De eerste waarneming

achteÍlijfssegmenten op, h6t zogenaámde
'blauwe lantaamtje' (zie figuuí 1). Dit

van de Gaffelwateriuffer
(Coenagrion scitulum)

'lantaamqe' hebbên meerdêre sooíen

in

Verder vloog de jufier Laeg bovên het

water als €en Kanaaljutlet lcercion
,i,idêri) oÍ Watersnufiel lEnallagna
cyathigerun). Er weÍd beslolen om het

Nederland

te vangen, venwogê deze
apade eigsnschappen. ln de hand en met
een tabel blo€k dal de Geffêlwat6Íiuffer
sterk lijkl op dê Zuidelijke waterjufÍer (ccasrulescens). Beide sooílen hêbben een
exemplaar

Op 16 juni 2003 wêÍd in groevê Wambach
bijTegelen doorde auteur een mannelje van

de Gafiel$/el€Íiuffer (Co€negÍlon scíUum
Rambu( 1842) gevangen. Hêt betrefr
een nieuwê sooÍt vooí dê NedeÍlandse
libellenÍauná, diê daardoor nu uit 71
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langweÍpig pl€Íosligma en een geheel
zwerl segment 6. Uilsluitsel gaven vêrdêr
alleen loup€-kênmeÍken zoal6 d€ vorm
ván het pterostigma, het halsschildie en

soorten bêslaat, De Gaífelwat€d ufieÍ weÍd
al enige liJd verwachl als de eeBtvolgende
nieuwkomer voor Nederland (DuKsrRA
& KAUfiaN, 1990; VANDERHAEGHE, 2000).
Ondanks m66rmalen geÍiót zoêken in de
groêve, is uiteindelÍk maar één exemplaar
gevonden,

d€ achtedijfsa€nhangselên.
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Voorkornen in Europa

rD

Het zwaartepunl in de v€rsprêiding van
dê Gaffelwaterjuffer in Éuropa ligl in het
Í\riddellands6-Zeêgebied-

zijn echler klein en liggen verspÉid en
dê soorl wordl den ook als kwelsbaar

Trjden hêt kljken naar libêllên viel eên

beschouwd (vaN ToL & VERooNK, 1988). In
de landen om ons hêen hesftdê soorl een
mêêr incidenteel voorkomen, waabij in de
negentigerjaren van de voÍige eguw sprake
i5 ván een duidelÍke toênamê. In NoordFrankrijk word de soort al tot dicht bij de
Belgische gr€ns gêvonden, zowel aan de
ku6t in helwesten als aan dê oostkanl van
België. In 1997 is de Gafielwateduffer voor

blauwe jufÍ€r op, waaÍbij lweê kenmeÍkên

in het oog sprongen- Ten eerste d€
grcolte: hêl was een relalieí kl€ine juffer.
De grootte was vergelÍkbaar mel dê têr
plekke vliegende Tengere grasjuíers
llschnurê pumllio)- Ten lweêdê viel het
grote stuk zwart op het achterlijf dirêct

voor de bleuwê vlek op dê laatste
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De populaties

Determinatie
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het eêrsl uit LuxembuÍg gemeld. En vanaf

1998 zijn er na 25 jaaí aíwezigheid ook
wêer meedere waameíningen uit België

(VÁNoERHAEGHE,

2000).

(VaNDERHAEGNE,

Een populalie

kleigroeve gelêgen in het steilrandgebied:
dê overgangszone van de hoogteÍÍassen
naaÍ h€t Í\/aasdá|. In de gÍoeve bêvinden
zich ondiepe kwelplasjes en -slooiles

in

Engeland

is in

'1953

It-"

(watersnoodíamp!) door overstroming met
zout zeewater verdwen€n (AsKÊw, 1988).
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Biotoop
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zwerlgedrag duidl

De vindplaats bij Tegelen (l\.liddenLimburg) bestaat uil eên vooÍmallge

2000; WasscHER, 2003).
Rêcenl is de soon ook bijAken (Duitslánd)
gevonden, wal hemelsbreed ongeveer 70
km van Tegelen is vêMijderd (iiguuÍ 2)

'

oog ongêschlkle leêfgebiêden, wal op

Het leefgebied van de GaÍíêlwateiuÍÍer
kan zowel uil t€ag slrcmende beken en
Íivisr€n als uit stilstaande poelen, plassen
en moeíàssen besláan. Echter een goed
onlwakkelde walerplanlenvegelatie en
goede bezonning zin van belang (oE KNUF
& ANSELTN, 1996). ln Bêlglë zijn indivlduen
bekend uit wegbermen en anderc op het
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alsmede kleine kwelbeekjes die uitmonden

in vij diepe grachten met kraakhelder
water De GafÍelwatêrjuíeí bêvond zich
boven een smal (1 m) en ondiep (5.10
cm) slootje mei een slibbige bodem,
die vooÍ ongêveeÍ 80% bedekt was
mef Ziltende zannichèllia lzannichellia
paluslns subsp. paiuslts). Het slootje
zorgt vooÍ de ontwaleíing van een moeras
met ondeÍ andeÍe lisdodden (Iypha spec.)

