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Klucze*
Nicienie z rodziny Hoplolaimidae, które dotychczas zostały stwierdzone na terenie Polski należą do
2 rodzajów: Helicotylenchus Steiner, 1945 i Rotylenchus Filipjev, 1936. Są to nicienie małych lub średnich
rozmiarów; ich długość wynosi od 430–1870 µm. U wszystkich gatunków tylna – gruczołowa część przełyku
zachodzi na jelito; u gatunków z rodzaju Helicotylenchus po brzusznej i bocznej stronie ciała, a u gatunków
z rodzaju Rotylenchus po grzbietowej i bocznej stronie ciała. Gonady samic wszystkich gatunków są parzyste.
Ogony samic i samców są krótkie, zaokrąglone, u samców bursa dochodzi do końca ogona. U niektórych
gatunków samce są bardzo rzadkie, a spermateka samic pusta.
Zdjęcia ilustrujące różne elementy budowy nicieni należących do rodziny Hoplolaimidae znajdują się
w pliku zatytułowanym „Morfologia i anatomia nicieni z rodziny Hoplolaimidae”.

KLUCZ DO IDENTYFIKACJI RODZAJÓW
1. Tylna – gruczołowa część przełyku zachodzi na jelito, głównie po brzusznej i bocznej stronie
ciała .......................................................................................................... Helicotylenchus
–. Tylna – gruczołowa część przełyku zachodzi na jelito, głównie po grzbietowej i bocznej stronie
ciała ................................................................................................................ Rotylenchus

* Klucze zostały przygotowane w oparciu o opracowania: Andrássy 2007, Brzeski 1998, Castillo i Vovlas 2005 oraz badania własne.

HELICOTYLENCHUS Steiner, 1945
Gatunki nicieni z rodzaju Helicotylenchus, których obecność dotychczas stwierdzono w Polsce należą do
nicieni małych i średnich, ich długość wynosi od 480 do 1350 µm. Tylna – gruczołowa część przełyku lekko
zachodzi na jelito, głównie po brzusznej i bocznej stronie ciała. Ogon jest krótki zarówno u samic, jak i u samców. U niektórych gatunków samce są bardzo rzadkie, a spermateka samic pusta.

KLUCZ DO IDENTYFIKACJI GATUNKÓW HELICOTYLENCHUS
1. Koniec ogona samicy zakończony wyrostkiem, głowa zaokrąglona (Fot.1, 2) ........................
............................................................................................................... H. pseudorobustu
–. Koniec ogona samicy bez wyrostka , głowa zaokrąglona, albo spłaszczona ......................... 2
2. Spermateka samic pusta, samce nie występują w populacji, albo są bardzo rzadkie ............. 3
–. Spermateka samicy wypełniona plemnikami, samce częste w populacji .............................. 6
3. Środkowe pierścienie na końcu ogona samicy dużo węższe od pozostałych pierścieni ogona
(Fot. 3) ............................................................................................................. H. vulgaris
–. Środkowe pierścienie na końcu ogona samicy nie są węższe od pozostałych pierścieni........ 4
4. Głowa zaokrąglona .................................................................................... H. varicaudatus
–. Głowa spłaszczona (trapezowata) ...................................................................................... 5
5. Ogon wygięty po stronie grzbietowej, a spłaszczony po stronie brzusznej, ostatni pierścień
po stronie brzusznej szerszy od pozostałych pierścieni ogona, długość sztyletu 24–28 µm
(Fot.4, 5) ........................................................................................................ H. digonicus
–. Ogon lekko wygięty po stronie grzbietowej i lekko spłaszczony po stronie brzusznej, wszystkie
pierścienie na ogonie podobnej szerokości, długość sztyletu 28,5–35,0 µm (Fot. 6, 7) ..........
................................................................................................................... H. canadiensis
6. Długość sztyletu 33–42 µm.............................................................................. H. coomansi
–. Długość sztyletu poniżej 32 µm ........................................................................................ 7
7. Głowa z 6–7 pierścieniami węższymi niż u innych gatunków, ogon równomiernie zwężający
się, nieznacznie wygięty po stronie grzbietowej, sztylet 26,6–31,5 µm ............ H. cephalatus
–. Głowa z 4–5 pierścieniami, ogon wyraźnie spłaszczony po stronie brzusznej i wygięty po
stronie grzbietowej, ostatnie pierścienie na brzusznej stronie ogona mogą być lekko wyciąg
nięte, tworząc mały wyrostek, sztylet 23–28 µm .................................................. H. exallus

