
Eén keer per eeuw, de

tweede waarneming van

de Zuideliike heidelibel

(S1t n ry chtun nt r idion al e)

in Nederland

Waarneming

In de middag van 5 auguslus 1994 werd
in de tuin van de eersle auteur op een
coniÍerenhaag een rode heidelibel gezien-

De tuin is gelegen in Hardinxveld-Gies-
sendam n de wijk Wielwljk (AmeÍsÍoort-
coórdinaten 117,1-426,8). Hei mannetje
hing v€rlicaal op 140 cm hoogte en was
op dêi momeni de enige heidelibel in
de tuin. Toen de eerste auteur zag dat
er rcde mijlen op de vleugeladeÍs waren
aangehechl, besloot hÍ het indivadu tê
fotograferen (Ílguur 1). Nadal de dias
ontwikkeld waren, píobeerde hí de libelop
naam t€ bíengên, wat een zeer moeilijke
opgave bleek. Laler Íees het veímoeden
dat het w6l €ens de Zuidelrjke heidelibel

\Synpetrun nendionale) zou kLrnnen ztn.
À,,leer dan vijÍ jaaÍ laler, op de libellenstu-
diedag van 11 rnaart 2000 te UÍecht, werd
de dia vooÍg€legd aan diverse aanwezF
gen. In seÍste iastanlie kon de soort niet
met zekefieid op naam woÍden gebracht.
In dê wekên eÍna weÍd echteí vastgesteld
dal het indeídaad S. med,bnale betíol
Indiên de waárneming dooí de CWNO
wordl geaccepteerd, betÍeft het pas dê
tweede vondsl van S. meid'brale in Neder-
land. De tol nu loe enige Nederlandse
waarneming slaÍnl uit heteinde van dê 19€

eeuw. Op 11 algustls van een onbekend
jaaÍ vszámelde Henk AlbaÍda een man-
netjê bij Leeuwarden. De warê identiteit
van dit ndividu wêÍd pas in 1968 door
N,4.A. Lieftinck vestgesleld (GEJSKES & VaN

ToL, 1983).
De zomer van 1994 was eÍg waÍm. De 4e
augustus 1994, de dag voor de waame-
ming ván S. merdionaie, was de waímsle
dag van het jaaÍ mel een lemperatuuÍ van
36"C in arid-Limburg. EÍ werden Íêlatief
veêl zuidelÍk€ soorten gezien, waarvan

de grole invasie van de Zwervende panl-
serjoffer (lesles barbarus) het opmerke-
lijkst wes. WaaÍnemingên van die sooÍt
werden al vanaf begin juli gedaán, maar
hsl hoogtepunt van de invasie vond bsgin
augustus plaals. TevensweÍd in deze peÍ-
od€ d6 Zuidelijke glazenmaker (Áesnna
áflnls) vooÍ hel eerst in lange tijd weer
in Nedeíand waargenomen (KEÍELMR,

1994iWasscHER 1995).

Hcrkcnning

De volgende kenmerken waren brj de
dêterminetie doorslaggêvênd. Hel achl€Ê
lijf is geheel rood, met uiEondering van
segmenl 1 dat doÍsaal donker is. Op
de zij- en bovenkant van segrnenlen I
en 9 ontbreken zwarte stÍeepjes. Doze
zijn bij mannêtjes van andeÍe Europese
Sympêtrum-soorten, zoals de ZwêN€nde
heidelibel (S. Ícnsco/ornbt), wel aanwezig.
Opvallend zijn verder de gepaarde lichte
vlskies op de êchteÍste helÍt van segmen-
tên 3 tot en met I, rode tot geelbruine
pleÍosligma s, een Íoodgeel voorhooÍd en
een gíolendeels roodgele vleugeladeíing,
Het moeten ontbÍeken van zwarte lijnen
op hel borstsluk is door het aanzicht niet
zichtbaar op de dia's.

