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Abstract. The paper presents characteristic and morphological diagnostic features of females and second larval instar

of six terebrantian species: Oxythrips ajugae Uzel 1895, O. bicolor (O. M. Reuter 1879), Taeniothrips inconsequens

(Uzel 1895), Thrips calcaratus Uzel 1895, T. minutissimus Linnaeus 1758 and T. pini (Uzel 1895). The species are the

most numerously and frequently caught in traps in the canopy layer of various Central European forests. Both adults

and larvae of Oxythrips spp. may be easily recognized by features present at the end of their abdomen: the former by

length of the abdominal segment X; the latter by differences in the length and position of spines. Adults of other the

species mentioned above differ in the following features: number of antennal segments, number of setae in the distal

part of their first pair of wings, presence or absence of additional setae on abdominal sternites and pleurites, presence or

absence of a tooth on the tarsus of the first pair of legs. The main features differentiating larvae of these species (besides

T. pini larva which have been hitherto undescribed) are body sclerotisation and length, and shape of the comb

surrounding the IXth abdominal segment.
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1. Wstêp

Rz¹d wciornastków (Thysanoptera) dzieli siê na dwa

podrzêdy: Terebrantia (pok³ade³kowe), do którego na-

le¿¹ mniejsze owady (d³ugoœci 1–3 mm), g³ównie zwi¹-

zane z roœlinami zielnymi, oraz Tubulifera (rurkowe)

skupiaj¹cy nieco wiêksze gatunki (d³ugoœci 3–15 mm),

zarówno roœlino¿erne, jak i grzybo¿erne. W obu pod-

rzêdach nielicznie reprezentowane s¹ gatunki drapie¿ne.

Apomorficzn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ wciornastki od in-

nych owadów jest asymetryczna budowa k³uj¹co-ss¹ce-

go aparatu gêbowego, w którym brak prawej ¿uwaczki.

Lewa ¿uwaczka wraz ze szczêkami s³u¿y do nak³uwania

tkanek. Szczêki tworz¹ kana³, przez który sp³ywa do

tkanek wydzielina gruczo³ów œlinowych, s³u¿y on

równie¿ do zasysania pokarmu. Najwiêksz¹ aktywnoœæ

pokarmow¹ wykazuj¹ dwa stadia larwalne oraz osobniki

doros³e. Stadia przedpoczwarki i poczwarki (u Tubu-

lifera wystêpuj¹ dwa stadia poczwarkowe) s¹ zwykle

nieaktywne i nie od¿ywiaj¹ siê (Moritz 1997). Wcior-

nastki, zarówno w sposób bezpoœredni, jak i poœredni,

przyczyniaj¹ siê do uszkodzenia, a czasami zamierania

roœlin, powoduj¹c straty gospodarcze. Wskutek wysy-

sania komórek mezofilu przez gatunki roœlino¿erne, na

liœciach lub kwiatach pojawiaj¹ siê przebarwienia,

nastêpnie dochodzi do ich deformacji, obumierania oraz

wczeœniejszego opadania. Niektóre gatunki z podrzêdu

Terebrantia maj¹ zdolnoœæ przenoszenia wirusów roœ-

linnych, które pobierane s¹ z zainfekowanych roœlin

tylko przez stadia larwalne. Imago jest wiêc w przy-

padku wciornastków jedynie wektorem wirusów

(Whitfield et al. 2005).
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W dobie globalnego handlu u³atwione jest rozprze-

strzenianie siê obcych gatunków, które na nowych te-

rytoriach, nie maj¹c wrogów naturalnych, mog¹ staæ siê

gatunkami inwazyjnymi. Zdolnoœæ do rozmna¿ania

partenogenetycznego u³atwia wciornastkom migracje

oraz zasiedlanie nowych obszarów. Przyk³adem jest

Thrips calcaratus Uzel 1895, który zawleczony do Ame-

ryki Pó³nocnej sta³ siê powa¿nym szkodnikiem w lasach,

powoduj¹cym defoliacjê lipy Tilia americana L. (Raffa,

Hall 1988; Raffa 1991).

