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132. 
Ant. Vim,mer: 

ČESI\:OSLOVENSKÉ CECIDOMYIDAE, KTERÉ ZE ZOOCECIDIÍ 
VY CHOV AL DR. BAUDYŠ. 

II. část. 

1. Dasynwra symphyti, Rub. 'rýl černošedý. Antenny: 9 i ď 2 + 14 čl., 
scapus žlutý, flagelhun hnědé, druhý čl. scapu 2X tak dlouhý jako široký, 
články flagella 9 i ď válcovité, samčí s násadci kratšími nežli článek. Křídla: 
u kořene žlutá až oranžová, přední kraj šupinkovitý, vidličky žilky cu tak od
dálené, že úhel mezi nimi měří 130°. Thorax žlutohnědý, mesonotum černo
hnědé. Abdomen žlutošedý s dorsálními příčními černými pruhy. - Ex Sym
phytum officinale, L - R!idotín, Chuchle. (Sám jsem její cécidie sbíral 
u Písku, Protivína a Vodňan.) 

2. Dasyn. tetensi, Riib. Týl černošedý. Anten.: černohnědé, scapus žlutý, 
9 i ď 2 + 14 článků,tyto válcovité u 9 i ď, u? přisedlé, u ď s násadci~ 
násadce (alespoň prostřední) tak dlouhé jako čl. Thorax a scutellum hnědo
červené, mesonotum lesklé, černohnědé. Křídla žlutavá, při kraji s černými 
šupinkami, úsek cd kratší než bc. Abdomen medově hnědý s př"íčními širo
kými černými pruhy. - Ex Ribes nigrum L. - Vinohrady, Havlíčkovy sady, 
l~oztoky. - Ex Ribes grosularia L. Roztoky. 

3. Dasyn. crataegi, Win. Krk masově červený. Anten. : černé, 2 + 14 
článkl1, ď násadce čl. ve flagellu asi % délky čl. Mesonotum černé s černými 
chloupky, sotva lesklé, na něm 2 rýhy bíle prokmitávající. Pleury a skvrna 
před koi·enem křídel masově červené. Křídla s černými chloupky, žilka m ústí 
daleko před špičkou ldídla, zadní větev vidličky na žilce cu obloukovitě za
hnutá. Abdom. masově červený s phč . černými pruhy. N o hy dorsálne černé, 
ventrálně bílé. K ladélko 9 u počátku a na konci žluté. - Ex Crataegus oxya
cantha Cranc. - Podbaba, Sele. 

4. JJasyn. sisymbri, Schk Obličej červenavý. Palpy bělavé. Anten.: 
černohnědé až černé, lesklé. 2 + 14 i 2 + 15) čl., u 9 čl. přisedlé, u ď s ná
sadci dlouhými jako 1j2 čl. 'l' horax, haltere, abdomen žluté neb hnědé. Coxy 
černé. Mesonot. leskle černé, pleury s pruhem červenohnědým. Abdom. červe
nohnědý neb hnědý s příčními pruhy černými. Femory u kořene žlutavé. 
Křídla: žilka m dosti prohnutá. ~ Ex Nasturtium officinale R. Br. - Sta
noviště? 

5. JJasynwm galii, H. Lw. Hlava žlutá neb žlutohnědá . Palpy spmavě 
žluté, 2. čl. jejich zdui"elý . Antenny: bledě hnědé, scapus světlý, 2 + 14, 
2 + 17 čl., násadce (alespoň prosti"edních čl. flagella) tak dlouhé jako čl. 
'l'horax žlutý, mesonotum se 3 sbíhavými pruhy černohnědými, prostřední 
vzadu phkrácen. Nohy tmavě hnědé, ventrálně bílé. Křídla: žilka r ústí 
pi·esně v polovině piedního kraje kiidla, "úsek ab = bc, cd= asi 1 I 5 bc. -
Ex Galium aparine, L . 

6. Dasyn. gal?"icola, F. Lw. Hlava hnědá. Obličej žlutý. Palpy a sosák 
žluté. Ant.: 2 + 12, 2 + 13 čl., flagellum hnědé, scapus žlutý, články fla
gella ď s násadcem, jenž měří právě polovinu délky článku. Thorax žluto
hnědý, mesonotum*) se 3 podélnými pruhy nesbíhavými, sti"ední vzadu pii-

*) V dalším budu jména částí těla zkracovati. 

• 
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krácen. Scutellum hnědé neb červenohnědé. Haltere hnědé, stopka bledá. 
Nohy černohnědé. Abdomen žlutohnědý s příčními pruhy (ze šupin). - Ex 
Galium mollugo L. - Černošice. 

7. D. 1:iciac, Kff. Hlava žlutá. Palpy a sosák bledě žluté. Ant.: · ilásadec 
ď čl. flagella =asi % délky čl. Thor. lesklý, hnědožlutý, mesonotum se 3 
kaštanovými širokými pruhy. Pleury se 2 černými čárkami u křídel. Scut. 
lesklé, žlutohnědé. Ki·í dl a: žilka m ústí daleko před špičkou křídla, úsek cd 
o málo menší než bc. Nohy černohnědé. Abd. běložlutý, pruhy příčné černé 
(ze šupinek). - Hypopyg. ď tmavě, 9 má hruď oranžově žlutou. - Ex Vicia. 
cracca L. - HQdkovice. 

8. D. ve1·onicae, Bremi. Meson. červenohnědé se 3 hnědými pruhy a 4 řa
dami žlutých štětinek. Anten.: načernalé 2 + 13, 2 + 14 čl., dolní čl. flagella 
mají násadce kratší, horní delší než čl., přesleny 3. Nohy černohnědé, koksy 
žluté, fem. u kořene žluté. Křídla: m ústí daleko před špičkou křídla, zadní 
větévka vidličky cu dosti nápadně obloukovitá. - Ex Veronica becabunga L . 
- Radotín. 

