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Abstrakt

Nikolett Zifčáková: Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Bakalárska práca, 80 strán, 2020

Roztoče čeľade Zerconidae sú dôležitou súčasťou pôdnej fauny. Druhy rodu Zercon sú
voľne žijúce predátory, predovšetkým v listnatých a ihličnatých lesoch. Vyskytujú sa v pôde,
mokradiach, častiach rastlín a machu. Práca obsahuje morfológiu rodu, zoznam doposiaľ
známych európskych druhov, ku každému druhu obrázok a determinačný kľúč.
Kľúčové slová: Zercon, Zerconidae, roztoče, Európa, zoznam druhov, determinačný kľúč,
obrázky

Abstract

Nikolett Zifčáková: Mites of the genus Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) in
Europe.
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology
Bachelor work, 80 pages, 2020
The mites of Zerconidae family have an important role in the soil fauna. Species of genus
Zercon are free-living, especially in deciduous coniferous forests. They occur in soil, wetlands
and partially on the moss and plant. My bachelor thesis includes morphology on this family,
a checklist of so far known European species, with images and determinative key.
Key words: Zercon, Zerconidae, mites, Europe, checklist, identification keys, images
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Úvod
Roztoče rodu Zercon sú malé článkonožce žijúce predovšetkým v pôde. Druhovo
sú veľmi rozmanité. Majú hnedé, žlté alebo aj ružovkasté sfarbenie. Čeľaď Zerconidae je
dobre známa z Holarktickej oblasti (Krantz 1978 a Balan, 1992). Sú to pôdne roztoče,
ktorých dĺžka sa pohybuje medzi 200 – 700 μm. Ich telo je oválne, ploché a pokryté
samostatnými podonontálnymi a opistosomálnymi štítmi. Sú slabo sklerotizované a ich
životný cyklus tvoria štyri aktívne štádiá: larva, protonympha, deutonympha a dospelý
jedinec.
Cieľom mojej bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o rode Zercon z hľadiska
všeobecnej morfológie a determinácie. Práca je rozdelená na 4 časti. V prvej časti sa
budem zaoberať všeobecnou morfológiou rodu, či už z hľadiska stavby tela alebo
jednotlivých sústav (t.j. trávenie, vylučovanie, rozmnožovanie a pod.). V druhej časti sa
zameriam na tému determinačných kľúčov a predstavím kľúč slovenských druhov
Zerconov. V ďalšej kapitole determinačných kľúčov predstavím novo zostavený kľúč
európskych druhov rodu, ktoré sú doposiaľ známe. V tretej časti bude zostavený zoznam
doposiaľ známych európskych druhov, ktoré sú v determinačnom kľúči. Posledná štvrtá
časť bude venovaná obrázkom jednotlivých druhov.

9

1.

Morfológia

1.1 Základná charakteristika
Roztoče sú článkonožce s vonkajšou kostrou a maximálne šiestimi pármi
článkovaných končatín. Rovnako ako u všetkých článkonožcov, končatiny sú kľúčom k
pochopeniu ich správania (Walter a Proctor, 2013).
Roztoče boli tradične považované za jediný taxón v rámci Arachnida. Zvyčajne boli
zaradené ako podtrieda, nazývaná Acari alebo Acarina. Vyznačujú sa malou veľkosťou
tela a prítomnosťou dvoch častí tela (gnathosoma a idiosoma), ktoré nie sú prítomné
u iných skupín pavúkovcov. Rovnako je prítomná znížená brušná segmentácia a životný
cyklus s fázou so šesťnohými larvami a osem nohými nymfami. (Walter a Proctor, 2013).
Klieštikovce (Mesostigamata) sú najrozmanitejšia a široko rozšírenou skupinou
roztočov. Bolo opísaných viac ako 12 000 druhov, pričom viac ako polovica z nich sú
voľne žijúce dravce v pôde, hnijúcom dreve, komposte, hnoji, hniezdach, domoch alebo
prachu živiace sa zdochlinami (Walter a Proctor, 2013). Klieštikovce dokážu regulovať
populácie iných malých bezstavovcov v ich biotopoch. Okrem toho vo veľmi ojedinelých
prípadoch žijú vo vode, ale niektoré druhy môžeme taktiež nájsť i v prílivových zónach
(Walter a Proctor, 2013). Telo je často dorso-ventrálne sploštené, oválne, má
subobdĺžnikový tvar a je chránené chrbtovými a ventrálnymi sklerotizovanými štítmi
(Walter a Proctor, 2013).

Obr.1 - Gnathosoma a idiosoma (Walter a Proctor, 2013).
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Telo klieštikovcov pozostáva z dvoch dobre oddelených častí: gnatozóma
a idiozóma (obr. 1). Základom gnatozómy je valcovité púzdro, tvorené na stranách
a zospodu bedrovými pedipalpami, z vrchu tectumom (slúži ako ochrana tela), ktorý
zvykne byť jazykovitý alebo nesie rôzne charakteristické zárezy a výbežky. Vo vnútri
gnatozómy sa voľne pohybujú chelicery, ktoré sú väčšinou klieštikovité a ich prsty bývajú
opatrené rôznym počtom zúbkov. Palpy a chelicery využívajú roztoče na chytanie
a konzumovanie potravy (Bartoš a kol., 1971). Chelicery majú aj mnohé iné dôležité
funkcie. Môžu byť u samcov použité na útok a dokonca aj môžu zabiť dravé roztoče
bodnutím s ich chelicerálnym styletom (Saito, 1986). Roztoče používajú chelicery aj na
pridržanie telesne väčšieho zvieraťa. U niektorých druhov samce majú digitus mobilis vo
forme tzv. spermatodakylu, u iných zas je v podobe spermatotrémy, kde sa držia spermie
samcov (Walter a Proctor, 2013). Spermatodaktyl môže byť rôznej veľkosti a je prítomný
na pohyblivom prste. Nepohyblivý prst nesie zvyčajne brvu (pilu, dentilis), ktorá vo
vzácnych prípadoch môže byť modifikovaná. Na báze nepohyblivého prsta sú zvyčajne
brvy, niekedy charakteristicky upravené. Po stranách gnatozómy sú päťčlánkové
pedipalpy. Posledný článok pálp nesie na vnútornej strane zvláštne zosilenú a rozvetvenú
brvu. Pazúriky na palpách chýbajú (Walter a Proctor, 2013). Idiosoma je krytá jedným
alebo viacerými štítmi, väčšinou sú dobre sklerotizované (Bartoš a kol., 1971).
Najhlavnejším znakom pre ich determináciu, a tak isto rozlišovanie jednotlivých
druhov, sú chĺpky, jamky a póry (obr. 3) (Bartoš a kol., 1971). Determinácia je dôležitá,
keďže obyčajným pohľadom niektoré znaky nie sú hneď rozpoznateľné. Ich telo je
rozdelené na chrbtovú vrchnú a brušnú spodnú časť. Vrchnú časť tvorí podonotálny štít, na
ktorom sa nachádzajú podonotálne štetiny, ktoré sa pri determinácii označujú malými
písmenami (s, i, z). Okrem týchto štetín sa na podonotálnom štíte nachádzajú okrajové
štetiny (p, r). Tieto štetiny sú označované číslicami (napr. s1, i5, r2 a pod.). Spodnú časť
tvorí opistonotálny štít s opistonotálnymi štetinami. Štetiny sú označované veľkými
písmenami (napr. Z, J, S). Podobne ako u podonotálnych štetín, opistonotálne štetiny sú
tiež označované číslicami (napr. J2, S3 a pod.), nachádzajú sa tu okrajové štetiny (napr.
R1, R7 a pod.) (obr. 2). Štetiny sú od seba odlíšené dĺžkou, môžu byť ostnaté, hladké,
ihlovité alebo aj ochlpené.
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1.1.1 Zerconidae
U Zerconidae je dorzálny štít rozdelený, jeho okraj je pílovitý a každý druhý zúbok
nesie okrajovú brvu. Na chrbtovej strane sú prítomné aj štetiny a jamky. Jamky sú jedným
z dôležitých znakov pre determináciu. Ich tvar a veľkosť je rôzna u jednotlivých druhov
(Bartoš a kol., 1971).
Štítky obsahujúce brvy zo spodnej strany tela sú dôležitý znak pre determináciu
roztočov. Prvé tri páry bŕv sú zvyčajne na sternálnom štítku. Ak sa nachádza prvý pár bŕv
na zvláštnych štítkoch pred sternálnym štítkom, štítky sa nazývajú ako jugulárne. Štvrtý
pár bŕv je na metasternálnych štítkoch. Za hrudným štítkom je genitálny štít, ktorý býva
u väčšiny druhov jediný a nesie jeden pár bŕv. Vedľa bázy nôh sa nachádzajú parapodálne
štítky a po stranách tela rôzne dlhé štítky peritremálne, na ktorých, väčšinou vedľa bázy
nôh III – IV, leží stigma. Od stigmy až dopredu tela ide dýchacia rúra – peritrema. Za
bázami nôh IV ležia metapodálne štítky, ktoré sú u niektorých druhov nápadne veľké.
Podobne ako aj na chrbtovej strane sa aj na brušnej vyskytujú rôzne formované štetiny a
póry. Tieto štetiny a póry sú tiež dôležitým znakom pri určovaní druhov (Bartoš a kol.,
1971).

