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Inleiding

De Kempense heidelibel (Sy,|''petntm deprcs-
s/uscu/um) heêft eên gíoot veíspreid ngsge
bed dat zch van wesl naaÍ oost uitslÍeki van
Spanje tot Japan en van zuid naar noord van
de [.4iddellandse Zee tol Noord-Duilsland
(ASKEW, 1988; ScHoRR. 1990). In Zuid-Neder-
land. Noord-België en Noordwesl'Duilsland
bereikl deze soort de noordwêstgÍens van zÍf
areaaL n Nedefand en Begië komt de KeÍn-
pense heidelibel uitsullend voor in de Kem
pên, êen streek dle hel zuidelijk deel van
NooÍd-Brabanl omvat en zich vootet in eea
deêl van NooÍd-Belgiê. In België is de soorl
zeldzaam en slechls van enkele locaties zijn

populaties bekend. In Duilsland is de Kem-
pense heidelibel eveneens zeldzaam. Hier zijn
van eên tw ntigtal iocaties wêarnemingen be-
kend, waaÍvên eí sechts drie geiegen zjn in
NooídwestDuilsland (Arrr,l-llrER. 1980) Ook
in Frankriik zijn waarnemingen van de Kem-
pense heidelibel aÍkomslig van slechls een
lwintiglal plaalsen, vrijwel allemaal in her
zuidoosten (DoMMANcEÍ, 1994)
In Nederland s de K€mpense heidelibel op
ongeveer vifUen plaatsen waargenomen de
vnjwelallê gêegen zijn in Noord-Brabant. Er is
echler hoogsl^/aarschijn ijk slechls op één oí
twee localies spráke geweest van een popu-
lalie. De overige waarnemingen belreÍíen veÍ-
moede|jk zwervers vanuit enkele aangren-
zende grote populatiês in Belgiè. Voo. 1950 is
de soort n drie km-hokken waaígênomen,
tussen 1950 en 1990 in negen km hokkên ei
na 1990 n vÍfuen knr-hokken (Íiguur 1). Hierul
zou Ínen kunnen concllderen dat de KêÍn,
pense heidelibelzich aan het uitbreiden is. Het
|s echler aannemeltk dat de toename vooÍalte
wijlen is êan een loegenomen waaÍnemingsin,
lensiteit. De biolopen van de schaaÍse popu-
aties aan de noordweslgrens van de versprei,
ding blijken a e aan nogal bijzonde.e omstan,
digh€den le vodoen. Hel is daaroÍn zêÍs aan-
neme jk dël a een n het verlêdei éen oÍ twee
populaties aanwezig zin geweest, maar nu
waaÍschijnliik geen enkelê meer Dit artikel
lracht een análysê te geven van deze biizon-
deíe omstandigheden en prcbeert tevens aan
te geven hoe de loekomsl ervooÍdeze soorl n
NedeÍland uit za zien.

lliotoop

Om een inzicht te krijgen an de spêciÍieke
biotoopeisen van de Kempense heidelibel. is
de meesl recente iteÍaluur van de populaliês
in NoodwesfEuropa geana yseerd. Ovêr hel
eefgebed van dê pop!ates in België zijn
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echter weiniq gegevens vooÍhanden Aange-
zien deze popolalies hel dichlsl bij Nederland
liggen ên vooÍ de aanwezigheid van NedeÍland
een belansrijke rcl spelen, is aan êen van hen
een veldbezoek gebracht. Het vooÍkomen van
libellen is aÍhankelijk van een geschikl land-
biotoop voor de volwassen libêllen en een ge,
schikl wateóioloop vooÍ de laÍven. Achtereen-
volgens zullen daaÍom beide lypen biolopen

Bio(oop van dc inraSob
Als landbioloop wodl in de lleratuur voor de
Kempense heidelibel beschreven: veÍíuigde,
struciuuírijke, zompige we anden in de om-
geving van de voortplant ngswateren (BucH-
waLD, 1986) en ook regelmatig de veíand ngs-
zone van plassen. SCHTEMENZ (1953) schíifi
dai de adulie libelen zeden boven open water
viegen. Dil is door diveÍse andeÍe aul€urs
overgenomen maar komt net overeen mei
BóN|SCN (1994) en d verse eigen obseruaties
Verschillende auteurs (SCNM|DT, 1993i B!cH-
waLD ei a/. 1 984) geven veÍder aan dat het va n

belang s datde landbioloop strucluur jk s. Oit
is vooÍ vrtwel alle libellensooÍtên belangíiik,
omdát hiêÍ gunstige thermische condilies
heersen en er meestal een hoog vo€dselaan-
bod van andere insecten as. Naasl slrucluuÊ
ííke (moerassige) vegelaties li,kt het eí op dát
de imagos ook een structuurÍijk kronendak
van bomen nodig hebben {ScHMror, 1993)
BltkbaaÍ as de Kempense heidelibel weinig kíi-
tisch met belrekking lol de landbiotoop. Het is
aannemelijk dat de veíklaíing van hel zeeí
zêldzame voorkomen van deze soorl dan ook
niel gezocht moet worden in de botoop waar
de ad!hen verblijven, maar in het lalvêlê