9. D. epilobii, F. Lw. čelo a obličej šedé, týl černohnědý, bíle osrstěný. 
Palpy bledě šedohnědé. Ant.: černohnědé 2 + 14 (2 + 13), čl. flagella ď 
s násadci kratšími než čl. Hnmeri červené. Msn. šedé se 2 rýhami. Pleury 
žluté neb červenohnědé u 9 i ď · Scut. červenohnědé. Halt.: stopka bledě 
hnědá, palička bledě žlutá. Nohy bledě žluté; bíle osrstěné. Křídla: costa černá, . 
m ústí daleko před špičkou. Abd. žlutohnědý, šedě osrstěný. - Ex Epilobium 
angustifolium L. - Hodkovice u Liberce. 

10. IJasynettra aspentlae, F. Lw.*) 

galú:, H. Lw. 

9 žlutá neb žlutohnědá, ď svět
lejší. 

Ant. bledohněclé, ď ~Z+ 15 čl., 
násadce = článku. 

Sternity, thorax a koksy hnědé 
neb červenohnědé. 

Nohy hnědé. 
Abd . sternity u ď žlutohnědé . 

aspendae, F. Lw. 

ď tmavě medově hnědý, 9 svět
lejší. 

Ant. tmavohnědé, scapus černo

hnědý. ď 2 + 13 čl., násadce krat
ší čl. 

Th. tmavý neb černohnědý. 
N ohy světle žlutohnědé. 

. Č(:)rnohnědé . 

K tomu pi'ipomínám: asperulae má haltere žlutavé neb červenobílé, 
koksy tlusté, černé a m ústí blízko špičky křídla. - Ex Asperula cynanchica 
L. - Černošice, Prachovské skály. 

ll. D. trifolii, F. Lw. Occiput a čelo černohnědé, černě os.rstěné, obličej 
hnědý, žlutě osrstěný. Palpy žluté. Ant.: 2 +12, 2 + 13 čl. tmavohnědé, 
ď čl. flg. oválné, násadec kratší než čl. ']'hor. : sternity černohnědé, msn. čer
nohnědé, šedě prokmitávající se 2 rýhami. - Pleury žlutě osrrstěné. Ki'ídla: 
m ústí daleko pi·ed špičkou, p:ř·ední větev vidličky u konce obloukovitě za
hnutá, ústí do kraje téměř kolmo. Abd. červenožlutý s příčními tmavýiní 
pruhy. - Ex 'rrifolium pratense, L. - N ový mlýn u Hodkovic. 

12. D. n.tbiwndula, Riib.?? Q msn. černohnědé, lesklé, ď msn. v menši 
míře hnědé . Halt. žluté. N ohy žluté, dorsální části šupinkami zhnědlé. Pleury 

"' ) Dle Franze Loewa. 
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nad koksami lesklé, hnědé. Křídlo jako u většiny Dasyneur. ~ Ex Rumex 
obtusifolius L . ; ze květu. - Březina u Tišňova. 

13. D. sirnilis (aut.?). Ant.: 2 + 12. Celé zvířátko žluté: hlava, ant., 
nohy, scutell. žluté. Na msn. široké hnědé proužky, často splynulé v jedinou 
skvrnu. Křídla: úsek ab = % bc, cd= asi % bc. ·- Ex Veronica anagalis, 
L. - údolí pod Velkou Dřínovou u 'rišňova. 

14. D. spec. Z Polygonum amphibium, f. terestris, mezi Drásovem a 
Všechovicemi u Tišňova. Liš i se od Wachtliella penicariae, L. takto: 

Haltere 
Meson. 

pruhy. · 
Pleury 

lesklé. 

persicariae. 

černé neb černohnědé. 
černošedé se 4 černými 

nad lmksami hnědé, 

specia no v a? 

Haltere žluté. 
Meson. hnědé, se 4 splývavými 

pruhy. 
Pleury nad koks.ami žluté. 

15 . D. cardarninicola, Rub . Obličej a sosák červenožluté. Palpy žlutošedé. 
Ant. : černo·hnědé, 2+16 čl., ď čl. válcovité, násadce delší čl. Msn. hnědé, 
lesklé. Scut. hnědožluté. Pleury medově červené . Halt. žluté, palička tmavo
hnědá. N10hy žlutošedé, dorsálně načernalé. Křídla: bod rozvětvení vidličky 
na cu blíže ke kraj i než k rn, úsek bc delší než ab, cd asi % bc. Abdomen cJ 
medově žlutý s úzkými proužky, 9 červenožlutý s černými pruhy. ~ Ex Car
damine amara L., v listech. Jevany, Louňovice. 

16. D. cardarninis, Win. Msn. šedě prokmitává, základní barva hnědá, 
na něm 2 podélné proužky tmavší. Pleury a koksy načernalé, u kořene křídel 
červená skvrna a na pleur. červená čára. Abdomen červenožlutý s hnědými 
zářezy. Palpy žluté. Anten. hnědé, 2 + 14, 2 + 15 čl. násadec o polo
vin u kratší než ' délka cálcovi tých čl. N oh y černohnědé, na ven trál. straně bíle 
osrstěné. N·a obličeji chvostek z bílých chloupků. - Ex Cardamine amara, 
L., v květech. - Hodkovice, Jevany. 

17. D. nast~tTtii, Riibs. Occip. černý, obličej šedočervený, pod anten. sně
hově bílé skvrny. Ant. : 2 + 13 čl., hnědé, u 9 přisedlé, u cJ s násadci, pro
střední násadce prosti'. čl. tak dlouhé jako čl. ve flagellu. Msn. tmavě S€
piové. Pleury tmavě hnědé s čarou červenou, okolo křídel červená skvrna 
Scut. sepiové. Nad I. koksami chvostek z bílých štětinek. Nohy černošedé, 
koksy bíle osrstěné . Haltere červenožluté. Křídla: žilka m uprostř·ed nahoru 
prohnutá, úsek bc menší než ab, cd kratší než bc. Abdomen žlutočervený se 
širokými pruhy černými, které jsou na střední ose kroužků nejširší. - Ex 
Nasturtium officinale R. Br. ~ Stanoviště? (Riibsaamen ji popsal z Dal
macie.) 

