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Abstract: Larva of the robberfly, Laphria aurea (Diptera, Asilidae) is described in this 
contribution. Brief description is as follows. The ventral sclerotized plate of the head is 
dark brown and significantly edged. It has a boat-shaped appearance which resembles a 
shortened canoe. Its width is twice of its length. The anal plate (= lamina analis, 
terminal sclerotized plate of the anal segment) is obscure and reduced, light brown and 
heart shaped. Its border has no clear edging especially along the ventral edge. On the 
sides it doesn’t reach beyond the anterior terminal setae pair but it does extend under 
the terminal spine (spine-like process). Distances between two pairs of terminal setae 
in the final larval instar are significant identification markers. The dorsal terminal setae 
are clearly closer together compared to the wider spaced ventral setae. The dark brown 
medial spine with black tip is relatively short, at its tip gently bent forward. It is 
positioned on a single line with the dorsal terminal setae. The lateral small 
protuberances of the anal segment are well developed; clearly pigmented – apical half 
is brown and darkening to black apex, and gently bent to the inside (toward the axis of 
the body). Description is completed with photos. Morphological characteristics are 
provided in order to distinguish L. aurea from similar species. In Slovakia five species of 
the genus Laphria (L. aurea, L. empyrea, L. ephippium, L. flava, L. gibbosa) have been 
conclusively recorded. Of these species, larva of L. empyrea remains to be described. 
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ÚVOD 
 
Jedna larva muchárky zlatej (Laphria aurea) bola nájdená už v minulom roku 
(2018). Bolo z nej dopestované imágo a okrem vývinových a etologických 
pozorovaní boli predbežne zachytené aj niektoré jej morfologické 
charakteristiky. Podrobnejšie bola opísaná kukla (KIZEK & KUPEC 2019). Larva 
a kukla tohto druhu neboli doteraz známe. Cieľom tohto príspevku je 
charakteristika vybraných morfologických znakov larvy Laphria aurea tak, aby 
sa dala rozlíšiť od iných druhov rodu Laphria u ktorých už larva známa je. 
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METODIKA A MATERIÁL 
 

Larvy druhu Laphria aurea boli nájdené v Hronskej Dúbrave (3 ex., 2.IV.2019, 
leg. & col. Miroslav Kupec) v kmeni duba, v ktorom bola 1 larva nájdená aj 
v roku 2018. Tá bola dochovaná na imágo (KIZEK & KUPEC 2019). 

Pomocou digitálnej lupy Digital Microscope PRO sme vyšetrili a stanovili 
determinačné znaky. My sme k dispozícii mali tri larvy druhu Laphria aurea 
konzervovavané v alkohole, pričom fotodokumentácia sa týka dorastenej larvy 
posledného instaru. Jej dĺžka dosahovala 30 mm. Na snímanie objektov bola 
využitá fotografická metóda "focus stacking", čo je snímanie po vrstevniciach s 
pevným manuálnym zaostrením objektívu a nasledovným skladaním snímok. K 
tomu bola použitá prototypová aparatúra s horizontálnym posuvným 
zariadením nesúcim fotografovaný objekt. Presné krokovanie posuvu bolo 
zabezpečené pomocou mikrometrickej skrutky. Na fotografovanie bola použitá 
digitálna zrkadlovka Canon EOS D 80 s clonou 5 a automatickou expozíciou a 
objektív MP-E 65 mm. Pre jeden pohľad objektu sa takto vyhotovilo okolo 80 
snímok, ktoré boli skladané v PC prostredí Helicon Focus s nasledovnou úpravou 
kvality výsledných fotografií programom Adobe Lightroom a Adobe Photoshop.  

Larvy tribu Laphriini sú vzhľadom veľmi podobné a preto sme sa zamerali na 
tie detaily, ktoré sú pri rozlišovaní druhov kľúčové. Determinačné znaky, ktoré 
súčasne musia vykazovať určitú morfologickú stálosť stanovili MELIN (1923) 
a KRIVOŠEINA & MAMAJEV (1967, 1975). Pri anglickej odbornej terminológii, ktorá 
sa týka morfologických štruktúr povrchu tela lariev, sme vychádzali z prác podľa 
COURTNEY et al. (2000) a DENNIS et al. (2013) a pri slovenskej terminológii od 
autorov ORSZÁGH et al. (1975) a ČEPELÁK & SLAMEČKOVÁ (1984). 
 
 

VÝSLEDKY  
 

Larva je krémovobiela, v dospelosti dosahuje dĺžku 30 až 40 mm (obr. 1). Larvy 
budúcich samčekov sú zvyčajne menšie ako samičie. Morfologickú charakteristiku 
živej larvy uvádzajú KIZEK & KUPEC (2019). Ventrálna sklerotizovaná platnička hlavy 
je tmavohnedá a výrazne ohraničená. Má člnkovitý tvar, ktorý pripomína skrátené 
kanoe (obr. 2). Jej šírka zodpovedá dvojnásobku jej dĺžky.  

