
De toename van de Vuurjuffer
(Pyrrhosoma nymphula) in het
westen van Noord-Holland

R.
Inleiding

Op 14apn|2001 werd door de KNNV Defl Het-
der en omgeving een regionalg actie gestart
wearbij gevraagd urêrd aan all€ leden en
inwonêrs van de NoordkoD om l€ kiiken naar
de Vuurjuffer lPynhosona nymphuta). Hèt
b€fof hêt qebied vanef Schag€n tot en m€t
Texel. De vuuÍjuffêr leent zió goed voor een
dergelijkê actie, aangezien de sooÍt vÍiiwel
niet tê veíwaÍÍên ls met anderc libellensooF
t6n (ÍguuÍ 1). Via d€ media €n met behutp
van folders en posleÍs is de sooÍt lokaal
ondeí de aandscht gêbraó1. Tevens is er
landelíke aandacht geweesl in het radiopÍo-
grámínê VARA'S Vroêge Vog€ts. In dil artikol

Manger

wordt geuactt êen beeld te sóetsen van de
íecente verspreiding van de Vuurjufier In hel
weslen van Noord-Holland, met namê in de

Verspreiding en biotoop

De Vuu4uf€r koml voor in gêheel Europa, van
hel Middellandse-Zesgsbi€d, inclusiêÍ Nooro-
Afflka €n Kl6h-Azè. tot halvêÍwege Scandina-
vië (GE.s{Es & Va\ To- 1983). Op de hogere
zandgronden en in laagveengebieden i6 de
VuuÍjuferalgemeen De VuuÍjuffer \Nes tol 't 998
zeldzaam in hêl weslen van NedeÍland. Op de

FlSuur I
Mánncric vuuduÍÍcr (r?i,'Ítt@,nd,!,,ï,tÍtd).
l)r Íorok in .lir ínilel ziin biiéan klein€
tuinviiv€r in Dcn Hcldcr gcm.Àkt.
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Nederlandse waddeneilanden is hij niel aan-
gelroffen. Wel is er een waarneming bekend
uit 1995 van RoltumeÍplaal. In Duitsland woídt
de VuuÍjuÍÍer spofadisch op de waddeneilan-
den gevonden. Vermo€deliik ziin dir zwêrveís
(BRocK, 1997t RErÍrc, T997i EwERs, 1S9S).
De oudste waarnêming van dê VuuíluffêÍ in
NooÍd-Holland siarni uit i920loen een paarlje
Vuurjutrer bij BeÍgen aan Zee werd veÍza-

De VuurjuÍÍeí koml vooÍ bij slilstaand en zwak
stÍomend waler (Bos & WasscHER, 1998). Hij
houdt van dichle vêgetatie en veÍmijdt grotê
open wateÍen. De soorl is plaalstrouw en is
een niel zo goede vlieger. Uit ondezoek is
gebleken dal slechls een klein percentage
ndividuen uit s€n pop!lalie (0,5 3%) gaat
zwerven. ÍVogelijk worden juisl de pas uitge-
slopen VuurjuÍÍers door de wind verspÍeid
(STERNBERG & BucHwaLD, 1999). De soort
vliegt echtef zelden meer dan zes rneieÍ wan-
neêÍ êen indivldu nêl utgeslopen is. Tevens
verloont hij een sterke tendens om voor de
voo.tplanling terug le keren naêrde poelwaaÍ
het individu is uitgêslopen (CoRBEÍ, 1999)-

Huidige versprciding in Noord-
Holland

HierofdeÍ wordl de vercpÍeiding van de Vuur-
jutrer in de veÍschill€nde NooÍd-Hollandse du n,
gebiêden tol en mei 2001 besproken (íguur
2). GetÉcht s orn een zo volledig mogelllk
beeld te scheppen. Het landelijke daiabesland
(NvuE|S^/lindersticht ng). bijgewerkt lot en
mel 1999, is de belangriiksle informatiêbron.
De gêgevêns van 2000 en 2001 zijn van ver-
schillende waarnemers afl(omstig. De gege-
vens van het NooÍd-Hollands Duinresêívaal
en de Noordkop zijn hel meesl volledig. Door
de Acu€ Vuurjuffer zijn in 200i meer gege-
vêns uit de Noodkop veÍkfegen dan noímaal.
Bovêfdien zijn door de actie ook gegevens
ván eerdere jaren dooÍgegeven. Van zud-
KênnemeÍland ijken de gegevens van 1999 en
2000 van dê Vuudufier volledig De gegêvens
zijn aftomstig uil de waa rnem ingenoverz ichten
van desbel@íende jaÍen van de Libellenwerk-
gfoep Zuid-Kennemeíland (VaN VELZEN & VaN
TRGr,2000i VÁN VÉLZ€N,2001). Van 2001
wáíen nog niel alle gegevens beschikbêar,
maar ziin btvooíbeeld vooÍplantingssucces-

