
Niet Nederlands. maar wel dichtbii:

De Vogelwateriuffer (Coenagrion orndtum\ in
Europa en ziin mogeliikheden in Nederland

R. I(etelaar, W Clausen, R. Busse & f.-L. van Eilk

De VogeLwateÍj!ffer (Coenagrion ornatum) ts

eên zeldzame libel n WestEuÍopa en s nog
nooit in NedeÍland vaslgesteld. De hooídver
spreiding ligt in ZuldooslEuropa, maaÍ ver
bu ten dil versprcidingsgebied liggen een paaÍ
ntrigerende popllaUes. Eén daaívan igl bí
Osnabr0ck, niet ver in Duilsland ovêf de
Nederlándse grens. Eên Nêdeílandse delega
tie bezocht in 2000 deze populatie om de
bioloop tê bêkijken ên een inschatting tê

vcrsprc ingvande VogclMteriuffer in Eurcpa. {Llron: lirffw. 1988: BussE, 1983i l)oMNN(;EÍ, 199.1;

DoNÁrH, I984!KnuN(i, l9t8!lor Mc, 1997; MÁruÁ.H &M!rÈR, 1987;Mus r, 198ó: NjLLSEN ri
CoNq, l95l; RMr & CrwM, 1997i ScHoRR, 1990; SrER\rERc & BucHwÁLD, 1999).
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maken of hei de moeite zou kunnen lonen
ook in Nederand gericht naar deze sooÍ te

Verspreiding in Europa

De VogelwaterjufÍêr heeÍt een min of meeÍ
gesloien aÍeaal in ZuidooslEuropa dat door-
looptv a Turkije naaf lrak (ASKEW, 1998t STERN-
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BERG & BucF!\raLD, 1999i KrPPNc,

1998). n Frankrjk is de Voge waler-
juffer veÍwenen uitdê Haules Alpês
(GRouPE S IfÉÍRUM. 2000 maar
uit lvliddên- en Nooídoost-Fíankrijk
zjn recênte populalies bekend (Bc-
NoN. 199T BRUGERE, 1992] DoM

MANGET, 1994 J.-1. DoMMANGET.

PERS. MED] GRANO. 1992 MACHET

& LEGRAND T986 OR|EU , 1990).
In Duitsand ztn alleen lit BeieÍen
en de omgevng van N,lagdeburg
meedeÍe popu aliês bekend (BuR-
BÀcH & K NINGS0oRF€R, 1998: BUÍT
STEDT & ZIMVIERMANN. 1999i JAcoB.
1969t l\,,1 LLER, 1980t l\,1 LLER, 19941

ScNwaRrzBERG, 1971). Daarbuiten
koml de Vogelwaterjuffer op enkele
verspÍeide locates voof en is van
een aanta Plêkken ook reeds ver
dwenen (SERNBERê & BUCHWATD

1999i BussE, 1983t BlssE & CLAL,

sEN, 1988t ScfoRR, 1930 ZESSN

1992).
Oe Vogelwalêíjuíer is verdwenen

'rit 
Zwitserland (lvl^rBAcH & METER,

1987), llaliè (N ELSEN & CoNcr, 1951 )
en oostêníjk (RMB & CHwaLA,
1997). n Polen s de Vogelwa-
teÍjufÍer n het zuiden redeijk veÊ
breid (R. BERNARD, peÍs. med.).
In het noordelÍk deel van Polen
is dê VogelwateÍjuffer verdwenen.
De laatste waaÍnem ng lit Polen
koml uil OÍawielski Paík Narodowy
(BERNARD, 1998; Mus|AL. 1986) De
Vogelwaleduíer is inmiddels ver-
dwenen van een groot deel vên dê

ii.l
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geïsoleerde ocáties (tiguur 1)en is aan derand
van haaÍ hooÍdverspreidingsgebied schaars
en over hel algemeen achteÍ!itgaand.
Volgens SERNBERG (19S9) is het vercpÍei
dingspatroon te verklaren omdal de Vogel
walêÍjufieÍ lijdens de laatstê lJslijd haar rcíu-
gium in hêt oostelik deel van het MediteÍêne
gebied had. Hiervandaan werd Europa weêÍ
gekoloniseêíd. Interessánl in dil verband is
dal de ecologisch sleÍk verwante MeÍcuuÍ-
waleítuÍíe( (Caenag on nercuriale) haat rc(u-
g um juisi in hel weslelijk deelvan het Med teÊ
rane gebied had. Het versprêid ngsgebied van
beide waterjuÍÍers grenst in À,4idden-Europa nu
aan elkaaÍ. waaÍ beid€ soorten soms helzelfdê
bioloop dêlên (STERNBERG E BucN$rÁLo, 1999i

