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Summar)'
tour obSCn't11iolls :lIld lirst SlIcccssful reproduclion of S)'mpclrllm meridiof/ale
(Sél),s). 1841 in Bclgiulll. After ncarly il eenwr)' of absence. Sympelllllll lIIe/'itfio/lalt' wa~ sccn 3 times in 2000 and anee in 200 [. Therc was all observatioll at
Rckclll (Limburg) 011 20/0612000, onc ,I( 11'lrchics (Ilainaut) on 25/06/2000 anel onc
at Zcll..alc (East-Flanelcrs) alsu Uil 25/0612000 anel lïnally anc at SIckene (EaslFltlntler...) 011 01/08/:200 I. A II [he animals of 2000 wcre young: [\Vice a young male
(Rckclll illld ZclLalc) ;lnt.! unc freshly emcrged female al Harchics. Espccinlly lhis
last observalion provcs that S. lIIeridiOlltl/e was ablc 10 reproduce succcssfully in
Bclgiulll. Vcry rcmnrknblc was lhe predation on a young mnlc al Zeizilte by a
domcstic cal.
Samenvalling
Na ccn af\\cLigheid van bijna 100 jaar. \\erd dc ZUIdelijke heidclibcl (Sympetmm
merÜ/iQ"llle) 111 BelgIë drie maal waargenomen in juni 2000 ell ccn \'ierde keer in
augustu~ 200 I. De waarnemingen lijn afkomstig \'an Rckem (Limburg) op
20/0612000. van Harchies (lIcnegou\\en) op 25/0612000. \'an Zell..ate (Oost.
Vlaanderen) op 25/0611000 en van Stckcnc (Oost.VI.. andcrcn) op 01/0 '/1001.
T"ec \'3n de drie waarnemingen Uil 2000 hebben hctrckking op een oll\olwnsscn
mannetje (Rckem. Zelzate) en de derde w:mrncmm,g betrof ccn pas uitgeslopen
wijl}c IC I-Iarchics. Dil wijfje is meteen het eerste bc\\ IJS 'an succc'\\ollc \oortplan.
ling van S.HIIIJelrtlfll meridionale in BclglUm. Bijlonder opmcril.eJiJiI. was de \':lngsl
van een onvolwassen mannclje door cen huis"m IC Zei/me.
Gomphus HI(1·2): 3-13 (december 2002)
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I~ésulllé

Quatre ubscn'ations et une prelllière f"('I)roduction de Sympelrtllll meridifJIlllle
(Sélys, 1941) en llelgique. Après une absence de prcsquc un sièclc. Ic S)mpétrulll
méridional n à "ouvenu élé obscné cheL nous. (reis fois en juio 2000 ct une fois en
~loût 2001. La première observation a cu licu à Rckcm (Limbour!!> Ic 20juin 2000.
la deu;t;ième à l1archies (I-lainaut). Ie 25 juio 1000. Ia lfOisièmc à Zei/ale (Fland
Oricmalc). égalcmcnt Ic 25 juin 2000. L.. qll~Hrièlllc a cu lieu Ü SIckene (Flandre

Oricnmlc) Ic Ol aolit 200\. Dan') lou~ les cas de rannéc :WOO. ij s';lgis~ail d"c;<.cmplaircs lrèsjcuncs: dcux jeul1cs m..î.1c!l en FI;mdrc (Rckcm Cl Zelz:Hc) ct une fcmelk
fraichemcnt émcrt!éc ;\ Harchics. CCHC dcrnièrc donnéc constiluc la première prcu\'c d"uoe impianla7iOn réussie de Srml'elntlll meridiollll/F en Belgiquc. A noter auc..si
la capture du jcune mäle de Zcll.i:ltc par un ch'lt dOlllcstique (Fe/is c:llf/IS).

lnleiding
SympelnmJ meridionale is in België ccn uiterst zeldzame soort die hier
enkel bekend staat als dwaalgast (zie o.a. MICHIELS et al.. 1986: DE KNUl'-'
& ANSElIN, 1996). De laatstc (bckendc) waarneming dateert ondertussen
reeds van bijna 100 jaar terug, toen in 1906 een exemplaar \\crd gevan·
gen op de Baraque Michel (Hoge Venen. provincie Luik). Verder zijn er
nog zeven waarnemingen bekend uit de 1ge eeuw (Databank
Libellenwerkgroep Gornphus). Bijzunder opmerkelijk zijn dan ook de
waarnemingen van SympelrlflJf meridionale in 2000 op 3 verschillende
locaties (zie Figuur 1) binnell een tijdspanne van minder dan I week en
nog een vierde waarneming uit 200 I.

