
De opmars van de l(anaaljuffer
(Cercion lindeníi\ in Nederland

f.-L. van Eijk &. R. l(etelaar

Inleiding

Het klmaat verandert de zomers en wint€rs
woídên warmeren er komi rneer neerc ag na€r
beneden Ten opz chte van 20laar gêêden s
d€ ibellenÍauna veÍanderd: zudeijke soorlên
nernen loe en noordelilke soorten hebben
hei mo€ ik HeeÍi hei éen met het andeÍ te
maksn? Vooral de enorme opmars vên som-
mige z!ideliike soorten s n verband gebrachl
met v€randeÍ ngen in ons k maat (O]l. 1996i
NVL, 2002i KErEraaR, 2003) Eén van de
soonen is de Kanaal)utrer lcerción ltnrlenij
Sëlys 1840). Rond 1990 was dit een biizonder
schaaÍse soorl en veel actieve libellênwaáÊ
nemeÍs moesten de soorl "ophalen" bÍ een
zwaaikom van het Eindhovens Kanaal, des-
lijds éen ván de weanige vaste populaties in
Nedeíand. In dit artikel zal blijken dal hel lij
snelkan keren we schelsen een beeld van de
snê 16 opmêrs van deze b alwejufler en krlken
n deta lwat er gebeurt aan de noordgrens van
hsl arêaal in Nederland. Net artikêl rs boven-
diên bêdo€ld a ert te rnaken
op deze aslig te nvenlarseren sood

Hr:rl<crtning

De KanaaiutreÍ wordt door haar uilêÍljk €n
gedrag waaEchlnlilk nog veel over hei hooíd
g€ziên De sood lrtkt siêÍk op dê Azuurwa,
lequfier (Coenagr,bn puel/a) en Watersnuffel
lEnalagtna cyathigerun. fguur 1 en 5) De
mannetjês vliegen laag over het water, vaak
veí van de oever veíwijded en gaan soms
zitten op drijvende oÍ uit het water slekende
planlen. De eiaÍzet vindt doorgaans ook ver
van dê oever plaats Op dezê groie waaÊ
nenringsaÍstand worden Kanaa juÍÍers vaak
v€rward mel Watersnuffels. en bil Íêl zonLicht
z6lls rnel Klene ÍoodoogjuíÍers lErythrcnma
vrndulrn) In vergelilkiig met de Watêrsnufí€l
v egl de KanaaljuÍfer dooruaans wal rusligef
sn g€ÍichteÍ waardoor de v ucht meer op een
Kêinê roodooglutrêr ljlkt. Het blauw op h€t

achlerii is donkerder dan bl een Watercnul-
fel. Bij de Kanaalluffef ziln de sesmenien I €n
10 b auw g€keLrrd. waaÍdoor deze langer itkl
dan een Walersnuffe Dl is een erg handg
vêdkênmêrk bij het dêteÍminêfen met een
verreKjkef

l)e l(arraaljuffer vroeger

Dê oudsle waarnenr ngen van dê Kanaajufler
dateíen uit de negentiende eeuw H AlbaÍda
nam loen biiGinniken {Limburs)van 21 julr tot
18 auguslus meeÍderê diêrên waar. Helaas
is hel jaar van waarneming niet nauwk€urig
bekend. Omdal het hiêr om meerderê dieren
en over een langere periode gaal, nem€n
we aan dal het één populalie betreÍl In de
e6uw die volgde werd de Kanaaljuíer zeer
onregêmalis gezien Tot 1982 zjn sechts
ul ácht jaren waêrnem ngen bêkênd Noot
werd de Kanaallutref meerdefe laren achlef-
een op eenzelíde plek waargenomen Ook
gáat hêt vrjwel steeds om maximaa één of
twee deÍen. De enige uitzonderng hierop
is dê waarneíÍing van 18 exemplêrên langs
hêt Wiheminakanaa bil Best n 1956. Na
deze waarner. ng wêrd blna hvinlig jáêr geen
Kanaajufier in Nederlênd sêzien. De mêeste
oude wáarnemingen komen uit Noord 8rêbanl
en Limburg- Curieus vanwege hun noordelijke
hggrng zin de waarnemingen uil 19OO en 1907
van €spectievelijk Beuninsen (Overiissel) en
Apeldoom (GeldeÍland).
Pas vanaÍ 1982 wordl de Kanáaljuíer een
jaaííkse verschiinins in Nedêrland In dal
laar wêrden populatiês ontdekt angs het
E ndhovens Kanaal en in de zandaígrav ng bli
Nuênên Reeds in 1976 was êen vêrc mago
gêziên vlakbll de zwaaikom n het Ë ndhovêns
Kanaa, zodai hel waarschiln jk s dat de
Kanaaiuffer zich daar toên al had gev6sigd.
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De KaraaliuÍlèr rukt op

