De Bandheidelibel (Sympetrum
pedernontírnunr ) in Overijssel
Een actualisatie op de verspreiding in Nederland
V Mcnsing
lnlciding
De Bandhe dellbel lsynpelrun pedenonta-
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1766)) is in Nedeíland een zeer
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zedzaÍne bel d,e als gevoelig is vermeld op
de Rode Lijsl rwÁsscÊÊR. 1998) De soort is
in 1983 voor hel eeÍsl In NedeÍland waargenomen (HLrrs & PETERS 1984) S nds die lijd
zijn enke e pop! at es n het zu doosien van de
provincre Noord Brabant ên ln het westen van
Limb!rg bekend. DaaÍnaast werden verspreid
ovêr 20 paatsen rn Oosl- ên Zuid NedêÍland
zwerveÍs waarcenomen Waarnemingen len
noorden van de grote íivieren zijn pas na 1995
gêdaan Srnds augustus 2000 zijn in OveÍissel
lerschillende populalres van de Bandheidelibêl ontdektde ndlarlikel woíden beschreven Het is een actla sêt e op hêl eerder in dil

lijdschift

gepLrb ceefde

ovezcht

(VaN DELFT,

1998)en de onlangs vercchenên allas van de
Nederandse ibe €n (NVL, 2002) EÍ wordt
een beeld geschetsl van de recent onidekte
popuLaties en er wordt een korle beschÍijving
gêgeven van de habilat waaÍ de populalies

Ontdelddngen e|l inventaÍisatic
Recent zjn op vefschillende paalsen in OveF
ijsse populalies onldekl van de Bandheidelbe
(rigulr 1) ln 2000 werd een gíole populatiê
ontdekt in hel slroomgebied van de Soeshdeterins biiOkkenbÍoek (Ov). Daamaast werden
in 2001 ook in êen ander stÍoomgebied (van
de Schipbeek) Bandheidelibellen qezien. Oit
voímdê de aanleiding om in 2001 plannên
te síneden vooÍ een gÍol€r opgezetie inventarisalie, waarbii diverse eden van de Libe

lenweÍkgíoep OveÍijsss bslrokken weÍden. In
een straa van c rca 10 km om de pop'rlalie van
Okkenbroek werden a leweteingenen zijlopen
systematisch g€contfoleeÍd op het voorkomen
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van Ba nd heidelibel en. Niet bezochte (maar
wel potênlieel gêschikle) gebieden werden zo
veel mogeliik in hel jaaÍ 2002 bezochl. In drie
achl€reenvolgende seizoenen zijn in Salland
in lotaal 92 km hokken ondeízochl en is de
soorl in 34 km-hokken vastgesleld
In augLrstus ên seplember 2002 zijn in OveÊ
itssel nog twee neuwe populalies ontdekt
bij Dalísen en Lichlms Ook w€rden diverce
zwervers verspreid oveÍ de provnce waargenomen. De herkomsl vên de zwêruers s
onzeker maar vermoedelijk zijn ze aíkomstig
van de populaties in Ovêrissel. In Íiguur 2 is
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een oveízichl gêgeven van het voorkomen
van de Aandheidelibel in Wesloverissel sinds

.t

a'rgustus 2000. De dÍie populaliês zijn duidelijk te heÍkennên aán de concênlralies van de

Nieuwc populatics
Zuid-Sálland
De populalie in Zuid'Salland is op dji momenl

de groolste populate van Oveijssel en welicht de grooiste van NedeÍland. TÍdens êen

v ndeÍinventarisatie var ler.einen van

Waler-

lêidingmaalschappij Oveilssel (WMO, legenwoordig Vilens)weÍd in augustus 2000dooíde
auteur en Kêês Hemsen langs de Soestweterlng (Íguur 3) nabij Okkenbrcek êen popu atiê
ontdekl vên de Bandhêidelibel (RoSSENAAR &
MENSNG, 2000) Op deze ocatie weÍden op
18 augustus 85 exernplaren gel€ld wááronder
achl landems en copula. eiaíz€ttende landems
en solatarÍe mannetjes en víouwljês Ook weÊ

den lientêllen Bandheidelibellen gezien

brj

ondiepe, volledig mêl riet bêgroêide greppels
angs de veíharde weg (haaks op de Soeslweteíing). In de daaÍop vogendê dagen is door
verschillendê peEonen een bezoek gebracht
aan het leÍein. Ook de omgeving van hêl teÊ
rein werd binnên een sÍaal van 1,5 km veÍdeÍ
afgezochl naaÍ de &ndheidelibel Alsnelwerd
de Bandh€idelbelin het gehele gebied bovenstroorns van dê ocatie waêr dê soort voor de

eerste maal weÍd waargenomen (1 I km'z)
á3ngeÍoffen. Naar schatting werden in 2000
ongeveeÍ 200 exemplaren verspreid oveÍ het
gebied gezBn

