topische Neurothemis ;fluctuítns (Fabricius)
ln Nederlandse plantenkas
M. Wasscher & E. Goutbeek
Op 2 septembeÍ 1997 v€rzameldê de iweede
auteuÍ, werkzaam bii het Nooder DieÍenpark
in EíÍmên, in één van de kassen aldaar ( Het
Planlenrijk') een íraaie Sympelrum-achtige
libellensood met gfoiendeeLs bí!in gekleurde
vleugels. Dêze werd aan de hand van de bÍui
ne vleugeliekening en de geringe groolte (een

vijí indivduen vên de Íopisch'Az atische gom-

totale lengte van slechts 35 Ínm) doof de
tweede auteur als Neutothenis fluctuans

(Brauer), die door JEAN BÉLLE in een aquaÍium

(Fabdclus) gedetermineeÍd. Het afgelopen jaar
was hei wateÍ in dê plantenkas in het Noorder
DieíenpaÍk ingerichl met watepanlen aÍkomsiig uit Thaiand. De Nederlandse írma die de
waterplanten geeverd had heeft daar eigen

kweekvijvêÍs. Deze geïmpoíteeÍde waler-

panlen zijn dan ook ongeiwijfeld de bfon
de ibel naaÍ hier gekomen is. Dat
klopi met de verspfeiding van de sooíi, die
vooíkomt in ndia, Birma, Thailand, À,4aleisiè en
ndonesé. Op 30 september 1997 wêfd
waarmee

wedeÍom een indivdu van dezê sooÍt in de kas
gevangen, ditmaal een vÍouwlje.
Het kornt vakeÍ voor dat Íopische libellensoorlen in Nederland woÍden waargenoÍnen,
dle als larve oie mel plantenÍnateriaal zijf binnengebracht. Zo beÍicht LEFTNCK (1978) ovef

phde lctinagonphus decoratus nelaenops
(Séys) die in een aquarium ull laruen waren

opgekweekl. In het Nalionaal NatuurhisloÍisch

Museum siaan ook nog vercchillende

ull

heemsejuffeÍs, waaÍonderenkele van hel ges

lacát Ceriagrion er Agnocnenis fenina
mêt tÍopische vissen n Velp zijn veÍzameld
(WasscHER et a/., 1995). ook elderc in EuÍopa

zijn exotische llbelensoorlen gevonden. Zo
was de huid ge vondst van N. íuciuáns niet de
eerste voor EuÍopa. Ze was n 1984 a , als één

víÍ soorten gedurênde twee laaf, gevon'
den in een aquaÍumwinkêl in TampêÍe,
Finland (VALToNEN, 1985). In NooÍd'Londen
van

zijn in kassên in een peÍiode van zeven jaar
zelís tien soorten, afkomslig uit Singapore en

Florida gevonden (BRooKs, 1988). WaaF
nemingen van exotische llbelen zijn niei
bepeÍkl tol de gemaligde sireken. JacouEs
BELLE veÍzarneldê vlakbij het inteÍnatonale
viêqved van Surname bij Zanderij een indivdu van de Zuidoost-Az atische lramea basÈ
laris burneisteri KiÍby (mon. meded. JEAN
BELLE).

Deze kan daêí eigenlijk alleen met een

v iegtulg terecht zijn gekomen, hoewel hel een
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kfachtige vllegeÍ is die op de WereldzweÍver
\Pantata ftavescens (Fabrcius)) lijkt. Al deze
voorgaande íneldingen beireffen incideniele
waamemlngen van dleren dle zich waaÍschijnlijk n et succesvo konden voortplánlen. EÍ zijn
êchler ook enkele gevallên van import bekend
die zich we succesvol hebben voorlgêplant.
Het bekendsle geval is de Aziaiische vuuÍlibel
lcracothenis sevila lDrury)) die in auqusius
1977 in ZuidoosfFloÍida werd gevonden.
Voortpanting teÍ plaatse was zekeÍ geziên de
aanwezighed van vier patÍouilleÍende mannêtjes en enkee tamelijk ionge individuen
(PauLsoN, 1978). Binnên zeven jaaÍ heeÍt de
soortzch in Florida enoím litgebíeid. Één van
de populaties ligt op 250 kilometeÍ aístand van
de eeÍste locatie (DarcrE & RullER, 1984). Op
Hawai zijn oot drie Noord-AmeÍikaanse libel-

ensooden uilgezêt (PauLsoN, 1978).

Na deze loevallige waarneming in hel NooÍdeÍ
Dlerenpark zijn daaí slemmen opgegaên om
naast de zêeí succesvole Vlindêrtuin mel

Íopische vlnders ook enkee lropsche libelensoorten n één van de kassen rcnd le laten

v egen,
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h SêptembeÍ 1997 two adulls oí the Southeasl
Asialic N. tucruars werè collecled in a gíeenhouse in Emmen zoo, The Netonands. The

Nelrothemis tluctuans (Fab.icius) In

a

gÍeenhou* is parl ofa permanent exhibilion ot
tropical llora. including walerplanls whch had
recenty been imported írom Thaiánd. The
ind vduaLs have undoubtedly boen lransporlêd
with these plants as laryae A shon revew oí
records of exotic drágonÍies in The NelheF
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lands Europe ánd

e sewherê ls

gvên,

Odonata. tibellulidae, Ileurothemis lucluans
(Fabicius), erctic. greenhouse, ïhe Nerhe.-
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