Vluchtherkenning van keizerlibellen
(Ánar Leach)
l). Ellcla '
Inleiding
ledeÍe veldwaaínemer kent hel veÍschiinsel
wel dal waaínemingen gestuurd worden dooÍ
de kennis die men bezal. Zo woÍdl eên soorl
nooit waargenornen maar nadat de kenmerken
bekend zjn, brjkt de soorl algemener te zijn

dan werd gedaclrt AndeÍsom kan ook, daf
wordi met êen veÍkeeíd zoekbeed gewerkt.
lets defgelijks overkwam me in 1995 met het
geslachl Ánax Een wal afwijkend exempiaar
werd eersl gedeteÍmineeÍd als vrouwrje Gíole
keizeÍlibel (Ana)í mp,eratot). maaí bleek na
thuiskomsl êíg veel oveÍkomslen te vertonen

gêbruikt die n hel veid (mel eên kijkeo te ziên
zin (dus bijvooíbeeld niet de vorm van de
aanhangsêlen oÍ andere delails. alzullen deze
in de hand gemakkelijk en belÍouwbaaÍ uitsluitsel kunnen geven). Deze gevonden kenmeíken zijn vervolgens vergeleken mel beschikbare êÍbeedingen (DAcurLAR êlál. 1986t
DREYER,

1986i GEBoNs, 1986i

waÍen eí twinlig van
sexe) en [daall van

met een Íolo van de Zuidelijkê keize ibel
lA panhenape) Deze íoto week in vele op-

zchten aívan wat me bjstond

u

Á

gen in 1994 en 1997 in Nederland (GouDsMrÍs,

1997) en de eercle waaíneming voor crcot
Bíttaniè n 1996 (PHLLps, 1997). Bov€nal wil

ik een lans breken voor het

Á imperalor (tien van elke
Á parthenope lachl man-

I de lleratuur.

Nasag leerde dat,4. nrperatat en A pafthênope soms Ínoe ijk tê onderscheiden ziln k veF
moed dat meêf mensen onbekend zijn met dit
probleem
padhenope zal waarschiinlijk
steeds vaker woÍden waaeênomen (meldin-

onderkênnên van detefm natieproblemen doof nd viduele variatie. Om deze rede

l\,4ccEENEy.

1986; SaND|ÁLL, 1987t AsKÉ,À, 1988 BÊLLMANN, 1993i Bos & WasscHER, 1997i en verschiiiende dia s uil pÍive-collecties) van uilgekleurde exemplaren van beide soorten. Dit

Resultaten
Er blêek nog meer vêriatie le zijn dan êr in de
literaluur werd vemeld. hetgeen de deteÍminalae er duideliik moeiliiker op maakl. Vooí
vriiwelelk kênmeÍk werden wel uitzondeÍingen
gevonden soms weken vÍijwelalle kenmeÍken
af van de lleíatlur (bÍvooíbeêld de vooÊ

.ii

nen is dil adikel geschÍeven.

lk heb de beschikbaíe lilerá
luur (RoBERr, 1958

&

vaN ToL,

GE JsKEs

1983 DUJM

&
DurMERi 1985t o AcuLAR er

ái., 1986i

Gr88oNs, 19861
AsKEw, 1988; WENDLER &
NoB, 1991; BELLMANN, 1993:
DE GRoor ei a/., 1993i Bos &
WasscHER, 1997) onderzochl

op vêíschillên n kenmerken !
lussen beide keizerlbellen.
Hiefbij zin alleen kenmerken

Fob L,1!rr n,/,,rí.r .

