Libellen en planten langs
natuurvriendeliike oevers in Gouda
J.E. H€ikoop, L.B. Sparrirs

tnleiding
Nat!!rvriendellke o€veÍs ln de stad. wat evert
dat nu op, Dat was een vraag die de stads
ecooog van de gemeente Gouda regelmaig

de iterátLrur kan
echler geen antwoord op deze vraag worden
sevondef omdal f alu!rvriendelijke insÍepen
zelden $ofden gêèva ueêÍd. In Go'rda wordt
vee geèxperirnenl-.erd met natuurvriendelijke
oeveÍs Hierop heeft n 2000 een groêp van
ten vrlw gers het nltateí genomen lot het
mon rorêrr van parên van oevênraleden waarvan één van beide oevers door de gemeenle
natLrurvriendelijk s geÍnaakt Dal betekent dat
de oever van een íauw talud een plas-dfasoever oi va. rnsfld ngen is vooÍzien Ale oevers
lggen angs v/atêrgangen if woofwllken en
parken n de stad De mêeste oevers lagen
tol cfca 1980 in open veenweidegebied en
bezllen nog sleeds een deel van de daarvooÍ
kenmerkende ílora en íaufa Aafgezien de
ingrêpen n de oevers in hêt beg n van dejaÍen
1990 hebben p aalsgevonden, ziln de êffecien
moesl beanlwoorden ln

&\
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Revet

zo verge íkbaar moselijke ligging len aanzien
van zon wind en stedelijke omgevng leder
oeverpaar bestaat uil vier lransecten van 50
meler: twee langs een natuurvriendelljke en
lwee angs een traditonelê oêvê. Dit aítikel
beschrijft de eíecten vaf de ingreêp op de
soorienaaniallen en dichlheden van libellen
en planlen Ook volgt een ovezicht van hei
be ang van verschilende oevefeigenschap-

Methode
Nêt veldwerk heeÍl van 2000 toi 2002 plaatsgevondên vogens dê melhode vaf De Vlinderstichiing voof het Lande ijk l4eeinet Libêl
len (KErEraaR & PrarE, 1999). Dal houdt n
dat elke sel van routes lweewekelilks geted
wordi, bij gesch kt wêêí van half mei tot beg n
seplember Besin j! i 2001 zijn oeverkenmefken bepaald en plaftênsoorten langs de oeveÍ
Bij de rlorainventarisalie zijn a leen planien op
if het water

van de verslorifg n el meer merkbaaf.

hei talud in de plas d€szone en

Over het ondêrzoek angs de Goudse oêvers

llot het midden van de sool of nrar maal díe

bestaar dverce uitvoerge Íapportages een
voorstudiê n T998 en 1999 aan dê flora en
iáuna van veÍschj ende oevertypen door VaN
BEKKEM (1998) en [,4osrERr & HErKoop (2000)
en een rapporlage over ibelenmontorng
in hêt jaar 2000 (HErKoop el á/., 2001) Het
belang van dit ondezoek aan naluuÍvdendelijkê oeveÍs blijkl verdêr uit de opname van
eerdere resultaten in het Natuurcompendium
(RlVN4 2001), in êen oveÍz chlsa rtikel ovêÍ de
resultêten van het Landelijk Meetnet Libellen
(GRoENENDTJK eial, 2001)en een aÍtikêl in het
lildschí]fl Vlndeís (HE(oop & KEVn, 2001)
Naast libêlien zin abiotische êigenschappen

meleí ut de oêver) meesenomen Veel sooF
ten vên grasandên en rudefale paatsen zijn
dus bu len beschouwing gêaiên Voo. planlên
weÍden Tánsley-acht ge opnames gemaakt
mel de volgende abundantiêklêssen: 1 = éen
of enkele exemp arent 2 = rege matig aanwe
zig; 3 = dominánt ln label I slaan alle ondeF
zochie oeverkenmerken weeíg€geven
In dê tekst wordt gesproken van sooi(endichl
heden (het aanla indviduen per sooÍi peÍ

lrcrsect van 50 mete0 en sooÍtenaantallên

de naluu rvr ende Ljke oever en de trcditionee
(onsewijzisde) oever zoveel moseik lanss