-2-

ROTYLENCHUS Filipjev, 1936
Gatunki nicieni z rodzaju Rotylenchus których obecność dotychczas stwierdzono w Polsce należą do nicieni
małych i średnich, ich długość wynosi od 480 do 1870. W przedniej części ciała, a u Rotylenchus uniformis
(Thorne, 1949) również na całym ciele, fragmenty pola bocznego poprzecinane poprzecznymi liniami (Fot. 8).
Tylna – gruczołowa część przełyku lekko zachodzi na jelito, głównie po grzbietowej i bocznej stronie ciała.
Ogon jest krótki zarówno u samic, jak i u samców. U niektórych gatunków samce są bardzo rzadkie, a spermateka samic pusta.
KLUCZ DO IDENTYFIKACJI GATUNKÓW ROTYLENCHUS

1. Głowa z 7–8 pierścieniami ................................................................................................ 2
–. Głowa z 3–6 pierścieniami ................................................................................................ 4
2. Gruczołowa część przełyku zachodzi na jelito najwyżej na długość 5 µm ........... R. capitatus
–. Gruczołowa część przełyku zachodzi na jelito więcej niż na długość 5 µm ......................... 3
3. Głowa wyraźnie oddzielona od reszty ciała, sztylet 32–38 µm ............................ R. robustus
–. Głowa nie oddzielona od reszty ciała, sztylet 29–33 µm ...................................... R. quartus
4. Długość sztyletu powyżej 40 µm, na całym ciele fragmenty pola bocznego poprzecinane
poprzecznymi liniami (Fot. 9, 10, 11) .............................................................. R. uniformis
–. Długość sztyletu poniżej 40 µm, poprzeczne linie pomiędzy liniami pola bocznego jedynie
w przedniej części ciała .................................................................................................... 5
5. Głowa nie oddzielona od reszty ciała................................................................................. 6
–. Głowa oddzielona od reszty ciała ...................................................................................... 7
6. Długość sztyletu poniżej 28 µm, długość ciała 480–740 µm ................................ R. pumilus
–. Długość sztyletu powyżej 32 µm, długość ciała 850–1310 µm (Fot. 12) .......... R. buxophilus
7. Ogon wygięty po stronie grzbietowej, koniec ogona gładki, a jeśli pierścieniowany to pierścienie na końcu ogona nieregularne, głowa z 4–6 pierścieniami........................... R. agnetis
–. Ogon półokrągły, pierścienie na ogonie regularne, głowa z 3–5 pierścieniami....... R. goodeyi
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Fot. 1–12. Helicotylenchus pseudorobustus – przód ciała (1), ogon samicy (2); Helicotylenchus vulgaris – ogon samicy
(3); Helicotylenchus digonicus – przód ciała (4), ogon (5); Helicotylenchus canadiensis – przód ciała (6), ogon samicy (7);
Rotylenchus sp. – pole boczne (8); Rotylenchus uniformis – przód ciała (9), ogon samicy (10), ogon samca (11);
Rotylenchus buxophilus – przód ciała (12). Fot. Ewa Dmowska
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Lista polskich gatunków nicieni z rodziny Hoplolaimidae
Helicotylenchus
H. canadiensis Waseem, 1961
H. cephalatus Brzeski, 1998
H. coomansi Ali & Loof, 1975
H. digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne, 1959
H. exallus Sher, 1966
H. pseudorobustus Steiner, 1914
H. varicaudatus Yeen, 1964
H. vulgaris Yeen, 1964
Rotylenchus
R. agnetis Szczygieł, 1968
R. buxophilus Golden, 1956
R. capitatus Eroshenko,1981
R. goodeyi Loof & Oostenbrink, 1958
R. pumilus (Perry in Perry, Darling & Thorne, 1959) Sher, 1961
R. quartus (Andrássy, 1958) Sher, 1961
R. robustus (de Man, 1876) Filipjev, 1936
R. uniformis (Thorne, 1949) Loof & Oostenbrink, 1958.
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