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INLEIDING

Vanuit de diverse partners die actief zijn in het natuurontwikkelingsgebied
Gelderse Poort, bleek er een behoefte te zijn naar een overzicht van recente
en historische gegevens over de verspreiding van flora en fauna van het
totale gebied. Voor zover het de fauna van het Nederlandse deel van de
Gelderse Poort betreft (zie figuur 1) voorziet dit rapport hierin. Van de
flora is een apart rapport opgesteld. Bij de fauna is de aandacht uitgegaan
naar zoogdieren (excl. vleermuizen), reptielen, dagvlinders, libellen,
sprinkhanen en enkele overige groepen ongewervelden. Over vleermuizen,
vogels, amfibieën en vissen zijn recent reeds rapporten verschenen. In dit
rapport ligt de nadruk op bedreigde, beschermde en voor natuurherstel
indicatieve soorten.
Door een combinatie van uitgebreid literatuuronderzoek en – voor sommige
groepen - aanvullend veldwerk in 2003 is een zo compleet mogelijk
overzicht samengesteld. Daartoe is gebruik gemaakt van gegevens van
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat/RIZA, Provincie Gelderland, Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s), Waterschap Rivierenland,
Waterschap Rijn & IJssel, Stichting Twickel, Stichting Ark en vooral ook
vele actieve lokale vrijwilligers. In hoofdstuk 2 is de onderzoeksmethodiek
meer uitgebreid beschreven.
De gegevens zijn per soortgroep gepresenteerd veelal in de vorm van
verspreidingskaartjes met een beknopte toelichting (hoofdstuk 3). Het
overzicht wordt per soortgroep afgesloten met enkele samenvattende
conclusies en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. In dit rapport is
nog geen uitgebreide analyse gemaakt van de verzamelde gegevens. De hier
gepresenteerde gegevens geven een goed overzicht van de uitgangssituatie
voor de start van de natuurontwikkeling en de eerste resultaten van de
natuurontwikkeling vanaf ca. 1990 t/m 2003.
In hoofdstuk 4 zijn de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek (meetnet)
nog eens kort op een rij gezet.
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Figuur 1 Begrenzing van onderzoeksgebied Gelderse Poort en toponiemen.
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Figuur 2 Nevengeul in de Klompenwaard.

Figuur 3 Millingerwaard-Oost en het Colenbranderbos vanuit de lucht.
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Figuur 4 Afbakening Habitatrichtlijngebied Gelderse Poort (Bron: Ministerie van LNV).
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2

ONDERZOEKSMETHODE

2.1

INLEIDING

Voor de fauna is per soortgroep de onderzoeksmethode besproken. Voor
die groepen waarvan recent een overzichtsrapport is verschenen (zoals
vissen, amfibieën en vogels) wordt volstaan met een verwijzing hiernaar.
Per soortgroep worden voor de geraadpleegde bronnen (literatuur,
archieven en bestanden van instanties en particulieren) en eventueel eigen
veldonderzoek de volgende zaken vermeld:
- inventarisatiemethode bij evt. aanvullend veldonderzoek
- onderzoeksgebied
- onderzoeksperiode
- compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens
- gegevensverwerking (tabel, kaart), mate van nauwkeurigheid
2.2

ZOOGDIEREN
2.2.1

Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek

Algemene literatuur

- Atlas van de Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992) bevat
historische en meer recente uurhokgegevens tot ca. 1988
- literatuurstudie en veldonderzoek (1991) in de Oude Rijnstrangen
(Hollander, 1991)
Bestanden en archieven

- voor de recente verspreiding van de Waterspitsmuis is gebruik gemaakt
van de Zoogdierdatabank van de Vereniging voor Zoogdierkunde &
Zoogdierbescherming (VZZ) in Arnhem.
- het Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer in Driebergen is
geraadpleegd.
- Das-database van de Vereniging Das en Boom (1960-2002)
Instanties

- Staatsbosbeheer regio Gelderland (beheerders)
- Stichting Ark
Particulieren

- jachtopziener Ooijpolder (dhr. Dengerink, Leuth)
2.2.2

Veldonderzoek

Er heeft in het kader van deze opdracht geen aanvullend veldonderzoek
plaatsgevonden.
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2.3

VOGELS

Voor vogels zijn reeds uitgebreide rapporten verschenen (broedvogels:
Faunawerkgroep, 2002) of in de maak (winter- en trekvogels, soortoverzicht
etc).
2.4

REPTIELEN

In de Gelderse Poort zijn uit het recente verleden geen inheemse en
beschermde reptielen bekend (Aarts, 1994; Creemers, 1998). Wel is gekeken
naar de verspreiding van de uitheemse schildpadden te weten
Roodwangschildpad (Chrysemys scripta elegans) en Europese moerasschildpad
(Emys orbicularis), mede vanwege hun vermeende (negatieve) ecologische
effecten op inheemse fauna.
Gehanteerde methode: interviews van veldonderzoekers en beheerders in de
Gelderse Poort.
2.5

AMFIBIEËN

Over de verspreiding van amfibieën in de Gelderse Poort is in 1993 een
uitgebreid overzichtsrapport verschenen (Willink & Cuppen, 1993). De
ontwikkelingsmogelijkheden voor amfibieënpopulaties in het gebied zijn
beschreven in een literatuurstudie van de Werkgroep Dieroecologie van de
Universiteit Nijmegen (Bosman et al., 1992).
2.6

VISSEN

Over de verspreiding van vissen in de Gelderse Poort is in 1993 een
uitgebreid overzichtsrapport verschenen (Willink & Cuppen, 1993).
2.7

INSECTEN EN OVERIGE ONGEWERVELDEN
2.7.1

Dagvlinders

Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek
Algemene literatuur

- Atlas van de Nederlandse dagvlinders (Tax, 1989) met historische en meer
recente uurhok-gegevens tot en met 1986.
Bestanden en archieven

- van De Vlinderstichting is het complete archief gekregen met
waarnemingen van dagvlinders op km-hok-niveau tot en met 2003 (alle
hokken die vallen binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied).
Instanties

Gegevens van beheerders (Staatsbosbeheer, Stichting Ark) zijn verwerkt.
Particulieren

Belangrijke bronnen voor historische waarnemingen zijn de publicatie van
L.H. Scholten (1938) en de vlindercollectie van de heer J.G. Elfrink
(Terborg). De waarnemingen van Scholten beslaan de periode 1923-1938 en
hebben voor wat betreft de Gelderse Poort betrekking op de omgeving van
Lobith en Herwen. De waarnemingen van Elfrink hebben voor wat de
Gelderse Poort betreft betrekking op de omgeving van de winterdijk bij
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kasteel Halsaf te Babberich (vooral km-hok 205-435). De meeste
waarnemingen zijn verricht in de periode 1939-1954.
Waarnemingen uit de collecties van G. van Aalst (Ooijpolder jaren 70), het
Natuurmuseum Nijmegen e.a. zijn nog niet in het bestand opgenomen.
Het waarnemingenarchief van Gijs Kurstjens (vanaf 1990) is ook verwerkt
op km-hok-niveau.
Tientallen waarnemingen (vooral uit 2003, maar ook wel uit jaren 90) zijn
bij diverse veldonderzoekers (vooral in de Gelderse Poort-west) opgevraagd
en verwerkt op km-hok-niveau.
Vergelijkbaarheid tijdsperioden

De gegevens zijn ingedeeld in drie tijdsperioden: vóór 1990, 1990 t/m 2002
en 2003. In figuur 5 is een overzicht gegeven van de verdeling van
waarnemingen over tijdsperioden per vlindergroep. De groep van 17
algemene soorten is uit deze figuur weggelaten; hiervan zijn vooral recent
zeer veel waarnemingen bekend namelijk meer dan 1600 na 1990. Naar
graslandvlinders is in 2003 overigens geen gericht veldonderzoek
uitgevoerd.
Uit figuur 5 is duidelijk af te lezen dat de hoeveelheid historische gegevens
(tot 1990) goed vergelijkbaar is met die van de periode 1990-2002 (90 versus
75). Een vergelijking tussen de verschillende perioden lijkt redelijk
verantwoord, maar een belangrijke beperking is het feit dat de totale
hoeveelheid waarnemingen (zeker verdeeld over de verschillende soorten) in
beide perioden gering is. Bij de interpretatie van de gegevens dient hier
terdege rekening mee te worden gehouden.
In het onderzoeksjaar 2003 zijn vooral veel waarnemingen verricht van
beide luzernevlinders en twee bedreigde soorten.
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Figuur 5 Absolute verdeling waarnemingen over tijdsperioden per vlindergroep.

Veldonderzoek

In het kader van dit onderzoek is in 2003 door Pepijn Calle gericht
veldonderzoek uitgevoerd naar populaties van het Bruin blauwtje:
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Groenlanden, Millingerwaard, Klompenwaard en Erfkamerlingschap. Dit
was de enige bedreigde dagvlindersoort waarvan populaties in de Gelderse
Poort bekend waren. Overigens is in de zomer van 2001 al een verkennend
onderzoek uitgevoerd naar deze soort in de Millingerwaard door Karin van
den Hamer.
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de gehele periode waarin de soort vliegt
(in 2003 tussen 7 mei en 16 sept.). Op geschikte momenten (weer/vliegtijd)
zijn alle bovengenoemde locaties ca. eenmaal per 2 weken bezocht en is
geprobeerd een schatting te maken van het totale aantal vlinders.
Losse waarnemingen buiten de bekende vliegplaatsen zijn ook verzameld
(op km-hok niveau).
Tijdens dit onderzoek en de libelleninventarisatie in 2003 zijn alle (losse)
waarnemingen van Koninginnenpage, Gele en Oranje luzernevlinder
genoteerd (op km-hok niveau). In de Groenlanden (Langstraat, Paardenwei)
is eind juli en begin augustus speciaal gelet op eventueel voorkomen van
Sleedoornpages.
2.7.2

Libellen

Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek
Algemene literatuur

- De Nederlandse libellen (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie,
2002) met historische en recente uurhok-gegevens tot en met 1997.
Bestanden en archieven

- Het landelijk libellenbestand van NVL/ De Vlinderstichting/ EISNederland is geraadpleegd met waarnemingen op km-hok-niveau tot en met
2003 (alle hokken die vallen binnen de begrenzing van het
onderzoeksgebied).
Instanties

Gegevens van beheerders (Staatsbosbeheer, Stichting Ark) zijn verwerkt.
Particulieren

Tientallen waarnemingen (vooral van de afgelopen jaren) van zeldzame of
bedreigde soorten zijn bij diverse veldonderzoekers (vooral in de Gelderse
Poort-west) opgevraagd en verwerkt op km-hok-niveau. Het
waarnemingenarchief van Gijs Kurstjens (vanaf ca. 1990) is ook verwerkt op
km-hok-niveau.
Vergelijkbaarheid tijdsperioden

De gegevens zijn ingedeeld in vier tijdsperioden: vóór 1970, 1970-1989,
1990-2002 en 2003. In figuur 6 is een overzicht gegeven van de verdeling
van waarnemingen over tijdsperioden per libellengroep. Hieruit is duidelijk
af te lezen dat de hoeveelheid oude historische gegevens (tot 1970) zeer
beperkt is (19 waarnemingen).
Het verschil in aantal waarnemingen tussen de periode 1970-1989 enerzijds
en de periode 1990-2002 en het jaar 2003 anderzijds is behoorlijk, maar
maakt een vergelijking tussen de verschillende perioden nog wel
verantwoord.
Veldonderzoek

In het kader van dit onderzoek is in het kader van een stage voor de MBCS
(Velp) in 2003 door Pepijn Calle gericht veldonderzoek uitgevoerd naar

8

libellen in de Gelderse Poort. Hoewel grote delen van het hele gebied zijn
onderzocht, is de meeste aandacht uitgegaan naar locaties waar populaties
van bedreigde soorten waaronder Beek- en Rivierrombout, Glassnijder en
Vroege glazenmaker konden worden verwacht op grond van eerdere
waarnemingen of potentieel geschikte biotopen. Omdat de populaties van
deze soorten zich concentreerden in bepaalde gebieden (Groenlanden,
Bisonbaai, Millingerwaard, Klompenwaard, Steenwaard, Geuzenwaard) zijn
daar ook de meeste bezoeken aan gebracht.
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de gehele periode waarin libellen actief
zijn (in 2003 tussen begin mei en half september). Op geschikte momenten
(weer/ vliegtijd) zijn alle bovengenoemde locaties ca. eenmaal per 2 weken
bezocht en zijn telkens alle soorten plus aantallen genoteerd.
De Stichting Ark heeft het libellenonderzoek in de periode na half juli
gefinancierd.
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Figuur 6 Absolute verdeling waarnemingen over tijdsperioden per libellengroep.

2.7.3

Sprinkhanen

Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek
Algemene literatuur

De sprinkhanen en krekels van Nederland (Kleukers et al., 1997) met
historische en recente uurhok-gegevens tot en met 1994.
Een artikel met recent verspreidingskaartje voor meer bijzondere soorten
(Kleukers, 2002)
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Bestanden en archieven

Omdat er recent geen bedreigde en beschermde soorten sprinkhanen en
krekels in de Gelderse Poort voorkomen, is het archief van EIS-Nederland
niet geraadpleegd.
Instanties

Gegevens van beheerders (Stichting Ark) zijn verwerkt.
Particulieren

Er zijn enkele losse meldingen gekregen en verwerkt tot op km-hok-niveau.
Veldonderzoek

Tijdens de dagvlinder- en libelleninventarisatie in 2003 is door Pepijn Calle
gelet op zeldzame sprinkhanen zoals de Blauwvleugelsprinkhaan. Na de
melding van deze soort bij Kekerdom is door diverse personen in de
Millingerwaard gezocht naar deze soort.
2.7.4

Nachtvlinders

Van de nachtvlinders zijn drie groepen met opvallende dagactieve soorten
er uit gelicht: pijlstaartvlinders (Sphingidae), wespvlinders (Sesiidae) en
Sint-Jansvlinders (Zygaenidae).
Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek
Algemene literatuur

De verspreiding in Nederland (ca. 1840-1984) en de ecologie van de
Nederlandse pijlstaartvlinders zoals vermeld in Meerman (1987) is gebruikt.
Voor de wespvlinders is gebruik gemaakt van Zeegers (1996).
Bestanden en archieven

Voor de recente status van soorten uit bovengenoemde groepen in de
Gelderse Poort is gebruik gemaakt van verspreidingsgegevens op
www.vlindernet.nl
Instanties en particulieren

Op twee locaties is recent onderzoek gedaan naar nachtvlinders:
Millingerwaard in 1994 (F. Post) en Oude Rijnstrangen (Bergse Hoofd,
Grote Gelderse Waard en Steenwaard) in de periode 1993 t/m 1997 (J.
Schaffers).
Veldonderzoek

In 2003 zijn alle waarnemingen van opvallende dagactieve nachtvlinders
zoals Kolibrievlinder door Pepijn Calle genoteerd. Daarnaast zijn oudere en
recente waarnemingen van o.a. Berend Voslamber en Gijs Kurstjens
verwerkt.
2.7.5

Mollusken

Bij de mollusken is onderscheid gemaakt in land- en zoetwater-mollusken.
Er heeft geen aanvullend veldwerk plaatsgevonden.
Geraadpleegde bronnen bij literatuuronderzoek
Algemene literatuur

De Nederlandse Zoetwatermollusken (Gittenberger et al., 1998) en de
Landslakken van Nederland (Gittenberger et al., 1984).
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Bestanden en archieven

Wegens tijdgebrek zijn deze niet geraadpleegd (EIS-Nederland, Atlasproject
Nederlandse Mollusken).
Onderzoek & inventarisaties

De Millingerwaard is in 1993 onderzocht op het voorkomen van
landslakken (J. Brouwer); deze gegevens zijn opgenomen in Bosman et al.
(1993). In het rivierengebied waaronder ook op diverse locaties in de
Gelderse Poort is onderzoek naar macrofauna (waaronder
zoetwatermollusken) verricht (van den Brink, 1990). Bovendien is gebruik
gemaakt van een literatuuroverzicht van flora en fauna van de Oude
Rijnstrangen tot Millinger Meer (van der Molen & Sudmann, 1999).
2.7.6

Overige ongewervelden

Van de kreeften en spinnen is telkens één (beschermde) soort besproken.

