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Streszczenie 
 
 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań nad chruścikami 

(Trichoptera). W celach porównawczych uwzględniono także inne, wybrane grupy 

makrobentosu: mięczaki (Molusca), pluskwiaki (Heteroptera), chrząszcze (Coleopte-

ra) i ważki (Odonata), jeziora Kolmowo oraz zbiorników wodnych znajdujących się w 

jego zlewni. Na podstawie badań własnych, a także przeprowadzonych przez WIOŚ w 

Elblągu, dokonano oceny stanu ekologicznego jeziora Kolmowo, wpływu zlewni na 

ten zbiornik, oraz analizy ewentualnych prognoz na przyszłość tego ekosystemu. 

 Pobrano 120 prób, w których zebrano: 200 chruścików należących do 5 ro-

dzin, w tym 6 imagines, 27 larw, 68 domków i 99 domków z larwami. Zebrany mate-

riał zawierał 18 taksonów; oznaczonych pewnie było 14. Faunę zbierano na 10 stano-

wiskach, na jednym z nich nie stwierdzono obecności Trichoptera; złowiono również 

124 mięczaki, 81 pluskwiaków, 60 chrząszczy i 16 ważek. 

Wnioski oparto na poznaniu składu gatunkowego, strukturze dominacji, fre-

kwencji, a także wskaźnikach naturalności i analizie podobieństw i współwystępowa-

nia; posiłkowano się wynikami badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska w Elblągu. 

Dokonano próby oceny stanu ekologicznego jeziora na podstawie opracowa-

nych wyników a następnie dane skonfrontowano z dostępną literaturą. 
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Wstęp 
 
 

Jezioro Kolmowo, położone na skraju Parku Krajobrazowego Pojezierza 

Iławskiego wzbudza zainteresowanie, ze względu na jego stan ekologiczny. Obserwo-

wane duże zanieczyszczenie rodzi pytania o przyczyny oraz kwestię czy i jak można 

rekultywować wspomniany zbiornik. W dużym stopniu zainteresowanie stanem ekolo-

gicznym jeziora Kolmowo wynika z potrzeb rozwoju gospodarczego regionu, stąd duże 

zaangażowanie władz powiatowych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie – Delegatura w 

Elblągu - dwukrotnie przeprowadził badania na dwóch wyznaczonych stanowiskach na 

jeziorze Kolmowo. W roku 1998 wykazano, że wody badanego zbiornika mają charak-

ter pozaklasowy. Stwierdzono wówczas, że na powierzchni zbiornika wystąpiło silne 

przetlenienie (do 160% nasycenia pełnego), a nad dnem odnotowano silny deficyt tle-

nowy (ok. 1 mg O2/l). Przebadano jezioro pod względem jego zasobności w azot i fos-

for - odnotowano wysoki poziom użyźnienia wód zbiornika. Efektem takiego stanu 

była intensywna produkcja pierwotna, co znalazło wyraz w zawartości chlorofilu „a” 

(latem sięgała ponad 120 mg/m3). Miano Coli typu kałowego mieściło się w granicach 

klasy I (KONIECKA I IN. 2003). 

Po kilku latach (w roku 2003) ponownie przeprowadzono badania wód zbior-

nika. W porównaniu z badaniami sprzed pięciu lat zwiększyła się ilość tlenu rozpusz-

czonego do 5,25 mg O2/l. Nie zmieniły się parametry chemiczne jeziora. Miano Coli 

typu kałowego tak jak w poprzednich badaniach mieściło się w klasie I (KONIECKA I IN. 

2003). 

Jezioro Kolmowo nie stanowi odbiornika ścieków punktowych źródeł zanie-

czyszczeń (KONIECKA I IN. 2003). Niekorzystny wpływ wywierają spływy powierzch-

niowe oraz zanieczyszczenia doprowadzane za pośrednictwem dopływu, z terenów 

użytkowanych rolniczo. 

Przeprowadzono również badania hydrobiologiczne. Wzięto pod uwagę skład 

jakościowy fito- i zooplanktonu. Stwierdzono wysoką dominację zielenic i kryptofitów, 

a także okrzemek. Wśród planktonu zwierzęcego dominowały wrotki, licznie występo-

wały również widłonogi i wioślarki. 

Delegatura WIOŚ w Elblągu sumując zebrane materiały badań zaliczyła 

zbiornik do III kategorii podatności na degradację. Najmniej korzystnie oceniono war-
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tości ilorazu objętości jeziora do długości linii brzegowej, brak stratyfikacji wód zwią-

zany z niewielką głębokością, oraz stosunek powierzchni dna czynnego do objętości 

hypolimnionu. 

W oparciu o wskaźniki fizykochemiczne i biologiczne wykazano, że jezioro 

Kolmowo osiągnęło znaczny stopień eutrofizacji; wody zbiornika cechuje nadmierna 

produkcja pierwotna. Zasugerowano ponowne przeprowadzenie badań za względu na 

poprawę stanu czystości jeziora, aby ewentualnie potwierdzić czy korzystne zmiany 

mają charakter trwały (KONIECKA I IN. 2003). 

Eutrofizacja to wzrost trofii zbiornika (LAMPERT, SOMMER 2001). Jest to natu-

ralny, powolny proces w wyniku którego wypełniana osadem dennym jest misa jezior-

na, jednocześnie zmniejsza się ilość wody w zbiorniku. Zostaje on jednak dziesiątki i 

setki razy przyspieszony w wyniku gospodarki ludzkiej – zrzutu ścieków komunalnych, 

intensyfikacji rolnictwa czy wycinki drzew (KAJAK Z. 1998). 