Vcrspreiding

D€ Zuidelijke heidêlibel komt vooÍ van
NooÍdwest-AfÍika lot in líongoliè. Hel is in
Europa vaak een lokale soort, dae an de
loop van deze eeuw duidelík zeldzameÍ
is geworden. In FrankÍtk is de soort met
name aan de kust van de Middellandse
Zee nietzeldzaam, maar naar hel noorden
loê nê€mtde dichiheid van waaÍnemingên
aí (ooMMANcEr, 1987; HETDEMANN & SEr-

DENBUSCN, 1993). De nooÍdelijksle z€k€re
voodplanungslocatie in Eufopa bevindl
zlch vermoedelijk in de Champagne-HumÈ
des bij B enneles'Cháteaux, 170 km ten
oostzuidoosten van PaÍijs iCoPPA, 1990).
Dii is biina 400 km ten zuiden van de
huidige NedeÍlandse vindplaats- In Duils-
land wordt de soort tegenwoordag uateísl
zelden waaÍgenomen. De noordeliiksle
waamemingen zijn bekend van het wad-
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deneiland SchaÍhèrn en uit de omgeving
van Hamburg (ScHoRR, 1990). E nd vijfti-
ger jarcn werd S. neÍidiona e meerdere
jaÍen achlereen in de omgeving van Kars-
ruhe in Zuidwêst Duilsland waargenomen
maar na die lid is hij daaf nooil meeÍ
aangelroÍÍen (mond. meded. G. Juzlzá).
Ook in ZwilseÍland is de soort in hel veÊ
leden wel regelmalig aangetÍoffen, maar
legenwoordig anÍezig (Sc'1oRR. 1990). ln
Belgiè is de soorl voor 1950 op achl
vindplaatsen gevonden ([4cHrELs ei a/.,

1986) GE JsxEs & VaN ToL (1983) ste len
dal hij vÍoegeÍ "lokaal niet zeldzaam \,!as
in Belgié en Luxemburg, maar de laalste
lientállen laren is S neridionale daaí niel
meer waargenomen (peÍs. medêd. G dê

KnÍÍ). Uil Engeland zin mêerdere slecht
gedocumênleerde waaÍnemingen bekend.
De enige zekere vondst is van 5 augrstus
1948 op hel kanaaleiland Jersêy ([,4ERRrrr

et á1, 1996).

Miiten

Aán de ondêíkanl van de vleugels van
hel qefologÍafeeÍde indvidu waÍen zes
paÉsiterende watelmijtenlarven aanwe
zig Het is zeeÍ waarschiinlÍk dat het
Arrenurus paplltator bettefl (mond. meded.
C. Davids). Dit s tol nu toe de enise mij
lensoorl die in NoordwesCEuÍopa op de
vleugels van heidelibelen is aangeÍoffen
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(DAvDs, 1997). De soorl komt noordelljk
voor tot in Zuid-Zweden en Oost-Polen
en oostelijk lot in Sibeíié en in dê Kauka-
sls (pers. medêd. c. Davids), maar was
tot vooÍ korl niel bekend uit Nederland
(DavrDs, 1979). Op 16 mei 1987 is de
soort echteÍ in ondiepe wateren op VooÍne
gevonden (psrs. meded. H. Smat). Voor-
alsnog tijkl A. papi ator zeeÍ zeldzaam tê
zijn ln Nedeíand.
In FrankÍijk palasteert deze mijtmet name
pantsêrjufÍers (Lestes) en heidelibellen
(Synpetrun)- Net als dêze libellen pÍeÍe-
rcen A. papillatoí lijdelijke waleren. In
FrankÍiik wolden naasr de S. meidionale
vooralS. tonscolomblÏ, de BruinÍode (Sy']-
petrum striolatum) en de Ste€nrcde hei-
delibel (S. yulgaturn) als gaslheer uitgeko,
zen. Bij d6 €eÍste tlvee soorten worden
de miiten uilsluitend op de vleugels aan-
gelroflen, bij de Geelvlekheidelibel (s.
taveolum) utsluitend op h€t borststuk
ên bij de ovê ge heidelibelen op beide
plaatsen. Bij S. mer?ionale zijn maximaal
300 mijtenlarven op één andividu aange-
troffen (CassacNE-líEJEAN, 1966 in CoRBET,
1999). In Nede and ztn al vaker mÍtenlaÊ
ven op vleugels van heidelibellen waarge-
nomen (pers. meded. B. Kiauta); preciêze
gegevens hierover ontbrekên êchter Als
eÍ heidelibellen met mijlenlarven op de
vleugels worden gezien, dán is de kans
gíoot dat dil de ZweÍvende ofde Zuidelijke
heidelibel b€treft.
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