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De steltmug Rhypholophus bifurcatus wordt gemeld als nieuw voor de
Nederlandse fauna. De mug is verzameld in een vochtig loofbos op ZuidBeveland. De vondst sluit aan op het voorkomen van de soort in de ons
omringende landen. De gepubliceerde afbeeldingen voor de soort worden
besproken want die hebben tot enige verwarring geleid. Over de biologie
van R. bifurcatus is weinig bekend; van andere Rhypholophus-soorten is
bekend dat de larven zich ontwikkelen in hout van dode loofbomen,
in vochtige aarde langs water en onder bladafval. Ten slotte wordt een
geïllustreerde determineertabel gegeven voor de drie Rhypholophus-soorten
van Nederland en Noordwest-Europa.

Inleiding
Steltmuggen (Limoniidae) vormen een familie binnen de Diptera waaraan in Nederland relatief weinig aandacht wordt
besteed, wat mede te maken kan hebben met het gebrek aan
goede determinatiewerken. Steltmuggen komen vooral voor
in vochtige terreinen waar ze zijn aan te treffen tussen de vegetatie en waarvan veel soorten tegen de avond zwermgedrag
vertonen. In 2012 werd een nieuwe steltmug voor Nederland
gevonden: Rhypholophus bifurcatus (Goetghebuer)
Uit Nederland zijn 145 soorten steltmuggen (Limoniidae)
bekend (Oosterbroek 2012). Ze vertonen een opvallende gelijkenis met de meer bekende langpootmuggen (Tipulidae). Sommige langpootmugsoorten hebben een slechte naam omdat
hun larven (emelten) van de groene delen van planten leven en
door hun soms massale voorkomen schade kunnen toebrengen
aan met name graslanden (weilanden, golfterreinen, voetbalvelden, enz.). De larven van Limoniidae hebben echter een
andere levenswijze. Ze zijn namelijk, afgezien van een aantal
terrestrische en fungicole soorten, hoofdzakelijk aquatisch- of
semi-aquatisch. De imago’s zijn meestal in dezelfde omgeving
te vinden als de larven. Uiterlijk onderscheiden de steltmuggen zich van de langpootmuggen doordat ader Sc2 meestal in
de costa eindigt in plaats van in ader R1. Verder is het formaat
bijna altijd opvallend kleiner en zijn de palpen zelden langer
dan de lengte van de kop. De eerste steltmuggen kunnen we al
in maart aantreffen, de laatste tot in november.

Vindplaats in Nederland
Op 4 oktober 2012 ving de eerste auteur in het Poelbos te Goes
(Zuid-Beveland, provincie Zeeland) drie soorten steltmuggen,
waaronder Symplecta stictica (Meigen) en Phylidorea ferruginea
(Meigen) die in Zeeland algemeen voorkomen. Bij de derde soort
bleek het te gaan om Rhypholophus bifurcatus waarvan in totaal
twee mannetjes en twee vrouwtjes gevangen zijn. De steltmuggen werden gevonden in een vochtig loofbos waarvan de

ondergroei grotendeels bestond uit zevenblad (Aegopodium
podagraria) en de bodem bezaaid lag met dood loofhout. Naast
het bos was een ondiepe greppel aanwezig. De steltmuggen
werden gevangen door met een insectennet door de vegetatie
te slepen.

Biotoop en verspreiding
Voor zover bekend komen de soorten uit het geslacht Rhypholophus voor in vochtige bossen en vliegen in de late zomer en
herfst. Over de ontwikkeling van R. bifurcatus is weinig bekend,
maar van de nauwverwante soorten R. haemorrhoidalis en
R. varius weten we dat de larven zich ontwikkelen in hout van
dode loofbomen, in vochtige aarde langs water en onder bladafval (Roper 2005, Krivosheina 2009, Podenienne 2009).
Acht van de elf Westpalaearctische Rhypholophus-soorten
hebben een relatief klein verspreidingsgebied en komen voor in
Centraal-, Zuid- en Oost-Europa. Drie soorten hebben een groter
verspreidingsgebied, inclusief Noordwest-Europa (Oosterbroek
2012). Rhypholophus bifurcatus is een van deze drie en is bekend
van Ierland tot in West-Rusland en de Krim, maar niet van
Denemarken, Noorwegen, Zweden of Finland (Oosterbroek
2012). De vondst van twee mannetjes en twee vrouwtjes op
een relatief klein oppervlak zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een populatie. De soort wordt voor Groot-Brittannië
en Tsjechië opgegeven als algemeen (resp. Stubbs 2001, J. Starý
persoonlijke mededeling). Het zoeken naar deze soort zal dus
mogelijk meer Nederlandse vindplaatsen kunnen opleveren.