18. Dasynwra armoraci.ae. Vim. Má ant. hnědé, cJ čl. kulovité s násadci 
dlouhými jako čl.; 9 má čl. přisedlé se 2 přesleny ze štětin. Msn., s·cut., abdm., 
z části i nohy červenožluté. N a msn. 3 dosti široké, lesklé proužky na distální 
straně zúžené a ke scutel. nedosahu jící. Tergity abdom. s bělavými zářezy, 
před nimi uprostřed přerušované černohnědé proužky ze šupinek. Palpy žluté, 
4členné. Křídla: Ús€k ab = bc, cd= 1Jz bc, neb o málo delší. 

19. Dasyneura rnu1·icatae, Mead. ?*) Tělo žluté, ventrálně světlejší než 
dorsálně. Thor. tmavší než abdom., na thor . 3 proužky tmavé, postranní 
vpředu přikrácené. N ad koksami 2 a 2 hnědé tečky, za křídly po stranách 
thor. opět po 2. žluté nohy jsou zatemněny šupinkami. Abdom. žlutý, zářezy 
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bílé, hnědé pi·íční prou~ky jako naclýchnuté, pleury jeho se sotva patrnými 
tmavšími tečkami. Halt. ~l uté. Scut . %luté, hněd ě ovroubené. Anten.: 2 + 13 
čl., tyto se 2 pi'esleny. Křídla osrstěná, m rovná, ústí pi'ed i=ipičkou lci'ídla, ocl 
této dosti vzclálenú. 15. čl. anten. má kratinkír ?.aokronlll ený pi'í věsek. - E'i 
Care x Schreberi. - Stráii proti Selci u Prfl.hy . 

20. D. rrw1'g1'nerntm·q1.tens, Win . 1'hor. černý, bíle osrstěný , corallae, kořen 
křídel, pleury a scut. čer venoHuté . . A.bdom. špinavě žlntý, zál'ezv černé, hypo
pygium ď černé. 9 má místo černých zářezů pruhy. Auten . hledě hnědé, 
u ď s násadci, které jsou kraW než čl. a válcovité, čl. 2 + 13, ~ + 14, po
slední nemají násadce. Pod ant. chvostek z bílých chloupkiL N/ohy dorsálně 
černohnědé, ventr::ílně bělavé . IGidla: žilka m uprosti'ed clollt prohnutá, ústí 
daleko od špičky, zadn i větev vidličky cu zi'ejmě obloukovitá, osrstění černo
hnědé . - Ex Salix viminalis L. et anrita L.; v pi·ehnutých krajích listových . 
- Hodkovice n. Moh. 

21. Das_lfnem·a bm-ssime, Winn. Celá černá neb čen10hněclá. Palpy bílé. 
Anten.: 2 + 13 čl. černohnědé, čl. v·álcovité, u ď násadec dlouhý jako čl., 
u 9 pi'isedlé. Haltere šedé. N-ohy sti'íbřité na černé (černohnědé) půdě. Ab
<lom. šedý s čern:<rmi příčními pruhy. Ki'íclla: m ústí daleko od špičky a je ná
padne vzhůru zahnutá. - Ex Brassica oleracea L. et napus L. - Jičín. 

22. JJ. symphyti, Ri.i.b . Occiput černošedý. 1'hor. žlutočervený. Meson. 
černohnědé. Pleury nad koksarni tAké černohnědé. Scut. červenohnědé. Abdom. 
žlutošedý s pruhy čern.)rmi. U koř·ene ldídel žlutá neb žlutočervená skvrna. 
Anten. : 9 2 + 14 čl. , ď 2 + 14, II. čl. scapu 2 X tak dlouhý jako široký, 
čl. válcovité, u 9 pi'isedlé, u ď s násadci kratšími článků . K'ří.dla: žlutavá, 
přední kraj šupinkami ztloustlý (jako u velikého počtu druhů rodu Dasy
neura); m ústí daleko ocl špičky křídla . - Ex Symphytum officinale, L. 

23. JJ. potentillae, Wcht. Occip. šedobíle osrstěný. Pocl ant . chvostek 
z bělošedých chloupld1. Palpy lesklé. bíle osrstěné. Ant. : černohnědé jako tělo, 
2 + 14 čl. v?álcovitých, I. čl. flagella ď bez násadce, tyto u prostředních čl. 
dlouhé jako čl., poslední jest u špičky zaškrcen, takže se zdá býti složen ze 2. 
'J'hQr. černý, nelesklý, štětinky upro\Sti'ed a na kraj i thor. bělošedé, okolo kří
ctel jest thor. červenohnědý . Scut. černé, nelesklé, marginální jeho štětinky 
~edé. Halt. žluté, se šeclivý· mi štětinkami. Nohy žlutavé, šedě opýi'ené, I. a II . 
fem. dorsálně tmavší. Ki'ídla: žilky černé, m rovná, ústí daleko od špičky kř. 
Abclom. červenožlutý se širokými pruhy tmavými, sternity červenožlutě šedé. 
Gonopody žlutavé, drápky jejich černé. - Ex Potentilla argentea L. - Hod
Lavice, Prachov. 

24. D. sisyrnb1·i, Schk = barbarae Curt. černá; obličej červenohnědý, 
palpy bělavé . Ant.: černohnědé, lesklé, 2 -f 14, 2 + 15 čl., střední čl. flag. 
cllouhé jako jejich násadce. Thor. po straně červenožlutý neb žlutohnědý. Hal
tere žluté neb žlutohnědé. Abclom. červenožlutý s černými pi·íčními pruhy a 
bílými marginálními štětinami. N ohy a koksy černé, fem. u koi'ene žluté. Pod 
tykadly chvostek z bílých chloupků. Ki'ídla: štětinky černé, černé žilky a 
černý přední kraj , cd o málo menší než bc. Kladélko u koi'ene černé, dále 
~luté. - E x Barbarea vulgaris R. Br. Chuchle. 