Obr. 2: Tvar a chaetotaxia peritrematálnych štítov u čeľade Zerconidae (Zercon sp.) (podľa
Halašková 1969)

Nohy sú tvorené normálnymi šiestimi článkami (coxa, trochanter, femur, patella,
tibia, tarsus), ktoré bývajú vo väčšine prípadov voľne pohyblivé a len veľmi málokedy je
niektorý z článkov redukovaný (Bartoš a kol., 1971). Tarsus má často zreteľne naznačený
základný krátky článok, takže vlastne pozostáva z dvoch článkov. Na konci tarsusu je
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blanité ambulakrum a na vrchole dva pazúriky. Samce rodu Zercon nemajú modifikácie na
nohách. Brvy na nohách sú väčšinou tuhé, jednoduché, len zriedka dochádza k ich
zosilneniu. Významným znakom je obrvenie na článkoch nôh, čím sa zaoberá tzv.
chaetotaxia (Bartoš a kol., 1971)

Obr. 3: Základné pojmy o vonkajšej morfológii a chaetotaxických symboloch použitých
v opise a determinačných kľúčoch (Mašán a Fenďa, 2004).
a – anus, gsh – genitálny štít s genitálnymi štetinami, (g), osh – opistonotálny štít s opistonotálnymi
štetinami (I1–I6, Z1–Z5, S1–S4 a R1–R7) a póry (Po1–Po3), pesh – peritremálny štít, posh – podonotálny
štít s podonotálnymi štetinami (i1–i6, z1, z2, s1–s6, p1, p2 a r1–r6) a póry (po1– po3), ssh – sternálny štít so
sternálnymi štetinami (st1–st3), vsh – ventrianálny štít s ventrianálnymi štetinami (Vm1– Vm3, Vi1–Vi3,
Vl1, Vl2, Ad a Pa) (Halašková, 1969).

1.1.2 Rozmnožovanie
Roztoče majú mnoho rozmanitých metód prenosu spermií. Priamy prenos spermií
prostredníctvom pohlavných otvorov sa vyvíjal nezávisle niekoľkokrát u Acari. Tento typ
priameho prevodu je však relatívne nezvyčajný u roztočov, pretože väčšina z nich používa
viac nepriamy prenos spermií (Proctor, 1992). Vo vode sú roztoče, ktoré majú prvý, druhý,
tretí alebo štvrtý pár nôh modifikovaný pre držanie a prenos spermií (Proctor, 1992).
Existuje i veľa suchozemských a vodných roztočov, u ktorých samce a samice nemusia
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vôbec prísť do styku počas prenosu spermií (Proctor, 1992). Samce položia spermatofóry
na substrát a samice si ich vyzdvihnú až neskôr. Dokonca je veľa prípadov, v ktorých sa
roztoče môžu množiť bez využitia pohlavných buniek – spermií, napríklad reprodukcia
neoplodnejnej samice (partenogenéza). Väčšina roztočov kladie vajíčka na substrát bez
využitia štruktúr pre kladenie vajíčok (Walter a Proctor, 2013).
1.1.3 Trávenie a vylučovanie
Chelicera je podobná klepetu a leží nad ústnym otvorom. Ústny otvor je zastrešený
malou platňou – epistomom. Keď si potravu podmania, kusy sú presunuté do úst pomocou
chelicer. Svalnatý žalúdok dokončí žuvací proces a potrava prechádza do čreva, kde je
ďalej stráviteľná pred tým ako prechádza do ďalších vetiev čreva, kde epitelové bunky
pohlcujú častice potravy a dokončujú trávenie (Walter a Proctor, 2013).
Vo väčšine prípadov pavúkovce majú pred ústami dutinu, ktorá je tvorená
pedipalpami a epistomom (preústny otvor). Potravu nasáva svalnatý hltan (Talarico a kol.,
2011). U roztočov trávenie začína externe, pretože enzýmy sú vypúšťané už do tela koristi
a trávenie potom pokračuje v čreve. Vetvenie tenkého čreva je často viditeľné u roztočov,
pri hromadení natrávenej potravy (Walter a Proctor, 2013).
Iné roztoče si môžu chelicerami odrezávať kúsky potravy a presúvať si ich do úst.
Nemajú prítomný svalnatý žalúdok, takže k ďalšiemu drobeniu potravy nedochádza
(Walter a Proctor, 2013). U nich sa potrava hromadí v spodnej časti pažeráka, potrava je vo
forme potravinového bolusu, ktorý postupne prechádza tráviacou sústavou až do análneho
otvoru. Tenké črevo je tvorené jednoduchou štruktúrou vo forme laloku. Bolus je prekrytý
peritrofickou membránou a vychádza z tela roztoča von cez relatívne veľký análny otvor
(Walter a Proctor, 2013).
1.1.4 Životný cyklus, vývoj a rast
Rodičovská starostlivosť o nakladené vajíčka u doposiaľ preskúmaných roztočov je
veľmi zriedkavá. Pokiaľ ide o reprodukčné úsilie, rýchlosť vývoja a modifikáciu
ontogenézy sú roztoče bez partnerstva (Walter a Proctor, 2013).
Takmer všetky roztoče začínajú svoj životný cyklus ako vajíčka, položené
jednotlivo alebo masovo. Oplodnenie sa môže uskutočniť tesne pred nakladením vajíčok
alebo nakladú vajíčka s relatívne dobre rozvinutými embryami, alebo dokonca už úplne
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rozvinutými larvami (ovularviparity) (Bergmann a Heethoff, 2012). Nakladené vajíčka
roztočov majú rôzne tvary a zdobenie, pričom je to druhovo odlíšené (Pérez, 1996).
Materská starostlivosť u roztočov je zvyčajne obmedzená na schovávanie vajíčok
v štrbinách. Pokrývajú ich časťami detritu alebo sú chránené vo vnútri tela matky. Niektoré
vodné roztoče pred nakladením vajíčok vytvoria miesta vo forme štrbín pri vodných
rastlinách s ich chelicerami. Samice Mesostigmata môžu produkovať aj 12–20 vajíčok
naraz (Walter a Proctor, 1999). Pričom zvyčajné množstvo nakladených vajíčok v jednej
znáške sa pohybuje v rozmedzí od 1 - 4 vajíčok. Každé vajíčko môže vážiť až 40%
telesnej hmotnosti negravidnej samice (Walter a Proctor, 2013). V priaznivých
laboratórnych podmienkach môžu samice položiť 4 – 8 vajíčok každý deň. Pred
nakladením vajíčok, samica môže stráviť niekoľko minút skúmaním substrátu. Vajíčko
vychádza von cez genitálny otvor, ktorý je na úrovni štvrtého páru coxae a pokrývajúci
celú intercoxálnu šírku (Walter a Proctor, 2013). Samica uchopí vajíčko medzi palpy.
Pomocou chelicer, pálp a prvých párov nôh vajíčka starostlivo samica umiestni do štrbiny.
Po nakladení ich vajíčka opúšťa, poberá sa ďalej hľadať ďaľšie miesta pre nakladenie.
Každé vajíčko po nakladení má na povrchu voskový sekrét na ochranu (Walter a Proctor,
2013).
U mnohých roztočov sa zdá, že vajíčka môžu byť nakladené v počiatočnej fáze
vývoja. Kladenie vajíčok s úplne vyvinutými larvami (ovoviviparia) alebo pôrod úplne
vyvinutých lariev (larviparia) sú známe u voľne žijúcich aj parazitických roztočov
(Kethley 1990; Evans 1992; Norton 1994; Lange a Tolstikov, 1999). Larviparia bola
u niektorých roztočov zistná na základe pozorovania dobre vyvinutých lariev vo vnútri tela
samíc (Walter a Proctor, 2013).
Po vyliahnutí sa roztoče pravidelne zvliekajú a tým môžu zmeniť svoj - vonkajší
vzhľad. Štetiny, genitálne papily alebo póry sa môžu objavovať postupne počas vývoja, čo
umožňuje relatívne jednoduché rozpoznanie rôznych fáz. Skoré deriváty Acariformes majú
to, čo je považované za primitívny vývojových štádií roztočov: vajíčko, dve hexapódne
larválne etapy (prelarva, larva), tri oktopódne nymfálne štádiá (protonymfa, deutonymfa,
tritonymfa) a dospelé štádium (Walter a Proctor, 2013).
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2. Determinačné kľúče
Determinačné kľúče sú logické nástroje na rozhodovanie medzi znakmi, slúžiace na
identifikáciu organizmov. Voľby znakov sú prezentované ako dvojica znakových súprav.
Každá voľba vedie k inej voľbe, kým užívateľ nedosiahne správnu alebo nesprávnu
odpoveď. Modernejšie metódy identifikácie zahŕňajú interaktívne elektronické kľúče
založené na taxónoch a znakových stavoch (Walter a Winterton, 2007). Väčšina literatúry
dostupnej na identifikáciu roztočov je založená na determinačných kľúčoch (Walter a
Proctor, 2013).