(hel aantalsoorlen per lransect) Hetwasvoor
de vergeijkng van dichtheden pêr tÍansêct
noodzákelÍk om met semiddelden pef telling
ie werken omdai niêl ale oêvers even vaak
zijn s€teld {zes lot nesen keer per jaar). VooÍ
de siatistiek ls gebÍu k gemaakl van de com
puteÍprcgÍamnra's Excel (variantie-analyse) en

dezelide plas ofwalergang te situeÍen nretêen

SPSS (resressieanalyse).

van de oevers bepaad en zijn in 2001 ook
pbnlên g€inventaíiseerd. EÍ is geimcht om
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30 en

breedle van d,ê oevetueSetal e
percenlage van het ondezochle
tlssen bebouwing of ln paÍk
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Ii.csultatcn
n hel Goudse meetnet zijn van 20001o1 2002

in rotaal 23 soofien lbe en

waargenomen,

waarondeÍ drie soorlen van de Rode Ljst:
Gfoene slazenmakef (/esrna
Gtazenmaker (Á /sós.e/es)

vr.rs), Vroese
en Glassnildêr

tegenhanger Voor de daarop vogendê laÍen
zln deze lfênsecten e1s verschoven en ble
ken de verschi en in libellen dlchthe d i!ssen
nalLruÍvÍiendeliike en tradlionele oevels wat

\Brachytrcn pratenseJ. De eeÍslê soon hêeÍl
enkele grole populalies n het êangrenzende
veenwerdegebied De dêrde soort is ze dzaam
ln de Íegio, Ínaaf kornl voora ln de aagveen-

bj Reeuwijk
bt Nieuwkoop voor
plassen

en. naar het nooÍden toe
Verder ziln diverse zwetr

vers gêvonden n lage dlchthêdên waaÍondeÍ

WatefsnuÍfe (Ë/railagDa cyathyserunJ en
Gtote keizeílibel lAnax rnperalat)
In de lransecten zijn in 2001 in tolaa 9s sooften p anten geted Riet (Ph.agmiles ausrrális)
vêrschillende soorten kroos en GroÍ hoornblad

(Ceratophylum denersLn) zÍn n de hoosste
dichtheden aangelÍoÍÍen. Langs natuurvÍende jke oevers met een verschÍalinssbeheer
ziji meer btzonderê soorien gevonden waaÍonder Gev ekie orchis (Dactytarhjza nacutata).

Blauw g dkrud \Scutelaria galeticulatal er
l"1oe raswedêílk (Lystrac, Ê thyrsiflara).

De naluu ruriendel lke aanpasslngen aan de
twaai ondeÍzochie Goudse oevers hebben
een grool eíect gêhad Gemidded zlln voor
anlen als libellen (in a e laren) lanss
de nat!ururiendelllke Íansêcten sign ncant
Íneer sooden vastgesle
'i meer dan anderha f
keer zoveel ibellensooden en bijna twee keef
zoveel planlensoorlen. Bt de dichlheden was
het versch nog groler, zowe voor planlen ê s
llbe ên clrca twee keer zovee (íguLrr 1) De
zowel

p

ciíers voor 2000 zjn wel chl en sszins vêÊ

tekend omdat een vieíal traditionee oevers
schad!w.lker bleek dan de natlruÍvrendê Íker
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Libellen
Het velschi

keeÍt en daarbij zêlÍs gênoegen neemt r.ei
slolên mel een hoge kÍoos- êr'r Ílabbedek-

n dlchtheden van ibe len langs de

beide oêvêrlypen is weergegeven in tabel 2
De VaÍiabeLe walerjuffêr (Coenag an pulchel/um), het Lanlaarntje (/sclnura e/êgáns) en de