ïjdens een

vlinderinvenlarisatre an natuuÈ

reseruaat de Ooslemaet (2001) werden
door Kees HeÍínsen ook Bandheidelibellen
waaÍgenomen De OosteÍmael wordt doorsneden dooí één van de weleringen (de Lel
ielenerde) en lanqs deze waterqang werden
al eerde. Bandheidelibellen geziên Tiidens
de invenlarisa|e werden bovendien ook acht
Bandheidelibel en in De Slenk waa.genomen
die n et n verbinding slaat mel de weteÍngen
maar woÍdl gevoêd door kwelwater. voortplaftng s op deze plêk waarschijnlilk gêzien de

asnlsllen en de goede wêtêrkwaliteil in de
Slenk (mond med. K Hermsen). In 2002 ziin
op deze plaals bljaanvang van dê vliegperiode
(eind jul)opneuw enkele verce exempaíên
gezien (mond. med R Ketêlaar)
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In auguslus 2001 werden dooÍ l\,4áian Schutle
en Gerben Mensink Bandheid€lbe len onldekt
In êen smalle sloor bii de paíkeerplaars van
lvlcDonald s langs de snelweg A1 nabii Hollen
Iltdens verschillende bezoeken werdên vrjí lot
vtni€n êxêmplaíen geleld, waaíondef copu a.
ln 2002 meldde l\,4arion GeeÍink diverse exemplêren ull een sínále sloot en greppêl bij de
parkeerplaals aan de noordzijde van de snelweg A1 Op dezê plek werden lijdens divêíse
bezoeken lol vijÍtien exemplaren geteld (mond
med M Geennk en G Nlensink) Tevens
werd vlakbij door Robert KelelaaÍ en Gerben
[,,]ênsink een huidje van de Bandhedêibel n
eên gíepp€l gevonden De pas Lritgesopen
ibe zal €r vlak boven maar dez€ was dood

omdal hel uitsluipen was mislukr waaíschijn
lik was dil de eêrste vondsl van eên laruen'
huldje van deze soorl ln Nederland
Op deze locate langs de sneweg is n 2000
ook een popu alie onldekt van de Beekoever'
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tbe \Onhetum coeruiescens) (mond. med.
R Keteaar). Deze soort wordt genoemd als
begelêidende sood van de Bandhêlde ibel en
kan dus bij de andere deelpopulaties van de
Bandhêidelibel worden veÍwacht (NVL, 2002).

Ook n aususlus 200T wefden dooÍ

[,4arjan

Schutle en Gerben Í\,4ensink lanss de BoleÍ

beek enkele exempaÍen van de BandheÈ
deibel waargenomen. De Boierbeek en de
locatie bij lÍcDonad's ztn onderdeêl van het
stroomgebied van de Schipbeek, dai llgt binnen hêt beheeBgebied valt vên Walê.schap
Rln en Jsse. Tijdens êen latere inventarisatie
van aLle wateÍgangen die in direcle veÍbinding
staan met de Boterbeek, werden door dê
auteuÍ op dversê plekken in loiaal ongêveer
65 exêmplarcn waargenomen. Ook her was
spÍake van een ílinke populaUe veíspreid
over dverse wáte.gangen, die ale (inclusief

paÍkeerplaals langs de snelwes) nd recl ln

Overige rvaarnemingen
Bu len dewáamêmingên die lelddên lol deonf
dêkking van populaliês z jn eÍ nog waaÍnemingen verspreid overde provlncie gedáán. op 28
september 2001 weÍd door l\,{aÍ1ljn Bunskoek
een zweÍvend exeÍnplaaÍ gemeld in de omgeving van Zwolle. In 2002 werd een zweÍvend
mannêije nabij Zuidwode gemeld door AndÍé
HospeÍs (2 ausustus)en een zwervend vrouw
tje bij OotmaÍsuÍn doof Robert Kêlelaar, Dick

Groenendjk en IVaÍk zekhuis (15 aususlus)
Naar aanlelding van de ontdekking bij De
Hoi(e werd hetgebied tussên Raa le, Neino en
Dalísên dooÍ dverse mensen bezochl Op 15

auguslr's werd langs de Woold VloêdgÍavên
lnabij Raalte) een zwervend mannelje sezien
door Gerard Abbingh.

Biotoopbeschriivingen

verbinding slaan nret de Schipbeek.