2.1 Determinačný kľúč rodu Zercon pre územie Slovenska (Mašán & Fenďa, 2004)
1. Predný okraj ventrálneho štítu s 1 párom štetín (Vm1) (2).
Predný okraj ventrálneho štítu s 2 pármi štetín (Vm1 a Vi1) (8).
2. Chrbtové jamky predĺžené, ich osi posteriórne konvergujú so zadnými, stredné
jamky so susediacim okrajom; dĺžka idiozómy: ♀435–465 μm ....... Zercon
bartosi Halašková, 1969.
Chrbtové jamky všeobecnej veľkosti a vzhľadu (s osou paralelne k longitudinálnej osi tela a stredom pravidelne rozdeleným) (3).
3. Štetiny I2 s atypickou antero-laterálnou alebo laterálnou pozíciou k štetinám I3 a
vrcholmi dosahujúcimi bázy susediacich štetín I3, štetiny Z2 dosahujú nad bázy
nasledujúcich štetín Z3 (4).
Štetiny I2 s normálnou anteriórnou pozíciou k štetinám I3, nedosahujú vrchol
bázy nasledujúcich štetín I3, štetiny Z2 nedosahujú bázy Z3 štetín (5).
4. Štetiny I2 s antero-laterálnou pozíciou, krátke a dosahujúce medzi bázy štetín I3
a I4, štetiny I5 krátke a dosahujúce k mediálnej chrbtovej jamke, bočné okraje
opistonóta s hlbokým a ostrým zúbkovaním; dĺžka idiozómy ♀ 460-475 μm .......
Zercon tematiensis Mašán a Fenďa, 2004.
Štetiny I2 v laterálnej pozícii k štetinám I3 s vrcholmi dosahujúcimi bázy štetín
I5, štetiny I5 dlhé a dosahujú posteriórny okraj idiozómy, bočné okraje
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opistonóta s plytkým a tupým zúbkovaním; dĺžka idiozómy ♀ 420–500 μm .......
Zercon latissimus Sellnick, 1944.
5. Štetiny Z3 apikálne hladké a pravidelne zúžené (6).
Štetiny Z3 na vrchole operené, mierne zhrubnuté a často s hyalínnym koncom
(7).
6. Štetiny I3 dlhšie a dosahujú bázu nasledujúcich štetín I4; dĺžka idiozómy ♀ 455–
510 μm, ♂ 350–365 μm ....... Zercon vacuus C. L. Koch, 1839.
Štetiny I3 kratšie a dosahujú bázu medzi štetinami I3 a I4; dĺžka idiozómy ♀
440–510 μm , ♂ 360–415 μm ....... Zercon hungaricus Sellnick, 1958.
7. Bočné okraje opistonóta s hlbokým a ostrým zúbkovaním; dĺžka idiozómy ♀
425–500 μm, ♂ 340–375 μm ....... Zercon gurensis Mihelčič, 1962.
Bočné okraje opistonóta s plytkým a tupým zúbkovaním; dĺžka idiozómy ♀ 435–
510 μm, ♂ 370–395 μm ....... Zercon fageticola Halašková, 1969.
8. Chrbtové jamky odlišnej veľkosti: vnútorné jamky asi dvakrát väčšie ako
vonkajšie, všetky i- a I- štetiny sú husto ochlpené, marginálne štetiny R1–R7 sú
veľmi krátke (pod 10 μm); dĺžka idiozómy ♀ 320–340 μm ....... Zercon
orszaghorum Mašán a Fenďa, 2004.
Všetky chrbtové jamky rovnako veľké, najmenej štetiny i3–i6 a I1, I2 sú
jednoduché a hladké, marginálne štetiny R1–R7 sú dlhšie (viac ako 10 μm) (9).
9. Chrbtové jamky s osami zbiehajúcimi sa posteriórne, mediálne jamky so
zblíženými okrajmi, marginálne štetiny R1–R7 sú s hustým ochlpením na
vrchole; dĺžka idiozómy ♀ 425–470 μm, ♂ 330–370 μm ....... Zercon athiasi
Vincze, 1965.
Chrbtové jamky všeobecnej veľkosti a vzhľadu (s osou paralelne k
longitudinálnej osi tela a pravidelne rozdelenými centrami), marginálne štetiny
R1– R7 sú hladké alebo s ochlpeným koncom (10).
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10. Póry Po3 s pozíciou na línii radu Z štetín alebo medzi radmi Z a S štetín (11).
Póry Po3 s pozíciou medzi radmi I a Z štetín (12).
11. Štetiny I4 a I5 sú viditeľne skrátené (1–3 μm) v porovnaní s ďalšími stredovými I
štetinami (16–24 μm), štetiny S2 dosahujú zreteľne za bočný okraj opistonóta,
štetiny Z3 dosahujú nad bázy nasledujúcich štetín Z4, idiozóma predĺžená; dĺžka
idiozómy ♀ 455–505 μm ....... Zercon slovacus Mašán a Fenďa, 2004.
Všetky stredové I štetiny (I1–I5) sú takmer rovnako dlhé (20–40 μm), štetiny S2
nepresahujú bočný okraj opistonóta, štetiny Z3 nedosahujú k bázam
nasledujúcich štetín Z4; idiozóma subcirkulárna; dĺžka idiozómy ♀ 580–680 μm,
♂ 475–535 μm ....... Zercon arcuatus Trägårdh, 1931.
12. Štetiny I1–I5 takmer rovnako dlhé (štetiny I4 nedosahujú bázy nasledujúcich
štetín I5 a štetiny I5 nikdy nie sú dlhšie ako dvojnásobok dĺžky štetín I1) (13).
Štetiny I1–I5 odlišné v dĺžke a v tvare: prítomné sú krátke a ihlovité, ako aj
predĺžené a zhrubnuté stredové štetiny (štetiny I4 zvyčajne dosahujú bázu štetín
I5 a štetiny I5 sú viac ako dvakrát tak dlhé ako I1) (20).
13. Štetiny Z2 a Z3 rovnomerne štíhle, tenké, hladké a takmer rovnako dlhé (štetiny
Z3 kratšie ako dvojnásobne dlhé štetiny Z2) (14).
Štetiny Z2 a Z3 rozdielne formované: štetiny Z2 krátke, ihlovité a hladké, štetiny
Z3 predĺžené a zhrubnuté, apikálne mierne rozšírené a ochlpené, zvyčajne s
hyalínnym vrcholom (štetiny Z3 viac ako dvakrát také dlhé ako Z2) (16).
14. Chrbtové jamky so zvlneným predným okrajom (tvar hviezdy), štetiny S3
dosahujú bočný okraj opistonóta a skoro dvakrát také dlhé ako štetiny S1 a S2;
dĺžka idiozómy ♀ 490–550 μm, ♂ 400–435 μm ....... Zercon curiosus Trägårdh,
1910.
Chrbtové jamky s hladkým predným okrajom (sedlovité), štetiny S3 nedosahujú
bočný okraj opistonóta a sú rovnako dlhé ako štetiny S1 a S2 (15).
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15. Všetky opistonotálne štetiny takmer rovnako dlhé, krátke a hladké; dĺžka
idiozómy ♀ 510–540 μm, ♂ 420 μm ....... Zercon tatrensis Błaszak, 1974.
Štetiny I6, Z4 a S4 sú predĺžené, najmenej dvakrát kratšie ostatné štetiny
opistonóta, apikálne jemne ochlpené; dĺžka idiozómy ♀ 450–495 μm, ♂ 335–410
μm ....... Zercon dampfi Sellnick, 1944.
16. Štetiny S3 jednoduché, ihlovité, apikálne (na vrchole) hladké a nedosahujú za
bočný okraj opistonóta; dĺžka idiozómy ♀ 435–510 μm, ♂ 330–380 μm .......
Zercon carpathicus Sellnick, 1958.
Štetiny S3 apikálne rozšírené, ochlpené alebo hladké, s veslovitým hyalínnym
koncom a dosahujú za bočný okraj opistonóta (17).
17. Štetiny I3–I5 približne dvakrát kratšie ako štetiny I1 a I2, štetiny S1 asi dvakrát
také dlhé ako Z1 štetiny, štetiny R1–R6 dlhšie a dosahujúce k alebo nad bázy
nasledujúcich marginálnych štetín; dĺžka idiozómy ♀ 495–535 μm ....... Zercon
moravicus Halašková, 1969.
Štetiny I1–I5 takmer rovnako dlhé, štetiny S1 a Z1 tiež približne rovnaké do