lli{roolr v,trr (1. \i'!.1\\Joimlïir hii ()\tr.r|ninn
Hrrl,ttí'r,,/ ( !nrrrlrn'r rtrnatrrn &r t)\r,tlnil/i

BuÍrcÍEDr & ZLMMERMANN, 1999). SERNBERê
(1998) veÍmoedt dal bêde soorlen zijn onf
siaan uit een gemeenschappel jke vooÍoudeÍ
die tldens de laatste LJstijd in twee populaties

De populatie bij Osnabriick

Een van de gelsoleerdê populaties van de
Vogelwaterjuffeí ligt 20 kilometer len noord
oosten van OsnabÍLlck, hemelsbreed ongêveêr
90 kilometer van de N€dsíandse grens bij
Oldenzaal. In 1980 ontdekte Rolí Busse de
VogelwêterjuÍfer langs €en zeer ondiep en
smel stroompje in een oveMegend landbouw-
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gebed (BLrssE, 1983) Deze populalie s jnmid

dels verdwenen als gevolg van de aanplant
van zwade els fÁlrus s/rtlrosa) anss her
slroompje. D I ledde tol een slerke venag ng
van de watertempêratuuí en door de bescha
duw ng weÍd hei siroompje veel rnindêr aan-
trekke lk vooÍ de Ínágo's l.4ogehjk dat hier
ook vercechieÍing van de wateÍkwa itet als
gevolg van maisleelt een rol heeft gespeeld.
Bij een ullgebre de inventáísatie van ale
potent eê geschikie waierên werden laler !!e
ênkele anderê locai es ontdekl (BussE & Crau-
sEN, 1988; CLAUSÊN, 1990; CLALTSEN, 1991j
crausEN, 1992) In de atgeopen lien jaar
zjn de aanla len op deze plekken geleld
ên is gebleken dal de VogelwateÍjuffer steÍk
achlerlit gaat Op dl moment plant de soort
zch in dêze Íegio nog op sechts éen locatiê
voort in rede ijke aanlalen.

Biotoop

De biotoop van de Vogelwalerjutrer bestaal
u I smale, zwak doorstroomde door grondwa-
teÍ bêïnvoêde stfoompjes. Vrjwel oveÍa in

Inr,'lr .r(.1r: 'h,/ iri^'/r,r !rf l, (],xj.r!rn,l

Midden'Eurcpa saat het om door de mens
geg.aven pêrmanent dooístroomde aÍwaie-
Í ngsgreppe s, oveÍwegend n andbouwge-
b êd. Dê ocaiie bj Osnabruck s een ongeveer
30'40 centmeter breed en 525 centinretêÍ
d ep siroomplê (Íiguur 2). Het substraat s erg
modderig De modderlaag is 10 15 centiÍneteÍ
dk waaÍondeÍ hel zand begint Dii s een
verschil met de vliegplaatser lal A)enasian
mercuriale rcnd osnabriick die veel zandigeÍ
zjn Een opvallende plant s Keine walereppe
(Beruta etecta) die op alle vindp aalsen aan
wezg is (CLAUSEN, 1992) lzie ílsuuÍ 3 & 4)
De eeíen worclen vaak n deze plant aÍgezel
maar heruoor worden ook andere planlên-
soorten gebruikt zoas Beêkpunge fverorlca
becca-bunga) en Rietgas (Phatais atundin
aceá) (STERNBERG & BucHwaLD, 1999). Van
groot belang s het onbeschadlwdê karakter
van de botoop De VogelwaietufÍer s sebaat
bj water dat n het voo.jaar snêL opwamt.
Daarvoof s ongehindeÍde toegang van de
zon tot de botoop essentieel (ScNoRR, 1990).
Opvalend is dal bij Osnabrrlck de slroompjes
in een soort grote brede greppel ggen nrel
een flaulr talud (ongeveer 1:a). WaaÍschilnljk

