Klucz do identyfikacji występujących w Polsce gatunków nicieni z rodzaju
BURSAPHELENCHUS Fuchs, 1937 z uwzględnieniem nie występującego
w Polsce, kwarantannowego gatunku B. xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934)
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Klucz*
1. Grzbietowa i brzuszna lamina spikuli samca nie są połączone na końcu spikuli. Spikule
szeroko, tępo zakończone (Fot. 1A) .................................................................... B. sychnus
–. Grzbietowa i brzuszna lamina spikuli samca są połączone na końcu spikuli. Koniec spikuli
wąski, stożkowaty lub z dodatkowym rozszerzeniem (cucullus) (Fot. 1B, 1C)..................... 2

1A

1B

1C

B. sychnus

B. eucarpus

B. fraudulentus

* Klucz został opracowany na podstawie istniejących materiałów literaturowych oraz aktualnych wyników badań własnych. Autorem
zamieszczonych w kluczu fotografii jest Marek Tomalak.

2. Capitulum zwarte, rostrum i condylus nie są wyróżnione lub tylko nieznacznie wyróżnione
(Fot. 2A) .......................................................................................................................... 3
–. Capitulum wydłużone, z wyraźnie wyróżnionym rostrum i zwykle z wydłużonym condylus
(Fot. 2B, 2C, 2D).............................................................................................................. 4

2A

2B

2C

2D

B. fagi

B. mucronatus

B. eucarpus

B. fraudulentus

3. Zakończenie spikuli wąskie, wąsko zaokrąglone, niekiedy z nieznacznym rozszerzeniem, bez
cucullus (Fot. 3A) .................................................................................................... B. fagi
–. Zakończenie spikuli szeroko zaokrąglone, bez cucullus (Fot. 3B)........................... B. piceae

3A

3B

B. fagi

B. piceae
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4. Condylus wyraźnie hakowato zagięty (Fot. 4A). Ogon samicy stożkowaty, bardzo wydłużony,
wąsko zaokrąglony na końcu, prosty lub nieznacznie wygięty. Indeks c’ u samicy ≥ 5 (Fot. 5A,
5B) ........................................................................................................................ B. leoni
–. Condylus prosty lub nieznacznie wygięty, jego zakończenie szeroko zaokrąglone lub ścięte
(Fot. 4B, 4C). Ogon samicy znacznie krótszy, innego kształtu. Indeks c’ u samicy ≤ 4, zwykle
znacznie niższy (Fot. 5C, 5D, 5E) ..................................................................................... 5

4A

4B

4C

B. leoni

B. fraudulentus

B. pinophilus

5A

B. leoni

5B 5C

B. leoni

5D

B. mucronatus
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B. xylophilus

5E

B. eucarpus

5. Przednia warga otworu płciowego samicy (wulwy) wyraźnie wydłużona, w całości przykrywa
otwór płciowy (Fot. 6A, 6B, 6C). Spicule średniej wielkości lub duże, > 18 µm, kontur ich
laminy grzbietowej wyraźnie zgięty pod różnym kątem na 1/3 i 2/3 lub tylko na 1/3 długości
(Fot. 7A, 7B) .................................................................................................................... 6
–. Przednia i tylna warga otworu płciowego samicy podobne w swoim rozmiarze, lub jedna z nich
nieznacznie wydłużona, lecz nie przykrywa otworu płciowego w całości (Fot. 6D). Spikule
średniej wielkości lub małe, zwykle ≤ 18 µm, kontur ich laminy grzbietowej wygięty płynnie na
całej swojej długości w kształcie łuku lub wyraźnie zgięty w środku długości (Fot. 7C, 7D).......7