W Polsce stwierdzono dotychczas 226 gatunków

wciornastków – 152 nale¿¹ do Terebrantia i 74 do Tubu-

lifera (Kucharczyk 2007; Plesz 2010 i inf. ustna). Wœród

nich 51 jest pokarmowo zwi¹zanych z drzewami i krze-

wami. W tej grupie 23 gatunki ¿eruj¹ g³ównie na liœciach

i w kwiatach w koronach drzew oraz na krzewach: 18

nale¿y do rodziny Thripidae (Terebrantia) i 5 do Phlae-

othripidae (Tubulifera). Pozosta³e 28 gatunków to my-

kofagi z rodziny Phlaeothripidae ¿yj¹ce na rozk³ada-

j¹cym siê drewnie.

Pomimo, ¿e wciornastki wystêpuj¹ bardzo licznie, ze

wzglêdu na ich niewielkie rozmiary i czêsto ukryty tryb

¿ycia, s¹ zwykle pomijane w badaniach faunistycznych

i ekologicznych. Czasami s¹ traktowane zbiorczo bez

identyfikacji do rangi gatunku lub chocia¿by podrzêdu,

pomimo ¿e ró¿nice miêdzy przedstawicielami obu pod-

rzêdów s¹ bardzo wyraŸne i widoczne nawet przy zasto-

sowaniu mikroskopu stereoskopowego o niewielkim po-

wiêkszeniu (Schliephake, Klimt 1979; Moritz 1994,

2006; Mound, Kibby 1998). Zazwyczaj identyfikowane

s¹ postaci doros³e zbieranych wciornastków, z pomi-

niêciem stadiów larwalnych, które czêsto s¹ znacznie

liczniejsze od imago i ³atwiejsze do zebrania ze wzglêdu

na obecnoœæ na roœlinie ¿ywicielskiej. Wystêpuj¹ rów-

nie¿ licznie w pu³apkach samo³ownych (Vierbergen et

al. 2010).

Celem pracy jest przedstawienie wyró¿niaj¹cych

cech morfologicznych doros³ych samic i II stadium lar-

walnego szeœciu zwi¹zanych z drzewami gatunków

wciornastków z rodziny Thripidae: Oxythrips ajugae

Uzel 1895, O. bicolor (O. M. Reuter 1879), Taeniothrips

inconsequens (Uzel 1895), Thrips calcaratus Uzel 1895,

T. minutissimus Linnaeus 1758 i T. pini (Uzel 1895).

Wybrane cechy pozwol¹ (bez wykonywania preparatów

mikroskopowych) rozpoznaæ gatunki najczêœciej i naj-

liczniej znajdowane w pu³apkach samo³ownych oraz

zbierane podczas otrz¹sania ulistnionych ga³êzi drzew i

krzewów w zbiorowiskach leœnych. Ze wzglêdu na to, ¿e

larwy T. pini nie zosta³y dotychczas opisane, w pracy

przedstawiono jedynie cechy imago tego gatunku.

2. Materia³ i metody

Wciornastki bêd¹ce przedmiotem pracy by³y zbiera-

ne przez autorów podczas wieloletnich badañ w zbio-

rowiskach leœnych po³udniowo-wschodniej Polski

(Wy¿yna Lubelska, Roztocze, Puszcza Sandomierska,

Beskid Niski, Bieszczady) i konserwowane w p³ynie

AGA (70% alkohol etylowy, kwas octowy cz.d.a. i gli-

ceryna w proporcjach 9:1:1). Czêœæ materia³ów zebra-

nych do pu³apek samo³ownych w Puszczy Bia³owies-

kiej, pochodz¹ca ze zbiorów Instytutu Badawczego

Leœnictwa, zosta³a przekazana przez prof. dra hab.