Enkele auleurs suggereÍen dat het zedzame
voorkomen van de Kempense heidelbelwordt
verootzaakl door de zwakke concurÍ6nlie-
kracht ten opzichte van de Zwarle hede ibel
(S. danae), omdál dê adulten in dezelide lênd-
b otoop voorkomen (DE KN|JF & ANsEr N, 1996i
1,4 CHTELS & DHoNDÍ. T987). De Keínpense he-
delibel komt in het gÍootsle deel van het vef-
spreidingsgebied niêt samen vooí mel de
Zwarte heidelibel. In het noordwestelijk deel
van het vêrspreid ingsgeb êd is datjuisl welhet
gêval ên lheorelisch zou hel wegconcuÍeÍen
door de Zwaíe heidelibel hier een ve laring
kunnen zijn voor helzeldzame vooÍkomen (MF
cHrELs & DHoNDr, 1987). Echler, uit helzelfde

onderzoek blijkt ook dal dê Kempensê heideli
bel len opzichle van de Zwaíe heidelibel gro-
tendeels gescbeiden vooÍkomtin de dagelajkse
vlaegpeÍiodê. De Kêmpense heidelibel is
namelijk door zijn meer arseplatte achleíÍÍ
(tiguuÍ 2)eêÍdeÍ op de dag in slaal om op lem
peraluuÍ te komen dan de overige inheemse
hêidelibellên (ScHMrDr. 1993i REHFELDT. 1993)
Helis dan ook een uitgespÍoken vroegevlieger
die de groorste middaghirte zêlfs vaak veÍmÍdl,
teMiil begêlêidêndê soortên. zoa s de Zwarle
heidelibel, juist dan de grootsle aclivileil veÍto-
nen. De zwakke concurfentiekÍacht van de
Kempense heidê ibe ten opzichte van de
Zwarle hêidelibêl zal dan ook vermoedelilk
nauwelijks een ro van belekens speen, te-
Íneer beide soonen komen op enkelê lerreinen
in hoge dichtheden naasl elkaar voor.

llirÍor)p !rn de hrvcr
De wáterb oloop bljkt n de veÍsch llende
Noordwêst-E'rropese anden ondêÍling nogal
uiteen le lopen EÍ s vÍijwe nooit ondeÍzocht
wêl de 9e meenschêppel jke kenmerken lussen
deze biolopên zln. Hiermeê zou inzichl kun
nen worden vêrkreg€n onder welke omslan'
dighede. de soorl vooÍkoml, met als vooÍdeel
dal h eímêe soorlgeÍichle beheeÍsadviezên
kunnen wordên gegeven In de nu volgende
b|oloopbeschrilvingen zal gelÍacht worden
deze anêlyse tê maken Vanwege de grole veÊ
schillen pe. land oÍ gebied aan de noordwesl-
€nd van hel verspreidingsgebied, zal peÍ geo-
gÍaÍische zone de wateÍbioloop worden be-
schreven Aên he1 sotzal een discussie woÊ
dsn gegeven waaíb,J de semeenschappelike
kenmeíken op êen rltlê woídên gezêt.

NooÍdAlpcn. l)uilslanct en FrankÍi jk
Aan de nooÍdÍand van de Aipên konrr dê KeÍn-
penss hedeibe voor n ondiepe passen en
plaatsen waar a e€n in de zomeÍrnaanden,
door oversÍorn ngen a s gevolg van snreltend

is, ondep waler aan\4ezig s Er heerst hief
een conl nentaal kl maat met sÍenge w nteís
en warme zomers n de wrnlermaanden
hebben de eities if de litgedíoogde zones
ovêlw nteÍd en in de zomeÍ wafmt dit ondiepe
waler snel op. Hêrdoor kunnen de jonge aí
ven, die meeslal in mei uit het ei komen, zich
binnen een paar maandên zeeÍ snel ontwikke-
len lot volgíoêidê laíven.
In Duilsland zijn uilgebreide sludies gedaan
naar de habitat van de Kempênse heidelibel