ln de jarsn '80 bleeÍ h€t aantál populalies
b€p6rkl Naast hel E ndhovens Kana€l 6n
Nuenen werd de soon alleei in Z!d'Limburc
g€z€n. Op Dê Rollen bj Born en een aÍgra-
v ng in de Schinve dse Bossen werdon k€ine
populalies ontdekt en er werd êên nannêtje
gez€n ángs dê Ge!lbij Epen. In 1992 werden
KanasliutrêÍs gevangen in hêr Poppêlmondedal
op de Sint Pietersberg, de eerslê aanwi,zing
dat €r interêssánte sooíen rondvlogen in de
ENCI-gÍoeve Pas na '1992 begon d€ Kanaal
juffsr zich êcht uil te breiden. In 1993 werd de
soorl voor hel eersl sinds jaren we€r buil€n de
pÍovincies NooÍd Brabant en Limburg gezien,
ên we in De Vlijt b jWinterswijk Dê vercpÍ6-
d ng lot 6n mel 1994 is weeÍgegeven n Ígulf
2, Van de kana en ln de Pee regio, momênte6l
h€t onbelwstê bolweÍk van de sooÍt in Nêdêr
land, \derden in 1995 de eerste waarnêmingên
gedaan. ln 2003 werden op dverse paalsen
langs d€ Nêlenavaart en hêl Kanaal van
Oeume honderden dieren gêteld (o m. J8, RK
en JS). D6 populatiegrootte van deze kanal€n
zal zonder lwijfel duizenden zo niellienduizen-
den dieen beÍeffen Langs somtnig€ lrêj€cten
vlogsn ze rcnd als Watersnuffels bov€n eÊn
veeuuÍd ven. In de p€riode vooí 2002 w6íd
deze rcgio ook a inlensieÍ onderzochi, maar
toen liepen de aanla en langs de kana€r op
tol s€chls liêntallen (JS). Het lllkl er dls op
dat de pop! ateomvang in 2003 ên 2004 ze6r
sl6rk is gegroed Tabel 1 geeft een ovelzicht
van a € popu aties in NedeÍland. Daarblj is als
ltgangspunt genornen dat êr meer dan vijf
dieÍen moeten zajn waargenomên- Dt is een

aóitraiÍe grens, maar hst gsefl in ieder geval
een indÍuk van de belangrijkste plekkên in
Nederland Mel name in de Peekegio worden
€gêlmatig vele Kanaaljutr€rc waa4enomen
op vooí deze soort ongeschikle plekken.
Hel zin zeer waarschrjnlijk zwoÍveís van de
kanalen en dez€ local es zijn n et ín de tabêl
opg€nomen. De schaii ng van ds aantállen is
een grove indrcatie. In de Peelrego open de
aanta en in lotaa makk€lijk op tot ve e du zen-
den de Kanaallufíef s h êr op vee p aatsen
mel gemak de ralrjkste be.