J. Gutowskiego. Z wszystkich okazów, przed ich iden-

tyfikacj¹, wykonywano preparaty mikroskopowe po-

przez zatopienie ich w p³ynie Berlese’go lub balsamie

kanadyjskim (Mound, Kibby 1998). Okazy identyfiko-

wano do rangi gatunku przy u¿yciu mikroskopu

Olympus BX 61, pos³uguj¹c siê kluczami zur Strassena

(2003), Schliephake i Klimta (1979) oraz Vierbergena

i in. (2010). Pomiary wykonano przy u¿yciu programu

do analizy obrazu cellSens Dimension ver. 2010, a zdjê-

cia kamer¹ Olympus DP 72. Materia³y dowodowe z³o-

¿one s¹ w kolekcji Zak³adu Zoologii Instytutu Biologii i

Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w

Lublinie.

3. Charakterystyka gatunków

dendrofilnych z rodziny Thripidae

Wciornastki z rodziny Thripidae to owady roœlino-

¿erne zwi¹zane przewa¿nie z roœlinami zielnymi, zarów-

no jedno-, jak i dwuliœciennymi. Spoœród 18 taksonów

dendrofilnych wystêpuj¹cych w Polsce, Thrips junipe-

rinus Linnaeus 1758, podobnie jak Ankothrips nieza-

bitowskii (Schille 1910) z rodziny Melanthripidae, jest

gatunkiem antofilnym i od¿ywia siê py³kiem ja³owca

pospolitego (Juniperus communis L.), dlatego jego

larwy i osobniki doros³e tylko przez krótki czas (maj,

czerwiec) mo¿na spotkaæ na roœlinie ¿ywicielskiej, na-

stêpnie ich rozwój przebiega w glebie. W Polsce stwier-

dzono dotychczas tylko nieliczne stanowiska obu wy¿ej

wymienionych gatunków na Roztoczu, Wy¿ynie Lubel-

skiej, Wy¿ynie Wo³yñskiej i w Karpatach (Kucharczyk

2006; Kucharczyk, Kucharczyk 2008; Kucharczyk i in.

2008; Kucharczyk, Stanis³awek 2010). W miejscach

wilgotnych, g³ównie na liœciach oraz w kwiatostanach

wierzb (Salix sp.), wystêpuj¹ gatunki z rodzaju Myctero-

thrips Trybom. Do rzadziej oraz mniej licznie od³a-

wianych nale¿¹ gatunki z rodzajów Dendrothrips Uzel

i Drepanothrips Uzel. Przedstawiciele pierwszego z

nich ¿eruj¹ na jesionie (Fraxinus sp.), olszy (Alnus sp.),

lipie (Tilia sp.) i ligustrze (Ligustrum sp.), drugiego zaœ

na brzozie (Betula sp.), leszczynie (Corylus sp.) i dêbie
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(Quercus sp.). W zachodniej i po³udniowej Europie

Drepanothrips reuteri Uzel 1895 jest równie¿ uznawany

za szkodnika winoroœli (Vitis vinifera) (Marullo 2003;

Strassen zur 2003; Jenser et al. 2010).

Do dendrofilnych foliofagów z rodziny Thripidae

najczêœciej wystêpuj¹cych w lasach œrodkowej Europy

nale¿¹: Oxythrips ajugae i O. bicolor, Taeniothrips in-

consequens, Thrips calcaratus, T. minutissimus i T. pini

(syn. Taeniothrips laricivorus Kratochvil 1941). Ich

postaci doros³e oraz stadia larwalne s¹ licznie od³awiane

w maju i czerwcu za pomoc¹ pu³apek Moericke’go,

pu³apek ekranowych umieszczonych w koronach drzew

lub warstwie krzewów oraz za pomoc¹ fotoeklektorów

umieszczonych na pniach drzew, a w runie czerpakiem

entomologicznym podczas migracji larw do œció³ki i

gleby, gdzie przechodz¹ one dalszy rozwój (Lewis 1973;

Kucharczyk, Sêczkowska 1990; Kucharczyk 2004;

Dubovský et al. 2010; Kucharczyk, Kucharczyk 2011).