25 . D. terminalis, H. Lw. = salicina, H. Lw. čelo černé, pod tykadly na 
obličeji chvostek ze stříbrolesklých chloupků. Ant.: hnědé, 2 + 14, 2 + 15 
čl. , násadce dolních čl. flagella dlouhé jako čl., horních delší než čl. Thor. 

*) Otazník značí. že ·se mi nepodařilo srovnati popis s úda.ii v literatuí·e. 
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černohnědý, meson. se 4 řadami žlutých štětinek. Od humer táhne se po straně 
meson. proužek žlutý; prosternum s chvostkem bílých štětin, podobně i pleury 
se 2 chvostky. N ohy černohnědé až černé, ventrálně stř-íbrole&kló. Ki·ídla: 
černě osrstěná, př·ední okra j s černými šupinkami, m ústí daleko pi'ed špičkou, 
jest u konce dolťt ohnutá. 9 má čl. flagella pl-isecllé a kladélko dlouhé. -
E x. ·salix alba L. et purpurea L. ·-:- Bílý mlýn a Holín u Jič. 

Vedle posud popsaných imag Dasynettmri·í zaslal mi Dr. Baudyš larvy 
ještě asi dvaceti pěti 1S1pecií bez imag. Larvy ty popsal jsem v své knize »Larvy 
a kukly dvojki-ídlého hmyzu sti'edoevropského«. Unie v Praze, 1925. · 

Diplosaria. 

Klíč rodťt 

z části dle Rubsaamena. 

U ďď Diplosarií třeba . rozeznávati ve flagellu článek a násadec, na 
článku pak uzly. Vyskytují se tu články jednouzlé, t. j. články jednoduché, 
vedle článldi jednou a dvakrát zaškrcených čili dvojuzlých a trojuzlých. 

1 (78) I když je thorax vyklenutý, nepřečnívá prothorax přes hlavu jako 
kápě. 

2 (70) II. čl. scapu jednoduchý. 
3 (13) P<alpy 3-4členné. 
4 (71) Každý čl. flagella se 2, po pi'ípadě 3 uzly. 
5 (18) Uzly na čl. flagella jednoduché a dvojité, tedy nestejné. 
6 ( 7 ) žilka m ústí do předního kraje křídla př·ed jeho špičkou 

Arthrocnodax>, Riib. 
7 ( 6 ) m ústí pí·esně ve špi čce křídla neb poněkud pod ní. 
8 (31) Rameno klíštěk cJ u kořene se zubovitým výběžkem (obr. 1., z), 

neb na distáním konci s hyalinní lamelou (obr. 2., 1) . 
9 (10) Na distálním konci ramene klíštěk lamella (obr. 2., l). Unguiculi 

klanné. - 9 má násadce čl. tak dlouhé jako % délky čl.; verticilli 
arcuati: horní zřetelně kličkoví té, dolní přilehlé, skoro nezvlněné 
(obr. 6.) . Antichim, Rub. 

lú ( 9 ) N a proximálním konci klíštěk dlouhý výběžek (obr. 1., z) v podobě 
zubu. 

ll (12) Unguiculi jednoduché, delší empodia. 9 má stopky čl. flagella 
dlouhé více jak % délky čl., někdy skorem dlouhé jako čl. Křídla 
často skvrnitá. Lamelly kladélka (jen horní) delší než je šířka II. 
čl. klad. právě před lamellami . . . Lestodiplosis, Kff. 

12 (ll) U nguiculi klanné toliko na předních nohách. Q má kladélko velmi 
krátké . Feltiella, Rub. 

13 ( 4) Palpy 1-2 čl. 
14 (15) Kladélko tvrdé, rohovité, srpovitě nahoru ohnuté. ď má poslední 

čl. flagella ze 2 uzlů, dolní je krátký, horní dlouhý s násadcem. čl. 
9 jsou válcovité s násadci kratšími než čl., poslední má kratičký ná
sadec, kratší než u ď . Monarthropalpus, Rub. 

15 (14) Kladélko měkké, nikoli srpovitě zahnuté, na konci má lamelly; jest 
bucl: krátké neb dlouhé. Střední lamella hypopygia ď delší než 
svrchní, u některých rameno. gonopod nese u kořene laločnatý vý
čnělek. 
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16 (17) Ve flagellu ď druhý uzel článkú mnohem delší než 1. Empodium 
delší než unguiculi Bra~teriella, Kff. 

17 (16) Ve flagellu ď druhý uzel dlouhý jako první, byť by ne vždy přesně. 
Empodium dlouhé jako unguiculi. ď se vyznačuje na ramenech go
nopod výčnělkem. U 9 se usadily 3 i 4 věnečky verticilli ar~uati, 
hlava a hrucT proti abdomenu krátká, kladélko krátké, empodium 
dlouhé jako unguiculi . Dichrona, Rub. 

~8 ( 5) Každý čl. flagella se dvěma rovně dlouhými uzly, tedy uzly stejné 
(obr. 3.). 

19 (26) Poslední čl. kladélka 9 velmi tenký, šídlovitý. 

20 (21) Pal pus 3 čl., kladélko krátké, jeho lamelly nepatrné. Poslední čl. 
flagella s krátkým násadcem. Příční žilka se pošinula ke kořenu 
křídla, vidličky na cu jsou hodně sblížené . Stenodiplosis, Reut. 

21 (20) P.alpus 4 čl. 
22 ( 23) Drápek klíštěk ď se strany kyjovitý (obr. 4.), kladélko špičaté 

(obr. 5.) . Ramena gonopod ď hodně naduřelá, vrchní lamella mírně 
srdčitě vykrojená, střední delší než svrchní, hluboce srdčitě vykro
jená. Kladélko na konci špičaté, I. část jeho se strany širší než za
deček, dosti tlustá, II. tenká, · šídlovitá s úzkými, krátkými a špiča
tými lamellami Thurauia, Rub. 
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23 (22) Drápek klíštěk není kyjovitý; na konci kladélka jsou (třeba úzké) 
lamelly. 

