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Inleidend:
Sinds 199ó wordt in Gameren een groot natuurontwikkelingproj ecl gerealiseerd woorbij 3
nevengeulengegraven zijn. Het project wasgereed in het nojaor van7999, dit ropporf is dus het
eerstewaorinderesultotenvon een36Sdagenperjoar meeslromendegrotenevengeulkunnen
worden gepresenteerd. fn de ropporloges van 98 en 99 is ook ol onderscheid gemookt tussen de
oostgeul de westgeul en de grote geul moor de instroomopening van de grotegeul is pos sinds
oktober 1999 in gebruik. De mocrofauno wordt sinds i998 gemoniford middels een
voorjoarsbemonstering. Hel doel von de mocrofouno inventorisotie is nogoon inhoeverre
stroomminnende soorten gebruik moken von de nevengeul, doornaost zal ook gekeken worden noar de
effeclen von verontreiniging op de mocrofouno.
Voor een doelmotige vergelijking mel dehoof dgeul is weinig informotie beschikboar omdat de
hoofdgeul in het koder von de londelijke monitoringinher nojoor bemonsterd wordt omdot don
zoveel mogelijk soorten zich in een goed te determineren stqdium bevinden. Voor de nevengeul is
destijds het voorjoor gekozen ols bemonsteringsperíode omdat we gezien de doelstelling
gd.interesseerd zijn in de stroomminnende soorten woorvon levens 

'ekend 
is da,l ze met name in het

voorjoor (na hoog woter) voorkomen. Vondoor dot dit joor middels eenstageopdrocht (Vendrig,ín
prep.) ook eentweetal kribvakken (een bovenstrooms en eenbenedenstrooms) zijn bemonsterd. Doel
von dit deelonderzoek is nogoon inhoeverre de mocrofaunalevensgemeenschop von de geul ofwijkt
von die von de kribvokken en of denevengeul invloed heeft op de macrofounalevensgemeenschop in
de rivier (vergelijking kribvok bovenstrooms met benedenstrooms). Donkzij de vierjoorli.¡kse IRC
bemonstering kunnen we voor deperiode nojoor 99 voorjaor 20OO ook beschikken over recente
informof ie over de mocrofounolevensgemeenschop in de Wool.

Methodiek:
In bijloge t ziin de locoties weergegeven woor bemonsterd is. Getrochl is zoveel mogelijk
verschillende hobitots te bemonsteren. Bij de bemonst ering is gebruik gemookt van een handnet
waarmee 1 m2 b¿monsterd werd , een eckmanhopper waarmee per locatie 10 hoppen genomen zijn die
samengevoeqd zijn tot 1 monster, (behalve op de 4 ecotoxlocoties waor 3 hoppen oport zijn
uitgezocht en de overigeT happen samengevoeqd zijn tot 1 monster). Voor deze rapportage zijn de
resultaten per 10 hoppen weergegeven. Het dode hout en de stenen zijn afgeborsleld en opgemeten.
Alle monsters zijn gezeefd ovel een 500 pm zeef en geconserveerd in 96 % alcoh¡. Anolyså heeft
plootsgevonden volgens anolyseprotocol 81401.112U von IMLB RIZA, woorbij onder de binoc
uitgezocht is, olle individuen geteld zi jn en in gevollen woorbij meer don 100 exempla?en van een
bepoolde groeP voorkwomen een subsomple is genomen voor determinotie. Alle groepen zijn
gedetermineerd tot een zo loog mogelijk niveou, dit betekenf f en opzichte von het ¡MLB voorschrift
dot de popPen von de chíronomíden tot op soort gedetermineerd zijn in ploots van tot op hoof dgroep.
No determinatie is de diversiteit bepoald en zijn 6i jzondere toxa noder beschreven, ook is een
overzicht von de stromingsvoorkeur vqn de verschillende toxo gemookt en zijn de resulfoten von de
kribvokken in de Wool en de rRC bemonstering vergeleken met de resultoten von de geulen en met
historische vindingen.



Resultoten en discussíe

Beschríjving mocrofounogemeenschoppen
Om een beschrijving le geven von de levensgemeenschop wordt veelal gebruik gemookt von het
bepolen von de dominsnte soorten (dit zi,¡n soorten die meer don 20 "L van de levensgemeenschop
uitmoken) en subdominonfe soorten (de soorten die no aftrek von de dominonten ZO7" van de
overgebleven individuen uitmoken). Om inzichf te krijgen in verschuiving door de joren heen in de
verschillende deelsysternen zijn de dominonte soorten per geul per joor berekendvolgens
6reijdonus-Kloos (1996)en weergegeven in onderstoond e tabel

oost west groot
98 99 vj 00 98 99 vj 00 98 99 vj 00

Hypania tnvalida

Tubifìcidae zh

Jaera istri

Coropiidae

Gammaridae

Dikerogammarus villosus

Chironomus acutiventris

Chironomus plumosus

Glyptotendipes pallens

Endochironomus albipennis

Cricotopus sylvestris

Valvata piscinalis
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Tobel 1 Dominonte en subdominonfe soortenper geul per joor. ++ = de¡¡i¡qnt, + = subdominont

De resultaten von L998 ztjn slecht vergelijkbaor met L999 en 2OOO omdot ín 1998 door een
longdurige hoogwotersfand pos in juni bemonsterd is terwijl in 99 en 2OOO 6egin m¿i is bemonsterd.
opvollend is de rol von Hyponio invalida in 2OOO, dit is een veelborstel,geworÃdie ofkomsf ig is uít
de Donou eninL996 voor hef ee?st in Nederlond waargenomen.ùezesoort bouwt slibkokertjes en
leeft zowel op de bodem ols op hord substroot en voedt zich d.m.v. octieve filtratie. Somen met de
andere filtrerende exoten Corbiculo (aziatische mossel) en Corophium (slijkgornool) zou deze soort
eenbehoorlijke invloed uit kunnen oefenen op het ecosysteem.

Meer op het meefjaor 2OO0 inzoomend is de volgen de tabel woorin de (sub) dominonte soorten von
de voorjoorsbemonst¿ring 2000 zijn weergegeven.

Biotoop Geul monsterlocotie type luturn dominonte soorten
substroot gehal

le
hord
substraot
met
strom¡ng
bodem met
stroming

Droogvollen

de poeltjes

westgeul
weslgeul
grote geul

westgeul
grote geul

grole geul zondwinput
grole geul
oostgeul

w15
W2,5 K HN
G6H

W4NBE
G25B

G19B

6338
o3ZZBE

stenen
kleibonk
hout

zand

zand

slib
zqnd
kleiig zond

2.7
20
83

88

kr eef t achtigen, Orthoc lodi us sp

H invalido, kreef'tochtigen, P ontipodorum
kreef t achti gen, Orthoclodi us sp,
Caspiholocarus hyrconus donubiolis
Tubificidoe. C f lumineo
C.f lumineo, P antipodonum
ïubif icidqe, Proclodius sp.