WEoE 2002a). De Grole rood
na./ès) waaÍvan bekend ls dai
deze árhankelijk is van dÍijvende, gíoÍbladig-ê
waterplanten (VAN DÉR WETDE, 2002b), doet het
wel wat bêieÍ langs natuurvÍiendelrjkê oeverc,
maaÍ niet zo spectacu a Í als LantaaÍntle
en VaÍábêle walerj'rffer HieÍ zou kunnen
king (VAN

oogjufíeÍ

Gêwone oêver ibe \Ofthetrun cancetlatumJ
komen in bedejarên duidelijk meer vooÍ anqs
natuuÍvÍiendelljkeoevers. De gebruikle metho'
de vo doet helaas niel om beÍouwbêre uilspra

DEF

(E

(Á. grcr./ls) en de Paa.denbt)tet lA. mixta)

meespelen dat juisi langs enkee Íaditonele
beschoeide oeveÍs in de stêd plantên als Gele
plomp (Nlphar /urea) zijn aanseplant en er
veel GÍoi hoornbad voorkomt, eên soorl die
in soten bij natuururiendeLijke oeveís mindêr
vaak n hogê dlchiheden wêrd gevonden

met ílnbladige dÍijvende waterplanten bivak-

VeÍschillen naar ecologische sooÍtgro.pcn
Aangeziên niet a le sooÍten in gÍoie aantallen
zjn waargefomen en hel zinvol lilkt oíÍ een
ondeÍscheicl te makên naaÍ hel gêbruik dal

ken 1e doen ovêr hel voorkomen van sooiren
die een grooi teÍfitor um hebben ol die in lage
dichtheden voorkomên. [4aaf vooÍal de grote
libellen tken te proíleren van de natuurvÍien
deÍke oeverc, zoals de Bruine gazenmáker

De Keine roodoogjuffeÍ (Erythronna viriclu/u/r) lrtkt de enige a semene iufier le zijn die
niel pÍoÍiteerl van nat!urvriêndelÍke oeveÍs,
moge lk omdat de sooÍt graag op open water
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Dichtheidperoêveírype Vêrschilfacror SigíiÍicantie
Traditionêêl
Juffers van bomen en struikêí
HoulpantseÍluffeÍ Lés,esv;rdÀ

(a)

Natuurvr

0,313

0,459

(b)

(b/a)

JuÍers van oevervegetatiê
Vár abele

waierlufier Caenagnon pulchellun
Enallagna ctalhigerun

1 352

6745

0 001

0 005

408

a 547

3

5,0
2,5

0 005

0

r 617
2 428

2

0 005
0 016

1,9
4,2

0

0 010
0 065
0 035

0 009

0140

15,1

0

0 423

0 005

0

0,009
0,010

0

D,452

0,421

0,057
0,019

J!fíers van drijf bladvegetatie
GÍotèroodoogjufier Eryihronnanatas
Kleine roodoogt!ffer

E$hronna vntdulun

Bláuwê glazenmaker Áeshra cyarea
Brune 9lazermakêr Aeshna 1ran.!is
Vróegê g ê2ênmàkeÍ Áeshna lsosce/es
GÍoene glazenmakêr Áeshrá v,rid6
Gewónê keizerlbe Anax inpeêtar
Brcchytron prateDse
Hêidelibellên, Plátbuik en Vierulek

GlassnrldeÍ

ula quadrinacul ata
synpetrun danae
Lr be

zwarte hêidelibel
B oed.odê heidelibel Synpetrun sanguineun
Btuinróde heide ibêl Synpetrum sÍrialatun
Steènrode heidelibel Synpetrun vulgalun
Gewone oeve

ibel

Onhetun cancalàtun

0,007
0
0
0,010

7(2

2,0,

2.7
2,7

0,041

0,009
0,049

0,152

Iturjtt)11"t

232

1 194

0,957
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Totalèn traditionele Totàlen natuurvriendetÍke
oeveF (a)
oevers (b)

Jufie6 ván bomen en siruiken
Jufiers van óevêruegelal e
JufieB van drilf bládvêgetatie
Hedeibelen. P atbuk en Viervlek

149
1972

2.7'

