
BRACHYOPA Meigen, 1822 
 
Määrityskaava 
 
1a Selkä ainakin sivuilta selvästi vaalea, punertavan ruskea (kuva 491). → 2 
1b Selkä kokonaan tumma, väriltään sinertävän harmaasta mustaan, mutta postalar callus ja humerus voivat olla vaaleam-

pia (kuva 492). → 6 
 
2a Katepisternumin yläosa karvaton. → 3 
2b Katepisternumin yläosassa pitkiä ohuita karvoja. → 4 
 
3a Tuntosarven 3. jaokkeessa suuri aistikuoppa (kuva 710). 

Pisimpien aristan karvojen pituus 2-3 aristan tyven 
paksuutta (kuva 710). Naaman alaosa voimakkaasti 

pidentynyt, suhde A/B yli 0,5 (kuva 711). Anepisternumin 
takaosassa mustia sukasia. Takaruumiin keskellä yleensä 
heikko tumma pitkittäisjuova. Koiraan genitaaleissa 
hypandriumin tyvi paksu ja uurteinen (kuva 712) ja lingula 
lyhyempi kuin sivu-uloke (kuva 713). (Oletus: Naaraan 

takaruumis selvästi leveyttään pitempi). 
 Brachyopa zhelochovtsevi Mutin, 1998 
3b Tuntosarven 3. jaokkeessa pieni aistikuoppaa (kuva 714). 

Pisimpien aristan karvojen pituus 3-4 aristan tyven paksuutta 
(kuva 714). Naaman alaosa selvästi pidentynyt, suhde A/B 
alle 0,45 (kuva 715).  Anepisternumin takaosassa yleensä 
vain vaaleita karvoja. Takaruumiin keskellä yleensä selvä 
tumma pitkittäisjuova. Koiraan genitaaleissa hypandriumin 

tyvi paksu ja uurteinen (kuva 487 ja kuva 716) ja lingula yhtä 
pitkä kuin sivu-uloke (kuva 717). Naaraan takaruumis selvästi 
leveyttään pitempi (kuva 488). 

 Brachyopa testacea (Fallén, 1817) 
3c Tuntosarven 3. jaokkeessa pieni aistikuoppaa. Pisimpien 

aristan karvojen pituus 2,5-3,5 aristan tyven paksuutta. Naa-
man alaosa heikosti pidentynyt, suhde A/B alle 0,40 (kuva 
718).  Anepisternumin takaosassa yleensä mustia sukasia. 
Takaruumiin keskeltä puuttuu tumma pitkittäisjuova. Koiraan genitaaleissa 
hypandriumin tyvi ohut ja ilman uurteita (kuva 489). Naaraan takaruumis lähes pyöreä 
(kuva 490). 

 Brachyopa obscura Thompson & Torp, 1982 
 
 
4a Arista pitkäkarvainen ja karvojen pituus useita aristan paksuuksia (kuva 485). Pään sivuprofiili selvästi korkeuttaan 

pitempi. Anepisternumin takaosassa mustia sukasia. Keskiruumis päältä yleensä vaalea, punertavan ruskea. 
 Brachyopa vittata Zetterstedt, 1843 
4b Arista lyhytkarvainen ja karvojen pituus korkeintaan kaksi aristan paksuutta (kuva 486). Pään sivuprofiili korkeuttaan 

lyhyempi. Anepisternumin takaosassa yleensä vain vaaleita karvoja. Keskiruumis päältä tumman ruskea. → 5 
 
5a Tuntosarven 3. jaokkeen suurehko aistikuoppa sijaitsee halkaisijaansa lähempänä jaokkeen alareunasta (kuva 493). 

Koiraan genitaaleissa hypandriumin kärjessä lingula pitkä (kuva 494). 
 [Brachyopa panzeri Goeffe, 1945] 
5b Tuntosarven 3. jaokkeen pienehkö aistikuoppa sijaitsee halkaisijaansa kauempana jaokkeen alareunasta (kuva 495). 

Koiraan genitaaleissa hypandriumin kärjessä lingula lyhyt (kuva 496). 
 Brachyopa dorsata Zetterstedt, 1837 
 
6a Takaruumis päältä kiiltävän tumma. Keski- ja takacoxat tumman ruskeasta mustaan. Koiraan silmien väli paljon le-

veämpi kuin aristan paksuus. Proepimeron karvainen. Scutellum oranssi. Tuntosarven 3. jaokkeessa ei selvää aisti-
kuoppaa. 

 Brachyopa cinerea Wahlberg, 1844 
6b Takaruumis päältä vaalea, punertavan ruskea. Keski- ja takacoxat vaaleita, punertavan ruskeita. Koiraan silmien väli 

kapeampi kuin aristan paksuus. Proepimeron kalju. → 7 
 
7a Scutellumin etuosa harmaalla pölyttynyt. Arista paljas tai sen karvat lyhyempiä kuin aristan paksuus. → 8 
7b Scutellum keltainen. Arista lyhytkarvainen ja osa karvoista yhtä pitkiä kuin aristan tyven paksuus. → 9 



 
8a Tuntosarven 3. jaokkeessa ei selvää aistikuoppaa. Notopleuronissa runsaasti vaaleita karvoja. Scutellum kellertävä, 

tyvi kapealti harmaalla pölyttynyt. 
 [Brachyopa insensilis Collin, 1939] 
8b Tuntosarven 3. jaokkeessa pieni aistikuoppaa. Notopleuronissa mustia karvoja. Scutellum kellertävä, yleensä tyvestä 

noin puoliväliin harmaalla pölyttynyt. 
 [Brachyopa bicolor (Fallén, 1817)] 
 
9a Tuntosarven 3. jaokkeessa suuri munuaisen muotoinen aistikuoppa. Tergiitin 2 takakulmissa mustia karvoja. Humerus, 

scutellum ja postalar callus punertavan ruskeita. 
 [Brachyopa scutellaris Robineau-Desvoidy, 1844] 
9b Tuntosarven 3. jaokkeen aistikuoppa pyöreähkö ja se sijaitsee halkaisijaansa kauempana jaokkeen alareunasta. Tergii-

tin 2 karvat vaaleita. 
 Brachyopa pilosa Collin, 1939 
 
 