H.invqlido, C.flumineo, Kloosio pusillo
C.f lumi nea, kr eef t acht i gen

Tabel ?: (sub)dominonte soorten voorjoor 2OOO per biotoop



Noost de overduidelijke rol von de exo'len (Hyponio invalido, (een polychaet), Corbiculo fluminea (een
oziotische mossel) en dein dit onderzoek voor hel eersl aangetroff en mijt Cospiholocorus hyrcanus
donubiolis) vollen Orthoclodius sPec en Kloosio pusila op in het rijtje dominonte soorTe n. Vergeleken
met wot er oon soorten in de hoofd geul gevonden wondt komen er in de nevengeul veel verschillende
muggenlarvensoorten voor die al enige tijd niet meer in Nederlond aangetroff en zijn (Kl¡nk, ZOOO).

De bodemfouno ¿n met nome de Chironomidae uitstekende indicotoren zijn voor de dynomische
processen in de rivier (Klink, 1994).Sommige soorten leven alleen op bodems met een motige
sedimentof ie, terwiil andere soorfen juist zijn oongepost oan (gedempte) golfslog of schuivend zand.
fn tobel 3 wordt een overzicht gegeven von de korokteristieke bodembewonende Chironomid ae in de:o Rijn in de 18" en t9" eeuw (en ouder) op basis von poleoecologisch onderzoekoon oude

rivieraf zettíngen (Kl ink, 1989)
. Nevengeulen bij Gameren (dit onderzoek)

' Midden Tiszo bij lbróni-Nogyuerdö, woor is onderzocht of deze rivier mogelijk ols ref erentie
zou kunnen dienenvoor de (toen nog niel aangelegde)nevengeulen longs de Rijntokken (Klink en
Bij de Voote, 1994; Schoor, 1994)

. Wool kribvokken (Von Beek en Munts, 1998b)

. Wool voorgeul (Von Beek en Munts, 1998o)

' MWTL gegevens Waol nojoor 1999 en kribvokken voorjoor 2O0O (Vendrig, in prep)

aantal taxa bodembewonende muggen
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Figuur 1: aontol taxo bodembewonende muggen
ref erentie, blouw is Waol, groen is Gameren

in verschillende periodes en rivieren, rood is



Bodembewonende muggenlarven ìn Gameren vergeleken met de Tisza; paleolimnologische gegevens van de Rijn en recente
gegevens van de kribvakken en de diepe bodem van de Waal

f.
f
Þ
Â)
oo

(o
0)
3
(I}

o
f,

@<(oõ:
õo
oJf,
õe.o0)co)

EF
5 Ê1-

Of
6e.
-D o

6€oo)
-O
o

5ã
-O¿o)s-
F
o
f

zl
Ø
N
0)

g-
0)
f
T'

Chernovskyia macrocera

Heterotrissocladius marcidus

Prodiamesa olivacea

Brillia modesta

Polypedilum bicrenatum

Chironomus balatonicus

Chironomus muratensis

Tanytarsus pallidicornis

Procladius spec

Tanypus punctipennis

Paracladius conversus

Chironomus acutiventris

Chironomus nudiventris

Cladopelma gr Laccophila

Cryptochironomus spec.

Cryptotendipes spec.

Endochironomus albipennis

Harnischia spec

Lipiniella moderata

Microchironomus tener

Paralauterborniella nigrohalteralis

Paratendipes gr. albimanus

Paratendipes intermedius

Polypedilum nubeculosum agg

Cladotanytarsus gr Mancus

Micropsectra apposita

Stempellina spec.

Tanytarsus brundini

Tanytarsus ejuncidus

Tanytarsus spec

Brillia flavifrons

Beckidia zaboloLky
Paracladopelma laminata agg.

Paratendipes connectus 3 Lipina

Demicryptochironomus vulneratus

Stempellinella

Polypedilum scalaenum

Micropsectra atrofasciata

Kloossia pusilla

Robackia demeijerei
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+
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1

wel breviantennatum wel breviantennatum

wel spec
wel spec

wel spec

wel spec

wel spec Cr.defectus en spec

wel P breviantennatum wel P breviantennatum

l+l

(*)

(*)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

wel Tanytarsinypoppen

wel P. breviantennatum
en spec

P. breviantennatum en
spec

1= op andere locatie vezameld

2= voorjaarssoort, Tisza is tn zomer bemonsterd

(+)= vermoedelijk wel aanwezig maar de resten zijn niet tot op
soort te determineren

Tobel 3: bodembewonende muggen in Gameren velgeleken met de Wool ¿n een historis che en
geo gî aÍ i s che î ef et ent i e

Uitpalaeolimnologisch onderzoekblijktdot et"indeRijnvan eenpaa? honderd jaargeleden
tenminste 39 verschill¿nd¿ toxo leefden op de bodem van de rivier. De Rijntokkenlagenal eeuwen



tussen winterdijken, moar het zomerbed wos nog niet genormolíseerd en de Wool mot in het 6egin
von de !9'eeuw nog eenbreedte von 5OO - 800 m (oude riverkoorten). Uit onderzoekvoor een
referen'lie,voor de oon te leggennevengeulen longs de Wool, is in 1993 de Midden Tiszo onderzocht
op mocrofouno en ook indeze nog niet genormoliseerdezijrivier von de Donou blijkt de
bodemgemeenschop von Chironomidoe een opvollende overeenkomst te vertonen met die in de Rijn
vanweleer. Moor liefst 30 von de39 toxa zijn ook in de Tiszo aangetroffen. No 3 ronden von
normoliseren is de huidige voorgeul von de Woolgemiddeld260 mbreed en de kribvokk¿n nemen 1OO
- 200 m in von het zomerbed. Noost de enorme zuiging en golfslog von de scheepvoort heeÍt dit er
toe geleid dot er in het huidige zomerbed nog moor 4 soorlen Chironomidae algemeen worden
aangetroffen. rn de voorgeul zelf leeft maar één soort (Robockio demeíjerei).
De bodemfauno von de geulen bi j Gameren bevot vrijw el alle Chironomid ae die ook in de
ref erentieonderzoeken ziin aangetroff en. Dit stemt tot groot optimisme en hieruit kan een oontol
belongrijke conclusies worden getrokken:

1. Versnipperde biotopen komen somen bij 6omeren
De meesle soorten Chironomidae op de bodem in de geulen leven elders in hel rivíerengebied,
met kerngebieden in debenedenloop von de rJssel en in de Biesbosch. Elders in de
Rijntokken zit'len enkele van deze soorten nog in hoventjes en andere perif ere waTeren met
een gedempte dynomiek. Opmerkelijk oon de geulen 6ij Gameren is daf soorf en die voorheen
alleenbekend woren von bepaalde delen von de Ríjntokken opeens bij elkaor komen in deze
nevengeulen Dit leert dot de rivierfouno niet zozeer kenmerkend is voor een bepoold troject
von de rivíer, maor overol in het dworsprof iel een plek kon vinden, mits de juiste voorwaorden
voorhonden zijn. De oorzook von de soortenrijkdom in de Geulenbij Gameren ís het
ofwisselende korokter. De drie geulenkennenieder eenanderedynomiek dieper geul ook
weer verschilt in het dwors- en lengteprofiel. Deze geulen f unctioneren blijkboor op
vergelijkbore wijze ols de bodem van meer notuurlijke Rijntokken.

