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Eerste bewezen voortplanting van de Kempense heidelibel (Sy m petru m de p re ssiuscu/um (Selys)) in Nederland.
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Ïjdens een op 14 augustus 1998
houden NJN'excursie, weÍden bii

ge-

het
Biesven (NooÍd-Brabano drie zeeÍ veíse
vrcuwelijke exemplaren van de Kempense
heidelibef (Sympefrum depressiusculum)
aangelroÍien. Een gedchle zoekactie
lêverde vieÍ exuviae op. Dezê werden op
tien iot t\,vinlig cenlimêter hoogte gevondên n los in het waler staande pollen Pit
rus (Jurcus etr s{/s). Naast deze, zeer
karakleristiêks, exuviae (fig 1)weÍden er
nog minimaal99 van de Zwarte heidelibel
(S. darae) en één van de Bru nrode heidelibel (S. strio/airm) gevonden. Het Bies-

v€n (162.8-368.9) ligl ten zuiden

van

Valkenswaard aan de westkant van het
zuldelijke deel van de 6Íoo1e Heide op
ongeveeÍ een kilometer van de Belgische
grens. De vegetatie rond het ven woÍdt
gedomineerd door Pilrus. In hel ven is,
naast algen, mêt êlgen oveÍgÍoeid veenmos (SphagDrm spec.) aênwezig. In de
zomêr vallên dêlên van hel vên droog. Het
ven was op hel moment van leÍreinbezoek
ongeveer 30 cm. diep.
n dêzelfde periode weÍden door Tim TêÈ

maat bj lwee andefe locaties zeeÍ vêrse
ndlviduen waargenomen. Op 7 auguslus
weÍd in Belgiè, op honderd meter van de
Nederlandse gÍens (157.3 363.7), een pas
ulgeslopen vrouwlie gevonden bí eenven
dal onderdeel uilmaakt van het Hagevencomplex. Dil ven is ondiep. heeÍt modderige kantsn, is omzoomd dooÍ Pitrus en
heeft in hel water een begrceiing van
Knolrus (Juncus bulbosrs). Op I augustus

werd bij ds Rêusêlse l,loeren (138.7369.5) e€n evenêêns pas uiigêslopen
exemplaar van S. depress,l/scu/um aangelrofÍen. De diepie (20 30 cm) en wateÊ
vêgetatie (veel russen) veÍtonen overeenkomsl ín€tde aridêÍe tweevennen. Net als
bij hel Biesven waren op beide andere
ocalies v€s juveniee zwêrte heidelibelen
aanwêzig.
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Alhoewel d6 bovengenoemde waarnsmingen de eeÍsle metzekêfteid aangeloonde
gevallen van voortplanling belreffen, is hêt
niet onwaarschijnlijk dal S. depress,uscu

/um zch al eerder n Nedêrland heeft
voodgeplanl. Zo werden brj hêt
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VERBE€X,

GÍeveschulven (Valkenswaard) in 1928 en
1951 rcspectievelÍk 22 en 16 individuen
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verzameld. Gezien de toenmallge ge
sch ktheid van de biotoop aldaar en de
hoge aanlallen was daêr wêarschijnlijk
een populatie aanwezig. veÍmeldenswaaÍdig is nog dat in 1997 tien adulten werden
wêargenomen bij het B €sven (Peter VeÍbeek). máer toen werden geen jonge indrviduen aangelroffên.

De drie vennen waaí vooÍtplanting of
waaÍschijnlijke vooÍtplanting werd vastgêsted komen met name overeen in wêter
diêptêr door de ge nge diepie kunnen de
vennen snel opwarmen hetgeen gunstig is
voor de laÍven. VERSEEK (1998) slell dat
hetvoor S, depress,ilsc!/Lrm van b€lang s
dat de voortplantingswaleren s winters
droogvallen, oí dai hel waterpeil in iedeÍ
geval laag blijft. Het Biesven vall, net als
beidê andere vennen, in de winteÍ waaÍ'
schijnlÍk n et dÍoog hoewel het niel u I te
sluiien is dai hêt droogvriest. Blijkbaar is
dil voor de sooÍt loch voldoênde om zich
succesvol voort te planlen. voor het

ove ge voldoei hel ven íedelljk aan de

Ë

VERBEEK (1998) gesteldê voo vaêÊ
den: het ven is ondiep, de vegelatie in het
ven is Íedelijk open en in de nabijheid is
slíuctuuÍÍijke vegetalie aanwezig.
Vennen zoals het Biesven zijn in de Kernpen íilkeLijk vooÍhanden. Dat eÍ brj d tsoort
vennen nooit eeÍdeÍ zekeÍe voorlplanling
is aangetoond wÍst êíop dal de biotoop
niet optimael is. Wi vermoeden dan ook
dat de sooí slechts spo€disch gebruik
maakt van dit sooÍi biotopen en de popu_
latiês daar slechts lÍdelrjk sland houd€n
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