Waarnemingen en biotoop
In de Iweede helfl van juni 2000 "cru ue Zuidelijke heidelibel
(SYlllpetrfllfl meridionale) op drie verschillende plaatsen in Bcli!ië waar-

genomen. De eerste waarneming dateer! van 20/06/2000 uit d~ ~allei van
de Ziepbeek te Rekem (Limburg). Onar ving W. Verhaeghc tijdens een
korte inventarisatie in het knder van een ccohydrologisch~ studie een
bleke SYl1lpftmm. l3ij deICrminatÎe bleek het 0111 een jong mannetje \ nn
Sympetmm meridiomrle te gaan. Door~lagg~\end kenmerk \\ a.. cncrzijd'i
het opvallend bleke borststuk \\ aarop hel Zwart Ilt~rll:id was tot enkele
dunne naden en een klein vlekje. Anderzij(h, \ iclcn de polèll p. waar hel
zwart enkel op de binnenzijde van dijen en ~chenen aam,czÎ2 was
Sympetm", meridlO"ale werd er rustend aangetroffen in een natt~ ZOIl~
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aan de rand van een vochtig heidegebied. Hel terrein is ongeveer 100 h;]
gruot en Ulltvangl kwelwater van hel Kempens plateau. Het beheer
beslaat er gcdeehelijk uil een maai- en plagbeheer. Op de gemaaide stukken domineert Gewone dophei (Erica tetra/ix). waarlussen lokaal
Lavendelheide (Ant/rameela polifaha). Eénarig wollegras (Eriophomm
l'agml1l11m) en Kleine vcenbc~ (\'acciniIlUl oxycoccos) voorkomen. In de

geplagde zones vinden we 'icel Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)
en Witte en Bruine snavelbies (RhYllclrospora a/ba en R. fusca). Ln de
echt nJHe zones komt plaatselijk Beenbreek (NlIrlhecillfli ossifragllm)
vuor. Op de plams van de waameming domineert PijpcllstroOlje (Molinia

caerulea) en daartussen vinden we veenmos (Sphagnum). Het gebied
herbergt ook belangrijke andere entoll1ologî~che wiJarden. Zo werden er
op dezelfde dag ook verschillende Beekoeverlibellen (OrthellïU11 coerulescefl.s), een Bruine willlerjuffer (Sympecma Jilsca) en een Eikenpage
(QlIercllsia qllercus) gezien. Twee weken eerder zag Ban Vercomerc er
uuk Gewune bronlibel (Cord/llegos/e,. bol/vltii), Glassnijder (Brachytrvll
prmellse) en een Bom dikkopje (Carteroceplwlus polaemoll).

Folo 1. Pas uitgeslapen wijfje SYIIlJJl'lrllll1 meruluJHflit' te H;1rchîes op 25 juni
2000 (folo: Hall Remaut)
PlI01D 1. Freshly emerged female ofSympelrum meridionale from Harcflies 011 25the
of /1/;/1 2000 (p/lOtO: Hem Rell/allt)

I
I

Gomphus 2002: 18 (1-2)