Dotychczas nie wiadomo, czy podczas migracji larwy

¿eruj¹ na roœlinach zielnych (Vierbergen et al. 2010).

Omawiane gatunki maj¹ tylko jedno pokolenie w

roku, zimuj¹ w postaci poczwarki lub imago. W koñcu

kwietnia i w maju doros³e owady opuszczaj¹ miejsce

zimowania, ¿eruj¹ na rozwijaj¹cych siê p¹czkach liœcio-

wych oraz sk³adaj¹ jaja w pobli¿u g³ównych ¿y³ek po

spodniej stronie m³odych liœci. Larwy wylêgaj¹ siê po

ok. 2 tygodniach, intensywnie ¿eruj¹, a w czerwcu mi-

gruj¹ do œció³ki i gleby u podstawy drzew. Przedpo-

czwarki i poczwarki najczêœciej przechodz¹ rozwój na

g³êbokoœci 5–20 cm, chocia¿ spotykano je równie¿

poni¿ej 50 cm (Skinner, Parker 1991). Doros³e osobniki

T. minutissimus i T. pini opuszczaj¹ miejsce przeobra-

¿enia w lipcu i na pocz¹tku sierpnia, uzupe³niaj¹ ¿er, a

jesieni¹ wracaj¹ na zimowanie do gleby.

Z drzewami iglastymi zwi¹zany jest przewê¿yk mo-

drzewiowiec T. pini, który ¿eruj¹c powoduje deformacje

igie³ sosny (Pinus sp.), œwierka (Picea sp.) i modrzewia

(Larix sp.) oraz zamieranie krótkopêdów. Przy maso-

wym wystêpowaniu mo¿e wyrz¹dzaæ du¿e szkody

szczególnie w szkó³kach oraz, tak jak inne wciornastki,

u³atwiaæ wnikanie grzybów i bakterii do uszkodzonych

tkanek. Równie¿ O. bicolor czêœciej spotykany jest w

lasach z udzia³em drzew iglastych (Kucharczyk 1994,

2004). Pozosta³e omawiane taksony ¿eruj¹ na drzewach

liœciastych. Europejskie gatunki T. calcaratus i T. incon-

sequens zosta³y na pocz¹tku XX wieku zawleczone do

Kanady i Stanów Zjednoczonych, gdzie sta³y siê powa¿-

nymi szkodnikami lipy amerykañskiej (Tilia ameri-

cana L.) i klonu cukrowego (Acer saccharum Marshall)

(Raffa, Hall 1988; Raffa 1991; Schultz 1991). W wa-

runkach europejskich T. inconsequens mo¿e powodo-

waæ znaczne szkody w uprawach drzew owocowych

oraz roœlin ozdobnych z rodziny ró¿owatych (Rosa-

ceae), a w lasach atakuje wystêpuj¹ce na okrajkach

klony, g³ogi i tarniny. Szkody s¹ wywo³ane g³ównie

przez licznie wystêpuj¹ce larwy, które ¿eruj¹ w p¹kach

liœciowych i kwiatowych oraz na m³odych liœciach, po-

woduj¹c ich zamieranie (Zawirska 1994).

4. Cechy diagnostyczne wciornastków

koron drzew

Wciornastki z rodzaju Oxythrips charakteryzuj¹ siê

jasn¹ barw¹ (od ¿ó³tej do jasnobr¹zowej), czu³kami

z³o¿onymi z oœmiu cz³onów i obecnoœci¹ tylko jednej

pary bardzo d³ugich szczecin na tylnym brzegu przed-

plecza. Tylny brzeg ósmego tergitu odw³oka pozbawio-

ny jest rzêdu szczecin, czyli tzw. grzebienia. O. ajugae

i O. bicolor mo¿na ³atwo rozró¿niæ po kszta³cie

X segmentu odw³oka, który u drugiego z gatunków jest

silnie wyd³u¿ony (ryc. 1A-D). Samce obu gatunków s¹

mniejsze od samic, maj¹ dwie pary krótkich cierni na IX

tergicie odw³oka i s¹ trudniejsze do odró¿nienia.
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Rycina 1. Kszta³t cia³a oraz cechy charakterystyczne

imago Oxythrips sp.:

A – O. bicolor, B – czu³ek O. ajugae; zakoñczenie

odw³oka: C – O. ajugae, D – O. bicolor.

