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Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie 
van Chironomidae 

H. K. M. Moller Pillot 

In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op 
de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chirono
midae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). 

Tanypodinae 

Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot 
op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het 
enige goede verschilkenmerk (vleugeladering) binnenkort 
publiceren. De larvale determinatiekenmerken, zoals in Ne
derland gebruikt, zijn korrekt. Als T. punctipennis gedetermi
neerde imagines kunnen ten dele tot T. kraatzi behoren. In de 
exuviaetabel van Langton (1984) komt Tanypus Pe 1 overeen 
met T. punctipennis, Tanypus Pe 2 met T. kraatzi (en waar
schijnlijk grotendeels met T. vilipennis). 
Conchapelopia. De larven van dit genus zijn volgens Fittkau 
& Roback (1983) aan de palpus maxillaris te onderscheiden 
van verwante genera. 
Ablabesmyia. Volgens Fittkau & Roback (1983: fig. 5.1) 
zouden de palpi maxillares van A. monilis en A. longistyla 
anders moeten zijn dan door mij getekend (vrijwel andersom). 
Fittkau zelf is hiervan echter niet overtuigd; hij vermoedt, dat 
tenminste een vierde soort in het spel is. Ook determinaties 
van poppen leveren nogal eens problemen op. Voorlopig is 
het verstandig, de bestaande tabellen te blijven gebruiken en 
rekening te houden met tegenstellingen tussen determinaties 
van larven, poppen en imagines. De verschillen in kopgrootte 
tussen larven van A. phatta en A. monilis blijken ook in Fin
land uitstekend op te gaan (mondei. meded. E. Koskenniemi). 

Chironomini 

Microtendipes. Hier ligt een nog onopgelost probleem. De 
door mij als pedellus beschreven larve behoort vermoedelijk 
tot een (onbeschreven?) soort, die als imago moeilijk van 
pedellus te onderscheiden is. De echte M. pedellus behoort als 
larve tot het chloris aggregaat. Voorlopig is nog geen wijzig
ing in de aanduiding mogelijk. 
Omisus. De larve van Omisus ?caledonicus is door A. Klink 
subfossiel in Nederland vastgesteld. In vennen of veenge

bieden is het voorkomen ook nu nog mogelijk. Het labium 
lijkt enigszins op dat van Microtendipes, maar de verschillen 
vallen bij 400 χ vergroting onmiddellijk op. Ziehiervoor Pin
der & Reiss (1983) of Tshernovskij (1949) onder Micro-
tendipes Irezvoi. 
Endochironomus spec. Ubbergen is blijkens poppenmateriaal 
van G. van der Velde de soort E. lepidus. 
Einfeldia/Fleuria. Het genus Einfeldia moet geheel gere
videerd worden. Vermoedelijk behoren Fleuria en Einfeldia 
gr. insolita tot één genus (onder een nieuwe naam). Inmiddels 
is gebleken, dat larven van Fleuria lacustris ook vaak op het 
hele vlak van de epipharynxkam kleine tandjes hebben. Zie 
ook de nieuwe tabel van Nocentini (1985). 
Einfeldia longipes behoort volgens Webb & Scholl (in druk) 
tot Chironomus. De larve heeft ook vier tubuli. Zie de 
opmerking in Moller Pillot (1984a: 223). 
Einfeldia carbonaria behoort als larve volgens Shilova (1980) 
tot de groep insolita, volgens Pinder & Reiss (1983) tot 
dezelfde groep als E. longipes (dus tot genus Chironomus ?). 
Chironomus. De naam C. aprilinus in plaats van halophilus is 
nu algemeen aanvaard. Ook Kruseman (1933) gebruikt deze 
naam korrekt en bedoelt dus niet C. salinarius (die hij als sy
noniem vermeldt!). 
Er is een nieuwe tabel voor de larven van het genus Chirono-
mus verschenen (Webb & Scholl 1985). Ik heb hiermee nog 
geen ervaring opgedaan. De meeste Nederlandse soorten staan 
er in. Jammer genoeg ontbreken C. (Camptochironomus) ten-
tans, C. (Camptochironomus) pallidivittatus, C. longipes 
(voorheen Einfeldia)ι en C. anthracinus. 
Cryptocladopelma. Momenteel wordt algemeen aanvaard, dat 
dit genus Cladopelma moet heten. 
Paracladopelma. Door een fout van Harnisch (1923), die door 
Lenz (1959) en mij is overgenomen, is de larve van P. nigri-
tula als P. camptolabis agg. beschreven, zoals Goddeeris 
(1983) heeft vastgesteld. Dit verklaart ook, dat ik bij kweek 
uit een zgn. camptolabis-laive een nigritula-imago kreeg 
(Moller Pillot, 1984a: 250). Ernstiger is het feit, dat de echte 
camptolabis-Aarve binnen mijn "laminataaggregaat" valt en 
waarschijnlijk vrijwel alle Nederlandse vondsten van dit 
aggregaat tot P. camptolabis behoren. Het lijkt verstandig de 
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naam "camptolabis agg." niet meer te gebruiken en te vervan
gen door P. nigritula. De naam "laminata agg." kan nog wel 
gebruikt worden. Goddeeris en ik zullen hierover een artikel 
schrijven. 

Tanytarsini 

Paratanytarsus. Afwijkingen van het aantal tanden van de 
epipharynxkam komen zo nu en dan voor (in plaats van drie 
soms vier, zelden twee tanden). Voor het onderscheiden van 
P. austriacus moet daarom ook gekeken worden naar de 
andere door Klink (1983) vermelde kenmerken. 
P. confusus heeft vaak een iets langere I 2 dan door Klink 
(1983) wordt aangegeven. De soort komt in Nederland ook in 
stilstaand water voor. In twijfelgevallen kan men P. inopertus 
en P. confusus samennemen als P. confusus agg. 
Door kweek is komen vast te staan, dat tenminste uit een deel 
van de larven van Ρ spec. 1 Klink parthenogenetische 
vrouwelijke poppen komen van P. cf. boiemicus. 

Orthocladiinae 

Metriocnemus. Veel gebruikers van mijn tabel blijken de lar
ven van M. tristellus te determineren als M. hygropetricus 
agg., hoewel er geen of geen duidelijke dorsoanale spoor is 
en de larve slechts lichtpaars gekleurd is (niet zebraachtig 
geringd). Een goed verschilkenmerk is, dat de borsteldrager 
bij hygropetricus opvallend hoger dan breed is (zie Moller Pil
lot, 1984b: fig. VI.27.h2) en bij tristellus niet hoger dan breed, 
zonder duidelijke dorsoanale spoor, maar wel met een bruine 
chitineverdikking aan de gehele achterzijde. De tabel leidt dan 
tot M. spec. Heeft de larve dan een paarsachtig abdomen, een 
bruine kop en een vrij korte antenne (eerste lid tweemaal zo 
lang als breed), dan kan men deze aanduiden als M. cf. tris-
tellus. 
Psectrocladius. Hier is weer een hinderlijke naamsverander
ing opgetreden: 
Pinder 1978 limbatellus limbatellus 
Langton 1980 limbatellus edwardsi 
Cranston 1982 limbatellus edwardsi 
Langton 1984 nom. nov. limbatellus 
juiste naam oxyura Langton limbatellus (Holmgren) 
Imagines van gr. limbatellus kunnen niet met Pinder worden 
gedetermineerd. De larventabel hoeft niet te worden gewij
zigd. 
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