6

De tweede waarneming dateert \'~n zondag 2-/0612000 tc Harchies
(Henegouwen). Op die dag gidsten Bcrnan.l Van Elegem en \Vard
Vercru)'s~e een libellemocht \ oor de \VieJewaal \all Gent. Het weer was
alle behahc \celbelmcnd: kou. regen en "wind zorgden cnoor dal hel
libellen waarnemen zich Hij\\cl beperl..lc lOl het doen Op' liegen van die·
rcn Uil de vegetatie. Bij zo'n gelegenheid ging ecn heidelibel enkele
meters ycrder opnieu\\< zitten in hel Riet (Phragmaes ollflrahs). Hel
beestje \\crd in de telescoop "gestolen", en de gele slreping op de polen
en het bleke borsl>luk maakten onmiddelhJ~ dUldehj~ dat hel niel om
Sym/Jerrum

sOllglltllell11J

ging, de enige Sympelrul1I die ze die dag

w3t

regelmatiger te zien kregen. Bij nader toezien \'enoonde hel exemplaar
wel heel \ccl geel op de poten en ool het bor'lt~tuk \\ a, nauwelijks donker getekend (zie foto I). AI gauw kwamen ze ietw3t ongclo\'ig tot de
conclusie dal ze naar een p'l'\ uitgeslapen wijfje Sympetrul1l meridionale
aan het kijken waren. Ook een namal tocvallig passerende \'ogelkijkers
kregen de mogelijkheid deze zeldzaamheid op het gemal-.. te bestuderen,
cn Han Rcmaut slaagdc erin om enkele hcr"cnbare dia's te ma"-en. Toen
werd besloten het dier Ie vangen om nog enk.t::le dewil'l t~ kunnen comroleren. Na een uitgebreide fotosessie in de hand werd tenslotte de libel de
vrijheid teruggege\cn. Zoektochten op latere lJala IC\l::rden hier geen
ympe1111m meridionale meer op.
De dcrde waarneming is een gevat apart en gebeurde niet in een
natuurgebied, maar in een tuin te Zclzalc (Omt-Vlannderen). Ook op
I..undag 25/0612000 zag Tom Van \Vichclcn zijn kat een libel \angcn en
ging poolshoogte nemen. De libel had d~ aan\al niet overleefd. maar was
voor de rest vrijwcl ongeschonden. Koen LocI-.. en Bram Versonncn determineerden het dier ell tOl hUil ~rotc \'crras~ilH.! betrof het een Ollvol\\assen mannetje \'an dc Zuidelijk; heidelihel (S\~l1petl'llm meridionale). De
tuin bevindt zich op een oude zandrug en wordt:! maal per jaar gemaaid.
De vegetatie best am er naast het honilJnd llli bri.lmen en enkelc bomen
als Zomereik, berk en SfNJr"ehouL Behah'c enkele kleine tu i rl\ Ij vers en
ccn Hij ZUI\cre gmcht (waar \"aak een IJ"'\01!d \cnocft) i... cr eeen water
lil de onmiddellijke omge\'lng. Op enkele '""kJlometcT\ ar'ltal~d is er de
Langelede te \Vachtcbeke en de Cani\\ lietk.rcek te a. \ i.tn Gcm.
Een \"ienJe waarneming dateen \':ln OIIOSI:!(X)I toen Bmm \'er~onnen
en _~inek.e Kongs lil het Slropersbo'l Ic Stekene (O'ht- VIaantIeren) een
wlJfJc \\aarnamen. Hel Slropcr~bos is gelegen op de 0\ crgang \"al1 het

L

~~--,

Figuur 1. W~~rnemingcn Win SYlllpetl'wlIlIIcridollale in 2000 en 2001 in België.
Figllre 1. Ousl!rl'aliolls ofSympctrum meridionale ilJ 2000 anri 2001 ill Belgiu/II.
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dekzand gebied naar de polders van de \Vesterc;chelde. Het gebied bestaat
Uil een afwisseling van bos en open zones met grasland, akkers en heischrale graslandjes. In een groot deel van het bos werden rabalten aangelegd, waardoor talrijke grachten ontstonden en het eenijds mogelijk werd
om bossen op mme gronden als hakhout te exploileren. SymfJelrt1l11 lIIericliO/wIe werd er waargenomen op een 10 jaar geleden gekapt bosperceel.
dal sindsdien regelmatig wordt gemaaid 0111 hel perceel niet te laten

dichtgroeien.