24 (25) Prvý čl. flagella 9, l~X, lljz X až 1%X tak dlouhý jako II., po
slední čl. flagella s přívěskem neb bez pi-ívěsku. Empoclium tak 
dlouhé neb kratší než unguiculi Contarinia, Rd. 

25 (24) I. čl. není delší (nápadně) než II., na délce článkům směrem ke 
špičce ubývá. Empodium tak dlouhé neb delší než unguiculi. Uzly 

:~( (i9) 
27 (30) 
28 (29) 

flagella ď porrněrně stejné . Syndiplosis, I{Lih. 
Kladélko není šídlovité, nese na konci dvě lamelly. 

Palpy 3-4 (>L; ldadf.lko élaleko vysunutélné. 
Poslední člán.ek kladélka podélně rýhován" bez mikroskopického 
osrstění, jsou po něm řídce rozsety odstálé, kolmo stojící ště-
tinky (obr. 7.). Svrchní lamella ď hypopygia širší než rameno, úzce 
srdcovitě vykrojená (obr. 8., lh); střední lamella široce srdcovitě 
vykrojená (obr. 9., li), nepiečnivá lamellu svr chní (obr. 9., lh). Pe
.lis nepatrně z lamell vyniká. Dosti zavalitá ramena gonopod jsou 
u koi·ene širší ne% na konci (obr. 8., r) . Drápky gono·pod u kořene 
tlustší než na konci, měří na clélku asi % délky ramen 

Thecodiplosis, Kff. 
29 (28) Poslední čl. klad. není rýhován, má mikroskopické osrstění a jed-

notlivé delší štětinky. Palpy 3-4členné . Zeuxidt:plosis, Kff. 
30 (27) Palpy 4čl. Kladélko nevysunutelné . Myricomyia, K:ff. 
31 ( 8) Rameno klíštěk bez zubovitého výběžku u koi·ene a bez hyalinní la· 

32 (47) 
33 (40) 
34 (35) 

melly pod koncem ramene, toto leda u kořene porozšířené (obr. 
10., p). . 
Všecky neb některé unguiculi klanné. 
Všecky ung. klanné. 
La.melly kladélka velmi krátkého, zpět ohnuté a opatřené hřebínkem, 

Dic1·odiplosis, Kff. 
35 (34) Lamelly nejsou zpět ohnuté a nemají hřebínku. 
36 (37) Empodium dlouhé jako unguiculi neb kratší, zoubek jejich nápadně 

dozadu obrácený. články flagella ď dvojuzlé, uzly stejné, násadec 
jejich v dolní části anten = clélce uzlu. Svrchní i střední. lameHa 
hluboce kruhovitě vykrojeny . H armandia, lCff. 

37 (3G) Empodium mnohem kratší než ungniculi. Kladélko daleko vyšinu
telné s lamellami na konci. 

38 (39) Svrchní lamella hypopygia hluboce vykrojená, jej í laloky jsou velmi 
úzké. Střední lamella tak úzká jako laloky svrchní la.melly, tuto 
značně přečnívá, konec její ohraničen obloukem vně vypuklým ( con" 
vex) (obr. ll.). Ramena gonopod obrysu téměř obdélníkového, dráp
ky gonopod o málo kratší než ramena, jsou na špičce o 1f2 užší ne7. 
n koi·ene. Unguiruli v pravém úhlu zalomené, klanné, zoubek se 
špičkou rovnoběžný (obr. 12., dle Riibsaamena) Dichodiplosis, Kff. 

39 (38) Svrchní lamella široká, na konci hluboce rozeklaná, střední s výřezem 
trojúhelníkovým, laloky výřezem v lamelle vzniklé též trojúhelníkovité; 
svrchní lamella kratší než střední, až clo základu úzce vykrojená 
(obr. 13. a), výi·ez s kraji nájemně skoro rovnoběžnými. Unguiculi 
ne taJe pi·esně v pravém úhlu zahnuté jako u předešlé, zoubek od
stálý, nikoli se špičkou rovnoběžný (obt. 13.). Na konci kladéllm 
skupinky mikroskopických štětinek; nejen na pokraji, nýbrž i na 
ploše la.mell pak delší štětinky Thomasia. Rúh. 
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40 (33) Alespoň unguiculi zadních noh klanné. 
41 ( 44) Uzly anten ď s velmi nestejnými verticilli arcuati, tyto na horní 

části článků nápadně delší riež na dolní 
42 ( 43) Stř-ední verticilli arcuati o mnoho krat8i než oba druhé. Empodium 

kratší než unguiculi Bremia, Roml. 
43 ( 42) Stř-ední verticilli arcuati poměrně tak dlouhé jako oba ostatní. Em-

podium delší než unguiculi . . Aphidoletes, Kff. 
44 (41) Uzly anten ď s poměrně rovně dlouhými verticilli arcuati; ho-rní 

nejsou prodloužené. 
45 ( 46) Sti·edni lamella hypopygia velmi prodloužená, na konci obloukovitě 

vykrojena (concav). Hornl lamella rozpoltěná, její loby od střed11 
šikmo doll1 si"íznuté (obr. 14., dle Ri.lbsaamena). Kladélko krátké, 
žilka m ke konci značně dolů zahnutá, v druhé polovině kř·ídla sko
rem rovnoběžná s costou, r ústí před s·tř·edem ki"ídla, pi·íč. žilka za 
středem r. Prvé 2čl. flagella srostlé, uzly jeho jednoduché a dvojité. 
9 má verticilli arcuaty jako př-ilehlé oblouky llahoř·e, spojuji je ko
missury . . . . . . . . Clinodiplosis, Kff 

46 (45) Stiedni bmella jest prodloužena, neuí však concavně vykrojená, 
nýbr% conve!Xně zakončená, svrchní bniella má též výJ-ez úzký, ale 
trojúhelníkový ; loby její málo šikmo uťaté blíži se vodoro·vnému zá- · 
seku Mycod•)losis, Rub. 