* Bij diverse tabellen in het rapport worden in de kolom HR (Habitatrichtlijn) en de kolom
RL (Rode Lijst) afkortingen gebruikt om de categorieën van bescherming resp. bedreiging
aan te geven. De betekenis van de HR-cijfers wordt uitgelegd in paragraaf 4.1. De mate van
bedreiging conform de Rode lijst is als volgt afgekort: VN (verdwenen uit Nederland), EB
(ernstig bedreigd), BE (bedreigd), KW (kwetsbaar) en GE (gevoelig).
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3

RESULTATEN

Per soortgroep is een lijst weergeven van soorten die in de Gelderse Poort
zijn aangetroffen, zijn uitgestorven en die verwacht mogen worden.
De soortenlijst omvat in ieder geval alle beleidsrelevante soorten die staan
vermeld op de Flora- en faunawet, de Rode Lijst van de desbetreffende
soortgroep en de soorten van de Europese Habitatrichtlijn. In sommige
gevallen zijn alle soorten behandeld of zijn soorten toegevoegd met een
belangrijke ecologische indicatorwaarde.
Bij de bespreking van de resultaten is onderscheid gemaakt in verschillende
tijdsperioden (meestal voor 1990 en vanaf 1990). Ook bij de
verspreidingskaarten is onderscheid gemaakt in verleden en heden.
Per soortgroep wordt kort ingegaan op de compleetheid en de
betrouwbaarheid van de gegevens.
De beschermde en/ of bedreigde soorten worden nader besproken. Daarbij
komt naast de verspreiding in verleden en heden ook de populatieomvang,
de populatieontwikkeling, de biotopen in de Gelderse Poort aan bod
alsmede eventueel de indicatieve waarde en de ecologische rol en betekenis.
Tot slot worden leemten in de kennis aangeduid en aanbevelingen gedaan
voor toekomstig onderzoek.
In tabel 1a is een overzicht gegeven van alle conform de Europese
Habitatrichtlijn beschermde diersoorten (exclusief vogels) die momenteel
voorkomen in de Gelderse Poort. De uitgestorven soorten en dwaalgasten
staan in tabel 1b. Categorie II betreft soorten waar voor de instandhouding
de aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. Categorie IV
betreft soorten die strikt moeten worden beschermd.
Het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel heeft grote
delen van de Gelderse Poort (in totaal 4.968 ha) bij de Europese Unie
aangemeld als Habitatrichtlijngebied (zie ook figuur 4 in hoofdstuk 1) voor
de Bever maar voorts ook voor Nauwe korfslak, Kamsalamander en zeven
vissoorten (Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad,
Rivierprik, Zalm en Zeeprik) (website www.lnv.nl).
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Tabel 1a Overzichtstabel van internationaal beschermde
de Gelderse Poort.
Soortgroep
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
naam
Zoogdieren
Baardvleermuis
Myotis mystacinus
Bever
Castor fiber
Dwergvleermuis

Amfibieën

Vissen

fauna (excl. vogels) in
HR

opmerkingen

IV
II,
IV
IV

Herintroductie
vanaf 1994

Grootoorvleermuis
Laatvlieger
Meervleermuis

Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus
Myotis dasycneme

Rosse vleermuis
Ruige
dwergvleermuis
Watervleermuis
Kamsalamander

Nyctalus noctula
Pipistrellus
nathusii
Myotis daubentonii
Triturus cristatus

Poelkikker
Rugstreeppad
Bittervoorn
Grote
modderkruiper
Kleine
modderkruiper
Rivierdonderpad
Rivierprik

Rana lessonae
Bufo calamita
Rhodeus sericeus
Misgusnus fossilis

IV
II,
IV
IV
IV
II
II

Cobitis taenia

II

Cottus gobia
Lampetra
fluviatilis
Salmo salar

II
II

II

II

Zalm

Zeeprik
Libellen

Rivierrombout

Petromyzon
marinus
Gomphus flavipes

Weekdieren

Nauwe korfslak

Vertigo angustior

IV
IV
II,
IV
IV
IV

II

IV

Recente
herintroductie in
stroomgebied
Incidenteel,
status onduidelijk
Recent
teruggekeerd
Status
onduidelijk

Tabel 1b Overzichtstabel van uitgestorven internationaal beschermde fauna in de
Gelderse Poort (inclusief incidentele dwaalgasten).
Soortgroep
Nederlandse
Wetenschappelijke
HR
Opmerkingen
naam
naam
Zoogdieren
Otter
Lutra lutra
IV
Uitgestorven
tussen 1960-1965
Vale vleermuis
Myotis myotis
II,
Dwaalgast (1944)
IV
Wilde kat
Felis sylvestris
IV
Dwaalgast (1999)
Amfibieën
Knoflookpad
Pelobates fuscus
IV
Uitgestorven voor
1950
Vissen
Elft
Alosa alosa
II
Fint
Alosa fallax
II
Steur
Acipenser sturio
IV
Libellen
Gevlekte
Leucorrhinia
II,
Dwaalgast (1918,
witsnuitlibel
pectoralis
IV
1993)
Groene
Aeshna viridis
IV
Uitgestorven sinds
glazenmaker
1931
Noordse
Sympecma paedisca
IV
Uitgestorven sinds
winterjuffer
1972
Weekdieren Bataafse
Unio crassus nanus
II,
Uitgestorven voor
stroommossel
IV
1970
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3.1

ZOOGDIEREN
Soortenlijst (tabel 2)
Tabel 2. Overzicht van onderzochte beschermde en bedreigde zoogdieren in de
Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke FF HR RL
overig opmerkingen
naam
Baardvleermuis
Myotis mystacinus
X IV
Bever

Castor fiber

X

Das
Dwergvleermuis

X

Meervleermuis

Meles meles
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus
Eptesicus
serotinus
Myotis dasycneme

Otter

Lutra lutra

X

Rosse vleermuis
Ruige
dwergvleermuis
Vale vleermuis

Nyctalus noctula
Pipistrellus
nathusii
Myotis myotis

X

Waterspitsmuis
Watervleermuis

Neomys fodiens
Myotis
daubentonii
Sus scrofa
Felis sylvestris

X

Grootoorvleermuis
Laatvlieger

Wild zwijn
Wilde kat

II,
IV
IV

X

IV
IV

X

X
X

X

II,
IV
IV

VN

Uitgestorven
tussen 19601965

BE

Dwaalgast
(1944)

IV
IV
II,
IV

KW
IV
GE

X
X

Herintroductie
vanaf 1994
X

x
X

GE

IV

zwerver
dwaalgast

Toelichting bij soortenlijst

Omdat bijna alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd conform de
nieuwe Flora- en faunawet zijn in geval van de zoogdieren enkel die soorten
onderzocht die tevens op de Rode Lijst of de Habitatrichtlijn staan vermeld.
De Das is toegevoegd als beleidsrelevante soort voor de Provincie
Gelderland.
Compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens

De historische gegevens zijn voor soorten als Waterspitsmuis zeker niet
volledig maar voor opvallende grotere soorten als Das, Otter en Wild zwijn
waarschijnlijk redelijk compleet.
De meer recente gegevens (na 1990) zijn voor de meeste beschermde
soorten compleet doordat gericht onderzoek plaats vindt (Bever, Das). Voor
de Waterspitsmuis is het veelal gebaseerd op (toevallige) losse
waarnemingen. Desondanks is het globale verspreidingsbeeld van deze soort
binnen de Gelderse Poort goed bekend.
De betrouwbaarheid van de gegevens wordt als goed beoordeeld.
3.1.1

Bever

Verleden

Op de gereconstrueerde kaart met het vermoedelijke vroegere
verspreidingsgebied in Nederland is goed te zien dat Bevers vroeger
voorkwamen over het gehele rivierengebied (van Wijngaarden 1966). Door
aantasting van de natuurlijke vegetatie en door overbejaging verdween hij
uit grote delen van Europa. De Bever werd bejaagd om zijn pels, vlees en
Bevergeil, een geurstof die als medicijn gold. In Nederland konden de
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dieren zich het langst handhaven nabij de Biesbosch en langs de IJssel. De
laatste vangsten dateren uit ca. 1819 (een exemplaar geschoten in
Gorinchem) en 1826 (een exemplaar doodgeslagen bij Zalk aan de IJssel).
Waarschijnlijk is de Bever in de loop van de 18 e eeuw uitgestorven in de
Gelderse Poort. Bij Kleef ‘am Niederrhein’ is een Bevervangst bekend van
de 18 e eeuw (van Wijngaarden, 1966).
Heden

Nadat in oktober 1988 de eerste Bevers voor Nederland in de Biesbosch
werden geherintroduceerd, zijn er vanaf 1994 ook in de Gelderse Poort
Bevers uitgezet. Deze Bevers zijn allemaal afkomstig uit de Elbe in
Duitsland. Tussen 1994 en 2000 zijn er in totaal 54 Bevers uitgezet in de
Gelderse poort. Een relatief groot aantal dieren (> 50%) is na de diverse
uitzettingen gesneuveld, waardoor de populatie aanvankelijk terugliep.
Vanaf 1997 planten de Bevers zich met succes voort en groeit de populatie
weer (Niewold & Müskens, 2000).
Populatieontwikkeling

Begin 2004 wordt de populatie in de Gelderse Poort geschat op minimaal 66
dieren verdeeld over 11 families en ca. veertien solitaire vestigingen
(Niewold, 2004). Alleen al in de Millingerwaard gaat het om minimaal 22
dieren (excl. jongen van 2004) verdeeld over ca. 12 locaties (Teunissen,
2004).

Figuur 7 Beversporen uit de Millingerwaard.
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Figuur 8 Populatieontwikkeling van de Bever in de Gelderse Poort tussen 1995 en
2004.

Biotopen

De Bevers in de Gelderse Poort leven zowel buitendijks als binnendijks in
allerlei bos- en moerasrijke wateren zoals vochtige ooibossen, kleiputten,
zandplassen en voormalige rivierlopen.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Bevers spelen een sleutelrol in de oeverzone van allerlei wateren door het
openhouden van oevervegetatie langs kleiputten, geulen en plassen. Hiervan
kunnen tal van andere dieren profiteren (vissen, amfibieën en libellen).
Evt. aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Alterra heeft tot 2004 in opdracht van SBB monitoring uitgevoerd m.b.v.
vrijwilligers. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe dit exact wordt
gecontinueerd.
3.1.2

Das

Verleden (voor 1990)

In 1957 was er een dassenburcht in het Colenbrandersbos (Millingerwaard).
Volgens de jachtopziener (Dhr. Dengerink) leefde hier slechts één Das.
Tussen 1960 en 1983 waren er geen bewoonde dassenburchten in de
Gelderse Poort, wel werden af en toe veldwaarnemingen verricht
(Broekhuizen et al., 1992). In maart 1983 is een belopen burcht aangetroffen
in de Kleine Gelderse Waard (NWA-archief SBB), die in 1990 vermoedelijk
was belopen (Das-database).
Heden (vanaf 1990)

In de loop van de jaren 90 heeft de Das zich vanuit de populatie op de
Nijmeegse stuwwal weer in de Ooijpolder gevestigd (nabij het voormalige
steenfabrieksterrein in de Groenlanden sinds 1995 en in de Querdamm nabij
het Wylermeer vanaf 2000). Recent (vanaf 2004) is in de Groenlanden-Zuid
(tussen Hezelstraat en Leuthse Straat) ook een burcht gevestigd. Op de
Hezelstraat zijn de afgelopen jaren al diverse verkeersslachtoffers gevallen.
Incidenteel leeft er ook een Das in de Millingerwaard: in de periode 92/93
was er een dier aanwezig dat echter door het hoge water in december 1993
uit de uiterwaarden is verdreven en toen in een boomgaard bij Millingen is
aangetroffen (pers. meded. H. Woesthuis/ SBB). Vanaf maart 2003 zijn er
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opnieuw dassensporen gevonden in de Millingerwaard, vooral nabij
Klaverland en het Colenbrandersbos (pootafdrukken en haarplukken)
(waarnemers: P. Calle, H. Woesthuis en T. Teunissen). Begin 2004 zijn er bij
de Spriet prenten aangetroffen (A. Klomberg).
Langs de Botse Straat ter hoogte van de plas Biesterveld is op 9 maart 2004
een Das doodgereden (meded. J. Bekhuis). Later zijn door H. Vink oude
dassenpijpen aangetroffen bij zandwallen rond Biesterveld.
De polder van Beek (aan weerskanten van de Rijksweg N52) wordt recent
weer als foerageergebied benut sinds de hervestiging van de Das op het
landgoed de Heerlijkheid Beek (2001).
Hoewel Dassen burchten bezitten in redelijke nabijheid van de Rijnstrangen
(landgoed de Bijvank, langs de spoorlijn bij Elten (D) en in Montferland) is
definitieve vestiging in het gebied vooralsnog uitgebleven. Wel was er in
1997 tijdelijk een dassenpijp in de Ossenwaard nabij Erfkamerlingschap
(van der Molen & Sudmann, 1999). Het Erfkamerlingschap en omgeving zal
ongetwijfeld behoren tot het foerageergebied van de Dassen die op de
aangrenzende hogere gronden leven.
Populatieomvang

Momenteel is sprake van drie á vier bewoonde burchten in de Gelderse
Poort (Ooijpolder) en minimaal één dier in de Millingerwaard. Uitgaande
van een gemiddeld aantal Dassen van ca. 3,6 dieren per burcht (pers.
meded. L. Gerritsen van de Vereniging Das en Boom) komt dit neer op ca.
12-15 dieren voor de Gelderse Poort.
Populatieontwikkeling

Positief. De populatie Dassen in Nederland groeit momenteel gestaag
dankzij betere bescherming en door de aanleg van faunapassages
(dassentunnels) in combinatie met rasters.
Biotopen

Burchten: deze dienen op hoogwatervrije locaties te zijn gelegen (dus vooral
binnendijks), incidenteel op rivierduinen (zoals Colenbrandersbos).
Binnendijkse locaties betreffen reliëfrijke plekken met struweel (oude
dijken, bosjes, leemwallen e.d.)
Foerageergebied: voorkeur voor voedselrijke graslanden zowel binnen- als
buitendijks, ook tuinen, akkers (bijv. mais gedurende kort periode van het
jaar), steenfabrieksterreinen e.d.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Gevarieerd landschap, zowel (kleinschalig) agrarisch (met grasland,
fruitbomen, heggen, houtwallen en bosschages) als meer natuurlijk
landschap. In natuurlijk begraasde landschappen profiteert de Das van
mesthopen met kevers en wormen.
Evt. aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Waarnemingen van dassenburchten worden door de Vereniging Das en
Boom opgeslagen in een database.
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Figuur 9 Historische en actuele verspreiding van de Das in de Gelderse Poort.

3.1.3

Otter

Verleden

Voor de Tweede Wereldoorlog moeten er overal langs de grote rivieren,
zowel binnen- als buitendijks, Otters hebben geleefd. Met uitzondering van
de omgeving van Lobith (waarschijnlijk in de Rijnstrangen) en in de
Ooijpolder, zouden ze nergens talrijk zijn geweest. Na de oorlog was er in
het rivierengebied vermoedelijk alleen in de Ooijpolder nog sprake van een
populatie. De achteruitgang van de Otter in het rivierengebied heeft zich
waarschijnlijk al ver voor de oorlog ingezet (Brouwer, 1940; van
Wijngaarden & van de Peppel, 1970). Dit was vermoedelijk aan een complex
van factoren te wijten. Hiervan waren watervervuiling, de verstedelijking
langs de oevers en het verlies aan dekking en rustgebieden vermoedelijk de
belangrijkste (Veen, 1987).
Volgens Brouwer (1942) is er op 28 november 1941 een Otter gedood bij de
steenfabriek van de Wit (bij Pannerden).
Nadat de jacht op de Otter vanaf 1942 in het grootste deel van Nederland
werd gesloten, herstelde het aantal Otters zich weer geleidelijk. Theunissen
(1949) meldt het voorkomen van Otters uit een dode Waalarm
(vermoedelijk nabij Nijmegen). In de Ooijse Graaf zijn nog in 1958
Ottersporen waargenomen (pers. meded. jachtopzichter Dengerink)
(pootafdrukken op het ijs en looppaadjes). Omstreeks 1960 vermelden Van
Wijngaarden & Van de Peppel (1970) in hun overzicht van Nederland nog
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twee locaties in de Ooijpolder. Na 1965 zijn er geen (betrouwbare)
sterfgevallen meer bekend uit de gehele provincie Gelderland (van Moll &
Cristoffels, 1989).
De toponiemen Otterlei op de grens tussen het Nederlandse en Duitse deel
van de Duffelt en Otterspol in de Millingerwaard wijzen op vroegere
aanwezigheid van dit dier in dit deel van de Gelderse Poort.
Heden

Nadat de Otter omstreeks 1988 in Nederland is uitgestorven, is vanaf 2002
gestart met een herintroductieprogramma in de laagveenmoerassen in de
Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland.
Recent is wel onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de Gelderse Poort
als leefgebied voor een populatie Otters (Beekers & Bout, 2001). Uit de
resultaten blijkt dat de Gelderse Poort momenteel nog niet voldoet aan de
eisen van de Otter. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van het
onderzoek:
De beroepsbinnenvisserij in de Gelderse Poort is in de huidige situatie, met
de huidige vangmethoden een bedreiging voor de Otter. Sportvisserij
daarentegen hoeft geen bedreiging te vormen.
Recreatie vormt niet echt een probleem omdat het geconcentreerd is tot de
daarvoor bestemde gebieden.
De muskusrattenbestrijding in de Gelderse Poort is een bedreiging voor
jonge Otters.
Het beschikbare voedsel in de Gelderse Poort is ruim voldoende.
Aan de hand van de beschikbare oeverlengte en de oppervlakte open water
zou er in de GP plaats zijn voor 35 Otters, wat voldoende is voor een
levensvatbare Otterpopulatie. Indien de grootschalige natuurontwikkeling
voltooid is, is ook de oeverlengte en de oppervlakte open water
toegenomen, en is er ruimte voor nog meer Otters.
Er zijn momenteel nog veel infrastructurele knelpunten.
PCB’s hopen zich op in het vetweefsel van een organisme. De Otter staat
aan het hoofd van de voedselketen en krijgt via zijn prooien dus veel
toxische stoffen binnen. Uit onderzoek is gebleken dat het PCB-gehalte
leidt tot onvruchtbaarheid, leveraandoeningen en remming van de groei en
hormoonstoornissen. PCB’s vormen dus een ernstige bedreiging voor het
voortbestaan van een Otterpopulatie. Bij een waarde van 1,8 ng TEQ/g
dieet neemt het vitamine A-gehalte in de lever af, wat tot de eerder
genoemde afwijkingen leidt. Deze waarde wordt dan ook als kritische
waarde beschouwd.
Het PCB-gehalte in de Rijn bij Lobith is 5.2ng TEQ/g dieet, in de Waal
(Tiel) 8.5 ng TEQ/g dieet, Haringvliet-oost 20,8 ng TEQ/g dieet. De
concentratie aan het eind van de delta is dus het hoogst. Bij natuurlijke
degradatie van PCB’s, en er van uitgaande dat er geen nieuwe toevoer van
PCB’s plaatsvindt, zal het voor een gebied als de Biesbosch (wat een
uitermate geschikt Otterhabitat is) nog zeker 50 jaar duren voordat er
daadwerkelijk Otters kunnen leven. In de Gelderse Poort zou in 2015 bij
onmiddellijke stopzetting (of sterke reductie) het PCB-gehalte onder de
kritische waarde komen te liggen.
Conclusie: spontane kolonisatie of evt. herintroductie op middellange
termijn
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Figuur 10 Overzicht van laatste zekere waarnemingen van Otters in de Gelderse Poort (na 1900) en
toponiemen met verwijzing naar voorkomen van de Otter.