J-



is dêzê vorm klimalologisch gunslig, omdat
de zon hieÈij een goede loêgang tot het
slroompje h€eft. A e stroornpjes woÍden vooÍ
een gíoot deel gevoêd door grondwaler Deze
kwel zorgt in de winler voor êen constante,
íêlaliet hoge têmperatuur waardoor de kans
dat het wateÍ lot in de bodem dchlvresl

llcdcn voor dc achtcruitgal}g

De VogelwateÍlutrer gaal n Midden-EuÍopa
steÍk achleruil en de populatie bij Osnabrnck
vorml daarop geen !itzonderng. Op deze
locatie is de achleíuitgang te verklaíên doorde
strenge winter van 1995/1996 eenleintensei
en secht getmed beheeÍ en vercechteÍing
van de walerkwa leil. Deze drie facloren dra,
sen waarschtnrtk evenvee bi.
De láNên oveNinteren in de moddenaag
en zi]n zeet gevoelig voor hel dichtvÍiezen
van de boloop (ScHoRR, 1990). Vaak zjn de
brolopen van de Voge waterjufleí daaÍonr ilsvrij
(BuctswarD 1989). Eí zjn slerke aanwijzingen
dat de slrenge winler van 1995/1996 op eén
van de ocaties bij Osnabrlick de reden vaf
verdwijnen s gêweest. In dêze wnteÍ zin
door de lweede aLrteuÍ boÍingen veÍchl op de
vliegplaatsen van de Vogelwaterlufíer. OndeÍ
de 25-30 centimeleí dikke ijslaag bleek geen
water aanwezig te zijn Het s aannemelilk dat
dit de belángÍjkste reden s geweesl vooÍ de
sterke terugval van de Vogelwaierjutrer die in
het voofjaaÍ van 1996 werd geconslaleerd.
Ook in Eereren (Duilsland) weÍd na deze
winteí een sterke achlerutgang opgemerki
(BURBACH & KóNNêSDoRFER 1998). Het dicht
vÍiezen van de botoop is mogelijk ook veÍ,
sterkt doof de steeds kleineíe loêvoer van
kwelwateí als gevolg van ontlÍekking van
watêÍ dooí de landbouw.
Ondanks de kennis over dê aanwezigh,.d
en dê ecolose van de Vogêwalerjufíer bi
de beifefiende waierbeheêÍdeís worden de
slÍoompjes lidens dê vliestijd ol helemaal
niet gemaad, of veel te intenseÍ beheêÍd
Net Lritvoeren van een maaibeurt eidde tol
het dichtgfoeien van het sÍoompje met Riel
(Phragnites austÍalis) en het vefdwijnen van
de VogelwateÍjuffer Bij te inlensieí schonen
wordt een een grool deel van dê vegetatie
en de Ínodderlaag veMijderd. Zek€Í as dit

niet geÍaseêrd gebeurd, is dil van negálieve
nvloed op de Vogelwateíiutrer
Een andere oorzaak die as Íedên vooí de
achteÍu tgang wordt genoemd, s vernietiqing
van de brotoop dooÍ kana isatiê (ScNoRR,

1990).
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Hel oplimale beheer bestaal u I een jaarlijkse
(gefaseerd uitgevoerde) nrêa beLrrt in de peíl
ode eind april, begln mei. Dil gêefrde vegeiatie
nog ongeveer twee weken om te herstellen
vooÍdat de êeÍste Vogelwaierjuffers u tsluipen.
Ook is hei van belang niet in het najaar te
maaien. n de winler valt dan de isolerende
wetkng van de over hel sma e stroomple
nangenae p anren weg.
Hetschonen van de bioloop is noodzake ík om
dichtslibben le vooÍkomen, maar moei niet le
vaak worden uitgevoerd Op de v iegplaálsên
van de VogewateduffeÍ in Beieren wordt nlei
vaker dan eenmaa pêr ver jaaÍ seschoond
(BURBACH & KóN NGSDoRFER, 1998). De ibel
len overnachten in gÍazige ên/oÍ kruidenÍijkê
vegetaliês in de direcle nabijheid van de vooÍt-
p ántingsbioloop. Deze vêgelálies moêiên in
de vlieglid van de VogewaterjuÍíeÍ zovee
mogelilk gespaaÍd wordên.