(SCHMDT, t99J EwERs. 1996:BóNrscf. 1994).
Het oxjkt dat de ondezochtê populatres vooÈromen In hunstmatig beheerde visvlvercom
prexen. ook veídwenen poputat|es rn deze
regro Dêvonden zich in derqehtte visvriver.om_
prex€n. De larven btêken hrer massajt tot ont-
wrkr\errng te tomen In ondrepê vrjveÍs dre rn depenooe van circá oktober tot en met meidíooa
slonden Hêt zijn vijvels die men oebrurkt vooioe kweek van v,sbroed In het vooíiaaí laatmen deze vrlvers lêngzaaín votsvomen met
een ondrepe /aag water. In oLtober worden dêvtvers díooggelegd om het visbroed te oóo-
sren en le verptàatsen na". unOure u,ru"rs "tn

Íere rs drt een simutatie vèn de oÍnsÈndrohê
oen In de Noord-Atpen. Vaak hebben de vl;ers
een oeschultê tigging door de aanwezqnero
van omíngende bomen In vuvers met e;n áf-
wrjkende waE.huishouding weÍden ook errresargezel maar à een,n het drooqva ende voê
kwamen ze massêa, lot ontw.ke|no tn-;Ê
vlvers met vrsbroed zal de predat/ed;ur la;;zrjf, omdàt de vis nog le en s om te prel
oêfen op de lbe/lenlaíven. ln dê andere viivêrs
waar gíotere jàarltassen v,s aan*ez,g z,rn, zatpresat€ van vis op de tarvên een nadêtige rol

kunfen speten Alle vtveE hebben een hooo
voeoseEanbod vanwege de íeqetmatioe voê:oeíng van de vissen Hierdooí kunnê; oíole
aanta en tibeIen tol ontwrkketrng komen.
trr rranhnlk koml de Kemp€ns€ herdelrbêlvoór
n een etnàt depaíementen voornamellk ]n hetzlrdoosten. crote poputatiês zin te vr;den in

n,srvetden en moerasgêbieden In de CamáÈgue {ANoERs & GRABow, 1992). In de aislver_
oen wordt kunstmang €ên contrnue laoe water-
sland qehèndhaêfd ofmen tèatze dro;qva enun ondeÍzoek vên ScHMrDr (t993btrn d6Lamàrguê, btij dar jursr de ptaatsen waaÍ r,e

^empense heidehbet massaat uitstooD. een
consËnte ware.stand hebben tildens áe onr_wrxKellng van dê larvê Drt in leoenstellrno lór
anoere deten van de moeÍèsgebieden dre À depeÍodê êpÍ]-augustus /urst díoogvalten. DêconsÍanre wateístand wordt veroozaalt dooÊ
oêr oeze gebieden zich onder de di.ecle rn-
vroed van de Rhóne bevrnden, die In de zomêr-pefrode een rêlètief constant wàtern veaLr
neen Ue eerdergenoemde biotoope sên zoáts
een ondrepe moeíaszonê een constant làoêwareÍshnd en een open vegetarre, ziin oórn|eÍ aanwezig
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Bclgië
Dê populaties van de Kempense heldêlibe in
Belgiè zijn van hêl grooiste beang voor hêl
vooÍkomen van deze soort in NedeÍlênd en
daaÍom ls her enig extra ondeÍzoek uiige-
voerd, aangevuld met recent vezamede veld-
gegevens (JaNNrs, net gepubliceerdê gege-
vens). Eén van de locaties is geegen le Lom
mel in hei grcnsoverschÍijdende naiuurgêbied
Plateaux/Hagêven (korlwêg dê Plateaux). Het
deelvan de Paleaux waarde beste vindpaal
sen liggen bestaat uit een hedegebied met
een vljftiental vennen. Aan de rand van dit
gebled ligl een beek waarlangs vljf vjjvers
gegraven zijn. Dê bêek is hierdoorheen geleid
via een omleidinsskanaal. De vijvers zjn in
seíie geschakêld aan dil omleidingskanaal,
waaÍdoor de ene vijveÍ aÍwalerl op d-^ vol
gende. Alle vijveÍs bezitten een uilgebfeide
ondiepe moeraszone. Opvallend ls dat de
waleÍstand in elke vijveÍ een vÍijwe constani
niveau verloont. Dit woÍdi veÍooízaakt door de
consianie aanvoer van beekwater aan één
zijde van de vijveÍ, dai vervosens via een
aívoerpíp op een vaste hoogie aan de andere
kant, wordtafgevoerd. De waieÍpeilÍ uciualie is
hieÍdoor ovêÍ het gehele jaaÍ slechts enkele