3.1.4

Waterspitsmuis

Verleden (voor 1990)

Tussen 1930 en 1970 zijn in vier uurhokken binnen de Gelderse Poort
braakbalvondsten (meestal van de Kerkuil) van de Waterspitsmuis gedaan.
Tussen 1970 en 1988 betrof dat braakbalvondsten in twee uurhokken en een
vangst of vondst in een uurhok waarin zowel een deel van de Ooijpolder
ligt als de bronbeken op de aangrenzende stuwwal (Broekhuizen et al.,
1992). Geconcludeerd kan worden dat de soort in het verleden zowel in de
Ooijpolder als in het gebied van de Rijnstrangen aanwezig was. Het
voorkomen was vrijwel geheel beperkt tot binnendijkse gebieden. Van de
uiterwaarden zijn geen waarnemingen bekend.
Hollander (1991) maakt meer nauwkeurig melding van de locaties in het
gebied van de Rijnstrangen waar in het verleden waterspitsmuizen zijn
aangetroffen: “Viermaal is de Waterspitsmuis geplozen uit braakballen,
waarbij eenmaal zelfs 17 exemplaren werden aangetroffen. Dit betrof een
vondst in 1932 bij Zevenaar (Gimbornhof). Twee andere
braakbalvindplaatsen zijn Loo en Babberich. In september 1980 deed
Frentop (SBB) een zichtwaarneming bij Groessen”.
In de Ooijpolder lijkt de soort in de loop van de jaren 70 te zijn verdwenen:
in augustus 1979 werden er tijdens zoogdiereninventarisaties zowel door W.
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Helmer en de VZZ (in oktober) geen waterspitsmuizen gevangen in de
Groenlanden. Ook het braakballenonderzoek van de NJN afdeling
Nijmegen (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) leverde geen
waarnemingen op uit Leuth en Kekerdom.
Heden (vanaf 1990)

Na 1990 zijn enkel uit (de omgeving van) het Rijnstrangengebied nog
waarnemingen verricht van de Waterspitsmuis. Tijdens een vallenonderzoek
in 1991 (Hollander, 1991) is de soort op viermaal gevangen: twee in ruige
kruidenvegetaties langs de noordelijke strang en een zijstrang van de oude
Rijn; de andere twee vangsten zijn gedaan in het Vogelreservaat in
wilgenbos met ruige ondergroei, op 50 meter van open water. Daarnaast
zaten er nog drie waarnemingen in het archief van de VZZ.
In de Ooijpolder (Ooijse Graaf) is de soort ondanks een gericht onderzoek
naar deze soort met vallen niet aangetroffen (Barendse, 1996).
Populatieomvang

Onbekend
Populatieontwikkeling:

Uit het onderzoek door de VZZ blijkt dat de Waterspitsmuis in de periode
1971 t/m 2002 in het rivierengebied veel minder algemeen is dan in de
periode 1951-1970 en daarvoor (Cox & Damen, 2002).
Biotopen

Binnendijks gelegen moerasruigten, rietmoerassen en elzenbroekbossen.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De Waterspitsmuis is een indicatorsoort voor mesotrofe moerassen met een
relatief goede waterkwaliteit.
Evt. aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Onderzoek naar dichtheden en verspreiding binnen het Rijnstrangengebied.
Gezien de aanwezigheid van geschikte biotopen in de Ooijpolder
(Groenlanden, Ooijse Graaf en kwelzone onderlangs de stuwwal) is
onderzoek naar het voorkomen (terugkeer) van deze soort ook hier gewenst.
Methode: braakballenonderzoek Kerkuilen (> 150 prooidieren) via VZZ
Stimuleren dat braakballen naar VZZ gaan (via Vogelwerkgroepen e.d.).
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Figuur 11 Historische en recente verspreiding van de Waterspitsmuis in de Gelderse Poort.

3.1.5

Wild zwijn

Verleden (voor 1990)

In de 17 e en de 18 e eeuw werd het Wild zwijn in bijna heel Nederland
uitgeroeid (De Rijk, 1987), maar in het laatste kwart van de 18 e eeuw kwam
de soort onder meer nog voor in het oosten van het Rijk van Nijmegen. In
de 19 e eeuw kwam het Wild zwijn vrijwel alleen voor als wisselwild in de
oostelijke grensstreek. Pas vanaf de tweede helft van de 19 e eeuw (Meinweg)
en – dankzij uitzettingen – in het begin van de 20 e eeuw (Veluwe) was er
weer sprake van een standwildpopulatie.
In de 20 e eeuw (jaren 60) is er door jachtopziener Dengerink een groep van
20 zwijnen waargenomen in de Ooijse Graaf die waarschijnlijk afkomstig
waren uit het nabijgelegen Reichswald (D).
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Heden (vanaf 1990)

Omstreeks 1990 is er nabij Gendt een everzwijn geschoten (mondelinge
mededeling Twan Teunissen). Ook is in 1990 nabij het buurtschap Zeeland
(Millingen) een everzwijn geschoten (mond. med. Olaf van Hoorn). In de
zomer van 2001 zijn er krijsende varkens gehoord in het ooibos nabij de
steenfabriek de Beijer in de Millingerwaard. Aan het einde van 2000 en het
begin van 2001 zijn er zichtwaarnemingen geweest van twee wilde zwijnen
in de Millingerwaard; bovendien zijn er toen ook pootafdrukken gevonden.
Na het hoogwater in voorjaar 2002 zijn er geen waarnemingen meer gedaan
in de Millingerwaard (mondelinge mededeling Johan Bekhuis). Ook in de
Steenwaard zijn sporen van een exemplaar gevonden (juli 2002) (W.
Helmer).
Al deze waarnemingen houden verband met de kleine populatie zwijnen (ca.
15 ex) die sinds 1984 in het oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen huist
en afstamt van ontsnapte exemplaren van de rasterpopulatie uit het
Reichswald.
Wilde zwijnen

Populatieomvang

0-3 ex. (wisselwild)
Populatieontwikkeling

Positief. Van belang is om de ‘vogelvrije’ status van het Wild zwijn buiten
de Veluwe en Meinweg te wijzigen (actie LNV/ SBB/ Provincie Gelderland)
om definitieve vestiging mogelijk te maken.
Biotopen

Moerasbossen zowel binnen- als buitendijks, maar tijdens
hoogwaterperioden gedwongen om binnendijks te leven.
Status in Gelderse Poort

Zwerver
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Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Als wroeter vervult het Wild zwijn een belangrijke ecologische rol in het
‘omzetten’ van graslanden hetgeen lokaal pionierplaatsen oplevert en kansen
geeft voor de vestiging van plantensoorten (waaronder ook bomen en
struiken).
Evt. aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Samenwerking met FBE/ WBE omtrent verspreiding.

Figuur 12 Overzicht van waarnemingen van Wild zwijn in de Gelderse Poort.

3.1.6

Wilde kat

Verleden

Geen waarnemingen bekend.
Heden

Op 13 juni 1999 vond Kor Goutbeek een dode Wilde kat in de
Groenlanden. Aan de hand van de schedelkenmerken is wetenschappelijk
vastgesteld dat het om een zuivere Wilde kat ging. Het gevonden dier was
een jong, groot mannetje, dat volgens boswachter Harry Woesthuis hier al
zeker 2 a 3 jaar leefde (hij had hem alleen niet als Wilde kat herkend). Jonge
mannetjes kunnen ver zwerven om een nieuw territorium te veroveren. Uit
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de literatuur zijn zwerftochten bekend van jonge mannetjes van meer dan
100 km. De afstand tot de Eifel, waar de grootste populatie huist, is ruwweg
150 kilometer. In het Duitse Reichswald, zo’n 20 kilometer naar het
zuidoosten van de vondst werd midden jaren 80 al een waarschijnlijke Wilde
kat gevonden. De populatie in de Eifel is de afgelopen 10 jaar gegroeid van
zo'n 300 naar 1000 dieren (bron Kor Goutbeek, zoogmail 2001;40).

Figuur 13 Dode Wilde kat in de Groenlanden (foto’s Kor Goutbeek)

3.1.7

Vleermuizen

Er zijn recent acht soorten vleermuizen waargenomen in de Gelderse Poort
(tabel 2) gedurende de periode 1986-1997 (Dijkstra et al., 1999). Van de Vale
vleermuis in een oude waarneming bekend uit 1944 (Hollander, 1991).
Omdat er in 2003 en 2004 door de VZZ in opdracht van de Provincie
Gelderland een gericht onderzoek plaatsvindt naar vleermuizen in de
Gelderse Poort, wordt er hier verder geen aandacht besteed.
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3.1.8

Overige soorten

Tabel 3 Overige zoogdiersoorten in de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
FF
naam
Aardmuis
Microtus agrestis
X
Amerikaanse nerts
Mustela vison
Beverrat
Myocastor coypus
Bosmuis
Apodemus sylvaticus
X
Bosspitsmuis
Sorex araneus
X
Bruine rat
Rattus norvegicus
Bunzing
Mustela putorius
X
Damhert
Dama dama
X
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel
Haas
Hermelijn
Huismuis
Huisspitsmuis
Konijn
Marterhond
Mol
Muskusrat
Ree
Rosse woelmuis
Steenmarter
Tweekleurige
bosspitsmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
Woelrat
Zwarte rat

3.1.9

Micromys minutus
Sorex minutus
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Mustela erminea
Mus domesticus
Crocidura russula
Oryctolagus cuniculus
Nyctereutes
procyonoides
Talpa europaea
Ondatra zibethicus
Capreolus capreolus
Clethrionomys
glareolus
Martes foina
Sorex coronatus

X
X
X
X
X

Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Arvicola terrestris
Rattus rattus

X
X
X
X

Opmerkingen

Exoot (na 1970)
Exoot (vanaf jaren 80)

Exoot
Ontsnapt ex.
(Groenlanden)

X
X
Exoot (2003)
X
Exoot (vanaf 1970)
X
X
X
X

Wrs. zeldzaam

Exoot, uitgeroeid in
jaren 50

Conclusies

In de Gelderse Poort komen momenteel 40 soorten zoogdieren voor (34
inheemse soorten en 6 exoten), waaronder populaties van twee beschermde
en/of bedreigde soorten (Bever, Waterspitsmuis).
Kolonisatie door Wild zwijn is in de nabije toekomst te verwachten. De
Otter is weliswaar relatief recent uitgestorven, maar door de verbeterende
waterkwaliteit en het steeds robuuster areaal natuurgebied liggen er voor
deze soort wel potenties in de toekomst. Dit geldt ook voor het edelhert dat
momenteel aanwezig is in bossen op aanliggende stuwwallen (Veluwe,
Reichswald).
3.2

REPTIELEN
3.2.1

Hazelworm

Verleden

Geen waarnemingen bekend.
Heden

Op 30 mei 2004 is een Hazelworm gezien nabij het rivierduin in de
Millingerwaard (G. de Graaf). Het dier was verwond vanwege aanrijding
door een fiets, maar kronkelde daarna verder. De dichtstbijzijnde populatie
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leeft op de Nijmeegse stuwwal (Ravenberg en Wylerberg bij BeekUbbergen) op een afstand van ca. 8 km.
3.2.2

Hagedissen

Verleden en heden

Van zowel Levendbarende als Zandhagedis zijn geen waarnemingen bekend
uit de Gelderse Poort.
Toekomst

De zandige oevers van de rivieren moeten worden beschouwd als potentieel
hagedissen-biotoop, zeker voor de Zandhagedis. De zandige oeverwallen en
rivierduinen worden door diverse deskundigen (H. Strijbosch, W. Helmer)
beschouwt als de oorspronkelijke natuurlijke biotoop van de Zandhagedis in
Noordwest-Europa voordat de hogere zandgronden werden ontbost en aan
overexploitatie ten prooi vielen.
De dichtstbijzijnde populaties hagedissen bevinden zich voor het zuidelijk
deel van de Gelderse Poort – op Duits grondgebied - op de Duivelsberg/
Holdeurn (in geval van de Zandhagedis) en in en langs de rand van het
Reichswald (in geval van de Levendbarende hagedis).
3.2.3

Ringslang

Verleden

Van de Gelderse Poort zijn geen historische waarnemingen bekend. Net
binnendijks (Halsaf) op nog geen 100 meter van de winterdijk bij Babberich
is van eind jaren 20 een waarneming bekend van twee Ringslangen in een
sloot (Pers. meded. J. Elfrink).
Heden en toekomst

Op termijn zijn er wellicht kansen voor een populatie Ringslangen (Natrix
natrix) in de Gelderse Poort. Deze soort komt voor in het moerasgebied de
Bruuk bij Groesbeek en langs de randen van de stuwwal op de overgang
naar de uiterwaarden op de noordoever van de Nederrijn en de westoever
van de IJssel. Deze potentiële brongebieden liggen op 8 resp. 8 en 6 km
hemelsbreed van de rand van de Gelderse Poort.
Geschikte biotopen zijn vooral aanwezig in de binnendijks gelegen
moerasgebieden waaronder Groenlanden, Ooijse Graaf en Oude
Rijnstrangen. Uiterwaarden komen in aanmerking als zomerbiotoop en
migratiegebied. Voor overwintering zijn geschikte, hoogwatervrije locaties
een belangrijke voorwaarde.
Verrassend maar dus niet geheel onverwacht zijn de meldingen van twee
Ringslangen in voorjaar 2004 uit de westelijke Rijnstrangen van de
omgeving van het Berghoofdse Veer (pers. med. H. Woesthuis). Het
verdient aanbeveling om dit gebied nader te onderzoeken op het voorkomen
van deze soort.
Conclusie: om de kans op spontane kolonisatie te verbeteren zijn diverse
maatregelen van belang:
- behoud en versterking van bestaande populaties zodat deze als bron
kunnen fungeren.
- natuurontwikkeling in de uiterwaarden aan weerskanten van de
Nederrijn en de IJssel tussen de bronpopulaties en de Gelderse
Poort
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-

beekdalontwikkeling tussen de Bruuk en de Gelderse Poort (via de
Groesbeek, het Kranenburger Bruch en de Kranenburger Bach
richting het Wylermeer).

Ringslang

3.2.4

Schildpadden

Verleden (tot ca. 1990)

Voor zover bekend zijn voor 1990 geen waarnemingen bekend uit de
Gelderse Poort.
Heden

Vanaf begin jaren 90, maar vooral vanaf eind jaren 90 neemt het aantal
waarnemingen van uitheemse schildpadden, vooral van de uit Amerika
afkomstige Roodwangschildpad toe. In totaal zijn van 12 locaties (figuur 14)
meldingen van Roodwangschildpadden verzameld, maar dit overzicht is
waarschijnlijk nog niet geheel compleet.
Het gaat in alle gevallen om uitgezette dieren omdat voortplanting in
Nederland om klimatologische redenen is uitgesloten (Martens, 1988). De
soort wordt massaal geïmporteerd als terrariumdier maar ‘overtollige’
exemplaren worden dus steeds vaker in het wild gedumpt. Strenge winters
vormen doorgaans geen probleem voor overleving van deze exoot.
Bovendien hebben de dieren een lange levensduur.
In het Wylermeer zijn ook enkele waarnemingen bekend van uitgezette
Europese moerasschildpadden (fig. 14). Het natuurlijke verspreidingsgebied
van deze soort omvat grote delen van Zuid- en Oost-Europa. In het
stroomgebied van de Rijn komt de soort niet inheems voor.
Negatief effect

Predatie van larven van amfibieën en nesten van Futen wordt genoemd als
mogelijke negatieve factor (in geval van een concentratie van schildpadden).
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Figuur 14 Verspreidingskaart Roodwangschildpad en Europese moerasschildpad in de Gelderse Poort.

3.3

INSECTEN EN OVERIGE ONGEWERVELDEN
3.3.1

Dagvlinders

In tabel 4 is een overzicht gegeven van de beschermde, bedreigde en overige
bijzondere soorten dagvlinders die recent (vanaf 1990) zijn waargenomen in
de Gelderse Poort.
Tabel 4 Overzicht van recent waargenomen beschermde,
bijzondere soorten dagvlinders in de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam FF HR RL
overig
Bruin blauwtje
Plebeius agestis
KW
Gele luzernevlinder
Colias hyale
X
Kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia
KW
Kleine weerschijnvlinder Apatura ilia
Koninginnenpage
Papilio machaon
GE
Oranje luzernevlinder
Colias croceus
X
Resedawitje
Pontia daplidice
X
Rouwmantel
Nymphalis antiopa
X
VN

bedreigde en overige
Opmerkingen
Trekvlinder
Zwerver/ dwaalgast
Zwerver/ dwaalgast
Trekvlinder
Zwerver/ dwaalgast
Zwerver/ dwaalgast
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Toelichting bij soortenlijst.

Naast de beschermde dagvlinders en soorten van de Rode Lijst (Ommering
et al., 1995) zijn nog twee trekvlindersoorten en twee dwaalgasten/ zwervers
toegevoegd. Uitgestorven soorten dagvlinders worden besproken in
paragraaf 3.3.1.10.
Compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens

In de Gelderse Poort zijn er relatief weinig historische (voor 1990) en
recente (vanaf 1990) waarnemingen van dagvlinders bekend. Het aantal
gebieden waar waarnemingen zijn verricht is ook beperkt. Echter de locaties
Lobith e.o. en Babberich (voor 1990) en Millingerwaard (vanaf 1990) zijn
langjarig goed en compleet onderzocht. Naar verwachting kan ondanks de
relatief beperkte hoeveelheid gegevens samen met (algemene)
literatuurgegevens toch een goede inschatting worden gemaakt van het
historische en recente voorkomen van dagvlinders in de Gelderse Poort.
Het gegevensbestand van De Vlinderstichting wordt nauwkeurig
gecontroleerd.
Bruin blauwtje
Verleden (voor 1990)

In de 19 e eeuw kwam het Bruin blauwtje naast het rivierengebied van Rijn,
Waal, IJssel en Maas voor langs de gehele kuststrook, de Zeeuwse eilanden
en de randstedelijke gebieden. In de periode tussen 1920 en 1940 kwam de
soort bijna uitsluitend langs de kust voor. Rond 1955 werd de soort weer
waargenomen in het rivierengebied. Daarna namen de aantallen daar weer af
(Tax, 1989). In de Gelderse Poort zelf zijn twee waarnemingen bekend uit
de omgeving van Babberich (o.a. in 1943).
Bruin blauwtje

Heden (vanaf 1990)

Vanaf 1992 zijn voor het eerst waarnemingen gedaan van de soort in
Gelderse Poort en wel in de Millingerwaard, vooral in de omgeving van het
Colenbrandersbos en - in mindere mate - op het Millingerduin en op het
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voormalige steenfabrieksterrein Klaverland. Van de Erlecomse dam is ook
een waarneming bekend.
Vooral in 1995, 1999, 2001 zijn er veel exemplaren (>10) gezien in de
Millingerwaard.
Op de graslanden van de Erfkamerlingschap en de overgang naar de
Steenwaard (Oude Rijnstrangen) zijn in 1997 zowel van de eerste als tweede
generatie twee exemplaren gezien (Schaffers, 1998). Tijdens een
inventarisatie van de Steenwaard in 1993 is de soort niet waargenomen
(Bosman et al., 1995).
Van de droge, zandige ‘paardenwei’ in de Groenlanden zijn waarnemingen
bekend vanaf 2000.
Inventarisatie in 2003

In 2003 is door Pepijn Calle intensief onderzoek gedaan naar de
verspreiding en de aantallen van deze soort. Naast bekende locaties
(Groenlanden, Millingerwaard, Klompenwaard) is ook gekeken op het
Erfkamerlingschap, de Geuzenwaard en op bloemrijke dijken in het hele
onderzoeksgebied. Tijdens het monitoren kwam naar voren dat er in 2003
drie generaties vlogen. Dit verschijnsel was bekend uit Zuid-Europa. In
figuur 15 is te zien dat de tweede generatie het grootst was. Dieren van deze
generatie zijn ook buiten de bekende plekken opgedoken o.a. in de
uiterwaarden (Bisonbaai) en op dijken (Roswaard, Kaliwaal). De dieren van
de derde generatie waren opvallend klein.