A. nnperatat) Tevens ovef
we engszins oí zelfs
behoofik Heronder wor{ii pêÍ ichaamsdee
hooÍdsleken ng

apten vee kenmeÍken

de varêlie per soort bêspÍoken. VooÍ een áan
tal kenmerken gedt dat de uterste van de
vaÍiatie we tot betÍouwbare determ nalies le den 1n zoveÍe miln steekproeÍ alle natuur tke
vaÍiaue beslaal). Deze d agnosusche ken

meÍken zijn n weeÍseseven in tabe

1

llci gczicht
Bl de GÍole

keizer be is hel gezcht dooÍgaans geel lot groen geke!rd, soms echler
lichtgee oÍ blauwêchlig. Over het voorhooÍd

loopt vaak een donkere en een bla!we
dwaÍssÍeêp en nabij de antennen zt een
zwaire slip. Bj de Zulde jke keizeflibel is de
gíondkleuÍ blêkeÍ. wtlig lot geelbruin Ook bij
deze sooí bev ndt z ch op het voorhooÍ{j een
donkere vek, een donkeíe en een bauwe
clwarssireep Bijbeide soorten kan de donkere
vlek êchter ontbreken ên de blêuwe streep kan
bÍ! nig gekle!rd oÍ zelÍs aíwez g zjn.

Voisens de literatLrur zjn brt hel mannetje van
A. inpentor de ageÍi b arw en bil hel vroLwtle

groen. Na het bêkilken van de das beek
echteÍ dat de osen bj de manneljes ook
gehee groen kunnen zln oÍ hei ofdersie
gedeele groef en het bovenstê gedêêle
bruin. Bij vÍouwtjes kan hel ondersle sedeelte

ook qee zjn en de bovenkant bruln.

Bil

A. panhenope zjn de osen varlabe gekleuÍd:
gÍoen. groenbru n geelbru n grijsbÍu n tor vio
elbru n Nooit is lret oog b auw geklelrd.

Volgens vee gidsen s de k eur van de zikanl
van hel borstsluk het kenmerkende versch
tussen de GÍote en de Zlidelijke keizealbe.
De Grote keizerlibel heeÍt een gÍoene dê

Zudeijke keizeribel heeft een volelbru ne
zjkant. vlaar vooral olde exemparen vaír
A. impetatar kurnen een bruinachiig borststuk
(vooral op de schouders) hebben, en longe

(maar ook u tgekleurde) ind viduen van
A. parthenope kLrnnên êen sroenachtse zikant van hel borstsluk hebben

tlct

Írrgschild

Bl het mannetje van de GÍole

ke zen

bê sdit

deellussen de v euges b áLw, bl hel vrouwtle
sroen Bij de Zlidelijke kezerlibel is dit ge-

deelte bÍu n, b auwbruin oÍ (b jhet mannetje ên

ouae vrouwltes)grcen

Bit de manneljês van beidê soorten is de v eu-

gel doorcaans Íánsparanl alleen bt oudeÍe

dieren kán ze getini ziln Íond de adêrs
(Á. imperator)oí tussen dr ehoek T en hei ple

Íostsma (Á. padherope). ook bijde vroLrwtles

zjn de vleugels vaak lÍansparant. Bj oudere
vrouwtles van Á tnperator ka.t de v)eugel M
bj de knoop oÍ van driehoek T tol de top en ge
kle!ring hebben. Bj oudere

A pafthenape is
de veuge vaak tussen de
vrouwtles van

knoop en het pterosiigma get nt
en nooit in hei basa e gedêelte.
I

Iet a.htedijf

Bit.4. ,mperalorls segment 1 en

de bas s van segmenl 2 gÍoen,
soms bêuw gekeurd. Op hel
segment 1 zit een zwaÍte stip,

op segmeni 2 een

zwaÍte

sÍeep, soms mel êen gele of
groene band Lchte delen vaf
dê overige segmenien ziln

i

b auw mel eên zwarle m dden

streep.

run,

2

\)'.r j,

BlÁ

pa,ihenope is seg-

ÍÍent 1 br!invioei. Segmeni 2 is
bauw met een gee band De
basis segment 3 is ook bauwi

a-

ttt t tr
lr1al\1\,r 1t2) t() jt)

overigê lichte dêen van het achlerlijf blauw,
bauwqíoêr violetq_'jsof r|chl- ror donlerorLrn
De laalste segmenten zljn vaak wat heldeder
gekleurd.

