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WCIORNASTKI (INSECTA, THYSANOPTERA) OWADY NIEZNANE...

Wciornastki — Thysanoptera, s¹ jednymi z
najmniejszych owadów wspó³czeœnie ¿yj¹cych
na Ziemi. Po raz pierwszy opisa³ je De Geer w
1744 r. pod nazw¹ Physapus. Linneusz, bêd¹cy
twórc¹ wspó³czesnych zasad nazewnictwa sys-
tematycznego zwierz¹t i roœlin, zignorowa³ jed-
nak nazwê Physapus i umieœci³ wszystkie Thy-
sanoptera w jednym rodzaju — Thrips (LEVIS

1973).
Obecnie na œwiecie liczba opisanych gatun-

ków wciornastków, które zalicza siê do 9 ro-
dzin, zbli¿a siê do 5500. Thysanoptera dziel¹
siê na wciornastki pok³ade³kowe (Terebrantia)
i wciornastki rurkowe (Tubulifera). Samice
tych pierwszych posiadaj¹ stosunkowo silnie
u¿y³kowane skrzyd³a oraz pok³ade³ko, s³u¿¹ce
im do nacinania tkanek roœlinnych i sk³adania
jaj. Wciornastki rurkowe natomiast, zaopatrzo-
ne s¹ w rurkowate zakoñczenie odw³oka, wy-
stêpuj¹ce u obydwu p³ci i skrzyd³a pozbawione
u¿y³kowania (BHATTI 1988).

Poszczególne osobniki wciornastków s¹
bardzo niewielkie. Przy swoich owadzich po-
bratymcach, nale¿¹cych do innych rzêdów,
m.in. motyli, czy chrz¹szczy, wciornastki
wygl¹daj¹ jak liliputy. Wiêkszoœæ europejskich
gatunków mierzy od 0,5 do 2 mm d³ugoœci;
wyj¹tkowo „wielkie” (do 14 mm) wciornastki
spotyka siê wœród gatunków tropikalnych. Naj-
czêœciej wiêc, podczas poszukiwañ przyrodni-
czych, owady te pozostaj¹ niezauwa¿one. Jed-
nak ich masowe pojawy, zw³aszcza w czasie bu-
rzowej pogody, bywaj¹ spektakularne (st¹d
równie¿ ich angielskie nazwy: muszki grzmotu
i burzy — thunder and storm flies). Pojedyncze

osobniki postrzegane s¹ zwykle jako ciemne
lub pstrokate plamki wystêpuj¹ce w kwiatach
lub na liœciach ró¿nych gatunków roœlin.
Wciornastki szybko biegaj¹ i skacz¹, ale wœród
nich s¹ i takie, które wolno pe³zaj¹ z charakte-
rystycznie wygiêtym do góry odw³okiem — po-
dobnie jak maj¹ to w zwyczaju czyniæ skorpio-
ny. Jednak to lot jest najpopularniejsz¹ metod¹
aktywnego rozpraszania siê tych owadów w
œrodowisku, zw³aszcza podczas poszukiwania
odpowiednich siedlisk i pokarmu. Wciornastki
doskonale potrafi¹ wykorzystywaæ pr¹dy po-
wietrzne do skutecznego kolonizowania tere-
nu w promieniu wielu kilometrów od miejsc
ich rozrodu, a tak¿e w czasie wêdrówek z i do
miejsc ich zimowania. W odniesieniu do nie-
których gatunków wciornastków u¿ywa siê na-
wet okreœlenia — plankton powietrzny. Nie-
sprzyjaj¹cy okres zimy wciornastki przecze-
kuj¹ w œció³ce leœnej, szczelinach kory oraz w
zeschniêtych kêpach traw.

Wciornastki wystêpuj¹ na ca³ym œwiecie.
Najliczniej jednak zamieszkuj¹ strefy klimatu
tropikalnego. Wiele gatunków wystêpuje rów-
nie¿ w strefie umiarkowanej, ale s¹ równie¿ ta-
kie, które przystosowa³y siê do bytowania w
Arktyce.

