Een vondst van een populatie Donkere waterjuffers (Coenagrion annatwn) in De Weerribben
A.E. van der Heijden

lnleiding
Op 8 Ínei 1999 weÍd lijdens een NVL-êxcurse
naaÍ De WeeÍibben een vrouwtje van de Don
keÍe waterjuÍÍêr ícoerasron arnatum) se\onden (VAN DER HEJDEN, 1999). De vondsl van
deze soort is spêctaculaiÍ omdat de Donkerê
waiedufíer s nds 1956 niel meer in Nêdêrland

was aansevoffen en als verdwenen werd
beschouwd. GeÍicht zoeken lêvêrdê vêÍVol
gens een lieniaL ma nnetjes eenhveedevrouw'
tlê ên twee landenrs op. Dit dudde êrop dat
ê sprd(e aoesl ztr \d- een (lene popLLdte.
In dit artikel woídt ingegaan op de vondst

Ên \ ndplaar.
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Dê Wêerbbe-

êr op dÊ

verspreid ng en ecolog e van de soort.

wêrd de soort in 20 van de 21 provlncies
gevonden, maaÍ legenwooÍdig is de soort vÍij
ze dzaan en komt voora nog in het zuiden
vooÍ (VaLÍoNEN, T980i HaMÀLÁNEN & VaLroNEN, 1997i pers. med. SÁMr KaRJALATNEN). n
Zwêdên zitn nog maaf een paar poplLates
aanwezis. Op bekende vindpaatsên (voora
in hel zuidên) v egt de soort echler nog in
groie aantallen en de Donkere waterjuffer
sláal eí niet op de Rodê Ltsi (pERs. MED.

Í\,,laRr N PEÍERSoN) In Poen is dê DonkeÍe
waterjutrer stêík achieru tgegaan ên wordt de
soort n! met uilsieÍven bedregd (BuczyNs(,
2000). Ook in hei aangÍenzende dee van Wil

Rusland komt de soort nos vooÍ (KaLKMAN
& DJksÍRA, 2000). In Denêmarken komt de

Ëuropese verspreiding
Dê Dorrê." waler ríê- 'lêea êêr ve'.p-erekt van West Europa tol
Kamtstaika in Oost SibeÍié (GErsKEs & VaN

dingsgebied dat

ToL 1983) Binnen E!ropa ligt hetzwaarlêpunt
vr'r d" \e-pÍêdr g n ZL doo,l-S, a,ld 1"vrê.
Polen en Europees Rusand In Finlênd was
de DonkeÍe wateÍjrffeí fêdeljk agemeen en

#;Élifr&-

DonkeÍe waiêrjuffer nog slechts op éen pláats
PEDERSEN 1996). De meest
zuide jke waarnem ng ool is lit SlêeswijkHostein n Noordwest Dultsland. De aatste
Du tse waamern ngên komen uit 1982 en 1988

voor (HorMEN &

(ADoMBENT, 1994) en de Donkere waterjurier
wofdi in Du lsiand als veÍdwenen bêschouwd.
De nreest weslellkê vindpaats was tol n
de laÍen vÍftg het OostEnsese No.rok De
aatsle waárneming was er in 1957 (llERRrrr
Er ar., 1996). Nederland is nu de meest

westelijke vindplaals.
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n NedêÍland s de Donkêre waierjuffer alijd
erg zedzaam geweest GEJSKES EN VaN ToL
(1983) noênren maaÍ iwee zekere waarne
Ín ngên De eerste was in Groningen in de
19ê eeuw, veÍmoedelilk in de omgevng van
hei Paterswoldse Meer De lweêde zêkere
waarneming was in T924 n het Naardemeer
waar
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in die tjd een populalie moel

zijn

In 1942143 werd de soort weer waarg,ênomen
S1êÍ bij oud Loosdrecht (WasscFrER
1998). Van dêzê (onbêvêsligde) waarnemins
is net bekênd om hoeveel ndivlduen hel zou

nu n De

gaan. Daarna wefd de sood nog twee keer
mêi zekeÍheid waargenomen door leden van
de Nedeílandse Je!gdbond voor Naiuurstudie:
n 1955 (Blokzijl De Weerribben) en ln 1956
(Tietslerkste.adee , Fí es and). Op beide laaiste
vindp aatsen ging hêl om tientallen ind viduên
en weÍd tevens eiaizel vastgesteld.

