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Vuurjuffer p
a Ee
zajuisÍ

vDutjutíetutauwtje heeft
in eeh tuinvive.

eiqs afgdeÍ

Huidige verspreiding in
Noord-Holland
Zuid-Kennemerland
ln Noord-Holland is de soort altijd
zeldzaam geweest. In de
Nederlandse kuststrook zijn vanaf
1995 zekere Íneldingen van de
Vuurjuffer Het eerst in Zuid,
Kennemerland. Tussen I990 en
i99,1 zou de sooí al in de
Arnsterdamse Warerleiding Duinen
(AwD) zij'r waêrgenomen
(wàsscher r/ d/.. 1995). And€re
duingebieden volgden later. zoals
Middenduin vanal1995 en Duin en

Kruidberg vánaf 1997 (Dijksm zr
a/., 1999). ln 1998 werd in de

AWD vooÍplanting vastgesteld.
VooíplantiDg is vast te Íellen aan
de hand van vers uitgeslopen* indi,

De Vuurjuffer is bezig met een opmerkelijke
apmars in Noord-Holland. De soort líjkt sterk te
profiteren van de aanwezigheid van tuinvijvers.
Toename is vaoral vastgesteld in de kuststrook.
Gezien de voorkeur van deze jufÍer is het te
vervvachten dat de sooft mogelijk al een grotere
verspreiding heeft in de provincie. Extra reden am
dit voorjaar eens goed op te letten bij tuínvijvers!

viduen, of de aànwezigheid van
làÍvenhuidjes. De Oosterduinrel is
in dit gebied de belêngrijkste vindplààts. In 2001 werd voortplanting
vaslgesteld nr Duin en Kruidberg
Gchrift. meded. J.W van Velzen).
ln datzelfde jaar weÍd de
Vuurjuffer in Zuid-Kenne-nerlánd
de m€esr verspreide sooí. zij het
dat de aantallen laàg warcn. Zelfs

bij
een

de Zuidpier vaD Unuiden werd

vuurjuifer gezien Gchrift.

meded.

Verspreiding en biotoop
De YunjufÍer (Pt tosoma nJ"1
/rlrl/., is in Nederland een algemene libellensooí. De soort konÍ
voor bij stilslaand en zwak stromend waler (Bos & Wasscher.
1998). houdl van dichle vegetatie
en vernrijdt grote open wateren. De
sooÍ is plaatsÍouw en niet zo'n
goede vlieger. Het verspreidingsge
bied strekt zich uit over geheel
Europa en Noord-Aiiika (HenraDs
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& Hoeffnagel, 2002). Op

de hosere

zandgronden en in laagveengebieden is de Vuurjuffer algemeen. De
Vuurjuffer was tot 1998 zeldzàanr
in het weÍen van Nederland. Op
de NederlaDdse Waddeneilanden is
hij niei aàngetroffen. Wel is er een
waameming bekend uit 1995 var
Rottumerplaal. De oudste waameming iD Noord-HollaDd stamt uit
1920. Toen werd een paartje bij
Bergen aan Zee verzameld.

V KalkmaD).

* uhstu,e = het ptaces wadÍhii
het jolge (i'erse) iklago het latvn'
huidje vrlaat. Bij |lindets h?et.til
Ten noorden van het

Noordzeekanaal
De eeÍste Vuurjuffers (elf exempla
ren) we.den in 1999 wàargeDoDen
bij het kanaal aan de Helmweg ir
het NooÍd Holland! DuinreseÍvaat.
In de onliggende dorpen langs de

'f profiteert van
tuinvijvers
dunrrand weÍden vooÍal bij ruinvijvcrs Vuuriullèrs wa.rrg€nom€n
(WijkeÍ,2001). De twee daaropvolgende jarcn mln het àant.rl waaÍge-

Vuurjuftèr gestaÍ. Dil weÍd nede

nonreD Vuurjuffcrs sLcfk LoeTeveDs werd vrDafdrL nomenl in
het gcbicd vooíplanling vasrge-

de NooÍdkop werd gevÍaagd naar
de Vuurjutlèr te kijken. Hel berrol
het gebled vanafSchagen tol en
met Texel. De Vuurjuffef leent zich
goed voor cen dergelijke acrie. De
soort is nogal opvxllcnd. Je verwart
fiem nier zo gauw nret.udere libel

sreld (schrili. neded. A. wtker).
ondanks uitgebreide iDventarisa
ries in o.a. het Zwanenwater, zun
ge€n vuu.julïers waargenomen in
de duinen len noorden van Schoorl.