Figure 1. Body shape and characteristics of Oxythrips sp.

adults: A – O. bicolor, B – antenna of O. ajugae; end of

abdomen: C – O. ajugae, D – O. bicolor.
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Rycina 2. Cechy charakterystyczne imago: A – ktenidia

na tergicie VI u T. minutissimus; czu³ki: B – Taeniothrips

inconsequens, C – Thrips minutissimus, D – T. pini; z¹b na

stopie: E – T. calcaratus, F – Taeniothrips inconsequens;

G – koñcowa czêœæ skrzyd³a pierwszej pary T. pini, H –

dodatkowe szczeciny na sternitach i pleurytach T. minu-

tissimus; I – skrzyd³o pierwszej pary T. minutissimus

Figure 2. Characteristics of adults: A – ktenidium on tergite

VI of T. minutissimus; antennae: B – Taeniothrips inconse-

quens, C – Thrips minutissimus, D – T. pini; tooth on

foretarsus: E – T. calcaratus, F – Taeniothrips inconsequens;

G – distal part of forewing of T. pini, H – additional setae on

sternites and pleurites of T. minutissimus; I – forewing of T.

minutissimus.

Rycina 3. Kszta³t cia³a – A, i cechy charakterystyczne

larwy II stadium Thrips minutissimus: B – sklerotyzacja

pro-, mezo- i metanotum, C – spinula na mezo- i

metasternum.

Figure 3. Body shape – A, and characteristics of second

larval instar of Thrips minutissimus: B – pro-, meso- and

metanotum sclerotization, C – spinula on meso- and

metasternite.

Rycina 4. Cechy charakterystyczne larw II stadium. Koniec

odw³oka: A – Oxythrips ajugae, B – O. bicolor, C – Taeniothrips

inconsequens, strona dorsalna, D – T. inconsequens, strona

wentralna, E – Thrips calcaratus, strona dorso-lateralna,

F – T. calcaratus, strona wentralna, G – T. minutissimus, strona

dorsalna; segmenty czu³ka IV–VII: H – T. minutissimus, I –

Taeniothrips inconsequens (cechy a–d objaœnione w tabeli 1).

Figure 4. Characteristics of second larval instar. End of abdomen:

A – Oxythrips ajugae, B – O. bicolor, C – Taeniothrips

inconsequens, dorsal side, D – T.inconsequens, ventral side,

E – Thrips calcaratus, dorso-lateral side, F – T. calcaratus, ventral

side, G – T. minutissimus, dorsal side; antennal segments IV–VII:

H – T. minutissimus, I – Taeniothrips inconsequens

(features a–d explained in table 1).



U wciornastków z rodzaju Thrips po bokach tergitów

5–8 wystêpuje rz¹d ktenidiów (ryc. 2A), którego brak

u gatunków z rodzaju Taeniothrips (Mound 2003). Bio-

r¹c pod uwagê budowê czu³ków, omawiane wciornastki

mo¿na podzieliæ na dwie grupy: osobniki doros³e T. pini

i T. inconsequens posiadaj¹ czu³ki 8-cz³onowe (na tej

podstawie zaliczano wczeœniej T. pini do rodzaju Tae-

niothrips), a T. calcaratus i T. minutissimus 7-cz³onowe

(ryc. 2B-D).