2. Rekolonisotie
Ecologisch herstel kon verbluffend snel intreden. Nog moor 3 joor geleden is het project
gestort en minder dan een jaar geleden is de Gro'le geul aangetakt oon de rivier. De
ontwikkeling van de bodem-chironomidoe is weeergegeven in tabel 4.

Al in het eers'lejoor von het project zijn bijzonderhedenals Heterotrissocladiusen
Paracladopelma gr. laminata aangetroff en. rn 1999 loten vooror de
"zomerbedsoorten"verstek goon, terwijl de soor'len von de meer gemaTigde dynomiek het
gebied koloniseren. L999 wijkt of van de lwee overige jaren omdot de meeste monsters,
vanwege longdurig hoogwarer, Pos op l juli zijn verzameld. Doornoost wos de woterstond foen
meer dan ! mhoger (gemeten in Lobith) don in 6eideandere jaren.In 2OOO worden de
zomerbedsoorten wederom verzomeld, nemen de soorten von de gemaligde dynomiek verder
Ioe en bieden de geulen onderkomen aon "nieuw¿"rivierbewoners, woorvan Lipinie//a moderata
en vooral Sfempellrnellabijzonder zijn. Uit tabel4 blijkf dot de rekolonisotiezeer snel kan
goon mifs de juiste omstandigh eden aanwezig zt¡n.



Tabel 4. Aantal bodembewonende Chironomidae i¡ de geulen bij Gameren in 1998 - 2000

Taxon 1S8 1999 2000

Heterotrissocladi us marcidus

Paracladopelm a laminata agg.

Polypedilum bicrenatum

Procladius spec.

Paracladius conversL6

Chironomus acutiventris

Chironomus nudiventris

Cryptochirornm IJS spec.

Endochironomus d bipennis

Hamischia spec.

Polypedilum nubeculosum agg

Cladotanytarsus gr. mancus

Tanytarsæ brundini

TanytarsL6 spec.

TanypLs punctipemis

Polypedilum scalaerum

Micropsectra atrofasciata
Kloosia pusilla

Robackia demeijerei

Chironomus balatonicus

Cryptotendipes spec.

Microchironomus tener

Stempellina spec.

Tanytarsæ ejuncidus

Paralauterborniell a nigrohal terali s

Paratendi pes gr. albimanus

Paratendi pes intermedius

Prodiamesa olivacea

Brillia modesta

Chironomus muratensis

Cladopelma gr. laccophil a

Lipiniella moderata

Micropsectra apposita

Stempellinella

Tanytarsw pall idicomis
Aantal taxa 19 20 33

Woterkwoliteit
Uil de soortenriikdom von de bodem Chironomidoe kon worden afgeleid dot de woterkwolite¡t
von de Rijn geen belemmerin g mer'r vormt voor deze groep bodembewoners. fndie n ze elders
(bijvoorbeeld in ondere nevengeulen) niet voorkomen, don ligt dit oon anderefoctor¿n don de
woterkwolif eit.

Dimensionering von nevengeulen
De wijze wooroP een nevengeul is oongelegd zal voor een grool deel iepalen of de gewenste
levensgemeenschaP er ook tof vestiging overgaat. Door de monitoringsr¿sulfoten von de geulen
bii Gameren noder te onolyseren en te vergelijken mel die von de geulen bij Leeuwen en
Opijnen kan een relatie worden gelegd tussen dimensie en debiet ols obiotische f actoren en de
ontwikkeling von de mocrofaunogemeenschap ols reoctie hierop. Uit deze relatie kunnen
inzichten worden ontleend voo? een "opïimale"dimensionering en doorsfrom¡ng van de
nevengeulen Uit dit onderzoek blijkt dat degeulen bij Gomeren korokteristiek¿
bodembewoners oantrekken. De dimensionering en doorstromin g van de geulen komen blijkboor
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overeen met een "notuurlijke" situofie zools in de Rijn enige eeuwen geleden en in de Tiszo in
Hongorije.

Totole soortenrijkdom
Om een beeld te krijgen von d¿ voriatie oon soortenrijkdom binnen de nevengeul en de Waal zelf ís
per locotie het aontol toxo uitgerekend volgens Greijdonus-Kloos, (1997).

Monsternr
Ophemert Wool km 927 handnet nj 99
Loevestein Wool km 951 hondnet nj 99
kríbvok stroomopwoorts bodem
Loevestein Wool km 951 litorool hondnet v,.¡2000
Wolveren Wool km 894 hondnet nj 99
Grote geul 33 bodem instroom
Ophemert Wool km 921 stenen nj 99
Grote geulL9 bodem zondwinput
Wolveren Wool km 894 profundale bodem nj 99
Westgeul4 Noord bodem

Loevestein Waol km 951 profundoolbodem vj2O0O
kribvak stroomofwoorts stenen
Oostgeul 32Zuid bod¿m
kribvok stroomafwoorts bodem
Ophemert Wool km 921 profundole bodem nj 99
Loevestein Waol km 95I stenen nj 99
Wolveren Wool km 894 stenennjgg
kribvok stroomopwoorts stenen
Grote geul 6 Bodem

Loeveslein Woal km 951 profundale bodem nj 99
Grote geul 6 Houtmonster
Westgeul 2.5 klei hondnet
Westgeul l stenen
Grote geul t5 bodem

Grote geul 25 bodem
Loevestein Wool km gStstenenv¡ 2000
Westgeul 2 Noord bodem
Grote geul5.5 hondnet rondom wilg
Oostgeul 5 zuid bodem
Oostgeul 5 zuid hondnet

ntaxo
6

6

8

9

9

9

10

i1

t2
L2

13

L4

T4

1.6

t6
T7

L7

L9

t9
22

22
23

27
28
30
30
31

39
47
55

Tobel 5: oontol toxo per monsfer Gameren 2OOO, met ter vergelijkde MWTL monsters van d¿ Wool
in nojoor'99 en voorjaar 2000

fn tabel 5 stoon de oontallen taxo per monsterlocotie genoteerd in oplopende volgord e, ter
vergeliiking ziin de nojoorsmonsters (1999) en voorjoarsmonster (2oOO) ,on 

".nÁontol 
locoties in de

Woal opgenomøn. De nevengeul bij Gameren ligt ter hoogte von waolkilo meter 937. Opvallend zi jn de
overwegend logeaontollen toxo in de Wool ten opzichtevande locaties indenevengeul,ophelzelfde
substroat worden veel minder toxo oonget roff en in de Wool. Tn de nevengeul zelf worden in de
grote geul ter hoogte von de instnoomopening (633: 4-6 m diep) en op de 19 meter diepe locatie
(619) von de voormolige zandwinputrelotief loge oonfollen toxo aangetroff en. Beide locaties zijn
dynomisch en onderhevig oon erosie/sedirnentqtie. De ondiepste locoties mel
plontmoteriaal/wilgenwortels (65,5HN, O5Z\E, O5ZHN) scoren door de diversiteit aon hobitot in
het litoraol het hoogst in aonfol taxa. De drie monsters die vqn hard substroat in de stroming



genomen zijn (5óH, W2,5KHN, WlS) scoren guo oonfol toxo voor Gameren ín de middenmoot,
vergeleken met de Woolmonsters scoren ze echler olledrie hoog.