Aantal exemplaren
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Figuur 15 Vliegtijden en populatiegrootte van de drie (!) generaties Bruin blauwtje in 2003 (gebaseerd
op de waarnemingen in de Groenlanden en de Millingerwaard).

Populatieontwikkeling

De soort vertoont een duidelijk positieve trend in de Waaluiterwaarden van
de Gelderse Poort zowel qua aantallen als qua locaties. Ontwikkeling van
geschikte biotopen maar ook warme zomers hebben de soort in de kaart
gespeeld.
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Biotopen

Warme en droge rivierduinen en voormalige steenfabrieksterreinen in de
uiterwaarden (voorkeur) maar ook lokaal op bloemrijke dijken en zelfs
tuinen. Voor voortplanting is de aanwezigheid van geschikte waardplanten
(ooievaarsbekken en reigersbek) een vereiste.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Aanwezigheid van populatie indiceert goed ontwikkelde rivierduinen of
soortgelijke zandige biotopen met mozaïekvegetatie van pionierplanten.
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek / leemten in kennis

Populaties blijven volgen, meer onderzoek naar ecologie.

Figuur 15 Historische en recente verspreiding van het Bruin blauwtje in de Gelderse Poort.

Kleine parelmoervlinder
Verleden (voor 1990)

Uit de omgeving van Babberich (dijkhellingen) zijn meer dan 10
waarnemingen bekend uit meerdere jaren o.a. 1940, 1946 (7 ex), 1947 (4 ex),
1951 en 1954.
Heden (vanaf 1990)

Op 7 mei 2000 is een Kleine parelmoervlinder gezien bij Gendt (archief De
Vlinderstichting). Het gaat om een soort die tegenwoordig buiten de duinen
geen vaste populaties meer heeft, maar zich incidenteel in het zuiden en
oosten voortplant (van Ommering et al., 1995). In de warme zomer van
2003 zijn geen extra waarnemingen gedaan in de Gelderse Poort, hoewel

33

deze zwerver toen elders in Nederland wel regelmatig in het binnenland is
gezien (o.a. Limburg).
Biotopen

De soort is in het rivierengebied te verwachten in droge, schrale graslanden
met open plekken (rivierduinen, dijkhellingen) en braakliggende akkers waar
viooltjes groeien.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Zie Bruin blauwtje.

Figuur 16 Historische en recente waarnemingen van de Kleine parelmoervlinder in de Gelderse Poort.

Koninginnenpage
Verleden (voor 1990)

Van de Koninginnenpage zijn meer dan 10 historische waarnemingen
bekend uit de omgeving van Lobith (o.a. Scholten, 1938) in 1934, 138 en
1939 en Babberich (1939, 1940, 1942, 1943 en 1953). In de jaren 50 kwam
de soort ook voor bij Millingen op bloemrijke dijken (Buil, 1967). Tussen
1960 en 1990 is de soort niet gemeld in de Gelderse Poort, maar gedurende
deze periode vertoonde hij in geheel Nederland een geringe verspreiding.
Heden (vanaf 1990)

Alle 10 waarnemingen uit de periode 1990 t/m 2002 zijn gedaan vanaf 1999
met uitzondering van die van 20 mei 1993. Tweemaal ging het hierbij om
dieren van de voorjaarsgeneratie, de rest is gezien in juli en augustus
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Morfologisch actieve, open
oeverwallen zoals hier in
de Erlecomse waard zijn
belangrijk biotoop voor
o.a. Bruin blauwtje en
Koninginnenpage.

(zomergeneratie). Bijzonder is de waarneming van 16 augustus 1999 bij
Pannerden omdat dat om een rupsvondst gaat en dit het eerste bewijs is van
voortplanting in het onderzoeksgebied.
Met ruim 30 waarnemingen gaat 2003 de boeken in als topjaar voor de
Koninginnenpage in de Gelderse Poort (figuur 17). Door de vondst van
rupsen op drie plaatsen is voortplanting aangetoond. In augustus is het
baltsgedrag van mannelijke vlinders (zogenaamde ‘hilltopping’) vrijwel
dagelijks waargenomen boven het fort Pannerden in de Klompenwaard
zodat voortplanting aldaar aannemelijk is. In 2003 zijn twee vlinders van de
voorjaarsgeneratie gezien en de overgrote rest betrof dus de zomergeneratie
(16 juli t/m 17 september).
Populatieomvang

Tussen 1999 en 2002 is in de Gelderse Poort sprake geweest van 0-3
zwevers per jaar. In 2003 was er een populatie van minimaal ca. 20 ex.
Populatieontwikkeling

De soort vertoont een duidelijk positieve trend vanaf 2000 met als
voorlopig hoogtepunt het jaar 2003.
Biotopen

Vooral langs bloemrijke dijkhellingen, maar ook op rivierduinen en in
(moes-)tuinen. Voortplanting vooral op gecultiveerde peen (wortelloof) in
moestuinen, maar ook op wilde schermbloemigen op dijken en in begraasde
natuurgebieden. Scholten (1938) noemt voor de omgeving van Lobith Wilde
peen, Gewone engelwortel, Pastinaak en soms talrijk op Kleine Bevernel.
Specifiek punt in het rivierengebied is dat buitendijkse voortplanting van de
tweede generatie een grote kans heeft op mislukking door winterse
overstroming.
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Figuur 17 Historische en recente verspreiding van de Koninginnenpage in de Gelderse Poort.

Koninginnenpage op
Beemdkroon

Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Vestiging van populatie wijst op goede landschapskwaliteit met goed
ontwikkelde veldzomen, bloemrijke mozaïeken en de aanwezigheid van
reliëf.
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Rouwmantel
Verleden (voor 1990)

Geen waarnemingen bekend. Scholten (1938) en Elfrink hebben de soort
niet gezien in de Rijnstrangen; wel sporadisch op Montferland en eenmaal
in Babberichse bos.
Heden (vanaf 1990)

In de nazomer van 1995 was er in Nederland een massale invasie van de
Rouwmantel vanuit Zuidoost-Europa met meer dan 1700 doorgegeven
exemplaren. Hoewel verreweg de meeste waarnemingen boven de grote
rivieren zijn gedaan, is in de Gelderse Poort op 2 augustus bij Leuth ook
een exemplaar gezien. In het voorjaar van 1996 zijn nog ruim driehonderd
overwinterende vlinders gemeld en heeft de soort zich vrijwel zeker
voortgeplant gezien diverse meldingen van de nieuwe zomergeneratie
(Veling 1997). In de Gelderse Poort zijn dat jaar twee aprilwaarnemingen
verricht: bij Ubbergen en nabij de beboste strang van de Kaliwaal. Hoewel
de vlinder zich ook nog in 1997 in Nederland liet zien, bleek uiteindelijk dat
de soort zich niet wist te hervestigen in Nederland (Veling 1997).

Figuur 18 Verspreiding van de Rouwmantel in de Gelderse Poort.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

- eventuele populatieontwikkeling blijven volgen
- leemten in verspreiding Rijnstrangen ?
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Biotopen

De Rouwmantel is in het rivierengebied te verwachten langs gevarieerde
randen van ooibossen. Voor de voortplanting (waardplant rupsen) komen
wilgen, populieren en berken in aanmerking.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De soort indiceert goed ontwikkelde mantelvegetaties van ooibos.
Kleine weerschijnvlinder
Verleden (voor 1990)

Geen waarnemingen bekend. De soort is in Nederland zelden buiten ZuidLimburg gezien. Elfrink heeft de soort in 1961 wel in het landgoed de
Bijvanck (vier km ten oosten van Babberich) gezien.
Heden (vanaf 1990)

Op 9 en 15 augustus 1994 is bij het Colenbrandersbos in de Millingerwaard
tweemaal (hetzelfde?) vrouwelijk exemplaar van de Kleine weerschijnvlinder
(forma clythie) gezien en gefotografeerd (Weima & Weima, 1994).
Het is de eerste keer dat deze zeldzame soort zo noordelijk in Nederland
werd waargenomen. Op termijn dient kolonisatie vanuit het Duitse Rijndal
niet te worden uitgesloten, zeker in geval van warme zomers.
Biotopen

In het rivierengebied is de soort te verwachten in zachthoutooibos waar
waardbomen als zwarte populier en boswilg groeien.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De soort indiceert goed ontwikkelde mantelvegetaties van ooibos.

Figuur 19 Waarneming van de Kleine weerschijnvlinder in de Gelderse Poort.
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Resedawitje
Verleden (voor 1990)

Er zijn geen historische waarnemingen bekend uit de Gelderse Poort. De
soort is in Nederland afgezien van de periode 1939-1948 altijd een vrij
zeldzame zwerver geweest, vroeger vooral afkomstig uit het gebied rondom
de Middellandse Zee maar recent gaat het waarschijnlijk merendeels om
zwervers uit Oost-Europa (Tax, 1989). Incidenteel vestigt de soort zich
gedurende enkele jaren in geschikt biotoop.
Heden (vanaf 1990)

In augustus 1991 (1 ex.) en opnieuw in de nazomer van 1992 (2 vrouwtjes)
zijn in de Millingerwaard Resedawitjes gezien (archief De Vlinderstichting,
Bosman et al., 1992).
Biotopen

In de Gelderse Poort bestaat het biotoop uit ruderale stukken zoals
steenfabrieksterreinen, oeverwallen, rivierduinen en zandige braakliggende
akkers. Waardplanten zijn resedasoorten en kruisbloemigen zoals gewone
raket en grote zandkool. Tijdelijke vestiging in de Gelderse Poort is dus wel
een mogelijkheid.

Figuur 20 Waarnemingen van het Resedawitje in de Gelderse Poort.
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Gele luzernevlinder
Verleden (voor 1990)

Er zijn meer dan 10 historische waarnemingen bekend van deze trekvlinder
(figuur 21). Vangsten en observaties zijn alle gedaan in de omgeving van de
Oude Rijnstrangen: Babberich (1942, 1947, 1948, 1958 en 1976), Lobith
(1934 en augustus 1945) en Aerdt (mei 1965). Deze laatste waarneming
heeft betrekking op de (zeldzame en qua omvang veel minder talrijke)
voorjaarsgeneratie.
Heden (vanaf 1990)

Tussen 1990 en 2002 zijn uit vier jaren waarnemingen bekend: 1992 (2),
1993 (2), 1999 (2) en 2002 (1); alle uit de Millingerwaard of Kekerdom met
uitzondering van een bijzondere voorjaarswaarneming op de dijk tussen
Bemmel en Gendt (12 mei 1993). In deze periode staan alleen 1991 en 1992
te boek als invasiejaar van deze trekvlinder. Opmerkelijk is dat op 12
oktober 1999 nog een exemplaar is gezien.
Het warme jaar 2003 was opnieuw een zeer goed invasiejaar hetgeen ditmaal
voor de Gelderse Poort een record aantal waarnemingen opleverde (18 in de
periode van 23 juli t/m 21 september). Op de dijk bij Kekerdom is op 20
september een eiafzettend vrouwtje gefotografeerd. Succesvolle
voortplanting (d.w.z. overwintering van rupsen) vindt in Nederland echter
zelden plaats.
Populatieomvang

In 2003 was sprake van een omvangrijke invasie met tientallen exemplaren
in de Gelderse Poort.

Figuur 21 Historische en recente verspreiding van de Gele luzernevlinder in de Gelderse Poort.
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Biotopen

Overwegend langs dijken, maar ook op rivierduinen, steenfabrieksterreinen
en akkerranden. Favoriete voedselplanten zijn allerlei vlinderbloemigen
(klaversoorten, luzerne, kroonkruid) maar ook distels en knoopkruid.
Oranje luzernevlinder
Verleden (voor 1990)

Er zijn ruim 10 oude meldingen van deze trekvlinder uit Zuid-Europa
bekend uit de Gelderse Poort: omgeving van Lobith in 1928, 1931, 1935 en
1945 en bij Babberich in 1945, 1947, 1952, 1958, 1959 en 1973 (figuur 22).
Heden (vanaf 1990)

Tussen 1990 en 2002 zijn slechts twee waarnemingen bekend en wel uit
1998 en 2000; beide uit de Millingerwaard. De jaren 1998 en 2002 staan in
de boeken als invasiejaren voor deze soort. In 2002 zijn tot nu toe geen
waarnemingen bekend uit de Gelderse Poort. De invasie concentreerde zich
dat jaar vooral langs de kust (Janssen, 2003).
Bijzonder was dat 2003 zowel voor de Gele als voor de Oranje
luzernevlinder een invasiejaar was. In de Gelderse Poort zijn tussen 23 juli
en 15 oktober 40 waarnemingen van in totaal 57 ex. verricht.
Biotopen

Vooral langs dijken, maar ook op rivierduinen en in tuinen.

Figuur 22 Historische en recente verspreiding van de Oranje luzernevlinder in de Gelderse Poort.

41

Grasland- en zoomvlinders

Zes algemeen in Nederland voorkomende soorten dagvlinders die indicatief
zijn voor grasland- en zoomvegetaties worden hier beknopt besproken. Dit
omdat uit de analyse van de beschikbare gegevens blijkt dat deze soorten in
de Gelderse Poort beslist niet algemeen en ruim verspreid voorkomen.
Overigens is tijdens veldwerk in 2003 geen speciale aandacht besteed aan
het voorkomen van deze soorten. Historische waarnemingen (voor 1990)
blijken voor deze soorten vooral betrekking te hebben op Hooibeestje en
Koevinkje. Hieraan dienen echter geen conclusies te worden verbonden
omdat waarnemingen van (zeer) algemene soorten minder worden
doorgegeven en de aandacht vroeger uitging naar meer opvallende soorten
t.b.v. verzamelingen.
In de figuren 23 t/m 28 staat de verspreiding van deze zes dagvlinders in de
Gelderse Poort weergegeven. In tabel 5 staat de voorlopige recente status
van deze grasland- en zoomvlinders weergegeven.
Tabel 5 Voorlopige recente status van zestal
Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
naam
Geelsprietdikkopje
Thymelicus
sylvestris
Groot dikkopje
Ochlodes faunus
Hooibeestje

Coenonympha
pamphilus

Koevinkje
Oranje zandoogje

Aphanthopus
hyperantus
Pyronia tithonus

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

grasland- en zoomvlinders in de
Voorlopige status en verspreiding
Zwerver vanuit populaties hogere
zandgronden
Status onduidelijk, zwerver vanuit
omringende bossen
Voorheen talrijk op dijken en in
zandige Waaluiterwaarden, mogelijk
uitgestorven na 1993
Kleine populaties in Steenwaard en
Groenlanden
Zwerver vanuit populaties hogere
zandgronden
Waarnemingen beperkt tot
rivierduinen Millingerwaard, komt
elders wrs. voor op dijken en
graslanden (o.a. Groenlanden)

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Gericht onderzoek doen naar voorkomen van deze soorten in het
onderzoeksgebied om huidige status duidelijk te krijgen. Waarschijnlijk
kunnen al deze soorten fungeren als indicatoren voor de ontwikkelingsgraad
van graslanden en zomen in het gebied.
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Figuur 23 Historische en recente verspreiding van het Geelsprietdikkopje in de Gelderse Poort.

Figuur 24 Verspreiding van het Groot dikkopje in de Gelderse Poort.
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Figuur 25 Historische verspreiding van het Hooibeestje in de Gelderse Poort.

Figuur 26 Historische en recente verspreiding van het Koevinkje in de Gelderse Poort.
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Figuur 27 Verspreiding van het Oranje zandoogje in de Gelderse Poort.

