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Geachte Lezer,

Ter introduktie:
Alexander Klink'27 jaar en in juni 1980 afgestudeeril
aan de l-andbouwhogeschool te 'ri'ageningêRralwaar hij zich
heeft pogen te bekwamen in de kennis omtrent water met
haar chemische en biologische aspekten.
Sinds juni 1980 probeert hii een bestaansmogelijkheid
te vi-nden als zel-fstandlg werkzaam hydrobioJ-oog.
Tot op heden heeft d.eze opzet geen financië1e vruchten
afgeworp€Êrzodat het werk gezien kan word.en als kontraprestatle voor de genoren uitkering.
In het blaad jervraarvan U thans het eerste ntullner voor U
heeft ,zal meld"ing gedaan worden van deze wer]<zaamheden.
IIet is de bedoerrng dat de eerste reeks mededelingen
betrekking hebben op het determi-neren van de larven der
Tanytarsrni- ( Chirononioae ) .
Reaktres ten aanzien van de tekst zíe ik Saarne tegemoett
Al-exander Klink
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Onderseheid. tussen d.e l-arven van de genera îanytarsus rr.d..'vVulp

en Micropsectra l(leff

Het in besehouwing

.

genomen materiaal-

bestaat uit ca.5o0
larven die voornameli¡k afkomstig
die materiaal- bezit afkonstig uit
vooral- l-arven dj-e afwijken van d.e
kenmerkenrwordt vriendel-ijk verzoeht

opgekookte en ingemaakte
zijn uit beken.;len ieder
stilstaand.e waterenrmaar
genoemd.e kombinaties van
d.ie aan de auteur toe te zenden.

Voorlopige d eterninat j-e-sIe utel:

la. iTeini-g na¡ehuiverklauwt j es aanwezig ( ca. l-5 ) aie n' :t
duidelijk in een bepaald.e vorn zijn gerai..Js chikt (;ig. 4 ) .
Premand.ibel met 4 tand.enrv/aarvan de binnenste erg klein is
(ris.¡ )
Tanytarsus
b. Naschuiverklauwt j es

gerangsehikt in

in groter aantal

(¡O-gO) rmin of meer
de vorm va.n een vreagteken ( f ig. Z )
¿

groter of kleiner punt je rwat reeds bfj
een vergroting van 40 maal is te zien.Hiertoe moet men
de kop omhoog houd.enrzodat d.e sokkels van voren te zieo
zí jn.
Ër zíjn ca.6C-80 naschuiverklauwtjes aanwezig.
0p het midden van de segmenten V tm.;l is lateraal een
waaiervormige chaeta aanwezi-g (fiS.A)
liicropsectra

2a. A-ntennesokkel- met een

b. .tntennesokkel zond.er punt je. Ca.1C naschuiverkl-auwt jes en
geen waaiervormige chaeta op deze segmenten - Micropsectra
zonð,erpunt.
Cnderscheid. tussen het derde en vierde l-arvale stad,ium van
d,eze genera.

l-a.Iiet frontaalapotoom is niet vergroeid met de rest van d.e
kop.Ilierdoor is het f s. in zíjn geheer duidel1jk omgeven
door een lichtere rand die niet is gechitiniseerd..
Er zija 3 apicale chaeta. aanwezig op het f¿þ¡¡rm (fi_g.f )
derde Ia¡.val-e stadlum (ind.ien ei' sl-echts 2 a. c.te zien zijnrà"n tweede stadiuLn)

?

lb.Het frontaalapotcom is geheel of ten dele vergroeid ¡aet de
rest van de kop.Het l-abrum heeft 5 apieale chaeta (fig.5¡
vierde (l-aatste )Iarvale stadium -

fig.
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fig.5. Vierde larvale stadium van een Uicropsectra.
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