(itrjrgfnnr orfntunr,,r/..

Is er een IGns in Ncdcrland?

Om dê vraag te kunnen beantlvoorden oÍ
er een kans is dat de VoselwáleÍjuffer zich
n Nedenand kan voortplanien en oÍ er een
popuale te veMachten s, hebben we naaÍ
een drielal aspeclen gekeken:
1 ls de geschikte bioloop in NedeÍland aan-

wezig?
2 ZÍn deju sie klimatoosjsche condiiiês aan-

3 ls het veÍbreid ngsvermogen ván de vogel-
wátêrjufieÍ zodanig dai Nedêrland bereikl

Geschikt biotoop?
De botoop aat zich vegetatiekund g het beste
omschÍijvên als dê bronkruid'associatie íPh!
tonotido íontanae-Montietum), maar heefl ook
kenmeÍken van de associatie van klimopwa-
reÍarcrket (Ranuncutetun hederacei). Deze
gemeenschappen zijn respectievelijk ze dzaa m
en vrij zeldzaam n het oosien en zuiden
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van Nederand (wEEoÁ Er aL., 2000). van de
associatie van kliÍnopwatêrÍanonkel is bekend
dat deze tidelljk dÍoogva len goed kan overle-
ven. De Vogelwateíjufier oveílêeÍl dal echter
niet, waaÍdoor veel vindplaatsen van deze
associatie om dêze reden ongeschikt zullen
zjn. Wat ook opvalt is dat vÍljwelal€ v ndplaat
sen in Í\/idden-Europa ln landbouwgebiêden
liggen die niel al te inlensief worden gebruikl.
Ook liggen alle vindplaatsen ín glooiende
íandzonês van laag- en middelgebêQlen.
Met deze achtergrondinformatie s in 2000
ln Twentê, langs ds oostelijke Ve uwerand
en in Zuld-LimbuÍg gezochi naaf geschikle
locaties. EÍ we.d wel wal, maar niel veel
geschikt leefgebied aangetroffen. Evenwel kon
de aanwezigheid van de libel niet worden
vastgesteld. Van belangvoordeVogelwateÍjuf-
Íer is ook de microkLimatologische ligg ng. IVet
name in Twente viel ons op dat een aanlal
kleine, potênlieêl geschikte kwelslÍoompjes
angs de oever sterk waren veíruigd êls gêvog
van ve|riêsling en achlerstallig bshseÍ.

Hel vercpÍeidingsgebied van de vogelwalerjuÍ-
Íer ligt voor het overgÍote deel in een land-
klimaat: relatief waÍme zomers en stíenge
wnters. NederLand heefl eenAtlanl sch kllmaat
met koele zomeÍs en milde winterc. De kans
op het dichtvÍiezen van dê baotoop is in Neder-
land nauweltks aanwezig, maar daar staat
tegenoveÍ dal de zomers in Nede and wel-
licht le weinig warmle bieden voor de vogel
waterjufÍer. Desalnieilemin komt hel klimaal
in Twenle en Zuid-Limburg oveÍeen met hel
klimaal bii Osnabíock. Hel kan zijn dal in
dll gebied de k tische zomertempe€tuur voor
de Vogelwaterluffer wordt bêÍêkt en dat dê
soorl zich hier alLeen kan handhaven door
de micÍoklimatologisch gunstige voÍm van de
biotoop. Helaas is niels bekend over kíitische
k maalgÍenzen vooÍ de Voge waterjufÍer, maaf
het kl maat van het hooÍdverspreidingsgebied
likt warmere zoÍÍêís le hebben dan hel Nedef-

Voldocnde lcrbrtidingsvcrmogen?
Bi OsnabÍLick is de Vogelwalerjuffer enkele
ma en gevangen op een paaÍ kilorneteÍ afstand
van bekende voorlplanlingsbiolopen. Hoewel
dit in de bioloop van C mercutiale was.
en dus in potênlieel geschikl habilat van d€
Vogelwalerjuffer wed hier noot vooÍtplanting