dĺžky, štetiny R1–R6 kratšie a nedosahujú bázy nasledujúcich marginálnych
štetín (18).
18. Chrbtové jamky s hladkým predným okrajom (sedlovité), štetiny S2 dosahujú k
alebo za bočný okraj opistonóta; dĺžka idiozómy ♀ 485-555 μm, ♂ 370–430 μm
....... Zercon berlesei Sellnick, 1958.
Chrbtové jamky so zvlneným predným okrajom (tvar hviezdy), štetiny S2 nikdy
nedosahujú bočný okraj opistonóta (19).
19. Štetiny Z3 52–63 μm dlhé, s vrcholmi dosahujúcimi nad bázy nasledujúcich
štetín Z4; dĺžka idiozómy ♀ 480-555 μm, ♂ 370–405 μm ....... Zercon foveolatus
Halašková, 1969.
Štetiny Z3 37–40 μm dlhé, s vrcholmi dosahujúcimi medzi bázy štetín Z3 a Z4;
dĺžka idiozómy ♀445–510 μm, ♂ 395–405 μm ....... Zercon pinicola Halašková,
1969.
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20. Štetiny I3 nápadne presahujú bázy nasledujúcich štetín I4 (najmenej jednu tretinu
z ich dĺžky) (21).
Štetiny I3 nikdy nápadne nepresahujú bázy nasledujúcich štetín I4 (24).
21. Prídatná nepárová štetina (Ix3) medzi štetinami I3–I3´, postero–mediálne
opistonotálne štetiny I3–I5, Z3 a Z4 podobné ihličnatému stromu: s veľkými,
silnými a zaostrenými bočnými výbežkami; dĺžka idiozómy ♀ 420–480 μm .......
Zercon armiger Mašán a Fenďa, 2004.
Prídatné nepárové štetiny medzi I-I´ radmi štetín chýbajú, postero–mediálne
opistonotálne štetiny I3–I5, Z3 a Z4 hladké alebo ochlpené na vrchole (silné
bočné tŕne chýbajú) (22).
22. Štetiny Z3 krátke a nedosahujú nad bázy nasledujúcich štetín Z4 (štetiny Z4
trikrát také dlhé ako štetiny Z3), prítomných 21 párov podonotálnych štetín;
dĺžka idiozómy ♀ 440–485 μm, ♂ 345–400 μm ....... Zercon baloghi Sellnick,
1958.
Štetiny Z3 dlhšie a dosahujú zreteľne nad bázy nasledujúcich štetín Z4 (štetiny
Z4 nikdy nie sú viac ako 1,5krát dlhšie ako štetiny Z3), 22 párov podonotálnych
štetín (23).
23. Všetky opistonotálne štetiny hladké a bez hyalínneho konca, štetiny I3 dlhšie a
dosahujú predný okraj mediálnej chrbtovej jamky, štetiny S2 približne 1,5krát
také dlhé ako štetiny S1; dĺžka idiozómy ♀ 415–495 μm, ♂ 345–380 μm .......
Zercon triangularis C. L. Koch, 1836.
Štetiny S2–S4, Z4 a I6 apikálne (na vrchole) ochlpené a s hyalinným koncom,
štetiny I3 krátke a dosahujúce medzi bázy štetín I3 a predný okraj mediálnej
chrbtovej jamky, štetiny S2 približne trikrát také dlhé ako štetiny S1; dĺžka
idiozómy ♀ 430–510 μm, ♂ 330–345 μm ....... Zercon montigenus Błaszak,
1972.
24. Opistonotálne štetiny I1–I3 krátke a takmer rovnako dlhé, štetiny I3 dosahujú
medzi bázy štetín I3 a nasledujúcich štetín I4 (25).
Štetiny I3 sú približne 1,3–2krát dlhšie ako štetiny I1 a dosahujú alebo mierne
presahujú bázy nasledujúcich štetín I4 (28).
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25. Bázy opistonotálnych štetín I6 a Z5 zblížené, štetiny S2 modifikované (s hustým
apikálnym ochlpením alebo hyalinným koncom), dlhšie (34–54 μm), dosahujú
zreteľne za bočný okraj opistonóta (26).
Bázy opistonotálnych štetín I6 a Z5 dobre oddelené, štetiny S2 jednoduché a
ihlovité (bez jasného ochlpenia), kratšie (19–25 μm), nedosahujú bočný okraj
opistonóta (27).
26. Bočné okraje opistonóta s hlbokým a zašpicateným zúbkovaním, póry Po3 nad
líniou spájajúcou bázy štetín Z4 a I5, niektoré opistonotálne štetiny so zaobleným
hyalinným koncom, väčšie druhy (viac ako 435 μm); dĺžka idiozómy ♀ 450–500
μm, ♂ 375μm ....... Zercon serenus Halašková, 1969.
Bočné okraje opistonóta s plytkým a tupým zúbkovaním, póry Po3 na alebo pod
líniou spájajúcou bázy štetín Z4 a I5, všetky opistonotálne štetiny zašpicatené a
bez hyalínneho konca, menšie druhy (menej ako 435 μm); dĺžka idiozómy ♀
345–420 μm, ♂ 285–310 μm ....... Zercon romagniolus Sellnick, 1944.
27. Štetiny I5 s posteriórnejšou pozíciou s vrcholmi dosahujúcimi k zadnému okraju
opistonóta, póry Po3 situované mierne nad líniou spájajúcou bázy štetiny Z4 a I5,
hyalínny koniec najdlhších opistonotálnych štetín hrubý a široko zaoblený; dĺžka
idiozómy ♀ 450–505 μm ....... Zercon horsaensis Mašán a Fenďa, 2004.
Štetiny I5 s anteriórnejšou pozíciou s vrcholmi dosahujúcimi k prednému okraju
mediálnej chrbtovej jamky, póry Po3 situované pod líniou spájajúcou bázy
štetiny Z4 a I5, hyalínny koniec najdlhších opistonotálnych štetín úzky a tupo
zašpicatený (31).
28. Štetiny I3 s výrazným apikálnym ochlpením a nezreteľným hyalinným koncom,
štetiny S2 predĺžené (36–50 μm), zreteľne ochlpené a s hyalínnym koncom (29).
Štetiny I3 jednoduché a hladké (ostro zašpicatené), štetiny S2 krátke (13–27 μm),
na vrchole hladké, zašpicatené a vždy bez hyalínneho zakončenia (30).
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29. Štetiny S2 dosahujú za bočný okraj opistonóta, skulptúra opistonotálneho štítu s
mriežkovaným vzorom, štetiny I5 72–78 μm dlhé, väčšie druhy; dĺžka idiozómy
♀ 480– 530 μm ....... Zercon joduthae Sellnick, 1944.
Štetiny S2 nedosahujú za bočný okraj opistonóta, skulptúra opistonotálneho štítu
s mriežkovano–bodkovaným vzorom, štetiny I5 62–71 μm dlhé, menšie druhy;
dĺžka idiozómy ♀430–485 μm ....... Zercon gregalis Mašán a Fenďa, 2004.
30. Štetiny I5 presahujú cez predný okraj mediálnej chrbtovej jamky, dĺžka štetín S3
je medzi 50–60 μm; dĺžka idiozómy ♀ 445–475 μm, ♂ 345–400 μm .......
Zercon peltatus var. peltatus C.L. Koch, 1836.
Štetiny I5 dosahujú k prednému okraju mediálnej chrbtovej jamky, dĺžka štetín
S3 je medzi 40–45 μm; dĺžka idiozómy ♀ 450–490 μm, ♂ 350-400 μm .......
prechodné formy: peltatus – peltatoides.
31. Štetiny I4 dosahujú zreteľne nad bázy štetín I5, dĺžka štetín Z3 je medzi 55–60
μm; dĺžka idiozómy ♀ 460–500 μm, ♂ 360–405 μm ....... Zercon peltatus var.
peltatoides Halašková, 1969.
Štetiny I4 nedosahujú nad bázy štetín I5, dĺžka štetín Z3 je medzi 44–50 μm
(32).
32. Štetiny I4 dosahujú, alebo takmer dosahujú, bázy štetín I5; dĺžka idiozómy ♀
470–505 μm ....... prechodné formy: peltatoides – polonicus.
Štetiny I4 dosahujú do polovice vzdialenosti štetín I4–I5; dĺžka idiozómy ♀ 450–
490 μm, ♂ 350–380 μm ....... Zercon peltatus var. polonicus Błaszak, 1970.

