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HALESUS TESSELATUS (RAMBUR, 1842)
Tekst − B. Koese (EIS-Nederland)
Herkenning
Halesus tesselatus is een zeer grote vertegenwoordiger van de Limnephilidae welke met 55 soorten de
grootste Nederlandse familie is. Herkenning van de soorten is lastig en vereist ervaring. Voor determinatie
van de larven kan gebruik worden gemaakt van Higler 2005 en voor de determinatie van adulten kunnen
onder andere Malicky (2004) en Tobias & Tobias (1981) worden gebruikt.
Levenswijze
Halesus tesselatus is een najaarssoort die vliegt van september tot in november (Robert & Wichard 1994).
De eieren worden terrestrisch afgezet (Hickin 1967).
Biotoop
De soort leeft in (traag) stromende beken en rivieren met een zandbodem (Robert & Wichard 1994,
Panzenböck 1995). De vondst uit de Geul is zowel qua stroomsnelheid als substraat vrij uitzonderlijk
(Wiggers et al. 2006).
Inventarisatie
De volwassen dieren komen op licht af. De larven kunnen vermoedelijk het beste verzameld worden door
materiaal om te woelen om het vervolgens stroomafwaarts op te vangen met een schepnet.
Verspreiding in Europa
Halesus tesselatus is bekend uit heel Europa met uitzondering van IJsland Ierland, het Verenigd Koninkrijk
en het Iberisch schiereiland (Tobias & Tobias 1981).
Verspreiding in Nederland
In Nederland is de soort hoofdzakelijk in Limburg gevangen, waar de soort in 1967 voor het laatst is
aangetroffen in de Geul (Higler in 2008).
Trend
Het aantal waarnemingen van Halesus tesselatus uit Nederland is zeer beperkt, maar vermoedelijk is de soort
sterk achteruit gegaan en mogelijk zelfs verdwenen.
Verspreiding van Halesus tesselatus voor (cirkel) en
vanaf 1980
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Bedreigingen
De redenen voor de achteruitgang zijn onduidelijk.
Beheer & kansen
Zonder verdere informatie over de biotoopkeuze en de redenen van achteruitgang is het niet mogelijk om
bij het beheer met deze soort rekening te houden.
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