ê

Hiêrna beef het lang stl Íond de Donkeíe
waierjufíeÍ in NedeÍland. ln 1959 werd net
over de Du lse grens in het Zwilbrocker Venn

t

een mannetle gevángen

I

(BÊCKER 1961).
l,aoge tkeMÍs hêefr dê soort zich in dil gebiêd
vroeger ook aan dê Nêdêdándse kant van de
grens opgehoudên (KETELAAR rN vooRB.).
Ten sotte werd medio mei 1998 vermoedelilk
ook a een vÍouwljevan d ê soort waargenomen
n De Weeibben, maar op een andere locaile
dan de vondst van '1999 (FERS. NrED. KÁRIN
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De vindplaats vên dê DonkeÍe waiêÍjufferin De
Weeffibben is een zogênaanrd petgat, onistaan
dooriurfl,vinning. DitzêÍde peigat vorml ook de
belansrilksle vliespaats vooÍ de n hel najaar
van T997 hêíonldêkte popu atie van de NooÍdse

wintet)ufret (Synpecna paecrscal (GRFFoEN
& U rHooRN, 1998). In hêl wateÍ ls een brede

vegetatiezone aanwezg, voornamelijk van
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Biotoop
De bjotoop van de Donkere waierjufÍer ver-

Klene lsdodde (Typha angustifolia) en RieI

schili nogalvan v ndplaats totvindplaals. DaaÈ
door, en door de wein ge NedeÍlandse waaf

(PhragmiÍes austrclis).Ieí p aalsê is het water

nem

Dê waterkwaliteit is eÍ goed. Utzofdertk
aas vooÍ êên aagvêengêbied ziln hêl srikstoÍ
gehalie (<0,1 mg/l) en het odhoÍosÍaaigehalte
(<0 05 Íng/l). D t komtdoordal schoon, gebeds
vÍeeÍnd water lngelalen woÍdl ên zeek el n de
bodem een buíerende werking heeft. H eÍdoor
onistaat eên situatie van Íelatef voedsearm
wateÍ op êen voedse Íijke bodem
In en rond dê vêgetailezone werden in 1999
tjdêns veÍsch lênde bezoeken maximaal 25
mannetjes en 11 vÍouwtjes gevonden, waar-

ngen, s hei moeilÍk êen nauwkeuige
lijst van kenme*en op te siellen waaraan
een typ sch arrnalum'b otoop vodoet. Alle
Nederlandse waarnêmingen

zjn gêdaan

n

laagveênmoerassen. Echter, in Duitsand werden in Sleêsw jk-Ho siein Donkere waterjur-

rêrs gevonden in mesotroíe hoogveen- en
heideplassen (ScHMrDr, 1978), maaÍ ook n
een vezoeie podêrínet ond ep wateÍwaarvên
de zuursraad de ongêwoon hoge waarde van
pH=9 bêÍe kte (KErM, 1983).
Over het algêmeen kan de biotoop van de

ondeÍ T0 copuas. Bêgin nre 2000 wêrd

Donkeíê waleÍj!Írer omschreven worden as
matig voedsela rrn tot matig voedselrjk, schoon

opnieuweên NVL-excursie naar De Weêrrbben
georgan seerd, ditmêa speciaa voor de

ondrêp maaÍ pêímanent water met een
uilgestrekie water- en oevefp anlenvêgêiaue

a een lanss

gezocht, waaÍdoor het aanta gevondên
exemplaren beperkt bleei tol sechls twee

van vooral grasachUge planten (KETELÁaR, n
vooÍb.). Hel lijkt er in eder geva op dat de
sirucluur van de vêgetatiegoÍdel beangíjkêÍ
s dan de soorlen panlen waaÍ die goÍdê u t
bestaai: dichi op e kaaÍ staandê, slanke hoge

mannetjes (KErEraaR êi al., 2000).

planten mel open water eirussen.

Donkere waterjuffeÍ. Vanwege de kwets
baaÈeid van de botoopweÍd lidensdii bêzoek
de oeverrand van de

veselatiezone

Bttdt\t'lt 1(2): Ió-19

Deze in het wateÍ staande (emerce) vegelate

is niet aleen van belang voor dê inrago's
mêar ook voof de arven. n een Zweeds

kere waleÍiuiÍsrs worden zeden boven open
watêr aangelrcfien en dan nog a le€n aan de
van hel land aígekeerde zijde van erneíse

ondeÍzoek weÍdên larven aangetrofÍen op een
dieple van 15-35 cm lussen de stengels van
voomamelijk Snêvelzegge (Carcx rcslêta) en

godels wateÍvegelatiê (SCHMDr, 1978). Bij
slêchl vliêgweer gaan de dieÍen met de kop
omhoog plat legen een stengel zitlen. Bi

Hotpijp (Equisetun tuy,al,/4 (JoHANssoN &
NoRLrNc, 1994).
VaakwoÍdt de áanwez gheid van kwelgenoemd

als kenmerkend vooÍ de biotoop, maar op de
vindplaats in De WeeÍibben is kwel aÍwezg.
Ook bi veel Fins€ vindplaatsen kan geên
spÍake zÍn van kwel. Oe soorl woÍdt daaí
namelijk vaak aaogelÍoffen op leemplasjes
waarvan de watercpregel hoger ligl dan de
grondwateEpiegel van de omgeving (VaLToNEN, 1980). Volgens BlczyNsKr (2000) is de
soort in Finland ook gevonden op rvieren
In WilRusland is de Donkeíe walerjuÍfer aangetÍofÍen op piaalsen die qua vegelate ove.eenkomen met wat hieíboven werd beschÍeven, maa. die wel droogvallen aan het einde
van de zomer (DrJKsrRA & KoESE. in druki.
Verder naar hêt oosten lijkt de biotoop steeds

veÍder af le wijkên van wat in WestEuropa
wordt beschÍeven. Zo veÍmeldi CoRBET (1999)
de soort van wame bronnen n Kamlsjatka.

benadering draaien de diêren weg achler de
stenge ên zijn dan nagênoêg onvindbaar
(WESENBERc-LuND, 1913).