Zuid-Kcnncmcrland
In de NedeÍlandse kusrstrook is de VuuÍiuffer
hel eersl in Zuid-Kennemeíland waargeno-
íneó. Reêds voor 1950 wêrd hier van de
soorl meldrng gemaakt (wasscHER ET aL.,
1995). In 1994 wodt de VuurjuÍÍer (lwee
mannetjes) gemeld in de bêbouwde kom van
Zêndvood. Tussen 1990 en 1994 zou de soorl
al in deAmslerdamse Waterleiding Du nen zijn
waa€enomen (WasscHER Er aL., 1995) VanaÍ
i995 zijn er zekere meldingen en in 1998
woídl voortplanting vasrgesteld. De belang-
ítkste vindplaats alhie. is de Oosterduinrel
De aanleg hiervan in 1996 heeÍt de leefom-
slandagheden voor de VuurjuÍfer waarschijnliik
verbeled en geleid tol hogere aanlállen. Het
vermoeden bestaal dat dê kernpopulalie in
dê Oosterdurnrel eerder al uit tientallen indi-
vid!€n heeft bestaan en dat ef eders in
Zuid-Kennemerand keine populaties aanwe-
zig waÍen (schrft. med. J.W vaN VELZEN).
In de duingebieden lviddêndlin en Duin en
KruidbeÍg werden Vuurjuííerc voor het eersl
waargenomen vanaÍ respectievelijk 1995 en
1997 (DrJKsrRÁ, 199S). In Duin en KruidbeÍg
zin in 2001 ongeveer 50 laNehuidjes gevon,
den (schÍií. med. J.W vaN VELZEN). Dit iaaí
was de VuuÍjuíerin mei, hoewelin lage aántal
lên, in voornoemde duingebieden de meest
vêrspreide soort en was zelfs een exemplaar
aanwezig bj de Zuldpiêr van lJmuiden (schíft.
rned. V KaLKN,taN).

Noordllollands DuinÍeseÍvrat
De eeGle VuuÍjufiers (eli exemplaÍen) ten
noorden van het NooÍdzeekanaat werden in
1999 wêargenomen bij het kanaal aan de
Hehweg. In de omliggende dorpen langs de
duinrand weÍden ook Íegelmatig VuutuÍfers
waargenomen bij luinviivers (WTJKER, 2001).
h 2000 werden door Arnold Wilker in het
duinresetuaat 38 exemplaíen gezen en in
200'l waren dal er 304. VanaÍ 2000 is in
het gebied levers voorlplantng vastgesteld.
Aan de l-lelmweg, waar de VuurjLrffeí voor
het eersi werd waargenornen, weíden in 2001
In twee bezoeken in totaal 181 Vuurjuffers
waargenomen (schrifl. med. A. WJKER).

Noordkop: Resultaten Acric VuurirtltcÍ
Nel als in hel Noord-Hollands Duinrcservaat
weden de eerste VuurjuÍfers in 1999 in de
Noordkop waarsenomen ([4aNGER, 2001). Dit
waren derlen exempaíên in de gemeente
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VcrsÈriding vo dc VLutulfcÍ in Noord-Holhrd
vrr 1997 2001. Arntrllc. zii'r n'rxin., gcslorcn
íOrn gcr.n vooftplrnting tun (vt).

