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Inleiding
le Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridu-
, ,z) heeft in zeer korte tijd op indrukwekkende
, lze Nederland gekoloniseerd. De vooruitgang

-. ook in de ons omringende landen genoteerd
: v Dr Knrrr & ArsertN, 2001; Bnocx eÍ a/.,
.197). In 1999 werd de Kleine roodoogjuf-
'=. zelfs in Groot-Brittannië waargenomen
l=wro< & Grnusst, 2000) en is sindsdien op
:'dere plekken in dat land opgedoken (CHnv,

-,03) Dit adikel beschrijft een analyse van
:: waarnemingen in Nederland waarin wordt
.:hterhaald hoe snel de kolonisatie feitelijk is

:rlopen en of er een patroon in de waarne-
-- nqen te ontdekken is.

ffáqk'

De vroegste waarl-remingen
Vóor 1970 is het aantal meldingen van de
Kleine roodoogjuffer zeer beperkt. Verspreid
over het land zijn slechts enkele waarnemin-
gen bekend (figuur 1) De eerste waarneming
betrof een mannetje dat door C Willemse in

1917 werd gevangen in de buurt van Heer-
len. In de zes daaropvolgende decades bleeÍ
de Kleine roodoogjuffer zeer schaars met
waarnemingen uit 1936, 1951 , 1968, 1971

en 1972 In juli '1 936 werden een mannetje en
een jong vrouwtje op twee verschillende dagen
vastgesteld bij Wageningen (Gersrrs, 1937),
wat voortplanting suggereert. In de daarop-
volgende jaren werd de soort hier niet meer
aangetroffen, ondanks de oproep van Geijskes
in zijn aftikel om op de soort te blijven letten
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Figuur I
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Pas in 1971 werd de soort door J. Belle weer
bij Wageningen gezien. Hij ving zeven manne-
tjes en twee vrouwtjes in de uiterwaarden en
leverde daarmee (bijna sluitend) bewijs voor
de eerste voortplanting in Nederland

Terugkijkend op de waarnemingen ligt het
voor de hand dat de Kleine roodoogjuffer
zich definitief in Nederland heeft gevestigd in
de vroege jaren '70. Zo werd de soort op drie
verschillende plekken aangetroffen tijdens een
zomerkamp van de Christelijke Jeugdbond
voor Natuurstudie (CJN) in 1972 in Noord-Bra-
bant. Helaas was Nederland in die tijd niet erg
rijk bedeeld met libellenwaarnemers, dus het
exacte jaartal van vestiging zal vermoedelijk
onduidelijk blijven

De recente kolonisatie
Aan het eind van de jaren '70 werd voor
iedereen duidelijk dat de Kleine roodoogjuffer
zijn opmars had ingezet Meer dan tien exem-
plaren tegelijk werden van diverse locaties
gemeld in 1976 en 1977 Dit waren erg warme

Figuur 2

Velspreirling vurr tlc l(lcinc roockrogjtrffer (E4,I1'pr,-

nru riritltrlunt) in Nctlellurrd in cle periorlc 1970-
| 989 (liron: Lurrdclijl< lJcstlncl Libcllcrr NVL,
EIS-Nctlerlurrtl, [)c \/linrlcrsrichting)
L)istrilttrtiort rf [.r'r'tlrrournu viridilunr itt 7-ltt Nttltt'r-
lrrnls in tltt ytriotl 1()7O-1939

zomers. Het was de start van de snelste en
meest soectaculaire kolonisatie van een libel-
lensoort in Nederland sinds het vastleggen van
waarnemingen begon (rond 1850). Gedurende
de jaren '80 werd de Kleine roodoogjuffer
op verschillende plekken door het hele land
gevonden (Íiguur 2). Het kolonisatietempo ver-
snelde nog verder in de jaren '90 en in 1995
was de Kleine roodoogjuffer inmiddels in delen
van Nederland de meest talrijke libel. In twintig
jaar tijd veranderde de status van de Kleine
roodoogjuffer van een zeer zeldzame tot een
zeer algemene libellensoort in Nederland.
Op dit moment komt de Kleine roodoogjuffer
overal voor en is oo alle Waddeneilanden vast-
gesteld (figuur 3). In de afgelopen vijÍ jaar lijkt
de kolonisatie te zijn gestabiliseerd.