2.2 Európsky determinačný kľúč
1. Pórus Po3 leží medzi štetinami Z3-Z4 alebo takmer v ich strede (2).
Pórus Po3 leží mimo línie štetín Z3-Z4 (3).
2. Štetiny S1-S4 sú rovnako dlhé a podobné; Z1 a Z2 sú krátke; Z3-Z5 sú dlhé
a šablovité. ....... Zercon supinus Mihelčič, 1957.
Z5 stojí presne pod alebo za štetinou J5; štetina Z3 viac ako 3krát tak dlhá ako
Z2. Idiosoma ♀ 465 μm ....... Zercon franzi Willmann, 1943.
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Štetina J2 je dlhá a ostnatá; S2 hladká a rovnako dlhá ako S1 ....... Zercon
caucasicus Blaszak, 1979.
3. Štetina S2 3-5krát kratšia ako S3-S5; Z4 je 3-4krát dlhšia ako Z3. Idiosoma: 455
μm ....... Zercon zelawaiensis Sellnick, 1944.
4. Pórus Po3 postranne na línii spájajúcej štetiny Z3 a Z4 (5).
Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny Z3-Z4 (6).
5. Štetiny J1-J5, Z1-Z3 a S2 krátke a hladké; štetina S3 dvakrát tak dlhá ako S2.
Idiosoma: ♀ 500–530 µm ....... Zercon bothnicus Huhta a Ujvári, 2015.
6. Štetiny J1-J3, Z1-Z2 sú krátke a ostnaté; štetina J5 jemne ostnatá; Z1-Z2 sú
krátke a ostnaté. Idiosoma: ♀ 490 µm ....... Zercon kaszabi Blaszak, 1978.
7. Pórus Po3 paraxiálne na línii Z3-Z4 a bližšie k Z4 (8).
Pórus Po3 antiaxiálne na líniu štetín Z3 and Z4 (9).
8. Štetiny J1-J4, Z1-Z2 a S2 sú jemné, hladké a majú približne rovnakú dĺžku.
Idiosoma: ♀ 394-413 µm ....... Zercon navarrensis Moraza, 1989.
9. Štetinový rad Z s piatimi pármi štetín: Z1, Z2 a S2 podobné dĺžke štetín J1,Z3
a S3, ale dlhšie ako Z1; S4 podobná dĺžke a tvaru Z3; Z5 podobná dĺžke S5.
Idiosoma: ♀ 580–605 µm ....... Zercon hibernia Moraza, Arroyo a Bolger,
2009.
10. Pórus Po3 laterálne k línii štetín Z3-Z4 (11).
Pórus Po3 anterio-laterálne v alebo na línii medzi štetinami Z3-Z4, ale bližšie k
Z4 (12).
11.Štetina Z3 má dvojnásobnú dĺžku štetiny Z2; J4 dosahuje predný okraj chrbtovej
jamky. Idiosoma: ♀ 272 µm ....... Zercon parivus Moraza, 1991.
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12.Všetky štetiny sú hladké, približne rovnakej dĺžky, okrem štetín J6, Z4 a S4,
ktoré sú 2,5krát viac rozšírené. Idiosoma: ♀ 497 – 545 µm ....... Zercon
lindrothi Lundqvist a Johnston, 1986.
13.Pórus Po3 stojí mierne v hrúbkovej línii štetín Z3 a Z4, takmer pri hrúbkovej
línii štetín Z4 a J4 (14).
Pórus Po3 malý, stojí mierne pri Z4 štetine, patrí do línie spájajúcej štetiny Z3
a Z4, je bližšie k štetine Z4 (15).
14.Štetiny Z1 a J1 sú krátke; S1 o 1/3 dlhšia ako ostatné; Z2 a J2 sú rovnakej dĺžky
ako Z1 a J1; S2 je dlhšia ako S1. Veľkosť druhu: 410x290 µm ....... Zercon
dubius Mihelčič, 1957.
15.Štetiny S1-S5 sú dlhšie ako štetiny Z1-Z2 alebo J1-J5, ktoré sú všetky krátke;
štetiny Z1-Z2 sú krátke; Z3-Z5 sú dlhé; J1-J5 sú krátke a hladké (všetky krátke
štetiny sú hladké a špicaté). Idiosoma: ♀ 342 μm ....... Zercon suecicus
Mihelčič, 1957.
16.Pórus Po3 nachádza sa pod líniou spájajúcou základne štetín I5 a Z4 (17).
Pórus Po3 nachádza sa nad líniou spájajúcou štetiny I5 a Z4 (18).
17.Väčšina štetín krátkych; štetiny J6, Z4 a S4 sú pretiahnuté, majú distálne ostne
s hyalínovým zakončením; štetina Z3 s nezvyčajnou pozíciou, ktorá spája líniu
základní štetín I3 a Z4; pórus Po3 bližšie k štetine Z4. Idiosoma: ♀ 455–485
µm ....... Zercon atypicus Ujvári a Calugar, 2010.
Štetiny I3 a Z3 pretiahnuté; štetiny Z3 a S3-S4 dlhé; štetiny Z1-Z2 a S1 tupo
končiace; pórus Po3 v blízkosti Z4 štetiny. Idiosoma: ♀ 338-413 µm .......
Zercon cretensis Ujvári, 2008.
18.Štetiny I1-I2, Z1-Z2, S1-S2 krátke, s jedným ostňom; I3 krátke, s viacerými
ostňami; I4-I5 štetiny sú stredne dlhé, s hyalínovým zakončením. Idiosoma: ♀
448–480 µm ....... Zercon similifoveolatus Ujvári a Calugar, 2010.
Štetiny I1-I2 sú hladké a krátke; štetiny I3-I6 hrubé; v štetinovom rade Z štetiny
Z1-Z2 krátke a jednoduché; Z3-Z4 sú silnejšie ako ostatné štetiny; Z5 krátka
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a ostnatá. Idiosoma: ♀ 403–454 µm ....... Zercon marinae Ujvári a Calugar,
2010.
19.Pórus Po3 sa nachádza na línii spájajúcej štetiny I5-Z4 (20).
Pórus Po3 medzi štetinami Z4 a I5 (21).
20.V štetinovom rade Z je štetina Z1 krátka s jedným ostňom; Z2-Z5 vybavený
viacerými ostňami ako Z1 štetina; pórus Po3 v blízkosti I5. Idiosoma: ♀ 403–
429 µm ....... Zercon magdae Ujvári a Calugar, 2010.
Na štetinovom rade I štetiny I1-I2 sú krátke a hladké; I3 štetina dlhšia
a osrstená; štetina I6 dlhá a hladká; pórus Po3 nad vonkajšími chrbtovými
dutinami. Idiosoma: ♀ 435-470µm ....... Zercon serenoides Blaszak
a Polaňska, 1998.
Štetiny I1-I3 kratšie; I4-I6 silnejšie, ostnaté; štetiny Z1-Z2 podobné ako I1
štetina. Idiosoma: ♀ 490 µm ....... Zercon wisniewski Blaszak a Skorupski,
1992.
Štetina I2 tak isto krátka ako I1; I3-I5 dvakrát tak dlhé ako Z2; I6 štetina veľmi
dlhá; Z1, Z2, I1 sú rovnakej veľkosti. Idiosoma: ♀ 346 µm ....... Zercon
echinatus Schweizer, 1922.
Štetina S3 hladká; štetiny J4-J5 krátke, hladké a ihlovité; pórus Po3 nad
vonkajšou chrbtovou jamkou ....... Zercon lepurus Blaszak, 1979.
21.Štetiny I1-I4, Z1-Z2 a S1-S2 sú krátke a hladké; I5 štetina je dlhá (podobne ako
S3), dosahuje ku chrbtovým jamkám. Idiosoma: 460 µm ....... Zercon
polonicus Blaszak a kol., 2007.
Na zadnej strane chrbtového štítu sú štetiny I1-I2, Z1-Z2, S1-S2 a Z5, ktoré sú
krátke a hladké; I3-I4 a Z3 sú dlhé, slabo osrstené; štetiny S1-S2 posunuté do
stredu ich vrcholy nedosahujú okraj idiozómu; pórus Po3 bližšie k Z4
štetine ....... Zercon ponticus Balan, 1991.
22.Pórus Po3 predne na líniu spájajúcu štetiny Z4 a I5 (23).
Pórus Po3 cez líniu štetín I5-Z4 (24).
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23.Štetiny I1-I5 krátke a hladké; Z1-Z3 rovnaké ako I1-I5; Z3 nesiaha po bázu
štetiny Z4; štetiny I6 a Z4 sú dlhé; pórus Po3 sa posúva bližšie k štetine Z4.
Idiosoma: ♀ 417-434 µm ....... Zercon ozkani Urhan a Ayyildiz, 2003.
24.Štetinový rad Z všeobecne hladký; štetiny Z3-Z4 ostnaté; Z1-Z2 najkratšie zo
všetkých; štetina Z5 mierne dlhšia ako I5. Idiosoma: ♀ 480-497 µm. .......
Zercon moldavicus Calugar, 2015.
V štetinovom rade I je iba I1 štetina krátka, ostatné sú veľmi dlhé; marginálne
štetiny sú hladké a dlhé. Veľkosť: 457 µm ....... Zercon aniellae Solomon,
1984.
Štetina I2 strednej dĺžky; I3-I5 sú niekoľkokrát dlhšie ako štetina Z2, pričom I5
je najkratšia; Z3 je dvakrát taká dlhá ako Z2 štetina. Veľkosť: 438 µm .......
Zercon sylvii Solomon, 1982.
25.Pórus Po3 nachádza sa anterolaterálne k štetine J5 (26).
Pórus Po3 leží v línii spajajúcej štetiny Z4 a J5 (27).
26.Štetiny J1-J2 zúbkaté; J1, Z2 a S2 veľmi podobné; centrálne podonotálne štetiny
sú hladké a ihlovité. Idiosoma: ♀ 415-440 µm ....... Zercon cavatus Ujvári,
2010.
27.Štetiny S1, Z1 a J1 sú veľmi krátke; J1-J6 štetiny sú dlhšie, ale najdlhšia zo
všetkých je J6; S1-S2 krátke; S3 stredne dlhá; iba S4 veľmi dlhá. Veľkosť: 646
µm ....... Zercon propinquus Mihelčič, 1958.
28.Pórus Po3 pod líniou spájajúcou štetiny Z4-J5 (29).
Póry Po3 ležia nad líniou spájajúcou štetiny Z4-J5 (30).
29.Štetina S1 chýba; marginálne štetiny sú ostnaté; J5 je veľmi dlhá; najdlhšia
štetina je Z4 ....... Zercon hercynicus Halašková, 1969.
Báza štetiny J4 spojená s líniou štetiny Z4; štetina J2 ostnatá; S2 nedosahuje
bázu štetiny S3; štetiny J3-J5 s hyalínovým zakončením ....... Zercon juvarae
Ivan a Calugar, 2004.
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Štetina J1; J2, S1-S2 a Z1-Z2 sú hladké, ihlovité; štetina J6 je ostnatá, dlhá
s hyalínovým zakončením. Idiosoma: ♀ 425–455 µm ....... Zercon