Figuur 28 Verspreiding van het Zwartsprietdikkopje in de Gelderse Poort.
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Uitgestorven dagvlinders

Op basis van diverse historische bronnen: een artikel (Scholten, 1938), de
uitgebreide vlindercollectie van Dhr. J.G. Elfrink uit de omgeving van
Babberich (alsmede een mondelinge toelichting aan W. Helmer), pers.
meded. van G. van Aalst (vlindercollectie Nijmegen e.o.) en het archief van
De Vlinderstichting is een overzicht samengesteld van in de Gelderse Poort
uitgestorven soorten dagvlinders (tabel 6).
Dit overzicht is waarschijnlijk nog niet geheel compleet omdat diverse
collecties, lokale vlinderdeskundigen en mogelijk nog enkele zeer oude
publicaties dienen te worden bekeken en geraadpleegd.
Eén waarneming uit het archief van De Vlinderstichting
(Moerasparelmoervlinder) is niet opgenomen omdat het gezien de biotoop
(blauwgrasland, kalkgrasland) en de specifieke waardplanten (vooral Blauwe
knoop en Duifkruid) niet zeker is of de soort daadwerkelijk in de Gelderse
Poort is gevangen of juist elders in het Rijk van Nijmegen (bijv. Bruuk bij
Groesbeek waar indertijd een populatie huisde). Dezelfde twijfel over de
exacte vangstlocatie geldt overigens ook voor enkele andere waarnemingen
(van de jaren 60) uit dezelfde vlindercollectie met Kekerdom als vindplaats.
Achtereenvolgens worden de soorten elk afzonderlijk beknopt besproken.
Tabel 6 Overzicht van voor 1990 (veelal voor 1970) uitgestorven dagvlinders in
de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
FF HR RL
Opmerkingen
naam
Aardbeivlinder
Pyrgus malvae
BE
Laatste waarneming
in 1976
Boswitje
Leptidea sinapis
Bruin dikkopje
Eynnis tages
X
EB
Bruine vuurvlinder
Heodes tityrus
KW
Dambordje
Melanargia galathea
Zwerver of
tijdelijke
standvlinder (?)
Groot geaderd
Aporia crateegi
X
VN
witje
Grote
Mesoacidalia aglaja
BE
parelmoervlinder
Grote vos
Nymphalis antiopa
X
BE
Keizersmantel
Argynnis paphia
X
VN
Kleine
Limenitis camilla
KW Zwerver vanuit
ijsvogelvlinder
bossen op
stuwwallen
Sleedoornpage
Thecla betulae
BE
Onzeker of soort is
verdwenen
Aardbeivlinder

Er zijn vijf waarnemingen bekend van Babberich (1942 t/m 1976) en
Kekerdom (1968). Scholten (1938) meldt dat de soort rond Lobith niet
zeldzaam is op grazige plaatsen en volgens Elfrink was de soort zeer
gewoon.
Het biotoop in het rivierengebied bestond uit schrale tot vochtige
graslanden (dijkhellingen) waar de waardplanten (Potentilla = ganzerik of
Fragaria = wilde aardbei) aanwezig zijn. Potentiële waardplanten in de
Gelderse Poort waren Viltganzerik, Vijfvingerkruid en Voorjaarsganzerik.
Boswitje

In het boek “Onze Vlinders” (ter Haar, 1926) staat de Ooijpolder vermeld
als vindplaats van het Boswitje. Gezien de biotopen waarin deze soort
voorkomt (ruige graslanden, open bossen met waardplanten waaronder
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vlinderbloemigen als Kroonkruid, Veldlathyrus, Gewone en
Moerasrolklaver, Luzerne en Vogelwikke) is het historische voorkomen in
het binnendijkse deel van het rivierengebied reëel.
Bruin dikkopje

Er zijn twee waarnemingen bekend uit de omgeving van Babberich
waaronder een exemplaar in 1952. Elfrink classificeert de soort als
zeldzaam. Het biotoop in het rivierengebied bestond uit schrale graslanden
(dijken) en veldzomen met de waardplant Kroonkruid, Gewone of
Moerasrolklaver.
Bruine vuurvlinder

Er zijn 10 waarnemingen bekend van de dijk bij Babberich (1939 t/m 1952)
en één van Kekerdom (1965).
De meeste daarvan hadden betrekking op de tweede generatie in de zomer.
Het biotoop in het rivierengebied bestond uit schrale dijkgraslanden waarin
waardplanten als Veld- en Schapezuring aanwezig zijn.
Dambordje

Twee waarnemers (G. van Aalst, W. Helmer) melden een Dambordje uit de
Groenlanden (medio jaren 70). Het biotoop van deze soort bestaat uit
steppevegetaties tot ruige graslanden. Het is bekend dat zwervers van deze
soort tot ver buiten hun normale leefgebied kunnen opduiken. Soms leidt
dit zelfs tot tijdelijke vestiging. Waardplanten zijn diverse grassen
waaronder Kamgras, Rood zwenkgras en Timoteegras).
Zowel Scholten als Elfrink melden de soort overigens niet uit de Gelderse
Poort.
Groot geaderd witje

Er zijn vijf waarnemingen bekend. Scholten (1938) meldt een pop van deze
soort te Herwen. De rupsen werden indertijd vooral aangetroffen op
lijsterbes maar ook op sleedoorn, meidoorn, pruim en peer. Elfrink meldt
rupsen op lijsterbessen aan de binnenrand van de winterdijk, terwijl
foeragerende vlinders op de zuidelijke dijkhelling zijn gevangen in 1940,
1943, 1947 en 1953.
Grote parelmoervlinder

Zowel van de winterdijk bij Babberich (1942-1954) als van Kekerdom (1961
en 1962) zijn waarnemingen bekend. Het biotoop wordt in de literatuur
beschreven als schrale tot vochtige graslanden waarin viooltjes aanwezig
zijn.
Grote vos

Zowel Scholten (1938) als Elfrink melden het voorkomen van deze soort in
de omgeving van Lobith resp. bij Babberich. Scholten meldt
rupsenvondsten op zure kers en wilg. Elfrink beschrijft als biotoop vooral
appelboomgaarden en de waarnemingen zijn verricht in de jaren 1939, 1940
en 1947. Bink (1992) geeft sap van bloedende bomen, rottend fruit en
nectar van bloeiende wilgen aan als voedselbron voor de vlinders.
Keizersmantel

Elfrink heeft de soort onder meer in 1942 en 1943 veel gezien in het
Babberichse bos waarbij de dieren ook op de winterdijk zijn gezien. Het
biotoop bestaat uit bossen en parklandschappen waarin zomen met
viooltjes voorkomen en bloemrijke ruigten aanwezig zijn (Bink, 1992). In de
vlindercollectie uit Kekerdom zitten ook vijf exemplaren (uit 1961 en 1966).
Het is bekend dat de vlinders over vrij grote afstanden kunnen trekken.
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Kleine ijsvogelvlinder

Op het landgoed de Bijvanck en op de Eltenberg langs de rand van de
Gelderse Poort kwam deze soort veelvuldig voor. De soort is door Elfrink
in 1953 in een buitendijks broekbosje gezien. Het biotoop van deze soort
omvat bosranden met kamperfoelie in vochtige eiken- of elzenbossen.
Sleedoornpage

In de collectie van Elfrink bevindt zich één exemplaar van de
Sleedoornpage die in juli 1942 was gevangen in het buitendijkse bosje nabij
Babberich. Daarnaast is de soort ook bekend van de struwelen langs de
Hezelstraat in de Groenlanden (G. van Aalst, jaren 70). Doordat deze soort
lastig is waar te nemen, is onduidelijk of de soort echt is verdwenen.
Het biotoop bestaat uit bosranden en struwelen en de waardplanten voor de
rupsen zijn o.a. diverse soorten Prunus (pruim, sleedoorn).
Overige soorten

Naast de besproken meer bijzondere en uitgestorven soorten komen 17
dagvlinders (relatief) algemeen voor in de Gelderse Poort (zie tabel 7). Van
deze soorten zijn geen verspreidingskaarten gemaakt, omdat de meeste
soorten vrijwel overal in het onderzoeksgebied voorkomen.
Tabel 7 Overzicht van
dagvlinders.
Nederlandse naam
Atalanta
Argusvlinder
Boomblauwtje
Bont zandoogje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Landkaartje
Oranjetipje

algemene, overige in Gelderse Poort voorkomende
Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Lasiommata megera
Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Pieris napi
Pieris rapae
Araschnia levana
Anthocharis cardamines

Te verwachten soorten in de toekomst

Gezien de voortschrijdende natuurontwikkeling (vooral groter areaal aan
extensief begraasd zachthout- en in de toekomst ook steeds meer
hardhoutooibos met zoom- en mantelovergangen) zijn de soorten in tabel 8
op termijn als zwerver te verwachten. In het verleden zijn deze soorten uit
(de omgeving van) de Gelderse Poort gemeld (paragraaf 3.3.1.10 en Tax,
1989).
Wellicht dat de Sleedoornpage binnen afzienbare tijd weer populaties weet
te vestigen. De soort komt momenteel vrij algemeen voor in steden en
dorpen langs de rand van de Veluwse stuwwal (Van der Velden, 1996), is
waargenomen in de Rijn-uiterwaard Meinerswijk bij Arnhem en is onlangs
eenmaal op de Nijmeegse stuwwal waargenomen (archief De
Vlinderstichting).
In de zomer van 2003 is in de Groenlanden (omdat daar veel potentieel
geschikt leefgebied aanwezig is) gericht naar de Sleedoornpage gezocht,
maar de soort is niet aangetroffen. Door zijn verborgen levenswijze is deze
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soort zeer moeilijk waar te nemen. Aanbevolen wordt om in de winter naar
eitjes te zoeken op jong struweel van Sleedoorn.
Tabel 8 Te verwachten soorten dagvlinders in de toekomst.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam FF RL
Grote vos
Nymphalis polychloros
X
BE
Grote weerschijnvlinder Apatura iris
BE
Groot geaderd witje
Aporia crataegi
X
VN
Iepenpage
Strymonidia w-album
X
EB
Keizersmantel
Argynnis paphia
X
VN
Sleedoornpage
Thecla betulae
BE

Vestiging
Op lange termijn
Op lange termijn
Op lange termijn
Op lange termijn
Op lange termijn
Op korte termijn

Conclusies en aanbevelingen

Vanaf 1990 zijn er in totaal 31 soorten dagvlinders in de Gelderse Poort
waargenomen, waaronder vier bedreigde soorten en twee bijzondere
dwaalgasten (Kleine weerschijnvlinder en Resedawitje). Van de bedreigde
soorten zijn alleen van het Bruin blauwtje diverse vaste populaties aanwezig.
Van de Koninginnenpage werd in 1999 en vooral in 2003 voor het eerst
sinds lange tijd weer voortplanting vastgesteld in de Gelderse Poort.
Rouwmantel en Kleine parelmoervlinder zijn zeldzame zwervers in het
gebied. In totaal zijn momenteel van minimaal 21 soorten populaties
aanwezig.
Voor 1990, maar vooral voor 1970 kwamen nog eens minimaal 11 soorten
dagvlinders voor in de Gelderse Poort. Vooral de indertijd nog vaak
geleidelijke overgangen naar de hogere zandgronden en stuwwallen waren
soortenrijk. De laatste Aardbeivlinder is in 1976 bij Babberich gezien. Het is
niet zeker of de Sleedoornpage in het gebied is verdwenen of wellicht toch
nog ergens voorkomt. Anders mag in ieder geval verwacht worden dat de
bedreigde Sleedoornpage het gebied vanaf de omringende stuwwallen
koloniseert zoals dat ook in Meinerswijk bij Arnhem is gebeurd.
Het lijkt erop dat het ooit algemene Hooibeestje na 1993 is verdwenen uit
de Gelderse Poort. Nader onderzoek dient dit te bevestigen.
Op grond van de huidige gegevens kan worden geconcludeerd dat het aantal
dagvlinders in het gebied met ca. een vierde is afgenomen. Vooral soorten
van schrale graslanden en zoom- en mantelvegetaties (vooral op de
overgang naar de omliggende bosrijke stuwwallen) zijn verdwenen. De
afname is niet zo dramatisch als in veel andere delen van Nederland (vooral
Pleistocene zandgronden). Dit verschil houdt verband met het feit dat de
situatie voor dagvlinders langs de rivieren altijd al minder gunstig is door de
regelmatige overstromingen van de uiterwaarden. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen de eieren, rupsen of poppen van de meeste
soorten dagvlinders inundatie niet of nauwelijks overleven. Buitendijkse
gebieden dienen na overstroming dus grotendeels door populaties op
hoogwatervrije locaties in de uiterwaarden of aangrenzende binnendijkse
bronpopulaties te worden gekoloniseerd.
Wellicht dat op lange termijn een deel van de verdwenen soorten terugkeert
(in geval van mobiele soorten of bronpopulaties in de omgeving).
De laatste jaren vertoont de vlinderstand weer een licht positieve trend
(denk aan uitbreiding Bruin blauwtje en Koninginnenpage). Er zijn zelfs
incidenteel soorten waargenomen die niet bekend zijn uit het verleden
(Kleine weerschijnvlinder, Resedawitje, Rouwmantel).
Aanbevelingen voor onderzoek

1. Monitoring van Bruin blauwtje is zinvol (ecologische aspecten).
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2. Gericht onderzoek (winter) naar eitjes Sleedoornpage in geschikte
biotopen (vooral Groenlanden).
3. Gericht onderzoek dient te gebeuren naar zes grasland- en zoomvlinders.
De eerste indruk is overigens dat de meeste soorten uit deze groep slechts
in klein aantal aanwezig zijn of enkel als zwever in het gebied zijn te
verwachten. Deze soorten kunnen samen worden onderzocht met de
dagactieve nachtvlinder Sint-Jansvlinder (zie 3.3.4.4). Is het Hooibeestje
daadwerkelijk verdwenen uit de Gelderse Poort?

3.3.2

Libellen

In tabel 9 is een overzicht gegeven van de beschermde en/of bedreigde
soorten libellen (conform Wasscher et al., 1998) inclusief uitgestorven
soorten die zijn waargenomen in de Gelderse Poort.
Tabel 9 Overzicht van beschermde en bedreigde soorten libellen in de Gelderse
Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
FF HR
RL
Opmerkingen
naam
Beekrombout
Gomphus
BE
Recent
vulgatissimus
teruggekeerd
Bosbeekjuffer
Calopteryx virgo
GE
Dwaalgast
Bruine korenbout
Libellula fulva
KW
Bruine
Sympecma fusca
BE
winterjuffer
Gevlekte
Leucorrhinia
X
II,
BE
Dwaalgast
witsnuitlibel
pectoralis
IV
Glassnijder
Brachytron pratense
KW
Groene
Aeshna viridis
X
IV
BE
Verdwenen
glazenmaker
Noordse
Sympecma paedisca
X
IV
EB
Verdwenen
winterjuffer
Rivierrombout
Gomphus flavipes
X
IV
VN
Recent
teruggekeerd
Vroege
Aeshna isosceles
KW
glazenmaker

Compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens

Vanaf 1970 is regelmatig onderzoek gedaan naar libellen in delen van de
Gelderse Poort (zowel in de Rijnstrangen als in de Ooijpolder), hetgeen een
goed en vrij compleet beeld geeft van de soortensamenstelling. Het
onderzoek in 2003 bracht echter een aantal nieuwe soorten aan het licht en
geeft vooral voor de bijzondere en bedreigde soorten een veel completer
beeld.
Het gegevensbestand van EIS wordt nauwkeurig gecontroleerd door de
Commissie Waarnemingen Nederlandse Odonaten (CWNO).
Beekrombout
Verleden (voor 1990)

De Beekrombout is in het verleden niet gemeld uit de Gelderse Poort, maar
de soort kwam tot ca. 1930 wel voor in alle Rijntakken (Waal, Nederijn en
IJssel) (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002).
Heden (1990-2002)

In 1995 is de soort voor het eerst waargenomen. In een hoogwaterkolk op
het Millingerduin zijn in februari vier larven verzameld (A. Klink) en op 26
mei zijn drie imago’s waargenomen (G. Kurstjens e.a.). In de jaren daarna
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zijn larvenhuidjes en imago’s in klein aantal aangetroffen op diverse locaties
langs de Waal (Kleukers & Reemer, 1998). Zo zijn op 19 juni 1998 in vier
km-hokken langs de Waal in totaal 10 larvenhuidjes gevonden.
2003

Ondanks gericht onderzoek is de soort in 2003 slechts tweemaal gezien.
Omdat de Beekrombout in een korte periode van een paar dagen uitsluipt,
is de kans groot dat de soort gemist wordt. De uitsluipperiode in de
Gelderse Poort varieert van begin tot midden mei. De temperatuur van het
rivierwater is een factor die van invloed is op het actief worden van de
overwinterende larven (onder ca. 5 0 C zijn ze inactief). Uiteindelijk is de
watertemperatuur mogelijk ook van invloed op het tijdstip van uitsluipen.
In 2003 slopen de eerste exemplaren uit bij een watertemperatuur van ca.
16 0 C (zie figuur 30).
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Figuur 30 Relatie tussen watertemperatuur van de Bovenrijn (meetpunt Lobith) (Bron: RIZA) en
waarnemingen van Beek- en Rivierrombout.

Populatieontwikkeling

De Beekrombout is in 1995 door verbetering van de waterkwaliteit na ca. 70
jaar teruggekeerd in de Waal vanuit bovenstroomse populaties in het
stroomgebied van de Rijn in Duitsland. De populatie in de Gelderse Poort
is waarschijnlijk relatief klein (tientallen). De populatie is gering; zeker in
vergelijking met die van de Rivierrombout langs de Waal en met de hoge
dichtheden van de Beekrombout in beken en kleine rivieren elders in
Nederland (o.a. Roer, Buurserbeek).

51

Biotopen

De larven van deze soort leven gemiddeld drie jaar ingegraven in de bodem
van rivieren (vooral middenlopen) en grote beken. Van belang is een
redelijke waterkwaliteit waaronder een vrij goed zuurstofgehalte. De larven
sluipen uit op de zandige oevers van de Waal waarna de imago’s in ruigte en
struweel in de uiterwaarden uitharden. Eenmaal is de soort binnendijks
gezien in een bosrijke tuin op ruim 1 km afstand van de Waal.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De Beekrombout indiceert een redelijke kwaliteit van het rivierwater.
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Meer onderzoek naar populatiegrootte (aantal exuviae per rivierkilometer)
en exacte locaties van uitsluipen.

Figuur 29 Recente verspreiding van de Beekrombout in de Gelderse Poort.

Bosbeekjuffer
Verleden (voor 1990)

Er is één waarneming bekend van een mannetje langs het Pannerdensch
Kanaal (4 augustus 1982). Het gaat hier ongetwijfeld om een zwervend
exemplaar van een populatie elders in Nederland of aangrenzend Duitsland.
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Heden (1990-2003)

De soort is niet waargenomen in deze periode. Gezien het biotoop van deze
soort (beken met relatief koel, snelstromend water) zijn populaties niet te
verwachten.

Figuur 31 Waarnemingen van uitgestorven soorten libellen en dwaalgasten in de Gelderse Poort.

Bruine korenbout
Verleden (voor 1990)

Er zijn geen waarnemingen bekend van deze soort.
Heden (1990-2003)

Nadat in juni 2002 een exemplaar was gezien binnendijks bij Millingen (P.
Verbeek), werd tijdens het onderzoek in 2003 een grote populatie ontdekt in
de Oude Rijn tussen Lobith en de Aerdtse brug. Daarnaast werd een
zwerver gezien in de Groenlanden (F. Willems).
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Populatieontwikkeling

De soort heeft zich zeer recent (na 2000) gevestigd in de Gelderse Poort
waarschijnlijk dankzij de verbeterde waterkwaliteit. De omvang van de
populatie in 2003 wordt geschat op duizenden exemplaren. Op 4 juni 2003
zijn er ca. 750 geteld langs beide oevers van de Oude Rijn ter hoogte van
het Erfkamerlingschap. Gemiddeld werd toen één exemplaar per 10 m
enkele oever gezien. Opvallend was de scheve verhouding tussen mannen en
vrouwen, namelijk 10:1.
De dichtstbijzijnde populatie van de soort in Nederland is aanwezig langs
het Apeldoorns Kanaal bij Dieren. Ook is de soort eenmalig gezien bij een
zandplas nabij Didam op 5 km van de Rijnstrangen. In aangrenzend
Duitsland zijn sinds kort populaties bekend van ondiepe langzaam
stromende sloten in de Duffelt (Otterlei, Wardhausen) en de omgeving van
Rees (pers. meded. S. Klosterman, NABU Kranenburg).
Bruine korenbout

Biotopen

De soort komt voor in stilstaand tot langzaam stromend voedselrijk water
met een goede waterkwaliteit. Verlandingsvegetaties met riet hebben daarbij
de voorkeur. In de Gelderse Poort is in het door kwelwater gedomineerde
oostelijke deel van de Rijnstrangen geschikt biotoop ontstaan door
verlanding na het afsluiten van de overlaat bij Spijk in 1959. Andere
potentieel geschikte leefgebieden zijn de Groenlanden en de Ooijse Graaf in
de Ooijpolder.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De soort is indicatief voor verlandingsvegetaties van binnendijkse
natuurgebieden (oude rivierarmen, kleiputten) met een goede waterkwaliteit
(kwel).
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek / leemten in kennis

Populatieontwikkeling (verspreiding en aantallen) blijven volgen
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Figuur 32 Recente verspreiding van de Bruine korenbout in de Gelderse Poort.
Biotoop van o.a.
Bruine korenbout bij
Erfkamerlingschap

Bruine winterjuffer
Verleden (voor 1990)

Er zijn geen zekere waarnemingen bekend van voor 1990. In 1980 is nabij
Ooij een larve van een winterjuffer (onbepaald) gevonden (archief EIS). Het
is echter onduidelijk om welke van de twee soorten winterjuffers het gaat.
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Heden (1990-2002)

In de nazomer van 2002 zijn rond Millingen vier exemplaren waargenomen
(P. Verbeek). Gezien de locaties (tuin, bosrand) gaat het om zwervers van
een (nog) onbekende populatie in de omgeving (figuur 33).

