Glassniider (Brachytron pratense) en
Smaragdlibel (Cordulia aenea) als
waterkwaliteits indicatoren
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Inleiding

De wateren

Vaak woÍdl gesield dal libelen soede indi'
catoÍen zÍn vooÍ de wateÍkwaliteit, Ínaar hêt
combineren van hel vóórkomen van libellensoorten en waterkwa t,alsgêgevens gebeuít
weinig. ln dit artikêl woÍdl een rêlatie gelegd
lussen de aanwezigheid van Smarêgdlibel
(Cadutia aenea) en GlassnrjdeÍ (aracrytron
praierse, íiguur 1) en eên aánta w3lêrkwa
iteitsparameterc. Deze sooden wofden door
vêêl autêLrís beschouwd als indicatief voor

Om de relalies lussen libellen en wateÍkwallêl
te kunnen leggen zijn 32 veÍgehjkbaÍe, min of
meer voedselrjke watercn gêselecieêrd u I de
totaie set van 59. De vennen zijn weggelalef

een goede waieÍkwaltel (zie
& BICHWALo, 2000)

biv

STERNBERG

omdat deze een geheel andêre soorlensa
menstelling kennen. Ook watêren waarvan
de libelleniauná onvoldo€nde bekend is zijn
buiten beschouwins seiaten. De op deze wijze
geselêcteerde wateÍen hebben beschutling in
de vorm van bos oí slruweeldirect langs oíop
koÍie aistand van het watêri daarnaast zjn er
alijd delen van de oeveÍ en delen van hel
waiêÍ zonbêschenen De wateren vaLlen niel

Hct ondcrzoek
In opdracht van Wslerschap de

Maaskanl

heeÍt Burea! WaadenbuÍg in 2002 een onderzoek u tgêvoeíd naaÍ stilslaande watêren mel
natuurÍuncte in hel werkgebed van het waler-

schap (BAK Eï AL.. 2003) Doel van dit pÍolecl
was tê onderzoeken wê kê naluuMaarden en
knelpunten ef aanwezig waren en welke herslelmaatregelen nodig zijn oíÍ le voldoen aan
de functie'waternatuur In totaalzln 59 wateÍen ondêrzocht in het noofdoosten van NooÍdBrabênt, waárondêr vênnen olrde meandêrs,
plassen en wielen (dijkdooÍbraakkolken). Er
is zowel fysisch/chemisch (wateÍ en walerbodêm) als biologisch ondeízoêk (vegetatiê,
macroÍauna, íytoplankion en epMsche diatomeeèn) verricht; de ondeÍzochte paÍamelêís
verschilden echter per water Er ziln vier maa
fysisch/chemische metingen verÍichi: in aprl,
j'rni, j!li en septembeÍ Tijdens het bioog sch
ondezoek in mei en jun is bj een deel van
de waleren genotêerd we ke ibê lensoorten êr
als imago aanwezig waren In heivooíaarvan
2003 zjn enkee waleren opnieuw onderzochl
op libellen om bepaalde soorlen bêleÍ in kaaí
tê bÍengên en dê relaties met waterkwalileit le
onderbouwen mel meer waarnemingên.
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droog; hel ondiepste walêí was in de zomeí
te wateren tol enkele melêrc diep zijn, ziin er

De zomer- en nazomersooítên (biivooÈeeld
heidelibellen en glazenmakeÍs) onlbÍeken oí
ztn zeer ancomplêet Dê waámeming van de

ook enkele zeer diepe wielen (tol ínaximaal
12,5 m). Bi allê waleren zijn delen ondiepeí

wordt in het kader op pagina 12 beschreven.

nog sleeds 0,85 meler diep. Hoewel de mees-

Aruine koÍenboul

is Íegionaal bijzonder

€n

dan eén meler aanwezig die bêgíoeid zijn mel

Riel (Ptrágmrtes aostráirs), lisdodden (Iypra
spêc ), zeggen (Carex spec.), Liesg€s (G/y-

naxina) Kalmoes (Ácorus calánrs)
en/of Grole egeskop (Sparganium erêctun)
ceria

Vrijwel allê waleren hebben êen zandbodem

in veel gevallen is deze gedeelelijk bedekt
met een laag s ib. De gemiddeld€ zuurcraad
ligl in alle waterên boven de pH=6,5. Zowel
uil de nulÍiêntengehaltes als uit dê vegetatie
bljkt dat de wateÍen allemaal malig tot zeer
voedselnjk ziin.

