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Inleiding
Op 5 juni 1S98 ontdekte de tweédê eutêur
in ê€n gebied bÍ Villersla-Loue (UTÀ/-coórdinaal: FQ 73 95) nabij Virton, enkelê €x€mple-

r€n van de lvercuurwaierjaifer (Caenagian
nercuiale Cáatpentiet) (TERMÁar, 1999). EÍ
waren d e mannetjes en êen vrcuwtlê aanw6zlg, Dê vndplaals komt niet overeen m€t
hel vereisie voortplantingsbiotoop zoals in de
literatuur is besch.even. Met namé dê vêgêle-

tiêsfuctuur wrjkl ai Hel gebied is wederom
bezochl oD 23 mei '1999 door T. Hêssellnk.
R. van Gíunsven en beide auteurs, om een
evenluel aanwezigê populatie vasl tê slgllen.
Enkele tientaflen exemolaÍen C- mêrcuàelê
bêvond€n zich 800 meter stroomafiraarts van

de eersle vindDlaais íUTM-co{trdinaal FO 79
69 56). Op deze plaats is wel eên gêschlkt
voortplantingsbiotoop aanwezg, wát mede

bev$tigd werd door ênkelê copula's. Hiermea
is 6€n tw6€d€ populatie in Belgié vastgêsteld.

Door de recenlê heÍontdekking van de
uitgesloru€n gewaande Donkerc waterjufiêr
Coenagion arnatum,lijkt het niet onmogelijk
dÊtook snder€ verdwenen libellensoorten toch
nog In N6d6 and voorkomen. De aanw€zlgheid van C. neÍcuiale in de omliggonde
landen en de onoDvallênde biotooo aldaar
(GoFFÁRT, 1991; BucHwaLD EÍ aL., 1989i BucH-

waLD, 1994), maken deze soort

tol

goede

kandidael voor h€ronldekking in NedêÍlend.
In dit arlikel zullen \Ne ingaan op de ecologi€
en bioloopvoorkeur van C. mercwiale. O<nr
b€schÍijvingen van voortplanÍngsplaatsen in
Noordwest-Eurooa samen te vatl€n. wordt
gsprobe€rd een beiêr zoekbeeld voor NedeÊ
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rr4,.r,i.i.) n.bii Vift on (B.).

BrdchttMn

Mat /,Íija CoenàtÍion mercvialeÍound Mal

5(l&2): 3-7

Verspreiding van Coena3zion
met'curiale in Noordwest Europa

Uil

Nederlênd

zijn twee zekere

vondsten

bekend: één mannetje bij de Plasmoen (Limburg) in 1903 en éen larvehuidje bij Win-

lerswik (Gelderand) in 1e26 (GETJSKES &
VaN ToL, 1983; NVL, in prcp). In Belgié
we.d C. mercuriale vanal 1955 niet meer
waargenomen {GoFFARr, 1991), lot in 1984
een populalie bijFocêntwerd onldekt. Dit is lol
onze waamemins (ziê riquur 1) de enise resterende popu aiie van Belgiê (GoFFARÍ, 1991).
VeÁet ka.r,t C. nercuriale zeeÍ veÍspeid voor
in NoordwesfEuíopa en s daar erg kwetsbaar
(Z MMERMAN, '1989; EwERs, 1999; KLETN, T999i
STERNBÉRG Ér

door zwak slromend water met eên brede
oeveÍzone waadn een geêidelijk veÍloop van
êen emerse (30 70%) naár een ondêÍgedoken vegetalie (1-20%)aanwezig is (BUGHWALD
1994). ln deze vegetatie worden doo€aars
eitjes n hel plantenweefsel afgezet (|\,4ERRT,
1983). Factoren die de bioloop karaktêíserên
zijn samên te vatien n viêf hoofdpunten (zie

iabel

.

(BucNh,aLD, 1994i STERNBERG ET AL., 1999).

De biotoop ligt dan ook ln de vole zon

.