ceniimeters. Dit is e,Àn situatie die voor natuuÍ-
lljke wateren, zoals vênnen, eÍg onsebrulkeijk
is. Bij dergê ijke wateren ls de waieÍstand in de
nazomer meestal het laagst en in het vroege
voorjaaÍ het hoogst.
De beschíeven hydÍologische eigenschappen
zijn in alle vijÍ in serie geschakelde vijvers aên
wezig. Ook is in alle waieÍên êen uiigebÍeide
ondiepe Ínoeraszone aanwezig. De Kempense
heidelbe planizlch êchterslechts ln eén vijvêr
succesvol en massêal voort. DooÍdat de beek
die dooÍ deze vijvers woÍdt geeid nosalvoed
seldjk is, is in de in serle geschakelde vijveÍs
een eutrofiegrad ênt aanwezig. De eerste
vijver is hel m€êst voedse Íijk en de laalste is
hel rneest voedselarm. Dil wodl veroorzaakt
dooí het feiï dat in alle vijvêrs een uitgebreide
Íietvegelaïe aanwezig is, die werkt êls een
helofytêníilter. Het dooÍstÍomende water, van
de ene naêí de andere vijveÍ, wodi als het
waÍe geÍilleÍd dooÍ deze uitgebreide etvege
taties, waêrdoor het uiistromênde waleÍ min-
deÍ voedse Íijk is dan het insiromende water
De euÍroÍegradiént is n hetveld duidelÍk zichf
baar êan de hand van de groolte van de
rietvegetalies. ln de eersle vennen is êen forse
retvegetatie aanwezig van ongeveer dri,ê lot
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vier meter hoogte. In de vooíaetste vijver is de
Íiêlvegelalie ongevêeÍ lwee tol díie meleí
hoog, telwil in de laalste viver de Íiethoogte
nog maaí slechts één tot twee meler hoog is.
Bovendien is de rielvegetatie hier erg ll en is

er vooral v€€l piÍus aanwezig diê n de euaoÍ€
vijveís slechls weinig vooÍkomt. Hel is luist in
deze aalste viver dat de Kempense heidellbel
massaal lol ontwikkeling komt. Hier zin onder
andere in auguslus 1997 meer dan 500 vers
uilgeslopen individuen waaÍgenomen. In de'
zefde pêriode zijn bljde andere vijvers sechis
enkele Kempensê hede ibellen waaÍgenornen.
Twee andêre popuates van de Kempense
hêidelibel bevinden zch if koewatêrvtvers
waaÍvan de waleÍstand kunslmatig op peil
gehouden wordt Dê koelwatervijvers van de
glasfabíiek tê Lommel (vlakbij de Plateaux)zijn
hel gehelê jaaÍ door ongeveer 30 cm diep
(schriÍleljke mededeling G. JaNN s). Bovendien
is hel water hier kunstmatg verwamd, wat
gunslig s voor een snele ontwikkel ng van de
larvên Opvallend s dat hierdoor de larven
exÍeem vÍoeg uitsluipen Zo werden al op 23
mêi 1990 .uim 5000 vers uilgeslopen exem-
plaren van de Kempense heidelibel waaÍ'
genomen (JaNNs, 1990). Ook andeíê soorlen
zijn h er vÍoeg in hel seizoen in gÍole aanta Len

waargefomen. Door deze kunslmatig hoge
walenernperatuuÍ s waarschilnljk ook de
voedselsitlatie vooÍ de arven gunstig.
Bí de populatie bij Dên Diel die door M|cHrELs

& DHoNDT (1987) woÍdl beschÍeven is, verge-
lijkbaar met de Plaleaux, oen aanvoerslool
aanwezlg waaÍdooÍ ook h eí sprakê is van een
kuns|malig walerpei (Ígu!r 3). Overeenkom'
sis de seÍder beschreven ocaties zijn ook hiêr
u tgebÍeidê ondlepe moeraszones aanwezig,
maar verdere inÍormatie onlbreekt.

Discussic

De biotopen van de Kempense hedeibeL in
het noordweste Ík deel van het vêíspÍêidings'
gebied hebben een aantal opmerke rjke oveí-
êênkomstên. Het is belangrijk dat er een on-
diep wateÍ aanwezig is, mel maximaal enk€le
tientallen centimeteÍs wateÍ. omgeven dooÍ
een uitgebÍeide De moeras-
vegelate moet rclatiel open zijn ên de êutro-
íêgrêad van het watêr mag niel te hoog zin.
Alle vindplaalsen belrcíen stilstaand oi lêng-
zaam stÍomend water. Verder moet er een

slructuuÍtk vegetatielype in de nabijheid van
de waleóioloop gelegen ztn, dat kan Íungeren
als landbiotoop voor de imago's Hel waler
niveau tussen het momenl van eiaíz€t (augus-
tus) en het uilkomen van de eitjes (april) mag
nauwelljks veftoogd zijn, maaÍ mag wel woÊ
den veraagd oí z€lís droogvallen. DooÍ een
hoog voedseaanbod en een hoge tempe€tuur
woÍdt de ontwikkeling van dezê soort stêÍk

l)roogvallen in dc wi t..
Het in de w nlerdroogstaan van de biotoop jkt
êen belangrike voorwaaÍde voor de ontwikke-
ling van de Kempense heidellbel (ScNMror,

