Ecn waarncming van

lussen het Vosbfoek aan de noordkafl
en de tandêrijen van de Ruscher Hoevê
aan de zuidzijde (km-hok 198_330). Her

de Gewonc bronlibel in
de lluscher groevc bij

zre rk vrijwel ieder jaaf de ptêsromboll
lGonphus putchelus) en de BeekoeveÊ
tibel (Ofthetrun coerutescers). Het zuide_
ijk deel van dir plassensebied heeft eên
oínvang van 11 ha heet Ruscher Groeve
(zie kaartje in SrML & OVAA. 1996). Hel

Sclrinveld

LrmbuÍgs Landschap tie( in 1999 ondeÊ
zoek doen naar de nêluuMaardef van het
rerrerf en naar dê beste inrichling en het

In 2002 nam ik in de Ruscher qfoêve
bi het Ruschef beekje, ee|] eiaÍ;erefj
vrouwtie van de Gewone brontibet (cor_

gêwenste beheêr (BosMAN & KuRsrJENs.
1999) l\,4ede op basts daaruan is het rêÊ
rein omhe nd en wordt her begíaasd
door
0ne Konrnkpaêrden

dutegastet bottonii Donovan 1807) waar
ueze zeêr zeldzamê tibetptanl zich aÍeen

voorr in ktene, toete (kwe )srroompies

De Ruscher groeve rs onderdeêt van de
Schinveldse Bossên en eroendom van
Slichtrng hel Lrmbuígs Landschap. Hêt

Waamenring

Kr'scher beekje is de taêrste jêref têrnehjk
goed ondezocht op tjbelten Hêl is dán
ook waarcchíntijk. dal het waarqenomen
vrouwtje Gewone brontibel een zwerver is

Langs d€ westettke aííaste ng van het
Íerrêrn toopr een wàterstroompje hel

R!scher beeLje ofschoon

dt

beêhte

Instíoomt via de akkers van de Ruscher
noeve, maak( her loch de indruk van een

Van Midden-lJrabant

'til .-:; ]

naar Zuid-Lilrburg
In juni 1996 ben ik vaf Ti/burg verhlisd
naar lv,laaskichl Op sommige momeniên
mrs,k de veílrouwde zàndqíonden van
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I rDUrg en onrgeving. nrel namê de herdereffernen, met de vete bijzondere vt nders
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en I'bel/en. In Maasrricht en omgevrnq
overheersr de \altgrond en vrnd
ie niel of
nauweliks heide. Voorde zandsronden ên
fer0eteÍernên moet je jn westetiike ÍichUno
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de aelgische grcns over of naar oosre|ii
Zuid-LimbLrrg, naarde Brunssummerrreije

en de daaíaan grefzende

Schinveldse

Aossen. In drt aatstê píachtrge nàruurqe
oreo vtregt eên groot aantàt soorten hbetrên waaronder minder a gemene zoa s de
tJru

'd

ne wrntei!íer \sympecna tuscat

dê Smaragdlibet icordrlia áenêa)
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Ituschcr groevc
Een brjzonder deêt van de Schinvedsê
B-ossen is de omgeving van de ptassen
0r€ zrtn ontstaan door kteiwinn ng ge egen

',1

Il.r lr(li( |j \l! tnj..t1(r !r,dr j. !.r i.t.rf
I

ir, t ) i

i :,1.: lt:..i).

heldere kwelslÍoom (zie frguuÍ 1). Hêt feil
dat hiêí iederjaar de Bêêkoêveílibel wodl
gêziên, is daatuoor een bewijs. Op 29 juli
2002 zag ik hieÍeen zeergrote libelonrusiig over hel beekje heen ên weeí vlegen.
Plolse ing dook ze ondef de elkraag over
het beekje. lk hoorde haar vleugels'kápperen" maar het was ondeÍ de begrce ing
le donker om te ziên watzich aíspeelde. lk
vermoedde echler dat de libel bezig was
eilies aÍ le zetten. lk stelde mijn digatale
camera an op macío met aulomatisch flil,
sen, en máakle, aígaande op hel geluid,

enkele opnamen. Op één daaívan is
onderaan (zie fisuur 2) een ibel le zien,

den leefgebiêden en de derde populalie
bevindt zich in het Haeselaarsbroek bij
Echl Uit de resl van Limburg en NoordBrabanl woÈen nog wel eens zweNeÉ

gemêId (GUBBELS. 1998; GRoENENoIJK,
2002). Verheugend is hel Í€lt dal de
Gewone bronl be legenwooÍd g ook weer
voof ijkl le koÍnen in de pÍovincie NoordBrabant Van twee localies zijn nu uil
meedere jaren waamemi.gên bekend en
op éen localie in NooÍd-Brabant zijn zelís
laruen gevonden tijdens een siandaardbemonslering door hel ler plekke beheÍende
walerschap (pers. med. J. Janssen en l',4.

diê ik lalef lh!is kon determinercn als de
Gewons bronlibel. De grootie, de bioloop,
de gÍolendeêls gêscheiden, groene ogen,
dê bíuine achterhoofdsdriehoek en de
gele tekening op hel lijí wiizen in deze
chting. Laler kon Robert Kelêlaar van Oe
Vlinderslichling aan de hand van de folo

mtn vermoeden bevestigen

Voork)men cn status
De Gewone bíonlibel is êen in Nederland
zeeÍ steÍk bedreigde soorl. Ook in Vlaan-