6A

6B

6C

6D

B. fraudulentus

B. trypophloei

B. crenati

B. sychnus

7A

7B

7C

7D

B. fraudulentus

B. crenati

B. pinophilus

B. poligraphi
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6. Długość spikuli samca mierzona wzdłuż łuku 18–19 µm. Kontur grzbietowej laminy spikuli
płynnie wygięty w kształcie łuku na 1/3 długości, końcowy odcinek 2/3 długości prosty. Brak
cucullus (Fot. 8A) ............................................................................................... B. crenati
–. Długości spikuli samca mierzona wzdłuż łuku ≥ 20 µm. Końcowy odcinek 1/3 długości konturu
laminy grzbietowej wyraźnie zgięty pod różnym kątem w kierunku brzusznym. Na końcu
spikuli widoczny wyraźny cucullus (Fot. 8B, 8C) (grupa xylophilus) ................................ 23

8A

8B

8C

B. crenati

B. fraudulentus

B. populi

7. Ogon samicy z mukronem (w całej lub przynajmniej części populacji) (Fot. 9A) ................ 8
–. Zakończenie ogona samicy ostre (Fot. 9B) ....................................................................... 11
–. Zakończenie ogona samicy wąsko zaokrąglone ( w kształcie V) (Fot. 9C) ......................... 17
–. Zakończenie ogona samicy szeroko zaokrąglone (w kształcie U) (Fot. 9D) ....................... 20

9A

B. pinophilus

9B

B. eremus

9C

9D

B. eggersi

B. piniperdae
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8. Zakończenie spikuli z zaokrąglonym rozszerzeniem (cucullus) (Fot. 10A) ....... B. pinophilus
–. Zakończenie spikuli bez cucullus, ostro zaokrąglone lub lekko wyciągnięte (Fot. 10B) ....... 9
–. Zakończenie spikuli bez cucullus, tępo zaokrąglone do szeroko zaokrąglonego (Fot. 10C) ... 10

10A

10B

10C

B. pinophilus

B. eucarpus

B. ratzeburgii

9. Ogon samicy silnie, szeroko wygięty w kierunku brzusznym (Fot. 11A) ....... B. xerokarterus
–. Ogon samicy prawie prosty lub wygięty w kierunku brzusznym tylko na końcu (Fot.
11B) ................................................................................................................ B. eucarpus

11A

B. xerokarterus

11B

B. eucarpus

11C

11D

B. xerokarterus

B. eucarpus
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10. Woreczek zapochwowy samicy długi, ≥ 5-krotnej średnicy ciała na poziomie pochwy (pomiar:
Fot. 12) .............................................................................................................. B. naujaci
–. Woreczek zapochwowy samicy krótki, ≤ 4-krotnej średnicy ciała na poziomie pochwy (pomiar:
Fot. 12)......................................................................................................... B. ratzeburgii

12

B. xerokarterus

11. Zakończenie spikuli samca zaopatrzone w cucullus (Fot. 13A), dwie bruzdy na polach
bocznych, jedna para brodawek zaodbytowych na ogonie samca ........................ B. abietinus
–. Zakończenie spikuli bez cucullus, ostre do delikatnie zaokrąglonego, albo lekko wyciągnięte
(Fot. 13B, 13C, 13D) ...................................................................................................... 12

13A

13B

B. abietinus

B. xerokarterus

13C

B. sachsi
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13D

B. eremus

12. Zakończenie ogona samicy silnie wygięte (Fot. 14A) ....................................................... 13
–. Zakończenie ogona samicy proste lub tylko lekko wygięte w kierunku brzusznym (Fot.
14B, 14C) ....................................................................................................................... 14

14A

B. glochis

14B

B. eremus

14C

B. sachsi

13. U samca długość spikuli mierzona wzdłuż łuku ≥ 18 µm, dwie pary brodawek zaodbytowych,
stosunek długości spikuli (mierzonej wzdłuż łuku) do szerokości capitulum (odcinek pomiędzy
końcami rostrum i condylus) ≥ 2,5 ....................................................................... B. glochis
–. U samca długość spikuli mierzona wzdłuż łuku ≤ 15 µm, jedna para brodawek zaodbytowych,
stosunek długości spikuli (mierzonej wzdłuż łuku) do szerokości capitulum (odcinek pomiędzy
końcami rostrum i condylus) ≤ 2,1 .............................................................. B. xerokarterus
14. Condylus spikuli samca zaostrzony (Fot. 15A) ..................................................... B. eremus
–. Condylus spikuli samca tępy, zaokrąglony lub prostopadle ścięty (Fot. 15B, 15C)............. 15