Biotoopvoorleur cn ccologische

meêstalwoÍden aangeirofien in de biotoop zijn
Kleine walereppe (Aelu/a erecta), Watermunl
(Mentha aquatica), Witle wateÍkers (Nasiurtiun afficinale). l,{oerasvergeelmij-niel (Myosof/s palrslrls), Blauwe waiereÍeprils (Veronlca
anaga is-aquatica), Beekpunge (U beccabunga), Puntig en Gekroesd fonteinkÍuid (Polamogeton mucrcnatus en P ctspls) en verschillênde grasachtigen als l\,4annagÍas (Gtcera
i/u,tars) ên Gewone waterbies {E/eochalis
paiusirs) (GoFFARr, 19S1t BucHWArD, 1994).
De biotoop wordl doorgaans gekarakteÍiseeÍd

Tabel I

lvalge tot ge nge slroming is een vooÊ
waarde om de min rnalê zuurstofconcentraÍe le waarborgen (BucHwaLD 1989). SleÍke
slÍoming verlaagl de gíoei van de noodzá-

.

n de habital van

^r..

l99t)).

1989;

Permanenie watefaanvoer is vereist omdat
van de habitai. In Dutsland zijn populaties

verdwenen door vêrdroglng

,

(BucHwaLD,

1S94).

Water van min maal4 - T0 "C, ondeÍ invloed

ef grondwaler staat garanl voor
relatieve hogerê walerlempêraturen ttdens
de winieÍ. Dit is voora van belang voor de
submerse vegetatie de enige plaals waaÍ
de larven zich ophouden. (BucHwaLD, 1994;
STERNBERG Er ar. 1999). HieÍdooÍ onlstaat
een kenmerkend kalkrijk en basisch miliêu.
DooÍ dê bovenslaande hoofdpunten in achl te
nemen, kan een zoekbeeld gevormd woÍden
vooÍ de lvleÍcuuMaterjuffer dal er als volgt
uiiziêl: Brede oevers met een geleidelijke oveÊ
van kwel

Oitunt.li rtthMl hnht.tt tBL( nr^Lr), I989:
slLRN$LR(i L] \... l9L)9)

Parameter
Optma e stroomsnêlhed beek
Optma e stroomsnelheld hab iai lêruen (tussen vegetatie)

Eênh€id
0,1 - 0,35 m/s
0,01 - 0,10 m/s
Ondiep (l - 20 cm),
zeldên malg diêp (20 - 60 cm)

sievis (zandbedekkins)
Dekkingsgraad emerse vegetat e
Minimale 02 concenlraiie

de

de larven niet aangepast zijn áan uitdroging

Tablc I

(:ritcrir voor oftnnral hrbnat (Bu( ri$hLr),
Sriin\roRc rr

(maximaal 20% beschaduwd).

kelijkê walerplanien

aspecten

van dê plantensamenstelllng, waaÍblj andêÍe
ecologische aspecten als bÍzaak gezien k!nnen worden (BUCHWALD, 1989). Planten die

êtlanto mediteÍanesoort

en slelt hoge eisen aan water- en luchttempêÍatuÍen in het voortplanlingshabiiat

aL., 1999).

Het vooítplantingsbiotoop van de l\4ercuuÍwatêrjufÍer laatzich goêd beschrijven aan de hand

1).
C. mercur'ále is een

Oplimaal30

60%

2,5 - 3,0 mg/

Àraliglol zeêr basisch (pH

115

750

!S

6,8

8,5)

gang naar een uitgebreide subÍnerse vegetaUe, met planlensoorten als Keine wate€ppe,
Watêrmrnt en Beekpunge diê van bêlang zijn
voor de laruen Zwak lot matig slromende
beekjês d e onlspingen uit bronnetjes du den

Coenagriotl mercuríale in Ncdcrland?

grondwater De
meeste v ndplaaisen in NooÍdwestEuÍopa zijn
if cultuurlandschap te vinden (BucHwaLD Er
aL, T989i GoFFART 1991). Bomen en sÍu ken
ontbÍeken hleÍ vaak waaÍdooÍ de habtal van
de larven vo edig n de zon ligt. Eên voofbeêid
h eruan is de plaats nabij Virlon (rsuur 2). Hier
slfoomr een smal beekje met brede ên ruige
oevers, wááÍdoor het wáteí niet te zlen is. Pês
bj nader onderzoek blêek ook hier een stêvige
zandbodem aanwezig le zjn.