Aontol toxo door de joren heen

ntaxa perjaar per substraat per geul
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Figuur 2 aontol len toxo per iaar , gegroepeerd per substro at en per geul gekleurd weergegeven.

Beschrijving resultoten per substraot:
slib
fn het slib von de oostgeul is een oplopende trend in het aontol toxo door de joren heen (van
gemiddeld 1ó in '98 tot gemiddeld 40 in 2OOO). Ook in de Westgeul en de grote geul is een lichte
toenome het oontol toxa op slib door de jaren heen zichtbaor. Wordt het substroot slib in de
verschillende geulen met elkoor vergeleken don blijkt de Oostgeul het meest soortenrijke slib te
hebben. De Oostgeul is over het geheel genomen ook de meest soortenrijk e geul. Dit is te verklaren
door de voriëteil oon hobitots en dieptes enhet feít dot in de Oostg eul nog enigevormvon stobiele
watervegetatie aanwezig is, in de Grote geul is weliswoor vegetatie bemonsterd moor die stoot bloot
oon meer dynomiek en waterstandswisselingen
Zand
Met gemidd eld 14,8 toxo per monster scoort zand zoals le verwachten is het loogst. Er zijn echter
wel groteveranderingen zichtboor. fn de grote geul is het oontol taxo op Z zandloca'ries (GI9 en
G25) tussen 99 en 2OOO bijno verdriedubbeld (von respectievelijk 5 en 10 toxo in !999 naar 11 en 30
toxo in 2000)
Het in verbinding stellen met de rivier lijkt veel soortenÌehebbenopgeleverd. Von de 76 soorten
die alleen in 2000 àangetroff en zijn, zijn er lI alleen in de grote geul aangetroff en,18 olleen in de
oostgeul en 5alleen indeWestgeul (tabel 6)en 42inmeer donlvon degeulen.Detoenomevon
hel oontal toxo is dus niet alleen te donken oon het in verbinding stellenuon d" grote geul.



Alleen in grote geul alleen in oostgeul alleen in westgeul
Li mnod ri I u s p rofu ndi cola Tubifex tubifex Eusimulium cf. latipes
Nais bretscheri Pyrrhosoma nymphula Limoniidae
Nals cli barbata Pisidium supinum Lipiniella moderata
Paranais frici Stagnicola palustris O tfhocl ad i u s (O) obli de n s
Forelia liliacea Coenagrionidae Eu ki effe riell a b revi calca r
Hyd rop syche contu be rnali s Corixa punctata
Chironomus muratensis Helophorus grandis
Conchapelopia Helophorus griseus
Eukiefferiella clypeata agg Ablabesmyia monilis
Tvetenia calyescens Cladopel ma gr. laccophila
Hyd ropsyche contu be rnali s Cl ad ota nýa rsu s vande rwu I pi

Psychodidae

Stempellina spec.

Stempellinella brevis

Coenagrionidae

Corixa punctata

Helophorus grandis

Helophorus grseus

Tabel 6 soorten die in slechts I van de geulen voorkomen en alleen in voorjaar 2000
aa etroffen

vegetatie * bodem
Zoals hierboven ol genoemd is dit het meest soortenrijke substraot (gem 36 toxo per monster),
soorten die op de andere substroten niet aangetroffen zijn(met tussen hookjes het aontol
orgonismen): Tubif ex tubíf ex (12) Asellus oguoticus (1) Limnomy sis benedeni(|7) Caenis luctuoso(l)
Coenagrionidoe(1) Pyrrhosomo nymphulo(1) Corixa punctato(3) Sigoro striato(3) Sigoro loterolis(1)
Helophorus grandis(1) Helophorus griseus(1) Ablabes myia monitislã¡ tanypus punctipennis(g)
Thienemannimyia pseudocarnea(2)Cladopelma gr. laccophila(2) Cladop"lr" uìr"""rns(2)

Hord substroot
Verwocht werd dot de bemonsteringvan hout een groter oonfol soorten op zou leverendan op stenen
en de kleibank (die door de macrofauno ook ols hard substroot wordt gezi,en). Het oontol taxo op
deze drie horde substroten blijkt tussen de 74 en de 26 Ìe variëren (gemiddeld 19 toxo per
monster) woorbij deWeslgeul (kleibonk en stenen) het meest soortenrijk is. Wel is er door de jaren
heeneentoenom¿inhetoontal taxaophoutte zien (14->!6->22)waardoorhet houtinde
stroming uiteindelijk toch in de buurt komt von het aontal toxo op klei enstenen indeWestgeul.Wel
worden op hout soorten aangelroffen díe niet in de andere monsters aangetroffen worden Jit ,i¡n'
Hydropsyche bulgaromonorum(1) en H. contubernalis, Pofthostio gaedii(4),Eukieff eriella clypeata
(11) Orthoclodius ombnotus (4) enTvetenia calvescens (g)

Om het oontol toxo von de verschillende deelsysfemen met elkaor en met de Wool te vergeli jken is
onderstoonde grafiek gemookt woorin gemiddelde oontollen taxo met de stondoorddeviatìe zìjn
uitgezet (fíguur 2).
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gem¡ddeld aantaltaxa + standaarddeviatie Waalen Gameren
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Figuur 2 Gemiddeld oontol toxo met sfondoorddevialie von de Wool (99 en 00) vergelekenmet
Gameren
: 1'. ,-- -.' Gomeren voorjoor 2000 blouwf rnten, Gameren noJoor 20OO roodlinf en

Hoewel de aanloll¿n toxo in de Wool relatief loag zijn kon olleen een signifícont verschil mef de
Ooslgeul in het nojoor von 2000 oongetoond worden. ùehogestondoorddevioties zijn verkloarboor
door de verschillend¿ substroten die bemonsterd zijn. Wordt gekekennaar desoorten die het
verschil in oontol toxa tussen de Waol en de nevengeul veroorzaken don vollen met nome de
muggenlarven op, zie parograaf bodembewonende muggenlorven.

