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Badania terenowe i zbiór materiałów

 28.10.2016
Materiał do badań zbierano na obszarze Pustyni Błędowskiej oraz muraw w okolicach 
Niegowonic. Okazy Trama troglodytes (bezskrzydłe dzieworodne samice) zbierano z 
Arthemisia vulgaris i Solidago canadensis. We wszystkich przypadkach mszyce były 
odwiedzane przez mrówki z gatunku Lasius niger.

 11.04.2017
Materiał do badań został zebrany na terenie Parku w Reptach Śląskich i Użytku 
Ekologicznego Księża Góra w Piekarach Śląskich.

 Owady konserwowano w 70% i 95% etanolu oraz 2% roztworze glutaraldehydu.



Badania morfologiczne Trama troglodytes
 gęste owłosienie ciała i redukcja sklerotyzacji w niektórych tagmach zapewnia ochronę 

przed warunkami mikroklimatycznymi. 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.



Badania morfologiczne Trama troglodytes



Badania morfologiczne Trama troglodytes
- analiza morfologiczna czułków i sensilli



Badania morfologiczne Trama troglodytes
- analiza morfologiczna czułków i sensilli
Analiza z użyciem elektronowej mikroskopii skaningowej wykazała u tego gatunku obecność różnorodnych 
sensilarnych narządów zmysłowych
U Trama troglodytes zaobserwowaliśmy narządy zmysłowe w postaci rynariów i różnego rodzaju sensilla. 

Wyróżniamy rynaria pierwotne i wtórne, które pełnią funkcje węchowe. Rynaria pierwotne dzielą się na główne (występujące pojedynczo na V i VI członie) oraz 
dodatkowe (zlokalizowane na VI członie). 

Sensilla były obserwowane głównie na czułkach. 

Ze względu na ich funkcję wyróżniamy: mechanosensilla, chemosensilla, hydrosensilla

Ze wzglądu na budowę w mechanosenillach wyróżnia się: sensilla trichoialne, bazikoniczne,  dzwonkowate, celokoniczne oraz płytkę plakidalną, natomiast w 
chemosensillach są sensilla chaetica.

Sensilla trichoidalne (sensilla trichodea) (ST) są włoskopodobne o zakrzywionym i zaostrzonym wierzchołku. Są giętkie i łatwo się wyginają. Powierzchnia ścian jest 
gładka, nie posiada porów i bruzd.

Sensilla bazikoniczne (sensilla basiconica) (SB) to krótkie, cienkościenne stożki, zwykle wystające ponad oskórek. Mają liczne komórki nerwowe z pałeczkami 
węchowymi.

Sensillum o włoskowatym kształcie utrzymane jest w kutikuli za pomocą błoniastej struktury, która umożliwia ruch i wyginanie się sensilli. 

Sensilla dzwonkowate (sensilla campaniformia) (SD) mają kształt kopuli, gdyż centralna część jest lekko wypukła z porami. 

Sensilla celokoniczne (sensilla coeloconica) (SC) są niewielkie o guzkowatym kształcie, umieszczone w zagłębieniu kutikuli i otoczone charakterystyczną rozetką.

Płytka plakoidalna (Sensilla placoidea) (SP) -to sensillum o płytkowatej powierzchni receptorycznej.

Sensilla chaetica (SCh) są włoskopodobne, mają cieńsze ściany niż sensilla trichoidalne, ale również gładkie. Wierzchołek jest tępo ścięty i giętki. 

Na VI członie czułków zaobserwowane włoski subapikalne i trzy włoski apikalne, które mogą posiadać pory, za pomocą których badają skład chemiczny podłoża.  



Badania morfologiczne Trama troglodytes
- analiza morfologiczna oka

Redukcja oka złożonego, zbudowanego tylko z kilku omatidiów.



Badania morfologiczne Trama troglodytes
- analiza morfologiczna aparatu gębowego

Wydłużone rostrum umożliwia skuteczną penetrację tkanek roślinnych. 



Badania morfologiczne Trama troglodytes
- analiza morfologiczna stopy

Ostre pazurki na stopach, umożliwiają one efektywne zaczepienie na roślinie żywicielskiej.



Badania molekularne Trama troglodytes

 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 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).