1993i BELYSHEV, 1973). In de beschÍeven bio-
topen aan de nooídweslrand van het verspíei-
dingsgêbied koml deze situatiê van nalure
echler nauweliiks voor HieÍ heersl een zeeklÈ
Ínaat ên is in de winler noímaiiter jlisl êen
hoge waleístand aanwezig. Het in de \irinler
utdfogen van de voorlplantlngswateren kan
enkele bêlangíjke voordeen hebben voor de
Kempense heidelibel. DooÍ uitdroging hebben
concuÍÍenliekrachtige meeÍjaÍige soorlen zo-
als btvooÍbeêld korenboulen en glazen
makeÍs, geen kans om le oveÍleven waárdoor
de predatiedÍuk van deze soorlen op de larven
van de Kempense heidelibel na de winterweg
vêlt. Door uitdroging verdwijnl ook de pÍe-
datiedruk van vissen, wat evenêêns gLrnslg is
voor de Kempense heidelibel.
De in serie geschakelde voorlplantingsvijveÍs
in de Plateaux vallen in legenslelling lot de
Duitse visvijveÍs in de wintêr echter noot
droog. Door dê lage wateÍsland in de rnoeras
zonê waaÍ dê êitjes worden afgezet, is er we
een kans dat bii vorsl in de winter de gehele
waleíaag bevriest en ook de êilies dooí
víiezen (in de Duitse liteÍatuuÍ aangeduid met
de term duÍchÍÍiefen"), waadooí concuííeren
de soorlen evene€ns mindeÍ kans maken Een
bjkomênd voordeel voor de e ljes diê in de on'
diepe moeraszone van de voortpant ngsvljver
zrjn aísezet, is dal in het vooÍjaar deze water-
iaag nog steeds even ondiep is. Dii betekent
dat deze zonê snel kên opwarmen, waardooí
eÍ snelle onlwikkeling van de larven kan
plaatsvinden. [,,|et anderc woorden, de vrjverc
hebben eigenschappen diê vêÍgelijkbaar zijn
met diê van hel enige natuurljke botoop van
deze soori in Noordw€slEuropa, de po€len n
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Het is onbêkênd hoe s winters de tempera-
tuuÍstuatie n de koewalerviveÍs van hêt Bel-
gische Lommel s. AÍgaande op het vroege
verschÍnen van libellen en hêt constante
waterpeil is het aannemelijk dal de iempeÍatu-
ur hieí ln de winteÍ hogeÍ ls dan nomaal. Dil
betekent dai de eitjes hier waarschinlijk,
ondênks dê constante ond epe waterzone, niel
blootstaan aan een dooÍvriêspeílodê. Van-
wege hei k imaal zullen oveMinlerêndê eljes
ln Zuid-FÍanse populaties ook nooit
doorvrezen. Blijkbaar is dt doorvÍiezên niet
van een cruciale beleken s voor het
voorkomen van de Kempênse heidelibel as
dooÍ SCHMDT (1993) s sesussereed. Eve-
neens opvallênd ln de Lomme se koewaleÍvi-
jvers, is het naast elkaaf voorkomen van één-
jargê sooften zoals de Kempense lreidelibel
met meerlarige soorten als Veívlek (Llbel/u/a
quadnnaculata) en GÍote keize bel (Árax
inperatar') Het concuÍrêntelooÍdeel
(SCHMDr, 1993) dat de Kenrpênse heidellbe
heêft bj het n de wnter droosvallen van de
boioop ten opzchle van ándêrê, veelal rrreêr-
jadge soorlen, lijkt dus niel per se noodzakel