12AA

0.9

T9
19

131

62
3570
95

6773

libelen van de oever maken zlln de I be len
in ecoogische soorÍgroepen insedeed (labê
3) Hier is 2000 buten beschouwlng gelaten
oÍndal n datjaaÍ een aantal natuLryÍiendelijke
en trcdlionele oevers mndef goed veÍgellk
baaÍ was door eên verschil n bezonnning
Êchlê ibe en proíiteeden in 2001 en 2002 het
meest van nal!uÍviendelijke oevêrs. waar ze
bijna zeven keerzo vaak gesgnaleerd werdên.
De Gewone oêver ibe d.aagt h er overigens n
belangrlke máte aan bij

Libcll.n
De resultalen per oeverpaar dus naiLruÍvÍien

delilke oever en vergê ijkbafe tradllione

e

oevef tezamen lalen zien dal de natLuÍvriende lke nsreep vÍijwê altiid succes heeJt gehad
(risLrur 2). A eên bijoeverpaaf nummeÍ vier en
acht zln de natuuruÍiendelijke oêveÍs weing
succesvol. Beide oeverparen b lken minder

gelukkg gekozen omdat de Íadtonele en
natuuÍvriende Íke oevefs qua wateÍd epte en

walefkwaliteit mindêr goed vergellkbaaÍ zln:

hel wateÍ van nai!uÍvÍende jke oevers is
of'liepêr. gemddeld slechls 9 cm waardoor
het water erg snel op kan warmen Ook s hêt
water van de .ratlu'vÍiendelljke oeveÍs van
slechteÍe kwallelt (bij oever n!mmer ver veel

bladaíval, bij
achl ardbouw
!!ateÍ) Daá.naast s bt oevêÍ nummeÍ achl v s
aanwezrg. rêrwi de t.aditonele oeveÍ dees
aan gelsoleerd watêÍ llgi

Bl de panlen zlln er vee meer sooÍten

241
2544

die

slgn Íicánt vaker voorkomên langs de natLruí

wende tke oêveÍs (label 4). Echter, soírnr se

1.6

5,6',
6,g',

72'
1,9'

69'
grotê plantensoor(en zijn nogal eens aanqep ant. zoais Dotlerb oem (Calt/ra pal./strs ssp.
pal./slds) Gêle is (/rls pseudacorrs) en crote
isdadde (Typha lattfotta) oi llgezaald, zoals
Grote Íate aar (Rhlra|lrus argusrro/ra). [,1aar
bepaalde kru den zoa s MoeÍasandoom (Slachls pal./stris), P uiÍnzegge lcarcx paniculata)

en Walermlnl |,Merltha aquatica) en afterc
kensooden van de Riet klasse (WEÊDA eÍ a/.
1995) proÍiteren dlidelijk van de nqreep. De
meest voorkomende panlen angs ná1!uÊ
vriendelijke oêvers zln Hars wlsenroosje
\Epitabnm hitsu nn), Ge e lis en Grote lisdod
de. Deze hogê. strlctr u rvo rme nde sooden zijn
ván grool belang vooÍ ibellen om !itte sluipen
en a s utklkpunt n dejachi op vrouwtjes en
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voêdsê|. Opvallsnd is dat Rjet niet

significant beÍen tibê en

blijkl
voor le komen. De soonen die significanl minvakor langs natuurvÍiendelijke oev€Ís

der vooÍkomen ziin hoofdzaketijk sooften

op nutÍiénlrijke standplaaisen groeien,
Grole brandnetel {Urllba

dioica).

diê

zoats

oevc.kc,r,,,erken

de benodigde structuur voor !it,
stuipen.jagen en voonptantsn.
Vorln van het tatud: Langs oevsÍs mel êer,
ílauw tatld oíeen ptas-drasoever kwamen vaÍr
2000 tot 2002 twê€ keeÍ zoveet tibelen voor
ats tangs sieite oevers. Langs een steite oever
voo', waaÍdooÍeÍ