Figuur 33 Recente verspreiding van Bruine winterjuffer in de Gelderse Poort.

2003

Bijzonder was de ontdekking van een klein aantal Bruine winterjuffers op
twee locaties in de Groenlanden op 15 april (B. Voslamber), waaronder een
tandem en een eiafzettend vrouwtje. Op 23 en 24 april zijn opnieuw enkele
exemplaren gezien van de wintergeneratie (maximaal 5). Van de
zomergeneratie aldaar is op 16 augustus een vrouwtje gezien dat vastzat in
een spinnenweb (E. van Dijk), hetgeen een bewijs is voor succesvolle
voortplanting in 2003.
Populatieontwikkeling

De soort heeft zich recent in klein aantal in de Gelderse Poort gevestigd. In
de zuidelijke helft van Nederland vertoont de soort een opvallend herstel
sinds de jaren negentig.
Biotopen

In de Gelderse Poort (Groenlanden) bestaat de biotoop uit binnendijks
gelegen ondiepe, kwelrijke kleiputten met verlandingsvegetaties van
lisdodde, riet, lidsteng en wilgenopslag. De aanwezigheid van ooibos is van
belang voor de imago’s en een goed ontwikkelde oevervegetatie is belangrijk
voor de larven.
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In potentie komen er ook elders binnendijks in de Gelderse Poort geschikte
biotopen voor zoals langs de Ooijse Graaf, in de Rijnstrangen en diverse
wielen.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De soort is in het rivierengebied indicatief voor verlandingsvegetaties in
binnendijks gelegen wateren met een relatief goede waterkwaliteit.
Daarnaast wordt de recente expansie van de soort geweten aan
klimaatopwarming.
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Monitoring van de populatie in de Groenlanden is gewenst.
Gevlekte witsnuitlibel
Verleden (voor 1990)

Er is één historische waarneming (mei 1918) van een exemplaar uit de
omgeving van Pannerden (figuur 31).
Heden (1990-2003)

In mei 1993 is opnieuw een exemplaar gemeld, ditmaal uit de
Millingerwaard. Daarbij gaat het ongetwijfeld om een zwerver (figuur 31).
Biotopen

Populaties zijn mogelijk te verwachten in binnendijks gelegen wateren met
een goede waterkwaliteit en goed ontwikkelde verlandingsvegetaties (bijv.
Rijnstrangen, Groenlanden). De biotoop van de Gevlekte witsnuitlibel lijkt
wel enigszins op dat van de Bruine korenbout. De laatste jaren neemt het
aantal waarnemingen van deze soort in Nederland weer toe.
Glassnijder
Verleden (voor 1990)

In deze periode is de soort bekend van drie locaties (Lobberdense Waard (al
in 1915), Oude Waal en het Wylermeer). Voortplanting is aangetoond door
de vondst van larven in de beide uiterwaarden. De soort is slechts zesmaal
gemeld, hetgeen mogelijk verband houdt met de vroege vliegtijd van deze
soort.
Heden (1990-2002 en 2003)

Mede door uitgebreid onderzoek is de verspreiding van deze soort goed in
beeld gebracht (figuur 34). Glassnijders komen zowel binnen- als
buitendijks voor. Kerngebieden zijn de Groenlanden, Ooijse Graaf,
Millingerwaard en vooral de Oude Rijnstrangen.
Populatieontwikkeling

De soort lijkt zich uit te breiden in het rivierengebied door de verbeterde
waterkwaliteit en een ruimer biotoopaanbod. In 2003 zijn op diverse
locaties behoorlijke aantallen gezien zoals 14 ex. Millingerwaard (15 mei),
18 ex. Groenlanden (15 mei), 15 ex. Ooijse Graaf (26 mei), 40 ex.
Steenwaard (27 mei) en 100 ex. langs de Oude Rijn (28 mei) met een
gemiddelde dichtheid van 1 ex. per 100 m oever (tijdens kanotocht
gedurende qua weer niet optimale omstandigheden). De populatie omvat
dus enige honderden tot wellicht meer dan 1000 exemplaren.
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Biotopen

Het leefgebied van Glassnijders omvat (matig) voedselrijke wateren met een
goed ontwikkelde water- en oevervegetatie in rietmoeras en ooibos.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Zie biotoop. Omdat de soort elders in Europa relatief schaars is, zijn de
vaak grote populaties in Nederland internationaal van belang.

Figuur 34 Historische en recente verspreiding van de Glassnijder in de Gelderse Poort.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek / leemten in kennis

Onderzoek naar exacte voortplantingslocaties (larven of exuviae
onderzoek).
Groene glazenmaker
Verleden

Uit de 19 e eeuw en in 1931 zijn exemplaren verzameld van Groene
glazenmakers uit de omgeving van Arnhem. Exactere vindplaatsen zijn niet
vermeld, maar aangenomen mag worden dat het om uiterwaarden langs de
Nederrijn gaat.
Heden

De soort is (reeds lange tijd) uitgestorven in de Gelderse Poort door het
verdwijnen van de populaties Krabbenscheer. Onduidelijk is of de soort nog
tot in de jaren 70 voorkwam in de Oude Waal bij Nijmegen.
Biotopen

De soort is in hoge mate gespecialiseerd op velden met Krabbenscheer.
Door een combinatie van factoren is deze waterplant vrijwel verdwenen in

58

de Gelderse Poort (zie florarapport voor historische en recente
verspreiding).
Aanbevelingen

herintroductie van Krabbenscheer op geschikte locaties vanwege sleutelrol
van deze soort voor diverse diersoorten (Zwarte stern, Groene
glazenmaker, Kleverige poelslak, etc.). Voor de Groene glazenmaker is
overigens een landelijk soortbeschermingsplan opgesteld.
Noordse winterjuffer
Verleden (voor 1990)

Er is één waarneming bekend in de omgeving van het dorp Ooij uit 1972
(figuur 33). Langs de randen van de Gelderse Poort bij Arnhem en Beek zijn
bovendien ook zeer oude vangsten bekend (archief EIS). Daarnaast is in
1980 – eveneens nabij Ooij - een larve van een winterjuffer (onbepaald)
gevonden (archief EIS). Het is echter onduidelijk om welke van de twee
soorten winterjuffers het gaat.
Heden (1990-2003)

Er zijn geen waarnemingen meer gedaan zodat mag worden aangenomen dat
de soort is uitgestorven. De soort is in de loop van de jaren zeventig uit
Midden-Nederland verdwenen en momenteel beperkt tot het Overijsselse
laagveengebied en vennen op het Drents-Friese plateau. Terugkeer is niet
snel te verwachten, maar daar staat de vestiging van de Bruine winterjuffer
tegenover.
Biotopen

Een nadere omschrijving van de voormalige biotoop in de Gelderse Poort is
niet bekend. De locatie lag in ieder geval binnendijks.
Rivierrombout
Verleden (voor 1990)

De Rivierrombout is evenals de Beekrombout niet bekend uit de Gelderse
Poort, maar is in de 19 e eeuw (tot 1902) gemeld van de verschillende
Rijntakken.
Heden (1990-2002)

In 1996 werd de soort herontdekt langs de Waal ten westen van Nijmegen
(Habraken & Crombaghs, 1997). In de Gelderse Poort werd de soort vanaf
1998 aangetroffen. Tijdens een speciale zoektocht langs de Waal op 19 juni
1998 werden toen 9 exuviae en 6 imago’s waargenomen (Kleukers &
Reemer, 1998). Ook begin augustus van dat jaar werden vers uitgeslopen
exemplaren en larvenhuidjes gezien.
2003

Tijdens de inventarisatie in 2003 is gericht onderzoek gedaan naar de
locaties waar Rivierrombouten uitsluipen en op het land uitharden. De soort
is vooral langs de Bovenrijn en de Waal gevonden en slechts op één locatie
langs de Nederrijn (Loowaard). Langs het Pannerdensch Kanaal ontbreken
waarnemingen mogelijk omdat er momenteel nauwelijks ruigten zijn. Tussen
10 juni en 15 september zijn in 2003 in totaal 65 imago’s gezien. Het
maximum aantal exemplaren dat is gezien op een dag betreft 12 exemplaren
op 13 juni. In vergelijking met de Beekrombout sluipt de Rivierrombout
ruim een maand later uit wanneer de temperatuur van het rivierwater
minimaal ca. 24 0 C bedraagt (zie figuur 30). Bovendien sluipt de soort uit
gedurende een lange periode die loopt van juni tot in augustus.
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Populatieontwikkeling

De soort is in 1996 na bijna een eeuw afwezigheid teruggekeerd in de
Rijntakken, waarschijnlijk door een combinatie van factoren (verbeterde
waterkwaliteit, klimaatverandering en biotoopherstel). De populatie in de
Gelderse Poort bestaat uit honderden individuen.

Figuur 35 Recente verspreiding van de Rivierrombout in de Gelderse Poort.

Biotopen

De larven van deze rheofiele libellensoort leven gemiddeld drie jaar in
zandige bodems van grote rivieren en bereiken de grootste dichtheden in de
benedenlopen. Pas uitgeslopen imago’s hebben een voorkeur voor ruige
oeverwallen en rivierduinen.
Rivierrombout
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Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

De Rivierrombout indiceert een redelijke kwaliteit van het rivierwater.
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Meer onderzoek naar populatiegrootte.
Vroege glazenmaker
Verleden (voor 1990)

In het verleden is de soort enkel gemeld van de omgeving van Pannerden
(vanaf 1915!) en Lobith.
Heden (1990-2002)

In deze periode zijn vooral waarnemingen bekend uit de Ooijpolder en
Millingerwaard (figuur 36).
2003

Het onderzoek in 2003 bracht de verspreiding van de zeldzame Vroege
glazenmaker goed in beeld (figuur 36).
Vooral in de Oude Rijnstrangen blijkt de soort algemeen en wijd verspreid.
Populatieontwikkeling

Hoewel de soort vroeger ook voorkwam in de Gelderse Poort, heeft de
soort zich na een dip in de jaren 80 (watervervuiling?) weten te herstellen en
zeer recent zelfs uit te breiden. In de Waaluiterwaarden en binnendijks in de
Ooijse Graaf en de Groenlanden worden meestal maar een tot twee
exemplaren gezien. De dichtheden in de Oude Rijnstrangen zijn spectaculair
met wel 1 ex. per 10 m enkele oever. Zo werden daar op 13 juni 2003 ruim
100 ex geteld.
Biotopen

Verlandingszones van (matig) voedselrijke wateren. In de Rijnstrangen leven
de grootste aantallen in halfopen moeras waar een begroeiing van soorten
als riet en lisdodde wordt afgewisseld met open water.
Indicatieve waarde / ecologische rol en betekenis

Samen met de Bruine korenbout is de Vroege glazenmaker een goede
indicator van verlandingsvegetaties in oude rivierarmen en kleiputten met
een redelijke waterkwaliteit.
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek/ leemten in kennis

Onderzoek naar voortplantingslocaties in uiterwaarden.
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Figuur 36 Historische en recente verspreiding van de Vroege glazenmaker in de Gelderse Poort.
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Overige soorten (tabel 10)
Tabel 10 Overzicht van overige soorten libellen in de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
Bijzonderheden/ opmerkingen
naam
Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella
Blauwe
Platycnemis pennipes
breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea
Niet algemeen
Bloedrode heidelibel
Sympetrum
sanguineum
Bruine glazenmaker
Aeshna grandis
Bruinrode heidelibel
Sympetrum
Niet algemeen
striolatum
Geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum
Vrij zeldzaam, soms talrijker
bij ‘invasies’
Gewone oeverlibel
Orthetrum
cancellatum
Gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
Grote keizerlibel
Anax imperator
Grote roodoogjuffer
Erythromma najas
Houtpantserjuffer
Lestes viridis
Kanaaljuffer
Cercion lindenii
Eerste waarneming in 2003
Kleine roodoogjuffer
Erythromma
viridulum
Koraaljuffer
Ceriagrion tenellum
Dwaalgast (2002 en 2003)
Lantaarntje
Ischnura elegans
Metaalglanslibel
Somatochlora
Vrij zeldzaam
metallica
Paardenbijter
Aeshna mixta
Plasrombout
Gomphus pulchellus
Niet algemeen
Platbuik
Libellula depressa
Smaragdlibel
Cordulia aenea
Steenrode heidelibel
Sympetrum vulgatum
Tangpantserjuffer
Lestes dryas
Zeldzaam
Tengere grasjuffer
Ischnura pumilio
Eenmalige populatie in 1970
Variabele waterjuffer
Coenagrion
pulchellum
Viervlek
Libellula
Meestal niet algemeen
quadrimaculata
Vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula
Vuurlibel
Crocothemis
Eerste waarneming in 2003
eryhtraea
Watersnuffel
Enallagma
cyathigerum
Weidebeekjuffer
Calopteryx splendens
Zuidelijke
Aeshna affinis
Eerste waarneming in 2003
glazenmaker
Zwarte heidelibel
Sympetrum danae
Vrij zeldzaam, niet in 2003
Zwervende heidelibel
Sympetrum
Zeldzaam, lokaal talrijk
fonscolombei
Zwervende
Lestes barbarus
Zeldzaam, lokaal talrijk
pantserjuffer

Korte toelichting enkele soorten
Blauwe breedscheenjuffer

Vroeger zeldzaam in Rijnstrangen e.o. Incidenteel waarnemingen van
zwevers langs de Waal en in de Ooijpolder (Oude Waal bij Nijmegen). Nu
flinke populatie in oostelijke Rijnstrangen (> 250 ex op 7 aug. 2003). Soort
die goede waterkwaliteit met voldoende hoog zuurstofgehalte indiceert.
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Figuur 37 Historische en recente verspreiding van de Blauwe breedscheenjuffer in de Gelderse Poort.

Kanaaljuffer

Eenmalige waarneming van één mannelijk exemplaar op het Millingerduin
op 25 juni 2003. Soort breidt zich recentelijk uit door klimaatopwarming en
vestiging populaties in toekomst is waarschijnlijk (zandplassen e.d.).
Koraaljuffer

Tweemaal is deze typische hoogveensoort in nazomer van 2002 en 2003
door P. Verbeek in het ‘hoogveenmadurodam’ in zijn tuin in Millingen
gezien. Dwaalgast. Vestiging populatie in gebied uitgesloten.
Kleine roodoogjuffer

In 1984 voor het eerst in Ooijpolder gezien. Soort profiteert waarschijnlijk
ook van klimaatopwarming en kan dan ook als thermofiel worden
gekarakteriseerd.
Metaalglanslibel

In 1994 voor het eerst gemeld uit de Gelderse Poort. In 2003 op diverse
locaties in klein aantal gezien (o.a. jagend boven rivierduinen).
Voortplanting in Rijnstrangen waarschijnlijk.
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Figuur 38 Recente verspreiding van de Kanaaljuffer in de Gelderse Poort.

Figuur 39 Historische en recente verspreiding van de Kleine roodoogjuffer in de Gelderse Poort.
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Plasrombout

In periode 1970-1989 alleen bekend van kleiputten bij Pannerden
(Lobberdensche waard), Lobith en Spijk. Vanaf 1995 is er een nieuwe
populatie aanwezig in de Groenlanden. In 2003 is de soort ook ontdekt op
het Erfkamerlingschap. De soort komt voor in vrij diepe kwelrijke
kleiputten. Populaties in de uiterwaarden zijn recent waarschijnlijk
verdwenen.
Smaragdlibel

Het aantal waarnemingen van deze soort is sterk toegenomen, hoewel de
soort al in 1915 bij Pannerden is gemeld. In 2003 zijn grote aantallen
aangetroffen in de Rijnstrangen (> 100 per km-hok). Elders is de soort in
klein aantal gezien (Groenlanden, Ooijse Graaf, Millingerwaard).
Uitbreiding van deze soort houdt mede verband met verbeterde
waterkwaliteit.

Figuur 40 Historische en recente verspreiding van de Metaalglanslibel in de Gelderse Poort.
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Figuur 41 Historische en recente verspreiding van de Plasrombout in de Gelderse Poort.

Figuur 42 Historische en recente verspreiding van de Smaragdlibel in de Gelderse Poort.
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Tangpantserjuffer

Vanaf 1994 is bekend dat in de Groenlanden een zeer kleine populatie
Tangpantserjuffers voorkomt. De soort is aangetroffen in kleine, bijna
opgedroogde kwelrijke plasjes met een zandige bodem. Het voorkomen van
deze soort in het doorgaans voedselrijke rivierengebied mag bijzonder
worden genoemd.
Tengere grasjuffer

Op 20 juni 1970zijn 10 exemplaren van de Tengere grasjuffer gezien in een
kleiput in de Groenlanden (figuur 31). Nadien is deze pioniersoort nooit
meer aangetroffen.
Vuurlibel

In 2003 is deze soort voor het eerst in de Gelderse Poort gezien, telkens
één mannelijk exemplaar (Millingerwaard, Oude Rijn).

Figuur 43 Recente verspreiding van de Tangpantserjuffer in de Gelderse Poort.
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Figuur 44 Recente verspreiding van de Vuurlibel in de Gelderse Poort.