T. pini charakteryzuje siê obecnoœci¹ dodatkowych

szczecin na sternitach odw³oka, brak ich u T. inconse-

quens. Drugi z gatunków ma wyraŸny z¹b na stopach

pierwszej pary nóg (ryc. 2F) oraz skrzyd³a pierwszej

pary jasne u nasady i ciemniejsze w czêœci dystalnej. Na

koñcu ¿y³ki g³ównej tego skrzyd³a u T. inconsequens

wystêpuje 4–6 szczecin, podczas gdy na jednolicie ciem-

nym skrzydle T. pini s¹ tylko 3 szczeciny (ryc. 2G).

W drugiej grupie gatunków wyraŸny z¹b na stopach

pierwszej pary nóg wystêpuje u T. calcaratus (ryc. 2E),

brak go u T. minutissimus. Drugi z gatunków charak-

teryzuje siê obecnoœci¹ licznych szczecin zarówno na

sternitach, jak i pleurytach odw³oka oraz 7–11 szczecin

w szeregu na koñcu g³ównej ¿y³ki skrzyd³a pierwszej

pary (ryc. 2H, I). U T. calcaratus dodatkowe szczeciny

obecne s¹ tylko na sternitach, a dystalna czêœæ ¿y³ki

skrzyd³owej zaopatrzona jest tylko w 3 szczeciny.

Bezskrzyd³e larwy wciornastków z podrzêdu Tere-

brantia s¹ zwykle kremowobia³e lub ¿ó³tawe, starsze

przed przepoczwarczeniem przybieraj¹ barwê jasnobr¹-

zow¹. Ich czu³ki s¹ 7-cz³onowe, a liczba i rozmiesz-

czenie szczecin na ciele s¹ sta³e dla wszystkich

Terebrantia, ró¿nice w chetotaksji wyra¿aj¹ siê przede

wszystkim w d³ugoœci szczecin i kszta³cie ich zakoñ-

czeñ. Istotne cechy pozwalaj¹ce na identyfikacjê larw to

m.in. rzeŸba oskórka i stopieñ jego sklerotyzacji na

poszczególnych tagmach cia³a, obecnoœæ lub brak sto¿-

ków na IX i X segmencie odw³oka oraz kszta³t i d³ugoœæ

z¹bków tworz¹cych grzebieñ na koñcu IX segmentu

odw³oka (Kucharczyk 2010, Vierbergen et al. 2010).

U larw II stadium gatunków z rodzaju Oxythrips brak

jest silniejszej sklerotyzacji, a rzeŸba oskórka jest nie-

wyraŸna. Oba wymienione wy¿ej gatunki mo¿na roz-

poznaæ po charakterystycznych dla nich sto¿kach obec-

nych na IX i X segmencie odw³oka, a ró¿ni¹ siê ich
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Tabela 2. Cechy odró¿niaj¹ce larwy II stadium T. inconsequens, T. calcaratus i T. minutissimus

Table 2. Distinguishable characteristics of second larval instar of T. inconsequens, T. calcaratus and T. minutissimus

Cecha

Feature
T. inconsequens T. calcaratus T. minutissimus

Zasiêg grzebienia na IX segmencie

Range of comb teeth on segment IX

tergity i pleuryty

terga and pleura

tergity, pleuryty, czêœæ

sternitów

terga, pleura and part of sterna

tergity

terga

Liczba z¹bków grzebienia

Number of teeth in the comb

8 17–18 ~ 15

D³ugoœæ z¹bków grzebienia

Length of comb teeth

najd³u¿sze lateralne

the longest lateral ones

≥30 µm

najd³u¿sze lateralne

the longest lateral ones

~ 30 µm

wszystkie podobnej d³ugoœci

all in similar length

~10 µm

Stosunek d³ugoœci do szerokoœci

VII cz³onu czu³ka

Length/width ratio of antennal

segment VII

≥ 3 ~ 2 ~ 2

Tabela 1. Cechy odró¿niaj¹ce larwy II stadium Oxythrips ajugae i O. bicolor (litery a-d zaznaczone na rycinach 4A, B)