Zasadniczą przyczyna tego procesu jest rosnący ładunek pierwiastków bio-

gennych, a w szczególności fosforu. Antropogeniczny wzrost dopływu pierwiastków 

biogennych obejmuje przede wszystkim zwiększone obciążenie zbiornika ściekami, a 

także intensyfikację nawożenia w rolnictwie i wzrost erozji w zlewni (LAMPERT, SOM-

MER 2001). 

Niepożądanym objawem w strefie osadów dennych i hipolimnionie jest wy-

czerpywanie zasobów tlenu, co sprawia, że fauna głębinowa ubożeje. W dalszym prze-

biegu eutrofizacji rozstrzygające znaczenie ma uwalnianie fosforu w osadach dennych, 

co uruchamia samoprzyspieszenie procesu eutrofizacji (LAMPERT, SOMMER 2001).  

W związku z tym najskuteczniejszą metodą walki z eutrofizacją wydaje się 

ograniczenie antropogenicznego dopływu pierwiastków biogennych do jeziora: reduk-

cja dopływu ścieków, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie, a 

także oczyszczanie ścieków oraz zabiegi biomanipulacyjne. 

Reakcja na wszystkie procesy ograniczające skutki eutrofizacji często nastę-

puje z opóźnieniem, wynika to z różnej prędkości wymiany wody w poszczególnych 

zbiornikach, jego budowy morfometrycznej (LAMPERT, SOMMER 2001). 

Poznanie stopnia eutrofizacji zbiornika, jego stanu ekologicznego pozwoli na 

wybranie najtrafniejszego sposobu jego rekultywacji. 

  W celu poznania stopnia przekształcenia wód, równolegle do wskaźników fi-

zyko–chemicznych stosuje się wskaźniki biologiczne, które opierają się na różnej wraż-

liwości organizmów na zanieczyszczenia (PIECZYŃSKA E., SPODNIEWSKA I. 1976). 



 7

W badaniach wykonanych przez WIOŚ w Elblągu w latach 1998 i 2003 za-

brakło danych o entomofaunie jeziora, która nie tylko scharakteryzowałaby dokładniej 

badany ekosystem, ale również pomogłaby ocenić stan ekologiczny za pomocą organi-

zmów wskaźnikowych.  

Na tej podstawie można również określić zmiany zachodzące w krajobrazie. 

Będzie to więc szersze pojęcie bioindykacji niż tylko ocena czystości wody (ilości do-

puszczalnych związków chemicznych). Wydaje się to słuszne, ponieważ jakość wody 

nie zależy wyłącznie od antropogenicznych zanieczyszczeń, ale również od naturalnych 

procesów przyrodniczych (CZACHOROWSKI 2001). 

Logicznym się wydaje, że dokładniej określić można zawartość substancji 

szkodliwych przy pomocy bezpośrednich metod pomiaru, ale wykorzystanie organi-

zmów żywych pozwoli efektywniej ocenić parametry środowiskowe, ponieważ reakcja 

organizmu na złożone warunki środowiska jest wielopłaszczyznowa (CZACHOROWSKI, 

PIETRZAK 2003). 

Bezkręgowce wodne cechuje duża różnorodność gatunkowa, określone strate-

gie życia, wielorakie cykle życiowe, skomplikowane i zróżnicowane przystosowania. 

Zebrane na tej podstawie analizy dostarczają wielu cennych informacji o stanie ekolo-

gicznym zbiornika, niezależnie od stanu czystości wody (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 

2003). 

Szczególnie chętnie do celów biomonitoringowych wykorzystywane są chru-

ściki i właśnie tę grupę organizmów szczególnie uwzględniono w badaniach. Trwają 

prace nad standaryzowaniem indeksów biotycznych dla Europy w oparciu właśnie o tę 

grupę owadów. Chruściki wyróżnia kilka istotnych cech, dzięki którym są skutecznie 

wykorzystywane jako bioindykatory: 

Po pierwsze są ściśle związane ze swoim środowiskiem (rzeka, jezioro, torfo-

wisko, drobne zbiorniki i źródła) i są dla tego siedliska charakterystyczne. Więcej ta-

kich charakterystycznych gatunków dla danego środowiska występuje w źródłach i 

ciekach, znacznie mniej w jeziorach. Obraz zaciemniają gatunki oportunistyczne, eury-

topowe, jednak wzrost ich ilości w stosunku do specjalistów świadczy o zaburzeniach 

(CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Chruściki naszej strefy klimatycznej mają zazwyczaj roczny cykl życiowy, 

każde odchylenie, czyli przedłużenie lub skrócenie tego cyklu świadczy o wahaniach 

temperaturowych (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 
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Kolejną cechą jest szerokie rozprzestrzenienie tych owadów, co pozwala na 

identyfikację ich w wielu krajach. Szczególnie rozległe areały geograficzne mają chru-

ściki jeziorne: palearktyczne, holarktyczne, eurosyberyjski. Fauna chruścików znacznie 

się zmienia wraz z wysokością nad poziomem morza, czasami nawet co 200 m biegu 

górskiego potoku (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Istotnym wyróżnikiem jest duża liczebność występowania Trichoptera, naj-

liczniejsze są w strumieniach, mniej licznie występują w jeziorach i torfowiskach. W 

litoralu jezior największe skupiska larw występują w strefie roślinności zanurzonej 

(CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Ostatnim atrybutem jest łatwość oznaczania zarówno w randze rzędu, gdzie 

nie można go pomylić z żadnym innym rzędem owadów wodnych. Zidentyfikowanie 

rodziny jest nieco trudniejsze, ale cechy ważne dla monitoringu nie sprawiają więk-

szych problemów (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Oczywiście metoda ta ma także swoje wady. Chruściki spotkać można głów-

nie w wodach czystych lub słabo zanieczyszczonych, co skłania do analizy także in-

nych taksonów, do czego przymierzano się w tych badaniach. 