Tabel 1 toont een ranglijst van de tien talrijkste
libellen in de afgelopen tien jaar (gebaseerd op
de waarnemingen in het landelijke gegevens-
bestand van de NVL, EIS en De Vlinderstich-
ting) De Kleine roodoogjuffer bezet de achtste
plaats met bijna 100.000 gemelde individuen.
Van de Grote roodoogjuffer (Erythromma
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Biotoopkeuze
De Kleine roodoogjuffer wordt op zeer uit-

eenlopende wateren gezien, maar het meest
worden kleinere, voedselrijke wateren met
een rijke waterplantenvegetatie gebruikt als

voortplantingswater. Voorbeelden zrjn slo-
ten, poelen, verrijkte vennen, oude rivierar-
men, leemplassen, tuinvijvers en plasjes in

(kalk)groeves In tegenstelling tot de Grote
roodoogjuffer worden wateren met smalbladi-
ge waterplanten zoals waterpest (E/odea sp.).

Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) en

Gedoornd hoornblad (Ceratophyllum demer-
sum) geprefereerd. Vaak is ook een drijvende
mat van groene algen aanwezig. De Kleine
roodoogjuffer heeft echter een bredere biotoo-
pkeuze en plant zich ook voort in zure vennen
(met veel drijvende veenmossen), oevers van
grote meren, duinplassen en stromend water
De enige wateren die echt gemeden lijken
te worden zijn uitgestrekte hoogvenen, brak
water en grote rivieren

, irlirtg vltrr dc I(leirtc t-ootlooujttflcr (En'trLtttt-

: lttlttttt) in Ncclerl:rntl irr tle pcriotlc l99O- FenOlogie
- lir-6u: Llndclill< Ilcstlrrrl Libellcn NVL. De Kleine roodoogjuffer is een echte zomer-

, rlt,r-lurrtl. l)c \'linclcrsticlrtirrq) SOOrt. De eerSte waarnemingen worden

,1lr4r rf E;r'tIrorlnur riritliltrnr ítt lltt ,\'t'tlttr- doorgaans eind mei gedaan en de piek wordt

: tltL lttriotl 1990-2001 in de laatste helft van juli en de eerste helft
van augustus bereikt. In juni en juli kan de

. :_rr werden in dezelfde periode 85.804 Kleine roodoogjuffer veelvuldig samen met de
- . duen gezien. In dezelfde periode werd de Grote roodoogjuffer worden gezten. De laatste

: ^e roodoogjuffer gemeld uit 1.878 kilome- exemplaren zijn in de eerste week van oktober

..-,(ken en neemt daarmee plaats 16 in op gezien ln de laatste jaren lijken de vliegtijden

= 
-_raallijst van 64 sooden van de Klerne en Grote roodoogjuffer elkaar

steeds meer te overlappen: de Kleine roodjuf-
fer vliegt steeds vroeger en waarne-
mingen van de Grote roodoogjuffer in

augustus zijn normaal geworden.

Patroon in de holonisatie
Het is opmerkelijk dat de Kleine rood-
oogjuffer in de jaren '80 van de vorige
eeuw op diverse plaatsen verspreid
in het land populaties had (figuur 2)
Men zou verwachten dat de kolonisa-
tie van zuid naar noord zou verlopen.
Uit het gegevensbestand zijn daar-
voor geen duidelijke aanwijzingen te

halen Hoewel de stippenkaafi van

1989 een lichte nadruk toont in het

zuiden en midden worden sinds 1976
ook grote aantallen in het noorden
van het land waargenomen.

