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Kader
De Beekrombout
is terug in
de Drentsche Aa!
In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een
periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied
waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs
dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is
verbeterd. De Beekrombout is in Nederland een bedreigde soort
(Rode lijst) en plant zich voornamelijk voort in beken en rivieren
met een goede waterkwaliteit.
De eerste Drentse waarneming van de Beekrombout uit 1922 (NVL,
2002) bevond zich verrassend genoeg slechts iets noordelijker
(Zeegse, fig. 1) dan die van de herontdekking bij Oudemolen in 2011
(Bot, 2012). Mogelijk bevonden zich in het begin van de vorige eeuw
in de Drentsche Aa enkele populaties van de Beekrombout. Landelijk
gezien nam de populatie Beekrombout in de dertiger jaren sterk af.
Alleen in Zuid-Nederland bevonden zich nog enkele populaties. Pas in
de jaren negentig nam de soort richting het noorden (Oost-Nederland) weer toe (NVL, 2002).
De soort is afhankelijk van beken met schoon, zuurstofrijk water waarbij fijn sediment, dood organisch materiaal en tevens onbegroeide
zandige delen aanwezig zijn. De achteruitgang van de soort werd veroorzaakt door een dramatische verslechtering van de waterkwaliteit
van stromende wateren in combinatie met het op grote schaal aanpassen van de morfologie van beken, zoals kanalisatie en het aanbrengen van beschoeiing (Bouwman et al., 2008). De larven leven
gedurende drie jaar vooral in de stromingsluwe gedeelten van de
beek. Uit onderzoek in Limburg is gebleken dat larven van de Beekrombout voornamelijk worden aangetroffen op plaatsen waar de
bovenste laag van de onderwaterbodem bestaat uit een kleinschalige
afwisseling van fijnkorrelige substraten en detritus. De grove detritus
in de vorm van verterende bladeren biedt de larven beschutting tegen
predatoren, terwijl hier tevens een ruim aanbod van prooidieren voorhanden is (Gerards, 2012).
In 2005 werd de Beekrombout in Zuidoost Drenthe waargenomen.
Deze exemplaren waren vermoedelijk zwervers afkomstig vanuit de
Vecht in Noordoost Overijssel. Vanaf de herontdekking in 2011 zijn

Fig. 1. Verspreiding van de
Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) in de Drentsche Aa.
: waarneming uit 1922.
: waarnemingen vanaf 2011.

imago's van de soort elk jaar in de Drentsche Aa waargenomen. Zo
werd onder andere in 2013 bij Taarlo een eerste vrouwtje van de Beekrombout waargenomen. Dit maakt de aanwezigheid van een populatie
van deze soort aannemelijk (Manger er al., 2014).
Uit inventarisaties van de Drentsche Aa is gebleken dat de getroffen
maatregelen in de laatste decennia, zoals beekherstel en verbetering
van de waterkwaliteit, voor libellen een gunstig effect hebben opgeleverd (Vliegenthart et al., 2011).
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