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Pionierskie badania Chironomidae z wczesnoeoceńskiego bursztynu Cambay (52–53 Ma),
wydobywanego na obszarze stanu Gudżarat w Indiach, wyłoniły nieznany wcześniej rodzaj z plemienia
Tanytarsini (STEBNER i in., 2017; ZAKRZEWSKA i in., w druku). Zbadane okazy wyróżnia nietypowa dla
Chironomidae budowa nóg. U imagines dotychczas poznanych Chironomidae, zarówno kopalnych jak
i współczesnych, nogi przednie są najdłuższe a środkowe najkrótsze, gdyż stopa nogi przedniej jest
najsilniej wydłużona, natomiast tarsomery nogi środkowej są wyraźnie najkrótsze. Udo nogi przedniej jest
znacznie dłuższe od goleni (fe1 >> ti1), natomiast długości uda i goleni nogi środkowej oraz tylnej są
zbliżone (fe2 ≈ ti2, fe3 ≈ ti3).
Samce należące do rodzaju poznanego z bursztynu Cambay prezentują wyraźne odstępstwa od
powyższych reguł: tarsomery nogi środkowej i tylnej, zwłaszcza basitarsus są silnie wydłużone, a uda są
ponad dwa razy dłuższe od goleni (fe2 >> ti2, fe3 >> ti3) i proporcjami nawiązują do nogi przedniej. Co
więcej, u omawianego rodzaju, w miejscu typowych dla większości Chironomidae grzebieni i ostróg goleni
występują pędzlowate wyrostki o unikalnej budowie. Cechę wydłużonych nóg interpretujemy jako adaptację
wspomagającą lot (siła nośna), a niewykluczone, że usprawniającą także odbiór bodźców (ANDERSEN i in.
2016). Niezwykłe struktury goleni mogą być wyrazem przystosowań do przebywania na powierzchni wody,
podobnych do notowanych u imagines niektórych współczesnych Tanytarsini.
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