Ważną rzeczą jest dokładne poznanie charakterystyk ekologicznych, bez tego, 

bowiem skuteczny biomonitoring nie jest możliwy (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

 

Celem niniejszej pracy było poznanie struktury jakościowej i ilościowej wy-

branych grup makrobentosu ze szczególnym uwzględnieniem chruścików (Trichopte-

ra). Na podstawie badań własnych nad makrobentosem, a także analiz przeprowadzo-

nych przez WIOŚ w Elblągu próbowano ocenić stan ekologiczny jeziora Kolmowo, 

wpływu zlewni na ten zbiornik, oraz analizy ewentualnych prognoz na przyszłość tego 

ekosystemu. 
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Materiały i metody 
  

Ogólna charakterystyka terenu badań 
 
Jezioro  Kolmowo (nazywane również Kołm lub Chełmżyckie) położone jest 

w zachodniej części Pojezierza Iławskiego w dorzeczu rzeki Osy na wysokości 98,8 m 

n.p.m.. Znajduje się na granicy gmin Susz i Iława należących do powiatu Iławskiego. 

Badany zbiornik wraz z przyległym terenem należy do otuliny Parku Krajobrazowego 

Pojezierza Iławskiego (KONIECKA I IN. 2003). 

Jezioro ma charakter rynnowy o kształcie wydłużonym z kierunku północno – 

zachodniego na południowy – wschód. Zbiornik ma słabo rozwiniętą linię brzegową, 

miejscami dostęp do jeziora utrudnia szeroki pas trzcin. Dno jest znacznie zamulone, 

brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie nachylone. 

Kolmowo jest zbiornikiem przepływowym. Zasilane jest niewielkim dopły-

wem o charakterze okresowym, natomiast odpływ skierowany jest w kierunku połu-

dniowym do jeziora Ząbrowo. 
 

 

Tabela 1. Podstawowe dane morfometryczne jeziora Kolmowo 

Tabela 1. Podstawowe dane morfometryczne jeziora Kolmowo(ang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlewnia jeziora Kolmowo to obszar o rzeźbie zróżnicowanej. Warstwę po-

wierzchniową budują gliny zwałowe i piaski sandrowe. Teren zlewni to krajobraz ty-

powo rolniczy. Siedliska leśne zajmują około 10% powierzchni. 

Zlewnia bezpośrednia zajmująca powierzchnię 40 ha jest obszarem o rzeźbie 

płasko – falistej i różnorodnym użytkowaniu (KONIECKA i in.2003). 

 

 

powierzchnia zwierciadła wody 43,4 ha 

głębokość maksymalna 5,7m 

głębokość średnia 3,1m 

objętość jeziora 1342,7 tys. m3 

powierzchnia zlewni całkowitej 6,3km 
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40%

40%

10%

10%

Łąki, pastwiska, nieużytki

Grunty orne

Lasy, zadrzewienia

Tereny zabudowane, drogi

 
 

Rycina 1. Struktura użytkowania zlewni bezpośredniej jeziora Kolmowo 

Ill.1. The structure of use direct catchment’s area of Kolomowo lake 

 
 
 
Zagospodarowanie jeziora pod względem rekreacyjnym jest nieznaczne. 

Typ rybacki jeziora sklasyfikowano jako linowo – szczupakowy; na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka (Tab.1).  

Wody jeziora zakwalifikowano do III kategorii podatności na degradację na 

podstawie wskaźników związanych z morfometrią misy jeziornej. Decydują także 

o tym cechy morfometryczne i zlewniowe. Jezioro charakteryzują niekorzystne warun-

ki naturalne i mała odporność na zanieczyszczenia (KONIECKA i in. 2003). 

Zbiornik ma charakter polimiktyczny; jest niewielki i płytki. Na podstawie 

badań ustalono, że zawartość trudno rozkładalnej materii organicznej w jeziorze jest 

bardzo wysoka. 

Przeprowadzono również badania hydrobiologiczne. Wzięto pod uwagę skład 

jakościowy fito- i zooplanktonu. Stwierdzono wysoką dominację zielenic i kryptofitów, 

a także okrzemek. Wśród planktonu zwierzęcego dominowały wrotki, licznie występo-

wały również widłonogi i wioślarki. 
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Tabela 2. Użytkowanie jeziora Kolmowo na podstawie badań z roku 1998 i 
2003 

Tabela 2. Użytkowanie jeziora Kolmowo na podstawie badań z roku 1998 i 
2003 

Użytkowanie 1998 2003 

typ rybacki linowo - szczupakowy linowo - szczupakowy 

gospodarka rybacka brak danych jest prowadzona 

zabudowa rekreacyjna nie występuje nieliczna 

formy użytkowania ziemi różnorodność różnorodność 

źródła zanieczyszczeń nie ma nie ma 

uwagi 
 

 
nad jeziorem znajdują się 

dwa domki letniskowe 

 

 

 

 

Delegatura WIOŚ w Elblągu sumując zebrane materiały badań zaliczyła 

zbiornik do III kategorii podatności na degradację. Najmniej korzystnie oceniono war-

tości ilorazu objętości jeziora do długości linii brzegowej, brak stratyfikacji wód zwią-

zany 

z niewielką głębokością, oraz stosunek powierzchni dna czynnego do objętości hypo-

limnionu. 

W oparciu o wskaźniki fizykochemiczne i biologiczne wykazano, że jezioro 

Kolmowo osiągnęło znaczny stopień eutrofizacji; wody zbiornika cechuje nadmierna 

produkcja pierwotna. 