Relatie met waterkwaliteit
Figuur2 geefr de Íe atle weêí lussen de

áa

nwe-

zighed van de GlassnijdeÍ en de Smarêgd ibel
en enkele chêmische kenmerken van de watercn. De veÍsch llên ziln getoetsl door middêl

van een non'parametdsche tesl (N.4ann-Whilney U-tesi). De waleren met SmaÉgdlibs len
bleken signincanl electrolyl-armer le zijn dan
wateren zonder dezê soorl. Waleíen waa n
de Glassnrjdef aanwezig wês ve6childen niet
signiÍcanl van wateren waaÍin de soort niet is

aangelroflen In Íiguur 3 is het vooÍkomen van

yy'aargenomen soorten
De vetz amelde gegevens (lábel

een beidê soorten uilgezet tegen het minrmale

l) geven een

goed beeld van de vooiaarssoorten, zoals
Sma€gdlibel, Glassnijdêf, Bruine kor€nbout
(Libellua fulva), Plasromboul (Gomphus prlchellus) er VuuiuÍÍet lPyïhosona nynphula).

doozicht en hel gemiddelde êleklÍisch gelêi
dingsvermogen {EGV) Beide sooden blíken

eên voorkeur te hebben voor een relalieÍ
laag EGV en een hoog minimaal doorzichl
(linksboven in de graíek). Daarnaast valt op
dat in waleren rnet een rêlatiêf lage EGV de

c 2ondeÍ be de soonen (n=16)

ohel

grassóirdêÍ (n=11)

!mer stuÍásdribêr (n=r r)
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De Bruine korenbout in êên wiel

bÍ Waalw|jk

De Bruine korenbolt (Íguur 5) is een n Nedeíand mindêÍ a gêmenê soort, die als kwelsbaar
op de Rode ijsl slaat (WasscHER Er Á1. 1998). In de €ersle heft van de 20ê eêuw weld de
sood verspreid door het land waargsnomsn vooral bij (zwak) slÍomende laaglandbeken,
maar In de jaren zeventig kwam de soo( nog vrijwe u lsluitend voor in de grcte laagve€ngebieden (GErJsKEs & vaN ToL, I 983 ). Sinds 1 980 neemt dê soorr echler weer toe en nín iddels
bev nden de belangrijksle pop!laties van de Bruine korenbout zich in kanalen in Ove jsse
en bi oeurnê, in dê Lindevallei in FÍissland en (nog steeds) in laagveêngebieden in de kop
van Oveíjssel en in het Vechlplassengeb ed (KEÍEr,aaR, 2002; SLAArs,2002; ULNooRN &
RurrER, 2002i WASSCHER & GRoor, 2002, DE BoER, 2005). Daarnaasl ztn er nog enkele klêinê
populalies, ondeÍ andere nabij Gorinchem (SoMM€R, 2002).
Eind mea 2002 zag de auleuÍ een vrouMje

bi her Koppelwiel nabii Waalwijk (km-hok: 135,

413) Vanwege de geschikl liikende bioloop. de ahrezigheid van (bekende) populaties in de
dÍecle omgêving en het feit dat de Bruine koíenbout te boek staal als een soorl met een
gering dispercieveÍmogen

