De Bandheid elibel (Sympetntm pedemontanwm
(Allioni)) in Nederland
I.l.C.VÍ \,an Delft
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1989i JóDrcKE, 1990, BREUER et a/., 1991). In
Groot Brittanfié werd de Bandheidelbel in

deden deze n 1982 nabil de Stijper Aa ten
zuiden van Eindhoven en in het LimbuÍgsê

Bêfêld. Lalêr blêêk dat

el

de eerste
de Band-

waarsenornen (WasscHER 1994). n 1981
weÍd dê sooÍt a door een boswachleí in de

Reuselse Moefen gezien (mond meded.
1,4. Wass*ER). S nds deze vondstên zín êr
vooral uit Noord Brêbênt en Limburg vij veel
waafnemingen bekend. Ook boven de gÍote
Íivieren is de Bandheidelbe recefte ijk op een
aanta plaaisen gêzen.
n d I artikelwordl de verspreiding in Nederand
besproken op grond van de waarnemingen tot
en mei 1997 (Libe lenarch eÍ NVL/ElS/De
V indersllchling). Ook wordt diepeÍ op dê
ecologie van deze soort ingegaan.

hel oosten voof (DoMMANcEr, 1987). In
Vlaandefên is de soorl beperkt lot het ooslen

van de provinciê Antwerpên ên tot enke e v nd
plaatsen in Noord-Limburg (DE KN|JF & ANSE-

rN, 1996).

Al met al kan gesield woÍden dat dê Band
hede ibel zich de afgêopen decenn a sterk in
nooÍdelilke en weslelijke rchling heeft uitgêbreid (ze de ÍigiruÍ in WasscNER (1994)) Deze
uitbÍeding is inmlddels zovef voorigêschrêden, datook Nêdêíand eín belrokken is.

Versprciding in Ncderland
De Nêdêíandse waarnemingen concenireÍen

zch in ooslelljk Noord-Brabanl en het uitersle

Vcl.sprciding

i11

West-Europa

De Bandhêidêl be s een ooste ijke soorl en
heeÍt in NoordweslEuropa een veÍbfokkede
verspreid ng. Sinds T970 rukl dê soorl vanuit
lret zLridooslen van voormalig Oost'Duiisland
op naaÍ het noorden en westen VanaÍ b-agin
jaÍen tachlig s êr ook in West-Duitsand een
duidelijke uitbÍeding in de Íchtngên vast
gesleld ln 1981 en 1982 wefden n veêl
noordelijke en westêijkê rêgos (Bremen,

Harnburg, SchleswigHolslein, NordrheinWesíalen, Hessen) de eerste waarnem ngen
van dêze sooÍt gedaan, oi wêrd hij na zeer
langê lijd weeÍ sevonden (TaMM, 1982iGrrz ei
a/. 1989i B!cK, T990i JoDcKE, 1990; ScHoRR,
1990, BRELTER ei a/., 1992t WasscHER, 1994i
BRocK, 1997). In het uiterste westen van
Duitsand is de siiuatie nog moeilik te niefpreteren, omdat de soort er pas Íêcent en
onrêgelínátg is waarsenomen (schrift meded.

R

JóocKE en A. lVaRrENs). De Bandhede ibel

lrrtllt'thrl

wêslen van Liínburg (Íiguur 1). Êen nauwke!
rg beeld van de verspre d ingskeÍn in ZuidooslNederland s weêrgegevên n ilguuÍ4. lnmiddels ziln er ook uit zeven uuÍhokken ten noorden van de grote ÍivieÍen êxempáren gerneld.

De waleÍen waár vier oí meer exernplaÍen
zin gezien, worden in hêt kadêr
nader besproken. Behalve de d rect aan de

tege ijkertjd

Pelterheggen grenzende Plateaux zijn het
Rebos, De Pielis ên de Stevensbergen de
ênige locaiies zondêr oppeÍvaklewáter mel
hoge aantallen Bandheidelibellen. Dit zjn a lemaal droge bos en heidegeb eden ten wêsten

Eên wêarfem ng van de Belgische BaÍon Dê
Se ys-LongclraÍnps !il Ruremond" (Roermond) van voor 1900 weÍd hoogsrwaaÍsch jntk niet in Nêdeíand maar in Begië gedaan.
Destilds werd een vindplaats vaak sechrs ínet
de kaartbadnaam aangeduld en bestond ef
een Belg schê kaarl met deze naam
(WasscH! . (, rsepub.).
:,.11

): :J-t)