Zasugerowano ponowne przeprowadzenie badań za względu na poprawę sta-

nu czystości jeziora, aby ewentualnie potwierdzić czy korzystne zmiany mają charakter 

trwały. 
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Opis stanowisk 

 

Stanowisko nr 1: 

Rów śródpolny, brzeg stromy, obficie porośnięty roślinnością, lekko zadrze-

wiony, na dnie nagromadzony materiał detrytusowy, dno piaszczysto – muliste, próby 

pobierano z głębokości 0,3, 0,5 i 1 m. 

Roślinność: olsza, pokrzywa, trzcin 

 

 
Rycina 2. Stanowisko 1 

Ill. 2. Position 1 

 

Stanowisko nr 2: 

Zbiornik okresowy (ryc.3) o łagodnym brzegu, znajdujący się w otoczeniu pól 

uprawnych, dno muliste, próby czerpano z głębokości 30 – 50 cm 

Roślinność: trzcina, pałka, rzęsa, moczarka kanadyjska 
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Rycina 3. Stanowisko 2 

Ill. 3. Position 2 

 

 

Stanowisko nr 3: 

Rów śródpolny, w pobliżu odpływ z pobliskiej rzeźni, silnie porośnięty ro-

ślinnością, stromy brzeg, wyczuwalny siarkowodór, stwierdzono obecność rureczni-

ków, dno piaszczyste, próby pobierano z głębokości 0,5 – 1 m 

Roślinność: trzcina, pokrzywa, bez czarny, rzęsa, detrytus 

 

 
Rycina 4. Stanowisko 3 

Ill. 4. Position 3 
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Stanowisko nr 4: 

Zbiornik okresowy z odpływem do jeziora Kolmowo, brzeg łagodny, duże 

nagromadzenie materiału detrytusowego, dno muliste; próby pobierano z głębokości 

ok.10 cm. 

Roślinność: rzęsa, trzcina, turzyca, szczaw 

 

 
Rycina 5. Stanowisko 4 

Ill. 5. Position 4 

 

Stanowisko nr 5: 

Zbiornik śródpolny o zadrzewionym brzegu, otoczony polami uprawnymi, 

dno piaszczysto – muliste, próby czerpano z głębokości  0,5 – 1 m 

Roślinność: olsza, pokrzywa, trzcina, wyka 

 

 
Rycina 6. Stanowisko 5 

Ill. 6. Position 5 
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Stanowisko nr 6: 

Rów dopływający do jeziora, bardzo stromy, silnie porośnięty brzeg, liczne 

gałęzie i liście na dnie, dno muliste, próby pobrano z głębokości ok. 30 cm 

Roślinność: pokrzywa, olsza szara, rzęsa, łopian, rzep 

 

 
Rycina 7. Stanowisko 6 

Ill. 7. Position 6 

 

Stanowisko nr 7: 

Jezioro Kolmowo (ryc.8), brzeg łagodny, w pobliżu działki rekreacyjnej i po-

mostu, dno piaszczyste, próby pobierano z głębokości 0.3, 0.5 i 1 m. 

Roślinność: trzcina, turzyca, detrytus 
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Rycina 8. Stanowisko 7 

Ill. 8. Position 7 

 

Stanowisko nr 8: 

Jezioro Kolmowo, w pobliżu dzikiej plaży, brzeg łagodny ze swobodnym do-

stępem do lustra wody, dno piaszczyste; próby czerpano z głębokości 0.3,0.5 i 1 m. 

Roślinność: detrytus, trzcina, szczaw, rdest, olsza szara 

 

 
Rycina 9. Stanowisko 8 

Ill. 9. Position 8 

 

Stanowisko nr 9: 

Jezioro Kolmowo (ryc.10), brzeg łagodny, zadrzewiony, liczne gałęzie i pnie 

na dnie, dno piaszczysto – muliste, próby pobierano z głębokości 0.3, 0.5 i 1 m. 

Roślinność: olsza czarna, trzcina, detrytus 
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Rycina  10. Stanowisko 9 

Ill. 10. Position 9 

 

Stanowisko nr 10: 

Odpływ jeziora Kolmowo, brzeg łagodny, silnie zadrzewiony i porośnięty ro-

ślinnością polną, nagromadzony materiał detrytusowy, liczne pnie, wyczuwalny siar-

kowodór, dno muliste, próby czerpano z głębokości 0.3,0.5 i 1 m. 

Roślinność: olsza, bez czarny, pokrzywa, oset, jeżyna, szczaw 

 

 
Rycina 11. Stanowisko 10 

Ill. 11. Position 10 
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Rycina 12. Zlewnia całkowita jeziora Kolmowo z naniesionymi stanowi-

skami (za W. Gębka) 
Ill. 12. Entire catchment area of Kolmowo lake with marked positions (af-

ter W. Gębka)           
 
 
 
                                                  



 19

Metody zbioru materiału 

 

Próby pobierano w jeziorze Kolmowo i zbiornikach należących do jego zlew-

ni, w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień 2004 roku. Zebrano je za pomocą 

czerpaka hydrobiologicznego oraz siatki entomologicznej (imagines Trichoptera), na 

miejscu materiał został przebrany w kuwecie (do pojemników zbierano 5 grup bezkrę-

gowców) i zakonserwowany w roztworze alkoholu etylenowego. Łącznie zebrano 120 

prób.  

Materiał został posegregowany i oznaczony za pomocą binokularu w katedrze 

Ekologii i Ochrony Środowiska i w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii UWM 

w Olsztynie. Chrząszcze zostały oznaczone przez Panią dr Joannę Pakulnicką; ślimaki 

i małże przez Panią dr Dorotę Juchno. Ważki oznaczył Pan dr Paweł Buczyński 

w Zakładzie Zoologii UMCS w Lublinie, a pluskwiaki Pan dr Grzegorz Tończyk 

w Katedrze Zoologii Bezkręgowców UŁ w Łodzi. Oznaczenia chruścików zostały zwe-

ryfikowane przez Pana dr hab. Stanisława Czachorowskiego. 