47 (32) Všecky unguiculi jednoduché. 
48 (59) Palpy 3členné . 
49 (56) Unguiculi delší než empoclium. 
50 (53) Na každém čl. flagella 9 dva verticilli arcuati, ne však tak dlouhé 

jako u ď, spojují je 2 lwmmisury khvolaké, podélné. 
51 (52) Střední lamella hypopygia kratší než svrchní (horní), srdčitě vykro· 

jená. Svrchní lamella vyznačuje se hlubokým a širokým výkrojem, 
jenž má zhruba obrys nepravidelného pětiúhelníku s 2 horními hra
nami kratšími. Následkem širokého výkrojku jsou loby lanlelly 
dlouhé, úzké, prstovité. ď i 9 mají velmi krátké empodium (toto 
měří sotva % délky drápku jako u rodu Amaurosiphon). N a čl. 
flagella 9 json jen 2 verticilli arcuati, jež spojuji navzájem 2 hodně 
odstálé (odchlíplé) komisury . Dyodiplosis, Rub. 

52 (51) Střední lamella hypopygia asi tak dlouhá jnko svrchní. Verticilli 
arcuati a aspperrsi vytvohly na čl. 9 síť jako u Dasyneur, 

53 (50) 

54 (55) 

55 (54) 

Nn každém čl. flagell:t 
nopod krátký, tlustý. 

Lowiola, Kff. 
9 3 Yerticilli arcuati. ď mívají drápek go-

Drápek gonopod tlustý, kyjovitý, tedy na distálním konci tlustší než 
na proximálnim. Ramena gonopod jsou tlustá, skorem vejčitá, u lm
řene mnohem širší než na konci; 9 má kladélko velmi dlouhé. Un
guiculi ď i 9 jako u rodu Dyodiplosis, Rúb. Střední lamella hypo
pygia delší, ale užší než svrchní, má mělký výkrojek srdčitý, 

Amav.rosiphon, Rub. 
Drápek gonopod není kyjovitě na konci ztloustlý, ale přece krátký. 
Prvé 2 čl. flagella srostlé jako u CJinocliplosis. Střední lamella gono
pod také užší než svrchní, ale mnohem delší, na konci pravidlem za
okrouhlcmá . Pswdohormomyia, Kff. 

56 ( 49) Unguiculi kratší než empodinm. 



57 (58) 

58 (57) 
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Střední lamella delší než svrchní, ale úzká, páskovitá, rovně zasek
nutá (konec ani convexní ani concávní). Svrchní lamella široce troj
úhelníkovitě vykrojená. Ramena i drápky gonopod zduřelé, tyto 
k oběma koncům zúžené H aplodiplosis, Rúb. 
Střední lamella na konci obloukovitě vykrojená ( conca v), 

P1ttoni.ella, K ff. 
59 (48) Palpy 4clenné. 
60 (67) Ecpodium kratší než unguiculi. 
61 (62) Kladélko daleko vysunutelné. 'Unguiculi znacne zahnuté (nikoli 

v pravém ·úhlu) ; stř·ední lamella hypopygia obloukovitě 1'y krojenú 
žilka r ústí př-ed stř·edem pi'edního kraje ldídla, ta za ,sti'ed_mn žilky 
r. Kladélko pi·ed lamellami poroz;';í.ř·ené . - X ylod1:plosis, K ff. 

62 (66a) Kladélko není daleko vysunutelné, jest krátké. Střední lmnella hy
popygia d 1 o u h á, delší než svrchni. 

63 ( 64) Stl'ední lmnella na konci rozeklaná, výřez trojúhelníkoví tý, yzniklé 
krátké loby na konci zakulacené. Súchní lamella hluboce rozeklaná, 
výi·ez úzký, loby jím vzniklé skorem čtvercové, konečné hrany jejich 
sotva obloukovité, skorem př·ímé. Verticilli arcuati a apprcssi na ty· 
kadlech 9 odstávající . Brachydiplosis, Riib. 

G4 (63) Stf'<,dní lamelb zakončena obloukovitě (convex) . Loby svrchní la
melly rovně zaseknuté (u pi·edešlého rodu téměi· rovně). Verticilli 
arcuati a appressi u 9 př'ilehlé. 

65 (66) články flagella cJ mají dolní uzel jednoduchý, horní zdvojený (obr. 
15.). 9 má čl bez zdvojených uzlťl . Verticilli arcuati a appressi 9 
těsně k ělánku pi'ilehlé . Parallelodiplosis, Riih. 

6 6 ( 65) čl. flagella s dolním uzlem zdvojeným, s horním jednoduchým (obr. 
16.). Svrchní lamella hypopyg. cJ hluboce rozeklaná vý krojkem 
úzkým. lobi její na konci obloukovitě vykrojené (concav) , 

Allodiplosis, Hub. 
66a (62) St:ř·edllí lamclla neni nápadně delší ne::\ Rvrchní., je-li delší. není na 

konci obloukovitě vykrojená. 
66b (66c) Rameno cJ gonopod uvnitř· u koi·ene 

kem. Pennis má pied koncem 2 trny. 
konec convcxní. 

rozšíi'en é boulovi tým v ýběž
Stř·cdní lamella mú 

Octodiplosis, Giard. 
66c (66b) Sti"ední lamella jest hluboce rozeklaná. Drápek gonopod štíhlý. 

hladký Isodiplosis. Rúb. 
67 (60) Empodium tak dlouhé neb delší než unguiculi. 
68 (69) Drápek gonopod krátký, uprostř-ed nápadně tlustší než na krajích. 