Conclusies
Door de onopvallende levenswiize, de gelikenis mel hêt Lantaamtje en de koíe, onregematige vliegtiid is de Donkêre waterjuíer

een soort wêarvan de veÍspreiding moeililk
le bepalen is. Om dezelíde redenen s het
niet velwonderlitk dat de aanwezgheid van
een populatie van de soort n Dê WeeÍibben
niel eerder opgemerkt is. Hoewel er weinig
bekend is over het veÍspreidingsveÍmogen van
de soorl, is hel niet erg waarschÍnlijk dat hel

populatie gaat. vílwêl zeker
heeft de populalis altijd al in De Wêerrbben
gezeten maar is de soot hier over het hooÍd
Vast slaal dal de Donkere wateÍjlfÍer eên eÍg
kwelsbare soorl is die in heel Europa slêrk

Lcvcnswiizc
Donkeíe waleíjuffers zijn rnoelltk te vinden
en gernakkêljk over het hooíd le zien. Ten
eercte komt dat door dê geijkênis mel hêt
in Nederland ovêral algemene Lantaamlje
(lschnura elegans). Beide soorlen hebbên

achleíuilgaal. DaaÍ het niel geheel duidelUk
is welke pÍecieze eisen de soort stell aan
haaÍ biotoop, is onderzoek noodzakelijk om
de juiste beschermingsmaaircgelen le kunnên

een donkeÍ êchtedijí mel een lichlê lekening
op de laatste segmenten. Daardoor kunnen
DonkeÍe walerjuffers gemakkelijk voor Lan-
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táarntjes worden aangezien {ScHMroT 1978).
Ten lweede hebben Donkere waterjuÍÍers een
ongewoon koÍte vliegtijd van maximaal dde
weken. Alle Nedeíandse waarnêmingên zjn
gedaan in mei, n Slêeswijk,Holstein is de sood
gevonden tussen eind april en halÍ juni, maaÍ
zoals gezegd nooil langer dan dÍie weken in
helzelfde jaar (GEUs(Es 8 VÀN ToL, 1983).
WanneeÍ de Donkere walerluffer precies v iegt
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Ten deÍde leidên Donkere waterjufíeÍs een
veÈorgen leven tussen de jke vegelatie
die de meesle vindplaatsen kenmerkl. Don-
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A small populallon ol Noriolk Oamselíies íCoenagion amatun) was lound ln lhe lowland
mire The Weeíibben ln líay 1999. Coenagrian
armaium has aways been exlreme y rarê in lhe
Nethedands. Before 1999, Coenaqrion amatun
was onry observed for certain on Íour different
occasions in the Netherands. Beeuse ii had

nol been recorded snce 1956 lhê

fve year study
oÍ lhe laruá liie hsrary oí Coenagian hastulatum

Nodolk
Damselfly wàs considered êxlincl if the Nêtherands. Duing the sutuey in 1999 a lolal oÍ 25
males and 11 females could bê lraced. Du ng
a second visit in [,lay 2000 two males we€
found on lhe same location, As only liltlê is
known about lhê speciês habitat ÉquÍements
n thê Nelherands, lhê habilal characle siics
descibed Ímm ab@ad are discussed. The

C. amtarum (Charpenlie.) in
Noft hern Swêden (Zysoptêra: Coenasíonidae). Odo

recêntly dis@ve€d WeeÍibben-popllation of
Coenagrian amalun inhabrs a wido, dênsely
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vegelaled reed and Typha beLt. which is

ontdekl lÍdens WeeÍbbenexcursie. NVL Nieuws
breí 3(4): 4-5. ríêdedelinsenorsaan van de NedeF
andse Verenisins voor Libellensiudie.
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&

JoHANssoN, F. & U. NoRL Nc, 1994. A

(charpentier)

aid

permanenlly flooded wilh clean, shallow wáter
This seems lo match wih biolopes ás dêscrbed
íor other European locatons. lt is suggested
thal lhe structu€ ofthe vegetátion belt is more

impotlarl Íor Coenagid amatun lhan lhè
actualprcsence oí cenain plant species.

I(elvords
Odonala, Zygoptê€,

Coenagrionidae,

C@nagnon amalum. rediscovory, population,
The WeeiÍibben, habilal, The Nêihodands.
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