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Op 29 juni 1997 was ik libellen aan hel
kijken bÍ het MaaÍnse gat (AmêrslooÍt'
coóídinalen: 152-452). Aan de noordoosl
kanl van de plasjoeg ik een libelop die 75
meler veÍdeÍ weer op de gÍond ging zitlen.
Gelukkig vond ik hetdieí korl daaína terug
en kon háar observeren en íotograÍeren.
flel vermoeden Íees dat het een Zuidelijke
keizen be (Anax padhenope)betrci. Deze

gedachle wed gevoed door een Íecente
waarneming bÍ Culêmboíg waar moge ijk
twee Ínannetjes van deze soorl wêden
gezen (mond. med. A. vaN BERKÊ0. Aan
d€ hand van de beschijving, dê foto s en
aanvullende waaÍnêmingen op 3 en 4 juli
dooí enkele andere waaÍnemers werd de
libel eenduidig als Á. palthenope gedeleÊ

Omdat de ZuidelÍke keizeÍlibel op de

Grote keazeÍlibel kan lijken en beide
sooÍlen nogal vaÍiabel kunnen zijn
(EDETMR, 1997) en bovendien velwaÍ ng
mef de Zadel ibel (Henianax ephippiger)

mogeijk is, was het belangrijk zoveel

Summar)
Edê|.ár, P,, 1997. Fliqht rêcognirion ol

EmPêror DrásonÍliës

(Árax

Leach).

Brachylron 1(2): 56-59
In thas arlicle ide.liÍ€tion of íÍeeÍying Ànar

inpeíalot aid

Á

pa.lrerope is discussed.

Considerable discrepancy belwe€n a reviêw
oí characlerislics Íom idenlifcalion lilerature
and actualdepicted and phoiog€phed individuals is noled. Characlers arê muó mo€ vaíi-

able wilhn speciès, and overlap belwe€n
spêciês is lêrgèrlhan usualy slaled. Usè

oíá

singls characlsr lróm lilerature Íor denlÍication wil very oÍlen yi€ld ar inconcosivè or
êvên w|ong €eli t. ThêE ore checkins ol rs
rnany chsracrers as possble is srrongly rc-

commeid€d. A dagnosis íor reiabe exclu-

mogelitk kenmerken op een djtje te zetten.
Het gezichiwasze€Í lichi, groenig !!it gek,
leuíd, de ogen groen- tot gÍijsbruin. Het
borststuk was wij egaal gÍijs- tol violelbruin. Opvallend was het helblauwê zadel dat
conlrasleeÍde mel de resl van hel achleÊ
lijÍ. Op de Íoto is de gele ring aan de vooÊ
zijde van segmenl 2 zichtbaêr. Het eerste
segment was gÍtsbÍuin, het lweede segment en basis derde segment wáÍen helblauw, de lichte delen van de overige seg-

menten donker gÍijsbÍuin. De vleugels
waren ichl beÍookl van dÍiehoek T iot hei
plsrostgma. Het dieí g ng regelmatig op
de grond ztten. In vergeLijk ng met een in
de buuri vliegend mannetje Grcte kêzsrli-

bel was de Zuidelijke kêizerlibel du delijk
kLeiner

Odonafa, Anisopte.a, Aeshnidae, Anax
rctot. Anax padhènopè. iden incarion.

inpê"

ên hêl achleíijí wed in vluchl

rechteí gehouden. Doordat het teÍitoriaal
gedrag veíoonde en geíegeld inlerfereerde mel een mannerje Á. imperalot was
de waaÍgenomen libel eveneens een man-
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geslolen areaal van de Europese Atlanusche kusl tol de Aziatsche kust van de
Groie oceaan, nclusiêi Japan De z!dgrens woÍdt bepáald doofde Sahara en dê
ndische oceaan. De noordgrens van haaÍ

areaa loopl in Europa door À/l ddenFrankrjk, Z!id-Dujlsland en Zuid-Polen
Rusland ln. Ten noorden hieÍvan ls
A pafthenape zeet zeldzaam maaí n hel
zu den van Du lsland breidt ze zich uit. ln
Niede. Sachsen werdeír n 1987 en 1988