Reofiele soorten:
Een van de vragen bij het onderzoek aan nevengeulen is in hoeverre reofiele soorten gebruik gaon
maken von de nieuwe hobitats. Verwocht wordt dat het openen von de grote geul, die365 dagenper
joar stroomt , een toename van het oontol reofiele toxo tot gevolg heeft. fn ondersto ande grafieken
is de stromingsvoorkeur von de orgonismen door de jarenheenweergegeven. Hiervoor is gebruik
gemookt von d¿ tobellen van de Boyerische Londesambt fur Wosserwirtschoft (Lgg6) oongevuld met
Moog (1995). Per joar is d¿ stromingsvoorkeursverdeling von het oontol individuen enhet oontol
meldingen per deelsysteemweergegeven. Omdot het logisriek niet haolbaor was het oontol taxa per
stromingsvoorkeur weer le geven is voor het oontol meldingen gekozen, dwz he| aontal regelt jes in
de soortslijsten wooroon een stromingsvoorkeur gekoppeld is (het kon dus voorkomen dot er
dubbelingen optreden doordot bijvoorbeeld Gammaridaemeetelt en Gommarus tigrinus ook terwijl
bij het oontol soorten don moar 1 soort geteld zou worden)
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De Oostgeul (stroomt 100 dogen per joar mee):

1998: guo oontol meldingen limnoneofiel, oontol orgonismen: het oondeel von de soorføn woorvan de
stromingsvoorkeur nog onbekend is is zo groot dot de rest doorbíj in het niet volt.
1999: de stromingsvoorkeur is wat opgeschoven richting reolimnof iel.
2000: duidelijke toenome van het oontol reofiele orgonrsmen

Westgeul (stroomf dagen 325 per joor mee):

1998: meer reo(limno)fielen dan in de Oostgeul
1999: toename von het oontol reo(limno)f iele soorten l.o.v. 1998
2000: dereofiele orgonismen zijn dominont (Corophium curvispinum)

êrote geul (in 1998 en 1999 afgesloten strongecomplex, in 1999 365 dogen per joor stromende
geul):
1998: het enige deelsysteem woor nog limnobionte soorten aangetroff en zijn, de orgonismen zijn
over het algemeen limnofiel of limnoreofiel.
1999: nodruk op de limnoreof iele soorten
2000: de reolimnofielesoorten scoren bij het aontol meldingen hef hoogst terwijl bij het aontol
orgonismen de reofielen het beeld bepolen. Ter vergelilk zijn ook de woorden von de
kribvokmonslers (2 bodemmonsters entwee stenen monsters) weergegeven, door het beperkte
oontol monsters zijn hier mínder orgonismen aangetroff en, de reofiele en de reolimnofielen bepolen
het grootstedeel van de levensgemeenschop.

Stomingsvoorkeur orgonismen per substroat door de joren heen:
Het substraa'l isberekend uit de korrelgroottefractievolgens Reinhold en Den Besten(L999)
waarbij onderscheid gemookt wordt tussen veen, sli6, zandig slib, slibbig zond, fijn zand en grof
zond. Met behulp von de veldwoornemingen ís het substraat zand/grínd hieroon toegevoegd en indien
er geenkorcelgrootebepaling von de froctie >ó3 um wos uitgevoerd (1998) is er geen onderscheid in

f ijn en grof zand gemaakt.

Fi uur 3: sfromi r von mocrofouno op slib

Het procentuele aandeel von het aontol limnoreof iele orgonismen loopt van 60"/" in 1998 via 6"/" in
1999 naar O % in 2000 terwijl het oontal reolimnof iele orgonismen door de jaren heen toeneemt von
1 noor 10 noar 24%. Qok in het oontol meldingen is deze trend woorneembaor.
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zandig slib 1998
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ur4 rkeur von macrofouno zondi slib

in 1998 een gevaîieeîde levensgemeenschsp met de nodruk op de drie "limno" catego?ieën (zelfs nog
limnobionte soorten), in L999 wordt delevensgemeenschop op zondig slib bepaald door indiff erente
soorten terwijl 2OOOweer eengevarieerdelevensgemeenschap loot zien moor nu met de nodruk op

de "reo"colegorie (zelfs 32% reofiel)

ur 5: stromi r van mocrofouno slibb zand

in L998 bepolen de organismen waorvon de stromingsvoorkeur onbekend of indiff erent is 97 "L van
de levensgemeenschop, in 2000 is het oondeel reoÍielen en reolimnofielen totaal T2%.

ur 6: stromi rkeur von macrofouno zand:

1998: Hoewel in het aontol meldingen de reo(limno)fielen nog een kwort von hef sontol uitmoakt is in
het oantol orgonismen het oand¿el woorvon de stromingsvoorkeur onbekend is zo groot dot een
uitsprook over de stromingsvoorkeur niet verantwoord is.

L999: zowel bij het oontol meldingen als bij het oontol orgonismen vormt de som von de reolimno en
de limnoreofielen bijna de helft von het totaol oontol.
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ur 7: stromi rkeur von mocrofouno oP g?of zand en zandgrind:

1999-> 2000: toenome von het oondeel reofielen, ofnome lot 0 von het oantol limno(reo)fielen

Figuur 8: stromíngsvoorkeur van mocrofauno op vegeta'lie:
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oP dit substraot is de verschuiving von het % limno noor het %reofielen met nome bij het oontol
orgonismen opvollend groot (von bijno 0 noor bijna 5O%), in het oontol meldingen is een verschuiving
von limnoreo ncor reolimnofiel waarneemboar
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r von mocrofauno op hord substroqt

Ook op dit substroot nemen de reo(limno)Íielen in 2000 de overhond ten opzichtevan de
limno(reo)f ielen,het aandeel onbekend is nog erg groot.

Somenvottend strom ingsvoorkeur ;

Over het algemeen kon gesteld worden dat zowelvoor het aantol meldingen ol het oontol orgonismen
hetoondeel van de reofiele soorten door de jarenheentoeneeml (en dot von de limnofi¿len
afneemf). De verschillen in de 3 geulen (oontol dagen doorstromen per joor) komen in de opbouw von
delevensgemeenschoppen noor voren. Tevens moet opgemerkl worden dat er nog een groot oondeel
onbekend is wat vroogt om meer onderzoek noor de stromingsvoorkeur von orgonismen.

ß

uur 9

vegetat¡e 1999 ¡R

onb
86%

3üÐ6

vegetatie 2000

RP
48%

hard substraat1998
RB

0ÿoRP

21%

RL

LRr /o

1%
LP

1qb

0% lN

RP

hard substraat1999

LR

AY"

t/o

IN onb
61%

hardsubstraat 2000

33%

onb
58%



Níeuwe of byzondere soorfen

fn de uitbestedingsropportage wordt een opsomming gegeven von byzondere soorten (Klink, 2000)
Voor de joorropportage is een selectie uit deze lijst opgenomen woorbij met nome het aontol
orgonismen en demate von voorkomenin de rest von Nederlond ols richf lijn is oongehouden. fn
bijlage 2 is de rest von de lijst opgenomen.