[ï[ï:linï,ï"":ïii"Jen

ondeeoêken welke kênmeÍken een Watêrdtepte: De walêrdieple (gemeten op 1
belangÍijke rol spelen bij dê soortendichthe- meleÍ uit de kanl) varieerd€ in het onderzoek
den, onaÍhankelrjk van het oeverypê, is eefl van 5 tot 110 cm. Langs waleígangen mêt
regrcssre-analyse uitgevoefd. Hiêruil blilkt dat eên walediepte van meêr dan 22 cm vtogen
vooÍal êen êantal oeveÍkenmerken van sagniÍi, in 2001 en 2002 bína tlvee keeÍ zovêet tibef

OÍn

le

p6Í

canl belang z|Jn (tabel 5). Hiercndef woídt
ten ats tangs ondiepêr watê. In ondiep water
oeverkenmeÍk een aanlal voor libellen posi- kunnen gíole têmperatuorveÍsch, en onlstaan
iieve facloÍen
ongunstig voor de ontwikketing van tibe|entaF
ven. Bi een remperatuuÍ van ers boven de
Beschoeiing: Langs onbeschoeide oeveÍs 30.C kunnen tibelentaíven niet rneer ovedê_
kwamen van 2000 tot 2002 Íulm twee keeÍ ven AndeÍztjds onlwikketen ibêlentarvêf zich

toegelicht

zoveei lrbellen voor als langs beschoeide ook sneler bÍ hoqere temperaturen {KETELMF
oeveÍs I alqs hèÍdÊ besc,roering onlb.ee<r €l à/. 2002). Voor ptanren b.ee{ de waleoeveruegerate íneestal geheel Hierdoor ont diepte nLet bepatênd.
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Soortnaam

TraditioneE

Hogêrè dichthêdeó lÉdilionete oêvêr
Grol hoornbad Ce.ataphyllun deneÊuni
GÍofe brandfelel Unica dioica
Smalle wateÍpêst Aodea nutta ii

veefworre

Persicana

anphibia

29
12

20
0
8

13

Hogerê dichthedén natuufl riedetijkê oevêr
EchG vê

enáan

Caltha patustrs ssp patustris
Valenanê alfrnalis

Grolekroosvafen Azalaliliculoides

lisdodde

Grole

Klerne

Íypha latiíotia
Rhiiant h us angu st ifot u s
Epilabiuh hnsutun
Ae /a erecla

Moeraswástro

Galiunpalustte

Paarse smeeMorlel

Synphttun ót'ficinslê

Hár0

wlgefroosje

waleÍeppe
MoerasándooÍn Sráchyspatrslrs

MoeÍaswede.ik Lysinachiathy6ino@

0
0
2

I

W ne

zegge

wateÍkeÍs

Carex acuta
Cha ne nón êng

uslifaliun

30

0

25
0

13

1

26

0
0
0
0

10

0

8
5

0
29
Scherpe

6
10

6
5

1

T

0
2

8
23

3

20

Rorippa nastuniun-aquaÍicun

0

Rume\ htd@lapalhLa

I

5

16
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dichtheid libellèn
Flauwe oeve. plas días oí ste I maar zonder beschoeing
WaleÍln midden van de sloot 30 70 cm diep
Málig tot veelzonLióhi (2-6 u!r) en/oÍweinig bladval
Brêde zonê van p anlen rond de water ijn (bitv. Riei ei cele

Zonlicht: Bij hêi ondezoêk naar de invloed
van zon chl is gekeken naar de hoeveelheid
zon die tussen 10:30 en 16:30 uurop dê oeveí
valt N4ailg tot veêl zon ichl (2 6 !uí) heeft een
g!nslig effecl op de dichlheden van panlen en
libellen. Van de llbe len blÍkl vooÍa de cewone
oeverlibelle prolteren van veel zon (4-6 uuÍ).
Bomên ên struikên: De hoevee heid zonlicht
is vaak gecoÍÍelêeÍd aan bomen en hoge strLri

ken lanss de oever Ook koml er dooÍ bla.l'
afval êxlÍa organisch maleíaa ir het water,
dat de gÍoei van krcos en algen versteÍki en
de zuurstofbalans in het walêr ongunstig kan
beinvloêden Dlt effêcl bleek vooral bij ondiep
water op le Íeden Andezijds zlln bomen en

