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Klucz*
na podstawie samców
1. Brodawki szyjne 3, pierwsza usytuowana na wysokości onchiostylu (Fot. 1), koniec ogona bez
pogrubionego oskórka (Fot. 2) .......................................................................................... 2
–. Brodawki szyjne 2, pierwsza usytuowana poniżej onchiostylu (Fot. 3), koniec ogona z silnie
pogrubionym oskórkiem, w polskich populacjach wyraźnie wzdęty (Fot. 4) .......... T. sparsus
2. Spikule niemal proste z poprzecznymi żeberkami, bez szczecinek, tylny odcinek ciała niemal
prosty (Fot. 5) ............................................................................................... T. cylindricus
–. Spikule łukowate bez poprzecznych żeberek, niekiedy ze szczecinkami, tylny odcinek ciała
zagięty ku stronie brzusznej (Fot. 2).................................................................................. 3
3. Spikule z wyodrębnioną główką (Fot. 6) ............................................................................ 4
–. Spikule bez główki (Fot. 2) ............................................................................................... 5
4. Spikule szerokie (Fot. 6) o długości 30–44 µm, długość onchiostylu 35–50 µm ...... T. similis
–. Spikule smuklejsze (Fot. 7) i dłuższe 40–53 µm, długość onchiostylu 50–56 µm ...................
............................................................................................................... T. variopapillatus
5. Spikule przewężone w połowie długości (Fot. 8)................................................................ 6
–. Spikule bez przewężenia, równomiernie zwężające się ku tyłowi (Fot. 2) .......... T. primitivus
6. Tylna części spikul po stronie brzusznej ze „skrzydełkowatymi” strukturami (Fot. 9) ............
........................................................................................................................... T. velatus
–. Tylna części spikul po stronie brzusznej gładka, równomiernie zwężająca się ku tyłowi
(Fot. 8) .......................................................................................................... T. viruliferus

na podstawie samic
1. Zgrubienia przypochwowe ułożone bardzo blisko siebie (Fot. 10) ...................................... 2
–. Zgrubienia przypochwowe wyraźnie od siebie oddalone (Fot. 11)....................................... 5
2. Zgrubienia przypochwowe, trapezoidalne o szeroko zaokrąglonych górnych krawędziach, dużo
większe niż u innych gatunków występujących w Polsce (Fot. 12)............. T. variopapillatus
–. Zgrubienia przypochwowe o innym kształcie i mniejszych rozmiarach ............................... 3
3. Pochwa szersza niż dłuższa, zgrubienia przypochwowe o nieregularnym kształcie od trapezoidalnego do trójkątnego (Fig. 13) ......................................................................... T. velatus
–. pochwa dłuższa niż szersza, zgrubienia przypochwowe trójkątne o mniej lub bardziej zaokrąglonych krawędziach ........................................................................................................ 4
4. Pochwa o kształcie beczki, mięśnie zwieraczowe otaczają pochwę na całej jej długości
(Fig. 14)........................................................................................................ T. cylindricus
–. Pochwa o romboidalnym kształcie, mięśnie zwieraczowe otaczają tylko jej część proksymalną
(Fig. 15)............................................................................................................... T. similis
5. Zgrubienia przypochwowe mają kształt pałeczek, ułożonych równolegle do światła pochwy
(Fig. 16) ......................................................................................................... T. primitivus
–. Zgrubienia przypochwowe mają kształt trójkątów .............................................................. 6
6. Pochwa mniej lub bardziej romboidalna, mięśnie zwieraczowe otaczające pochwę tworzą dwie
rozdzielone grupy (Fig. 17) ............................................................................ T. viruliferus
–. Pochwa w kształcie beczki lub cylindra o równoległych ścianach, mięśnie zwieraczowe
otaczające pochwę tworzą jedną grupę (Fig. 18) ................................................... T. sparsus

*Klucz został opracowany na podstawie materiałów literaturowych oraz własnych wyników badań

Wykaz gatunków Trichodorus Cobb, 1913 ujętych w kluczu
T. cylindricus Hooper, 1962
T. primitivus (de Man, 1880) Micoletzky, 1922 – Krępak zwyczajny
T. similis Seinhorst, 1963 – Krępak podobnik
T. sparsus Szczygieł, 1968
T. variopapillatus Hooper, 1972
T. velatus Hooper, 1972
T. viruliferus Hooper, 1963 – Krępak wirusowiec
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Fot. 1–9. Samce Trichodorus. T. primitivus (1, 2); T. sparsus (3, 4); T. cylindricus (5); T. similis
(6); T. variopapillatus (7); T. viruliferus (8); T. velatus (9). Skala = 10 µm. Fot. Grażyna
Winiszewska, Krassimira Ilieva-Makulec
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Fot. 10–18. Samice Trichodorus. T. similis (10, 15); T. sparsus (11, 18); T. variopapillatus (12);
T. velatus (13); T. cylindricus (14); T. primitivus (16); T. viruliferus (17). Skala = 10 µm.
Fot. Grażyna Winiszewska, Krassimira Ilieva-Makulec
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