Discussie
Vanaf de eêrste vondsten van de Bandheide
lbe in Nederland is de intefesse in, en het
aantal Íneldingên van, deze soorl stefk toe

gênomen. Deze belangstelling heeft waafschijnlijk onevenred g veelbjgedragen aan hel
beeld vaf S. pedemonianum als een zich sterk
uitbreidende sood. Dê aêntrekkingskracht van
deze soort heeíl levens een sterke slÍg ng van
hel aantalwaarnemingên rondom de bekende
vindplaalsen tewêeggebracht. Ook in de rest

van het land is de waaÍnemingsintensiteit
enorm toegenomen en daardoof is het laslig
om te beoordelen ofer êchl sprake is van eên
opkomstvan de sooí. In label 1 zijn hel aantal
vindplaatsen buitên hêl keíngebied peÍ jaar
weeÍgegeven. Alle medifgen ten noorden van
de grote íivieren zin vanaÍ 1995 lnhetzuiden
Worden al langeÍ zweívers gemêd Er s êen
duldeljke toename zichtbaar die aansuit bij
de ulbreidingln D!itsand.l.r de omgeving van
Weert is, op lokale schaa sprake van êen uitbreiding gedurende de afgeopen jaren (mond.
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Voortplanling ls bi Weerl zeer aannemelrjk. De

jaren, maken het onwaaÍschtnlijk dal het om
zweÍveÍs gaat. HelzelÍde geldt mogelijk voor
de sloot bij Budel, waaÍ êchter nog maár één
waameming wêrd gedaan. De biotoop hiêr en
in WeeÍt komt goed oveíeen mel dat ván de
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PelteÍhêggen en Den Diel (Belgiè), waaÍ be
wÍs van voortpanl ng is. Het is waarschijn ik
dat waarnerningen van hel Klotven en
ZwaÍtven zwêrvers bêtrêffen. Dit zijn zuÍe stil-

staande vennen, terwijl de zekerê vooÍl
planlinsslocaties a lemaal zonnig gelegen
zwaksifomênde kalkÍijkê waleíen zijn. Het is
moselijk dat deze dieren, evenals die bij de
StevensbeÍgen, het Rlêbos en De Pieis,
aÍkomstig zijn van de Pelterhêggen, Begiè of
een nog onbekende populatie in de omgeving.

De exempLaÍen die ten noorden van de grote
Íivieren weÍden waaÍgenomen zin vermoedelijk aÍkoÍnslig uii Duitslênd. De aÍstand iot de
populates bij Bremen en NiedeÍsachsen
(ALTMoLLER ei a/., 1981; BREUER el a/., 1991) is
geÍinger dan lot d e n Zu d,Nedeíand. Tevens
werden in Niedersachsen tot vlak bij de
Nêderlandsê gíens dieren waargenomen
(schrift. meded. R. JoDrcKE). Indiên dê exeÍnplaÍen van de Kempen aÍkomsilg zolden zijn,
zou de afstand tussen de zuidêlÍke ên noorde

Pelterheggen
Dit vloeiwe dencomp ex, onderdeel van hel
srensoverschrídend natulrsebied De Paleaux/
Hagevên, s van bjzondêrê natluÊ êir co tlorhislo sch€ waarde. Sinds de negenllende eeuw
woÍdt hiêr kákrijk Maáswater áángevoerd, om de
hooiproduktie le verhogen. De grasanden zÍn
doorsneden door tál van kánaatjes wáarn het
walerpei riret bêhulp var s uisjes kan worden
geregeld. Op deze wjze wordl hel grasand met
van eders aangevoerd wateÍ bevoeid. Hel con'
slante hoóiandbeheer in cómbinate mêt kalkrijk
wale. en de aanvoef van dss uit zuid Lmburg
heêí groêiplaatsen ván vêe bijzoidede pán1êisoorren opgeevêrd (cóols, 1989; PoELMANS &
vaN DERMEN, 1997). Vanaf 1994 isde Bandheide

De vloen\enlef

ur

libe

bekênd van de Petehêggen. De meesle
waarnemingen betreffen 100 oÍ Íneer dieren, mel
eên maximum van 300 Op 30ju|i1997 werd voor
het eerst voorrplantng aangetoond (DE GRooÍ.
1997). Êxuviae en verse exemparen werden
gevonden langs eên kanaal mel êen b.eedte van
anderhavê rnetereneendieptelol40cenlmeier.
De oeveruegelalie beslaát
een dichte bê-

lit

groeifgvanruiglekruiden,zoalsGrotebrandnele

(Unica diaica). Koning nnêkmid (Eupaio.Íum
canrabrnun), Wolispooi \Lycopus eurcpêeos),
Háàgwinde (Calyslos€ sepium) en Liessras
lclyceria naximal. Laret in hel seizoen wêrd ook
e aÍzet waarq€nomen bj zijge! ljes ván de
kanalên. HelwatêÍ hiêrin strooml en is helder.