Herkomst
Hêt zou inleÍessanl ztn te welen waar de

Schinveldse Gewone bronlibel vandaan
koml. De meest nabije NedeÍlandse populaue is gesilueerd in het Haeselaarsbroek,
dal op iels meer dan 10 km aÍsiand ligl.
Dêze populatie is a meeÍ dan 25 jaar aarwezig (vaN BUGGENLTM, 1996). De aantallen
zijn over het algemeen vd laag, maar de
laêtste jaíen lijkl eí spÍak
zichlige vooÍuitgang (pers med. H. van

populalies bekend, die allê in Limbuíg zjn

Buggenum en P Veóeek). De twee wat
grotêÍe populalies van de líeinweg liggen
op meer dan 30 kÍn afsland. Dalzelide
geldl voor dre Duiise locaiies teÍ hoogle

gelegen. Op de l\,4einweg koml de Gewone
bÍonlibel vooÍ in twêe van elkaar geschei

van hel Í\/einweggebied Ook de meest
nablje populatiê ln het Belgische Da van

I

de Zijpbeek (boven Lênakên) ligl tame ijk
veí weg. Ter hoogte van het uilersle zuiden van Limburg ztn in Duitsland onge
veer vÍf locaties bekend (GRo€NENouK,
2oo2J. Mtj zor het niel veMonderen als
ef in hel Duitse naluureservaal de Teve-

deren en in de aangrenzende Duitse deel-

stalen is de sooÍt schaaÍs en bedeigd
Sinds 1990 zijn in Nederand slechls drie

I

íêner Heide, vlak over de grens bij Sch n'
veld, Gewone bíonlibêllen voorkomen Dit
gebied ljkt een geschikl habitêt voor deze

llrr rirr/.rrcrd w \1ir (;c\1rr' br(tr'liIrl
((-i,tu/l?ií,, ,,1r,,,i) dri nct ..n b('i( !.h'k

\1Èl({ g.l,nogrtc(l
t!tnl!\^itiR liltittt oJ (:< Lrl.Ir{(r l)rt(rr
ii:r nt tltt lt,r"h' tit,t, lu h I Lit il lh^, àuLl

k,nr
'1ht

lbe le kunnen bevêtten.
Hel Ruscher beêkje is de laatsle jaren
redelijk goed ondezochl op libellen lk
ga er dan ook van uit, dal hel waaÍgenomen vrouvÍlje een zwerver is gewsesl.

Hêl is echter pure spêculatie waar zii
vandaan zou kunnen komen. Erzijn meerdêre opties en de Gewone brcnlib€l woÍdl
soms ver builen de bekende vliegpaalsen
gevonden (NVL, 2000).

ïbekomst

Dankwoord

Naaí voMachling bevinden zich nu enkêle

Met dank áan Rob€rt Keletaar en Dick
GroonendÍk voor hun inbÍeng btj dê lot-

lárven van de cewone brontibet in het
Ruscher beêkje en sluipen deze ov€r
een aental jaren uit ats volwassen libel.

slandkoming van dezê meded€ling,

Het Limburgs Landschap is op de hoogtê
gesteld van mijn waarnemang en zalongelwijfeld de mogelÍk€ vêstiging van e€n
populalie Gewone bronlibèllen ko€steren
en bevorderên (ANoNyMUs.2OO2I tk zat bii)
mijn noslalgischs bezoeken aan de Schinveldse bossen noolt de Ruscher groeve
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overslaen, want wie weet is er, of voÍml
zich daar een nieuwe Nedeílandse Dooulalie van de grootstê libelvan ons land,
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Ecn eiafzertcnd muvlie cswnc bontibel lcodntrygt.t lat\,,it. Nuí d. rekeni.g v.n hcr
!.ht€.lijf.n hct bostrtuk, en dc ctkur net rukende ogcn ren@Ír ook het gedng e;rrefffnde

w.reenko,nst mcr de llbel in liguur 2.
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Summary
H. REUM(EiS, 2003. A record

On Jry 29,2OO2 a Catdulegastet bottoai was obserued in a sm.ll brcok ln the
Ruscher pit near Schinveld in Lmb!€. I
lumed oul lo be a femàle busy deposiring
e99s in lhê smáll brook Only á fêw populalions are prêsent in Th€ NêlhêÍl6nds
and no population, despits êrlensive
reearch on drágonflies. was píesent in
lhe Ruschêr pils in rscenl years. This
individual, thêÍeíore, mosl likêly is a w6nde€Í Íom eme neaóy fbpulation in The
NelheÍlands or GeÍmany. Hopêfully, this
recod may lead ló oíspring and á population in the Roscherpit in nêarÍulurè.

SrML E & A. OvM, 1996 Uil ên Thuisboek
Sllchlin9 hêt Limb!rgs Landscháp. Arcen

Odonara, An soptera, Cordulegastet bal-

lonl, wanderng behaviour,
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Limburg, The NelheÍlands,
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olCo.dul€-

gasiêr boltonii ií thê Ruschêr pit .6ár
Schinveld. BrachÍrcn 7(1)r 23-26.

Rectificatie
ln BÉchylron 5(1&2) is op pag na 2 de
hieÍnaast staande ioto opgenomen van
een paringspogrng lussen lwee waterjuÍÍerc lcoenagrian spec.). In hel bjschÍifi
staat abusiêveljk vemeld dat hel hieÍ gaal
om de MercuuÍwaterjufíêÍ lC. nercunabl
en de GarelwaleÍjufleí {C. sci/ulum). Dil
moet ziin de ÍlleÍcuuÍwaleíjufieí en de
Vogelwalerjutrer (C. orralum).

Ihe picture an the left has been printed
in Brachytran 5(1&2). The caption of lhis
picture contêins an error: the fenale is
CoenagÍion ornalurn and nol CoenagÍion
scilutum. Ire male is Coenagron mercuri,
ale as the caption already slaled.
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