D'Í,/,Ii,",y' Py.nonnM nynrphul. tr N,,rl-H,/-
l nl.fiur 1997-2Ol)1. Nhn)u. or rh:o l n,*imr,
dNtl futr nulit\tu nyn t(riar.
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Een tuinvijvcr nadcr belel(en
(tndtÍ {lc VNr jrffcr rich iI dc Noordlof v.orrl in lL'incn gcvondcn wodr, Nil ik gËrg tcf illuÍrarie
ccf l)o|!hrie nr crn tuirlijvc' rrdcr bclichtcn.
l( nec'n nijn rigcn tuin rl' voorb.cld. sin<ls 1999 ziin dric vijv.rs r.nrvcrir. uDcliik !!n gÍÍc
(3 mr, lioo hÍ .n aí) c di.p) .n twcr ldcircrc (0,5 nrr. 80 lircr rn 30 cnr di.t)) Zc L.v!u.n
!.cl wrtcÈ cn ocvcThntcn (ilgitrÍ 3) ltdilóÁ. zorls dc Kcinc wÍ.sihnluder, Brinc kikhci
(;.wdn. t)&l cn diveÍsc Ín)ricn \rrtcrÍ!)lkcv.s, zijr ur\ycrig OP 30 rffil 2001 Ag ik dr rcrstc
unsluipcnd. \uiL,ri(r' (nguu, +) l) ,nr hcb ik bilg.houde. \ocvrd VuutLrffcrs .r ui{g.sl.prr
riin. Hct hl.ck drr in .cn rijdslrsrfk vrf rwlrlI drscn vc.r1i.n \rnfjuiÍcrs uit dc tllcc klcine vijvcrs

lckiop.n lvrran Hct is t_vpisch voor voorjàxrnib(llef drt hct {rootsc dccl lrn dc pfuhtie bnucr
cnklc dxgÈr Íi(slu\Í (SÍERNBÉR6 & BucHwaLD, 1999) 1). gLoorn. vu de dric viivcÁ lcvcrd. g.dr
d,ltcl lÍvrlruidjc op. Brlnr mci rv^s dc tcn]|)cmrrtr'. vrf het rvaicr nr d. kl.in. liÍcN s ..htcnds
ongcv..r 1.1 !(l l). torl{ntu'f vu dc bo\,ostc lijf cd indfr vrn |cr oppcrvldrresaicr in dc
kkinc vitvc,s wN 3 "c hogcr drn in dc gÍÍ. !ii!.r N1o$liik zorgi dcr. Èog{. rvnrorcrrpehruuf
vo.r.u, (cdeÍ en d&doo' {cctsvollcr uitsluirn vd dc $o'r
Vrr .1.1n hrvc dic Tich .ir (1. ot}tryhl(tc vrn hct rvrtcr in d. runrvii!.r bcvond, wrs rccds ..n m.l.
tdou, in hcr achtolijÍ /ichrbfur (zt NVL-NEUWSBREF j(2)) ll.r{: vo.gc 'lodlilerin! i\ ccn nicr
ongcwoon vrschiinscl biidcr. ín1 (sdrfili tr'.d. M. WasscHER en Ps. coRBEr)

Den Hêder waarvan achl bl een soot. In
de gemeente Anna Paulowna weÍden tweê
Vulrrjuffers waargenomen in een lu nviver.
in 2000 weÍden n de Noordkop lotaa 58
Vuurjuffers waaÍgenomen. In 2001 zÍn er nêar
aanlêdins van deActie VuurjuÍfeÍ n toiaa 147
exemplarên veÍdêeld over 65 waamemingen
van de Vuurlutrergemeld Nelals n het Noord-
Fo lands DuinreseÍvaal s h er sprake van een
toename in de periode 1999-2001. Kantleke-
ning hie|b jis dat dê Aclie Vu uÍjutrer een enigs-
zns verlekend beeld heeft opgeeverd dooÍ
de veel hogere waaÍnemingsinlensiteil De
heíkenbáarhed van de Vuutufiêr ble€k vooÍ
vrijwel a le waarnemeÍs duide ijkt bij navraag
beek sechts een aantal mensen de Vuutuf-
íer te hebbên vêMisseld mêl êen heldeibel
(Synpeinn sp.). Voordat het v iegseizoen van
de VuurjufíeÍ in 2001 begon, werden reeds
Íneld ngen doorgegeven van voorgaandejaren
zoals T999 en 2000. Zo was er eên waarne
mng van een vLrurlufier van Den Burq op
Têxel Helaas heeft een herhaing van dezê
vondst dii jaaÍ niel paats gêvonden, omdal er
niet kon worden waargenomen in vefband mel
de N,4ond en Kauwzeef crisis.
De eerste waarneming in 2001 in Den Helder
was een Lrilslu pend exemplaar op 30 apÍi. De
laalste VuurjufÍer wêfd op 27 junl sezien. De
Vuurjutrer werd meeslal aleen in de woonom
geving waafgenomen, bllna altild in tuinvÍvers.
In hêt kader ls hei uits uipên van de Vuuiuffeí
in een t!invijvêr in Den Helder nader bêschre,