Sti·ední lamella hypopygia není delší ne::\ svrchní. Empodium delš: 
ne::\ unguiculi. Prvé 2 cl. palpů krátké, stejně dlouhé, druhé 2 dlou
hé, ale opět stejně Cecidomyia, 1lg. 

69 (68) Drápek uení uprosti·ed nápadně tlustší než na obou koncích. Střední 
lamella delší ne::\ svrchní. Empollium tak dlouhé jako unguiculi. 

M acTodiplosis. K ff. 
70 ( 2 ) II. cl. opatř·en zubovitým výběžkem. Rameno štíhlé, u koř·ene s hrbol-

kem. Drápek gonopod uprostř·ed za8krcený Acodiplosis, Kff. 
71 ( 4) Všecky neb jen některé čl. flagella cJ jen s 1 uzlem. 
72 (73) Horní články s 1, dolní se 2 uzly (obr. 17., h, d). Prvý cl. flagella 

9 o trochu delší než 2. (avšak ne o tolik jako u rodu Contarinia.), 
uprostřed jest zaškrcen; jakoby to byl náběh ke 2 uzlům, hornímu a 
dolnímu. Svrchní i spodní lamella d' hypopygia jsou vykrojené; 
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horní s počátku široce a pak núhle úzce. Ramena u koř·ene bouloYitě 
porozšířená, ale ne tak značně jako u rodu Cecidomyia, 

A m etrorliplosis, Riib. 
73 (72) Všecky čl. flagella ď s jediným uzlem, t. j. žádný čl. není zaškrcen 

v uzly. 
74 (75) P alpy 3členn 6 Massalongi.a, Kff. 
75 (74) P alpy 4členn6. 
76 (77 ) Střední lamella úzh t, prodlo11žená, vykrojenú skoro jako u rodu Cli-

nodiplosis (viz obr. 14.) il1 onodiplosis, Riib. 
77 (76) Střední lamella sotva delší než sv rchní, není zúžená, na konci ji dělí 

hluboký výřez ve 2 lobi . Geisenheyneria, Riib. 
78 ( 1 ) Thorax př·eční.v á pi-es hlavu jako kápě. Svrchní lamella hypopygia 

9 široce trojúhelníkovitě vykrojená, stř·ední lamella mnohem delší, 
ale užš í. než svr chní. Vei'ticilli arcuati ď všecky 3 poměrně stejně 
dlouhé, na spodním uzlu sedí 1, na horním 2. Samice má na člán
cích glabella 3 oustálé verticilli arcuati, ovšem ze mnohem kratší 
než ď 1Iormomyi.a, H. Lw. 

Analytický klíč dv ace ti osmi 
j sem v Č asopisu ČeRkosl. entorr1. 
až 117. 

rod-Ll 99 
spol eč rt. 

u ve i"ejnil 
19 31, s. 112 ' 

Vysvětlivky k vyobrazením. 

1. Feltiella. 2. Antichira, podle Riibsaamena. 3. Stenocliplosis ď, uzly 
stejné. 4. Thurauia ď. 5. Thurauia 9, kladélko. 6. Antichira 9, I. čl. flagella. 
7. Thecodiplosis 9, kladélko. 8. 'l'hecodiplosis ď, podle Gradojeviče. 9. 'l'he
codiplosis ď, lamelly. 10. Octodiplosis, podle Riibsaamena. ll. Dichocliplosis. 
12. Dichodiplosis, nožní drápek, podle Ri.ibsaamena. 13. Thomasia, nožní. drá
pek 1 3a. 'rhomasia, horní lamella hypopyg. 14. Clinodiplosis. 15. Parallelo
dirlosis, uzly na článcích ve flagellu ď · lG. Allodiplosis, uzly. 17. Ametro
diplosis, dolní čl. se 2, horní s 1 uzlem. - lh= horní (svrchní ) lamella hy
popygia ď ; li= střední lamella téhož; r =rameno gonopod; dr= drápek 
gonopod; 1 = hyalinní lamella ramene: u, u= uzly článkí'l ve flagella; 
r ===hrbolek ramene; ps = penis . 

112) 
2 ( 3 ) 

~) ( 2 ) 
•l ( 5 ) 

;, ( 4 ) 
{' 
·J (ll) 
7 (8) 

Contarinia ď ď 

Konečný člán ek s př·ívěskem bud knoflíkovitým neb nýtkovitým. 
Na msn. 2 i'acly štětinek, které se sbíhají; ocl humer ke křídl LLm 
táhne se na pleurách špinavě žlutý proužek . lati, Deg. 
Ka msn. 4 řady štětinek neb žáclúé. 
N a msn. 4 ř-ady štětinek; antenny clvojbarvé: scapus žlutý, flagel
lum tmavé. N a scutellu čemé marginální štětinky. Th. bledě červený, 
msn. černé . lamiicola, Milc. 
N a msn. žádné i· a cl y štětinek. 
Ant. jednobarevné, hnědé neb žlutohnědé . 
Abd. šedobílý s tmavými příčními proužky. Msn. tmavší než thor., 

barb?'chi, Kieff . 



s ( 7 ) 
9 (10) 

10 ( 9 ) 

ll ( 6 ) 

12 ( 1 ) 
13 (16) 
14 (15) 

15 (14) 

16 (13) 
17 (20) 
18 (19) 

19 (18) 
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Abd. plavý neb plavě bílý. 
M.en. bez proužků, abdmnen plavý tritici, Kirby. 
Msn. se 3 hnědými proužky, prostřední z nich úzký a krátký, abdo
men prokmitává bíle . venhtrii, Vim.*) 
Ant. dvojbarevné: scap. světle hnědý, flagell. černohnědé. Abd. 
žlutohnědý, na tergit. i sternit. široké tmavé pruhy, jež nedosahují 
k bočným stranám lonicerarum, F. Lw. 
Konečný čl. anten bez přívěsku. 
N a mesn. 4 řady štětinek. 
Antenny černohnědé, čl. 2 + 12 oválné, 
s násadci až 4 I 4 délky čl. 
Antenny hnědé, čl. 2 + 14, čl. flag. 
4/4 délky čl. . 
N·a mesn. nejsou 4 řady štětinek. 