Propappus volki (n=2ó) -Deze borstelworm behorende tot de groep van de potwormen
(Enchytroeidae) is nog niet eerder aangetroffen in de nevengeulen De soorf kon ols kensoort worden
beschouwd voor de stromende rivier. Op de bodem van de Midden Wool behoort de soort tot de
weinigedieren die innog het grove zond kunnen leven (von Beeken Munts, 1998o). fn h¿t
benedenrivierengebied komt P. volki voor tof in de benedenloop von de Nieuwe Merwede. fn het
Hollonds Diep en de Dordtsche Biesbosch ontbreekf de soorT (Klink, t994). De soort is olleen goed
vertegenwoordígd op de zondbodem von W4.

Limnomysis benedeni (n=17)- Een aosgornool uiï de Donou, die dit joor in grotere oontallen is

aangetroffen don in 1999. Tussen blootgespoelde boomwortels kunnen zezich mossool schuilhouden
(woarneming in de nevengeul vqn Leeuwen)
Overige exoten uit de Donou zijn: Chaefoganmarus ischnus Drkerogammarus villosus Corphiun
curvtsPnum.

Caspihalacarus hyrcanus danubia/is(n--148) - Op het hout in de stroming (5ó) en op de stenen in de
golfslog (W1) zijn Halocoride wotermijten aangef roff en die met de geëigende literotuur (Viets,
193ó) nief le determinerenzijn. Het blijkt eenwotermijt te zijn diebekend is uit ponto-cospische
rivieren en ols ondersoort is oongepasf aan zoet woter. De soort zelf (C. hyrconus hyrconus) leeft in

deZwarteZeein sterk brok woter. De aongetroffen ondersoort parasiteerf vermoedelijk op

Corophium en/of (Dikero)Gammorus (Motos en Soarec,1943). De mijten zijn in de gefixeerde
monsters niet ectoporositisch aange'lroffen op de Corophium en Gommaridae. C. h. donubialis zat in
grote dichtheid op tokken in de stroming in de Grote geul (56) en enkele exemplaren op de stenen
bij de instroomopening in deWestgeul (W1).

Pyrrhosoma nymphula (n=1)- De vuurjuff er is een algemene libel in Nederlond. Bijzonder is de
vindploots in de Oostg eul. Hier houdt zich een i jle vege'f úie van rietgros (Pholaris arundinoc ea) op,
woortussen dezelarve en ook eenandere niet noder te determinerenwaterjuffer zichheeÍt
geves'figd.

Corixidae (n=3)- Eveneens tussen het rietgras zijn drie soorten duikerwanfsen (Corixidae)
aangetroff en (Corixo punctoto, Sigaro loterolis en 5. strioto). In het zomerbed von de rivier komen
geen waterwontsen voor door het ontbreken von woterplonten. Bijzonder is doorom de vestiging in de
Oostgeul.

Elnidae (n=4)- Tndeooslelijkegeul zijn lorven van Elmisen OulimniusaangetrofÍen,Dezekevers,
behorende tot de Elnidae waren in voorgaand e eeuwen zeer algemeen in de Rijn (ongep ubliceerde
poloeo-ecologische gegevens). Doordot zehun zuurstof uit het water belrekken, zijn ze erg gevoelig
voor orgonis che verontreiniging. Vindplootsen van Elmts ontbreken in onderzoek van Hydrobiologisch
Adviesburo Klink in de Rijntokken en hun uit¿rwaorden in d¿ periode 1980 - 2000. fn de Grensmaos
zijn enkele recenle vondsten, vermoedelijk of komstig uit de ziJbeken en met hoogwaler uit de
Lothoringse Moas spoelend (Klink, L995), waar dezekevers enotme díchth¿den bereiken op bodem en

vost subsfroot (Klink en bij de Vaale, L994). Oulimntus larven zijn plootselijk olleen algemeen
aangetroffen in de structuurri jke delen van de oevers in de Brobontse, Sliedrechfse en Dordtsche
Biesbosch. Meer stroomopwoorts zijn olleen tijdens hoogwoter von begin 1995 lorven aange'lroffen
in inundotiekolken in de Millingerwoord (Klink, 1999)
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Hydropti/a (n:2)- Dit kokerjuff ergeslacht wordt zelden in het riviergebied aangetroffen, moor kon
in geschikle rivieren mossaql voorkomen, zools in de Lofhoringse Moos met een grole rijkdom oon
structuur en een goede woferkwoliteit (Klink en bij de Voate, 1994). Lorven zijn oongetroff en op
stenen in dewestgeul (W2) en op slib in de Oostgeul.

Psychonyia pusr//a(n=5) - Deze kokerjuff er wos in voorgaonde eeuwen zeer algemeen in de
Rijnfokken (Klink, 1989). De lootste meldingen dateren uit 1948 (Higler,1995). Sindsdien wordt de
soort hier en door weer inhet rivierengebiedaangetroffen. De larven zijn op Só (hout) enWl
(stenen) aanget r of f en.

Potfhasf ia gaedii (n=4)- Ook deze soort wos v?oeger algemeen in de Rijn, zools is gebleken ui|
overblijfselen in oude rivieraf zettingen (Klink ,1989). Recent zijn er nouwelijks woornemingen von
dezesoorl in Nederlond. De lorv¿n zijn in L998 en 1999 ook aangetroffen, foen op stenen in de
Westgeul. In 2000 is eenexemploor verzomeld von het hout in de stromingbenedenstrooms de brug
over de hoofdgeul (56H).

Eukiefferiella clypeata agg. (n=ll) - Deze reofiele soort is oangelroff en op hout in de stroming nobij
de brug in de Grote geul. fn het zomerbed is de soort door Adviesburo Klink nooít ols lqrve
aangetroff en, wel in denevengeul von Leeuwen tijdens het hogewater von mei 1995.

Orfhoc/adius(n=258)- Von dit grote geslocht van de donsmuggen lijken de dichtheden op vosT
substroof in de stroming loetenemen. Mogelijk is dit een tekenvanverdergoond chemisch herstel
von hef Rijnwater. Het geslocht is nomelijk niet zeer kritisch met 5etrekking tot debiotoop.Ze
hebben een sterke voorkeur voor vosl substroat. Lorven en poppen zijn verzameld op stenen op

monsterpunt Wl en op het hout in de Grote geul (5ó).

Kloosia pusilla (n=128)- Deze donsmuglarve is een kenmerkende rivierbewoner die zich recent sterk
uitbreid. K. pusillo bewoont bodems bestaonde uit de fijnerezandfracties. fn de kribvokken ín de
Nederrijn bij Wogeningen kunnen grote dichtheden worden aangeÌroff en (med. J. Beijer; Proctícum
Hydrobiologie WUR). De soort is verder algemeen in de Nieuw e Merwede. Meer stroomofwoorts
ontbreekt de soort (Klínk, 1994).