15A

15B

15C

B. eremus

B. sachsi

B. poligraphi
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15. Grzbietowa lamina spikuli wyraźnie zgięta pod kątem (Fot. 16A)........................... B. sachsi
–. Grzbietowa lamina spikuli wygięta płynnie w kształcie łuku (Fot. 16B, 16C) .................... 16
16. Bursa na ogonie samca obserwowana od strony brzusznej przycięta (ścięta), długość woreczka
zapochwowego samicy < 3,5-krotności średnicy ciała i ≤ 0,3 długości odcinka pomiędzy otworem
płciowym i odbytem. Spikule (Fot. 16 B) .......................................................... B. eucarpus
–. Bursa samca obserwowana od strony brzusznej owalna lub stożkowa, długość woreczka
zapochwowego samicy jest > 3,5-krotności średnicy ciała i ≥ 0,5 długości odcinka pomiędzy
otworem płciowym i odbytem. Spikule (Fot. 16C) ........................................... B. poligraphi

16A

16B

16C

B. sachsi

B. eucarpus

B. poligraphi

17. Zakończenie spikuli z małym, lecz wyraźnym cucullus (Fot. 17A) .................... B. hofmanni
–. Zakończenie spikuli bez cucullus, zaostrzone, wąsko zaokrąglone, lub wyciągnięte (Fot. 17B,
17C) ............................................................................................................................... 18

17A

17B

17C

B. hofmanni

B. eggersi

B. piniperdae
-9-

18. Zakończenie ogona samicy mocno wygięte (Fot. 18A, 18B) ............................................. 19
–. Zakończenie ogona samicy proste lub delikatnie wygięte w kierunku brzusznym (Fot. 18C,
18D)............................................................................................................................... 20

18A

B. eggersi

18B

B. glochis

18C

B. piniperdae

18D

B. sexdentati

19. Condylus wyróżniony poprzez wyraźne odgięcie od konturu grzbietowej laminy spikuli
samca (Fot. 19A). Bursa obserwowana od strony brzusznej zaokrąglona, u samicy index
V ≤ 71 ................................................................................................................ B. eggersi
–. Condylus nie jest wyróżniony, jego grzbietowy kontur stanowi jedna linię z konturem
grzbietowej laminy spikuli samca (Fot. 19B). Bursa obserwowana od strony brzusznej
stożkowa, u samicy indeks V ≥ 71 ....................................................................... B. glochis

19A

B. eggersi

19B

B. glochis
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20. Zakończenie spikuli samca bez cucullus, tępo zaokrąglone lub szeroko przycięte (Fot.
20A)............................................................................................................................... 21
–. Zakończenie spikuli samca bez cucullus, zaostrzone do wąsko zaokrąglonego, lub wyciągnięte
(Fot. 20B)....................................................................................................................... 22

20A

20B

B. naujaci

B. sexdentati

21. Condylus spikuli samca prostopadle ścięty (Fot. 21A), przednia warga otworu płciowego
samicy lekko wydłużona, bursa samca obserwowana od strony brzusznej wycięta .... B. naujaci
–. Condylus spikuli samca zaokrąglony (Fot. 21B), przednia warga otworu płciowego nie
jest wydłużona, bursa samca obserwowana od strony brzusznej owalna do zaokrąglonej ................................................................................................................ B. piniperdae