 

Zawartość materiału 

 

Z pobranych prób wybierano 5 grup bezkręgowców: 

 

Chruściki (Trichoptera): 

Są jednymi z najważniejszych owadów wodnych. Swoją nazwę – Trichoptera 

(włoskoskrzydłe) zawdzięczają obecnym na skrzydłach imagines licznym włoskom 

(SZCZEPAŃSKI 2003). Ocenia się, że ma świecie występuje około 10 tysięcy gatunków 

tych zwierząt ich liczbę w Polsce szacuje się na ponad 260 (CZACHOROWSKI 1998). 

Są to owady o przeobrażeniu zupełnym; postacie dorosłe (uskrzydlone) pro-

wadzą lądowy tryb życia; pokrojem przypominają ćmy (ryc.13). Larwy chruścików 

(ryc.14) bytują w środowisku wodnym, budując przenośne konstrukcje (domki), bądź 

norki lub sieci łowne. (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 
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Rycina 13. Postać dorosła Trichoptera (fot. T. Majewski) 

Ill. 13. Imago of Trichoptera (photo. T. Majewski) 
  

 
 

Rycina 14. Larwa Limnephilus lunatus (fot. T. Majewski) 

Ill. 14. Larva of Limnephilus lunatus (photo. T. Majewski) 

 

Jest to grupa szeroko rozpowszechniona, szczególnie w klimacie umiarkowa-

nym, niektóre gatunki żyją wysoko w górach nawet na wysokości 5800 m n.p.m. 

(STAŃCZYKOWSKA 1979), inne – w tropikalnych strumieniach. Żyją we wszystkich ty-

pach wód śródlądowych, najbogatsza fauna pod względem ilościowym i jakościowym 

występuje w potokach; najmniej chruścików spotkać można w zbiornikach okresowych 

oraz wodach torfowiskowych (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Larwy chruścików są stałym elementem makrobentosu jezior, zasadniczo za-

siedlają litoral; wyjątkowo spotykane są na niższych głębokościach (CZACHOROWSKI 

1998). Większość chruścików to organizmy przydenne; niektóre z nich mają specjalne 

boczne balasty do utrzymania się przy dnie (STAŃCZYKOWSKA 1979). 
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Owady te osiągają długość od 6 cm do 4 mm. Formy dorosłe prowadzą nocny 

tryb życia, dzień spędzają na roślinach, lub ukryte pod kamieniami. W czasie spoczyn-

ku skrzydła mają złożone dachówkowato, a długie czułki wysunięte ku przodowi. Apa-

rat gębowy u owada dojrzałego jest uwsteczniony i pozwala jedynie na zlizywanie so-

ków roślinnych. Natomiast larwy mają dobrze rozwinięte narządy gryzące (STANEK 

1984). 

Chruściki reprezentują niemal wszystkie konsumenckie formy odżywiania: 

drapieżcy (Rhyacophilidae, Polycentropodidae), detrytusofagi (Philopotamidae, Lim-

nephilidae), fitofagi (Hydroptilidae, Leptoceridae), gatunki wszystkożerne (Limnephi-

lidae, Phryganeidae, Mollanidae). W rodzinie Hydroptilidae występują wyspecjalizo-

wane glonojady, natomiast rodzaj Ceraclea żywi się gąbkami. U niektórych gatunków 

występuje kanibalizm (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

Trichoptera przechodzą rozwój z przeobrażeniem zupełnym. W ich cyklu ży-

ciowym występuje jajo, zazwyczaj pięć stadiów larwalnych, poczwarka i owad dosko-

nały – imago (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). Jaja znoszone są pojedynczo lub w 

pakietach i składane są do wody na kamieniach lub gałęziach nadwodnych. Deszcz lub 

ich własny ciężar sprawiają, że jaja spadają do wody. Jajo rozwija się, zależnie od tem-

peratury, od dwóch do czterech tygodni. Następnie wylęga się larwa. Przed przepo-

czwarzeniem wszystkie chruściki łącznie z bezdomkowymi budują sobie schronienie, 

gdzie odbywa się proces metamorfozy. Po kilkunastu dniach poczwarka przegryza po-

krywę, wypływa z wody i wychodzi jako imago. Czas pojawu imagines nie zależy od 

gatunku, lecz od miejsca występowania i warunków klimatycznych. W klimacie umiar-

kowanym „lot” chruścików trwa od kwietnia do listopada. Wiele chruścików może 

wydać dwie generacje w ciągu roku, u innych jest jednoroczny; zdarzają się gatunki o 

cyklu dwu i trzyletnim (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

Larwy chruścików w niektórych środowiskach stanowią znaczną część bio-

masy organizmów wodnych; w niektórych potokach nawet 40% (STAŃCZYKOWSKA 

1979). Odgrywają znaczną rolę w procesach obiegu i przetwarzaniu materii organicz-

nej.  

Trichoptera zjadane są przez ryby (często stanowią ich podstawowy pokarm). 

Potencjalnymi wrogami larw są drapieżne larwy owadów (Plecoptera, Megaloptera, 

Trichoptera, Coleoptera), natomiast formy latające są łowione i zjadane przez ptaki i 

nietoperze. 
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Mięczaki (Molusca):  

Ślimaki (Gastropoda): 

Są najliczniejszą gromadą w typie mięczaków, w Polsce występuje około 200 

gatunków, w tym znaczna część to organizmy słodkowodne. Znacznie bogatsza jest 

fauna wód stojących niż bieżących (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

Są bardzo ważnym składnikiem pokarmu ryb; pełnią istotną rolę w obiegu 

materii. 