Paralauterbornte//a nigrohaltera/is(n=2) - Deze donsmuglorve is é,én keer eerder levend in Nederlond
aangetroff en (Gameren Oostgeul 02 in 1999). Tijdens deze ronde is wederom een larve verzameld,
dit mool op de bodem von de Wesigeul (W?).

Robackia deneijerei(n=2)-ùeze soort is langweggeweest uit derivieren, moor maokt nu, evenols
Kloosia pusilla een explosieve groer door. De soort is kenmerkend voor schuiv end zand in grote
rivieren. fn de bodem von de Bovenrijn en Wool is het veelal de enige Chironomidoe (von Beek en
Munts, 19984). Tn de Gamerense woard is de lorve voor het eerst waargenomen in de Westgeul op de
stenen, een otypische ploots voor deze bodembewoner.

fulicropsecfra apposifa (n=55)- De lorven zijn met meerdere exemplaren gevonden in zowel de Oost-
ols de Westgeul. fn het rivierengebiedzijn bij Adviesburo Klink alleen een vondst bekenduit een
voorjoorspoel no hoogwoter in Leeuwen (L994) enhel grindgot bij Afferden-Deest (1995). De
relaÌief grote oontollen in de geulen in Gameren zijn don ook bijzonder.

Stempellina bausei(n=33) -Deze in het rivierengebiedzeldzamelarvenlevenin een tronsportobel
zondkokert jewaarmeezezichover de bodem voortbewegen. S. bausei is in moor liefst 10
bodemmonsters aangetroffen in olle geulen. De soort is niet bekend von het zomerbed von de
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slromende rivieren. Stenpe/lina lorven zi jn echter wel 5ekend uit Gameren in t999 , de Oude Maos en

oevers von het Horingvliet.

Sfenpelinella brevis (n:1) - Ook deze lorve draogt een tronsportobel kokertje vqn zond. Eénlarveis
verzomeld uit de Oostgeul. fn het rivierengebied is de lorve door Adviesburo Klink nog niet
aangetroff en. Ook buiten het rivierengebied is de soort zeldzaam.

Stenpellinella ninor (n=2)- Ook deze lorve is door Adviesburo Klink niet in het rivierengebied
waargenomen. ùe geëigende biotopen voor deze soort zijn veelal kleine (sprenge)beekjes met een
hoge notuurwoorde. Een larve en een pop zijn verzameld in de Grote geul.

Sinuliidae (n=2 pop)- Kriebelmuggenbehoren tol de echÌe stroomminnende founo. Er zijntwee
poppen verzameld von de stenen in de Westgeul. De enepop behoort tot Simulium morsifansende
andere kon niet verder worden gedetermineerd don tot Eusimulium cf. lafipes. Simuliidae mookten in

1745 maar liefst 25% uit von de in het woter levende insectenfouno in de rivier (Klink,1992).Hun
hobitot bestond uit het in de rivier aanwezige klinkhout De combinotie von het schonen von de rivier
en de huidige golfslag von d¿ scheepvoort hebben de Simulitdae doen verdwijnen. fs het voorkomen
van Simuliidaeol bijzonder,dezesoorten zijn door Adviesburo Klinknog nooit in het Nederlondse
rivierengebied oangetroff en. De meest'algemene'soorten zijn Odagnia ornafa en Boophfhora
eryfhrocephala, die voorol in het voorjoor bijhogereafvoerenin de Grensmoos kunnen worden
verzomeld.

Toegevoegde woorde von een nojoorsbemonstering

fn de ochtergrondropportoges von de Rijnmonitoring (1995) en de Moosmonitoring (1996) (
Greíjdonus-Klaas,t997 enL999) en in het evoluotieropport Beneden-Leeuwen Opijnen (Simons et al,
2000) wordt gesteld dot de levensgemeenschop oon mocrofouno het 6es'l weergegeven kan worden
door zowel in het voorjoor ols in het nojoar te bemonsteren.Tnhet nevengeulenproject is destijds
gekozenvoor een voorjoorsbemonsfering omdot in het voorjaar met nome dereofiele soorten
aangetroffen zouden kunnen worden. Nodeel hiervon is dot een vergelijking met de londelijke
monitoring slecht te moken is omdat deze met nome in het nojoor plootsvind. In 2000 is doorom
zowel in het voorjoor ols het nojoar bemonsterd, de resultoten zijn samengevoegd in tabel T.
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Tobel 6: Het oontal taxo (volgens Greijdanus-Kloos, L996) en het oantol orgonismen per monster in

het voor en nojoor von 2000.



Opvollend is dot hel lotole oontol orgonismen is in dezelf dehoeveelheid bemonsterd moteriool in het
nojoor bijna 2,5 keer zo hoog als in het voor joor. Dit is te danken oon het feit dot de exoten
(woorvan een deel thermofiel is) in het voorjoor inveelkleinere dichtheden worden gevangen don in
het nojoor. fn het voorjoor worden echter meer bijzondere soorlen oongetroffen (met name
insecten). Om no te gaan in hoeverre de stromingsvoorkeur veronderd zijn is onderstoon de grafiek
de nojoorsbemonstering vergeleken met de voorjoorsbemonstering.

aantal organivnen per siromingwoorkeur voor- en najaar
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Figuur 10: oonlol orgonismen per stromingstype: von links noor rechts zijn het aontal orgonismen per
slromingsvoorkeur in oplopende stroomsnelheid von onbekend, indiff erent, limnobiont, limnof iel,
limnoreofiel, reolimnof iel, reofiel tot reobioni weergegeven.

Hoewel het oontol onbekenden en indiff erente orgonismen erg hoog is ligt de nodruk bij de
nojaorsmonsters toch oon de reofiele kont met zelfs een behoorlíjk oontol (5%) reobionte
orgonrsmen.

Somenvottend stromingsvoorkeur :

Over het algemeen kon gesteld worden dot het oondeel van de reofiele orgonismen door de joren
heen toeneernt (en dot von de limnofielen afneemÌ). De verschillen in de 3 geulen (oontol dagen
doorstromen per jaar) komen in de opbouw von de levensgemeenschoppen naor voren. De
nojoorsbemonstering levert eenhoog oontol reo(limno)f iele organisrnen op. Tevens moet opgemerkt
worden dot er nog een groot aondeel onbekend is wot vroagt om meer onderzoek noor de
stromingsvoorkeur von orgonismen.



Conclusies:

1. De diversiteít oqn orgonismen in de nevengeul is opzienborend, er worden veel
meer soorten aongetroffen don in de Wqql zelf en bovendien soorten gevonden
die lange tijd niet in de rívier oongetrof f en zi¡n.

2. Er ís een duidelijke verschuíving ín stromingsvoorkeur von de
levensgemeenschoppen in de verschillende deelsyslemen vqn de nevengeul von
limno(reo)f iel nqor reo(limno)fiel. Er is een groot oontql orgonismen wqqrvon de
stromingsvoorkeur nog niel bekend is.