laczii

Ujvári, 2010.
Štetiny J1-J3 sú hladké a krátke; J4-J6 sú dlhé; Z1 a Z2 štetiny sú krátke
a hladké; Z5 je ostnatá. Idiosoma: ♀ 439-467 µm ....... Zercon burdurensis
Urhan, 2000.
30.Štetina S1 absentuje; J1-J5, Z1, Z2, Z5 a S2 sú krátke a hladké; všetky
marginálne štetiny sú krátke a hladké. Idiosoma: ♀ 445-467 μm ....... Zercon
inonuensis Urhan, 2007.
31.Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny Z4-J5 (32).
Pórus Po3 leží medzi štetinami Z4-J5 (33).
Pórus Po3 spája líniu štetín Z4-J5 (34).
32.Štetina J1 husto ostnatá; J2 menej ostnatá; ostatné štetiny krátke a ostnaté;
štetina S2 je riedko ostnatá; S3-S4 chýbajú. Idiosoma: ♀ 408-419 μm .......
Zercon sklarsimilis Karaca, 2015.
Štetiny J1-J2, Z1-Z2 a S1 hladké; J3-J4 jemne ostnaté; J5 štetina krátka; J6 dlhá
s hylínovým zakončením a ostnatá; Z3 a S4 podobné J6 štetine. Idiosoma: ♀
457-490 μm ....... Zercon thracicus Urhan a Karaca, 2016.
Štetina S2 hladká a rovnako dlhá ako S1; marginálne štetiny sú hladké a krátke;
jeden pár štetín na vetroanálnom štíte. Idiosoma: ♀ 416 μm ....... Zercon
ignobilis Blaszak, 1979.
Štetina J5 leží na línii spájajúcej štetiny Z4-Z4; dorzálne jamky sú veľké
a dobre sklerotizované; štetina S2 dosahuje okraj opistonóta ....... Zercon
hibericus Mihelčič, 1960.
Všetky štetiny okrem J1 a štetinového radu R, sú hladké; J3-J5 sú dlhé
s hyalínovým zakončením; J6 je podobná J3-J5 štetinám. Idiosoma: ♀ 393–400
µm ....... Zercon istanbulensis Duran a Urhan, 2014.
33.Štetiny Z1, J1-J2 sú krátke; J2 je dvakrát tak dlhá ako J5; Z2 štetina je línii
medzi štetinami S2-J3 ....... Zercon salmaticensis Mihelčič, 1962.
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Štetina S1 krátka; S2 najmenej dvakrát tak dlhá ako S1 štetina; pórus Po3 sa
nachádza v blízkosti vonkajšej jamky ....... Zercon similis Sellnick, 1958.
Štetina J3 je o niečo dlhšia ako J1, J2; najdlhšie sú však J4 a J5, ktoré sú dlhšie
aj ako J3 štetina; Z4 a S4 štetiny sú rovnako dlhé. Idiosoma: ♂ 360x270 .......
Zercon diessenhofeneri Schweizer, 1961.
34.Štetiny S1 a S2 sú krátke, S2 je o niečo dlhšia ako S1; S4 je najdlhšia štetina
a nepresahuje svojou dĺžkou cez okraj; Z1 a Z2 krátke; Z3 dlhá, ale kratšia ako
Z4 ....... Zercon brixinensis Mihelčič, 1958.
35.Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny J4-Z4 (36).
Pórus Po3 leží medzi Z4 a J4 (37).
36.Štetinový rad J má 6 párov; štetinový rad Z 5 párov štetín; všetky štetiny na
opistonóte sú hladké. Idiosoma: ♀ 447–469 µm ....... Zercon filiformis Urhan
a Karaca, 2016.
Štetina J5 jedna z najkratších; Z3 dlhšia ako Z4 štetina; Z5 dvakrát tak dlhá ako
štetiny z J radu. Idiosoma: ♀ 509–558 µm ....... Zercon curryi Moraza a Bolger,
2009.
Štetiny Z3-Z5, S3-S5 sú silnejšie; Z3 a S3 sú trikrát tak dlhé ako štetina Z1.
Idiosoma: ♀ 547–578 µm ....... Zercon darai Moraza a Bolger, 2009.
Štetiny J2 a J4-J5 sú hladké; Z3 nedosahuje bázu štetiny Z4; S2 štetina hladká.
Idiosoma: ♀ 440-513 µm ....... Zercon serratus Urhan, 2001.
Štetina J1 krátka a hladká; J2-J6 dlhé a ostnaté s hyalínovým zakončením; Z2-Z4
štetiny dlhé. Idiosoma: ♀ 507-538 µm ....... Zercon delicatus Urhan a Ekiz,
2002.
Štetina S2 dlhá a ostnatá s hyalínovým zakončením; J5 leží pod líniou štetín Z4Z4. Idiosoma: ♀ 480–535 µm ....... Zercon solenites Haarlov, 1942.
Štetiny S3-S4, Z3-Z4 a I6 sú veľké; J1-J2, Z5 a S2 sú hladké; pórus Po3 bližšie
k štetine Z4. Idiosoma: ♀ 454 -504 µm ....... Zercon hemibricatus Skorupski
a Luxton, 1996.
Štetiny Z1, S1 a J1 sú rovnaké; J1-J5 veľmi malé; S2 je dlhšia ako S1 štetina.
Veľkosť: 612x460 ....... Zercon firmus Mihelčič, 1958.
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Štetina S4 silná; Z1-Z2 sú krátke; Z3 silná a dvakrát tak dlhá ako Z2, ktorá je
rovnako dlhá ako Z4-Z5 štetiny ....... Zercon deficiens Mihelčič, 1958.
37.Štetiny Z3 a S4 asi o polovicu tak dlhé ako S5 a ihlovité, hladké; štetina J4
ihlovitá, hladká a krátka; S5 a J5 s jemnými chĺpkami a na konci špachtľovité.
Idiosoma ♀ 480-495 μm ....... Zercon spatulatus C.L. Koch, 1839.
Notogaster posiaty malými jamkami na kaudálnej strane; dorzálne štetiny široké
a husté. Idiosoma ♀ 530 až 560 μm ....... Zercon tergestinus Mihelčič, 1964.
Štetina S2 dvakrát tak dlhá ako S1; S3 dlhšia ako S2; S4 dlhšia ako S3; Z1 a Z2
štetiny sú krátke; Z3 dvakrát tak dlhá ako S2; Z4 kratšia ako S4 ....... Zercon
variatepictus Mihelčič, 1958.
J5 štetina je medzi vonkajšou a vnútornou jamkou; pórus Po3 priamo nad
vonkajšou jamkou. Idiosoma: 495 μm ....... Zercon fallax Mihelčič, 1957.
Štetiny I1-I3, Z1-Z2 a S1-S2 sú krátke; štetina S3 dlhá; ostatné štetiny sú ostnaté
a dlhé. Idiosoma: 460-500 μm ....... Zercon peltatoides Halašková, 1970.
38.Pórus Po3 nad líniou štetín Z4 and J4 (39).
Pórus Po3 leží pod líniou spájajúcou štetiny Z4-J4 (40).
39.Štetiny J2, J1 a Z1 sú hladké; J4 a J5 jemne ostnaté s hyalínovým zakončením;
Z4 štetina jemne ostnatá ....... Zercon embersoni Blaszak 1985.
40.Štetiny Z1 a J1 sú hladké a krátke; J2 hladká a krátka; štetiny na opistonóte sú
dlhé; Z3 dosahuje bázu štetiny Z4; Z5 krátka. Idiosoma: ♀ 460-474 μm .......
Zercon salmani Urhan, 2002.
Štetiny S2 a S3 s hyalínovým zakončením; S2 dlhá. Idiosoma: ♀ 402-528 μm
....... Zercon septemporus Urhan, 2001.
Štetina S2 s hyalínovým zakončením; Z5 krátka a hladká; J3 dosahuje bázy
štetiny J4; pórus po3 posunutý smerom k štetine Z4. Idiosoma: ♀ 379-500 μm
....... Zercon nemoralis Urhan, 2001.
41.Pórus Po3 spája líniu štetín Z4-J4 (42).
Pórus Po3 sa nachádza pred alebo na línii Z4-J4 (43).
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42.Štetiny S1, Z1-Z2 a J1-J5 sú všetky krátke; S2 je o niečo dlhšia ako S1; Z3 je
dlhšia ako Z2; S3, S4 a J6 sú všetky dlhé. Veľkosť: 650x515μm ....... Zercon
johannensis Mihelčič, 1958.
43.V štetinovom rade S chýba štetina S4; štetiny S2, S3 sú veľmi krátke; pórus Po3
sa nachádza medzi Z4 a vonkajšou dorsálnou jamkou. Idiosoma: ♀ 495 μm .......
Zercon nivalis Schweizer, 1961.
44.Pórus Po3 leží na línii spájajúcej štetiny Z4-I4 (45).
Po3 nie je zreteľne viditeľný (46).
45.Štetiny J6, Z4, S3-S4 s hyalínovým zakončením; jeden pár štetín na
vetroanálnom štíte; štetina S2 hladká a rovnako dlhá ako S1 ....... Zercon
separatus Urhan, 2001.
Štetiny I1-I2 a Z1-Z2 sú hladké a krátke; I3-I6 dlhé a ostnaté; Z3 dosahuje bázu
štetiny Z4. Idiosoma: ♀ 381-417 μm ....... Zercon turcicus Urhan, 1993.
Na zadnom dorzálnom štíte štetiny I1-I2, Z1, Z2, Z5 a S1 sú hladké; S2
o polovicu presahuje zadný okraj štítu. Idiosoma: ♀ 513-576 μm ....... Zercon
karadaghiensis Balan, 1992.
Štetiny J1-J2, Z1-Z2 a S1sú krátke; J3-J5 trikrát dlhšie ako štetina J1; Z3-Z4
a S4 sú dlhé a chlpaté; pórus Po3 bližšie k štetine Z4. Idiosoma: 398-428 μm
....... Zercon hispanicus Urhan a spol., 2014.
Štetina S2 hladká a dvakrát tak dlhá ako S1; I3-I5 a Z3 osrstené a vybavené
hyalínovými púzdrami ....... Zercon vagabundus Karg, 1971.