jk voor hel voorkomef. Gemeênschappelijk
kenmeÍk in alle geschelstê biotopen blÍÍt de
ondiêpe watetzone waaÍ de etjes in oveíwin-
tercn en hel lijkt êr dus vooral op dat de eitjes
gêdurende het wnterseizoen geen hoge
waiêíkolom boven zich kunnen veÍdragen.
Een aannemelijke veÍklaíing hiervoor zou kun-
nen zijn, dai de eiêren zich aleen kunnen
ontlvikkelen bij een voldoende hoge têmper-
atuuÍ in het voorjaar. Bij spÍinkhanên heêft
men áángeloond dat hiefeên duideliik verband
lussen is (vaN WLNGERDEN et a/., 1991). De
bodem van ondiep waler is in het vroegê vooÍ-
jaar, wanneeÍ de oniwikkêl ng va. el tol larve
plaatsvindi, veel snelleÍ opgewarmd dan de
bodem n dep waiêÍ. Hêt is denkbaaÍ dat dê
Kempensê heidellbel geëvolueeÍd is in een
m leu waarde eiijes in hêtvÍoege voorjaafeen
hogere tempeÍaluur ondervnden dan in
Nooídwest-Eufopa, waar van nalure s winleís
hoge waterslanden vooíkomen. De eiijes van
de KeÍnpense heidelibel zouden dan ook niêt
aangepasi zjn aan de lage têmpeÍaturen en
kunnen onder dergêljke omslandisheden
s echt toi oniwikkelng komen l\4ogelilk is êên
láge waleístand voof de eiijes van de Kem
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pense heidelbe dan ook met name van
belang in de perode dat de eieÍen zich onl
wikkelen, namelijk in het vroege voorjaar Zêk-
eÍheid hierovef kan echier alleen proe
iondeÍv ndelllk vêrkíêgen woÍden

E(nofic cn zuuryraad
Behalve de genoemde eigenschappen van
een vooílplant ngswatêí voor de Kempense
heidelibel is ook een nei a le hoge euiroÍie-
graêd noodzakeijk. Een verkaring hiervoor
lljkt goed te beredeneÍen. ndien naÍneljk n
een ondlepe moeÍaszone zoals in de P aiea'rx,
voornameljk een geslolen rietru gte groet a s
gevog van eên hoog voedselaanbod, dan
wordl deze zone grotendeels oveÍschaduwd
door de ielvegelatie. In een deígêljke bê
schaduwde zone kan hei waier s êcht opwar
Ínen, wat voorde aÍvale ontwikkelng niet gun
sls is. Daarnaasl zalom dezelfde redenen ook
hei voedselaanbod vooÍ dê aíven minder
groot z ln. Bil de vilvêr wáa. de Kempense he -
delibel massaal loi ontwikke ing kwam, was de
Íietvêgelálê eíg il en tussen de pitruspolen
was voop ondiêp wateÍzchtbaaÍ hetgeên dus
een gunstg microkimaal voor aÍven van de
Kempensê heidelibel iol gevo/g heeft.
Hêl voorkomen van de Kempense hede ibe in
vijverc in België wordl mogeijkeMjs mede
ondeísteund dooÍ dê m ndeÍ zurê oínstand g
heden in deze vjvers vergeleken met veel an-
dêrê, veel zuuÍdeÍe wateíen n Nederland
(JaNNs schrfie ijke mededeing) De hogefe
pH in de Belgische vilvers is hel gevolg van
nlaat van ka kÍijk water B nnen het vliegbereik
van de Kempênsê heideLibel liggen echier
meerdere kalkrijke (en dus gebuÍÍerde en m n-
der zure) vennef rnei geschikle moeíaszones
(bívoorbêeld Schaapsoopven en de vele vs-
vivers blj ValkenswaaÍd) Doordat vrijwelal hêt
slÍomênde water door peÍmanent bekalklê
landbouwgêbiedên loopl en hel hieí aan
wezse kwelwaleÍ meeslal ook ka kÍijk s, zijn
a e kunsimatig gemanipulêeÍde vjveÍs ook
kalkrjk ên niet zuuí. Hêt is de vraag waarom
de Kêmpense hedelbe op deze plekken noot

Voorkomen in Ncdcrland
De Keínpense heidelibel is in NedeÍland deze
eeuw op ongeveef vijÍtien locaties waa.
genomen (andê ik libellênbestand NVL/EIS
Nederland/De Vlnderst chtins) Vijwel alle
vndplaatsen liggen in de omgeving van