Het a.hteÍlijf van het vrous'tje
Bi. A inpetatot is cêgrÍent 1 g'oe1 en

z,.n

segmenien 2 en 3 geelgíoen, grcen of blauw.
SegÍnent 2 kan een gele dwarsband hebben.
De ovedge sêgmenlen zÍn groen blauwgroen

of bijna balw ínet

lichtere zijden en een
donker (rcod)bruine middenstreep. Bil ,A. par,

trerope heeÍt segment

2 een gele dwaÍsband.

De gÍondkleur van segÍnenten 2 en 3

is

blauwachtig oí gekleuÍd als de oveíige segmenlen: o ÍÍbÍuln, grauwbí!in, groen, gêelgrijs,
gÍijs oí blauw. Segment 10 is vaak wêt
helderdêÍ gekleurd.

Discussie
Hel isduideljk dar her niel all.d mogelh zalz]n
om iedere Ár€x met één wiliekeuÍig kenmerk le
determineren. Dit woídt nog bemoeilijkt dooÍdat
het niêi altijd mogeljk zal zijn hei dier te sek-

die nu vooÍ vogels geldt. Deze woíden ook niet
meeÍ, zoals vroegeí, êeíst gêschoten voordat
ze op naam gebÍacht worden, maar kunnen
doof intênsieve bestudêring van levende dieren
en uitwsselng van kennis tussen waarneÍneÍs
over het algemeen gêmakkelijk en beÍor.rwbaar
n hei ved woíden herkend.
l-lybrid isalie van beide Ánax-soorten ifêêdtook
op. Een mannelijke hybÍide veÍtoonde voor-

namelijk de veldkenmêÍkên \a^ A. inperator,
maaf eek in de stÍuctuuÍvan de aanhangselen
en genitalièn mèet ap A. patlhenope (A|.EK,
1955). DeÍgelijke hybÍden zijn in bovenstaand
ondezoek niet Íneeg€nornen, maar zullen in
de natuur uiterstzeldzaam zijn. Hetzelfde geldt
vooÍ homeochrome vÍouwljes dle gekeurd zijn

In hoeveffe gedÍag en biotoop tussen bêide
sooÍiên verschillên is nos onduidelijk. PHrrrps
(1997) meldl dat Á. parÍherope het abdomen
n de vluchi duidelijk minder gêkÍomd houdt.
Gewoonlijk begeleiden bi A. panhenope de
mannetjes de vrouwtjes bij de ei-afzet, dll ls
nimmef waafgenomen blj A. inperator \Ge|isKEs

& vAN ToL, 1983;AsKEw, 1988).

sen. Een combinalie van kenmeÍken, welke
è erÍaal op delel'de soon en gêslacl^t w j7ê1 is
veel belrouwbaarder. Net is aan te bevelen om,
als alleen mêi zichhi/aarnemingen woÍdi gewêÍkt, de kenme*en vooÍaÍ goed te besluderen en bekend te ziln met de vaÍialie. Dit is
eigenlijk geheêl paíallel met de situatie zoals
Di.gnosiische

kf

erken. Bii deze uircNrn

kcnncdcn is h.t ze(er genoonde soort.
DidpÍtkJintrh\: thR L\1tu't!s thet$ nnlnnx
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Een waarneming van de
Zuidef ijke keizerlibèl (Anax
parÍáenope Sélys) in
Nederland

Op 29 juni 1997 was ik libellen aan hel
kiken bij het MaaÍnse 9át (AmersÍoort
coódinalen: 152 452). Aan dê noordoosl
kánl van de plasjoeg keenlbelopdieT5
mel€Í v€rder weerop de grond ging ziiten.
Ge ukkig vond ik het dier kofl daaÍna terug
en kon haaÍ obseÍveÍen en fotogÍaferen.
Hel veímoeden rees dal hel een zuidelike
keizetlibel (Anax parthenope) betÍoÍ. Deze

gedachle werd gevoed door een Íecenle
waarneming bi Culemboo, waaÍ mogelík
twee mannetjês van deze sooÍt werden
gezien (mond. med. A. vaN BERKET) Aan
de hand van de beschijving de ioto s en
aanvui€nde waarnemingen op 3 en 4 jull
dooÍ enkele andêÍe waarnemeÍs weÍd de
fib€f eênduidig afs Á pafthenope gedereï

