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l.lnleiding
ln deze mededeling worden de resultaten gepresenteerd van 13 wekelijkse monsters van

volwassen Chironomidae die door DBW-Riza in 1985 zijn vezameld met een vanglamp bij
l€mpen.

Het doel hiervan is tweeledig. Enezijds is met deze methode getracht de werkel'rjke identiteit

te achterhalen van een exuviae genaamd Cryptochironornus sp. pagast (pagast, 1936;
Saether, 1977). De aanleiding hiervoor is het vermoeden dat deze soort een goede indikator is

van de kwaliteit van de zandbodems in de benedenloop van onze grote rivieren. Andezijds wordt
een indruk verkregen van deze op zich afwijkende bemonsteringsmethode bij de biologische
beoordeling van grote rivieren.

2. ldentitelt van Cryptochironomus sp. pagast

Cryptochironomussp. Pagast is een vertegenwoordiger uit het Harnischia complex. Een
aantal geslachten, zoals C ryptoch i ro no m us, Parachi ro no m us, H arn i sch ia, Ctado pe t m a
en Microchironomus, zijn algemene bewoners in langzaam stromende en st¡lstaande wateren.
Deze zijn ook in Nederland goed vertegenwoordigd. Een groep van geslacfrten met een veel
schaarsere verspreiding is degene waar Beckidia, Chernovskiia, Robackiaen Saetheria
deelvan uitmaken. Ditzijn hoofdzakelijk bewoners van zand en leembodems in de midden- en
benedenlopen van grote rivieren (Chernovski, 1961 ; Pankratova, 1964; Cure, 1964; Russev,
1966; Jankoviç, 1969 en1979; Sublette, 1979; Wielgosz, 1g7g).

Bij deze laatste groep moet ook Cryptochironomus sp. Pagasf worden ingedeeld. ln de Rijn
hebben Beckidia, chernovskiia en Bobackiageleefd, zoals gebleken is uit
palaeolimnologische ondezoekingen aan Rijnsedimenten (Klink, ongepubliceerd). Tijdens
ondezoekingen naarde huidige fauna in de Rijn en Maas zi¡ndezegeslachten n¡et meer
aangetroffen (Klink en Moller Pillot, 1982). Verwacht wordt dat Cryptochironomus sp.
Pagastop het moment de enige vertegenwoordiger is uit deze groep, die nog in een Nederlandse
rivier aanwezig is en derhalve waardevolle informatie kan verschaffen over de ontwikkeling van
de rivie rbode ms b'lj voo rtsch rijde nde san eri ng.

Ïijdens de hier beschreven inventarisatie van volwassen chironomiden moet
Ctyptochirono,mus sp. Pagastworden gezocht in bovengenoemde groep van geslachten. Van de
66 taxa die zijn geidentificeerd is één soort aanwezig, die inderdaad aan deze eisen voldoet,
namelijk Kloosia pusilla (L).

Kruseman (1933) beschrijft het imago en verandert de geslachtsnaam in K/oosra. Als
vindplaasen worden opgegeven: de Dijk langs de Nieuwe Merwede tussen Kop van het Land en
Werkendam (enige honderden), Werkendam (5), het Eiland van Dordrecht (velen) en Den Haag
(1). ln 1983 richtte Saether het geslacht Oschiaop met de soort Oschia dorsenna.



Deze soort vertoont zeer veel overeenkomst met de beschrijving van Kloosia pusilta en de
hier verzamelde exemplaren wijken niet af van de beschrijving van Oschia dorsenna.

De soort is vezameld in een kreek van de Savannah River in Soutlr Carolina, U.S.A.
Om nu het verband te leggen tussen de jeugdstadia van Cryptochironomus sp. pagast en de

volwassen Kloosia pusilla en/ot Oschia dorsenna is het noodzakelijk over het
metamorphose stadium te beschikken. Dat betekent dat een mannehjke pop met een ontwikkeld

çslachborgaan moet worden gevonden.

3. Vergelijking van de verschillende bemonsteringen (Bijlage 2)

ln bijlage 2 worden de bemonsteringen van imagines, exuviae en larven van Chironomidae
met elkaar vergeleken. Het determinatieniveau is verschillend voor de diverse stadia. Hiervoor
is in de tabelgekonigeerd. Van de 13 wekelijkse monsters zijn ca. 200 mannelijke imagines
gedetermineerd.

totaal totaa
exuvrae larven

1 985 1982 - 1983 1l en 1 983
100 100
800 330

53 24 15

De resultaten die betekking hebben op de exuviae zijn afl<omstig van twee bemonsteringen.
De eerste bemonstering is uitgevoerd op 20-9-1982, de tweede op g-7-1g83. van beide
monsters zijn 400 exuviae gedetermineerd.

ln 1981 zijn in de maanden mei, juni, juli, september en november larven verzameld met
een bodemhapper. Op 29-9-1983 zijn stenen afgeborsteld.

Bij het inventariseren van volwassen Chironomidae moet rekening worden gehouden met
individuen die van elders afl<omstig z'rjn. Desondanks kan op grond van het verschil in aantal taxa
tussen de verschillende methoden gekonkludeerd worden datde bemonsteringen van larven en
exuviae beslist ontoereikend waren om het totale soortenbestand van de lJssel bij Kampen te
achterhalen.

lnteressant is de vergelijking tussen de Chironomidae die Pagast (1996) heeft vezameld op
de vindplaatsvan Cryptochironomussp. Pagasten de resultaten met de vanglamp in Kampen

Pagast (1936) vermeldtde volgende soorten in deze biocoenose:

C I a dota nyta rs u s va nd e rWu t p i
Tripodura scalaenum

Mo nod iam esa bathyphy la

Stempellina sp.

Rheotanytarsus spp.



Van deze soorten ziin Tripodura scalaenum en Rheotanytalsus spp. algemeen in de
Nederlandse rivieren (Klink en Moller pillot, 19g2 en Klink, 19gS).

stempellina sp. en Monodiamesa bathyphytazijn slechts bekend van
palaeolimnologisch onderzoek aan riviersedimenten (Klink, 1983 en 1ggs).

Cladotanýarsus vanderWulpi is één van de meest algemene bewoners in de zandbodem
van de Loire bij Orléans. Deze soort is nog niet levend in de Nederlandse rivieren gevonden.

Bij de Franse grens, waar de Maas van goede kwaliteit is, zijn als belangrijkste
bodembewoners de volgende soorten vezameld (Klink, 1985):

Harnischia sp.

Tripodura scalaenum

Tanytarsus brundini

Tanytarsus ejuncidus

Tanytarsus heudensis

Het is verheugend dat in de vanglampmonsters veelvan deze soorten zijn aangetoffen. De

aantallen zijn weliswaar gering maar hun aanwezigheid toont aan dat rekolonisatie tot de
mogelijkheden behoort. De konklusie, die uit deze inventarisatie kan worden getrokken, is dat
bemonsteringen in een aaneensluitende t'rjdreeks van groot belang zijn voor het monitoren van
het ecologisch herstel in de grote rivieren. Hierbij is het vooral belangr'ljk om de
ontwikkelingen van indikator-organismen te volgen. B'lj het opzetten van een dergelijk
biologisch meehet zijn bemonsteringen van exuviae het meest geschikt. Enezijds omdat geen

bijmenging van elders plaastvindt, zoals bij imagines het geval kan zijn. Anderz'rjds omdat de
insektenfauna wordt vezameld naar kwantitatief voorkomen in de aanwezige habitats. Dit is
onmogelijk bijzowel de bemonstering van de larven als van de volwassen organismen.
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