
De blauwoogjuffer: Waarom "Cercion"
eigenliik Etythromma lindenii moet heten

K.-n.8.

Inlcidirrg: een roodoogiulïer rnet

blauwc ogen?

Van EUK & KEIELÁaR (2005) gaven een oveÊ
zchl van dê Nede andse opkomsl van de
Kanaaljljlet \Cercian /lndêrri (SErys, 1840)).
Vorig jaêr weÍd dooÍ molecular ondeÍzoek
bewezen wat êigênlitk al ell jaar door laÍvale
kenmerken bekend was:de KanaaljuÍÍeris ver-
want aan de Kle ne roodoogldÍet lErythromma
Írdulr,7r (CHARPENT|ER. 1840)) en Grote rood-
oogjulÍer (E. ,alas (HaNSEMANN, 1823)) Deze
veManlschap is zo nauw dat het beler is van
Erythrcnma lindenii \e spreken. In dl arlikel
woÍden de geschiedenls en ifhoLrd van de
argumenÉn samengevar.

Larvcn: borstclige buikies

Heidemann & Seidenbusch {1993) plaatslen
E. lindenii als eercle 1n het geslachl Fry'
thronna. Zj deden dit aan de hand van de
unieke aanwezgheid van talrijke slekelachlge
boÍslelharên op dê ondêzijde van de achleÈ
lijÍssegmenren van de larvenvan E.lindenii, E.

Diikstra

najas er E. vltidulun (flguur 1) In kenmeÍken
van het vafgmasker anlennen ef caudale
lamellen Ljken de drie ook veel op elkaar, oí
litkt E lindeni meeí op E. najas oI E. vnidulun
dan beide laatslen op elkaar lijken.

Gencn: geen (,'rrrioa nrcer

WEEKERS & DUMoNÍ (2004) vergêeken vêr
delen van hel DNAvan E lindenii, E. najas en
E. viidulun .nel dat \ar enkele Coenagion-
en Azialische Cercion'soorlen. Zii vonden dri€
gÍoepen: èén mel alleên Coenagnon sooíen,
éen met de Aziatische Cer.ior-sooÍien en éen
met E. linctenii, E najas en E. vnidulum llquul
2). Dê oveíeenkomst an hêl ondeÍzochle DNA
lussen E. nalas en E r;ndenii was groter dan
die tussen E ralas en E vindulum. De auleurc
zagen hieÍin beveslging dal Cerclo, een syno-
ne'r, is van Erythronna. Aangezien de naam
Erythrcmma al in 1840 door Charpenlier was
ingevoeÍd, maar Cercto, pas in 1907 dooÍ
Navás heefl de eersigenoemde vooÍáng
Omdal E. lindenii de lypesoorl van Cerclo,
is (de soorl die hel geslacht delinjeeí), kwam
de naam Cercton le vervallen en was voor de
Azialische soortên een nieuwe naam nodig:

Aanhangsels: iuffels mct staarties

NavÁs (1907) creëerde hêt qesacht Csrclo,
op basis van de lange bovensle achleÍlifsaan-
hangsels van het mannetje (Íiguur 3). WEE(ERS
& DuMoNr (2004) merkten op hoe groot de
gelljkênis was in de bouw ván deze aanhang-
sels bi E. lindenii. E. najas en E. vindulun: dè
sterk veíengde punt e'ndigt in een dubbele
haak, telwijl aan de basis een grcte tand slêat
(Íiguur 4). Overigens is dit alleen biivoldoende
vêrgrcling duide ik zichtbáaí en vêÍschiLlen de
soorten op details. De ondeÍsle aanhangsels
zijn in conlÍasl zeeí koít ên nagenoêg idenliek
bt dê dÍie sooden.
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Vlerrgcladering: rlccrccllige

vlcugelt()l)pen

Al ruim een eeuw is vleugeládering de voor-
raamste basis voof de indeling van Íamiles
en geslachlen binnen de Odonala. Sleeds
vakeÍ bliikt de waaÍde van deze kenmeÍken
niet in verhouding te staan met de hooídÍol
die vleugeadêring in de libe lenlaxonom e
qespeeld heefl. lvlei nanre bnnen de waleF
jufferÍamilie (Coênagíiondae) s dê adeíng
sleÍk vereenvoudisd en s zij daa.om zeer
eender tussen de geslachlen. Toch delen de
die Erythrcnna soonên een klêine ovêÍeen
komst:de cellen langs de vooÍrandader lussen
het ptercsligma ên de vleugeltop zijn dikwils
verdubbeld, vooÍal in de achtervleugê. Dit is
het steÍkst bij E /ralas en het zwaksl bí E virl-
dulum. Overigens heêft Enal/ágna d t kenÍneÍk
oak. maar Coenagrion niel.
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Tekening: een vals blauwtjc