Herkenning
Bij de vondst van de hier besproken soort werd door het harige
uiterlijk (figuur 1) in eerste instantie gedacht aan een steltmug
uit het geslacht Ormosia. Aangezien ader A2 niet recht is maar
min of meer parallel verloopt aan de achterrand van de vleugel (figuur 3) moest het gaan om een soort uit het geslacht
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1. Mannetje R. bifurcatus, Poelbos, Goes, Zuid-Beveland, 4.x.2012. Foto:

2. Vrouwtje R bifurcatus, Ozhigovo station, Naro-Fominsk district,

N.-J. Dek
1. Male R. bifurcatus, Poelbos, Goes, Zuid-Beveland, 4.x.2012.

2. Female R bifurcatus, Ozhigovo station, Naro-Fominsk district, Moscow

Moscou regio, 24.ix.2012. Foto: D. Gavryushin
region, 24.ix.2012.
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3. Vleugel mannetjes: (a) R. varius, Shropshire, UK, (b) R. bifurcatus,

Poelbos, Goes, Zuid-Beveland, 4.x.2012. Foto: P. Boardman (a),
N.-J. Dek (b)
3. Wing males: (a) R. varius, Shropshire, UK, (b) R. bifurcatus, Poelbos,
Goes, Zuid-Beveland, 4.x.2012.

Rhypholophus. Van dit geslacht waren tot nu toe twee soorten uit
Nederland bekend, Rhypholophus haemorrhoidalis (Zetterstedt) en
Rhypholophus varius (Meigen) (Oosterbroek 2012). Bij de nieuw
gevangen exemplaren bleek het echter om Rhypholophus bifurcatus (Goetghebuer) te gaan.
Determinatie van de drie Nederlandse Rhypholophus-soorten
is goed mogelijk met Stubbs (2001) zoals verder uitgewerkt in
de tabel hieronder. De mannelijke genitalia van R. bifurcatus
zijn voor het eerst afgebeeld bij de beschrijving van de soort
uit België door Goetghebuer (Goetghebuer & Tonnoir 1920) (figuur 6c). Ook Stubbs (2001) geeft goede afbeeldingen. Er is tevens een afbeelding te vinden in Pierre (1924), maar aangezien
Pierre de soort alleen vermeldt voor België, kunnen we aannemen dat zijn tekening is gebaseerd op Goetghebuer & Tonnoir
(1920).
Mendl (1973) illustreert het mannelijke genitaal aan de hand
van exemplaren uit Zuid-Italië. Bij deze mannetjes is de diep
ingesneden vork van de buitenste gonostylus niet gelijkbenig

4. Borstuk van boven; (a) R. varius,
(b-c) R. bifurcatus. Tekeningen:
Goetghebuer & Tonnoir 1920, foto:
N.-J. Dek
4. Dorsal view thorax; (a) R. varius,
(b-c) R. bifurcatus.
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5. Borststuk van voren; (a) R. varius, (b) R. bifurcatus, (c) R. haemorrhoi-

6. Buitenste gonostylus; (a & b) R. varius, (c) R. bifurcatus, (d) R. haemor-

dalis. Bron: Stubbs 2001

rhoidalis. Bronnen: Goetghebuer & Tonnoir 1920 (a, c), Stubbs 2001 (b),
Mendl 1973 (d)
6. Outer gonostylus; (a & b) R. varius, (c) R. bifurcatus, (d) R. haemorrhoidalis. Sources: Goetghebuer & Tonnoir 1920 (a, c), Stubbs 2001 (b),
Mendl 1973 (d)