Omdal de Zuidelijke keizerlibel op de
Grot€ keizeÍlibel kan ljken €n bêidê

sooÍl€n nogal variabel k!nnen zijn
(EoEraaR, 1997) en bovsnd ên veÍwaÍing

met de Zadellibel lHènianax ephippiger)
mogeiijk is, was het belangrijk zovêêl

Sumnran'
Edelaar, P,, 1997. Flight rêcognition or

Emperor Orasonrliês

(Árár

Lêach).

BrachyÍon 1(2):56-59
In lhs ariicle idenlÍicalon oÍ Írêêiyng Árá,
inpe.atat ênd,4. padhenope is dscussed
ConsdêÍable discrepáncy belween a review
oÍ chaíacleristics Íom idenliai€tion lile.atlre
and áctualdepicted and phol(gráphêd indivrduals is noled. chaÉcters aÍe much more variablê wilhin species, and ove.lap beNeen
species ls árger lhan usuály slat€d. use oí a
singlê characl€r from iteralure íor idertiilca-

tion

wil very often yed an inconclusve oÍ

even wóng rêsu t. Thêretore ch€ckng of as
many characlers as possible is slonqy recommsnd€d. A diagnosas for .êliablê exclu-

Odonátá, Anisople€, Aêshnidae, Anax
ntar, Anax pafthenape, lde lifrcàlior.

inpe

mogelijk kenmeÍken op een Íijtje te zetten.
Het gezichl was zeer licht, gíoenig wit gêkleurd, de ogen gÍoen- lot gijsbÍuin. Het
boístst!k was vÍij êgaalgrijs- lot violetbrun. Opvallend wás hêl helblauwe zade dat
contrasleerde mel de íest van het áchteÍjÍ Op de foio ls de gele ng aan de vooí
zijde van segment 2 zichtbaaÍ. Het eerste
segment was grijsbruin, hel lweede segmenl en basis deÍde segment waÍen hel
blauw. de lichlê delên van de overige seg-

menten donker g jsbíuin. Oe vle'rgêls
wêrcn licht berookl van drehoek T lot hel
pterostigma Hel diêr ging regelmalig op
de grond zltten. In veÍge iking met een n
dê b!urt vliegend mann€tlê Grote keizerli

bel was de Zuideliike keizeÍlibel duidelijk
kleiner en hel achteÍlijí weíd in vluót
íechleÍ gehouden. Doordal hel terÍiloÍiaal
gedrag vertoondê ên geregeld inteíeÍeerde met een mánnêtje Á, imperctorwas
de waargenoÍnen libeleveneens een man-
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De Z!ide ijke kelzerlbel heeft een aaneen
geslolen areêal van de Eurcpese Auan
tsche kust tol de Aziatsche kust van de
Grote oceaan nclusieÍ Japan. De zuidgrens wordt bêpaa d dooÍ de Sahara ên de
lndische oceêan. De noordsrens van haar

aÍeaal loopt

ln

EuÍopa door

N4idden-

Fíankdlk, Zu d-Duiisland en Zuld-Poen

frt

v

Rusand in. Ten noo.dên hierván s
A panhenape zeeÍ zeldzaánr, maaÍ ii het

hn

wl

vêeÍten waamem ngên gêdaan (twinlig
ndviduen), waa.onder een e aízettend
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zuiden van Duitsand breidt ze zlch !l n
NiedeÍ'Sachsen werden ln 1987 en 1988