Door zijn overwedigende blauw zal edeíeen
E. lindenii eetdet verqe ijken met andere
blauwê juffeÍs, de walerjuÍÍêrc \Coenagrion)
en de Warersnuíef \Ena agna cyalhige-
/um), dan met een Íoodoosiuffer (Íiguur 5).
Inderdaad vonden AGUESSE (1968) en enkele
lateíe áuleurs het overbodig om dit blauwlje
in een eigen geslachl te plaalsen: zij spÉken
van Coenagrion lindenii. Íoch valt een êanlal
verschillen in de vefdeLing van blauw €n zwarl
op: (1) de achleroogsvlekken zÍn aÍ,vezig
of geíeduceerd lot slreepjesi {2) het lweede

achlen jfssegment is bovenop oveÍ de gehee
lengte zwarti (3) het anlaarntje' s naaí de
achrer jfspunl verschovên dooÍdat hel achtsle
s€gment bovênop ulgebreid zwart is, lerwijl
hel negende en liende segment grclendeêls
blauw zijn. Dil zijn alledrie overeenkomsten
mêt E na./ás en E. vi.idutun. waatbii de
blauwe tekening nog veídeÍ is teruggebrachl.
De achteroogsvlekken zijn hier geheel veÊ
dwenen hel lweede sêgÍnent is bovenop
uitgêbreid zwart €n hel anlêarnije is even-
eens verschoven. De kenmefkende zwartê X'
bovenop het liende segmenl deell E. viidulun
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Oogldeur: feloog juffers

Het lijkt tegenstÍijdig om een jufiêÍ rnêt blauwe
ogên in een geslachl tê plêalsen waarvan de
naam leiteílijk "rcde ogen" betekeni. Ondanks
de schijnbaaÍ tegengesteldê oogkle!r van E.
lindenii ten opzichle van E. najas en E. vindu
/um zil juist daaÍin éen van de meest in het
oog spÍingende oveÍêenkomslen. De blauwe
(soms groene) ogen van de andeÍe blauwtjes

lcaenagnon en Enallagna) hêbben de boven-
helft sieÍk verdonkerd, bijna zwaÍt, waadoor
ze nauwelijks contÍasleren met de zwarle
bovenkop. Bij de drie F/ylrrcmma-sooÍen ont-
bÍeekt deze donkere oogkap echter, waardoor
de ogen íel afsteken (figuur 5).

Gedrag: aflceer van de oever

De vastgestelde veÍwantschap sluil goed aan
bij de biologiê van de belreÍfende sooÍien. In
tegenstelling tot de meesle andeÍe Europese
waterjufierachtigen (Coenagionidae) miden
mannetjes van E. lindenii. E. rl4:as en Ê
vnidulum de wate*ant, maar vètkiezen ze
zitplaatsen op bovên hel wateÍ uil stekende
of drijvende waterplanten veÍ van de oever
h rust houden ze de punt van hêt achterlijf
vaak lichtjês "opgewipl" (Íguur 5, dil is vooÍal
bekend van E /iaden,;i en E. vindulun). Vanuiï
dezê zitplaatsen maken de mannetjes snellê,
scherende vluchten oveÍ het waleroppeNlak.
Dit is in tegenslelling met de tÍagere, schok-
kerige vluchl iussen dê vegetatie van veel
Coenagrlon-soorlên. Ook de eiaÍzet geschiedi
dooÍgaans niet in de oeverbegÍoeiing.

Discussie: waarom verandeÍen?