Análna platnička (lamina analis), resp. terminálna sklerotizovaná platnička 
análneho článku, je nevýrazná a veľmi redukovaná, svetlohnedá, srdcovitého 
tvaru (obr. 4). Na análnom článku sa celkove nachádzajú 4 páry štetín: jeden 
pár po bokoch, jeden pár v chrbtovej časti a dva páry terminálnych štetín v 
bezprostrednej blízkosti análnej platničky (obr. 3 a 4). Dva páry terminálnych 
štetín sú usporiadané v tvare lichobežníka. Terminálne dorzálne štetiny sú od 
seba menej vzdialené ako ventrálne. Okraj análnej platničky nie je výrazne 
ohraničený, najmä jej spodný okraj je rozostrený. Po stranách nepresahuje 
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štetiny predného páru a postupne sa zužuje pod základ stredového hrotu. 
Tmavohnedý stredový hrot s čiernym koncom je pomerne krátky, na konci 
mierne zakrivený smerom dopredu. Umiestnený je tej istej rovine ako 
terminálne dorzálne štetiny. Postranné výbežky sú dobre vyvinuté, od polovice 
výrazne zhnednuté, na koncoch čiernohnedé a mierne zahnuté do vnútra 
(mediánne) (obr. 3, 4).  

Obr. 1. Laterálny pohľad na telo larvy Laphria aurea. Dĺžka tela 30 mm. Hlava je 
umiestnená vľavo. (foto J. Kšiňan et al.) 

Fig. 1. Lateral view of the caterpillar of the Laphria aurea. Body length 30mm. The head 
is left. (photo J. Kšiňan et al.) 

Obr. 2. Hlavová kapsula s ventrálnou sklerotizovanou platničkou (v strede na 
posteriórnom okraji) a prvý hrudný článok z brušnej strany (foto J. Kšiňan et al.) 

Fig. 2. Head capsule with ventral sclerotized plate (in the centre of the posterior edge) 
and first thorax segment from ventral side. (photo J. Kšiňan et al.) 
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Obr. 3. Laterálny pohľad na análny článok s prieduchom a stredovým hrotom a 
postrannými výbežkami. (foto J. Kšiňan et al.) 

Fig. 3. Lateral view of anal segment with posterior spiracles and hooked spine and 
lateral small protuberances. (photo J. Kšiňan et al.) 

Obr. 4. Dorzolaterálny pohľad na análny článok s nevýraznou terminálnou 
sklerotizovanou platničkou. (foto J.Kšiňan, K. Kříž, R. Blažek, M. Kšiňan) 

Fig. 4. Dorsolateral view of anal segment with featureless terminal sclerotized plate. 
(photo J. Kšiňan, K. Kříž, R. Blažek, M. Kšiňan) 
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DISKUSIA A ZÁVER 
 
Celkový vzhľad lariev rodu Laphria je pri všetkých známych druhoch rovnaký. 
Viditeľný rozdiel je len v tvare ventrálnej sklerotizovanej platničky na hlave 
a utváraní terminálnej sklerotizovanej platničky na análnom článku. Ventrálna 
platnička hlavy larvy Laphria aurea je tmavohnedá a výrazne ohraničená (obr. 
2). Tvarom sa najviac približuje druhu Laphria vulpina.  

Terminálna análna platnička u larvy muchárky zlatej (Laphria aurea) je 
svetlá, oranžovo-hnedá, s neohraničenými okrajmi. Zo všetkých doposiaľ 
známych euroázijských druhov rodu Laphria ju má najmenej výraznú (obr. 3, 4). 
Tým sa výrazne odlišuje od muchárky žltej (Laphria flava), ktorá ju má najväčšiu 
a najnápadnejšiu, na prednom okraji najvýraznejšie sklerotizovanú, s výrazne 
ohraničeným okrajom. U Laphria aurea je stredový terminálny hrot pri pohľade 
zozadu podobný Laphria vulpina a pri pohľade zboku je podobný Laphria 
gibbosa, len na apexe je viac zahrotený a zakrivený. Pozícia terminálnych párov 
štetín je zhodná s Laphria varia (druh rozšírený vo východnej časti palearktu) 
a podobná s Laphria gibbosa. Terminálne dorzálne štetiny sú u Laphria aurea 
k sebe bližšie ako ventrálne. U ostatných známych druhov sú buď v opačnej 
pozícii (dorzálne štetiny sú od seba vzdialenejšie ako ventrálne, alebo sú 
usporiadané v obdĺžniku, teda rovnako vzdialené (Laphria flava a Laphria 
ephippium).  

Zo 42 palearktických druhov muchárok rodu Laphria sú larvy známe 
a morfologicky preštudované len u 7 druhov (Laphria gibbosa, L. rufa, L. 
ephippium, L. vulpina, L. varia, L. flava – KRIVOŠEINA & KRIVOŠEINA (2015) a tu 
opísaná larva L. aurea). Larva ktorú opisujú KRIVOŠEINA & MAMAJEV (1975) nebola 
zatiaľ priradená ku žiadnemu známemu druhu. Na Slovensku bol doteraz 
potvrdený výskyt 5 druhov muchárok z rodu Laphria: L. aurea, L. empyrea, L. 
ephippium, L. flava a L. gibbosa (BOSÁK 2009). Z nich je larva druhu Laphria 
empyrea zatiaľ neznáma. 
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