De Amerikaanse keizerlibel (Anax junius) in
Engeland; een nieuwe libellensoort voor Europa
door M. wasscher
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De Amerkaanse naam voor de soort

rad sch in Alaska dooÍdr ngt. Het s een tÍekkeÍ

Darnei, dii vanwêge de grasgroene kleuí van

diê iedeÍ vooÍjaaÍ naar het noorden vliegt om
daar de eljes af te zetten. De sooít kan zich
daar in éen jaáí ontlv kkelen. In hei najaaÍ van
het vogende jaar v egen dê nêt |] tsekomen

het borststLrk van zowe de mannetjes als
vÍouwtjês. Hetachier lÍis lichtbauw bijde man
netjes en een deel van de vÍouMjes en gÍoen
bt de overge vrouwtjês. Jonge d êÍen kunnen
een paarsachtig achter jf hebben. l\,4iddên ovef
het achterlljÍ oopt eên zwaílê siíêêp, d ê naêr
achtertoê verbreed is Deze slreep is vaak iets
brederdan bijde GÍoie kêlzet ibet \Anax imperaior), waar de sood veel op lijkl. Beide soorren
zrjn onseveeÍ even sÍool (PaRR 1998).
De kenmeÍken waarrnee het mannelje van Á.
juniuszchva.t A. imperatol aat ondêrscheiden
zjn samensevai n Íguur L De meesl doorslaggevênde kenÍneÍken zÍn te vinden bij de
achtêr ífsaanhángselen. De bovensle êchteÊ
lijísaa n hansse en eindigen bij Á. junÍrs in een
schuin naar buiten lopende stekel diê ongeveêr
een lende van de lengte beslaat De top van
dêze aanhangselên is bij A. imperatar aÍge
Íond. Een tweede kenmerk is het koÍiere ondêrsle achleÍlíisaa n hê ngsel lar A junius. De
ze heêÍl sechls eên vifde van de lengte van de
bovênste achtêrliisaanhangselên, 1êrwijl datbl
A inperatar een derde s Een derde kenmeÍk
is de keur van dê drehoekige vakjes voor de
voorv euselaa nhechting. Deze zijn bij A junius
a rLjd gíoen en bijde ínan.etjes van A. impera

[,4

diêíên naar het zu den. Tijdens de zuidwaartse
trek najaar 1998, zjn ênkêe ndividuen van
deze sooÍt van de gebruikelijke tÍekroute
afgeweken en in Engeand gesigna eêíd. Dit s
de eersle keer dai de soort in ELrropa opdu kt

De lvaaÍnemingen

A

tunius \\ed op nr ninraal drie plaatsen in
Cornwall hel meest zudwestêljke deel van
Enseland, sevonden (persoonlijke medêdeling

Adian Paff). Hel eêrste íÍannetje werd op I
september '1998 gezien Deze werd iol 17
septêmber in hei Pênlee Poinl Nature Rêserve
bij Rame waaÍgenomen. Vief tot zes nd vidu
ên, zowe mannetjes ê s vrouMjes, weÍden gezien van 10 tol 13 sepiembef op St. Agnes. D t
is eén van dê Sc y e anden, een e andengroep d e 45 km uit de kusi van de meest west
elljke punt van Engeland llgt Voorts weÍd van
20 tol23 september bij Nanqu dno in Zuidoosl
coÍnwall nog een ínanfetje gezien. Twee moge ijke waarneÍn ngên zin van de Scilly eilafdên arkoínstig, waaronder mogelijk het laatste
individu, dat op 30 septembeÍ ên 1 oktober op
het eiland TÍesco wêd waargenomen.

Tweemaa is in Amerka gezien .lal A. junius
ko ibÍies aanvel(DUNKLE, 1989), dieren die klenêr zjn dan deze keize ibel. Dit brachi de Engese krant "The Independent" e''loe een artike
mel de schreeuwende kop "Gianl bird-ealing
dragonÍlies cross the Atantc" le plaalsen
(UNWN, 1998). Oversens s dit niei de eerslê
keer dat de sooÍt buiten Amêrka s gêzien Ze
is ook eenmaa dê BeÍingslraat overgesiokên
en n Kamtsjatka, het u leÍsle oosten van Azié,
waaÍgenomen (HaRroNov & [,4ALtKova, 1998).

is

GÍeen

Hêl beangíljkslê kenmerk voor de vÍouwtjes
van A. junius zijn de lansere achtêíÍÍsaanhangses. Zijzijn even ang als de lengtê van de
laalsle hvêê achterlijíssegmenlen (segmenten I
ef 10) samen. BijÁ. imperalof s de engte van
de achleílijísaan hafgse en slechts driekwart
van de lengte van sêgmenten 9 ên 10 samen.

Beide gesachien hebben een vrj karakier
istieke vlekkêntêkêning op het voorhooid.
Naast een kle ne zwarle vlek, enigszins tegen
de ogen aan, lgi aan de vooÍÍand een ichtblauwe tot zwarte slre,ap die halvêmaanvomrjg
sebogen is. Deze s vaak aan weerszijden mel
êen zwarte ijn mel de oogrand vêrbonden

Deze tekening ge jkt die v an A. inperator maal

daarbij is de slreep rechter en nooit mel de
oogrand vêrbonden. In gedrag ondêrscheidl Á.

junius zich va., A. imperafor doordai de eierên
niel door hel vrouMje aleen, maar in landeÍn,

worder aigezet. Dit komt ook vooÍ bij de
Zudelllke keizerlibel lA. pafthenape). Deze

soorl heeft meer kenmêrken gemeen mêl Á.
junlus, waarondeÍ het koÍte ondersle achiedÍfsaanhangse en een stekel aan het eifde van
de bovensle achteriÍsaanhangselen, zij hetdat
deze bij A. pafthenape korter s Beide soorlen
woíden dên ook nauw veMant geachi.