Zuid-Salland
Deze popuate igt in -.en oveMegend agÍa-

Landgoed De Itorte' (Dalfsen)
Op 13 auguslus 2002 ontdekle [,4ark Zêkhuis

lidens een libellenmon loring een

populatLe

Bandheidelibellen in een nat!uÍontwikkel ngs
gebied anss de Emínertochtsool nabij andgoed De Hone le Dalísen In de daarop vol
gendê dagen weÍden dooÍ Evert RuiteÍ en V n'
cenl N.4adens omliggende gebiêden bezocht. In
lotaalwer.len ongeveeÍ 30 exemplaÍen geted,

waaÍonder enkele landems WaaÍnêm ngen
werden gedaan over êen tÍajêct van circa
1,5 km angs de Émmêrtochisloot. Nabi deze
nieuw gegÍaven watergáng weíd ook eiaizêt

dsch gebied in een kwelzone van de Sallandsê

Heuvekug. De Bandheidelibellen zijn aange'

lÍoflen in twee sÍoorngebieden. Het nooÍde
lijke (e|r iegelijk gfootste) deel maakt deel uii
van het stroomgebied van de SoeshdeteÍing.
Dil sebiêd wateÍ1 deês aí va het Overjssels
kanaal naaÍ de lJssel. Het nooÍdelijkste deel
waterl verder naar het noorden af alwaar de
Soeslwêtering bij ZwolLe n de lJssel sÍoomt.

Het zuidelijke dêel (Peterc waterlêlding en
Boterbeek) maaki deel u I van het stÍoomgebled van de Schipbêek, dle nábij Devênter in

gezien n oncliepe pasjes n hel maaiveld
(Ínond med Ívl Zekh! s)

Op 4 seplember 2002 onldekte Vincent l/láÊ
tens nabl Lchlmis billoeva êen niêuwe populalie van dê Bandheide ibel ln eersie instantie
werden ongeveer 25 exempláren in ágraísch
geb ed verspÍêd oveÍ vieÍ km-hokkef seleld
Enkele dagen atêr weÍden n nog meeÍ kÍnhokken waamem ngen gedaan en kwám hêt
totaal op 75 êxeÍnplaren verspreid over zes
Tijdens êen lateÍe zoêktochi naar Bandhelde ibellen iede Vncent Nlarlens nos vif exempla
ren n twee nieuwe km hokkên tussen Lichtm s
en DaLÍsen. Onduidelijk is nos of ook op deze
plaatsen spÍake s van voortpanling (mond

De weieÍingen in dii gêbiêd zijn ooÍspíonkelrjk
gegraven om kwewaleÍ uit het gebied aÍ te
voêrcn. Gedurendê qÍole delen van hêi jaar
sebeurl dit ook Om verdrosins van landbouwgronden tegen ie gaan staat een ilnk deêlvan
Zuidoosfsaland s zomers ondêr nvoed van
waieÍin áal mêt bêhuLp van geínálên Via dê
Soestweterins wordl water vanuit de lJssel in
hel gebied gebfacht Dii waieÍ is voedselÍijk

ên brengt ook vetuu ling metzch mee (WaÍER
scHAp GRoor SÁLLÁND 2000). De weteÍingen

waaÍ de Bandheidellbel ls 3angetÍoffen zijn n
hoofdzaak smalleÍ dan iwee mêier, hebben een
zándige bodêm en langzaam slÍomend wáte.
Hel water heeft eên maiig tol goed doozicht
en een geváÍieerde wáteÍplanlenbegÍoeiing,
vaak mel diverse smalbladise Íonteinkruiden
en drÍvende watêrplanten.
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tbe \Ofthetrum coerrissc€"s)
R Ketelaa.). Oeze sooí woÍdt

(mond. med.

genoemd als
begelêidênde sooÍt van de Bandheidêlibel en
kan dus bii de andere deelpopulaties ván de
Bandheidelibel worden verwachl (NVL, 2002).

Ook in ausustus 2001 wêÍdên door Marjan
Schulle en GeÍben l\,lensink langs de Boler
beek enkee exempaíen van de BandheÈ
deibel waafgenomen De BoteÍbeek en de
locatie bij lÍcDonads zin onderdêêl van hel
stroomgebied van de Schipbeek, dai lgt binnen hêt beheeÍsgebied vêlt van Walêrschap
Rin en lJsse Tidens een lalere inventarisatie
van alle walergangen die in direcle verbinding
slaan mel de BoleÍbeek. werden dooÍ dê
auteur op diveÍse plekken in toiaal ongeveeÍ
65 exeínplaÍen waargenomen. Ook hier was
sprake van een ílink€ popuLate, verspÍeld
over diverse wateÍgangen, die alle (inclusef
parkeerplaats langs de snelweg) nd Íect n
veíbinding staan met de Schipbêek.

Landgoed De

Ilort.