De noofdgÍens van ziln areaal wordt

op nvoêd ván kwel en oi
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Aan de hand van de uiigebreide voortplantingsbiotoop, zal gericht gezocht kunnen woF
den naar de l\,4eÍcuuMaieduÍÍer in N-êderand.
hier
berê kl waêrdoor het goed mogelijk is dai C.
nercuriale ret ir Nederland voorkomi (Bos &
WasscHER 1397). De warr.e zomers van de
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aatsle jaÍen zouden ertoe kunnen leden dai

het lJsseldal werden een aanlal

dê aÍêaalgrens noordeliker konrl le liggen.
C. nercunale staai niêt bekend als goede
vliegeÍ (NVL, N pREp.), waardoor de kans
op uitbreiding naar NedêÍland beperkt blijÍt.
D. Gfoenêndijk heeÍt op 10 juni 2000 eén
vtouwïje C. mercunab gevonden, 3 km ten
noodoosten van VilleÍs-a-Loue. Het is niet

beekjes in de omgeving van Epe gevonden.

duidelijk of hei hier om een zwervend exem
plaar gaal, omdai de plaats vo doet aan het

geschetste zoêkbeeld De waarnêming van

enkele N/ercuuÍwalerjuffers

(IERMAAT, 1999)

op enige aÍstand van de gevonden voorlplantingsplaals nabijVidon du di op bepe*t zweígedrag van lmêgo's. DeÍgelijk gêdrag wordt
bevestigd dooÍ JENKNS (1998). Larvale drift
geschiedt enkel over korte aistanden (NVL,
rN pREp.), waardoor verspreiding bepêíkt blijft.

Hel is dan ook niet zeker of hel doorgaans
om zweÍvende imagos of zwervende larvên
gaat.

Populaties van C. mercuriale in Noordwest
Europa bevindên zich voomame ijk bij weide
beken en greppels vaak gelegen in een cul
tuurlandschap (BucHWArD 1989 & 1994; GoFFARr, 1991i STERNBERG Er aL., 1999) als

akker

land oíbêweide graslanden. In eeÍste instantie

een biotooptype wêar Ínen snel aan voorbí

gaat. In NedeÍland zÍn voldoende beekjes
door culiuurlandschap aanwezig, hoewêl veelal de esseniiële invloed van kalkrijk kwel- en
grondwater onlbreekt. Deze invloeden zijn wel
ie vinden op de oveÍgang van stuwwallen naar
lageÍ gelegen nvieÊ of beekdalen, zoals de
sluwwal van Nijmegen, in Twênle, Achterhoek
en Veluwê. Hetzelfde geldt voor beêkjês in
l\,{idden- en Zuid-LimbuÍ9, die onder invloed
van grond- en kwelwater slaan. Oude Nederlandsê waarnemingen komen ook uit deze
gebieden (GErJsKEs & VAN ToL, 1983 Bos &
WascHER, 1997).

Receni is bêgonnen met het bezoeken van
potentieel geschikte locatiês: een beek bij
Elsoo (1.) leêk aan hel seschetsle zoêkbeeld

geschikte

Ook in Twente bij OolmaÍsurn en in Zuid'
LimbuÍg in hêl Gulpdalzijn veêl kleine beekjes
aanwezig. Hoewel hel om kleine stukjes gaai,

zijn dit wellicht dê meest voor de hand iggende plaalsen om naar de I\,4eÍcuuMateÍj!ffer

Tot slot
De fvlercluíwaterjuÍfeÍ bevindt zich wellicht
dichter bÍ Nederand dan gedacht woídt en is
in Belgié misschien op meeÍ plaaisen ie vindên
dan tol nu loe bekend s. Het is rcadzaam om
niet aleen in Nederland, maar ook in België
te zoeken naar de MeÍcuurwalêrjutreÍ. Dil
kan heldefteid verschatren over de dichtslbijziinde populalies. Mochide ÍVercuuÍwaiêÍjufier
Nederland a op eigen kracht hebben bereikt,
dan za deze waarschijnlijk eeÍst in Zuld
LimbuÍg gêvondên worden.
Gezien de kleinschaligheid en specifieke eisen
van de biotoop is hêt zêer moeilijk om geschlk-

le pláatsen aan de hand van staftaartên
le lokaliseÍen. Dit gêldl met name voor de
potenleel geschikte plaaisen in Twenie en
het Gulpdal. Mel behulp van het gêschetste
zoekbeeld kan nu gerchl gezochÍworden naaf
de [,4eÍcuurwateÍjufíer in Nederland.
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ands weÉ re discovered. We describe the
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n daes mostly ignorêd by many obserueB.
Our descripton of the ecolog @l €quÍements
may enable observec to search mo€ specmc
íot Cóenag on nercuiale in The Nehenands.
Thê iniux of other southem species and lhe
receni discovery of a new population in Belgum give hoPe forsuccess.
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