De vraag is oí 4.lunlus, of een andere Amerikaanse libe Lensoort, ook in Nedêíland op kan
duiken. Het aanla vondsten van Amerikaanse
vogelsoorten dat ons land beÍê kt, is vergele-

ken mel Grcol-Brillannè kleif, waarschjnlÍk
omdai de eilanden een beanqrijke bufÍeÍ voÊ
men. Toch is de moge Íkhêld niet uilgesloten,
zekeÍ indlen de soorl ern zou slagen zich in
Engeland voort le planten.
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Discussie
Vlei deze waarnêÍn ngen s een eerder dit jaar
sepub iceerde vooÍspell ng u lgekomen (PaRR,
1998). In een aÍtikêloveíiê veMêchlen njeuwe
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libellensooÍtei voor GroolBriiiannië schreef
PaÍ: Sporadic appearancês do seem
highly ikely. As with bkds, several oílhe moÍe
Ínobile species [oí dÍagonfies] appear to use
the easi Ameí can coast as a Íyway and many
Adrian
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have a íiqhi patlem extending into SeptembeÍ

oí Oclober, so that they are potênlially on the

wing at lhê staí of lhe peÍiod of aut'rmn

transallantc winds. ln dil arUkel worden
behalve Á. jurlus ook een aantal libe uliden,
waarcndet Ljbe ula pulche a, Pantala hynenaea en dÍe lramea-soorlen (T lacerata, I

I anusta). a)spotentële dwaalgaslen uit AmeÍika genoemd.
carolina en

De waarneíningen lalen zien dal lbelen,
geholpen door extÍeme weêrsomstandigheden,
op egên kracht dê Atlanlische Oceaan kunnen
oveÍsteken. De oversteek van 5000 km werd
ínogelljk g-^maakt door wesielijke stormen dje
in sepleÍnber 1998 ook l\4onarchvlindeÍs (Danaus p/ex,ppus) en versch lende Amerikaanse

vogelsooÍien naar Engeland vo€rden. OverÈ
gefs is dii niei de eeÍsiê Amerikaanse bel,
lensooít de de Allêntische Oceaan is overgesroken. De klene populalie \ar tschnura
,asÍaia op de AzoÍen heeft ongeiwijrêld zijn
oorspÍong in Ameílka
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Ook de (zeer sporadisch) in Engeand waaF
genomên Weíê dzwetuer (Pantab Aavescens)
zouden nietalleen mel schepen ofvanuitAfr ká
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sekomen kunnen zjn, maar êvenals Á. riurtus
vanuit Amêrka kunnen zijn overgestoken.
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Na de eersie druk Lrt 1985 igt êí eên heÊ
ziene uilgave van dêze Frcnslaige veldgds
in de winkel De gids behandet alle soortên
uii Europa ef de landên Íond de [,4iddel,
landse Zee. Hei met harde kafr gebonden
boek beg nt mêt een pêar redelik uitgebreide
n

eidende hooídstukken over herkenning,

gedrag botopen,

í'rorfo ogie

en een

leuk

gêdêêlte over libeien en de mens, waaÍin
onze eigen Jan SwammeÍdam woÍdt geci
ieerd. Hei platengêdêêlte vên deze vedgids
omvat zowe íoto's as tekeningen, waarvan
dê laalste ÍechtsÍeeks zijn oveÍgenomen uil
de vorige druk. Dit is jammêr, wêit de teke-
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The sightings óí Á,ar /urlus in south
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nátá n ELÍope and the prospects for thè
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ninsen zij. van een maiige kwaiieit. De
sooíleksten en de pentekenngên dáarbil
í'raken wat goed, hoewel je de Franse laa
natulrijk wel een beetje moei beheêÍsen.
Wat betÍeft de nomêncatuur vel ínÍ op dat
de auteuÍs de oude naam Sy,ïperna anrriala (i.p.v S. páe./isca)weer van stalhebben
qehaad.ln deze vedgids s uiieraaÍd de pas
rccênt n Europa ontdekle heidelbel Sy'rpetrum stna/|um opgenomen (hoewêl n et
op de kleurenpatên, die nog lit de eersie
druk starnmen) De verspreidingskaarijes
zjn opva lend gedetaileeÍd en gebaseerd op
de n euwste informatie. Hoewelhier nat!urlÈ
lk op detais opmerkingen over gemaákl kun
nen worden zal hei denk k net veêlvo êd'
geÍ klnnen Eên beaigrÍk voordêêlvan hel
boek is dai ook de soorlen die in de
lithoeken van Europa (en de aangrenzende
gebiedên) voorkomen zÍn opsenomen. Zo

krilgt de complexteit van de vele Cardulegasler (onder)soo'1en i Zuid Europa de
aandachl die het ved ent. [4omenteel is d t
de enige handzame gds voor landen as
GÍiekenand ên Vlarokko Dt boek slaal
boordevol infonnatie en is voorwie de mal ge
kleurcnplaten voor lefnêemt een aanwinst
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