Boven dc Ncderlandse rivieren

Na de opmerkeliike waamemingen aan het
t'êgin van de voÍige eeuw bii Apeldoorn en
Beuningen werd de KanaêljufÍer bÍna honderd

láar niel meerboven de Grole RivieÍên gez|en.
In 1993 weíd bil De V jt (Wintefswlk) e€n
mannetje gevonden. In dê n€genlgêÍ jaref
vo gden nog de recreàt êp as 'i H ge o (s nds
1995). de zandgroeve bl Rhenen (sinds 1996)
ên iret N4aaÍnse Gai (sinds 199S) Op De Vljl
na heeft de Kanaaluíer zich op deze plekken
daadwerkelik gevestigd
Op 11 juli 2002 werd€n 7 mannêljes waarge-
nomen (JLVE) bí een sluw in de Grcênlosê
Slingê bÍ Borculo (Gld ). Bij nádêr ondezoek
in 2003 werden op dezelfde locatie meer dan
100 manneljes ên vrouwtjes, landems en ook
eiaÍzel waargenomen langs een lÉiecl van
enkele honderden rneterc (JB, JLvE en RK). n
2004 bleek dat de Kánaaiuflêr zich over een
áng lÍatecl vaf ve e kiom€te6 hêêft gevestgd
(o m CB, JLVE en Rvdl-l). Enkee klometeÍs
nooÍdelijk hervan werd n 2003 êen tandem
gezien angs de BêÍkêl
De waarnemingen n Gederandwaren aanle-
ding om in 2003 in Ovedjssel te kiiken. Langs
de Schipbeek bii Neede werden indeÍdaad
twee mannetjes aangeiroffen (JB. JLVE en
RK): de lweede waameming ooal in deze pro
vincie Later dat jaar weÍden dÍje mánnetjes
gêvonden langs hel Almelo-Nordhom Kanaal
bij OotÍnarsunr (RK en N,4Z) wat nu de meest
nooídelilke waarner. ng van N€dedand s.
Ongeveef vtí k omet€r €ngte van het kanaa
s onderzochi maar dê KanEaljuffêrs werden
angs een zêeí beperkt dee waarcênomen ln

2003 was hier op zijn b€st dus sprake van een
klêine populatê. ln 2004 werd de KanaalutreÍ
op een aantai plaatsen lángs de Buu6eóeek
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bt Haaksbergen waarsenomen lret slmonrop
waairse deel van de Schipbeêk waar de sooí
een laar eêrdef alwas onideki.
Ten westen van de lJssêlweÍd de Kanaatutrer
ook gezien en wel n 2004 op de recrealieplas
Bussoo bÍ Twe o (AK en RK). Lanss de wes-
te jke oever vlogen twee patÍoul eÍende Ínan
netjes Het was op dat momeni a wal later op
de dag en het s n el uitgesloten dal de Kanaa
j!íer h er ii gÍotere aaniallen vlegt. Ten slotle
werd de Kanaajufier in 2004 lanss de oude
Jsse bilTeÍboÍg gêvonden (CB) llierwerden
Ínaaf efsi 50 dieren geteld
Hoewe het aanla ocates waar de Kanaalilf
íer is waargenomen in Ge derland ên Ovefts-
sel op de kaaí no! wat beperkt lilkt (iglur 3).
s dt zekeÍ een onderschatling van de h!idge
situalie De aanla en z|ln paaise lk hooq en
de Kanaaljuffer za lanss a e bredere beken
als d€ Bo ksbeek SLinge ên Buurserbeek,
maaf ook op plassen aanwezs ziin

l)e biotd)p

Ale popuates in NedêÍand zln aanwezg op
kanaen, (za nd)aÍgrav ngen en srote beken
en rveren Het zijn aiijd grcte min oÍ meer