21A

21B

B. naujaci

B. piniperdae
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22. Ogon samca z czterema parami brodawek zaodbytowych (jedna para brodawek i trzy pary
gruczołów). Spikule małe (Fot. 22A). Ich długość mierzona wzdłuż łuku ≤ 19 µm, stosunek
długości spikuli (mierzonej wzdłuż łuku) do szerokości capitulum (odcinek pomiędzy końcami
rostrum i condylus) ≥ 2,5 ............................................................................... B. piniperdae
–. Ogon samca z dwoma parami brodawek zaodbytowych. Spikule średniej wielkości (Fot. 22B).
Ich długość mierzona wzdłuż łuku ≥ 19 µm, stosunek długości spikuli (mierzonej wzdłuż łuku)
do szerokości capitulum (odcinek pomiędzy końcami rostrum i condylus) ≤ 2,4... B. sexdentati

22A

22B

B. piniperdae

B. sexdentati

23. Otwór wydalniczy umieszczony na poziomie bulbusa lub przed nim (Fot. 23A, 23B) ........ 24
–. Otwór wydalniczy umieszczony z tyłu bulbusa lub niekiedy, u części osobników, na poziomie
bulbusa (Fot. 23C, 23D) .................................................................................................. 25

23A

B. fraudulentus

23B

B. tiliae
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23C

23D

B. mucronatus

B. mucronatus

24. Kontur grzbietowej laminy spikuli samca bardzo silnie zgięty w odległości ok. 1/3 całkowitej
długości od ich końca. Na zakończeniu spikuli wyraźny cucullus. Condylus wyraźnie odgięty
od linii grzbietowej laminy (Fot. 24A) ........................................................ B. fraudulentus
–. Kontur grzbietowej laminy spikuli samca bardzo delikatnie zgięty w odległości 1/3 całkowitej
długości od ich końca. Na zakończeniu spikuli wyraźny cucullus. Condulus w jednej linii
z konturem grzbietowej laminy (Fot. 24B) .............................................................. B. tiliae

24A

24B

B. fraudulentus

B. tiliae

25. Kontur grzbietowej laminy spikuli samca bardzo delikatnie zgięty w odległości 1/3 i 2/3
całkowitej długości. Condulus w jednej linii z konturem laminy grzbietowej (Fot.
25A) ............................................................................................................ B. trypophloei
–. Kontur grzbietowej laminy spikuli samca silnie zgięty w odległości ok. 1/3 i 2/3 całkowitej
długości. Condulus w jednej linii z konturem laminy grzbietowej (Fot. 25B) .........................
............................................................................................. B. mucronatus (mucronatus)
–. Kontur grzbietowej laminy spikuli samca silnie zgięty w odległości ok. 1/3 i 2/3 całkowitej
długości. Condylus wyraźnie odgięty od linii laminy grzbietowej (Fot. 25C, 25D) ............ 26

25A

B. trypophloei

25B

25C

25D

B. mucronatus mucronatus B. mucronatus kolymensis B. populi
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26. Ogon samicy cylindryczny bez (Fot. 26A, 26B) lub z mukronem (Fot. 26C, 26D) ............. 27
–. Ogon samicy subcylindryczny, zakończony mukronem (Fot. 26E, 26F) ............................. 30
27. Zakończenie ogona samicy bez mukronu (Fot. 26A, 26B)................................................. 28
–. Zakończenie ogona samicy z mukronem (Fot. 26C, 26D).................................................. 29
28. Zakończenie ogona samicy szeroko zaokrąglone, bez mukronu (Fot. 26B), część populacji
może mieć krótki, włosowaty mukron (Fot. 26C). Lamina grzbietowa końcowego odcinka
spikuli (ok. 1/3 długości) wyraźnie wklęsła (Fot. 27A). (Gatunek na listach kwarantannowych,
nie występuje w Polsce. W roku 2013 został stwierdzony przez PIORiN w transporcie
międzynarodowym, w drewnie opakowaniowym) ............................................ B. xylophilus
–. Zakończenie ogona samicy szeroko zaokrąglone, bez mukronu (Fot. 26B), część populacji
może mieć nieregularny wyrostek w formie małego guzka. Lamina grzbietowa końcowego od
cinka spikuli (ok. 1/3 długości) wyraźnie prosta (Fot. 27B) ................................... B. populi