ri,nr!rjYcr in r)rn r r.rtl(.Í L{]rr d. vu(rj(ffcr (/,r?.
,,ld,,r /Ir,,1,r!r,) llrlr hrcÍi yoorrjj.|llnr
(,, 1.11,.t,1 ' 1,.1H,!. /.Jlï'1, {' ' t,l,rl.
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ven. Hel hoogste aantal VuuÍjuÍÍers bij een
aantál vijveís bedroeg zes individue'ri Ínêestal
werden twes of drie Vuuduffers bj een tuin-
vjveÍ gêzien. Ook waren eÍ meldingen van
Vu!rjufiers op natwêsgoed en dieíen die neeÊ
slreken op kleding van mensen dre in de luin
zaten. verdeÍ werden eÍ ook solitane VuuÍjuf-
íeÍs aangelrcíen in tulnen zonder vijveÍ. De
gÍootte van de vijveí jkt niêl bepalênd voor
de aanwezigheid van de soort. Julanadorp
levêÍde de meeste exêmparen (84) en loca-
ties (tdinlig) op, gêvolgd door Dên Heldeí
(41 resp€ctievelijk negen). In Wieínqerweí
en Anna Paulownê werden ook Vuurjufferc
geziên. In de duingebiêden van de NooÍdkop,
zoals Petlers Dulnen (mond. med. R. GRo-
NERr), Zwanenwaler en Heldelse Duinen, s do
soort vooralsnog niel aangêtíoÍÍen.

Huidigc vcÍspreiding irr het
zuideliil(e kustgcbied

Ook in Zuid-HolLand en Zeeland wodt de
VuurjuÍreÍ de laalsle jaren meeÍ waaÍseno-

men. Het rs vaak echler niel duidêlik of het
populaties betÍeÍt (mond. Íned. K. MosrERT).
In mei 1998 wêrden in het du ngebied tlssên
Kalwilk en Wassenaar in lotaal zes VuLi4!f-
Íers waargenomen (DJKSÍRA 1999). In 2001
werden bii De Klip (Wassenáar) bij een poel
ll'vee mannetjes waargenomen (schÍift. med.
K.-D.DrJKsrRA). In voomes Duin is dil jaar
slechls eén mannetje aangelrotren bj hel
Ouackjeswaler (schrift med T. DE GRoor). De
laatste jaren gaat hêl in Zuid Holland in de
duinen dus slechts om lage aantallen op wis'
selende localies, al zijn er een aantal stabiele
populalies in binnenland (Neuwkoopse plas-
sen en Golderak in de KrmpeneÍwaaÍd) lr
Zeeland s de VuuÍjutrer de afgelopen drie jaar
in luinvijverc in het stedelijk gebiêd op walche-
rên ên Zuid-Beveland waargenomen, echleÍ
niet in de duinen {mond. med. A. BMTJENS).

In Veeíe zil vanaf 1997 een populalie in een
tlrinvijver (mond. med K. [,4osrERr). In ooslelijk
Zeêuws Vlaandefer is de VuuÍj!fier algenreen

ó
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Ed vmut{ic huriufÍcr (4rn6ona "! u&n
zit(Cnd op Kikktóect (H-,,l,rdnns Dro6rs-
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(2000).

