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OECETIS NOTATA (RAMBUR, 1842)
Tekst − B. Koese (EIS-Nederland)
Herkenning
Oecetis notata behoort tot de grote familie Leptoceridae, een familie van vrij kleine kokerjuffers zonder
ocelli en met slechts twee lange sporen aan de achterscheen. Mannetjes van Oecetis notata vallen op door de
opvallende, donkere gepigmenteerde laatste tergieten. Beide geslachten hebben, net als sommige andere
Oecetis-soorten donkere dwarsstreepjes op de voorvleugel. De larven hebben een plat kokertje die is
opgebouwd uit mosblaadjes (Higler 2005). De adulten zijn te determineren met Macan (1973) en Malicky
(2004). De larven kunnen gedetermineerd worden met Higler (2005) en Wallace et al. (2003).
Te verwisselen met
De soort is te verwarren met andere vertegenwoordigers van de familie Leptoceridae.
Levenswijze
Oecetis notata is in Nederland met name in juli en augustus gevangen, uiterlijk tussen 20 juni en 23 augustus.
De larve is carnivoor (Moog 1995).
Biotoop
De soort bewoont traag stromende delen van grote rivieren zoals dode rivierarmen, en uiterwaarden waar
de soort zich volgens Wallace et al. (2003) tussen boomwortels en met mos bedekte stenen bevindt.
Schmedtje & Colling (1996) vonden de soort op allerlei substraat, onder andere waterplanten, grind en
keien, en tussen grof organisch materiaal.
Inventarisatie
De volwassen dieren zijn goed op licht te vangen maar omdat de dieren waarschijnlijk grote afstanden
afleggen, zijn lichtvangsten vermoedelijk niet altijd representatief voor het plaatselijke voorkomen. De
larven kunnen waarschijnlijk vanaf de oever met een standaard macrofauna net worden bemachtigd.
Verspreiding in Europa
Uit vrijwel alle Europese landen bekend. De soort ontbreekt in Noord-Scandinavië en Schotland (Tobias
& Tobias 1981). De soort wordt in toenemende mate gevonden in de Duitse deelstaat NordrheinWestfalen, met name in het stroomgebied van de Rijn waar de soort is aangetroffen tot aan Emmerich
nabij de Nederlandse grens (Robert & Wichard 1994, Sommerhäuser et al. 1997).
Verspreiding in Nederland
Oecetis notata werd van oorsprong vooral langs grote rivieren gevangen (Fischer 1934, Van Dessel 1989).
Recente vondsten zijn vooral afkomstig van diverse vennen in Zuidoost- Nederland waar de volwassen
dieren op licht afkomen. Vermoedelijk plant de soort zich in deze gebieden niet voort. De larve is recent
aangetroffen in de Roer, Limburg.
Trend
De soort gaat mogelijk vooruit in Nederland. Hoewel de soort nog altijd zeldzaam is, is er sprake van een
toenemend aantal vondsten. Het betreft echter hoofdzakelijk waarnemingen van imago’s waarvan de
herkomst niet geheel duidelijk is.
Bedreigingen
De soort is gevoelig voor waterverontreiniging. Omdat veel grote rivieren in Nederland juist in kwaliteit
toenemen lijkt dit geen acute bedreiging.
Beheer
Afgaande op de biotoopbeschrijvingen van Wallace et al (2006) en Schmedtje & Colling (1996) lijkt O.
notata gebaat bij een structuurrijk substraat. Het aanbrengen van variatie in de oeverstructuur
(‘dekanaliseren’) is vermoedelijk bevorderlijk voor deze soort.
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Kansen
De soort heeft bij verder toenemende waterkwaliteit veel potentie om zich in Nederland uit te breiden met
name in het stroomgebied van de Rijn.
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