 

 
 

Rycina 15. Lymnea stagnalis – błotniarka stawowa 

Ill. 15. Lymnea stagnalis – giant pond snail 

 

Małże (Bivalvia): 

Żyją wyłącznie w środowisku wodnym W Polsce żyje około 20 gatunków. 

Występują zarówno w jeziorach, stawach jak i rzekach. 

Stanowią pokarm dla ryb; masowy rozwój niektórych gatunków przyczynia 

się do przyspieszenia procesów krążenia materii w zbiornikach (STAŃCZYKOWSKA 

1979). 

 
Rycina 16. Bivalvia - Małż 

Ill. 16. Bivalvia - Bivalvia 
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Pluskwiaki (Heteroptera): 

Pierwotnie należały do zwierząt lądowych; niektóre z nich przystosowały się 

wtórnie do życia w wodzie. Występują głównie w wodach stojących. 

Są, tak jak ważki, groźnymi drapieżnikami; mogą powodować znaczne straty 

w narybku (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

 

 
Rycina 17. Hydrometra sp - Nartnik 

Ill. 17. Hydrometra sp – Water measurer 

 

Chrząszcze (Coleoptera): 

Stanowią najliczniejszy rząd owadów. Występują zarówno w wodach stoją-

cych jak i w rzekach czy strumieniach. 

Wiele z nich to drapieżniki polujące na zwierzęta wodne, tylko w przypadku 

masowego występowania wzrasta ich rola w ekosystemach jako drapieżników 

i konkurentów pokarmowych ryb (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

 

 
Rycina 18. Gyrinus sp. - Krętak 

Ill. 18. Gyrinus sp. – Whirligig beetle 
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Ważki (Odonata):  

Ich larwy żyją w wodzie, dorosłe to formy lądowe, dzienne. Obecnie poznano 

około 2000 gatunków, są spotykane we wszystkich typach zbiorników słodkowodnych, 

czasem także w wodach słonawych (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

Owady te należą do groźnych drapieżników stref przybrzeżnych, żywią się 

większością wodnych bezkręgowców, a także kijankami i narybkiem; mogą przenosić 

pewne gatunki przywr (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

 

 
Rycina 19. Libellula fulva – Ważka żółta 

Ill. 19. Libellula fulva -  Scarce chaser dragonfly 

 

 

 

Analizowany materiał obejmuje łącznie: 

• 200 chruścików (należących do 24 taksonów) 

• 60 chrząszczy (15 taksonów) 

• 124 mięczaki (27 taksonów) 

• 81 pluskwiaków (15 taksonów)  

• 16 ważek (5 taksonów). 
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Metody analizy materiału i metody statystyczne 

 

A) Dominacje obliczono ze wzoru: 

                          
%100

N
nDi =

 

gdzie: 

  Di  - dominacja i – tego gatunku 

 n – liczebność i – tego gatunku 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

B)   Wyróżniono 4 klasy dominacji, które zostały przyjęte za BIESIADKĄ I KO-

WALIKIEM (1980, za SZCZEPAŃSKIM 2003),  dostosowane do wodnej fauny bezkręgowej i 

jej liczebności: 

 

EUDOMINANCI – gatunki o liczebności powyżej 10% 

DOMINANCI – gatunki o liczebności 5,01 – 10% 

SUBDOMINANCI – gatunki o liczebności 2,01 – 5% 

RECEDENCI – gatunki o liczebności mniejszej niż 2% 

 

 

C) Frekwencje obliczono ze wzoru: 

                          
%100

S
sFi =

 

gdzie: 

Fi – frekwencja i – tego gatunku 

s – liczba stanowisk, na których dany gatunek występuje 

S – liczba wszystkich stanowisk 
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D) Podobieństwa faunistyczne gatunków i stanowisk obliczono przy pomocy 

programu BioDiversity Professional, biorąc pod uwagę formułę jakościową Jaccard’a 

oraz ilościową Bray–Curtis’a. Wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów. 

E) Do oceny stopnia odkształcenia od naturalności posłużono się wskaźni-

kiem naturalności biocenoz, który oparto na wskaźniku OWS Fischera i po raz pierw-

szy użyto jako potencjalne narzędzie w monitorowaniu stanu ekologicznego polskich 

torfowisk wykorzystując chruściki (Trichoptera) i ważki (Odonata) (CZACHOROWSKI, 

BUCZYŃSKI 1999). 

 

Wskaźnik jakościowy:  

 

Wzei – wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie, 

s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

Wskaźnik ilościowy: 

 

ni - liczebność i-tego gatunku 

N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 

 

 

 

 

 

 

 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
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Tabela 3. Wartości Wze dla zebranych gatunków chruścików (Trichoptera) jeziora 
Kolmowo – Wze – wskaźnik znaczenia ekologicznego, L – liczebność po-
szczególnych gatunków 

Tabela 3. Wartości Wze dla zebranych gatunków chruścików (Trichoptera) jeziora 
Kolmowo – Wze – wskaźnik znaczenia ekologicznego, L – liczebność po-
szczególnych gatunków 

L.p. Rodzina / Gatunek Wze  L Wze L Wze L 
    strumienie drob. zbiorniki jezioro 
1 Agrypnia pagetana 1 0 1 0 8 5 
2 Anabolia sp. 4 3 1 0 8 66 
3 Athrypsodes aterrimus 1 0 1 0 16 1 
4 Cyrnus crenaticornis 1 0 1 0 16 1 
5 Ironoquia dubia 16 4 1 6 1 0 
6 Limnephilus auricula 1 0 16 6 1 0 
7 Limnephilus extricatus 16 0 1 0 1 1 
8 Limnephilus flavicornis 4 1 8 0 8 5 
9 Limnephilus fuscicornis 1 1 1 0 8 0 

10 Limnephilus griseus 1 0 16 0 1 1 
11 Limnephilus marmoratus 1 0 2 0 8 2 
12 Limnephilus rhombicus 16 1 1 0 8 6 
13 Molanna angustata 1 0 1 0 16 18 
14 Mystacides longicornis 1 0 1 0 16 19 
15 Oligostomis reticulata 16 5 1 0 1 0 
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Wyniki 

 
AUTEKOLOGIA 

 

Charakterystyka hydrobiologiczna badanego ekosystemu została oparta na 

pięciu grupach bezkręgowców: mięczaki, pluskwiaki, ważki, chrząszcze i chruściki. 