ls)

men sunsus te zijn vooÍ soorlenrijkdom en
dichthêid van libellen Bij flauwe oeveÍs kan d t
veÍband niet worden aangetoond Waa.schijn
lÍk heeÍl dit te maken met hei Íel dai inhammen langs sleile oeveÍs in steÍkeÍe mate voor
een luw m croklimaat zoruen
Ljgging in woonwijk of park Hel maakt qua
dichthêdêÍr weinig uit oí een natu!Ívriênde ike
oevef if de bebouwde omgeving ligt oí in een
Gouds gÍoengebied In de woonwjkên komên
langs naluu rwiendel jke oeverc, zowe in 2000.
2001

as in 2002 meeÍ soorten voor Wd chl

is de watêrkwaliteit in de stad betêÍ dan langs

de randef van de siad, waaf de sloten meer

sÍuiken voor veel lbelensoorten belangrjk

in verbinding stêan rnet het agrarsch gebed
Ook zou hêt feit dat de walêÍgangên in cle stad

als schuilplaats. Zê kunnên daaÍom beleÍ iels

vaker gebaggerd worden om klachten over

verder van de oever staan.

siank le vooÍkonren êen rol kunnen speen
VooÍ planien gaat dit niel op, omdat de meer
bijzondere soorten luist we n gÍoêngebieden
zÍn gevonden. Hel saal dan om soortenÍjke
vegetáties in uitgebrêide pas dÍasslluaties.

Brêêdtê oêvêrvegêtàtiê: Ëen brede zone
van planten angs de wateíijn (05-1 0 m)
waarondeÍ hoogwoÍdende panlen als Harig
w genroosje Grcte lisdodde en Gee is is
gunstig vooÍ libellen De breedle van de
oevêrvegêtatie is in vflj stêrke mat€ gecoíe
leeÍd met het type ta ud. Aan de andere kani
bllkt dal ln homogene rietkÍagen relalieíweinig
libellen voorkomen ([,4osrERr, 1998i lv4osrERÍ
& HEXoop 2000). Een derge jkê nronotone
vegelatie komt angs de Goudse oeverc echteÍ

Kroosbedekkingr Een kroosbedekking van
mêêr dan 50% had van 2000 tot 2002 een
negalieí effecl op lbelensoorten ên dichthe
den. D I koínl echtêr alleen tol uitdrukking wanneer individlele te ingen ln de zomer woden
beschouwd. Op jaaÍbasis is hei êffect op de
hier seselecteerde oeverc gering.
Inhammên: Enkele oêvêrs zijn ván iisnjd n,
gen vootz ien. Bi steile oevers b ijkên inham

Brkhrrut

Discrlssie:
eerr r:rtuurvr iendeliilte oever voor

zorvel libellen als planten?
OÍn ie ondezoeken welk

ibellen als plênten lelen, zijn de aanta en
en dichlheden van beide soorigroepen tegên
elkaar u lgezel in Íiguur 3 Opvallend is dat bll
de natuuÍviendelijke oevêrs een tegenslêl ng
zichtb3ár is: êÍ ljkt geen oeveÍ te zijn waar
zowel vee planten als veel libelen voorko-
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De oever r.et de meeste soorlen libellen ligl
eÍg beschut dooÍ êen dlchle oevêrvegetatiê en
veel nhammen Hel watef achter de rietkraag
is dreci a d ep (0 8 Ín), waardoof vee oever
planten onlbÍêken Daarenlegen is bii hel transecl met cle meeste plantensoorten, een sierk
aigepagde, schÉlê oever hêl water êxlrêenr
ondiep (0,09 m) De ibellendichthed is hier
laag waarschijn jk dooídat het zeer ondiepe
waler le snel opwaÍmi oi dooÍdat de oever

perodiek droogvalt. Doof combifaiie van
boverstaande êgenschappen kan een deale
oever worden gecreèerd: een schrale pás
dÍasoever met age vegetalie vooÍ planten aan