46.Štetiny s1 absentujú; povrch opistonóta so stredne dlhými štetinami. Idiosoma:
♂ 345 μm ....... Zercon myriasetosus Ujvári, 2010.
47.Pórus Po3 leží medzi líniou spájajúcej štetiny Z4-I5 (48).
Pórus Po3 medzi štetinami I3-Z4 (49).
Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny Z4 a I3 (50).
48.Štetina Z5 v blízkosti I6; Z3 krátka; Z4 a I5 stojace v jednej línii. Idiosoma: ♀
495 μm ....... Zercon forsslundi Sellnick, 1958.
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49.Na dorzálnom štíte štetiny I1-I2, Z1-Z2 a S1 hladké, ihlovité; I6, S3-S4 štetiny
dlhé; Z5 tenká. Dĺžka tela: ♀ 0,47-049 ....... Zercon asymetricus Balan, 1991.
50.Štetina I1 ostnatá; I2 dlhšia a ostnatá; I3 dlhá; I6 dlhá a hladká; Z5 štetina hladká
a asi dvakrát kratšia ako I6 štetina; pórus Po3 bližšie k štetine Z4. Idiosoma: ♀
460-505 μm ....... Zercon villosus Blaszak a Polaňska, 1998.
51.Pórus Po3 leží pred štetinou Z4 (52).
Pórus Po3 na vnútornej strane blízko pri Z4 (53).
52.Vzdialenosť medzi jednotlivými základňami štetín J1-J1, J2-J2 a J3-J3 je
abnormálne veľká, vzdialenosť základne J2-J2 je skoro dvakrát tak veľká ako
Z2-J2. Idiosoma ♀ 560 μm ....... Zercon diversipilis Mihelčič, 1962.
53.Len štetiny S2, S3 a Z1, Z2 sú krátke; Z3 je trikrát tak dlhá ako Z2; S4 presahuje
okraj štítu; J4 štetiny ležia medzi vnútornými a vonkajšími dorzálnymi jamkami.
Idiosoma ♀ 480 μm ....... Zercon inornatus Willmann, 1943.
54.Pórus Po3 leží blízko pri štetine Z4 (55).
Pórus Po3 vnútri pred Z4 (56).
Pórus Po3 leží zvonka od štetiny Z4 (57).
55.Štetina Z5 skrátená a rovnako dlhá ako Z3; štetiny J5, Z4 a S5 sú dlhšie ako
ostatné štetiny; pórus Po3 leží vo vnútri spojovacej línie Z4-Jx. Idiosoma ♀ 538
μm, ♂ 432 μm ....... Zercon lischani Schweizer, 1961.
56.Štetina S3 dvakrát tak dlhá ako Z2; S4o niečo dlhšia ako Z3 štetina; Z4 dlhšia
ako S5. Idiosoma ♀ 430 až 460 μm ....... Zercon storkani Halašková, 1970.
57.Štetina S3 relatívne dlhá; S3 rovnako dlhá ako Z3; pórus Po3 môže zasahovať
do línie štetín Z4 a S4. Idiosoma ♀ 480 μm ....... Zercon occultus Błaszak,
1972.
58.Pórus Po3 mediálne na línii spájajúcej štetiny S4-S5 (59).
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Pórus Po3 mediálne k línii spájajúcej S4 a S5, v blízkosti S4 (60).
59.Štetinový rad J má štetiny hladké, krátke a jemne pílovité; Z3-Z4 a S2 podobné
štetinám štetinového radu J; štetiny Z4-Z5 a S3-S5 pretiahnuté. Idiosoma: ♀
440-475 µm ....... Zercon albanicus Ujvári, 2010.
60.Štetinový rad J má štetiny hladké, krátke a pílovité, sú podobné štetinám Z1-Z2
a S1-S2; S3 je trikrát dlhšia ako ostatné; Z3-Z5 a S4-S5 sú v dĺžke podobné.
Idiosoma: ♀ 460 µm ....... Zercon elongatus Ujvári, 2010.
61.Pórus Po3 na línii štetiny J5 siahajúci nad rámec zadného rozpätia opistonóta
(62).
Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny J5–Z3 (63).
62.Štetiny J1 a Z1 na opistonóte sú krátke, rovné a ihlovité; špičky J2 sú chlpaté;
J3-J5 s dlhými riedkymi tŕňmi; J6 dlhé, konce riedko ostnaté. Idiosoma: ♀ 419451 µm ....... Zercon plumatopilus Athias-Henriot, 1961.
63.Štetiny J1-3, Z1-2, S1-2 sú hladké a ihlovité; J4 jemne ostnatá; J6 a Z4 podobné
štetcom, jemne ostnaté; Z5 štetina krátka a jemne ostnatá. Veľkosť: ♂ 327
µm ....... Zercon sklari Balan, 1992.
64.Pórus Po3 na línii spájajúcej štetiny J4–S4 (65).
Pórus Po3 nižšie na línii spájajúcej štetiny Z5 a S4 (66).
Pórus Po3 leží pod líniou spájajúcou štetiny S4-Z4 (67).
65.Štetiny J1, Z1 a S1 hladké; J2-J5 jemne ostnaté; J6 dlhá, jemne ostnatá
s hylínovým zakončením; Z4 podobná ako J6 štetina; S3 absentuje; S4 krátka.
Idiosoma: ♀ 423–440 µm ....... Zercon geliboluensis Karaca and Urhan, 2016.
66.Podonotálna štetina S1 prítomná, posterocentrálny povrch opistonóta s
maximálne 4-5 dlhými (95-115 μm) dodatkovými štetinami ....... Zercon
bisetosus Balan, 1995.
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67.Štetiny J1-J5 sú dlhé a jemne ostnaté; J6 dlhá, ostnatá s hylínovým zakončením;
Z1-Z3 rovnaké štetinám J1-J5; S4 rovnaká J6 štetine. Idiosoma: ♀ 490-508 μm
....... Zercon kackaricus Urhan a Ekiz, 2002.
68.Pórus Po3 v trojuholníku definovanom štetinami J4, J5 a Z4 (69).
Pórus Po3 a vonkajšie dorzálne jamky ležia vedľa seba v jednom rade (70).
69.Štetina Z4 rovnako dlhá ako okrajové štetiny S5 a J5; S1 a S2 sú približne
rovnakej dĺžky; zvyšok štetín ostnatý a distálne rozšírený. Idiosoma: ♀ 510-560
μm ....... Zercon colligans Berlese, 1920.
70.Štetina Z4 je veľmi dlhá, presahuje štít; Z4 a vonkajšie dorzálne jamky ležia
vedľa seba v jednom rade; vzdialenosť medzi Z2 až Z3 je menšia ako medzi Z2
až Z1. Idiosoma: ♀ 450-504 μm ....... Zercon sarasinorum Schweizer, 1949.
71.Pórus Po3 leží na alebo pred líniou spájajúcou Z6-J4 (72).
Pórus Po3 leží pod líniou spájajúcou štetiny Z3 a I5 (73).
72.Štetina S3 tak dlhá ako vzdialenosť S4 až S3 alebo o trocha dlhšia; pórus Po2
leží zvonka vedľa Z2. Idiosoma: ♀ 390-450 μm ....... Zercon triangularis C. L.
Koch, 1836.
73.Štetiny Z1, Z2, J1 a J2 sú pomerne krátke; ostatné štetiny sú pomerne dlhšie.
Idiosoma ♀ 375 μm ....... Zercon tuberosus Willmann, 1936.
74.Pórus Po3 sa nachádza medzi štetinovými riadkami J a Z (75).
Pórus Po3 sa nachádza medzi štetinovými radmi Z a S (76).
75.Štetiny J4 a J5 dlhšie, dlhšia z nich je J5; Z2 a Z3 rovnakej dĺžky, hladké
a ihlovité; pórus Po3 sa nachádza na línii spájajúcej štetiny Z4 a J5 alebo na línii
spájajúcej štetiny Z3 a Z4. Idiosoma: ♂ 540 μm ....... Zercon paenenudus
Athias-Henriot, 1961.
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Všetky štetiny štetinového radu J sú krátke, hladké a ihlovito zakončené; štetiny
Z3 a Z4 2,5krát dlhšie ako Z1 štetina. Idiosoma: ♀ 389–416 μm ....... Zercon
hugoi Moraza, 2006.
Štetiny J1-J5 veľmi podobné v dĺžke; Z2 a Z3 veľmi rozdielne, predovšetkým
v dĺžke: štetiny Z1-Z2 hladké, Z3-Z5 a S4-S5 sú silnejšie; pórus Po3 sa
nachádza za čiarou spájajúcou štetiny Z4 a J4 alebo na línii spájajúcej J5 a
Z4. Idiosoma: ♀ 558-593 μm ....... Zercon tenerifensis Moraza, 2006.
Štetiny J1-J5, Z1, Z2, Z5 a S1-S3 sú krátke a hladké; J6, Z3-Z4 a S4 sú dlhé,
ostnaté s hylínovým zakončením; pórus Po3 sa nachádza na línii spájajúcej
štetiny Z4-J5, nachádza sa bližšie k štetine Z4. Idiosoma: ♀ 423-433 μm .......
Zercon anatolicus Urhan, 2008.
76.Štetiny J1-J5 sú rovnakej dĺžky, sú krátke a ihlovité; Z1 a Z2 rovnaké v dĺžke
štetine J1; pórus Po3 sa nachádza laterálne k línii spájajúcej štetiny Z3 a Z4.
Idiosoma: ♀ 513-574 μm ....... Zercon subguttulatus Moraza a Bolger,
2009.
Štetina Z3 dlhá, dosahuje bázu štetiny Z4; S2 a S3 štetiny dlhé; J4 štetina krátka.
Idiosoma ♀ 595 až 615 μm ....... Zercon montanus Willmann, 1943.
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3. Zoznam druhov
V zozname druhov sú abecedne zoradené druhy, ktoré nebolo možné zaradiť do
kľúča európskych druhov kvôli nedostatočnému opisu (tab. 1).
Tab. 1: Nezaradené európske druhy rodu Zercon.