I. flagell. bez násadce, další 
scoparii., Riibs. 

stejné, kulaté, s násadci až 
anthobia, F . Lw. 

Ant. dvojbarvé : scapus žlutavý, flagell. černohnědé neb hnědé. 
Msn. se 3 černohnědými pruhy podélnými. Ant. mají 2 + 12 čl. ku
lovitých, jejich násadce= 4/ 4 délky čl. Scut. žluté, 

moluginis, Riibs 
1f,sn. bledě hnědé bez pruhú. Arit. čl. 2 + 14. Scut. bledě hnědé, 

pastinacae, Riibs. 
20 (17) Ant. jednobarevné. 
21 (31) Abd. s příčními pruhy na terg. 
22 (29) Pruhy zřetelné. 
23 (24) Pruhy široké, vyplňují téměř celé terg. Ant.: 2 +12čl., čl. ve flagel. 

střídavě kulaté a vejčité, násadce dolních= lfa, horních až 4 / 4 

délky čl. p1tlchripes, Kieff. 
24 (23) Pruhy užší, vyplňují % i méně než je délka*) čl. (segmentu). 
25 (28) Ant. se čl. kulatými a vejčitými. 
26 (27) Tělo krvavě červené, ant. černé, msn. černohnědé acetosae, Kieff. 
27 (26) Tělo bělavé neb bledě hnědožluté. Msn. černohnědé quercina, Riib. 
28 (25) Ant. se čl. jen kulatými . anthobia, F . Lw. 
29 (22) Pruhy na abd. nezřetelné neb žádné. 
30 (29) Pruhy na abd. nezřetelné, výjimkou žádné. Ant.: 2 + 24čl., střídají 

se delší s kratšími. Th. sírově žlutý, msn. černé, lesklé. Abd. sírově 
žlutý traili, Itieff. 

31 (21) Abd. bez příčních pruhů. 
32 (31) Fem. s nápadně dlouhými 

jednom versticilli setosuli. 
dorsálně tmavé 

štětinkami. Ant. : čl. 2 + 24, nesou po 
Msn. tmavě žluté. N ohy ventrálně bílé, 

rudera}is, Kieff. 

1 ( 4 ) 
2 ( 3 ) 

Contarinia 9 <;;? 

(99 všech Contarinií mají I. čl. flagella delší než druhý o ~' 1!3 
i o % jeho délky; čl. bývají pravidlem válcovité.) 
Lamelly na konci kladélka chybí. 
Ant. tmavě hnědé . Scut. špinavě žluté. Abdomen není bílý, 

3 ( 2) Ant. 
zcela 

lati, Deg. 
žlutohnědé. Scut. běloplavé. Abd. téměř· bílý, s některé strany 
bílý, není z RčS . venturii, Vim. 

*) Pochází z okolí Bologně v Italii; zai·azena jen pro úplnost klíče. 

*) Délk.a měl'í se na střední ose abdomenu od zářezu k zářezu segmentu. 

Acta entom; Musea Prague 1936 XIV. 12 
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4 (1) 
5 (14) 
6 ( 9 ) 
7 ( 8 ) 

8 ( 7 ) 

9 ( 6 ) 
10 (ll) 
ll (10) 
12 (13) 

12 (ll) 

13 ( 5 ) 
14 (17) 
15 (16) 

16 (15) 
17 (14) 
18 (19) 

Sborník entom . odd. Nár. Musea v Praze, 1936. XIV. 132. 

Lamelly vyvinuty. 
Poslední čl{me4 -ant. s př'ívěskem knoflíkovitým neb čípkovitým. 
Př·íčné proužky na zadečku zřetelné. 
Mesn. lesklé, černé . Ant.: 2 + 16čl. 'l'hor. červenožlutý, scut. žluté, 

la·rniicola, Mik. 
Msn. černohnědé se 3 tmavýrili pruhy. Ant.: 2 + 12č1. 'l'hor. hnědě 
černožlutý . quercúw, Rúbs. 
Proužky nezř·etelné, často jerl: nadýchnuté, neb žádné. 
Proužky n9-dýchnuté, 'l'hor. sírově žlutý. Scut. černé traili, Kieff. 
Proužky žádné. · 
Msn. s podélnými proužky žlutohnědými, prostřední krátký a úzký, 
postranní široké a dlouhé. Abd. téměř· bílý, prokmitává čistě bíle 

Msn. nepruhované. Abd. plavý, 
bílý 
Poslední čl. bez přívěsku, 
Ant. dvojbarevné. 

ventv.ri, Vim. 
nohy plavohnědé, abd. není téměř 

tritici, Kirby. 

Thor. běložlutý . Msn. se 
žluté 

3 černohnědými pruhy podéln:írmi. Scut. 

Thor. černohnědý. Scut. černohnědé 
Ant. jednobarevné. 

moluginis, Riibs. 
lonicerar·um, F'. Lw. 

Abd. skorem bez příčních proužků. 'l'ělo citronově žluté. Msli. tmavě 
žluté . ruderalis, Kieff. 

19 (18) Abd. se zřetelnými proužky. 
20 (21) Proužky široké, vyplňují větší část tergitiL Msn. hnědé . Pleury 

uprosti'ed a celé nohy hnědé . pttlchr·ipes, Kie.ff. 
21 (20) Proužky užší, vyplňující lj2 i menší část plochy terg. 
22 (23) 'l'ělo krvavě červené. Thor. černohnědý . acetosae, Kieff. 
23 (22) Tělo jinak zbarvené než krvavě červeně . 
24 (25) I'hor. černohnědý, nelesklý, abd. tmavě hnědý 
25 (24) Thor. špinavě bílý, abdomen šedobílý . 

anthobia, Fr. Lw. 
barbichei, Kieff. 