Ovcrige NafiÍemingcn
Builen dewaaÍnêmingen die leidden toldêont
dekking van populaties ztn er nog waarnemingen veísprêid oveÍ de provincie gedaan. Op 28
september 2001 weÍd dooÍ lvaÍlijn Bunskoek
een zweNend exemplaar gemeld in de omgev ng van Zwolle. In 2002 weÍd een zweívênd

Ínanneiie nabj Zuidwolde gemeld door AndÍé
Hospê.s (2 augustus)en een zwervend vrouwtje bij Ootmarsum dooÍ Robeí Kelelaar, Dick
Grosnsndjk en IVaÍk zekhuis (15 ausustus)

Naar aanlelding van de ontdekking bij De
Hone werd helgebied tussen Rêalle, Heino en

Dalfsen door djveÍse mensen bezochl Op 15
auguslus wêíd langs de Woold Vloedgíaven
(nabij Raalte) een zwervend mannelje sezien
door Gerard Abbingh.

13iotoopbeschriivingen
Zuid-Sallánd
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Dez€ populate ligt in een oveM€gend agra-

Oo 13 auguslus 2002 ontdekle [4aík zekhuis

lidêns een libellênmondoÍing een populalie
Bandheidelibellen in een natuurontivikkelings'
gebied langs de Emmerlochtsloot nabt landgoed De Hode te Dalfsen In de daarop vol'
gênde dagen weÍden dooÍ EveÍ Ru ier en Vincent Marlens omliggende gebied€n bezocht. n
loiaa werden ongeveeÍ 30 €xemplaÍen geteld,
waaronder enkele landems wáarnêmingen

werden gedaan over een trajêct van circa
1,5 km angs de EÍnmertochlsloot. Nabijdeze
nieuw qegÍaven waiercang weíd ook êiaÍzel
gêziên in ondiepe plasjes in het maaiveld
(mond med M zekhuis)
Op 4 seplembeÍ 2002 oflldekte Vincent MêÊ
tens nabí L chlm s bl loeval een nieuwe pop!latie van de Bandheidelibel ln eeÍsle instanie
werden ongeveer 25 exemplarcn in ágrárisch
gebed veÍspÍed oveí vieÍ km'hokken seleld.
Enkele dagen ater weíden n nog meeÍ kÍnhokken waamemingen gedaan ên kwam hêt

lotaál op 75 exempla€n veÍspÍeid oveÍ zes
Tiidens een lalere zoektochi naar Bandheideli'
be len ielde Vincenl À,4aíens nog vrjf exempLa
ren in twee nieuw€ km'hokken iussen Lichtmis
en Dalfsen. Onduidelijk is nog oÍ ook op deze
plaátsen spÍake s van voortpanling (mond

Itnl

ísch gebied in êen kwêlzone van de Sallandse
Heuvekug. De Bandheidelibellen zijn aange'
lrcíen in twee stroomgebieden. Hel noordê
like (en legelijk gÍootste) deel maakt deêl uil
van hel slÍoomgebied van de Soeslwetering
D I gebisd walerl deels aí via het Ovêrijssels
kanaal naaÍ de lJssel Het nooÍdelijkste dee
wátod veder naar het noorden af, a waar de
Soeslweteíng bl Zwole in de lJss," slroomt
Het zlidelijke deel (PeteÍs walerleding en
Boterbeek) maakl deel !it van het slÍoomsebied van dê Schipbêêk, die nabi DeventêÍ in
De welêÍingen in dil gebied ziin ooíspíonkelijk
gegíaven om kwelwater uil hel gebied aÍ te

voeren. Gedurênde grote delên van hel jaaÍ
gebeun dl ook Om verdrog ng van andbouw'
gÍonden legen le gaan staat een tink dee van
Zuidoost-Sa land s zomers onder invloed van
waterinlaat mêt behulp van gemalen. Via de
Soestw€tering wordt water vanuit de lJssel n
het gebied gebracht Dit waleí is voedselrijk
en bíengl ook vêÍvuiling metzich mee (WÁrER
scHAP GRooÍ SÁLL ND, 2000). De weleringen
waaí de Bandheidelibel is aangeÍoíen zijn in
hooÍdzaak smalleÍdan lwee meler, hebbeneen
zandige bodêm en langzaam stromend wateÍ
Hel waler heefl een matig tot goed dooÍzichi
en een gevárleerde waterp anlenbegíoeiing,
vaak mel diverse sma bladige fonl€lnkruiden
en dÍjvende waterplanten.
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gangen worden gescholwd (warERscflaP

?