Weidebeekjuffer

Deze opvallende stroomminnende soort is zeldzaam in de Gelderse Poort.
Vroeger werden incidenteel zwervende exemplaren gemeld. In 1988 was een
klein populatie aanwezig langs ’t Meertje in de Ooijpolder. In 1999 zijn 10
exemplaren gezien langs de Waal bij Erlecom. Vanaf medio jaren 90 is
bekend dat in de Steenwaard een populatie huist (in 2003 meer dan 100 ex.).
Daarnaast plant de soort zich voor in de Linge (o.a. 30 ex op 16 juni 2003).
Aanwezigheid van vrouwtjes is goede indicatie voor lokale voortplanting.
Zwervers (vrijwel alleen mannelijke exemplaren) vanuit deze populaties
kunnen overal in de Gelderse Poort opduiken.
Zuidelijke glazenmaker

Tijdens de extreem warme en droge zomer van 2003 zijn op 3 augustus 4 ex
van de Zuidelijke glazenmaker gezien in twee bijna drooggevallen kleiputten
in de Groenlanden. Op beide locaties was een open moerasbegroeiing met
lisdodde en lidsteng aanwezig. Soort profiteert ongetwijfeld van
klimaatopwarming.
Zwervende heidelibel

In 1996 is de soort voor het eerst gezien in de Gelderse Poort. Dat jaar trad
er een grote invasie op (Dijkstra & van der Weide, 1997). Op 11 juni 1996 is
in de Millingerwaard een mannetje gezien. Bijzonder waren de grote
aantallen die medio juni 2003 zijn gezien in de Lentse Waard hetgeen wijst
op lokale voortplanting. Elders zijn ook nog enkele exemplaren gezien.
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Figuur 45 Historische en recente verspreiding van de Weidebeekjuffer in de Gelderse Poort.

Figuur 46 Recente verspreiding van de Zuidelijke glazenmaker in de Gelderse Poort.
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Figuur 47 Recente verspreiding van de Zwervende heidelibel in de Gelderse Poort.

Figuur 48 Historische en recente verspreiding van de Zwervende pantserjuffer in de Gelderse Poort.
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Zwervende pantserjuffer

In 1998 is deze zuidelijke zwerver voor het eerst gemeld in de Gelderse
Poort: 1 ex op 15 augustus bij de Jezuïtenwaai. Op 29 juni 1999 zijn
tientallen ex. waargenomen in de oostelijke Groenlanden (C. van Turnhout),
hetgeen gezien de datum wijst op lokale voortplanting. Tijdens het
onderzoek in 2003 is de soort al vroeg in het voorjaar gemeld van enkele
ondiepe wateren in de Groenlanden, hetgeen wijst op lokale voortplanting.
De soort is indicatief voor tijdelijke, snel opwarmende stilstaande wateren.
Zwervende
Pantserjuffer

Te verwachten soorten in de toekomst

Afgezien van twee soorten (Bandheidelibel en Gaffellibel), zijn er op
termijn geen nieuwe soorten te verwachten die populaties in de Gelderse
Poort zullen vestigen. Wel zijn de komende jaren gedurende warme zomers
nog een aantal zwervers uit het zuiden te verwachten (tabel 11).
Tabel 11 Te verwachten nieuwe soorten libellen in de
toekomst.
Nederlandse
Wetenschappelijke
FF RL
naam
naam
Bandheidelibel
Sympetrum
GE
pedemontanum
Gaffellibel

Ophiogomphus cecilia

Tengere
pantserjuffer
Zadellibel
Zuidelijke
keizerlibel
Zuidelijke
heidelibel

Lestes virens
Hemianax ephippiger
Anax parthenope
Sympetrum
meridionale

X

EB

KW

Gelderse Poort in de
Opmerkingen
Binnendijks, op
kwelplekken (o.a.
Rijnstrangen)
In rivier (biotoop
vergelijkbaar met
Beekrombout)
Zwerver, gezien in Duitse
deel Gelderse Poort
Zwerver in warme zomers
Zwerver in warme zomers
Zwerver in warme zomers

Conclusies en aanbevelingen

Na 1990 zijn er in totaal 40 soorten libellen in de Gelderse Poort
waargenomen, waaronder 7 bedreigde soorten. Van 6 van deze bedreigde
soorten zijn een of meer populaties aanwezig, de Gevlekte witsnuitlibel is
een dwaalgast. In totaal zijn van 36 soorten populaties aanwezig. Daarmee
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behoort de Gelderse Poort tot een van de soortenrijkste libellengebieden
van Nederland.
Drie bedreigde soorten (Groene glazenmaker na 1931, Noordse winterjuffer
in 1972 en Bosbeekjuffer in 1982) zijn verdwenen. De kans op hervestiging
is om uiteenlopende redenen gering.
De Tengere grasjuffer is slechts eenmaal in 1970 gezien. Deze laatste soort
breidt zich de laatste jaren uit in Nederland en kan wellicht tijdelijk
profiteren van nieuw gecreëerde pioniersituaties bij binnendijks gelegen
ondiepe kleiwinningen (zoals ook recentelijk in de Biesbosch: Boesveld &
van der Neut, 2003).
Vijf – niet bedreigde – soorten zijn voor het eerst gezien in de jaren 90 of
nog recenter (Kanaaljuffer, Vuurlibel, Zuidelijke glazenmaker, Zwervende
heidelibel en Zwervende pantserjuffer). Deze soorten profiteren
waarschijnlijk (mede) van de klimaatopwarming.
Algemene aanbevelingen

Gezien het grote belang van de Gelderse Poort voor libellen verdient het
onderzoek naar libellen voortzetting o.a. in nieuwe
natuurontwikkelingsgebieden in de nabije toekomst (Bemmelse en Gendtse
Polder, Klompenwaard, Kleine Gelderse Waard). Ecologisch onderzoek
naar populaties van bedreigde en andere indicatieve zeldzame soorten (zoals
Blauwe breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer) voortzetten.
Onderzoek in 2004 is van groot belang om effect van extreme droogte in
binnendijkse gebieden te achterhalen. Welke populaties zijn uitgestorven,
vindt rekolonisatie op termijn plaats?
3.3.3

Sprinkhanen en krekels

Soortenlijst (tabel 12)
Tabel 12. Overzicht van beschermde en bedreigde soorten
krekels in de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
FF HR
naam
Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda
caerulescens
Moerassprinkhaan
Stetophyma
grossum
Wrattenbijter
Decticus
verrucivorus

sprinkhanen en
RL

Opmerkingen

KW

1 waarneming
2003
Uitgestorven
(voor 1950)
Uitgestorven
(voor 1950)

KW
EB

De selectie is gebaseerd op de Rode Lijst (Odé et al., 1999). Geen enkele
soort sprinkhaan is beschermd volgens de Flora- en faunawet.
Compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens

Voor 1980 is in het rivierengebied relatief weinig onderzoek gedaan naar
sprinkhanen en zal het beeld zeker niet compleet zijn (Kleukers et al., 1997).
Tussen 1980 en 1994, maar vooral gedurende een speciaal atlasproject
tussen 1990 en 1993 is er van Nederland een compleet beeld ontstaan van
de sprinkhanenfauna. De Gelderse Poort is toen goed onderzocht. Ook na
afronding van het atlasproject zijn gegevens verzameld.
Het gegevensbestand van EIS is en wordt nauwkeurig gecontroleerd door
de coördinator van het atlasproject.
Blauwvleugelsprinkhaan
Verleden

Geen waarnemingen bekend
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Heden

In het dorp Kekerdom is door Kees Nuijten op 3 september 2003 een
exemplaar gezien, de eerste voor de Gelderse Poort. In de aangrenzende
Millingerwaard is gezocht naar deze soort, maar (nog) niet gevonden. Uit de
omgeving van de Gelderse Poort zijn populaties bekend uit het Nationaal
Park de Hoge Veluwe, het spoorwegemplacement bij Westervoort en een
spoorwegemplacement in het zuidelijk deel van de Nijmeegse stuwwal
(Kleukers et al., 1997; Kleukers & Stroo, 1997).
Biotopen

Deze soort is in het rivierengebied te verwachten op grindige oevers,
rivierduinen. Langs de Grensmaas (Zuid-Limburg) is de soort in jaren 90
voor het eerst in dergelijke biotopen waargenomen. Kolonisatie trad naar
alle waarschijnlijkheid op vanuit populaties op ca. 4-5 km afstand
hemelsbreed (Kurstjens et al., 1999).
Moerassprinkhaan
Verleden

Er zijn twee historische vondsten bekend: uit de omgeving van Huissen (in
de 19 e eeuw) en Beek-Ubbergen (Wylermeer in 1948) langs de randen van de
Gelderse Poort (Kleukers & Stroo, 1997).
Heden

De soort is uitgestorven. Tijdens een gericht onderzoek naar het
voorkomen in 24 uiterwaarden van de grote rivieren is de soort in de
Gelderse Poort niet aangetroffen in potentieel geschikte moerassige
biotopen in de Oude Waal bij Nijmegen en in de Kekerdomse Waard. In de
Klompenwaard en bij Kandia bleek geschikt biotoop niet aanwezig (van
Wingerden et al., 1996).
Sinds 1993 is de soort verdwenen uit het Kranenburger Bruch in het Duitse
deel van de Gelderse Poort (Bekhuis et al., 2002). In het gebied Hetter en
Millinger Bruch ten oosten van Emmerich (20-25 km buiten de Gelderse
Poort) komt de soort momenteel nog wel voor (website NABU
Kranenburg).
Moerassprinkhaan

Biotopen

In het rivierengebied komt de soort voor in (kwelrijke) vochtige graslanden
en in Zuid-Holland wordt de soort ook gemeld van ruige vegetaties aan de
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voet van rivierdijken (Kleukers et al., 1996). De eieren van de
Moerassprinkhaan worden in de bodem afgezet en zijn
overstromingstolerant (Lorz & Clausnitzer, 1988).
Indicatorwaarde

De soort is gevoelig voor milieuvervuiling (o.a. PAK’s) (van Wingerden et
al., 1996). Herstel van de soort kan dus een indicatie zijn zowel voor
biotoopherstel als voor een afname van de vervuilingsgraad van
uiterwaarden. Vanwege de geringe kans op herkolonisatie bepleiten de
onderzoekers een herintroductie-experiment bij de Oude Waal bij
Nijmegen, waar op grote schaal geschikt biotoop voorhanden lijkt te zijn.
Wrattenbijter
Verleden

Er is historische waarneming bekend uit de omgeving van Millingen a/d
Rijn (in 1907). Over het toenmalige biotoop is niets bekend, maar
veronderstelt wordt dat het om een rivierduin of schrale dijk ging (Kleukers
& Stroo, 1997).
Heden

De soort is uitgestorven en gezien de extreme zeldzaamheid in Nederland
en de omringende landen is hervestiging niet snel te verwachten.
Overige soorten

In tabel 13 is een overzicht gegeven van de overige, niet bedreigde soorten
sprinkhanen die recent (na 1990) voorkomen in de Gelderse Poort.
Greppelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje hebben zich in de jaren 90 in het
gebied gevestigd. Areaaluitbreiding – mogelijk door klimaatopwarming –
speelt daarbij, zeker in het geval van het Zuidelijk spitskopje een grote rol
(Kleukers et al., 1996).
De verspreiding en daarmee ook de status van soorten als Kalkdoorntje,
Kustsprinkhaan, Wekkertje en Zuidelijk spitskopje is onduidelijk.
Het Kalkdoorntje is een goede indicatorsoort voor gradiëntrijke, veelal door
begrazing of rivierdynamiek gecreëerde pioniersituaties op kalkrijke
kleibodems (Kleukers et al., 1997).
Te verwachten soorten in de toekomst

In tabel 14 is een overzicht gegeven van soorten die door biotoopherstel,
natuurontwikkeling of klimaatverandering in de toekomst zijn te verwachten
in de Gelderse Poort.
De Boomkrekel rukt op langs de Rijn en zit momenteel nabij Duisburg, 75
km stroomopwaarts van de Gelderse Poort (Maas et al., 2002). In de stad
Nijmegen is de soort in 1997 al een keer gehoord (Kleukers, 2002).
De Gouden sprinkhaan is recent op veel plaatsen in het rivierengebied
gevonden (Waal-uiterwaarden, Grensmaas) en mag ook zeker in de Gelderse
Poort verwacht worden (Kleukers, 2002).
Dit geldt eveneens voor de Sikkelsprinkhaan die bezig met een opmars in
Zuidoost Nederland en is in 2002 onder meer in de Amerongse
Bovenpolder langs de Nederijn gezien (Kleukers, 2002). Langs de
Grensmaas is de soort vanaf 1994 in diverse natuurontwikkelingsterreinen
gemeld.
De Zompsprinkhaan komt voor in moeras. Populaties zijn bekend uit de
venige moerasgebieden Kranenburger Bruch (D) en de Bruuk bij
Groesbeek. Wellicht dat de soort zich in binnendijkse moerasgebieden zoals
de Groenlanden weet te vestigen.
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Tabel 13 Overige soorten sprinkhanen en krekels
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
naam
Boomsprinkhaan
Meconema thalassinum
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan

Pholidoptera
griseoaptera
Chorthippus brunneus

Gewoon spitskopje
Greppelsprinkhaan
Grote groene
sabelsprinkhaan
Huiskrekel
Kalkdoorntje

Conocephalus dorsalis
Metrioptera roeselii
Tettigonia viridissima

Knopsprietje

Myrmeleotettix
maculatus
Chorthippus parallelus
Chorthippus
albomarginatus
Chorthippus biguttulus

Krasser
Kustsprinkhaan
Ratelaar
Struiksprinkhaan
Wekkertje
Zeggedoorntje
Zuidelijk spitskopje

Acheta domesticus
Tetrix tenuicornis

Leptophyes
punctatissima
Omocestus viridulus
Tetrix subulata
Conocephalus discolor

in de Gelderse Poort.
Biotopen en status in Gelderse
Poort
Tuinen, status in ooibos
onduidelijk
Ruigten, bosranden
Droge biotopen, dijken,
oeverwallen
Natte ruigten
ruigten, dijken vanaf jaren 90
Zeer diverse biotopen
Cultuurvolger, ook op kribben
Schaars in kleiputten o.a. Ooij,
Bemmel
Vroeger bij Pannerden (1916)
Schaars o.a. rivierduinen
Zeer diverse biotopen
Schaars in vochtige graslanden,
bermen
o.a. dijkhellingen, droge
graslanden
Bosranden, tuinen
Schaars o.a. bermen
Open kleibodems
Vanaf 1992 in droge ruigten,
verspreiding en status
onduidelijk (nog schaars?)

Tabel 14 Te verwachten soorten sprinkhanen en krekels in de toekomst.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
RL
Biotopen
naam
Boomkrekel
Oecanthus pelluscens
Bomen en struiken
Gouden
Chrysochraon dispar
KW Droge tot vochtige ruigten
sprinkhaan
Sikkelsprinkhaan
Phaneroptera falcata
GE
Vooral jong
wilgenstruweel
Zanddoorntje
Tetrix ceperoi
Oevers van (zand-)plassen
Zompsprinkhaan
Chorthippus montanus
KW Moeras

Conclusies en aanbevelingen

Vanaf 1990 zijn er in totaal 17 soorten sprinkhanen en krekels in de
Gelderse Poort gezien, waaronder één bedreigde soort. Van deze soort
(Blauwvleugelsprinkhaan) is echter slechts één exemplaar gezien. De
bedreigde Moerassprinkhaan en Wrattenbijter zijn reeds lang geleden (voor
1950) uitgestorven. In geval van de Moerassprinkhaan door een combinatie
van verdroging en vervuiling van zijn leefgebied (kwelmoeras).
Naar verwachting zullen zich in de nabije toekomst zeker twee, maar
mogelijk meer, bedreigde soorten in het gebied vestigen (Gouden en
Sikkelsprinkhaan).
Aanbevelingen voor onderzoek:

1. De komende jaren gericht onderzoek doen op kansrijke locaties voor de
vestiging van bijzondere soorten (rivierduinen en bloemrijke oeverwallen,
kwelmoerasjes).
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2. Eventueel herintroductie van de moerassprinkhaan.
Ecologische betekenis
Sprinkhanen vormen stapelvoedsel voor o.a. Ooievaar en Grauwe Klauwier.
3.3.4

Nachtvlinders

Inleiding

In de Gelderse Poort is op twee locaties recent onderzoek gedaan naar
nachtvlinders.
1994: Millingerwaard (Frans Post) 15 x tussen maart en september: 162
soorten (macro’s)
Naar verwachting komen er 300 tot 350 soorten voor in het gebied.
1993 t/m 1997: Oude Rijnstrangen (Joop Schaffers)
o.a. Bergse Hoofd/ Groote Gelderse Waard en Steenwaard (vanaf 1996)
resultaat t/m 1997: 283 macro’s en 140 micro’s
Bij deze bespreking worden enkele opvallende families met dagactieve
soorten behandeld.
Pijlstaartvlinders (Sphingidae)

In Nederland totaal 18 reguliere soorten, waarvan er in de Gelderse Poort
11 zijn gezien (tabel 15). Vier soorten daarvan komen echter zeer
incidenteel voor.

Lindepijlstaart in
het Kekerdomse Bos
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Tabel 15 Pijlstaartvlinders van de Gelderse poort. Hierbij zijn ook de
verspreidingsgegevens van Nederland (ca. 1840-1984) meegenomen zoals
weergegeven in Meerman (1987) opgenomen. (* = migrant).
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
Status in Gelderse
Voedselplant rups
naam
Poort
Avondpauwoog
Smerinthus
Vrij talrijk in
Vooral wilg
ocellata
Rijnstrangen
Dennenpijlstaart
Hyloicus pinastri
Incidenteel; o.a. 1 ex
den
Rijnstrangen (1993)
Doodshoofdvlinder *
Acherontia
Incidenteel (Meerman,
aardappel
atropos
1987)
Groot avondrood
Deilephila elpenor
Algemeen
wilgenroosje
Klein avondrood
Deilephila
Incidenteel (Meerman,
Vooral echt walstro
porcellus
1987)
Kolibrievlinder *
Macroglossum
Invasie in 2003 (juniwalstro
stellatarum
sept.), voorts niet
algemeen
Lindepijlstaart
Mimas tiliae
Af en toe Rijnstrangen
Linde, iep, berk
Populierenpijlstaart
Laothoe populi
Talrijk o.a.
Populier, wilg
Rijnstrangen
Knikkend wilgenroosje
Walstropijlstaart
Hyles gallii
Incidenteel zwerver,
echter niet na 1980
(Meerman, 1987)
Winde
Windepijlstaart *
Agrius convulvuli
In 1994 1 in
Millingerwaard, ook
talrijk in 2003
Cypreswolfsmelk
Wolfsmelkpijlstaart
Hyles euphorbiae
Vanaf 1993 op
rivierduin in
Millingerwaard,
uitgestorven in
Nederland vanaf 1965

Indicatieve waarde/ ecologische betekenis

Imago’s nectarbehoeftig (bloemrijkdom) + waardplanten van rupsen (o.a.
walstro, cipreswolfsmelk)
Wespvlinders (Sesiidae)

In totaal 12 soorten in Nederland, waarvan er minimaal vier in de Gelderse
Poort voorkomen (tabel 16).
Tabel 16 Wespvlinders in de Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
naam
Wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia
empiformis
Frambozenwespvlinder
Pennisetia
hylaeiformis
Horzel- of
Sesia apiformis
hoornaarvlinder
Wilgenwespvlinder
Synanthedon
formicaeforme

Status in
Gelderse Poort
In 1994 op
Millingerduin
Millingerwaard

Voedselplant
rups
cipreswolfsmelk
framboos

Algemeen ?

