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Wstęp  
Różnorodność biologiczna jest skutkiem przystosowań organizmów do zróżnicowanej gamy siedlisk i nisz 

ekologicznych. W przypadku mszyc, wiodącym typem przystosowań jest zdolność do żerowania na różnych 

częściach rośliny żywicielskiej, począwszy od wierzchołków pędów aż po korzenie (Heie 1987). Adaptacja do 
żerowania na korzeniach pociąga za sobą wiele zmian morfologicznych, czego przykładem są cechy gatunku 

Trama troglodytes, żerującego na korzeniach wielu przedstawicieli rodziny Asteraceae (Szelegiewicz 1978, 

Czylok 1990), zarówno rodzimych, w tym uprawnych (np. Artemisia spp., Tanacetum spp., Aster spp., 

Helianthus spp.) jak i obcych inwazyjnych (Solidago canadensis, Helianthus tuberosus).  

Cele pracy 

Celem pracy było określenie morfologicznych adaptacji T. troglodytes do żerowania na korzeniach Asteraceae 

z zastosowaniem elektronowej mikroskopii skaningowej. 

Wyniki i ich omówienie 

Analiza z użyciem elektronowej mikroskopii skaningowej wykazała u tego gatunku obecność różnorodnych 

sensilarnych narządów zmysłowych przy jednoczesnej redukcji oka złożonego, zbudowanego tylko z kilku 

omatidiów. Także gęste owłosienie ciała i redukcja sklerotyzacji w niektórych tagmach, wydłużone rostrum oraz 
ostre pazurki na stopach, umożliwiają efektywne zaczepienie na roślinie żywicielskiej, ochronę przed warunkami 

mikroklimatycznymi oraz skuteczną penetrację tkanek roślinnych przez aparat gębowy mszycy. Z kolei całkowita 

nieobecność syfonów i redukcja ogonka są adaptacją do mutualistycznej relacji z mrówkami, które chronią 
mszyce przed drapieżnikami. Taka ochrona sprawia, że syfony wydzielające feromony alarmowe oraz wydłużony 

ogonek służący do odrzucania kropli spadzi są u tych mszyc niepotrzebne.  

Wnioski  
Skuteczne przystosowania T. troglodytes do podziemnego trybu życia utrudniają jego zwalczanie w przypadku 

ewentualnej gradacji na roślinach uprawnych. Z drugiej zaś strony sprawiają, że jest on potencjalnym 

czynnikiem ograniczającym występowanie obcych gatunków inwazyjnych z rodziny Asteraceae, o ile T. troglodytes 

stanie się wektorem chorób wirusowych tych gatunków. 
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Introduction  
Biological diversity results from organisms’ adaptation to a variety of habitats and ecological niches. In case of 

aphids, the most common adaptation is the ability to feed on different parts of the host plant, from shoot apices 

to roots (Heie, 1987). An adaptation to feed on roots causes many changes in morphology, such as those in 
Trama troglodytes, inhabiting the roots of numerous representatives of the Asteraceae family (Szelegiewicz, 

1978, Czylok 1990), both domestic species, including crop plants (np. Artemisia spp., Tanacetum spp., Aster 

spp., Helianthus spp.), and invasive alien species(Solidago canadensis, Helianthus tuberosus).  

Aims of the work  
The aim of the study was to describe, using electron scanning microscopy, morphological adaptations of T. 

troglodytes to feed on roots of Asteraceae. 

Results and discussion 
An analysis with electron scanning microscopy indicated the presence of various sensory organs and the 

concomitant reduction of the compound eye to a few ommatidia. Also dense pilosity of the body and reduced 

sclerotization in some tagmata, elongated rostrum as well as sharp ungues on tarsi, enable effective attachment 
to the host plant, protection from microclimatic conditions and an effective plant tissues penetration through the 

aphid oral apparatus. In turn, the complete lack of cornicles and reduced cauda ensure adaptation to a 

mutualistic relationship with ants, protecting them from predators. Such protection renders unnecessary both 
cornicles emitting alarm pheromones and elongated cauda for throwing away honeydew droplets.  

Conclusions  

Effective adaptations of T. troglodytes to an underground environment make it difficult to be controlled in case 

of a massive invasion on crop plants. On the other hand, they make this species a potential factor restricting the 
occurrence of alien invasive Asteraceae species, provided that T. troglodytes becomes a vector of viral diseases 

of those species. 
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