Naordkap: Actie Vuurjuffer
lD de Kop vrn Noord HollaDd wcr
den de eersrc Vrurjurers in 1999

waargcnonren: 13 exemplaÍen in
Den Heldcf cn 2 nr de geneente
Anna Piulownr (Mangcr, 2001).
EeD vaD de warrnemingcn bcLÍof
een exenrpla{r bij eeD tuinv,jvcr in
DcD Helder Reden voor de KNNV
rfdeling Den Helde. en omgevrng
om eens uitgebreider onde'oek le
doen. ln 2001 $,ed daaronr doo.
de aideling een regionale actie

gedaan in het kader van her honderdjafig bestaan van de landelijke

KNNV Aan leden en inwoneÍs van

leDsoorleD. Het is in Noord
Holland de eni_ge rode Wate{utfer.
Teven! is het één van de eente
libelleDsoortcD die in het seizoen
vcrschrjnt. De herkenbràrhcid van
de VuurjuÍlèr bleek vooÍ

vrijwel

alle waa.nemers groot. BijnavÍaag
bleek de VuurjutlèÍ soms te ziin
vcrwisseld Ínet een heidelibcl
f Sr?'ipzrr,,

rp.l. Heidelibellen
vlicgen echreÍ pas in de zoner, als

de VuurjufÍèr alweer verdwenen is.
In 2001 lelerde de actie vuurjuÍïèr
65 wnancnringcn van in totaal
147 exenplaren op. wraronder een
waamemiDg uit Den BUG (Texel).

De eeÍsre VuuÍjnficÍ op dc
Waddeneil.rndenl Ook werden nog
waamemingen uil 2000 dooÍgegeven, zodar hcl tolul vooÍ drLjàrÍ
op 58 exenrplren kwxn. hr de
Grafeli jkhcidsdunrcD. grenzÈnd aan
de bebouwing van Den Helder. is
de Vuurjufïer niet waargenomeD.
maar wel zijn waarneminreD
gedran aan de rand van diL duingc
De eefste waarnening in 2001 nr
de kop van Noord'Holland was een
uitsluipend exemplaar op 30 april.
VooÍplanting was hiernree vastge
sreld. De hátste Vuurjuffef wcrd
op 27juri
De Vru.juifcr
-sezicD.
weÍd lnccstrl allccn in dc wooD

ongcvnrg w&r-scnomcn. Bijna
rhijd bi.j tunrvijven. Het hoogste
aaDtalVuurjuffers bij ceD aantal
vijvc.s bedrceg 6 nrdividuen.
Meeslal weÍlen lwee of dÍie

vuu{utïèrs bij

een luinvijvel
gezieD. Ook wafen ef meldingen

van VuuiuftèLs op nal wassoed.
Ofjufièrs di€ neerstreken op kleding van mÈnsen die in de tuin
zaten. Verder weÍden eÍ ook soli

laiÍe VuuÍjulleÍs aangelÍol]èn in
tuinen zonder vijver. De groolte
van de vijver lijkt Diet bepaleDd
voor de arnwezigheid van de soort.
JulianadoÍp leverde de meeste
cxcmpl{ren (8,1) en locaties (9) op.

Gevolgd door DeD Helder (,ll res
pccti.velijk 9). In Wieringerwef
en Anna Paubwna wcdcn ook
VuuÍjuÍlèrs gezien. In de duingebieden van de Noordkop. zoals >

Libellenletuen hebben in de peiade
vebllren een
ktuL Bil dit exenplaat is het achènijÍ al
óód gekleud Een teken dat de latve
spóedig zal uitsluipen Fóto: R. Mangel

a

dat ze in het wateí

Libellenw aarnemingen w o rd e n
in een landelijk conputerbestan.t
van De Nede andse Verenisins vaor
Libellenstudie (NVL), De Vlinder
stichting en het E|S-Ne.lerlan.t ingebracht en beheerd. Waarneningen
kunneh lngestuurd worden naar:
De Nederlandse Vercniging voor

pla De Vlinderstichting
Postbus 546. 6700 AM Wagentngen.
Farmulie.en vaor het insturcn van
Li bel I e nw a arne n i ngen k un ne n
tevens op dit adrcs worden aange

dc Pcllenrer Duinen 0nond. nreded.
R. Grrrerl). hel Zw1lnenwaier en
de HeldeÍsc DuiDen, is de sooí in