ValkenswaaÍd en E ndhoven. Op de meesre
locaties gaal het slechls om éen of enke ê vo-
wassên exernplaren die meestal bj vênnên
zijn waargenomên. Vanwege hel geÍinge aan
ialwaaÍneÍn ngen is het aanneme ijk dai hei n
vÍijwe a e sevallen zweÍveÍs betÍoÍÍen, de
aftomsiig waren van dê nabijgeegen popu,
ailes n Belgë. Vanwege de n de winleí n
deze vênnen voorkomende hoge waleÍstan-
den, js he1 niet waarschijnljk dar de sooíl hleÍ
populaties hêêft. In 1998 ziin in een veel
voorkomend lype zuur ven in BÍabant (íguuÍ
4), voor hel eerst enkele aívêhuldjes gêvon
den (RurrEN & KaTKMAN, 1999). Blijkbaar is het
toch moge jk dat onder somm ge omstandig-
heden dê Kempense heidellbe zich succesvol
voortplanl in Nedefand. Hêt is êchler niet
waarschijn ijk dal zich h eÍ een stabiee popu-
latie kan vêstigen. De winter van 1997-1998
kenmerkle zch door u lzondeAijk weinig neer-
sag en de waierstandên in deze w nter waÍen
dan ook veel lager dan normaal. Dit zijn om-
stándigheden de overeênkomen rÍet de
beschÍevên voorrpLantingswaieÍen.
Op een en moge tk twee ocaties n Nederland
is echleÍ waarschijnlijk wel sprake geweesl
van een populatie gedLrrcnde rneerdere jarcn.
De êerste populatie s die van hêt GÍevê-
schulven De Kempense heidelibel heêft hier
vermoedelijk ta íjk gêvogen tussen 1928 en
1951 (GETJSKES & vaN ToL 1983). Ditvên was
desiijds in gêbru k als visvijveÍ. Er wefd een
kunstmalig peilbeheer loegepast en er warcn
ultgesÍekle ond epe walêrzones aanwêzg
(vaN BEERS, 1995). WáaÍschijnlijk is d t nu nog
sieeds het geval, maar hei vên is êfg eltÍooi
geworden wal hêi ven voof hel vooÍkomen van
de Kempense heidelibelongeschikt maaktê. In
1984 ên 1985 zijn exemplaÍen waaÍgenomen
rond hel GÍooimêeÍ bijVessem (e gen waaÍne-
mingên). Omdat ook n dii ven een uitgebreide
ondiepe walerzone áanwezig was en ook h eÍ
êen kLrnslmalig waterpel vooíkomt, zo! het
moseljk zln dat ook hêÍ daadwerkeljk een
populatie heeft gezeten oí m sschien nog wel

Dispcrsie
Het zwerígedrag van dê Kempense hede ibe
is, gezen hel beperkle voorkomen van waar-
nem ngen b!iien de bekende pop!lal es, min
deÍ goed oniwikkeld dan bÍ andere heidel-
bellen (BóNscH, 1994) Als alle bekende Ne-
derlandse gegevens wofden bêkekên kan dil
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woíden bevesligd. Ongevee. g0% van êlle
waarnemingen van de atgelopen eeuw weÍd
gedaan in Z'ridoosl Brabánl in de omgeving
van Valkenswaard en Eindhoven. Enkele
waarnemingen zin aftomstig (iil Wesl Brabánt
en enkele ! I [,4iddên Linburc ter hoogte van
Valkenswaard De meest afwijkê nde waa rnem-
ng is gedaan in 1928 in hel Limburgse Rêuver
Moselik zrjn deze dieren aíkomslig van éen
van de Duilse populaties. die in die tijd nog
algemênêí aanwêzig waren. Alle oveÍigewaaÊ
nemingen ztn gedaan binnen een slraal van
ongeveeÍ 20 km vanaf Lomme. ndien er n
Vessem inderdaad een populalie aanwezg s
gewe€sl, zouden de enkele afraijkende waar-
nêmingen die meer dan 20 km verwijderd zijn
van Lommel alkomslig kunnen zijn van deze
localie. Het Grootmeer in Vessem ligt namelijk
ongeveêr 20 km noodwesteljk van Lomme
en de enkele afi/vijkende waamemingen zijn
minder dan 20 km veMiderd van Vessem In
dit Iichl is hel zeeÍ nieressant om de locatie bi
Vessem hel komend jaaÍ goed op het voor-
komen van deze sooí te controleren Het
geringeÍe veÍbÍeidingsveÍmogen maakt, met
dê hoge b otoopspec ficileit, de kans erc klein
dat er nieuwe vestigingen plaats zu en vind€n