aangeloond en betretl hel steeds losse, nief
jaarlijkse waarnemingen. In Slovênié is de
VogelwaleÍjuffêÍ bekend als een snelle kolo-
nisator van dooí mensen gegÍaven slrcom-
pjes (KoraRAc, 1997). Uit hel noordwestelrjk
deel van Polen is een eenínalige waarneming
bekend in een gebied waargeschikt voortplan-
lingsbiotoop ontbÍeekl (l\4usaL, 1986). Hieru t
lÍekken wil de conclusiê dal de aistand van
90 kilometer naar NedeÍland te overbruggen
moel zijn vooÍ de VogelwalerjuÍÍer Ook de
aanwezigheid van geïsoLeerde populaiies bu -
lsn het hoofdv€Íspreidingsg€b ed duidl op een
Íêlatef goed vêrbreid ngsvermogen. EchteÍ,
de populatie bi OsnabÍock is klein en beslaat
uil enkêle lienlallen diêíen. Dil maakl de kans
op hêt succesvol koloniseren van Nederland
erg klein.

Conclusic

Onze conclusie is dai de aanwezighed van de
VogelwateÍj'.rfisr vooÍlopig niet te veMachten
is in Nederland. Hoewel de geschikte habitat in
kleine oppervlakten aanwezag lijkt le ztn en hel
veÍbÍeidingsvermogen van de VogelwaterjufÍer
voldoende is s de kans op een populalie
in Nedefland kleln. Het kimaat, ên mogeLik
het onlbreken van de vooÍ de VogelwateíjuÍÍer
karaklerislieke íandzones van middelgebeÍg-
ten, zijn beperkende íacloren. Ook hel feil
dat de dichtslbijzijnde populaties klein zijn en
eÍnstig worden bêdreigd, vergÍoot de káns
op hel succesvol koloniseren van Nêdeíland
niet. Toch loont het de moeite de potenieel
geschiklê biotopen ván de VogelwaleÍiuíer te
bezoeken. Het is immers net helenraa lit te
sluiten dat er eÍgens in Nêderland een nog
onontdekte populaliê aanwezig is. Hêrstel van
de momenleel veÍwaaíoosde kwelslÍoompjes
in Nederland is hoe dan ook gewensl. l\,4et

relêtief kleine ingÍepen door beheer en inrich
lingsmaalÍegelen kunnen deze heÍsteld oi
ontwikkeld woÍden. Dit is een vê.antwoor
delÍkheid van de beÍokken waterschappen,
natuurbêheerders en agrarièÍs Niel alleen
zou daarmoge ik de VogelwateÍjutrer va n kun-
nen proÍiteren, maar ook de ]\4ercuurwateíjLif
fer (zie VL EGENTHART & TERMMT, in prep.),
BeekoeveÍlibel (Ofthetrun coerutescens) en
Bandheidelibel (Synpettum pedenonlanum)
kunnen van deze bioiopen proÍiteÍen.

lltn.hftt1r' 1(2): 3 1: l3
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Summary
Kêtelaa., R., W. Cla$ên, R. Buss€ & J.-L.
van Eijk,2000. Coenagrion onatlD In Euro-
pe and its chances in Thê Nelheíands.
Brachytron 4(2): 8-t5.

Caenagnon ohalun is á rare damselfly ln
Europê wih an inlrigung outposl norlh oÍ
Osnabrlck, 90 klornelêrs írom tho Dulch boÊ
det. Coenagian omálum is presênl here in
very small streams wilh exlen sive Be.ula erecta
vegelaÍor. The spêcies is in senous decline
and is cuíently rêp.oducing in moderalê nufr
bers (lens oÍ ndividuars) al ony one localon.
The main rêasons Íor lhe declinê oi Coera-
gion arnatum n cerfia Eurcpe arê thê cod
wntêr of 1995í996 when many localiiies
became deep iiozen, the láck of management
pÉclice, or roo intensive managêment, habitat
destruclion, dêssication and eulrolicálion.
This arlicle discussês lhe possible occuíence
ol this specles in The Netherlands. ALihough
suilabe habitat is ocaly present and the
dispeBal capacties aÍ Caenagrian omalun
seems lo be Éther wel deveoped, climaiic
condilions and ihe lack oí a large soorce
populalion appear lo be limiting íaclors. For
the m@en| at is nol likely ihal coenagto,
omalum can be €@rded in The Netherands.

Odonata, Zygoplèra, Coenágrionidáe, Coena
gn@ ffiatun. Eanna orccta, distnbulon, decli-
ne, habilal, Osnabdick. Gemany, The Nelhets
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