkundig gebruik is er immers gestopt
en gemalen zjn bliien gebruik gesteld. In

dergeljke gebieden is thans spmke van
naluuí ijke peilflr.r cluat es, de walerslanden
staan d iíect ondef nvloed van regen- er kwe water en verdampins. In de praklijk vedaalt
zich dit in hoge watêrsianden in wlnief en
voorjaar en lagê wateÍslandên in de zomê.
ln de toekomst zullen de wateÍslanden en de
M/3teÍkwalleit, dooÍ hel aanbíengen van gaten

verschillên ên winterse oversÍom ngen. Toi
aan hel lidslip van hetdaadwerke ijk doorpí kkên van de poderkaden z!llen de aangelegde
zoetlvatermoerassen zich (mede doorde gÍotê
schaal) tijdelijk lot utstekende libellengebie-

def kunnen oniwikkelen. Door de klewinning
s er een duidelijke ioefame geconstateerd
van hei aanlal in de Biesbosch voorkomende
soortên. Hêl tolaa aantal waargenomen soorlen libelen in de Biesbosch schommetnu rond
de veêrlig.

in de omdngende polderkaden, vefafderen.
Hel openínaken van dergeljke gebieden past
in het uiigestippede beleid. Door hel cfeëÍen
van meer Íuimle kunnen loekomstge, hoge
rviercfvoeren beler worden opgêvangên c.q.
veMeÍkt. Door hêt toelalen van buitenwatef
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Summary
BoEsvELD,

A, & J. vaN

DER NEUI,

2003. N€ws

on d.agonflies írom rhe Biesbosch:

incr.ás.

ing waterquality íacilitares s6itl€mont oí
special species. BhchÍron 7(1)r 3í4.
The Biesbosch is a wel known lÉshwaler
lida area in the southwestern parls oí The
Netherlands. Since lhe building ot the Haingvlieldam, belween lhe villages Stellendam ánd
Hellevoelsluis, a @nsiderable pad ol lhe lidal
movemênt disppeared. Íhe wale. qualily oí

|he nver lhe Nieuwe lveNede, aclually the
boÍdeÍ beb{en the BÉbantse and the Slie-

drshlse Biesboeh, has

imp.oved ánd ove,
lhe last yea6 a revival of walerplanrs and dragonílies like Calople.yx vitgo, C. splendens,
Somatochlare melalliÈ, Ganphus vulgalis.
sinus, G. ílavipes aft Platycnenis pênnipes
was noticed. On lhe olher hand, clay-dgging
deatêd altÉctivê crcumslÊnces. Arabê lánd
was transrormed inlo wel ànds wilh shêlow
waler and became very altracl vê lor spêcês

ikë Ctocothenis erythraea, caduliê êêhêa,
lschnure punilio and Synpetum fans@lonbii.
In the Íuture már-máde hoes wil be made in
lhe surrcunding dykês. In this way lh€ Wat6r
Aoard Aulhodty t.ies to c€ále mo€ spacè tor
high tuer discharges lron lhe .iver Rhine ánd
Meuse in lhe neaóy tulurc.

Odo.ála, ZygopleÉ. Biesbosch.

nalu.e

development. watêr managemenl. dv€rine