ïbelonrst ctr bescherming
De hierboven geschelste specitieke omstan-
digheden krnnen in het noordwesrêlijk deel
van het aÍeaal van dê Kempense hêldelibel
alleen onder kunstmatige omstand gheden
aanwezg zjn. n combinalie met hei beperkte
verbreid ngsvermogen van deze sood, llkt het
onwaaÍschiinli,k dat niêuwe vesiiginsen onder
noÍmale omslandigheden kunnen plaalsvin-
den. De kans is welreéeldat de soortjaaíijks
in Nederland kên worden waaÍgenomen, van,
wege zwervende exempiárên d e aÍkomslig
zijn vanullde grcle populate in Lommel. Hel is
dan ook van groot belang dal de hudige
hydÍologie in de Plateaux gehandhaafd blijÍI.
Op lange teÍmjjn dreigt hierwel hel gevaar dat
hetwaterte eulroofwordt. Hêt is van belang dit
te voorkomen dooÍ bÍvoorbeêld onder des-
kund ge begeleiding voorlplántingswaleíen
gefaseed ul le baggerên. h Bíabant liggen
waarschijnLijk goêde mogelijkheden om weer
een populalie an hel GÍeveschutven leÍug te
kíjgen. VooÍ dat ven zou een deseltk plan
Ínoelen worden gêmaakl msl voorciellen voor
zowel beheer als inrichling, waarbij de grote
potenties (en h!id ge waaÍden) mel betrekk ng

tol vegelate en avfalrnê eveneens moeten
woíden meegenomen. Indien zich hier weêr
eên goede populalie zou vestigen. dan komen
ook andeÍe loc:laes, zoals bijvooÍbêeld Budel
DoÍpein, binnen hêt berelk van deze soorl.
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Summary

verbeek, P,J,ÍM,, 1998, The habirat of sym-
petun .!êprêsssiusculum i n Norlh-wêslêrn
Europê and ils fulure in The Netherlands,
Brachyton 3(í):3 - 11.

The hábitál prèÍêrences oÍ Synpelrrn depres
sosc!tuD in the noÍlh-wesl oj its range àre dis-
cussed on ihe basis of ihe lteralure and peÊ

sonal obseNations The mosl imporlánt chaÊ
àcleristics áre lisled An êxtensive zone of
shalow waier musl be present. This zore
shoLld bê vegêtated but not too densey. The
water leve musl be slable or lowered belween

thê timê oi ov posilon and êmergênce of the

laryae. The zone may even be completely dry
durinq wintêr. Thê watêrs qênerally áre nol
very eutÍophic ór acid c. The prêsence of a

wêllsrructured imágina hábirár ls ásó impoÈ

lart. The principa Íactor appears lo be lhe sta
ble or lowèred water levelin wintêr. This càn bê

ioLnd n slbalpine Lakes that fll wilh meting
snow in sprng. fishponds thál are emptied in

aolomn ás we ás n pónds and ricê fiêlds
where a slable water leve is mainlained by
constant in- and oltÍow Most waters in the

region have a rased water Level in winter and
are lheÉíórê unsuitàble íóÍ the speciês Mosl
loca ties where lhe species occurs lherelore
háve án anlÍcia y coniro ed watèr leve
Thê reason why th swntèÍdroLght s só idpóÊ
tant remalns !nclear. Freez ng oÍlhe eggs, as
suggested by eáriêr aothórs, áppears to bê of
no importance as lhe species occurs i.
MedileÍanean rceÍelds and cooling-waleÍ
ponds of factoÍ ês n Belgilm. Thê absênce of
dragonÍies wilh multaannual iie cycles (thal
could be caused by drought or Íeezing) as
compêtitors fór ioód sêems unimporlant loo as
they have been Íound wth S. ./eprcssilscu/um.
The desíibed hydroogcal Íactors resut n

hgh waler temperalures n sprng This ánd

the resuting high availabilty ol prey, mghl
speed up larya and egg dèvelopmênl lo the
levêl requÍed ÍoÍ s!ruival. lt s suggested lhal
the species evolved in condilons wlth relal ve
ly hiqh water tempêrátures in sprng.
The high habilat speclÍcity makes S. dep€s
sruscr/lm a rare and v! nerabe speciês in the

noÍth west oÍ ils range. Changed manáqènenl
and eutÍophicalion forms a dÍecl threat to
popu ations, whch arê dependenl oÍthe máin-
tênánce of aÍtiíc a conditions Íor the r suryival.
Besides lh s v! .efabi liy the species d spersès
rather weákly, ás compared to ts reàtives.
Indvduals aÍe generally not lound more than
20 km away from source populalons. A mósl

a recent Dltch.ecords a€ probaby ihe resull
of dispersá Íóm populálons n Begln, not

lar Íom the border. Allhough reproduction was
proven Íor the firsl time n The Nêtherlánds
(RuÍEN a KaLKMAN, 199s) ii 1998 (n atypcal
habltát) ii is expected lhal the only chance for
lhe speces wou d be iÍ s! table habilál is cre
áted or Íestored by man

Odonála, Anisoptera Llbe lllidae, Synpetrun
depféssrrsór/ufr, hab lal, ecológy Íêviêw The
Nethèrands, Be q um, Germary. France.
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