Zercon abaculus
Koch, 1839
Zercon aberrans
Mihelčič, 1960
Zercon alpestris
Mihelčič, 1964
Zercon alpinus
Willman, 1953
Zercon andrei
Sellnick, 1958
Zercon anomalus
Willman, 1953
Zercon austriacus
Sellnick, 1959
Zercon badensis
Sellnick, 1949
Zercon balearicus
Athias-Henriot, 1961
Zercon blesti
Evans, 1954
Zercon brachysetosus
Balan, 1992
Zercon capillatus
Berlese, 1914
Zercon ciliatus
Koch, 1839
Zercon crinitus
Berlese, 1920
Zercon curiosus
Tragardh, 1910
Zercon danyii
Ujvári, 2010
Zercon elegantulus
Ujvári, 2010
Zercon festivus
Koch, 1839
Zercon forliensis
Sellnick, 1944

Zercon guadarramicus
Mihelčič, 1960
Zercon guttulatus
Athias-Henriot, 1961
Zercon incompletus
Balan, 1995
Zercon italicus
Sellnick, 1944
Zercon jurassicus
Schweizer, 1961
Zercon keiseri
Schweizer, 1949
Zercon klingei
Mihelčič, 1960
Zercon kosovina
Kontschán, 2006
Zercon lanceolatus
Ujvári, 2010
Zercon obtusus
Nesbitt, 1951
Zercon ornatus
Berlese, 1903
Zercon osmaneliensis
Urhan, 2008
Zercon ovalis
Balan, 1992
Zercon pavidus
Koch, 1839
Zercon pustulescens
Athias-Henriot, 1961
Zercon ratisbonensis
Sellnick, 1944
Zercon rhoi
Valle, 1965
Zercon shcherbakae
Balan, 1994
Zercon schweizeri
Sellnick, 1944
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Zercon suecicoides
Schmolzer, 1956
Zercon suecicus var. Squamornatus
Sellnick, 1944
Zercon tauricus
Balan, 1991
Zercon tekirdagensis
Urhan-Karaca, 2016
Zercon tirolensis
Sellnick, 1968
Zercon trigonus
Berlese, 1904
Zercon vitiosus
Mihelčič, 1962
Zercon zangherii
Sellnick, 1944

4. Obrázkové prílohy

Zercon abaculus (Ujvári, 2008)

Zercon arcuantus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon annielae (Solomon, 1984)
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Zercon armiger (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon armiger (Mašán a Fenďa, 2004).

Zercon athiasi (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon asymetricus (Balan, 1991)
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Zercon badensis japonicus (Aoki, 1964)

Zercon baloghi (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon bartosi (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon berlesei (Mašán a Fenďa, 2004)
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Zercon beleviensis (Urhan, 1998)

Zercon brixinensis (Mihelčič, 1960)

Zercon blaszaki (Solomon, 1982)
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Zercon bisetosus (Balan, 1992)

40

Zercon brachysetosus (Balan, 1992)

Zercon bulgaricus (Balogh, 1961)

Zercon burdurensis (Urhan, 2000)

41

Zercon carpathicus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon caucasicus (Blaszak, 1979)

Zercon colligans (Berlese, 1920)

42

Zercon colligans (Berlese, 1920)

Zercon curiosus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon dampfi (Mašán a Fenďa, 2004)

43

Zercon deficiens (Mihelčič, 1960)

Zercon delicatus (Urhan et Ekiz, 2002)

)

Zercon delicatus (Urhan et Ekiz, 2002)

Zercon diessenhofeneri (Schweizer, 1961)

44

Zercon dirersipilis (Mihelčič, 1962)

Zercon dubius (Mihelčič, 1958)

Zercon disparipila (Athias Henriot, 1961)

45

Zercon dzobavi (Balan & Vinnik, 1993)

Zercon echinatus (Schweizer, 1922)

46

Zercon echinatus (Karg, 1993)

Zercon embersoni (Blaszak, 1985)

)

Zercon fageticola (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon fallax (Mihelčič, 1958)

47

Zercon firmus (Mihelčič, 1960)

Zercon foveolatus (Mašán a Fenďa, 2004)

)

Zercon franzi (Mihelčič, 1957)

Zercon forsslundi (Sellnick, 1958)

48

Zercon gregalis (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon gurensis (Mašán a Fenďa, 2004)

)

Zercon horsaensis (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon horsaensis (Mašán a Fenďa, 2004)

49

Zercon hungaricus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon helveticus (Schweizer, 1961)

)

Zercon hemimbricatus (Skorupski et Luxton, 1996) Zercon hemimbricatus (Skorupski et Luxton, 1996)

50

Zercon johannensis (Mihelčič, 1960)

Zercon incompletus (Balan, 1995)

Zercon italicus (Sellnick, 1944)

51

Zercon joduthae (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon jurassicus (Schweizer, 1961)

52

Zercon kackaricus (Urhan et Ekiz, 2002)

Zercon kackaricus (Urhan et Ekiz, 2002)

Zercon karadaghiensis (Balan, 1992)

53

Zercon keiseri (Schweizer, 1949)

Zercon latissimus (Mašán a Fenďa, 2004)

54

Zercon lindrothi (Lundquist et Johnson, 1974)

Zercon lischanni (Schweizer, 1961)

55

Zercon moldavicus (Calugar, 1997)

Zercon montanus (Willmann, 1943)

56

Zercon montigenus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon moravicus (Mašán a Fenďa, 2004)

)

Zercon myriasetosus (Ujvari, 2010)

Zercon myriasetosus (Ujvari, 2010)

57

Zercon navarrensis (Moraza, 1989)

Zercon nemoralis (Urhan, 2001)

)

Zercon nemoralis (Urhan, 2001)

58

Zercon nivalis (Schweizer, 1961)

Zercon orszaghorum (Mašán a Fenďa, 2004)

59

Zercon ovalis (Balan, 1992)

Zercon ozkani (Urhan & Ayyildiz, 1993)

Zercon ozkani (Urhan & Ayyildiz, 1993)

60

Zercon peltatus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon parivus (Moraza, 1991)

Zercon peltatus (Mašán a Fenďa, 2004)

61

Zercon pinicola (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon perforatulus (Berlese, 1904)

)

Zercon propinquus (Mihelčič, 1958)

Zercon polonicus (Blaszak, 1970)

62

Zercon ponticus (Balan, 1991)

Zercon romagniolus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon salmani (Urhan, 1992)

63

Zercon salmatucensis (Mihelčič, 1962)

Zercon salmani (Urhan, 1992)

Zercon sarasinorum (Schweizer, 1949)

64

Zercon separatus (Urhan, 2001)

Zercon separatus (Urhan, 2001)

)

Zercon septemporus (Urhan, 2001)

Zercon septemporus (Urhan, 2001)

65

Zercon serenoides (Blaszak et Polaňska, 1998)

Zercon serenus (Mašán a Fenďa, 2004)

)

Zercon serratus (Urhan, 2000)

Zercon serratus (Urhan, 2000)

66

Zercon shcherbakae (Balan, 1994)

Zercon shcherbakae (Balan, 1994)

Zercon schweizeri (Sellnick, 1944)

67

Zercon similis (Sellnick, 1958)

Zercon sklari (Balan, 1992)

68

Zercon slovacus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon spatulatus (Koch, 1839)

Zercon suecicus (Mihelčič, 1958)

Zercon supinus (Mihelčič, 1957)

)

69

Zercon sylvii (Solomon, 1982)

Zercon tatrensis (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon tatrensis (Mašán a Fenďa, 2004)

70

Zercon tematinensis (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon tauricus (Balan, 1991)

)

Zercon tirolensis (Mihelčič, 1958)

Zercon triangularis (Mašán a Fenďa, 2004)

71

Zercon turcicus (Urhan et Ayyildiz, 2003)

Zercon turcicus (Urhan et Ayyildiz, 2003)

)

Zercon vacuus (Mašán a Fenďa, 2004)

Zercon varialepiclus (Mihelčič, 1960)

72

Zercon vitiosus (Mihelčič, 1962)

Zercon villosus (Blaszak et Polaňska, 1998)

)

Zercon wisniewskii (Blaszak et Skorupski, 1992)

Zercon wisniewskii (Blaszak et Skorupski, 1992)

73

)
Zercon zalawaiensis (Sellnick, 1944)
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Záver
Zercony sú unikátna a jedinečná mnohopočetná skupina článkonožcov, ktorých
počet sa neustále zvyšuje o novoobjavené jedince. Determinácia rodu je v súčastnosti
založená na chaetotaxii a porotaxii dorzálnych štítov dospelých jedincov.
Spracovaním originálnych opisov bol vypracovaný determinačný kľúč druhov rodu
Zercon, ktoré sa vyskytujú v Európe. V determinačnom kľúči európskych druhov je
v bakalárskej práci uvedených 93 druhov. Niektorí autory neuvádzajú pri opise druhu
dostatočné množstvo informácii na určenie. Preto pri mnohých druhoch rodu bude
v budúcosti potrebné štúdium typoveho materiálu.
Práca nadväzuje na bakalársku prácu z roku 2018 (Lenka Ozimá), kde bol
spracovaný katalóg európskych druhov. V tejto práci bol determinačný kľúč európskych
druhov inšpirovaný hlavne touto prácou a rozšírený o niekoľko druhov.
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