zuuÍstoírilke waterên met een Llbundge
wateÍp antenvegêtaie lHERr4aNS 2002) lvei
name íonteinkru den en ondeEedoken sma-
bladige wateÍpanlên zoas Gedoornd hoorn
6tad \Cerataphyltum denerslm) en Sma
bladse watepesi (E/odea ,uliair) wo|den
gebÍu ki vooÍ de e aizet (voor een voorbeeLd
zie ísuur 4) De oeveruesetatie s mindef van
bêang Dêzê kai bêgÍoeid zijn mel bomen en
beschaduwd maaÍ ook beschoeid en vo op in
de zon Bl sommige afgrav ngen is zeer we
nig oevervegelate aanwezis. De Kanaaljuffers
bevin.len zich atijd bovên hei water en koÍnen
zeden naaÍ de kant De mannetjes ruslen
ÍeateÍ wenig, Ínaaf ztten n vooftomende
geva len gÍaag op de wateÍp anlen

Waarom doet de Kanaaljuffer het

zo goed?

De zêer snelle opmaÍs van de KanaaljlfÍêr n

Nederand past in een Íend van zich ultbÍe-
dende z!idelijke soorten Voorbeelden van
andêre soorten die hiein passên ztn Zwer-
vende panlserluffef (LesÍes barbarrs), B oed
rode heidelbel lsynpettun sanguineun)
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Jammedaa sche H€ide

Laleraalkanaal biJ Bêeqdêi

Kleine Oomm€l bij G€ldÍop

NoorderyaaÍt B€Í ng€'Nêdêtuêêd
Kanaalvan Dêurnê Lh v Deumesclre Pee

Den Bosch. wislên langs KeeÍdtk
Den Bosch. Mê€ísê Plás

oude ussêlbij Têóolg
Boven Slingê bij Boícu,o

aÍgravng

aÍg€vrlg

aÍgÍav ng

a€ravrng

176t314
146829
186/338
199/332

249]371
210/373
212/394

165845

176/390
141/374

203/390
165t372

152t410

152t452

popuhrieomvang xllomêrEóok

>25

>200

'-25
>25

>500
>200

>25

'500
>500

>500
>5

>100

>50

>50
>100

>25

Gewone oeverlibel (Onhetrun cancellatun)
ên Vuurlib€l (Crccolhe'rB erythraea). n dl
verband s de ibellenfauna op de kanalen n de
Peelreg o opmerkelijk De Kanaaljulfef is daar
op dit moment de a gemeensle I bel Andeíe
algemene sooÍten op deze kanalen zÍn Klerne
roodoogjutfeÍ. W€idebeekjuffeÍ (Calopleryx
sp/enders). HoulpantsêÍjufÍeí (Lesles ÍÏdis).
Blauwe breedscheeniuffeÍ (Platycnemis pen-
nipes). Bruine korcnbout (Libellula fulva) ên
Grote kezefibel (Árar rflperáÍof) Dt s êen
soortensamenste ling waarvoor je rcnd 1985
nog naaÍ Frank jk moêst reizen!
Hel lgt voor de hand om een Íeate Íret dê
recênlê klmaátvêrànder ngen te veronderctel
en Een d recle aanwtzing is dat de Kanaaljui-

ÍeÍ vooÍal voo oml op wateren die in de zomer
voorlangelíd een lempemluurboven de 20'C
hebben (BEUÍLER. 1985: HETDETIaNN & SEToEN-

BUscH, 1993) Lange, waÍme zomers hebben

dan een poslteÍ eÍÍecl op de uitbre d ng van de
KanaaluifeÍ STERNBÉRG ET aL (1999) geven
daarnaast aan dat de meeste leeÍgebeden
van de KanaajuiieÍ in hel z! dên van Duitsland
n de wnter niet bevrêzên. D€ rcatiêÍ m de
winters van de aígelopen jaÍen zouden dan
ook eên btd.age kunnen hebben geleverd
Toch kunnen ook anderc Íacloren een Íol heb
ben gêspeeld. De íecênte veÍbeteÍingen in de
walerkwáliteit (maar ook het waÍmere klimaat)
hebben de gÍoeivan walerplanten sterk bevor
derd De arven van de Kanaalj!ffef leven n