de PcltcÍhegqer
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I(lí)tven en Zwartven
Hêl Klolven op de P ateaux ligt ongeveer êén

k o-

meler len noorden ván de Pellerheggen. Dl ven
beslaal u t lwee dele.. In dè herfsr wordt hier

voedsel en kálkrjk water

ut de

Pelte.heggen

ngelaten Hel weslelÍk deel is recenl€llk uilgêbaggeíd en herbe.gt traaie vegetaties uit de
oêveÍkÍuidklasse. Hel overige deel is vooral

mele. ang en 80 meter breed. Door de droogle
van de afgelopen jaren zln omvangrjke moddeng€ váklen onlslaan (schritt meded A. vÀN oER
HE JDEN). Deze zjn besroeid mel Kio rus (&r.!s
bulbosls), Pitrus (J. erusus) veennos (Sphêg-

,ud

sp. ) en op de iels drogere delen Pijpesrrootje

begroeid met Galiqaán (C/ádtum mar6cus) e. lisdodde lÍypha sp) (ANoNyNUs, 1994i mond

lMolinia caetulea). In het vên slaat wat Riel
lPhíagnitès austbfis) De bodem beslaal uit zêer
groí zand en is plaalselÍk qeheelvÍijvan slib.

Hel Zwartven ligt ongêveeÍ zeven krlometer len
westen van de PelleÍheggen. Her is 2on 150

van b€ide vennen zijn wáamemingen vanaÍ 1996
bekend Bij hêt Klotven werden maximaal tlvinlig,
bijhet Zwartven lol lwaálídieren perdag gê2iên.

ijkê vindplaatsen waaÍschin jk niel zo gíoot
ziin. Ten tjde van de waarnem ngen n Noorden OoslNedeÍland n '1997 was eÍ bovend en
sprêke van aanhoudende ooslenwnd. Het is

niet uitges oten, dat zich in dit deel van
Nederand populatiês zulen vestgen. Op
meêÍdeÍe dagen n auguslus 1997 weld een
ei-aízeltend paadle bij een landbouwsloot n
het Twentse AgeleÍbroek gezien (J GERARo).
In 1996 werd uit een aansrenzend uurhok ook
een exemplaar gemeld.

lliotoop
Zeer duldelijkê

zonnige igging. Het gaat vrijwel a lijd om nsta.
bele, vaak dooí de r.ens beïnvoede mesokofe lot eutroíe wateren die periodiek droogvalef oi fecent ziln aangelegd of opgeschoond. De walêren valen i. lwee verschi-

lende typen uiteen Het zijn ten eeÍsle stilstaande waieÍên zoals bêggerpassen waleren in groev€n, ondepe poelen. moerassen,
overslromingsvlaklen, oude mêandêls. viiveís
en venandingszones in meren (TaMM. 1982i
DoMMANGET, 1987: GLrz el al. 1989i BucK,
'1990i BRocK et al 1997: schriÍt. meded.
A. MaRrENs). Ten tweede vindt voorlplantinq in
zwakslromende wateren zoals sloten, kanaal

ljes en weidebeekjes plaals
biotoopvoorkeuÍen van

pedenontanun zijn moe lijk te geven.
GeÍneenschappelijke kênmerken van voortplant ngswateren s de aanwezigheid van helofytenvegetaties het ondiepe kaÍakter en de
S.

(DoMMÀNGEr.

1987i lÍcHELs & DNoNDr, 1987 GLrz el a/,
1989; JóD|oKE, 1990i BREUER et a/., 1991r DE
GRoor, 1997t scFRFr MEDED R JóDcKE, A,
NIARTENS en F. RaEMAKERS). Kale, beschadLrwde en d epe wateíen in de d recte omgevlng

ván populalies worden echler nêt bevokt
(TaMM, 1982). WanneeÍ het botoop van de
NedeÍlandse en Belg sche popLrlates wordt
verceleken met de (veeal Duilse) liteÍaluur