(KETELAAR. 2002). werd vermoed dat het hieÍ om een tot nu toe
onbekende popu atiê g ng Op 29 mei 2003 is daarom nogmaa s ê€n bezoek gebíêchl aan het
Koppewiê|. Toen werden in tolaaltien êxemplaíen geteld. waaronder een recent uilgeslopen
ndividu Hel laÍvenhuidje hiervan bevond zch ongêveer 60 cm boven het wateÍoppeívlak op

een stengel van Gele lis (lns pseudacans), in een dichle, één meteÍ bÍede osv€rvêg€talis
mel LiesgÍas, Kalmoes en Grote egelskop. De eigênschappen van deze ulslLiipplek koínen
exact overeên met d€ beschílving van GoooyEAR (1995) uit Engeland.
Naár aênleid ng van de vondst in het Koppelwiel is in 2002 en 2003 op een grool aantal localies in de omgeving naar d€ Bruine korenboul gezochi, zowel bi wieen in dê omgeving als
lêngs het an ate ngskanaa s-Hertogenbosch-Díongelên Daarbi werden lwee exemplaren
van de sooí qevonden bij een nábijgelegen wiel ikm,hok: 136,0,412,9) Andere aangelroÍíen
soorten bii hêl Koppelwiel zijn Lanlaamlje {/sct'rrra ê/egans), Vanabele waleíjufreí l.oenagrion putchellun), VuuÍiuffêÍ. Grote roodoogjuíer lErylh.onna najas), VieNlek lLibellula
qu adri n acutat a). Smaí asdlibel en Glassnijder.

Hel Koppelwielis een 3 ha gíootwiê|, dal een mêximaledieple heeftvan 9.0 m. Helwielheefl
een zandboderÍ die alleen aan de Íanden bedekt is mei een dunne sliblaag. Het water is zêer
he deri in 2002 was hel doorzlchl tussen april en seplêmbêÍ altild meer dan 0,9 meleí 8oven,
dien heeft hel Koppelwiêl êen goede walerkwalitel mel relalief lage gehaten aan nitraat,
ÍosÍaal en ammonium, sulfaat en chlorde (BaK EÍ aL,2003). Hêr groolste deelvan hel wielis
le diep voor vegetatiê, maêr langs de randen komen waieÍvegelaties voor met Sma l€ wateÍpesl (E/odea rutail, en Gele plomp 1Nlphartuiea). De oeveruegetatie bestaal voor ongeveer
de he Íl lit een 0,5 loi 1 metef brede slrook Gele lis, Kalmoês, Liesgras en Grote egelskop
mel hogeí op de oêver rligte oÍ grcsland. D6 andere heft van de oeveÍ bestaat uit een éen
lot €nkele m€terc bÍede, soortenrijke dêlkíaag mêt ondeí andere Moerasspireê lFirperdula
,/mára) ên Gewone dotleíbloem (Calthá pállshs) Deze ielkraaq liql voor hel grootste de€l
langs bossen met populier en Zwaíe els. Brjna allê têrriloria van de BÍuane koíenbout bevonden zich langs de Íietkraag, het enige laívenhuidie wed daarbuiten gevonden.

Hel lweede wiel waar de Bíuine koíenboul is êangelÍofÍen is ruim de helfi kleiner en maximaal3,5 melerdiep. De sliblaag is hieÍ langs de oêvêrenkêle decimeters dik In het vooriaêr
is hel dootz icht wat minder (0,7 meler), latêÍ in het jaar meer De aanwezige oevervegelatiê
is minder goed ontwikkeld en bestaat vooral uil vegêtatiês met Kalrnoes, cele lis en Les,
gras;€en soortenrijke retkÍaag onlbreekt Bil dil wielwerden naast de Bruine korenboul ook
L€ntaarnlje, VaÍiabêle walerjutrer, GÍote ÍoodoogjutreÍ en Smaragdlibel aángelíoffen. Voortplêntng van de Bruine korenboul is h eí n ei vastgesleld.
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dal dit wateÍ zeeÍ visÍik is, wat een veÍklÊring
zou kunnen zijn voor hel ontbÍêken van deze
sooÍtên. Uil dil vooóeeld blijkt hel belang van