De argumênten dal de kanaaljutrer een 'ïood-
oogjuffer" is, zin overluigend, maêr moelen
we daarom het veÍtrouwde 'Cercion laien
vaÍen? Geslachtsnamen zijn bedoeld om
nauwveÍwante soorten als zodanig te benoe-
men. l\,4ogelijk zijn de lwee roodoogjuffers E
najas en E. viridulum niet elkaars nêuwsle
veÍwanten, maar siaat één van beide dichteÍ
bij E. lindenii. Het zou daaÍom oniercchl zijn
om een nauweÍe veÍwantschêp lussen de
twee roodoogjutreÍs le suggeÍe€n dooÍ F/y-
thromna en Cercion op de lÍaditionele wijze
te blijven gebruiken. Die lraditie komt voort uil
de subjeclieve wijze waarmee we naaÍgroeps-
kenmerken kijken. Door het oveÍweldigende
blauw van E. lhdenil en de rodê ogen van E
najas en E. viridulun hebben we deze sooÍten
eigenlijk nooit goed met elkaar vêrgeleken,
waaÍdoor we veel overeênkomsten oveÍ het
hooÍd zagen. Toch is vooÉl die blauwê kleuÍ
als kenmerk weinig waaÍd, aangezien een
blauwe grondkleur bij wateÍjufÍerachligen oveÊ
heerst. WaaÍschijnlijk is dit hel oorspronkelijke
kleurpalroon binnen de groep, waardoor hel
slecht gebruikt kan worden om geslachlen
zoals Cerclon te deÍniëren. Ve€elijk hei mel
schubbên, haren en veÍen bÍ gêwêrvelde die-
ren. Harcn en veren zjjn aígeleid van schub-
ben en kenmerken de zoogdieÍên en vogels,
maar reptielen (hun voorouders) woÍden niet
doorschubben gekenmerkt, aangezien die ook
al bij hun voorouders de vissen vooÍkwamen.
Pas bÍ een reconstÍuctie van de afstamming
van sooÍten, zoals WEEKERS & DUMoNÍ {2004)
voot EryÍhromna deden, wordt duidelijk welke
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kenmeÍken ooÍsprcnkêltk zijn en welke aíge,
leid. Wellichl zijn de íode ogen en hel donkere
lchaarn aÍgêleide kenmerker die Err'thromma
deÍniéren, maaÍ heefl zich bj E. lindenii een
iêÍugval vooruedaan nêar het oorspronketike
blauwe lichaam mel blauwe ogen. Desalniel-
lemin behield E /irderti voldoende gedeelde
afgelêide kenmerken, waaronder de íette
ogen, waaruit zijn positie len opzjchte van F.
najas en E. viridulun blijkt. Een allernatieve
hypothêse is dal E. nalas e. E. viridutum ona.{-
hankelijk de kenmerkende Íoodoosiuíerkteu-
Íen onlwikkelden, maar F. /indeai niet.
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Summary
K.-D.B. OrJKsna, 2006. The blue-ey.d
dams€líy: Why "Cerc,or" should bê cál
ted E.ythronna lindeaii. Brdchyríon Al2ll
20-24.

wEEkERs & DuMoNr (2004) prcved thrcugh
molecular sludies what HEDEMANN & sÊroEN-
BUscN (1993) al@ady sugg€sted by larvat cha-
ractèrs Caoion is a syno.ym ol Et,lhrcnna.
Compared lo Europêan C@ragrbn and E êf
Iagma sÊctes, Etylh.onda with rhe indusion
of E /tndeni, diíê6 by: (1) Nlmercus bristles
on the ladal slernites (2) SimilaÍities in ONA,
(3)Elongaled cerc with biíd iip and large básál
toolh; parapÍocls reduced to small poinls. (4)
Subcosla cells distal ol prerostigma oíen
dupli€ted, especially rn hindwing (5) Redu.ed
posl@ular spors (6) Complêlêly bláck do6um
ol abdominal sêgmênl 2. (7) Blue abdominál
'taillighf shffed disraly to sêgmenls I 10 (8)
Eyes b ghlly colo!.ed without bácksh doÊ
s!Ín conl.asting with black dorslm of h€ad,
(9) Reprcductive activity on emergenl and
fl@ting vegetation away írom rhe shore
Íhê blus body and eyes oí lindenii pGsably
represênl a reversal io a pl€siomorphic charac,
ler stal€. This relatively minor d fíerencê wilh
olher Erythlomma species has led to tho 1rà-
dilional assoc alion ol E. /irdenli with taxa thàt
are meÊly superficially similar (likê Coêrá-
grbn) a.d the oveEight ot its rtue identiry
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Odonala, Zygopterá, CoÊnagr onidae, Cercion,
E$hrcnna li nde n i i, rarc.tafiy
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