Sloot Budel

sooÍ n NooÍdweslEuíopa steíkeí aan
stromend water le zijn gebonden dan in Zuiden Cenlraal Europa. Een algemene veÍklaring
hiervooÍ is dat soorten aan de rand van hun
veÍspÍeidingsgebied vaak speciíiekeíe eisen
lijkl de

sool

!eegên in het naluurgebied rondom de zinkÍabÍiek. HÍ is omseven door een
Dèze

s

schrale besroeiing ván Pijp€slr@lje (Molinia
caerulêa) ên beÍken {Belula sp.). De sloot is
15-20 cm. diep, 75 cm breed en zonnig gele,
gen Het waler strooml, is heldeÍ en is íijk
begroeid met wálerplánten
Opéén dag in 1997 werden hierdeíien dieren
gezien, waaÍonder Íwee ei-afzexênde landsms
(mond. meded. P. vaN TTBURG).

aan hun biotoop slellen. Het likl eÍop dal

S. pedemorlarum an Nededand oplimaal voor

koml op smallê, ondiepe en zonnig gelegen,
stromende waleÍen. ÏaMM (1982)vermoedt dat

geen speciale eisen aan dê zuurgraad en
helderheid worden gesleld. Toch is het opva lênd dat, zowel in dê Peherhêggen als bj

l)rula,tnn7 2 11t1t13,

WeeÍt en ook in Den Del bl N,,lol (Belgiè),
ka/kÍiik \,valeÍ in de slolen en kanaaltjes aanwezig is, dal kunstmatig wordt ingelaten.

6
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VooÍalsnog is hel onduidelijk ol de kalkítkdom
ván het water werke ik van belang is.
Hei is opvallênd dat de Eandheidelibe waarhil
zlch in Nedeíand zeker oíwaaíschinljk voortplanl (Pelteftêggen. Budel en WeeÍi), samen
met de BeekoeveÍlibel íOíthetrum coêrulescers) voorkoml. Ook in Eelfeld werden deze
lwee sooíen samen waarcenomen (NurJS &
PETERS 1984) De BeekoeveÍlibêl is een soort
van smaLle, ondiepe en zonnise beekjes,
slooljes, en dooÍ kwel gevoede wateÍen
(HERMANS,

1992;

BELLMANN,

r

1993: Bos &

SlructuuÍijke en warme heidegebieden en
gÉsanden zijf vooÍ de Eandheidelibel van
grool belang als rijpings-, foeÍageeF en ÍusG
plaals. Hel landbioloop beslaat uir ongemaai
de
Peterheggen (DE GRoor, 1997) en een Íug
gíasland in Def Die (MrcNELs & DNoNDr,
1987). Opvallend is dat op de Sievensbergen
60 70% van de waargenomen dieren vrouwtjes beÍoí, leÍwiil op de PelteÍheggen 80% van

de stroken langs hel kanaal in

FiSuuÍ.t.

trulttnrt Ntàniitut'

Spoorsloot Weert
De sloot aan dê weslzÍdê van het spoor bij de
schaapsdijk in weenvormt de bovenoop van hel
beekjs dê OudesEaÍ Ér wordi water uil dê Zuid
Wilemsvaarl lngêláten, waardoor er hel hele jaar
ên€e sltomrng is. Deomliggendê lándbouwsloten
sraan niet in conlacl mst de spoorsloot. De sloot
wordl gfoolschálig dooí hel Walerschap o.deF
hoLden, Oe begfoe ng besráat uit Liesgras
(Gty@ia naxima). v\at tzrtinp lRunex hydrclapáthrm). wale.pesi (E/od€a sp.) en slerêk.oos
Ooslelijk van her spooÍ ligt een anderhatve kitometer range sróot, wáátuan ongeveer de heft

sinds 1986

op

klè

nschálige man

êr

wo.dl

beh6êrd. Her wordt geen kanaalwaler ingèaten

en In de zomer slaal dê slool soms d.oog, Mer
dammêljês wtrdl gelrachl wa!êr vasl lê houden,
waardooÍ zeer ondiep wáler áanwezig blilÍt. De
ardêíê helÍt wordt grootscha g onderholden.

vê. aangrenzendê pêrcelen
deze slootlerechi. De begroeilng is dlveÍ

Gedrainsêrd wale.

kon!in

*r

sp@r. oe vegelalie bevat mer soorlen van min
der voedse rijkê omstandigheden waaronder
Holpjp (Equ,sei!fr tuvàtile), Walerpostete n
(Lythtun poftuta) èn watertorkru d (Oeranrhe
aquaLa). Deze plánlen komen in hel kleinsc$álig
bêhêêrde ged@ho hel meest v@r. In h€t rco.jaar
hebben beidê slolen een gedêellelijk zandige
bod€m, de in de zoíneí deeLs mel slb bedekt
raakl (schrift. meded F RaEMÀKERS).
Dê êêrsle Bandhêldêlibêllen werdèn op de ktein-

