Klucz do identyfikacji gatunków z rodziny LONGIDORIDAE Thorne, 1935
występujących w Polsce i mających znaczenie gospodarcze
Opracowanie:

dr Franciszek Kornobis
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań;
e-mail: f.kornobis@iorpib.poznan.pl

Klucz umożliwia identyfikację, najistotniejszych z gospodarczego punktu widzenia gatunków z rodziny
Longidoridae Thorne, 1935 występujących w Polsce, w tym wektorów wirusów. Przeznaczony jest do oznaczania samic. Oprócz gatunków wymienionych w kluczu na terenie Polski występuje jeszcze kilkanaście innych,
w odniesieniu do nich brak jednak danych świadczących o ich istotnym znaczeniu jako szkodników roślin.
W kluczu zostały one ujęte jako Longidorus sp, Paralongidorus sp. i Xiphinema sp.

Wykaz gatunków z rodziny Longidoridae ujętych w kluczu
Longidorus
L. attenuatus Hooper, 1961
L. elongatus (de Man, 1876) Micoletzky, 1922
L. leptocephalus Hooper, 1961
Paralongidorus
P. maximus (Bütschli, 1874) Siddiqi, 1964
Xiphinema
X. diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939
X. vuittenezi Luc, Lima, Weischer &. Flegg, 1964

Klucz*

1. Pierścień wodzący sztyletu umiejscowiony w tylnej połowie odontosztyletu ....................... 2
–. Pierścień wodzący sztyletu umiejscowiony w przedniej połowie odontosztyletu.................. 4
2. Ogon półokrągły do półeliptycznego, z charakterstycznym wyrostkiem, tzw. mukro o zmiennej
długości, niekiedy ma wygląd niewielkiej wypukłości (Fot. 1, 2) ....................................... 3
–. Kształt ogona inny i/lub mukro nie występuje................................................ Xiphinema sp.
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3. Wartość współczynnika V niższa niż 46 ................................................. X. diversicaudatum
–. Wartość współczynnika V wyższa niż 48 .......................................................... X. vuittenezi
4. Wargi oddzielone od reszty ciała wyraźnym wcięciem (Fot. 3, 4) ....................................... 5
–. Wargi nie oddzielone od reszty ciała przewężeniem ........................................................... 6
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* Klucz został opracowany na podstawie istniejących materiałów literaturowych oraz własnych wyników badań. Autorem zamieszczonych w kluczu fotografii jest Franciszek Kornobis.
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5. Wargi wokół otworu gębowego są łukowato wysklepione do góry (Fot. 4) .......... P. maximus
–. Wargi wokół otworu gębowego są płaskie do nieznacznie wklęsłych (Fot. 3) .........................
............................................................................................................. Paralongidorus sp.
6. Długość odontosztyletu mniejsza niż 107 µm..................................................................... 7
–. Długość odontosztyletu większa lub równa 107 µm ...................................... Longidorus sp.
7. Wartość współczynnika c’ większa niż 0,8 ......................................................................... 8
–. Wartość współczynnika c' mniejsza bądź równa 0,8 ...................................... Longidorus sp.
8. Przód ciała wyraźnie zwężający się, przypominający zaokrąglony stożek. Wargi ciągłe z resztą
ciała, ogon bardzo wyraźnie zaokrąglony (Fot. 5, 6) ..................................... Longidorus sp.
–. Przód ciała i/lub kształt ogona inny ................................................................................... 9
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9. Ogon stożkowaty z końcówką co najwyżej nieznacznie zaokrągloną, zazwyczaj ostrą
(Fot. 7, 8) .................................................................................................... Longidorus sp.
–. Ogon z końcówką szeroko zaokrągloną............................................................................ 10
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10. Ogon jak na Fot. 9, 10, 11 ............................................................................................... 11
–. Ogon inny (bardziej zaostrzony) ...................................................................................... 12
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11. Wartość współczynnika a mniejsza lub równa 120 ............................................ L. elongatus
–. Wartość współczynnika a większa niż 130 .................................................... Longidorus sp.
12. Wargi wyraźnie roszerzone ponad kontur ciała, z przodu wyraźnie spłaszczone (Fot. 12,
13) ................................................................................................................ L. attenuatus
–. Wargi o innym kształcie .................................................................................................. 13
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13. Odontosztylet krótszy lub równy* 80 µm ................................................... L. leptocephalus
–. Odontosztylet równy* lub dłuższy niż 90 µm................................................ Longidorus sp.

* jeśli u badanego osobnika długość odontosztyletu znajduje się pomiędzy 80 a 90 µm, należy zmierzyć odontosztylet
u dodatkowych dwóch osobników z danej populacji a następnie wyciągnąć średnią z pomiarów. Jeśli średnia jest mniejsza
bądź równa 85 µm, wskazuje to na L. leptocephalus. Jeśli wyższa to na L. danuvii.
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