-,t
\\l[rr{.t('rlor]tctt irltlivitlttt'rt \iill (l('ti('lr tlrlliilistc libcllt'rr irl

rntl in rle pcriotle I99 j-2o0+ i13totl: [.lLrltle lijlt 13cst:rrrtl

:r NVL, ElS-Ncdclllrrtl, |)t' \'lirrtlr'rstichting)
rtl ittlit'iltrrrls tt'tottlt'rI tl tltt Ittt ttttr! ttl]t!tttltLtll \i)(?i('\ rr/

, irt Iltt,\'i'1ltt'r'lrirtrA itr tltL ltttirttl 199)-20O1 1|.5r),//1(':

' I )nrgtrtll-Y I )trtrrlttttr: )

=:ort wetenschappelijke naam aantal
.::rsnuffel Enallagma cyathigerum 631 818

-.-:aarntje lschnura elegans 533 148

--='.:ne pantserjuffer Lestes sponsa 235.936

,' ,bele waterjuffer Coenagrion pulchellum 192.600

-- - -rwaterjuffer Coenagrion puella 178 944

- :re heidelibel Sympetrum danae 169'111

=-. ek Libellula quadrimaculata 109 585
' - ^e roodoogjuffer Erythromma viridulum 99.918

-' LíÍer Pyrrhosoma nymphula 94 256
-: -::antserjuffer LesÍes vlridrs 92 385

;j.!iï'S$
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Een gedetailleerde blik op de kaart Thbel 2
geeft wel enkele aanwijzingen hoe Ecrstc jrurr vrur u'urrncllrinr vrrr cle I(lcirrc roorloor:jtrffèr op cle

de kolonisatie kan zijn verlopen. Nctlcllanrlsc \\'acltlcnciluntlcrr
De eerste populatie werd langs de ]:it'st tt'ttttil rr/ Ervthnllnra viritltrltnn ott tltt l)utt'lt l\htltltrtst'tr
Rijn (bij Wageningen) geVonden. Isltnds l'ltc lttst t'rtlttmrt ittlictttcs tltt' rnittinrtrnt tlistatl t' fron tht ntrtitt-

ln 1951 en 1976 werden nieuwe ltttd
populaties ontdekt bij Deventer.
Deze nieuwe locaties liggen niet eiland jaar afstand tot vaste wal (km)
ver van de lJssel, een zijtak van de Texel 1996 3

'1995 26
rg '1995 15

1995 I
rnikoog 1995 7
rlaat 1996 12
)og 2001 12

warme klimatologische omstandig-
heden in het smalle, diep gelegen
dal. Zo is de Rijn voor de Vuurlibel (Crocothe-
mis erythraea) een belangrijke route geweest
bij zijn opmars naar het noorden (Orr, 1996).
Het verspreidingsbeeld van de Boomkrekel
(Oecanthus pellucens) in Duitsland is redelijk
dicht in het zuidwesten met een lange sliert
van waarnemingen langs het Rijndal tot net
over de Nederlandse grens bij Lobith (Felrx
& vnr Krrrr,2004, Mnns eÍ al., 2002) De
Nederlandse waarnemingen van de Kleine
roodoogjuffer lijken te suggereren dat de Rijn
één van de toegangspoorten is geweest Van-
uit de eerste vindplaatsen langs de Rijn en de
lJssel heeft de Kleine roodoogjuffer zich ver-
volgens in het centrale en westelijke deel van
Nederland gevestigd.

Een tweede bron voor de Nederlandse ooou-
latie kwam vanuit het zuiden ln 1972 werd
de Kleine roodoogjuffer van drie verschil-
lende locaties in de orovincie Noord-Brabant
gemeld, alle dicht bij de Belgische grens. Tot
begin jaren '90 lijkt de verspreiding van de
Kleine roodoogjuffer zich te hebben beperkt
tot een smalle strook langs deze grens Op de
verspreidingskaart uit die tijd is een gat zicht-
baar tussen deze populaties en de populaties
die vanuit de Rijn zijn gekoloniseerd (figuur 2).
De opmars in Noord-Brabant lijkt zich vanuit
het zuiden te hebben voltrokken.