Trzy ostatnie to najlepiej sprawdzone organizmy w bioindykacji. Ich ekologia pozwala 

na analizę stanu ekologicznego jeziora i jego zlewni, a także na określenie zmian wyni-

kających z przekształceń w krajobrazie; szczególną uwagę poświęcono chruścikom, 

gdyż tę grupę owadów najczęściej wykorzystuje się w celach indykacyjnych.   

 

Ważki (Odonata) 
 

Rodzina: Coenagrionidae 

 

Ischnura elegant (VANDER LINDEN 1840) 

Gatunek eurytopowy. Bardzo szeroko rozsiedlony gatunek pontyjsko-

kaspijski, pospolity w całej Polsce. Występuje w jeziorach wszystkich typów, choć wy-

raźnie mniej licznie i rzadziej w dystroficznych. Ze zbiorników eutroficznych, preferuje 

te o trofii umiarkowanej. Unika jezior silnie eutroficznych i politroficznych (BERNARD I 

IN. 2002). 

 

                                              Pyrrhosoma nymphula (SULZER 1776) 

Ważka tlenolubna. Szeroko rozsiedlony gatunek pontyjsko śródziemnomorski, 

pospolity w całym kraju. W południowej Polsce raczej fitoreofilny, preferuje strumienie 

i małe rzeki, pojawia się też w zbiornikach przepływowych. Na północy kraju może 

zasiedlać bogate w tlen wody stojące a nawet zbiorniki na torfowiskach sfagnowych. 

Tym niemniej bardzo rzadki w jeziorach (BERNARD I IN. 2002). 

 

Coenagrion puella (LINNAEUS 1758) 

Najbardziej eurytopowa polska ważka, zasiedlająca wszystkie rodzaje poza 

szybko płynącymi potokami górskimi. Szeroko rozsiedlony gatunek pontyjsko-
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kaspijski, pospolity w całym kraju. Powszechni i często licznie zasiedla jeziora różnych 

typów troficznych (BERNARD I IN. 2002). 

 

Rodzina: Corduliidae 

 

Epitheca bimaculata (Charpentier 1825) 

Limnobiont. Gatunek zachodniosyberyjski, występujący w całej Polsce, choć 

często bardzo lokalnie. Zasiedla duże zbiorniki wód stojących, pierwotnie jeziora różnej 

trofii (głównie z szeregu harmionicznego, ale pojawia się i w jeziorach torfowisko-

wych), obecnie często także stawy jako siedliska wtórne. Jest gatunkiem parasolowym 

dla jezior (BERNARD I IN.2002). 

 

Rodzina: Libellulidae 

 

Sympetrum vulgatum (LINNAEUS 1758) 

Podobnie jak C. puella  jest eurytopem, choć ze względu na ciepłolubność 

larw rzadziej i mniej licznie zasiedla wody płynące. Gatunek syberyjski, pospolity w 

Polsce. Zasiedla większość jezior, nieraz licznie (BERNARD I IN. 2002). 

 

 
 

Chruściki (Trichoptera) 
 

       Rodziny opisano w kolejności wskazującej na ich ilościowy udział w tri-

chopterofaunie jeziora Kolmowo i zbiorników jego zlewni. 

 

Rodzina Limnephilidae 

 

Największa i najbardziej rozpowszechniona w Polsce. Larwy budują domki 

różnego kształtu i różnych substratów. Zasiedlają wszystkie typy wód śródlądowych. 

Większość larw jest detrytusożerna; rozwój larw najintensywniejszy jest jesienią i zimą 

(CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 
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Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837) 

Obecność tego chruścika stwierdzono w strumieniach, śródpolnych zbiorni-

kach i w odpływie jeziora. Największą liczbę larw złowiono w kwietniu, w czerwcu. 

Ekologia: jest limneksenem (CZACHOROWSKI 1998); typowy dla wód okreso-

wych, płynących; spotykany w jeziorach torfowiskowych w helofitach, najczęściej ob-

serwowany w wysychających strumieniach i rowach; pochodzi z Syberii - gatunek pale-

arktyczny, uważany za synantropijny, jego obecność świadczy o wysychaniu okreso-

wym cieków (CZACHOROWSKI, dane nie publikowane). Występowanie tego gatunku 

wskazuje na silną antropopresję zaznaczającą się w zlewni jeziora Kolmowo. 

 

Limnephilus auricula (CURTIS, 1834) 

Występował w strumieniach i zbiorniku śródpolnym. Wszystkie okazy zło-

wiono wyłącznie w kwietniu. 

Ekologia: owad ten jest limneksenem, stwierdzany także w jeziorach lobelio-

wych i eutroficznych w strefie helofitów, gatunek euroazjatycki (CZACHOROWSKI 1998). 

Preferuje drobne śródłąkowe zbiorniki o charakterze okresowym. 

 

 

Limnephilus extricatus (MCLACHLAN, 1865) 

Jego obecność zaobserwowano w jeziorze na jednym stanowisku jedynie w 

kwietniu. 