iandem

(l\,4aRrENs

&

N,4urrER,

/i,, \ (;,arfurth

ttt\tt l)t\1^n,,rt ,il
'i;l)t I l,\ zti\t

1989)en ook

n de Ha|z, Sachsen-Anhat en Saaeta
koínl de soort steêds verder noordwaarrs
voor (R€ NÊaRDr, 1996) Noorde ijker is ze
aanmeÍke ik zeldzamer: slechts enkee
waaÍnemifgen uit [,4eckelenbuÍg-Vorpommern en N4ark Brandenburq Ook uil
Sleeswik-Flolstein zljn maar dde meldlngen bekend (LaNo€sAMBT, 1996) BRocK
HAUS (schifr. med.) meLdde vele lienlallen
waaÍnemlngen !it OosfDuitsand en een
stábiêe pop! atiê bl Lêipzg. Dê Zuldelilke

kezeí ibê koínl verspíêid vooÍ in CêntÍaá
Poen en pani zich zekeÍ vooir in ZudPolên (Ínond. med. R. BERNARD) In het
noorden blGdansk is uil'i987 oí 1988 één

EDELAR. P . 1997 V uchlheÍkenning van

keizer

ibelen (Arax Leach) Brachytron l(2):56-59
GÉrskEs D C. & J. vaN ÍoL 1983 DeLibelen
vên Nederland (odonata). KNNV. Hoogwoud
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MILLER 1989. Ánax padlre'

,ope (séys). 1839 {Odonala: Aeshidàe) i.
Niedersáchsê. Brá!nsch Nat!rkd Schr 3(2):
399 406

lMlcÊELs.

N.

1994. Anax padhenópè: een

nleuwe waarremns. Gomphrs 1í5):7 8.
PÈtrLps.
1997. Lesser Emperór DragonÍly
Anax panhenape lsëys) n Glolslersh€ the
Írst Brilsh record J Br Dragoifly Soc 13{1):
22-21
RENÉARDr K, 1996. Libelen (Odofala)aus dêr
Sáale n ederung zwschen Gèise und Weisser
É ster. Máurtiána (Allenbu€) l6(l ) 41 44
ToL J vAN. 1995. Een waarnemlrg van a,ar
pádherope n Nederand Conlactblád NedeÊ
jandse Libel enondeu oekers 23(3):4-5

J.

waaÍnem ng bekend (schrifi. med BRocx-

n GÍool Brltannié zln alee'r re
cenie waarnemingen gedaan: jn 1996 n
G oucestersh re, samen met massa e mmigÍatiê van D stevlindeÍs (PH rr ps, 1997)
HA!s).

Recensies

ên lwee waaínem ngen n 1997 in CoÍnv/all

en CambÍidge (schrift. med A.J.

PaRR).

Van Be gié is slechts éen waarneming bekend van een mannetje op 6 ausust!s 1984
bijTikkenbfoeken (M cH Ers, 1994)

Ook n Nedêrand is de Zuldêljke keizeÍ
ibe zeet zeldzaarí\. Dê eeÍste waar
neming was een vrouwlle bij Eygelshoven
(Limburg) uit 1938 (GEJSKES & vaN ToL,
1983). Uii 1994 is een nog nlet bêooÍdeelde waarneming brj W nterswijk (vaN
Íor, 1995). ndien aanvaard, betekenl dit
dê tweede oi de deÍde waaÍneming van
deze soort in Nedêrland en het eerste
zekef gedeterm neerde mannetje.
Omdat de Zudeijke keizerlibel, nel als

enkele andeíê zuidelijke sooÍten, hel
areaal naar het noorden llkt u I te breden
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êen eerste aanzet om le

komen tot een ident ficaliesysleêm vooÍ
de totale limnologische íauna van West

Europa. Het is geen nieuw materiaal
maar een indr!kwekkende veÍzarnêlng
van al bekende, goede teratluÍ. n lotaal
zijn eÍ 1249 foto's, kaartjes en Íisuren
opgenoÍnen van alle in NedeÍand waar-

