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Co to są chruściki?

• Rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym
• W cyklu życiowym występuję jajo, kilka stadiów 

larwalnych, poczwarka oraz owad doskonały – imago
• Nazewnictwo: wodosówki, chróściki, chruściki, klajduki, 

kłódki, obszywki
• Bioindykatory wód 



Chruściki – podwodni 
inżynierowie

• Larwy osiągają wielkość 2-40 mm, domki mogą być
nieco większe - do 6 cm 

• Larwy chruścików budują różnorodne konstrukcje: norki, 
sieci łowne, przenośne domki 



Chruściki – nocni lotnicy
• Wielkość ciała poszczególnych gatunków waha się w 

granicach 2-30 mm
• Postacie dorosłe, aktywnie latające, prowadzą typowo 

lądowy tryb życia 
• Zazwyczaj są ubarwione w odcieniach szarości, brązu, 

czerni 



Typy zbiorników 
antropogenicznych:

• Zbiorniki poeksploatacyjne występujące w wyrobiskach: gliny, torfu, piasku
• Zbiorniki zapadliskowe - po eksploatacji kopalin
• Zbiorniki zaporowe - w efekcie przegrodzenia koryta wody płynącej
• Stawy - stałe lub okresowe 
• Zbiorniki wykorzystywane w procesach technologicznych (osadniki)



Zbiornik antropogeniczny
Bagrowanie – usuwanie namułów i osadów z dna

Przed bagrowaniem 2005r.

Po bagrowaniu 2006r.



Liczba gatunków chruścików:
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1987r.



Agrypnia varia

• Larwy budują przenośne domki, 
fitofagiczne rozdrabniacze, w 
starszych stadiach drapieżne.

• Limnebiont, tyrfofilny, spotykany 
w prawie wszystkich typach 
jezior, na torfowiskach, 
bagnach. Gatunek 
euroazjatycki, występuje w całej 
Europie oraz w Iranie, w Polsce 
raczej rzadki.



Limnephilus politus

• Larwy budują przenośne 
domki, są detrytofagiczne 
lub polifagiczne, 
rozdrabniacze.

• Limnebiont, preferuje małe 
zbiorniki śródleśne i jeziora 
lobeliowe. Zasiedla strefę
helofitów oraz elodeidów. 
Gatunek eurosyberyjski, nie 
występuje w południowej 
części Europy i Islandii.



1993r.



Cyrnus insolutus

• Larwy drapieżne, budują sieci łowne.
• Limnebiont, poławiany w jeziorach, w zbiornikach 

torfowiskowych, stawach, zarośniętych fragmentach 
rzek, w jeziorach dystroficznych oraz zanikających. 
Gatunek zachodnio-północno europejski.



Oecetis furva

• Drapieżne larwy 
preferują strefę
elodeidów.

• Limnebiont. 
Gatunek palearktyczny, 
w Europie nie 
występuje w Hiszpanii i 
południowej części 
Bałkanów.



Triaenodes bicolor

• Larwy budują przenośne domki, są fitofagami i 
rozdrabniaczami.

• Limnebiont, występuje głównie w strefie helofitów, 
czasami w strefie elodeidów w pobliżu brzegów. 
Preferuje jeziora małe i eutroficzne oraz starorzecza. 
Gatunek występuje w całej Europie, za wyjątkiem
Półwyspu Iberyjskiego, Islandii, południowych Bałkanów, 
obszarach tundry.



1999r.



Agraylea sexmaculata

• Larwy budują przenośne 
domki, są glonopijnymi 
rozdrabniaczami.

• Limnebiont, spotykany w 
jeziorach eutroficznych i 
mezotroficznych, w 
roślinności rzek, w 
stawach oraz wodach 
wolnopłynących. Gatunek 
euroazjatycki, zasiedla 
całą Europę.



Limnephilus stigma
• Larwy budują przenośne 

domki, są detrytofagiczne lub 
polifagiczne, rozdrabniacze.

• Limneksen, typowy dla 
turzycowych zbiorników 
okresowych i astatycznych.
Larwy obecne w jeziorach 
oligotroficznych, lobeliowych, 
torfowiskowych i 
starorzeczach, w strefie 
helofitów. Gatunek 
holoarktyczny. W Europie nie 
występuje we Włoszech, 
południowych Bałkanach i 
Islandii.



Tricholeiochiton fagesii

• Larwy budują przenośne 
domki, są glonopijnymi 
rozdrabniaczami.

• Limnebiont, być może 
tyrfofilny. Zasiedla jeziora i 
roślinność rzek. Gatunek
raczej drobnozbiornikowy, 
preferujący siedliska 
torfowiskowe i bagienne 
oraz zbiorniki ze słabym 
przepływem. Gatunek 
występujący w całej 
Europie, rzadki w Polsce.



2005r.



Limnephilus flavicornis

• Larwy budują przenośne 
domki, są detrytofagiczne 
lub polifagiczne, 
rozdrabniacze. Występują
we wszystkich typach 
wód śródlądowych.

• Limnefil (lokalnie nawet limnebiont), preferuje strefę
helofitów oraz dno z grubym detrytusem. Gatunek
eurosyberyjski, nie występuje w Islandii i Hiszpanii.



Limnephilus nigriceps

• Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub 
polifagiczne, rozdrabniacze.

• Limnebiont, preferuje strefę helofitów i zadrzewione 
brzegi. Stwierdzany we wszystkich typach jezior.
Gatunek holarktyczny, nie występuje w południowej
Europie.



1. Coraz większa liczba                 
zbiorników antropogenicznych

2. Coraz większy wpływ człowieka 
(świadomy lub nieświadomy)

3. Nasilony monitoring
4. Zanik istniejących zbiorników
5. Obecnie nieliczne i fragmentaryczne 

dane

Stan poznania:



Problemy badawcze:

• Szybko zmieniający się krajobraz
• Migracje gatunków
• Ewolucja? 
• Brak danych w literaturze
• Co wynika z danych
• Potrzeba długofalowego monitoringu
• Zbyt duży wpływ antropopresji



Podsumowanie:
• Zmienia się w czasie skład gatunkowy 

zbiornika
• Rok 2006 był najbardziej znaczący
• Co teraz będzie? Zasiedlanie czy czarna 

dziura w ekosystemie? Jak długo to 
potrwa?

• Dalszy monitoring dla zwiększenia stanu 
danych

• Ochrona gatunków



Dziękuję ! ! !