26A

B. populi

26B

B. xylophilus

26C

B. xylophilus

26D

26E

B. mucronatus

27A

27B

B. xylophilus

B. populi
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B. mucronatus

26F

B. populi

29. Mukron krótki (ok. 1–3 µm), szeroki, ze stosunkowo szeroką podstawą, zwykle jako kontynuacja linii ogona, lecz u części osobników jest wyodrębniony z linii ogona (Fot. 28A,
28B) .......................................................................................................... B. fraudulentus
–. Mukron mały, włosowaty o długości 2,6–4, zwykle wyraźnie odcięty od linii ogona
(Fot. 28C) ....................................................................... B. xylophilus (forma mukronowa)
–. Mukron > 4 µm, zwykle różnego kształtu, często w kształcie palca, nie jest kontynuacją linii
ogona (Fot. 28D). Condylus spikuli samca zwykle odcięte od linii laminy grzbietowej
(Fot. 25C) ............................................................................... B. mucronatus (kolymensis)

28A

B. fraudulentus

28B

B. fraudulentus

28C

28D

B. xylophilus

B. mucronatus
kolymensis

30. Mukron krótki (ok. 2 µm) i szeroki, ze stosunkowo szeroką podstawą, jako kontynuacja linii
ogona (Fot. 29A), condylus spikuli samca wyraźnie odgięty od linii laminy grzbietowej (Fot.
24A). Wydłużona warga przednia otworu płciowego prosta, ułożona równolegle do linii ciała
(Fot. 29D) .................................................................................................. B. fraudulentus
–. Mukron długości 4–7 µm, często zaostrzony na końcu, zwykle jako kontynuacja stożkowatego
kształtu ogona (Fot. 29B), condylus spikuli nie jest wyraźnie ododgięty od linii konturu laminy
grzbietowej spikuli (Fot. 25B) Wydłużona warga przednia otworu płciowego prosta, ułożona
równolegle do linii ciała (Fot. 29D) ........................................ B. mucronatus (mucronatus)
–. U samic hodowanych in vitro oraz u części populacji izolowanych z drewna ogon stożkowy,
stopniowo zwężający się do wąsko zaokrąglonego zakończenia, zwykle z niewielkim
wyrostkiem w formie makronu, długości 1–2 µm (Fot. 29C). Wydłużona warga przednia otworu
płciowego wyraźnie wygięta, tworzy ostre wgłębienie poniżej otworu płciowego (Fot.
29E) .................................................................................................................... B. populi

29A

B. fraudulentus

29B

B. mucronatus

29C

29D

29E

B. populi

B. fraudulentus

B. populi
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Wykaz gatunków i podgatunków Bursaphelenchus Fuchs, 1937
ujętych w kluczu
B. abietinus Braasch & Schmutzenhofer, 2000
B. crenati Rühm, 1956
B. eggersi Rühm, 1956
B. eremus Rühm, 1956
B. eucarpus Rühm, 1956
B. fagi Tomalak & Filipiak, 2014
B. fraudulentus Rühm, 1956
B. glochis Brzeski & Baujard, 1997
B. hofmanni Braasch, 1998
B. leoni Baujard, 1980
B. mucronatus (kolymensis) Mamiya & Enda, 1979
B. mucronatus (mucronatus) Mamiya & Enda, 1979
B. naujaci Baujard, 1980
B. piceae Tomalak & Pomorski, 2015
B. piniperdae Rühm, 1956
B. pinophilus Brzeski & Baujard, 1997
B. poligraphi Rühm, 1956
B. populi Tomalak & Filipiak, 2010
B. ratzeburgii Rühm, 1956
B. sachsi Rühm, 1956
B. sexdentati Rühm, 1960
B. sychnus Rühm, 1956
B. tiliae Tomalak & Malewski, 2014
B. trypophloei Tomalak & Filipiak, 2011
B. xerokarterus Rühm, 1956
B. xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970
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