3. De verschillen in oontol dogen meestromend von de deelsystemen komen
duídelíjk noor voren in de mocrofqunalevensgemeenschop.

4. Ùe nevengeul bij Gomeren is guo bodembewonende Chironomiden vergelijkboor
mel de Tiszq (díe ols ref erentiertvter gebruikt wordt) en de poleolimnologische
gegevens vqn de Rijn zelf.

5. De verschillen ín het oqntol tqxo in de voor- en nojoorsbemonsteringlonende
dynomiek von de levensgemeenschop qqn. De explosiev e 'loename von met nqme
de thermofiele exoten veroorzoqkt in het totqol oontol orgonísme n een toenqme
vqn fqctor 2,5. fn de nojoorsmonsters worden nc¡c¡st de onbekende en
indiff erente orgonísmen met nc¡me reo(limno)fiele orgonísmen oongetr off en

6. Er ziin geen effecÌen von veronlretnigingen aangeÌoond, het percenlage
misvormíngen bíj de muggenlqrven bleef beneden de grens von Lo%.

De oonleg von nevengeulen vormt een enorme verrijking voor de mqcrofounq in het
Neder lqnd s rivi er engebi ed.
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Bi¡lage 2: Overige bijzondere soorten

Veidoskyella infernedia(n=48)- Deze borstelworm is vermoedelijk olgemeen op de bodem von het
zomerbed, moor wordt door zijn geringe afmetingen woorschijnlijk vook over hel hoofd gezien.
Voorgoande joren is dezeworm niet in de monsters oongetroffen. De vondsten in 2O0O zijn mogelijk
te danken oon het uitzoeken met behulp van een slereo mrcroscoop.

Hypania tnvaltda (n=4756)- Ùeze polychoete worm is of komstig uit de Donou en is in 1996 voor het
eerst in Nederlond waargenomen in de Rijn. Sindsdienheefl desoort zich tot in het zwok brokke
deel von de Nieuwe Waterweg verspreid. In dít onderzoek is desoort inveel monsters dominont en
is in alle drie de geulen aangetroff en.

Jaera istrr(n=7l) - Een waterpissebed uit de Donou is in olle geulen aangetrof fen en komt in hogere
díchtheden voor op vast substroot don op zond.

Caenis macrura (n=L7)-Een eendagsvlieg (Ephemeroptero) die uitsluitend in grote rjvieren voorkomt
is voorol veel aange'lroff en in de bodemmonsters in de Oostgeul.

Thienemannimyia pseudocarnea(n:2 poÐ- Deze donsmuglarve is oongetroffen ìn de oostgeul tussen
hel rietgras. Het is detweede vindploots in Nederlond. De (verpoppende) lorven zijn in de
Grensmaos waaîgenomen (monitoring Grensmaas t994).Larven van Thienemannimyia zijn voorts in
inundotiekolken langs de Grensmaos en in de Millingerwoord verzameld no de hoogwatergolf von begin
1995).

Eukiefferie/la brevtcalcar(n=Z pop)- Een pop van dezesoort is verzameld op de stenen bij de
instroom von de Westgeul. Er zijn bij Adviesburo Klink 3 vindploots en in het rivierengebied 6ekend.
Alle ziin poelen die no zijn doorstroomd tijden s het hoge water von 1995 en een moond loter (moorf )
zijn bemonsterd. Deze poelen liggen in de uiterwaorden von Leeuwen, Heesselt en Opijnen.
Dergelíjke poelendrogenveelalte snel op om de levenscyclus van de bewoners te kunnen betändigen.
ln Gameren blijkt de soort deze kons wel tehebben.

Tvefenia calvescens (n=25)- Deze stroomminnende soort is aangetroff en op de stenen in de
Westgeul en op het hout in de stroming in de Grote geul bij de brug. De soort is zeldzaom in het
rivierengebied en fijdens of na hoogwoter in het voorjoor in enige monsterpunlenverzameld bij
Ewijk en Leeuwen.

Cryptofendipes (n=8)- Deze donsmuglarve is een zeldzame bewoner van grote heldere zandgaten en
wordt sporodisch aangetroffen in gevarieerde rivieroevers. Ook in L999 en in 2000 zijn de larven in
de geulen aanwezig.

Lipiniella moderafa (n=2)- Deze dansmuglorve is voor hel eerst in N¿derlon d aangetroff en ín de
eenziidigaangelaktenevengeul in de Blouwe Kamer (Klink eo, 1995). De soort leeft er op zandige
bodems met een relatief geringe dynomíek. Von het zomerbed zelf zijn geen larven bekend. L.
moderofo is verzameld op de bodem von de Westgeul (WZ).

Paratendipes infermedtus (n=2)- Ook deze donsmuglarve is een fypische rivierbewoner die recent
nog moor zelden in Nederlond wordt waargenomen. De lorven bewonenzondbodems. Het zwoortepunt
von de verspreiding ligt in het benedenrivierengebied. Plootselijk zijn de larven algemeen in de Boven
Merwede envermoedelijk ook in de rJssel bij Kornpen.

Polpedilun btcrenafum (n=111)- De lorven komen in groot aontol voor in de GroTe geul en enkele
exemplaren zijn in de Oostgeul verzameld. Tn de Westgeul zi jn geen lorven aangetrof fen. Deze soorf



bewoont zandige tot slibrijkere bodems en komt niet voor in hel zomerbedvan de stnomende
Rijntakken. De lorven zijn algemeen in de gevarieerdere delen von de benedenloop von de rivieren
zoals de fJssel bij Kompen en de oevers von de Biesbosch. ook in stognonte waterenin de
uiterwoorden is de soort niet zeldzaam.

Polypedilun scalaenum (n=103)- Deze dansmuglorve is kenmerkend voor de bodems bestoonde uit fí
zand.Larven en poppen zijn voorol in dewestgeul algemeen. rn de oostgeul en de Grote geul zijn
enkele exemplarenverzameld. Deze soort is algemeen in de zondige delen von de kribvokken in de
Nederrijn (Wageningen) en komt in oge dichtheden ook in kribvokken von de Wool voor (von Urk en
Smit, 1989) moor ontbreekt in de voorgeul (van Beek en Munts, 1998o). fn het
benedenrivierengebied komt P. scalaenum niet verder stroomofwoorÌs voor dan de Nieuwe Merwede
(Klink, 1994).

l'licropsecfra atrofasciafa (n=33)- fn de Oostgeul zijn meerdere exemplarenvan fu!. afrofasciata
aangetroffen. fu\. afrofasciafa is een stroomminnende soort die af en toe wordt aangelroffen op
kunstmotig substroot bij Lobith (6reijdonus-Kloos, t9??) en ook in de voorgeul von de Woal is
gevonden (von Beek en Munts, 1998o).