Table 1. Distinguishable characteristics of the second larval instar of Oxythrips ajugae and O. bicolor (letters a-d marked on

figures 4A, B)

Cecha

Feature
Oxythrips ajugae Oxythrips bicolor

D³ugoœæ sto¿ków na IX tergicie (a)

Length of spines on tergite IX (a)
10–12,5 μm ~ 7,5 μm

Szerokoœæ sto¿ków u podstawy (b)

Basal width of spines (b)
≥5 μm 3–4 μm

Odleg³oœæ sto¿ków na koñcu X segmentu (c)

Distance between spines at the end of segment X (c)
~ 10 μm sto¿ki przylegaj¹ do siebie

spines close together

Sklerotyzacja oskórka miêdzy sto¿kami (d)

Sclerotization between spines (d)

brak

absent

obecna

present



d³ugoœci¹ i wzajemnym po³o¿eniem (tab. 1, ryc. 4A, B)

(Kobro 2002; Vierbergen et al. 2010).

Larwy II stadium T. minutissimus charakteryzuj¹ siê

bardzo siln¹ sklerotyzacj¹ g³owy, tu³owia i koñca od-

w³oka (ryc. 3A-C, 4G), której brak u T. inconsequens i

T. calcaratus (ryc. 4C-F) (larwa T. pini nie zosta³a do-

tychczas opisana). Pozosta³e cechy IX segmentu odw³o-

ka rozró¿niaj¹ce opisywane gatunki wymieniono w ta-

beli 2 i zilustrowano na rycinie 4 (tab. 2, ryc. 4C-I)

(Kucharczyk 2010; Vierbergen et al. 2010).

5. Podsumowanie

Dendrofilne wciornastki z rodziny Thripidae naj-

liczniej wystêpuj¹ wiosn¹ i wczesnym latem w czasie

rozwoju liœci i kwiatów drzew. Najczêœciej s¹ to przed-

stawiciele szeœciu gatunków: Oxythrips ajugae, O. bi-

color, Taeniothrips inconsequens, Thrips calcaratus,

T. minutissimus i T. pini. Oprócz osobników doros³ych,

zarówno w koronach, jak i podszycie, na roœlinach ¿ywi-

cielskich, licznie wystêpuj¹ ich larwy. S¹ one czêsto

spotykane w ró¿nego typu pu³apkach samo³ownych,

gdzie dostaj¹ siê biernie str¹cane przez wiatr lub podczas

migracji w celu dalszego przeobra¿enia w glebie lub

œció³ce. Larwy opisanych gatunków naj³atwiej mo¿na

odró¿niæ po charakterystycznych dla nich cechach, tzn.

po znajduj¹cych siê na koñcu odw³oka silnie rozwi-

niêtych sto¿kach (Oxythrips spp.) lub z¹bkach otacza-

j¹cych IX segment odw³oka. Elementy te mog¹ pe³niæ

funkcje obronne przed drapie¿nymi roztoczami i owa-

dami, zarówno podczas ¿erowania na liœciach, jak i w

glebie, gdzie wciornastki spêdzaj¹ wiêksz¹ czêœæ swo-

jego ¿ycia i gdzie nastêpuje ich rozwój od larwy poprzez

przedpoczwarkê, poczwarkê a¿ do imago. W œrodkowej

Europie za szkodniki drzew i krzewów uznaje siê dwa z

opisanych gatunków – T. inconsequens i T. pini. Pozo-

sta³e, mimo masowego wystêpowania w okresie wiosny,

w swoim naturalnym zasiêgu nie wywo³uj¹ bezpoœred-

nich strat, jednak u³atwiaj¹ wnikanie fitopatogenów do

tkanek uszkadzanych podczas ¿erowania. Poznanie cech

imago i larw wciornastków najczêœciej wystêpuj¹cych w

lasach pozwoli na identyfikacjê gatunków i rozpoznanie

potencjalnych szkodników.
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