W Polsce znanych jest obecnie 217 gatun-
ków wciornastków, wœród których trzy: He-

liothrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833),
Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891) i Par-

thenothrips dracaenae (Heeger, 1854), spoty-
kane s¹ prawie wy³¹cznie w szklarniach i na ro-
œlinach doniczkowych w domach (ZAWIRSKA

1988).
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Wciornastki bêd¹ce fitofagami zamieszkuj¹
ró¿ne czêœci roœlin. Te, które bytuj¹ w kwiatach
i kwiatostanach spijaj¹ nektar lub wysysaj¹ za-
wartoœæ ziaren py³ku kwiatowego i tkanek
okwiatu. Jeszcze inne od¿ywiaj¹ siê sokiem ko-
mórkowym wysysanym z liœci i zielonych pê-
dów. Wœród wciornastków ¿yj¹cych w po-
chwach liœciowych traw, obserwuje siê wyra-
Ÿne przystosowanie w budowie morfologicz-
nej, co objawia siê, m.in. sp³aszczeniem ca³ej
powierzchni cia³a, brakiem skrzyde³ oraz mak-
symalnym skróceniem d³ugoœci odnó¿y (jak to
ma miejsce u przedstawicieli rodzaju Apti-

nothrips).
Zdecydowana wiêkszoœæ krajowych wcior-

nastków zwi¹zana jest troficznie z roœlinami
zielnymi. Jednak niektóre z nich od¿ywiaj¹ siê
grzybni¹ i zarodnikami grzybów wystê-
puj¹cych pod kor¹ drzew i krzewów. Ten ro-
dzaj pobieranego pokarmu wymaga silnie roz-
winiêtej pierwszej pary odnó¿y, zdolnej do
mia¿d¿enia ziaren zarodników grzybów.

Podstawowym problemem wciornastków
jest niebezpieczeñstwo znacznego ich odwod-
nienia. Dlatego w poszukiwaniu wilgoci stale
wêdruj¹ po roœlinach, by uzupe³niaæ p³yny
swojego cia³a. Zdarza siê równie¿, ¿e w czasie
suszy wciornastki mog¹ atakowaæ skórê
cz³owieka (st¹d najprawdopodobniej wziê³a
siê ich polska nazwa nawi¹zuj¹ca do staropol-
skiego zwrotu — o wciornoœci, u¿ywanego pod-
czas irytuj¹cych ataków tych owadów,
wchodz¹cych nawet do ludzkich oczu).

Thysanoptera sk³adaj¹ siê z piêknego szyku
zró¿nicowanych kreatur jaskrawo lub ciemno
ubarwionych, okazjonalnie o dziwacznych
kszta³tach i nienormalnych proporcjach cia³a.
Najwiêcej jednak jest tych, o cechach typo-
wych dla ca³ego rzêdu Thysanoptera. A miano-
wicie, ich cztery b³oniaste skrzyd³a, zwykle
d³ugie i w¹skie, zaopatrzone s¹ tylko w kilka
¿y³ek lub zupe³nie ich pozbawione. Dodatko-
wo na skrzyd³ach obecne s¹ brze¿ne frêdzle
z³o¿one z d³ugich szczecin, które zwiêkszaj¹
powierzchniê noœn¹ skrzyd³a w trakcie przelo-
tów.

Przygl¹daj¹c siê z bliska g³owie tych owa-
dów dostrzegamy wyspecjalizowany pyszczek
o unikalnej wœród owadów budowie. Aparat
gêbowy jest w prawdzie k³uj¹co — ss¹cy, ale
równoczeœnie silnie asymetryczny na skutek
redukcji elementów prawej po³owy. Na doda-

tek, znajduje siê on po spodniej stronie g³owy i
jest skierowany w dó³ oraz do ty³u; g³owa jest
wiêc typu hipognatycznego.

Na g³owie owada odnajdujemy jedn¹ parê
czu³ków umieszczon¹ na czole pomiêdzy par¹
z³o¿onych oczek. Tam równie¿ obecny jest
„trójk¹t” przyoczek (u form uskrzydlonych)
wspomagaj¹cy percepcjê œwiat³a.

Bardzo interesuj¹ca jest równie¿ stopa tych
owadów zakoñczona przylg¹ (dawna nazwa
wciornastków to przyl¿eñce, pêcherzykosto-
pe), która wraz z delikatnymi pazurkami umo-
¿liwia swobodne poruszanie siê po roœlinach.

Wciornastki s¹ haplodiploidami. Samce s¹
haploidalne i maj¹ po³owê liczby chromoso-
mów samic, które s¹ diploidalne. Zwykle nie-
licznie wystêpuj¹ce samce rozwijaj¹ siê z nie-
zap³odnionych jaj i s¹ o wiele mniejsze ni¿ sa-
mice.

