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ATHRIPSODES ALBIFRONS (LINNAEUS, 1758)
Tekst − B. Koese (EIS-Nederland)

Herkenning
Athripsodes albifrons is een vrij kleine, onopvallende bruine kokerjuffer die om die reden makkelijk over het
hoofd gezien kan worden (Robert & Wichard 1994). De soort behoort tot de familie Leptoceridae, die op
elke scheen twee sporen hebben (sporenformule 222) en waarbij de ocelli op de kop afwezig zijn. De
larven leven in een smalle, gekromde koker van fijne zandkorrels.
Te verwisselen met
De soort kan verward worden met één van de andere drie inheemse Athripsodes-soorten (waaronder
Athripsodes aterrimus, één van de algemeenste soorten van Nederland). Mannetjes van A. albifrons zijn van
de andere soorten te onderscheiden aan de hand van een opvallend gekromd uitsteeksel aan de
achterlijfspunt. Vrouwtjes zijn niet of nauwelijks tot op soort te determineren (Macan 1973). De larven
zijn te herkennen aan de karakteristieke kleurtekening op de kop en de middenborst (Higler 2005).
Levenswijze
Athripsodes albifrons is in Nederland uitsluitend in juli gevangen. Robert & Wichard (1994) geven junioktober op als vliegtijd voor Nordrhein-Westfalen.
Biotoop
Meren en rivieren met een stenig substraat (Tobias & Tobias 1981, Wallace et al. 2003).
Inventarisatie
De volwassen dieren komen op licht af (Malicky & Reisinger 1997). De larven kunnen vermoedelijk het
beste verzameld worden door stenen om te woelen en het opgewoelde materiaal stroomafwaarts op te
vangen met een schepnet.
Verspreiding in Europa
De soort is bekend uit vrijwel heel Europa, uitgezonderd Noord-Scandinavie, het Iberisch schiereiland en
Italie ten zuiden van de Alpen (Tobias & Tobias 1981). De soort is nog altijd wijdt verbreid in het
heuvelland van de aangrenzende Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen (Robert &
Wichard 1994).
Verspreiding in Nederland
In Nederland uitsluitend in Limburg waargenomen, voornamelijk in de 19e eeuw. De soort is in 1950 voor
het laatst gevangen in de Roer (Higler 2008).
Trend
De soort is vermoedelijk uit Nederland verdwenen.
Bedreigingen
Geen. De soort is vermoedelijk uit Nederland verdwenen.
Beheer
Geen gegevens bekend
Kansen
Gezien de vitale populaties in het nabije buitenland, bestaat de kans dat deze soort op termijn weet terug
te keren in Nederland. De Roer lijkt daarbij één van de meest voor de hand liggende potentiële
leefgebieden.
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