schalig beheerde slool gevonden. Oe ordsrê
nêlding uil WêeÍl dálêên van voor 1991 {twe
maaléén exe.iplaár op onbekêndêdalá). Mel uil
zondeíing van 1995, is de soorl hier vanaí 1991
jaadjks waarsenomÊn. In deze perode waÍen e.
ieder jaar slechls ênkele wáamemingên (mdi
maar zêven exempraÍeÍ per lo€lie). teMil hêt

qebied ÍÍequenl bêzochr werd (mond. meded.
F. RÀEMAKERS). Naast ei-aÍzet op de spoorsoten

vond

dt

dan in de sloól aan de reseijde van hêI

Btrthtvt z(1): )-t)

ook op aívoèrslotên in hêl agmrisch

de dleren mannettes waÍen (DE GRoor, 1997)
[4ogeli]k is dil heidetêÍe n hei geb ed waar de

leÍlor

'ontbrekende vrouwljes van de PeleÍheggen
lanse tild verb jven Van vêe libelensoorten
wofden bi lret vooítplánungswaler nameijk

soodên

relatieÍ meer mannetjes gêzen

Ëcobgi.
De Bandhede ibel kan gezien woÍden als een
lypische pioniersoorl (TaNN, 1982: MENIELs &
DtsoNDr 1987) Zo heêft hij een voorkeur voor
nslabiee waleren waarin zich geen stêbelê
visstand kan oflw kkelen Ook grotere concurrefliekÍachtge belensoorten met een rneer
large larva e onlwikkeling, komen h er waarschjnljk niel oiwe nis voor. Een andere e 9enschap van de Bandheidelibelis de grote zwerílust. wat de sne e opmars mogellk maakte
Niêuw habilat kan zo snel woÍden gekoion seerd. Dil rs van gíool beláng omdat pDnie.

biolopen slechls korre

ljd

geschikl ziln

Daarnaast belÍefl hel h êÍ een kle ne soon. d e

koir eeÍt en snel gesachtsrijp is. PoÍrers

invesleren relateí vee energe in ÍepÍoductie
en wein g in gÍoe . Dê a.vale ontwikkeling is
snel (in twee maanden van aÍve lot imaso)en
de ovenr nteri.g vndl piaats as e Dt is
beangÍilk enerzilds oín in korle tijd vee tê.
rernwrnst

le kunne. boeken

anderzjds om

aie interêctres lussen soorleni wanneer

concufrentie toeneeml veídwjnen pionier,

as eerste

Waarschln

jk zjn

de

Bandhêidelibel, Beekoeveí bel en Zuidelike
oeverlibel (Odhetftrm brunneum) de enise
AnisopteÍê. de n Nederand as pionier van
stromend water op klnnen Íeden Smale.
ondrepe. zonnig geegen. stromende wateren
in pnn€rÍase zin in Nederland niel algemeen
D I geêft een verklaíng waarom deze sooÍten
bêkend ziln van eef geÍing aanlal vndplaal

Hêl droogvallen en opschonen van watêÍên is

vooÍ deze soort van grool belang omdal
anders de vegelalie dooÍ succesie te hoog en
te dicht woÍdl D t heeÍl a s nádee dal er qeen
ei-aÍzelplaatsen meer voorhanden zjn en con
cuÍeÍende soorten zrch kunnen vestigen
Wanfeer bêken en kênaáltles opgeschoond

dil

worden dient

gêÍaseerd

le

gebeLrren.

Inlênseve beweding van de landbioloop ledt
tol een aÍname van verb lfpaatsen voor rustende d eren. Bovendien kan d t eutroÍiér ng tot
sevog hebben (DE KNrF &ANSELTN 1996).met

veÍsnê

de successre as gevolg De land-

oloop moel mel zêeÍ erlensieve begrazing ol
een geiaseeÍd m3a beheer n sland worden
b

vooÍlplanling in peíiodieke waieren mogelUk le
maken Tot s ot is de sooÍt weinig belrokken in
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n

thê nórlh-wesl ot Europe. Durng
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easl in ê north-westery dnedor. n The
Nelherands t now has one pfoven rcproducton s tê ánd one sile al which reprodlction s
assumed. Both á€ silualed in lhe soulh oithe
country. At other lo.álties il s ercounlered n
variabe densiliès, blt reproducton s eilher
lncenan or absênl. Thê stes where larger

nlmbers have been seen, arc dscussed i
delal lt appears lhat S. pedemontárrn s
conlnu ng lo êrtend ils range in The NelheÉ

lands and il may soon estáblish populalons n
the noÍth I is stated lhat, n lhe nonh wesrern
pan of ts ránge. this d.agonÍy s a pioneer oÍ
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