die dichte waiêÍp antênvegelat€
Er beslaan dus stêrkê aanwlzngen dal
dê Kanaaluiier zich onder invloed van hel
vercndefende klimaal sterk heeit uitgêbrcid
in Nêdêrland Helaas as eÍ nog le wernig
bekend hoe deze klimaatveÍandêÍing ingrijpt
in dê levenscyclus of het zwerÍg€dEg van de
KanaaljuíÍer en andere libellensoorten. Hoewel
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ibellen dus utstekende nd caloren lijken te
zijn om de effeclei ván k inraalverand-Àringei
op de natuuf le meten. kunnen we nog niel
veel zeggen over de pÍêciêze mechansnren
Re atef eenvoudis expeÍmentee onderzoek
onder aboÍato I uÍn con d iies kan daarn sne
verander ng bÍengen Hei zo! goed zln a s d t
n de toekomst mogeljk gemaakl kan worden

De toekomst

Dê KanaaljurieÍ hêen in de aigêlopên iien iaar
dus deíniteí voet aan wa gezet boven de
gÍole fvieÍen [4el name in de pfov ncies Gel-
derand en OveÍlsse s vee gesch kt leeige
bied aafwezig n de vorm van kanaen. brede
beken. riv ercn, zandaígravingen en recreate
plassen Het s zeker niet uitgêsoten dal de
Kanaajuffef zich in de komende jaren nel zo
spectacu aiÍ zal uitbre den als dê Kleine rood
oosluffer bes njaren'90 (KETELAAR.2002) Ook
n de du nen |tkl gesch ki eeÍgeb ed aanwezig
te zij., zodat waarnemers ook daar moeten
I lzen naar dê KanaaljLrÍfef.
De kans is grcol dal de Kafaaluffef over hel
hooid wordt gezien Dat komt dooÍ de lastige
inventarsalie van de Kanaaijuffer er hel ondef
lbe enwaarnemeÍs weing popuaiÍe botoop
Waarnemerc d e zch niet bewusl zijn van de
nrogelrjkê aanwezghed van de Kanaatutrer
en d!s n et met een vetrekijker over hel water
spêlrrên zien een KafaaluiieÍ Ínakke lk over

Er doet zch n! een prachtge geegenheid
voor oÍn de opmars van een zuidelrjkê soori
in Nederand hee nauwkeurg te volgen DaaÊ
bil is hei ook beangruk te noteren wanneêr
men op een ogenschin rjk gesch kte plek is
geweest, rnaar geen Kanaalufíef heeft aan-
geirorien (eên zogenaaÍnde nuwáaÍieÍning )

De toekomsl zal !itwjzen hoe het verdef gaat
mel de Kanaaljutrer maar libellenwaarnemeF
zu ên dai moetên vasteggen
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Cercian lindenii s among lhe increasng
number ol expand nq dÍagonfies in The
Netherands Betore 1982 C /Dder, wás á
Ere damselfly. pfobably not feproduc ng here
for long pefods The ldes tunred n the eaiy
eghles when a laÍge popllation seltled nea.
Efdhoven Snce then. the speces rapidy
coonised brooks and rveB, large sand pils
and cànas. In ihe eástêm pa,1oÍ the provnce
óf Noord-Brábanl il ls now óne of lhe mosl
numeÍous dragónÍlies Sin.e 2002 successve
reóords wère dónê noÍth of the árge rvers
Rhine ánd Wáa ánd C //,.Jenil ls now
Íeproducing hefe n large nlmbers loo The
nofthem liml s now in lhe noíheastern panoÍ
the province Overlssel bul t is expecied thal
the speces w I coonise ihe nodhem hall oÍ
The Nêtherlands soon

Odonata Zygople.a, Coenagrionrdae. C€eio,
,rderrt. colonisalon. range exlenslon
dishbutón. habtat Thê Nè1hèdánds. ólihále
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