 W związku z tak dużym zestawem rodzajów roślin żywicielskich istnieje 
przypuszczenie, że w obrębie gatunku Trama troglodytes istnieją rasy związane z 
poszczególnymi rodzajami botanicznymi (Szelegiewicz 1978). Jednym z celów 
projektu było określenie zróżnicowania wewnątrzgatunkowego w obrębie Trama 
troglodytes w powiązaniu z preferencjami troficznymi. W tym celu wykorzystano 
sekwencję barkodową genomu mitochondrialnego – I podjednostkę oksydazy 
cytochromowej. 



Badania molekularne Trama troglodytes 
- materiały i metody

 Mszyce do badań molekularnych zbierane były do 95% etanolu. Izolacji DNA 
dokonywano za pomocą zestawu do izolacji DNAeasy Tissue Kit firmy Qiagen. 
Zastosowano standardowy mitochondrialny marker molekularny COI, 
powszechnie stosowany jako sekwencja barkodowa w badaniach 
filogenetycznych mszyc (Depa et al. 2012). Produkty reakcji PCR były 
sekwencjonowane przez usługodawcę zewnętrznego – firmę Genomed. Analizę 
filogenetyczną otrzymanych sekwencji wykonano za pomocą programu Mega 
7.0, metodą Neighbour-Joining. Jako grupy zewnętrznej użyto sekwencji 
Stomaphis sp. pobranej z GenBanku.

 Szczegółowe dane zebranych próbek zostały zestawione w Tabeli 1.



Tabela 1. Dane zbioru próbek badanych metodami 
molekularnymi.

Gatunek Data zbioru Miejsce zbioru Roślina żywicielska
Numer 
próbki

Trama troglodytes 11.04.2017 Piekary Śląskie Solidago canadensis Tr6/17

Trama troglodytes 28.10.2016 Dąbrowa Górnicza Achillea millefolium Tr9/16

Trama troglodytes 11.04.2017 Piekary Śląskie Cirsium sp. Tr1/17

Trama troglodytes 28.10.2016 Dąbrowa Górnicza Artemisia vulgaris Tr7/16

Trama rara 01.11.2016 Piekary Śląskie Taraxacum officinale Tr20/16

Protrama flavescens 28.10.2016 Niegowonice Artemisia vulgaris Tr5/16

Protrama sp. 10.06.2011 Bobrowniki Artemisia vulgaris Tr8



Badania molekularne Trama troglodytes 
- wyniki

 W wyniku przeprowadzonej analizy filogenetycznej uzyskano drzewo, w 
którym badane próbki należą do trzech różnych kładów. Najbardziej odrębny 
klad zawiera próbki Tr5/16 i Tr8, należące do rodzaju Protrama. Kolejny klad 
obejmuje nieoznaczone gatunki z rodzaju Protrama, pochodzące z Azji 
Wschodniej. Pozostałe próbki należą do dwóch bliźniaczych kładów, z których 
jeden zawiera próbkę Tr20/16 i obejmuje gatunki Trama rara i Trama 
caudata, a drugi pozostałe analizowane próbki (Tr6/17, Tr9/16, Tr1/17, 
Tr7/16) oraz sekwencję pochodzącą z GenBanku, oznaczoną jako Trama 
troglodytes (Rycina 1).

 Klad, obejmujący próbki oznaczone jako Trama troglodytes, jest 
niezróżnicowany pod kątem rośliny żywicielskiej, z której pochodziły próbki. 

 Wyniki analizy filogenetycznej przedstawiono na Rycinie 1.



Rycina 1. Wyniki analizy filogenetycznej badanych 
próbek za pomocą metody Neighbour-Joining.



WNIOSKI
 Skuteczne przystosowania T. troglodytes do podziemnego trybu życia 

utrudniają jego zwalczanie w przypadku ewentualnej gradacji na roślinach 
uprawnych. Z drugiej 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.

 Szkodliwość gatunku Trama troglodytes związana jest z jego polifagicznym 
trybem życia w obrębie roślin z rodziny Asteraceae.

 Trama troglodytes nie wykazuje zróżnicowania na molekularnie odrębne rasy 
związane z roślinami żywicielskimi. Podrodzaj Trama wydaje się być taksonem 
parafiletycznym. Wyróżnienie podrodzaju Neotrama budzi wątpliwości (Trama 
(Neotrama) caudata należy do jednego kladu z Trama (Trama) rara).
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