In

de

grachten

vinden

wc

soorten

als

DUÎzendknooplontcinkruid (PolCl/llogeloll polygOilijoli/fs) en \Vatervinlier
(HanOI/ia pa{lfslr;s), beiden indicJtief voor kwelgebieden. Op de oevers
groeien verder veenmos (SplWgllltlll), Moeraswalslro (Cf/lilllll pa!tISf/(!),
\Valernavel (NJdrocalyle l'Ii1garis), Knolrus (Jl/fiC/IS b/llbos//s).
Elzenzegge (Cm"ex elol1gaw) , Hoge cyperzegge (Carex pselldocyperus),
\Vaterzuring (Rltmex hydrolaparl1lfll/) en Blauw glidkruid (Set/ne/aria
gaiericlilara). Op helopengekapt perceel komen vooral Adelaarsvaren
(Pleridium aqlldil/lIm) en opslag van Zwarte els (AII/I/s gll/I;'lOs(I). berk

I
I
I
I
I
I
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(Belli/liS) en Pitrus (JIIIIClIS effuslIs) VOOf. Daanusscn vindcn \vc lokaal
5lruikhcidc (Cal/llt/a rulgllr;s) en Pilzegge (Carex fJllulifera). Andere
libellensooncn die loen in het Stfopersbos werdcn waargenomen zijn
Sympelrtll1l sOllglt;ueul1I en Aesllllo mixra.

Verspreiding
Het verspreidingsgebied van SympetrufIl meric!IOIlale gai1l vall
Noord\"'csl-Afrika o\'er het Middellandse-Zccgebied en (oopt oostwaans
verder over hel Midden-Oosten 101 in Mongolie (ASKEW. 198 ).
VerschilJende auteurs ( IAIBACH & MEtER. 1987: hRLlTZA. 1988:
SCHREIHEK.

1998:

TRO)l.IP

& \VASSCHER,

2(00) beschml\\cn S.

meridio"o-

le in Europa "aak ills cell 10kale Sooft. die in de loop van dele ccuw duidclijk zcldzamer is gcworden. Haar Europese lwa::J.rtepunt bevindt zich in
Spanje. Zuid-Frankrijk, Italie en de Balkan. Voonplallling uit Noord- en

Wesl·Europa wordt slcchts sporadisch verlllcld.
In Frankrijk bevindcn de mceSl noordelijk gelegen voortplantingslocaties zich in La I3renne (pers. Illcd. J.-L. DOlllmangcL in BOUDIER &
LEVASSEUR, 1990) en in de Champagne-Humide bij Brienne-IesChflteaux, 170 km ten ooslwicloosten v~m Parijs (COPPA. 1990). Nog in
Frankrijk WCI'd de soor! in 200 I waargcnol11cn aan de ~llSI in de regia
Nord et Pas de Calais (pers. med. C. Vanappelghcm). Het ging hicr om
mccr dan honderd cxclllpJarcn waaronder ccn aantal juveniele dieren. S.
meridiollale was op deze plaats reeds ticlHallen jarcn nict Illccr \\ aargenomen. Dc hcrkomst van deze diercn kon cvenwcl nict ;lchlcrhaald \\orden. Hel is best mogelijk dat S. meridionale, net als nndcrc soorten. de
kustlijn als vlicgrourc gebruikl en de eigcl1lijkc \'oortplnnlingsplllats "cel
zuidelijker gelegen is.
In Ncderland zijn slechls twcc waarncmingcn \'an S. meridionale
bekend. Het bClrefl cen mannetjc uit tie 19c ceuw te Lccu\\ arden
(GElJSKtS & V"" TOL, 1983) en een mannetje op 5 <lugu"us 199-1 le
I-Iardinx\eld-Gicscndam. cen twinti2lal kilOl11ctcr tell OOl:>Ien \".111
ROllerd,m (TRO"P & WASSCHER. 2(00).In Duitsland wordl S. meritliollale sporadisch \\ aargt.:nomen. \'ooral in
het zuidelijke decl (SCliORR. 1990). ReccJ1I \\'crd in Bcicrcn \001' het cerSI
\'oortpluJ1Iing aangeloond door Schricber (199 ). In 1999 \\ erd door