GRoor SarrÀND 2000)

Landgocd De

llortc

De Emmerlochlslool maakl deel uil van een
neluurontwikkelingspíoj€cl rondom landgoêd

De Horie HleÍ ziin n 2000 landbouwsronden omgevormd lol natuudeíein ên oeveÍs
natrurvriende jker ingerchl Deze sÍonden
liggen aansl'rtend aan agraÍisch gebie.l en
bosteÍeinen Door de diveíse mêatíegelen s
de waterkwalleit n een aanta jaren verbeleÍd.

l). \,tr\r\1r, rif!. !e1.!.r i,r rrr i\.h g.hnrl
/r. sir v^ïr,rr{., rrl,?rrí't ti qnrltrrtlr'rr
Dê bovênsrÍoomsê (oosrêlike) dêlen van de
Soestweleang {roals de Koewe'dewale erding en KoodeswateÍleiding) staan niei onder
invloêd van de wrleri_ldal ïer /ir .uisr deze
walergangen en een bovensÍooms dee van
dê Soesrweterirg wadr de Bdndheidelibel ,n de
groolste aantalen wordt aangetÍofÍen.
r dit gebred is boverdre rp'ahe va. gÍono-

waletunn19. Te voor(omirg vd. dJoogle-

schàde voor de landbouw wordt door de waleL
leidingsmaatschappi gÍondwater ván goede

hwdhlert In

de zomeÍ deels lerugqeleverd
aan hel oppervlaktêwaleí (mond. mêd. dh.
Aakker. Vilens) Wellicht heeÍt deze Íelalieve
wáterkwalileitsverbetering (door verÍiking mel
calcium en ijzer) een posilaeve invloed op een
deel van de populatie van de Bandhedelibel
u l Êen slLdre van Warê'<clap Grcol Sallana
naar de warerhsalirel 1 lr.r gehele berreersgeb ed bljkt dal deze ln Zuidoosfsa and (hel
roo_de i,l,e deel ove de qehelp | 1iê < ve beteÍd sinds 1973, maar op eên aantal íacelten

\roèls 'os'ale. en zwd-e reLce') 4og nrel
voldoel aan de geldende basisnomen De
meêstê weteÍingen bevaiien licht stromend
warer. plêalselih
dan ijleruêóindingen
OveÍ veÍschrllende'ijk
srukken rs hel dooerchl
goed is dê waleNegeláliê Íedelijk sooílen.
ftjk (27 sooíen in dil deelsebied) en is de
oeveívegelalie jk van slÍ'rct'ruí. In enkele
wateÍgangen kan Grote wateÍÍanonkel worden

aangelrciien, een soort die kenrneÍkend s
vooÍ zacr'l en .laiig /oedsel'tk wale'. _ l.el
álgeraeen zin de watervegetalies in ZuidooslSa Land k€nmeÍkend voor voedselÍijk, hard en
hedefwateÍ De oeveÍswoíden min maaleens
per jaar geklepeld of geschraapt en de waleÍ-

Snds de

van het project stroomt

'rilvoeÍing dooÍ de Emmerlochtslool
kwe waler langzaam

De walergang onlvángl hel jonge kwelwsteÍ
deels ual de naastgelegen omgevoÍmde terreinen en noordeliiker gêlegen landgoederen
De HoÍte en landgoêd l\,iataÍam

Hel water heeÍt een goed dooÍzicht, een
gevarieerde waterpla ntenvegelat e en levens
ziln de noordoeveÍs begroeid mel een slructuurrjke vegetalie, waarin Liesgms Lisdodde,
Moerasvergêetínenietle, Grote walerwêegbÍee
en PlÍus voorkomen (íguuÍ 4) Aan de zuidzjde gfenzen andbouwgÍonden met lraditio
nele oevers De oeverc worden n het najaaÍ
gemaaid door her wátêÍschap op de plaals
waar voo{planiinq is waargenomen is sprake
van een volledig nieuw gegravên wateÍloop
met een breedte lol achl meleÍ (mond. med
M. Zekhuis)

Lichtmis
Het gebed waarin dê Bandheidelibellen zijn
aangetrofíen gt nog net op de zandgÍonden
tlssen Boswachterj Staphorcl en Zwolle op
de oveÍgang van zandgrcnden naaÍ laagveen.
Op deze oveÍgang s sprake van een kwel-

sysleem. In het algemeen zijn de waleren
n dil gebied mêsolÍoof. maar juisl de kleine
waleígangen binnen het kwelsysteem (waar
de Bandheidelibel is aangêlíofÍen) voeÍen
waler van belere kwaliteit aÍ (WaÍERSCHAP
GRooÍ

SaLLAND.

2000).

De libellen van de populalie nabrj Lichtmis
werden gezien langs zeeÍ smalle ondiep€
maaí stíomende wateruangen gelegen op
0 75 m beneden maa veld in ag€Ísch gebied
(weiland en ma-rsakkêÍs). De waterplanten- en
osvervegetatie n en langs de walercangen is
gevariêeÍd en r|lk van stÍuctuuÍ (íguuÍ 5).