dê ioord oí westzjdê ên êen libelenoevef
mel een gevarieeÍde opgaande vegetat€ met
Riel

of

sdodden aan de luwe zuid oÍoostkant

Conclusie

VooÍ zowe libellen als panten nam hel sooí
tenaantal in Gouda dooÍ omvoÍÍning van lÍadi
tionee oevers naar nalu!rvriende jke oevers
toe mel een factor 1,5 à'1 8. Dê dlchiheden
vafieeÍdên, maar vedoonden eên nog steÍker-ê
toenanre gêmiddêd met íactor 2,3
De nsrepen n beslaande oêvêrs hebben vÍrj
wel altild een posilieí etrecl gehad op dichtheden en soo(enaantallen ván p anlên en libel
len als maêr voldaan werd aan de volgende

a) de oever oopt schuln aÍ oí heeÍt inhammen
waardoof er een vêrsche denhed aan milieus
wofdl gecÍ€éeÍd en eÍ eên brede zone ván
gêvêrieerde opgaande oeverplanten onlsiaat,
b) de watêÍd êplê neemtÍlink toe ra€r het Ín d
den van de sool ef
c) er va I vo doend€ zon cht op de oeveÍ en

DanItn oortl
De tellingên zln, behave door de auieurs
veÍricht door Floris BÍekelmans, Peter de
Groot, Antoine van deÍ Heildên Lourien
van dêr Hoek Jandiík Kiêvit, [4ar]anne van

der StaalPol, Leen Schuilenburg ên l4arja
Zandberg De gemeente Gouda heêit hei
onderzoek op vele maniêren ondersteund. ÍVet
name Jand* Kevl hêeÍl als stadsêcoloog

êên belaigilke en slimulerende rcl gespeed
Dick Groeírendik van De Vlindersucht ng heefr
hel ondezoek deskund g bêgeeid
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Summary
J,E,, L,B. SpaRRrus & W. REVEÍ.
Dragonfly and vascular plant diversity
HErKoop,

along ecologically designed ditch banks in
Gouda, BEchyÍon 7(21:

35{2

A compafative sutoey of panl ánd dÉgonfly
biodlveBiiy and rumbe6 belween lradtionà
and ecoogically desiqred dltch bánks on
peaty sois in the subu.ban lown of Gouda
(The Netherlands, province ot zuid Holland)
wás càried óul by volunteeE oí lhe Dulch Bul
leíly Conseruálón Threê conmon dragonny

speces (Coeras./on putche un, tschnura
etegans and Odhetrun cancelanln) ar.l
many planb we.e sgnilicantly mo.e abundáni

r ecologcaly designed dilch banks Spe
cies nlmbers and densties were boih about
à fáótor twó h gher along ecoogical ditches,
ndepêndeni óf meteoÍoog cal condtions d!È
lng coontng. l-lowêver, in most dilches ellheÍ
the number óf pánt spèces dolbed or the
number of dragonÍly speces doubled, lhe ia!
ter. lhereÍore. with a owef ifcrease oI panl
speces. Ths can be €lated to the design oÍ
ihe ditch side. The mostimponanl, posilive íactors Íor dÍagonÍy d veB ty arc 1) presence oÍ
a genly sloping dilch bank, 2) not loo shallow
o. deep waleÍ r lhe midd e of the dilch wdih
ard 3) a shelteÍed riparian vegetal on wilh fof

ióstànÉ

his $euda@ris, Phragniles australis
ard Typha lalifolia. Fat ws.ular plant dlve6iy

lhe most impoiGnl Íactors are 1) a genlly s op
ing dilch bank and 2) sunlight. A combination
oÍ these factoB, preÍeráble wlh some variál on
wilh n a shori distance may yield optimal condilions for bolh speces goups. Considerng
lhese results, we conclude ihat ecologically
designed ditch banks ln subuÍban sunoun

dings can slrongly slmulal€ both plant and

Odonalà. dragonÍy d veÍsitÍ ecoogy, vascular
plants, suburban nature, ecoogically designed
dtch bànks Gouda Íhe Nelherands