-

l

1~2-:--~'
PANKRATI S (2000) een pas uilgeslopcn mannelje waargenomen in een
vcengebied in Noord-Beicrcn waarbij de aU!eur van oordeel is daL S.
meridial/ale zich hier erreclier heef! Voorlgcplal1l. Hel larvcnhuidjc (exuviac) wcrd echlcr niel gevonden en ondanks il1lensievc zoektochlen in de
daaropvolgendc weken werden geen nieuwe exemplaren gezien. Ook in
Baden-Wlirllcmberg werden reeds meermaals juveniele exemplaren,
waaronder zelrs pas uilgeslopen individuen waargenomen (STERNBERG &
SCH~IIDT. 2000). In de chwabische Alpen (Baden- Wiirllemberg) werden
er op I augllslUs 2000 zcs pas lIitgeslopen exemplaren van S. meridial/ale
waargcnomen (KUHN. 2002). Ook in Noordrijn-Weslfalen werd er in juli
2000 ecn pas uilgeslopen wijrje gevangen (BbH~I, 2002). Dil is meleen
de meest noordelijk gelegen voonplanlingsplaalS van deze soon in
ElIropa.
In Grool-Brillannie (MERR1T el aI., 1996) wcrd S. meridiol/ale slechlS
enkele keren mel zekerheid waargenomen en wordt daar als dwaalgasl
beschollwd. De eerSle zekere waarneming gebeurde in 1948 en is afkomslig van Jersey, de Britse Kanaaleilanden. In de jaren '90 werd de soort
nogmaals opgemerkt in Zuid-Engeland (PARR, 1996).

I
I

Discussie
Het hoofdverspreidingsgebied in ElIropa bevindl zich in hel
Middellandse-Zeegebied. De voortpla11lingsbiotoop van S. meridial/ale
bestaal er uit allerlei eutrofe plassen en vijvers, maar ook secundaire biotopen als warm gelegen rivierarmen en groeven (DO~I~IANGET. 1987;
ASKEw, 1988; SCHORR, 1990; STERNBERG & SCH~IIDT, 2000). Van grom
belang lijkl de aanwezigheid van een overvloedige watervegelaLie en van
een ondiepe oeverzone waar de larven zich snel kunnen ol1lwikkelcn. Het
water moet zich met andere woorden snel kunnen opwarmen zodat de
soort in Slaat is om haar larvale cyclus te voltooien.
In gunslige omsrandigheden, met name zuidelijke 11Ichlslromingen,
kan S. meridiol/ale zich over grote afsland noordwaarts verplaalsen, \Vat
de meeSle noordelijke waarncmingen in Europa (Duilse Waddeneilanden)
kan verklaren (STERNBERG & SCH~IIDT, 2000). Hel weer in de weken
voorafgaand aan de waarnemingen van 2000 kan als vOlgl samengevat
worden. De lweede helf! van mei werd gekenmerkl door een uilzonderlijk warme periode mct lemperalUren 101 boven de 25°C; de maand juni

I
I
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Fulo 2. ~IJnnctj(' SympetnJl1I tIll/gall/ill uit de Genhe I'anaa]zollc met \'cel geel
op de poten (foto Ward Vercruysse)
PflOlo 2. Malt' ofSympetrum \'ulgalllnl frOIJl If//' G4'lItSl' j..'mWabJl/f with tlay yel~
IllWhh legs (p/wta IVllrd Vercrrtysst)

da<.lrentegcn wa~ iCI~ \\is~el\":tllig('r Illaar "-cnd..: Il ..l'lf het einde \<I1l de

maand

(DC leer \\J.Tme

pcrioden.

