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LIMNEPHILUS INCISUS CURTIS, 1834
Tekst − B. Koese (EIS-Nederland)
Herkenning
Limnephilus incisus is een kleine Limnephilus die zich van andere Limnephilus-soorten onderscheid door een
inbochting langs de achterrand van de achtervleugel (Macan 1973). De adulten zijn te determineren met
Macan (1973) en Malicky (2004). De larven kunnen gedetermineerd worden met Higler (2005), Hiley
(1976) en Wallace et al. (2003).
Te verwisselen met
De imago’s zijn goed herkenbaar. Larven kunnen niet van L. affinus worden onderscheiden.
Levenswijze
De soort vliegt in Nederland van mei tot en met september. Mogelijk vliegt de soort in twee generaties
(Higler 2005). De vrouwtjes hebben een zomerdiapauze om de droge periode in de zomer te overbruggen,
alvorens de eieren in het najaar worden afgezet (Hiley 1978).
Biotoop
De larve van Limnephilus incisus is niet te onderscheiden van L. affinus en hierdoor is het niet helemaal
duidelijk waar de larven zich precies ophouden. Alle recente vangsten van imago’s zijn gedaan in natte,
maar terrestrische locaties in laagveengebieden (Higler 2005). Hiley (1976) noemt de soort karakteristiek
voor grazige poelen met kleine stukjes open water. Wallace et al. (2003) beschrijven de soort uit allerlei
poelen, meren en traag stromende greppels, waar de soort zich in de dicht begroeide marge ophoudt. In
Groot-Brittannië treedt de soort ook op in relatief zilte kustgebieden waaronder ook in aangelegd habitats
zoals kunstmatige lagunes (Wallace et al. 2003).
Inventarisatie
De volwassen dieren komen op licht af (Mey 1981). De larven kunnen vermoedelijk met een standaardmacrofaunanet tussen de waterplanten gevangen worden. Voor een zekere determinatie is het wel nodig
de larven uit te kweken aangezien er geen verschillen bekend zijn met de larve van L. affinus.
Verspreiding in Europa
Met uitzondering van Italië en het Iberisch schiereiland gevonden in geheel Europa (Tobias & Tobias
1981). Limnephilus incisus is in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen recent nog op één locatie
gevonden. De soort is hier sterk achteruit gegaan (Robert & Wichard 1994).
Verspreiding in Nederland
De larve van Limnephilus incisus is niet te onderscheiden van L. affinus en het verspreidingspatroon is
gebaseerd op waarnemingen van imago’s. De soort is in het verleden op een groot aantal locaties
aangetroffen. De huidige verspreiding lijkt beperkt te zijn tot een aantal laagveengebieden, te weten: ’t
Twiske, de Botshol, de Nieuwkoopse plassen, het Naardermeer, de Wieden en de Weerribben.
Trend
De soort is in Nederland sterk achteruit gegaan.
Bedreigingen
Limnephilus insicus is een soort met een relatief grote ecologische amplitude en het is niet duidelijk
waardoor de soort achteruit gaat.
Beheer
Uit verschillende biotoopbeschrijvingen blijkt dat L. insicus sterk afhankelijk is van een weelderige
oeverbegroeing, waaronder (gras)pollen. Voor deze soort zou het schonen van oevers in het winterhalfjaar
negatieve effecten kunnen hebben.
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Verspreiding van Limnephilus incisus voor (cirkel) en vanaf
1980.

Kansen
Op basis van de huidige kennis is niet duidelijk waar de beste kansen liggen voor deze soort.
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