en biezen (i/ncrs spec.). In de direcle
omgeving lagen een ondiep klein plasie
(met massaa Zannichellia) en diepeÍe
poelsn en -gÍachten al dán niet mêt veêl
walerplanten, Andere libellensoorten
die hier vlogen waren Weidebeekjuffer
(Calopteryx splendens), Tengere gíêsjuffer, Lanlaamtje (1 e/esans), AzuuÍwater-

juÍÍet lC. puela), Walersnuíel, Blauwe
breedscheenjuff€r (P/alycnemis pe nnipe s).
impe@tor),

r{U

Grote keizerlibel lAnax

Plalbuik (Libelu/a depÍessa), Viervlek

quadrimaculata), Gewone oevedibel
lofthetrun cancellatum) en Zwervênde
heidelibel (SympetÍum rcnscorornbi4.
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'Weersomstandigheden
Juni 2003 was een zonnige en vooral
warmê maand. I\,let êen gemiddeldê

temperatuuí

0

van 17,8"C

(noÍmaal

15,2'C) was hel de op twee na waÍmslê
juni-maand van de aÍgelopen honderd
jaar (Bron: KNlvtl). Opvallend was dat
in juni 2003 ook veel andere zuidelijke

zoáls Distêlvlindor
caícluí),
AÍelanta
lV atalanta)
\vanêssa
en beide sooíten luzemevlindels (Cor,ias
sp€c.)in vaak grote aanlállen in Nsdeíand
insecl€nsoorlen

Figuur 2
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wêrden gesignaleerd.
De GeffelwateÍtuffeÍ is eên zuidslijke sooít

die zich de laalste jaren in Europa naar

het noorden ioe aan het uit breiden is,
waaóij eên warmeÍ wordend klimaat êen
zekere rol lijkt te spelen. De waámeming
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bij Tegelen slaat dan ook niel op zichzef.
Hoewel hel een zwervef betroÍ, is het nlet

uitgêslolen dat êÍ ln de nabije ioekoÍnst

populalies zullen wofden gevonden
n Nedeíand. Maaí door zijn vaak
onbestêndige voorkomen in NoodwestEuropa is het nog maar de víaag hoe
evensvarbaaÍ deze populaies zullen zijn.
De toekomst za hel eÍen.

WasscÊER M Th,2003 GaÍlelwateíufier vloog
voor hèt eersl in Nederland. NRC hándesbLád
28 jun 2003.
WENDLER,
& J.H. NUR, 2002. Lbel]en van
NoordwêslEu.opa. Deleminatie, veBpre d ng.
botoopvoorkeur en bedreiging ván de libêl-
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lensoo.len ván Nóordwest Europa. Venálngl

W Schipperi bewerk ng: A. Stroo, M. Wasscher
& W schuumán (2002) Jeusdbondsu tseverij,

N4et dank aaf HeÍÍnan van den Bijlel voor
het maken van de vercpreidingskaarl.
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On June 16, 2003 a mae Coenagdan
sclr/rn was caplured near Tegeen n
thê southeasle.n parl oi The Netherlands.
This wás the
record for Thê

ÍÍst

Netherands No other indvduáls could
be hacêd despte exlensive sêarchng
Therefore, lhis recod is besr fegarded as

an exampe oi dispersion íron a nearby
popllalion. The dispe6 on was most likely
íacililaled by lhe exrremê warm weathe. ol

1988. Thê

prolection of dragonnies iodo.ata) ánd lher
brolopes. Nallrê and envro.ment series No.
38. Raad vàn E!Íopa St.aalsburg
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Summary

F. 2000 [ranneer za de cai-

Odonata, coenagriondae, Coerasro,
sc/u/um, range elpansion, li6l record

reiwaierjuÍfer (Coenasion s.n!/!mt Nêde and
bereiken? Libellen.euwsbreí,113) S-r0
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In 1993ve.scheen vande hand van HaÍald
Heidemann en Richad Sêidenbusch het
standaardweík om exuviae van libellen
tê determineren. EÍ is nu een geheel vefnieuwde uitgêve verschênen, gêbonden
en met harde kaft, bj een êndere uitgever
En dai is goed n euws, want 'Die L beienarven Deutschlands gêldt nog steêds als
êén van de beste werkên om exuviae van
lbe lar mêe te determineren.
Ten opzichÍe van de uitgave van 1993 zijn
ef slechts wein g veÍschi len. Dê inleiden
de hooÍdstukken zijn ets geacÍualiseeÍd
en hebben een wat logischeÍê volgorde

gêkregen. Verdef zijn

êÍ in de

nleuwe

uilgave enkelê nieuwe foto's opgenomen
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