Discussie

Dê Actlê VuuíuffeÍ heefl duidelijk gemaakt
dal de Vuurjuffer tegenwooídig nisl schaars
is in dê Noordkop. Waarschinlik was dat in
de jaren hiervoor wel hel geval, wanl uil de
landêlijkê gêgevens blijkt dat de Vuurjuffer
In hêêl NooÍd-Holland behoorlijk z€ldzaam
was. Uit d€ r€cênte gegevens blijkt dal do
Vuuriuífer zich in hel westen en noorden van
Noord-Holland dê laatste drie jaar sterk heefl
uitgebíeid. Hoe de VuuÍjuffer de gebi6d6n
gekoloniseeÍd heeft, is moeilÍk ie reconstÍue-
ren. MogelÍk dal in het vededen d€ VuuÍjuffer
in lage aentallen in de duinen reeds voorkwam
en daar dooí veÉlechterde omsiandigheden,
bÍvooÈeeld door verdíoging is veÍdwenen.
De to€naíÍê van het aanial tuinviivers in h€t
westen van Nededand in de vele nieuwbouw-
wijken in dê laatste decennia zouden bijgedía-
gen kunnen hebben aan de uilbreiding van de
Vuurjufer richting de duinen. Deze tuinvijvers
hebben er misschien voor gozorgd dal de
Vuurjuffer zich in de regio kon hendhavgn,
Opmêrkêlljk ls dál ondanks dÍie jaar rod€ljlk
intensíêve monilodng de Vuurjuffer niêt in h€t
Zwangnwaler ls waaÍgenomen. Het zou kun-
n6n dat êr geen verspreiding he6ít plaêlsg€-

FiBurc 5
,4.f.fu'L Pvrhoson,a nvmphtrla ídrri,,f r,
,ri{Ít t' llvdrcchxÍas nrcBu!run& í2000).

vondên, omdat hel achleÍliggende gebied rela-
lieí dun bevolkl is en weinig nieuwbouwwijken
mêt luinvijv€rs kent. In de GraÍelijkheidsduinen
bij Den HeldeÍ en de Pettens€ Duin€n is
de Vuurjuff€r ook niet waargenomgn. D€zê
duinen grenzon aan de bebouwing van D6n
Helder en Petien. Echter door de Mond- en
Klauwzeêr cÍisis zín de Gíafelijkheidsduinen
In ap len mei200í niet geïnventaÍiseerd. Wel
zijn een aanlal VuuÍjuffers aan de rand ven
h€t gêbiêd waargenomen. Op gÍond van de
verspr€idingskáarljes lijkt een uitbreiding vanaf
í999 van zuid naar nood het meest wear-
schijnlijk. Mel gunslige wind kunnen individuen
van de VuuÍjuffer grole afstanden efleggen.
De situalie vooí de Vuurjuffer in Zeeland en in
de Noordkop is enigszins veígeltkbeeí, eeng€-
Aen dè soort in beide gebieden voomamelÍk
in luinviivels vmrkomt ên niel in dê duinên,
Do víeag is of de VuurjuffeÍ zich dê komende
jar6n In de duinen en de tuinvÍvêís zal kunnen
handhaven en vêÍdeÍ zal uitbreiden.

B'ndynw 5t 1&2): 8-11 t3
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Summary
MÀrcER, R, 200f. Íhe increase oí Pyrho-
soma nymphula in the north.wêst oí Th€
Nèthêíênds. B6chytron 51'l&2)r 8í4.

Ptr.hosna nynphula is a very common dra-
gonÍy in ihe east and solth of The NetheF
ands, but until 1998 the species was la.gely
absent in lhe wesl. The species has been
pÍêsenl in lhe coasial dunes in the $ulh oí
Nonh Holland Province sance lhe ea y 1990s.
Pyrhósóna írytuphuta has sh@n a slrong
increase n this area, and appeaE slill to be
expanding The species appeared tunher noíh
in Norlh Holland in 1999, ánd has increásed
ever sin@, occuÍing in lhe dunes and also in
garden ponds.In lhe spnng oÍ 2001 a egional
campaign has held to as*ss the dislribution
ol Pyrhonna óynphula in lhe norlh of Nonh
Holland, adding hany new re@rds. lt is diffculi
ro say haw Pythónha nynphrla reached lhe
arÊa. Pêrhaps lt expanded Írom lhe soulh,
alded by wiid aid us ng garden ponds as step
ping slones. fiowever it may be, Pythoena
rymphula has in ihree yeá6 become common
in lhe norlh oí Norlh Holland Further south,
along lhe coast óí Soulh Foland and Zeeland
provnces Pynhósoda nynphula seems la
be ess abundánt, állhough records are incfe-
asing. lt w llbe intêresting lo see whethe. Py.
hosana nynphula wil rehan present along
lh€ Dutch coàsl and whethe. she wil expand

Odonala. ZygopleÉ, C@nagrionidae,
Pyrhosond nqphuta, dishbulion, @lonisa
lion, Noord-Hollánd, dunes, The Nelhêdands.
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