Metamorfoza wciornastków ma charakter
poœredni pomiêdzy typowym przeobra¿eniem
prostym a zupe³nym i okreœlana jest mianem
remetabolii (ANANTHAKRISHNAN 1993).

Wciornastki znane s¹ g³ównie jako powa-
¿ne szkodniki wielu roœlin uprawnych i ozdob-
nych, m.in. zbó¿, cebuli, tytoniu, cytrusów, goŸ-
dzików, czy mieczyków. Mog¹ byæ one rów-
nie¿ przenosicielami (wektorami) wirusów i
bakterii, wywo³uj¹cych groŸne choroby roœlin-
ne. Ju¿ samo ¿erowanie wciornastków na roœli-
nach mo¿e powodowaæ nienormalny ich
wzrost, objawiaj¹cy siê skrêcaniem i zwijaniem
liœci, odbarwianiem p³atków okwiatu, zasycha-
niem p¹ków kwiatowych i defoliacj¹ pêdu, a w
skrajnych przypadkach ca³kowicie hamowaæ
owocowanie.

Naturalnymi wrogami wciornastków s¹
drapie¿ne pluskwiaki, zw³aszcza z rodzaju
Orius czy Geocoris i paso¿ytnicze nicienie (ro-
dzaj Thripinema) oraz drapie¿ne wciornastki z
rodzaju Aeolothrips i Franklinothrips.

W porównaniu z innymi grupami owadów,
stosunkowo niewielu entomologów zajmuje
siê wciornastkami. Przyczyn¹ tego mog¹ byæ
ich niewielkie rozmiary, które przysparzaj¹ nie
lada k³opotu osobie je zbieraj¹cej i identyfi-
kuj¹cej. Jednak trud zwi¹zany z przygotowa-
niem preparatów z pewnoœci¹ siê op³aca. Na
poprawnie wykonanych preparatach (BISEVAC

1997) mo¿na do woli podziwiaæ wieloœæ form i
kszta³tów tych intryguj¹cych owadów (Ryc.
1–16).
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THRIPS (INSECTA, THYSANOPTERA) UNKNOWN INSECTS...

S u m m a r y

The paper concerns the thrips, one of the groups
of insects living at present on Earth. They are very
abundant in the natural environment, though they are
often unnoticed. Body constitution, bionomy and

ecology of these interesting animals have been intro-
duced; furthermore, the article includes helpful refer-
ences and chosen photographs of some representa-
tives of this group of insects.
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Ryc. 1. Melanthrips fuscus (Sulzer, 1776), samica.
Ryc. 2. Aeolothrips albicinctus Haliday, 1836, samica — forma bezskrzyd³a.
Ryc. 3. Neohydatothrips gracilicornis (Williams, 1916), samica.
Ryc. 4. Chirothrips aculeatus Bagnall, 1927, samiec — widoczne pola gruczo³owe na kolejnych seg-
mentach odw³oka.
Ryc. 5. Chirothrips hamatus Trybom, 1895, samica — monofag na wyczyñcu ³¹kowym.
Ryc. 6. Limothrips cerealium Haliday, 1836, samiec — widoczne pola gruczo³owe na kolejnych seg-
mentach odw³oka.
Ryc. 7. Aptinothrips elegans Priesner, 1924, samica — gatunek œciœle zwi¹zany z trawami.
Ryc. 8. Rubiothrips validus (Karny, 1910), samica.
Ryc. 9. Iridothrips iridis (Watson, 1924), samica — monofag na kosaæcu.
Ryc. 10. Platythrips tunicatus (Haliday, 1852), samica — o jasno ciemno kontrastuj¹cej barwie cia³a.
Ryc. 11. Rhaphidothrips longistylosus Uzel, 1895, samica — z wyj¹tkowo d³ugimi zakoñczeniami
czu³ków.
Ryc. 12. Stenothrips graminum Uzel, 1895, samica — widoczne pok³ade³ko.
Ryc. 13. Trips fuscipennis Haliday, 1836, samica.
Ryc. 14. Thrips hukkineni Priesner, 1937, samica.
Ryc. 15. Thrips sambuci Heeger, 1854, samica — gatunek zwi¹zany z bzem czarnym.
Ryc. 16. Cephalothrips monilicornis (Reuter, 1880), samica — przedstawiciel wciornastków rurko-
wych.