Vooral populier

Algemeen
(ooibos en
ruigte)

wilgen

Conform recente literatuur over verspreiding en voorkomen van
wespvlinders in Nederland (Zeegers, 1996) zijn de volgende vijf soorten ook
te verwachten:
• Populierenwespvlinder Paranthrene tabaniformis
• Appelwespvlinder Synanthedon myopaeforme
• Eikenwespvlinder Synanthedon vespiforme
• Elzenwespvlinder Synanthedon spheciforme
• Bessenwespvlinder Synanthedon tipuliforme
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Horzelvlinder

Sint-Jansvlinders (Zygaenidae)

In totaal 6 soorten in Nederland, waarvan 1 zeldzaam in de Gelderse Poort.
In de Gelderse Poort vertegenwoordigd door één soort Sint-Jansvlinder
(Zygaena filipendulae) die – hoewel vrij algemeen in Nederland - indicatief is
voor relatief droge bloemrijke graslanden met rolklaver. Deze dagactieve
soort vliegt in één generatie tussen begin juni en eind augustus. De soort
kan samen met zestal minder algemene dagvlinders van graslanden en
zomen worden onderzocht (zie paragraaf hiervoor).
Historische waarnemingen: niet bekend
Recente waarnemingen: rivierduin bij Colenbrandersbos (2002 en 2003),
paardenwei Groenlanden (2003) en dijkje Tolkamer (2003).
3.3.5

Mollusken

Landmollusken

In tabel 17 is een overzicht gegeven van elf bedreigde landmollusken in de
Gelderse Poort conform de recent uitgekomen Rode Lijst (de Bruyne et al.,
2003). De gegevens zijn gebaseerd op de verspreidingsgegevens zoals
weergegeven in Gittenberger et al., 1984 en een inventarisatie van de
Millingerwaard in 1993 door Jan Brouwer (opgenomen in Bosman et al.,
1995).
Toelichting status

De Cylindrische korfslak is gevonden bij Millingen (Butot, 1965) en Lobith
(Nijman, 1962). De huidige status is onbekend. In 1993 is de soort niet in
de Millingerwaard gevonden. Dit geldt ook voor de Tandloze korfslak.
Over het actuele voorkomen van de Habitatrichtlijn-soort Nauwe korfslak
in de Millingerwaard, alwaar de soort in de jaren 60 en 70 in aanzienlijke
aantallen voorkwam is onduidelijk. Hoewel de soort nadien niet meer is
gemeld, is de kans groot dat hij er nog voorkomt (De Bruyne, 2002).
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Nederlandse naam
Cylindrische korfslak
Dwergkorfslak
Heideslak
Kleine karthuizerslak
Knotwilgenslak
Nauwe korfslak
Oever-loofslak
Rijn-glasslak
Schorshorentje
Tandloze korfslak
Tweeling
barnsteenslak

Tabel 17 Overzicht van bedreigde landmollusken in de Gelderse Poort.
Wetenschappelijke naam
RL
HR
Biotopen in Gelderse Poort
Truncatellina cylindrica
KW
Rivierduinen met Kleine ruit
Vertigo pygmaea
KW
Open stenige plaatsen
Helicella itala
BE
Rivierduinen, dijkhellingen
Monacha cartusiana
BE
Pionier, rivierduinen (vaak
kalkrijk)
Clausilia dubia
BE
Oud zachthoutooibos
Vertigo angustior
BE
X
Vochtig ooibos (vaak kalkrijk)
Pseudotrichia rubiginosa
BE
Kleibodems, ooibos
Vitrinobrachium breve
GE
Hardhoutooibos
Balea perversa
BE
Ooibos, stenige locaties
Columella edentula
KW
Vochtig ooibos (vaak kalkrijk)
Oxyloma sarsii
BE
Vochtige kleibodems met
pionierbegroeiing

Status
?

?

?

Ecologische indicatie

Het voorkomen van diverse soorten korfslakken (o.a. Nauwe korfslak)
indiceert de aanwezigheid van goed ontwikkelde overgangssituaties (zoomen mantelvegetaties) tussen bos en grasland.
Advies onderzoek

Onderzoek naar de huidige status van de Nauwe korfslak (Habitatrichtlijnsoort) en twee andere bedreigde korfslakken in de Millingerwaard,
Tolkamerdijkje en andere rivierduinen langs de Waal.
Zoetwatermollusken

In tabel 18 is een overzicht gegeven van 13 bedreigde zoetwatermollusken
in de Gelderse Poort conform de recent uitgekomen Rode Lijst (de Bruyne
et al., 2003). Twee soorten zijn na 1970 niet meer gezien. De gegevens zijn
gebaseerd op de verspreidingsgegevens zoals weergegeven in Gittenberger et
al., 1998, macrofauna-onderzoek langs de Rijntakken (van den Brink, 1990)
en een literatuuroverzicht van flora en fauna van de Oude Rijnstrangen tot
Millinger Meer (van der Molen & Sudmann, 1999). In tabel 19 staan overige
soorten die bekend zijn van de Gelderse Poort. (status drie soorten nog
uitzoeken).
Toelichting status

De Bataafse stroommossel (Habitatrichtlijn-soort) is vroeger op twee
locaties gevonden in de Gelderse Poort (Gittenberger et al., 1998).
Vooralsnog heeft de soort zich in Nederland (Maas, Rijn) nog niet hersteld
van de slechte waterkwaliteit (met name zuurstofgehalte is cruciaal) hetgeen
bij veel andere mosselsoorten (Unionidae) wel het geval is (Wallbrink,
1992).
Advies onderzoek

Vooral onderzoek naar herstel rheofiele soorten in de rivier en nevengeulen.
Ecologische indicatie

De aanwezigheid of de terugkeer van rheofiele soorten zoals vormen een
indicatie voor de verbeterende waterkwaliteit en mogelijk ook herstel van
biotopen (nevengeulen e.d.).
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Tabel 18 Overzicht van bedreigde zoetwatermollusken
Wetenschappelijke RL
HR Biotopen in
naam
Gelderse
Poort
Bataafse stroommossel
Unio crassus
VN
X
Rheofiele
soort
grofzandige
rivierbodem
Brakwatermossel
Congeria
KW
In rivierwater
leucophaeata
Driehoekige
Pisidium supinum
KW
Kalkrijk
erwtenmossel
stromend
water (kleibodem)
Eeltslak
Lithoglyphus
KW
Zuurstof- en
naticoides
kalkrijk water
Gemaskerde
Pisidium
KW
kwelgebieden
erwtenmossel
personatum
op zand
Grootmondpluimdrager Valvata
EB
Kleine
macrostoma
dynamische
wateren in
uiterwaarden
Kleverige poelslak
Myxas glutionsa
EB
Op
Krabbenscheer
Platte schijfhoren
Anisus vorticulus
KW
In schone,
kalkrijke
stilstaande
wateren (vaak
met
nymphaeiden),
ook in bekade
uiterwaarden
Platte zwanenmossel
Pseudanodonta
BE
Diep
complanata
ingegraven in
stromend
water
Rivier-erwtenmossel
Pisidium amnicum
KW
Kalkrijk
stromend
water
(zandige
bodem)
Rivierhoornschaal
Sphaerium rivicola KW
In stromend
water
Stevige hoornschaal
Sphaerium
KW
In stromend
solidum
water
Zoetwaterneriet
Theodoxus
KW
Op steen en
fluviatilis
hout in
stromend
water

Nederlandse naam

in de Gelderse Poort.
Status

Uitgestorven (voor 1970)

Exoot, recent
aangetroffen
Rijnstrangen, omgeving
Bijlandt, strang Bemmel

Bijlandt, strang Bemmel
zandput Bijland
Nog aanwezig ?

Uitgestorven
Op een locatie
aangetroffen (Oude Waal
bij Nijmegen)

Rond 1970 weg, recent
herstel

Rijnstrangen

Recent herstel
o.a. strang Bemmel
Boven-Rijn (Frentrop,
1992), recent herstel
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Tabel 19 Overige, na 1970 waargenomen soorten zoetwatermollusken in de
Gelderse Poort.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
Biotopen en status in de
naam
Gelderse Poort
Aziatische korfmossel
Corbicula fluminea
Exoot, vanaf eind jaren 80
in Rijn
Bolle stroommossel
Unio tumidus
Bron-blaashoren
Physa fontinalis
Stilstaand, algemeen
Dikke/ moeraspoelslak
Stagnicola palustriscomplex
Draaikolkschijfhoren
Anisus vortex
Driehoeksmossel
Dreissena polymorpha
Dwergerwtenmossel
Pisidium
In uiterwaarden
moitessierianum
Frygische muts
Ancylus fluviatilis
Stromend water op hard
substraat
Gekielde schijfhoren
Planorbis carinatus
Gewone erwtenmossel
Pisidium casertanum
Diverse biotopen, algemeen
Gewone hoornschaal
Sphaerium corneum
Algemeen
Gewone poelslak
Lymnaea stagnalis
Gewone schijfhoren
Planorbis planorbis
Gewone zwanenmossel
Anodonta cygnea
Glanzende
Pisidium nitidum
Algemeen
erwtenmossel
Grote diepslak
Bithynia tentaculata
Stilstaand, algemeen
Hoekige erwtenmossel
Pisidium milium
Vrij algemeen
Jenkins’ waterhoren
Potamopyrgus
Exoot, diverse biotopen,
antipodarum
algemeen
Kapslak
Acroloxus lacustris
Groot stilstaand, algemeen
Kleine diepslak
Bithynia leachii
Stilstaand, algemeen
Kleine erwtenmossel
Pisidium henslowanum
Algemeen
Leverbotslak
Galba truncatula
Vochtige milieus
Moerashoornschaal
Musculinum lacustre
Algemeen
Oorvormige poelslak
Radix auricularia
Groot stilstaand, algemeen
Ovale/ begroeide
Radix peregra/ ovata
poelslak
groep
Platte pluimdrager
Valvata cristata
Posthorenslak
Planorbarius corneus
Puntige blaashoren
Physella acuta
Riempje
Bathyomphalus
Zeer algemeen
contortus
Scheve erwtenmossel
Pisdium subtruncatum
Algemeen
Schildersmossel
Unio pictorum
Algemeen
Spitse moerasslak
Viviparus contectus
Stilstaand water, algemeen
Stompe erwtenmossel
Pisidium obtusale
Schaars?
Toegeknepen
Corbicula fluminalis
Exoot, vanaf eind jaren 80
korfmossel
in Rijn
Tractorwieltje
Gyraulus crista
Vlakke schijfhoren
Hippeutis complanatus
Vijvermossel
Anodonta anatina
Vijverpluimdrager
Valvata piscinalis
Stilstaand, algemeen
Witte schijfhoren
Gyraulus albus
Zeer algemeen

Huidige status onduidelijk
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Glanzende schijfhoren Segmentina nitida
Slaapslak
Aplexa hypnorum
Stompe moerasslak
Viviparus viviparus

Status
?
?
?

Kreeften

De wettelijk beschermde inheemse rivierkreeft (Astacus astacus) is al geruime
tijd in het rivierengebied uitgestorven (voor 1950). Zie Timmermans et al.
2003.
Tegenwoordig is de plek van de inheemse soort ingenomen door de
Amerikaanse rivierkreeft.
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Spinnen
Grindwolfspin (Arctosa cinerea)

Een typische riviergebonden soort, die speciaal is aangepast aan het leven
op periodiek onder water staande plekken. Het dier leeft op de kale oevers
van de rivier in een met spinsel bekleed hol onder stenen of grof zand.
In 1997 is de soort teruggevonden in de Millingerwaard (Kessler, 1997), in
1999 is de soort ook in de Klompenwaard aangetroffen (G. Kurstjens).
Bovendien is de soort ook waargenomen op de grindstranden van de
Emmericher Ward in het Duitse deel van de Gelderse Poort (6 oktober 1998
door W. Helmer). Stroomafwaarts is de soort ook opgedoken: Afferden,
Wamel en Ophemert (Faber et al., 1999).
Soort is indicatief voor grofzandige, fijngrindige oeverzones langs de Waal.
In Duitsland is deze soort bedreigd en wettelijk beschermd. Spinnen zijn
een voedselbron voor soorten als Kleine Plevier en Oeverloper.
Onderzoek: waarnemingen blijven verzamelen.
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4

TOEKOMSTIG ONDERZOEK

4.1

SOORTGROEPEN

Wegens tijdgebrek en soms ook door gebrek aan gegevens zijn bepaalde –
vaak soortenrijke - faunagroepen in dit onderzoek niet aan bod gekomen
(bijen, wespen en andere angeldragers, diverse keverfamilies waaronder
loopkevers, boktorren etc.). Het verdient aanbeveling om in de toekomst in
samenwerking met (lokale) soortspecialisten ook aandacht te besteden aan
deze indicatieve groepen.
4.1.1

Ecologisch onderzoek

In tabel 20 staan de voornaamste aanbevelingen t.b.v. toekomstig onderzoek
op een rij. Nu van de meeste soorten uit de in dit onderzoek besproken
soortgroepen de verspreiding bekend is, kan verder ecologisch onderzoek
worden opgestart (biotopen, populatiegrootte, populatietrends, aanpassing
aan natuurlijke processen als inundatie, begrazing, kwel, klimaat etc.).
Het is van groot belang om de aandacht niet te beperken tot de
internationaal beschermde soorten maar ook onderzoek te doen naar de
ontwikkelingen van andere ecologisch indicatieve soorten en soortgroepen.
Vooral de libellen verdienen de aandacht vanwege hun indicatieve waarde
voor water- en biotoopkwaliteit.
4.1.2

Uitgebreide analyse

Op grond van de in dit onderzoek verzamelde gegevens kan uiteraard een
nog veel uitgebreidere analyse worden gemaakt. Zes potentieel interessante
analyserichtingen zijn hier op een rij gezet:
• koppeling met ecotopenstelsel van Rijkswaterstaat
• soorten aanwijzen die indicatief zijn voor de gewenste natuurlijke
processen
• soorten aanwijzen die indicatief zijn voor cyclische verjonging
• koppeling met natuurgegevens Duitse deel Gelderse Poort en
aangrenzende stuwwalcomplexen
• vergelijking met andere natuurgebieden langs rivieren in Nederland
(Grensmaas, Biesbosch, IJsselvallei etc.) en in buitenland (Allier,
Elbe, Oberrhein etc.)
• aanbevelingen voor natuurontwikkeling op basis van dit rapport
(bijv. nadere uitwerking natuurontwikkeling t.b.v. soorten als
Ringslang, noodzaak dagvlinder-refugia binnendijks etc)
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Soort of
soortgroep
Bever

Waterspitsmuis
Waterspitsmuis
Ringslang

Bruin blauwtje

Koninginnenpage
Graslandvlinders,
Sint Jansvlinder
Sleedoornpage
Zeldzame
libellen
Libellen
Sprinkhanen

Nauwe korfslak
Overige
indicatorsoorten
(nog te bepalen)
Bijen

Tabel 20 Samenvattend overzicht van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
aan beschermde, bedreigde of indicatieve soorten zoogdieren, dagvlinders,
libellen, sprinkhanen, weekdieren etc. in de Gelderse Poort.
Wijze van
Indicatiewaarde
Doel
Opmerkingen
onderzoek
Observatie
Habitatrichtlijn-soort
Populatieontwikkeling, effect
Afstemmen met
(sporen,
op landschap
SBB, Alterra
burchten)
Braakballen
Waterkwaliteit
Terugkeer in Ooijpolder ?
i.s.m. VWG-en
Kerkuil
en VZZ
Vallenonderzoek Idem
Populatiedichtheid in
i.s.m. VZZ ?
Rijnstrangen bepalen
Veldonderzoek
Biotoopkwaliteit
Vestiging duurzame populatie
(vangsten)
(voedsel, geschikte
in Rijnstrangen?
voortplantings- en
overwinteringsplaatsen)
Tellingen
Schrale graslanden
Bepalen effect inundatie op
Bij voorkeur
(voorjaar)
(vooral op zand) met
overleving rupsen in de
jaarlijks
mozaïek
uiterwaarden
pioniervegetatie
Observatie
Bloemrijk grasland
Bepalen of sprake is van
vestiging populatie
Tellingen (juniKwaliteit graslanden
Verspreiding, evt. bepalen
juli)
zomen en mantels
effect inundatie
Tellingen eieren Hardhoutstruweel
Eventuele aanwezigheid in
i.s.m. De
(winter)
Gelderse Poort achterhalen.
Vlinderstichting
Tellingen op
o.a. waterkwaliteit,
Populatiegrootte bepalen,
bij voorkeur
vaste routes
biotoopkwaliteit
effect droogte in 2003
jaarlijks
Exuviae
Idem
Bepalen exacte
verzamelen
voortplantingslocaties
Observatie
Structuur, biotopen
Verspreiding van enkele
zeldzame soorten op
rivierduinen + kwelmoeras
Observatie
Habitatrichtlijn-soort
Aanwezigheid +
i.s.m. Stichting
populatiegrootte bepalen
Anemoon
Diverse
Natuurlijke processen,
Aan- of afwezigheid soort
cyclische verjonging
geeft informatie over herstel
natuurlijke processen
Vangst
Divers
Verspreiding van een selectie
Opstellen lijst met
van indicatieve soorten
indicatieve
soorten
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