I

een goede kennis van de lokale situalie bij de
hleÍpretatie van de gegevens

C()nclusies
Hel b jkt met behulp van relalieÍ eenvoudige
middelen (een EGV-mêtef en een secchischijÍ)
en een gering€ vêldinspanning (slechls enkele
vooiaarsbezoeken) heel goed mogelajk om
íeláties le leggen lussen hêt vooÍkomên van

kÍilische libellensooíten en de waterkwalileil
Naluunijk ontstaat een completeÍ beeld indien
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meeídere paramelers woruen gemeleni dil
leved ook meeÍ aanknopingspunten voor een
ana

ys€ van de

waterkwa lile tsprc blemen.
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Hel meeÍdeíe kêÍen in het jaar meten van de
walerkwa iteit s zinvol, omdat belen sierk

Glassnijder en de SmaÍagdlibel bÍ een lageÍ
doozichl vooÍkomen dan in waleren mel een
hogere EGV Bliikbaar kunnen deze sooíen
wel voorkomen bij een wát hoger EGV oí een
wal lageÍdootzicht, maaÍ niet bt beade legelik
In de komende iêren wordt de dataset uilgÊbÍeid waardoorhet mogelijk wordt deze lÍends
{stalistisch) befêr le ondêÍbouwen.

periode met een slechle wateÍkwalitell.
Stilstaande wateÍen zoals wielen kunnen een
gíole diveÍsiteit aan libellen heÍbergen. Minder
algemene soortên als Glassnijder en Sma-

,y'

beinvoed kunnen worden dooÍ een (koÍte)

De EGV bLÍkl slerk gerelaleeÍd aan de nvoed
een
hoge correlatie mel chloÍide (Íz=0,9), natriuÍn

van gebiedsvÍeemd waleÍi hei heefl

(P=0.9). bicaÍbonaat Í'?:0.9). sulraal (l=0.6)
en niÍaal (É=0.6) Het doozicht is nesalief

geÍelaleeÍd aan de voedselrtkdom van een
wateÍi hel is negalief gêcoÍêleêÍd aan bÍvooÈ
beeld KjeldêhlstikstoÍ (12=-0,8), totaal ÍosíoÍ
(r,=-0 5) en Ch orofyl (Í,=-0.5) Natruí ijk zijn
deze twee wal€Íkwaliteitsproblenren net los
van elkáaf te zien, a leen al omdal inlaat van
gebiedsvreemd wateÍ kan eiden tot inteÍne

eulÍofiéÍlng (o.a.

BLoEMENoÀaL

&

RoELoFS,

1988).

Naasl dê wateÍlwalileil zin ook andêrê Íaclo,
Íen van invloed op h€l vooÍkomen van libellen.
Dil kan ondêí meeíwoíden aígeleid uit de silu'
ale op hei Builenwiel. BÍ deze dooÍbmakkolk
werden, ondênks de lage EGV (251 us/cm)
ên het hoge dooÍzchl (1,0 metêr), geen GIassnijdeÍs of SmarsgdlibelLen áangetÍofÍen. Uit
hêt veldondêrzoek (BaK Er AL., 2002) blsek

lttlkltt't,nt

ragdlibel komen relalief veêl voor en soms
kunnen ook Bruinê koíenboul en PlasÍomboul
worden aangeÍoff€n. Een vooMaaÍde voor
hstvooÍkomen van deze sooden ljkleên EGV
waaÍde van ondeí de 400 !S/cm en eên m nimaal doorzichi van 0 4 meler Daarnaast ikl
er sprake le zijn van een gecombineed êffect:
bij een wal hogeÍe Ecv'waaÍde komen alleên
nog kÍitische libellên vooí indien hel doozichl
ruim boven de 0.4 meteÍ ligl.
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