Het i, Olh niel bt:l...c:nd (ef. CORRFT. 1999) 01 S. 11If.:rit!wlla/(- ab pas uilge"llopcn c\cmplaar migrt'crt dan \\cl ab prcreprouUl.'t1cf of Tt"productief
adult. In hel ro.lu..ldcllandsc-Zeegeblcd bcglllt het 1I1hlulpcn reed . . clOde
mel en \ <lnOlf h'11f jU1l1 J...unnen <Idulte Jlcrcn \\orJen \\<1argenomen
( nR\"IlIRG & CH\IIDT. ~OOOI. Gall:n l.le \\i1dfl1l..'n1l1lgen uJleren \.In 20
en 25 juni i\ hCl lo\\el mogchj" dJI S. maidlOlltI!t' Uil/" Icrl ab lcncral
uan ab prcrcproulIctief iIllJI\IUll. Ge7ien hct ult,lulpcn P~I\ ~illJ mci
Ixgint. belc"'~llt UIl cJat dc dieren 11ICf p;h kunncll 'Irrl\cr~n ill de I1li.lJnd
JUIl!. Dele \crondcr\lelling I~ mo£cliJk \oor lit.:: ulcrcn \ JIl Ldzatc en \ all
Rekcm, Het p~ ultgeslopen \\iJfJe te H.:Ift.:llIt:, cJ;ti.lrcntcgl"n kUIl nauwcIiJklol \'liegcll ell de \'Ieugeb waren zelf\ nog nict \ ollcdig opgcdroogd.
Di\pcr\lc o\cr grote al.... IJnu IJjkt on... blj llH c\cmplaar Illct mogelijk cn

,/

\\c gaan er dan oak \'anuit dm ze lich le Harchle,

~lIcce:,\ol

heeft

\'0011-

geplillll. Dil I" dan mcteen de eer~IC mail) dat reproduclic \an S. merit!io-

Hale in Belgie \\crd \'a~tge ...teld_

In dil I.lahtc gc\·a) moct S\l11pelrll1l1 mcruJiollu/e hier rced~ gcarri\cerd
liJn in 1999 uf mi:,schlcn lclf., \ roegcr (199H
0o}.. in DuiLSland \\crd
rcprmluctie \ ~hlgc . . [eld in :WOO (BOH\1. 2002: KW-IN. 2002) en IllQet de
,nor! lL1i.lr recl).., . ulIl\\czig liJn ge\\ec'l[ in 1999. Dc \\aarncming \'an cen
pa... uitge~lopen I11Jnnctje in 1999 door P..\""R-\TILS (2000) bClekenl dat
me,.,l!uma/e in NlX>ru-Beieren reeds in 1998 moct gcarri\'cerd zijn. In die
cOnic xl is hel beSI mogelijk dm de omol\\a....,en c\cmplaren te Relem en
le Zcllme e\eneen~ afl..om~tig liJn \an cen plamseliJk \oonplamingssile.
Of wc hier te maken hebben mct een duidelijke expanliie van S. meritlionule 111 noordeliJke richtlllg of dm dil een c~nmilligc gcbcurtcllIs in ·98
en ·99 bctrof zal pas dc komende jaren duidelijk warden.

n.

\Vc \'crmocdcn dm S. meridiona/e door haar gelijkcnis met de algemene Druinrodc heidelibel (5. slr;o/mwlI) en vooral mel de Steenrode heidelibel (5. "/I/g01ll1l1) vaak onopgcmerkt blijft. Oil vcrlllocdcn onderschrijven ook REDFR (1993) en STERNBI,RG & SCII\lIDT (2000). De hoeveelheid
geel op de poten is daarbij geen goed detenl11natickenmcrk. want oak S.
ntlgar/lJ1/ kan soms veel gee I op de paten vertonen (zie 1'010 2).
Bovendien litcl1en beide i1uteur~ dal S. lIIeridiU/w/c v<lak al~ enkeling
\'oorkomt (Usscn anderc heidelibellen (Sylllpelrum) waardoor ze over het
hoofd \\ mdl ge7ien. Het ili dll>; bClit l110gelijk dal de laatsk jaren samcn
mct andcrc luidclijkc sooncn als LeSles bm-hams. Aes/llla offlllis en Allax
part/tellope, ook exempbrcn \ (Ill S. l1Ie,-idiOlW/(' 101 in Belgie zijn geraakt
maar onopgcmerkt Lijn geblc\cn. Dc aantallcn van S. !11e,.idiol1a/e zullcn
cvenwcl vcrmoedelijk steeds lilag gcweest zijn. Gezien de tocvalligheid
van ~ul11l11igc \all bovcnstaande waarncmingcll achtcll \Vc het best l11ogelijk dal de soort hier op mcerdere plamsen voorkwam en misschien nog
slccd3 \ oorkomt.
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