veertien waaÍneÍningen gedaan (twintig
indivlduen) waarcndeÍ een ei-aizêttend
landem ([4aRrENs & [4urrER 1989) en ook

n de Harz Sachsen Anhal en Saaeia
korÍl de soort sleeds verder noordwaarts
voor

(RETNNARDT,

1996). Noorde

iker

s ze

EoÉuÉÊ P 1997 Vluchlherkenning v€n keizer
ibelen íArar Lêach). Brêchytron J(2) 56-59
GÉ rsxEs. D C & J vaN ToL 1983 De L be èn
ván Nedêrand (Odonala) KNNV. Hoogwold
LANDESAM8T FUR NATURS'ÊlTz lND LAND.
SctsLEswrG HoLsÍErN,

LLbellen Schleswe g Ho
Landesambt tirr Nalur

A & O M!(EF. 1989. ADa{ paÍhe
Dope (Séys). 1839 (Odonátá: Aeshndae) ln
Niedersachsen Braunsch Nat!íkdl Schr 3(2):
399-406.

waarnemingen

[4lcÊlEls

[,4ecke]enb!rq-Votpom-

mêÍn en vlêrk Brandenburg. Ook Lrit
Sleeswijk-Ho ste n zijn nraar dre meldin,
gen bekend (LaNoÉsaMBr, 1996). BRoc(
(schriit. med ) Íneldde vele tenla en
waaÍnenr ngen uit Oost Du lsland en een
stab ee populate bij Leipzig. De Zu delljke
keizêr be koíÍl verspreid voor n CentÍaalHAUS

Polef en pant zlch zeker voort in Zud
Polen (mond. med. R BERNARD) In het
noorden biiGdansk is u I 1987 of 1988 éên
waaÍneming bekend (schÍlit. med. BRocK,
HAUS). In Grool Brtlannië zln aleen Íecente waarnemingen gedaan: in 1996 n
Gioucestershire saínen mel massale im
mlgfatie van Dislelv nders (PH|LLps. 1997)
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Recensies

ên iwee waarnemingen in 1997 in Cornwa

en Camb.dge (schrlíI. med. AJ.

PaRR)

Van Belglè ls s echls eén wa arneming bekend van een manneile op 6 alguslus T984
bij Tikkenbfoeken ([4 cH Ers 1994)
Ook in Nedêrland is de ZL de ijke keizeF

ibel zeeÍ zeldzaan De eersle waaÍ-

H
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(Ed) 1997 Lbelenraív€n van Ned€raid

(DÍa9onÍy aryae

or lh€ Netherands). Utqave

dstiblleur Spingerveírag. PO

zeker gedetermineerdê ínannelje.

Omdat de Zuidelijke keizeÍlbe. nel als

enkee andere zlrideiilke soorten, hel
areaal naar hel nooÍden ljkt uii te bÍeidên
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Te +49 30 32737303 Fa:

neming was een vrouwtle bij Eygelslroven

(Limburg) uit 1938 (GETJSKES & vaN Tor,
T983). Ul T994 s een nog niel beooÍdeêldê waarneming bij Wlntercwjk (vaN
Tor, 199s) Indien aanvaard betekeni dit
dê tweede of dê derde waarneming van
deze soort in Nederand en lrêt eeÍsle

/an hê{

voor Taxonom scrre r.l€nlÍcati€
(Er ) sBN 3 540 1463s 3 (wlndous) PÍiF: Í27s
v€rkrl0báár va de bo€khánde

Deze CD-fom

is

een eerste aanzel om lê

komen tot een dentiicaliesysteem voor
dê lotale imnooglsche íauna van Wesf
Europa Hei ls geen nieuv/ mateÍaal
mêar een lndrukwekkende verzameliig
van a bekende, goede liteÍaluur In totaal
ziln er 1249 foto's. kaarljes en ÍiguÍen
opgenomen van ale in Nederancl waaÊ