2001 nicl r.ngctroifen.
Hcl liikl cr op dal de Vuurjurer nr
de Noo kop stcrk in 3antal is roe
genonrcn, nct lls in de rest van
Nooftl-Holl.urd. Welis$,!ar zijn
&x)r dc rctie VuuÍjuftèÍ nrcc. men,
ren gcrichr g&rn kijkèn. ml|ar het
nral VuoÍj ltèÍs in 2001 is waaF
schUnlijk zeltls nog ondcÍschar door

'a

de mond en klauwzccrcfisis.
wla.door veel lercincn juisr in de
vliegperiode vrn dc VLrlrj!fïer nier
toegankeliik wrrcn. Een vergelijktrarc uitbreiding wetd gcconsote.-rd in Zeeland (wLllcheren). war.
dc s,oÍ ook vooÍrl bii tuirvijvers
weÍd gczien {riguur l).

Uit dc hndelijke scgcvcns blijkr
dar dc VuurjuÍIèr in Noord-Holland
vóór 1999 schí Ís w s. Dc actie
v[uÍjuÍrcr heeri dunbliik gcm'*r
dar deze fnuic looíjï{rssoort zich
looÍal de h.uÍc d!i€juÍ íeÍk
heeÍi uugebÍeid. Dc VL'urju,IêÍ is

seeÍd. Dc Grore keizcrlibcl í^,r.rf
l/,tr.,rtor) cn de Kleinc ÍxxkDg

.i\ttïet IEr\\rhonn d
gcn de Vuurjuller

titidiltut)

!rii

En\-

rcccnt voor.

Vennoedelijk ïrelcn klinrL'r(no-!ischc veranderinsen hicrbij ccn r1t.
Hoe de Vuululler dc gctrieden
hceft gekoloniseerd, is nr)eili.jk te
rcconsrrueren. Ecn uirbrciding v n
de VuurjtÍlèr vrn Í 1999 vLrn zuid
nanr noord is het nrccst wu.rrschijn'

lijk. M€r grnstige wind kurnon zij
a Fgun t . Verspterltng

Bttuwe stepq: waanennqen peflade
1994.199i Oante stlppen: waaoemin
gen penode 1994-2OJ1.

gon:

Landett)k waa'nennngenbestan.J

van de

tledettaidse Veenlgilg vaal

LibelleósludÊINvL)l De vlthderstrchttng/
Eurcpean hrenebÊte Suryey (ElS

16

zich zelfs moselijk verdef zal rirbreiden. Dan is Noord-Holllnd
wccr een nlgemene Libellensoorl

ÍijkeÍ.

e

ail: manget@planet nl
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grote al:srandcn àHeggen. I\4ogelijk
heeli de roennme
hct t|.l|ltrl

CGrêrrkherrsdLiiÊi. D.q_oeÍspaals en
Zwanenearê. KNNV ardÊ i! Den He.reí €n

tuÍrvtvers

.
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van .Je

dc jaren zal kunnen handhaven.

Dlscussè

niel de eeÍslc libcllerrxxÍ die
NooÍd-Hollnnd heeli gcloloni,

I

ÍxLion kuDneD fungercn. De vrarg
is o, dc Vuurjuffer zich de komen-

heI genr:rklclijkcr
Semràkr zi.in leetgebicd tc lcrgr('

ten. Dc uitbÍeidjne richring dc dui,
nen heeft dc sooí nx,gclÍh hicrían
te danken. Dc Vuufiu,Icr is echre.
(nog) riel irr alle dringcbieden
gevonden. Mogcliit spceh hier ee
rol dat hei achlerli$cndc getried
rclatief dun bevolkr is. wLnfthor èr
te weinig vijvcrs zi.in dic.rls tussèn-
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