5. Frontal view thorax; (a) R. varius, (b) R. bifurcatus, (c) R. haemorrhoida-

lis. Source: Stubbs 2001
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7. Mannelijk genitaal (hypopygium) R. bifurcatus; (a) van boven,

(b) van onderen, (c) van opzij, Ozhigovo station, Naro-Fominsk district, Moscow region, 24.ix.2012. Foto’s: D. Gavryushin
7. Male genitalia (hypopugium) R. bifurcatus; (a) dorsal view, (b) ventral
view, (c) lateral view, Ozhigovo station, Naro-Fominsk district, Moscow
region, 24.ix.2012.

zoals bij de typische R. bifurcatus. Hierover is gecorrespondeerd
met een van Europa’s bekendste Limoniidae specialisten: dr. J.
Starý. Hij is van mening dat de Italiaanse exemplaren van Mendl
een onbeschreven soort betreffen. De figuren van Mendl zijn
overgenomen door Savchenko (1982) en Podenas et al. (2006).
Het hypopygium van de echte R. bifurcatus wordt in Podenas et
al. (2006) afgebeeld onder de naam R. varius.

Tabel
Determinatie van de drie Nederlandse soorten is goed mogelijk
aan de hand van onderstaande tabel, grotendeels gebaseerd op
Stubbs (2001).
1.	Middelste paar strepen op de bovenkant van het borststuk (thorax) goed ontwikkeld en min of meer parallel, zonder een kort median streepje ertussenin aan de
voorkant (figuren 4a, 5a). Vleugel met een witte vlek net
voorbij het uiteinde van ader R1 (figuur 3a). Mannelijk
genitaal (hypopygium): buitenste gonostylus met een
gelijkbenige of enigszins ongelijkbenige vork maar altijd
met een oppervlakkige inkeping (figuur 6a, 6b)  .  .  .  . R. varius

8. Gonocoxite en gonostyli R. bifurcatus, Poelbos, Goes, Zuid-Beveland,

4.x.2012. Foto: N.-J. Dek
8. Gonocoxite and gonostyli R. bifurcatus, Poelbos, Goes, Zuid-Beveland,

4.x.2012.

-	Middelste paar strepen op de bovenkant van het borststuk al of niet goed ontwikkeld, naar voren toe naar de
zijkant uitwijkend en met een kort median streepje ertussenin (figuren 4b, 4c, 5b, 5c). Vleugel zonder witte vlek
voorbij het uiteinde van ader R1 (figuur 3b). Mannelijk
genitaal: buitenste gonostylus anders (figuren 6c - 8)  .  .  .  .

 .

2

2.	Strepen op de bovenkant van het borststuk goed ontwikkeld, duidelijk, inclusief het korte median streepje aan
de voorkant (figuren 4b, 4c, 5b). Uiteinden van de dijbenen (femora) meestal zwak verdonkerd. Vleugel niet gelig. Mannelijk genitaal: buitenste gonostylus vork vormt
een gelijkbenige driehoek met in het midden een diepe
inkeping (figuren 6c, 7, 8)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. bifurcatus
-	Strepen op de bovenkant van het borststuk, inclusief
korte median streepje aan de voorkant, zwak ontwikkeld
of praktisch afwezig en bovenkant thorax praktisch uniform bruingrijzig (figuur 6c). Uiteinden van de dijbenen
meestal sterk verdonkerd. Vleugel gewoonlijk met een
opvallende gele tint. Mannelijk genitaal: buitenste gonostylus vork sterk asymmetrisch (figuur 6d)  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. haemorrhoidalis
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Summary
The limoniid Rhypholophus bifurcatus (Diptera, Limoniidae) new for The Netherlands
The limoniid Rhypholophus bifurcatus (Diptera, Limoniidae) is recorded as new for the Dutch
fauna. The species was found in a moist deciduous forest near Goes on Zuid-Beveland,
province Zeeland. Two males and two females were collected, indicating that they were
most probably taken from an established population. The material was identified using
the provisional key in Stubbs (2001). This paper includes an illustrated key for the three
Northwest-European and Dutch Rhypholophus species, largely based on Stubbs (2001).
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