VcÍgcliildng rrret andere popÍlaties
Populalies van de Bandhedeibel waren tot
2000 aleen n Zud-Nederland bekênd ln
de gebieden Pelteóeggen, BLdel. Klolven/
ZwaÍlven en de spoorsoot bij WeeÍi {VaN
DELFÍ 1997) Ef is een vergeLÍkng genráakt
tLrssen de kwaltatieve beschfjvng van de

wateren n Zuid Nederland waar Bandhede bellen voorkomen en d e in OverÍssê|. HreÍbl
zln oveÍeenkomslen sevondef n de kwelinvoed. soorlenrtke en siructuurÍijke wateÍpan
lenvegelate en gevaÍieêÍde oevervegetalie
De wateÍgangen bl Lichtmis verlonen een
sterke overeenkomst met de locate van de
spoorslool bl Weerl (eveneens een smalle
greppel in agÍaÍisch gebled)
Hel andgebruik rofdom de BÍabanlse popLr
ate en de OveÍÍsselse populates is echieÍ
versch llend. De pop!lalies in Z!id Nederland
ggen, met u lzondeÍing van de spoorslooi
bij Weerl. in naluurgebieden In a ê gevallen

Jliil(.
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s splake vai kwelwateÍ ot r:looÍstÍom ng van
hel gebred Ínêt waler mel kwe waieÍkaÍak
lêí De popuates in Overisse ggen ale n

een gebed dat een oveMegend agraÍsch€
bestemm ng heeft oÍ fecent nog had Een
!ilzondering h eÍop betrêít de mogelijke vooÍplaniifgsocatie De S enk (natuurresêryaat Dê
Ooslermaet). De pop! ate bl de Emmerrochl
sool neemt een tussenposiile in ên bevindt

zch aan de fand van een naluuroniwkkeIngsgeb ed (vooma ige andbouwsÍonden).
grenzend aan

p

rod uct ela nd bouwg

ronden

Wanneêr een verge rjk ng wordi geÍnaakl met

pop!lates n Duitsland, bltkt dat daar

ook

populates van de Bandhedelibel bekend ztn
van watergangen n oveÍ!!êgend agÍarische
gebieden zoals in Baden,Wr-irtiembêrg (STERN
BERc & BucHwaLD. 2000), Nordwesfsachsen
(SÍRAUEE Er At , 1996) en Nordrhein Westra en

(ltlorlER, 1996) Deze populates staan neials
de populalies in Ovefiisse en Zuid Nêderand
onder nvoed van kwêlwaleÍ van goede kwa i-
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WaÍen deze exeÍnp aren
atkomslig van een eeÍdeÍ
gêvestigde populalie in
overijssê danwe eldeÍs, of
maakten ze dee uit van een
nvasle (de in het gehee
and mefkbaar was) en van

t zch een populaiie
heefi weien te vest gen? Om

waaÍ!

te beanlwooÍden was hel van beang te
weten oí de Bandhe de be
deze vÍaag

begn laren 90 fiel over
hel hoofd is gezien Aán
wlz ngen hieÍvoof konden
worden qehaad ut de
inventêrisalie inspann ngen
in OveÍijsse ln die perode

(rsuuÍ 6) en de wndricht ngen vooÍaÍgaand aan de

!
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N/lidden

jarcn e0 is
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de pÍovinciê Overjssel een

ibe len nventar sat e u lge
rlr IJrnrlltilclib.l L-!f,J/tr1,,",t,?/,,i,,/,,r,,)lr'1[rn voeÍd n Zuid-Sa land (PRovrNcrE OvERissEt 1996)
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!irJ\ L99t tl'ln l-r,(lflii.ll(njnl l.il).llilr. \\'l.rl,ls vS)
Tevens is in de perode
/1,,d,/''y'Sr'\rl'$rtrfnrrr(xfoml/t/,Àrohl,.rÍ,,/furllnr\il\rJ(rl,' 1990T997 ongeveer 15%
van de km-hokken in OveÍ
MLr itr )\ryi\t rulSt,t,nl,t I i!tu lrrt: tnrnl' till lt')l.lr'l{rir',d,,/,.r!i
jsse in de maanden augustt)l); lin |!,. nnnt\ ilS\1nl{lrnr frl.m r.lntrn rrl/ /rrrt
tus en september bezocht

tel en hebben een structuuÍijke vegetalie vooÍ

(figulrr 6). OndeÍ de ondezochte hokken in

lsl!ipen van en leefgebed voorde laryef. De
aantallen in OveÍijss-. ggen êchlêÍ bedLrdend
hogeÍ;Ínen spÍeekl in Duiise literaiuur van een
enkele tol maximaal20 êxemp aÍen