De waarnemingen in het noorden van Neder-
land zijn curieus. Sinds 1968 wordt de soort
hier regelmatig waargenomen Hoewel dit
moeilijk aan te tonen is, zijn deze populaties
vermoedelijk afkomstig van een eenmalige,
toevallige vestiging ergens aan het eind van
de jaren '60.

Kort samengevat wordt hier de hypothese
gesteld dat de Kleine roodoogjuÍfer zich via
drie routes in Nederland heeft gevestigd en uit-
gebreid Ten eerste door een klassieke opmars
vanuit het zuiden, ten tweede verspreiding via
de Rijn en ten derde via een eenmalige ves-
tiging in het noorden van het land. De eerste
twee suggesties kunnen worden getest door
middel van een gedetailleerde analyse van
Duitse en Belgische gegevensbestanden; de
laatste zal wel altijd suggestief blijven.

I(olonisatie van de Waddeneilanden
ln 1995 en 1996 werden de meeste Waddenei-
landen voor het eerst bereikt (Íiguur 3 en tabel
2). Populaties zijn hier nu aanwezig in duin-
plasjes en sloten Het is aannemelijk dat de
Kleine roodoogjuffer tegenwoordig op vrijwel
alle Waddeneilanden vaste voet aan wal heeft
gekregen Dit gaat niet op voor Rottumeroog
en Rottumerplaat aangezien hier geen zoet
water aanwezig is. Extra interessant is daarom
de waarneming van 2001 van Rottumeroog
(mond. med. Leon Luyten). Deze waarne-
ming bewijst dat de waarnemingen in 1995 en
1996 niet eenmalig zijn geweest en dat Kleine
roodoogjuffers regelmatig de Waddenzee over
kunnen steken.

De afstanden die de Kleine roodoogjuffer moet
overbruggen om de Waddeneilanden te berei-
ken zijn vrij groot Als er vanuit wordt gegaan
dat de dieren van het vasteland komen (dat
kan natuurlijk ook van een naburig eiland zijn),
moet een afstand van minimaal 3 en maximaal
26 kilometer over zee worden overbrugd. Dit
oeeft aan dat de recente kolonisatie van Groot-
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--lannië erg voor de hand lag aangezien de
.'=:and tot Frankrijk op het smalste deel van
'=: Kanaal 30 km is. Het is daarom mogelijk
:: de recente uitbreiding in Groot-Brittanië

' 
=: uitsluitend van Engelse populaties aÍkom-

.': is, maar ook van herhaalde kolonisatie

=^af het Eurooese vasteland.

-larrkwoord
- =ze tekst is een vrij letterlijke vertaling van

==- eerder in het Engels verschenen artikel
- :-=LAAR, 2002). Dal was naar een idee van
-:-an Parr, in het licht van de recente kolo-
- .atie van Groot-Brittanië. De hier gepresen-
-='Je verspreidingsgegevens in de kaartjes
: - geactualiseerd door Jaap Bouwman. Dick

'-:enendijk heeft veel waardevolle suggesties
-:raan ter verbetering van het manuscript.
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Summary
R. KErELAAR,2006. Pattern and rapidity ofthe
cof onisation oÍ Erythromma viridulum inThe
Netherlands. Brachytron 9(1&2): 33-37.

Eny'hromma viridulum is one of the southern
Odonata quickly colonising large parts oÍ
Europe. The species was a very rare damsel-
fly in The Netherlands until '1970. After 1980
it rapidly colonised The Netherlands and has
become one of the most common soecies lt is
suggested in this article thai the expansion of
Erythromma viridulum took place via three rou-
tes: an expansion northwards from Belgium, an
expansion north-westwards via the Rhine valley
and a possible expansion from an outpost in the
north of The Netherlands. The first two routes
can be tested by a close examination of Ger-
man and Belgian records; the latter will probably
remain suggestive.

I(eyvords
Odonata, Zygoplera, Coenagionidae,
Erythromma viridulum, colonisation, The Net-
herlands, Waddensea lslands, range extension,
distribution, habitat.
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