Overjssel zln ook ênkele hokken van de hu dlgê kernpopulalie. Uii de perlode T997 2000
zlln heaas geen be lê nwaarnem ing en bekend

u

l)iscussie
Al in de jaren 80 en 90 weÍd n Duitsand
geconstaleerd dal de Bandhedelibel bezlg
was met een opmaÍs vanu i het oosien en zich
sieeds veÍder naar hetwesten wistle vestgen

Zwerueís werden ook aangetrofíen op groie
afstand van bekende populalies (STERNBERG &
BucHwaLD,2000)

ln

1996 en 1997 was er in heel Nederland
sprcke van een invasê en werden eÍ ovêÍ
20 plaalsen verspreid in Nededand zwerueÍs
(mannetjes en geslacht onbepaald) waafgenomen (VAN D€tFr. 1997) De víaag rlsl wat
de heíkomst s van de genoeÍnde zwerveÍs.

ln het gebied van de zuid Sállandsê popu atie
DaardooÍ kan niet mel zekerheid worden vast
gesteld in welk jaar deze pop! ate zlch a daaÍ
heefi gevestigd De popLrlat e op De l-lortê ls er
met zekerhe d pas eén jaar. Sinds de nalu!Ê
ontwikkel ng n 2000 s hieÍ veel gekeken naaÍ
ibe en in hel lerfe n maar de Bandheidelibel
was nog niet eerder gesigna eeíd
Alle waarneminsen van zweÍveÍs n Ovedjsse
in 1996 en 1997 wêrden gedaan in een tldsbe
siek van 10-18 dagen. n 1996 werdên in DaaÍ
le en hel VoltherbÍoek (Twenle)en hei EmsieF
bíoêk (Geld e I and) zwervers waarsenomen n

de week vooÍaÍgaancl aan de waamemingen
(fespectevelilk 10. 15 en 18 auguslus) was
het zoinig en waÍÍn en kwam de wind op de
waÍmere dagen oveMegend u t het zuidoosten

(KNl\.11, 2002). In 1997 werden in het AgeleÊ
broek op achlerêenvolgende dagen 1 respeclieveliik 2 exemplaÍsn waárgenomen (GERARo,
1997). Ook in dal jaaÍ werden langs de lJssel
{De ossenwaard bij Deventer) ên nabij Bathmen zwervers gesignálssrd (10-20 augustus).
Dêzê laatste iwee waarnemingên zÍn 5 10 km
veMijded van de huid g bekende popu atie in
Z!id-Salland. In de 1 loi 2 weken vooraígaênd

aan dê waarnêm nsen van de (moseijke)
zwerueÍs was het warm (22'30 "C). Mel name
in dê peíiodê 3 tot 15 auguslus was het langdurig zonnig en waím en was êr bovêndien
spÍake van een ov€rw€g€nd oostelÍke wind. In
dê pê ode hiervooí (eind juli) was er met namê
een westelijke wind en vanaf 20 augustus was
de wind meer zuidweslelijk In beidejálen was
er dus sprake van een (zuid)oosielrjke wind in

de dagen diÍect vooÊfgaánd aan de waarnem ngen Ondanks de 'ooste ijke wind war€n er
ook waamem ngen len ooslen van de hu dig
Gezien de spreiding van dê zwervers over
Nederland (en Ovêrijssel) en de weersomslandigheden voo. en lijdens dê dagen €n
de waarnemingen, is h€l niel aannemelijk dal
dê zwetue.s aÍkomstig waíen van de populatiê
in Overijssel. Hel likt êannemelijker dat de
popu aiie in Zuid-Sa land is vooÍgekomen u I

de lnvêsie in 1996 en 1997 vsnuil populalies
in Duitsland, waaÍbi de vesliging nabil Èot€n
in de jaren daarna is uitgêgÍoeid tot een íorse
popu atie mel de huidige omvang
Het is niei mel zekeíheid le zeggen oÍde nooÍ'
delijke populaties (De Hode en Lichtmis) zijn
voorlgekomen uil de populalie van Zuid-Salland, maar gezien de diveíse waamemingen
van zwervers sinds hel jaar 2000 (ook lussen
dê huldige popu aties in) lgt dll wel in de lijn

De dÍiê nielwê populalies zijn grond g in káad
gebracht, dankzil gerichle zoekacties van
diverse mensen. De popllatie in Salland is
omvangrijk ên mogêlik zelÍs nog verdeÍ aan

hel uilbreiden Oe populaties bi De Horle en
Lichhis láten een snellê gíoêi na kolonisatie
zien. De waaÍqenomen aantallen verlonen
een sne le toename en ook het snel groeend
aanial km hokken waarin de soorl is vvaafgenomen ijkl niel te verboemen dal de Bandhe
delibel binnen koíe lijd ve e waleren d e aan
zin êisên ijken te voldoen weet tê koon sefen.

OÍdê populaties ook op langerê temijn stabiel
zullen bliiven. moet de loekomsl uitwijzen.

Conclusies
Aangenomen wordi dal de Bandheidelibel zich
s nds 1996/97 hêeft gevestigd in Zuld,Salland

en dat er sindsden sprake s van een snelle
oprnars in een gebied waar de basiswalerkwaiil€il in dê laatste 25 jaar is vêrbetêrd. Nei
rêsullaat is êen metapopulatie in Zuid-Sêllánd
mel een goede spÍêiding over e€n grclere
oppervlakle, langs veÍschillende waleÍgangen. Waarschijnlijk is deze populatie de bron
geweesl van de latere zwerveÍs en tweê
kleinere populaties in Noord-Ove jssel. De
Bandheidêlibêl heefl in Ovedssel gepíoÍiteerd
van €en flinke zwerÍ usl en eên bredef aanbod
vên botopen diê aan de eisen vaa de soorl
voldo€r. De slerke vooruilgang die de soorl
op landeljke schaál heeÍt geboekt, kan er op
teÍrin toe leiden dal de status gevo€lig'op
de volgende Rode Liist in heíoveMeging moel

Vervolgondelzoek

n dê komendê jaíen za verder worden
gekêken naar nieuwe voorlplant ngspaatsên
íondom de beschreven popuátss en ook
daarbuiten. De zoeknlensitêil zal minder
inl€nsieÍ zljn dan in de afgelopen twêe jaar
maarhel liikt niet onwaarcchijnlitk dal de Bandheidelibel zich op meer plaatsên zal vêsligen
De populalae in Zuid Salland biedt bovendien
een goede mogelikheid om in samenwerking
mel Walerschap GÍool Salland onderzoek le
doên naar de relaties iussen de leêfomgeving
van arven van de Bandheidelibel, hel beheer
van de waleÍgang de begroeiing van de oevêr
en de waterkwallleil.
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ln The Nelhedands Synpeitum pedenontanum (ALlioni, 1766) is a very Íare species. Only
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C.W vÁN, 1998. De Bandheidelibêl (SyD-

tarum have beer ecoded at ábout 20 paces
al over lhe coutry Íhls paper describes the
discovêry orlhree new popllations in the eas
lem parl oÍThe Nethêrlands since 2000.
In Aususl 2000 a new populaiion ol S. pede'
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hel beheersgebied van Waterschap Groot Sáland
Een ovêzichtvan hel resullaat van hel Íysisch-chemischenbiologlschondezoekinhêtoppetoaktewa
ter Wale6chap Grool Saland Zwollê

nontanun qas discovered along lhe Soeslweterng (nêar Hoten) in the southeást or

lhê prcvince Ove jssel. An exlensive soeey

oí all streams and wate6 in thê soffounding
agriculturál area (aboui 90 km'z) was done, io
describê the whole popuLation Resulls showed

thai in at lêast 34 km2 indlvduals oÍ S, pede-

morlárur, werê prêsent. Mosl

oI the populated

sleams were slow moving ard well vegelated
lncluding à rch riparián componenl. On aveF
age, the wêtêr q!álity was rather eulhropic or
mesotrophic and was inffuenced by seêpage.
[4ost likêly, this selilement s a rêsult of lhe
1996/1997 níux. However, the arêa rn whch
the new populallon of s. pedenonlanun was
discovefed, was visited between 1997 and
2000 several lmes aft s. pedemontanun
was noi seen durlng thêse visits.
n addition to the dscoveÍy of 2000, two nêw
pop! aiions oÍ s. pedehorránum were discovered in 2002 n lhê nonh oÍ rhe province oveÈ
ijssel apprcxlmatêly 30 km nofth oí lhê írst
sile. one populátión wás situaled n a rewly
developed naluÍe rêsetoe caled 'De Horle
neaÍ Dallsen and s suróunded by agrlcullurêl
The steam ln which S. pedemontanum is
present is slowly moving and has a width of 2 8
m Thê second populal on was d sovered near

a€a

L.hhis and is also situated n

ágricultura

pedenantahur inhabiis a very
natrow siream wth a good wáter quality lt s
aea. HeÊ,

S.

mndudedlhal aflerth€ seitlementin 1996 and
199T S. pedenontanun has laken ádvantage
of the improving waleÍ qualty in lhe province
oÍ Overijssel. The expansion was Íaciitáted by
lhe spêcies known capaciiy oÍwandê ng
Odonata, Anisoptera, LibelluLidae, Syínpetrum

pedenortárrm, distrlbulion, expansion, hábi-