Ekologia: limnefil, żyje w strefie helofitów, larwy spotykane w jeziorach ciągu 

harmonicznego i dysharmonicznego, gatunek północnopalearktyczny (CZACHOROWSKI 

1998). Gatunek charakterystyczny dla strumieni (CZACHOROWSKI, dane nie publikowa-

ne). 

 

Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787) 

Obecność stwierdzona w strumieniu i na dwóch stanowiskach na jeziorze, wy-

łącznie w kwietniu. 

Ekologia: limnefil (lokalnie limnebiont), spotykany we wszystkich typach je-

zior, wybiera strefę helofitów oraz dno grubo pokryte detrytusem, gatunek eurosyberyj-

ski (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek typowy dla drobnych zbiorników. 
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Limnephilus fuscicornis (RAMBUR, 1842) 

Pojawił się w strumieniu wyłącznie w maju. 

Ekologia: limnebiont preferujący płytki litoral zadrzewionych brzegów, gatu-

nek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus griseus (LINNAEUS, 1758) 

Złowiono jednego osobnika w jeziorze w kwietniu. 

Ekologia: limneksen, typowy dla śródpolnych zbiorników astatycznych, wy-

stępuje również w jeziorach oligo-, eu-, i politroficznych w strefie helofitów, gatunek 

palearktyczny (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Limnephilus marmoratus (CURTIS, 1834) 

Wystąpił w jeziorze na jednym stanowisku, jedynie w kwietniu. 

Ekologia: limnebiont acidotolerancyjny, zasiedla strefę helofitów i zadrzewio-

ne brzegi, gatunek europejski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus rhombicus (LINNAEUS, 1758) 

Stwierdzono w strumieniu i na jeziorze w kwietniu i maju. 

Ekologia: limnefil, głównie zasiedla litoral bagienny i zanikający, obecny w 

jeziorach wszystkich typów w helofitach, gatunek holarktyczny (CZACHOROWSKI 1998). 

Spotykany także w wolnopłynących rzeczkach i strumieniach (CZACHOROWSKI, dane 

nie publikowane). 

 

Stwierdzono również kilka larw Limnephilidae (Limnephilus sp.), których nie 

udało się oznaczyć do gatunku. Wystąpiły we wszystkich miesiącach pobierania prób 

praktycznie na wszystkich na stanowiskach z wyjątkiem trzeciego, gdzie nie znaleziono 

przedstawicieli Trichoptera. 

 

Anabolia sp. 

Larwy oznaczone pewnie tylko do rodzaju. Prawdopodobnie jest to Anabolia 

laevis. Takson ten był najliczniejsze spośród całej trichopterofauny jeziora i jego zlew-

ni. Stwierdzono ich obecność w jeziorze na wszystkich stanowiskach i odpływie w mie-

siącach: kwiecień, maj i wrzesień. 
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Anabolia laevis (ZETTERSTEDT 1840) 

Ekologia: limnebiont występujący w strefie helofitów na zadrzewionym brze-

gu, nie występuje tylko w jeziorach dystroficznych, spotykany w środkowej i północnej 

Europie (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

Rodzina Molannidae 

 

Larwy tych owadów charakterystyczne domki o niepowtarzalnym kształcie 

domki z piasku (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003), są poligraficznymi zbieraczami 

(CZACHOROWSKI 1998). Najpospolitszym z trzech gatunków występujących w Polsce 

jest Molanna angustata (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

 

Molanna angustata (CURTIS 1834) 

Obecność larw stwierdzono na dwóch stanowiskach na jeziorze w każdym z 

czterech miesięcy badań. 

Ekologia: limnebiont preferujący niezarośnięte dno, choć obecny w helofitach 

i elodeidach, gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998).  

 

W zebranym materiale stwierdzono także kilka domków oznaczonych jako 

Molanna sp. Najprawdopodobniej jest to Molanna angustata. Występowały one w je-

ziorze w maju. 

 

 

Rodzina Leptoceridae 

 

Jest to liczna grupa obejmująca 38 gatunków, wszystkie spośród 11 rodzajów 

larw budują domki. Licznie występują w ciekach i zbiornikach wód stojących, dobrze 

pływają z domkami. Larwy w obrębie tej rodziny są zróżnicowane morfologicznie i 

ekologicznie, a także pod względem odżywiania: są tu drapieżniki, rozdrabniacze i zbie-

racze (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003) 
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Athrypsodes aterrimus (STEPHENS, 1836) 

Znaleziono jednego osobnika w jeziorze w kwietniu. 

Ekologia: limnebiont, zamieszkuje strefę helofitów i elodeidów, preferuje je-

ziora eutroficzne i starorzecza, gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Mystacides longicornis (LINNAEUS 1758) 

Owad zaobserwowany na dwóch stanowiskach jeziornych w miesiącach kwie-

cień maj i wrzesień. W tej grupie, jako jedynej, odłowiono imagines (6 osobników). 

Ekologia: limnebiont występujący w strefie elodeidowej, związany z dnem 

niezarośniętym. Larwy żyją we wszystkich typach jezior, poza dystroficznymi i torfo-

wiskowymi, gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

Rodzina Phryganeidae 

 

Larwy (często drapieżne) w obrębie tej rodziny należą do największych spo-

śród Trichoptera. Do budowy domków wykorzystują fragmenty roślin, źdźbła trzcin. 

Często pod wpływem stresu opuszczają domki, do których po ustąpieniu czynnika stre-

sogennego powracają. Gatunki (jest ich 12) są silnie zróżnicowane ekologicznie (CZA-

CHOROWSKI, PIETRZAK 2003) 

 

Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1767) 

Gatunek zaobserwowany w strumieniu, odłowiony w czerwcu i wrześniu. 

Ekologia: limneksen obecny w jeziorach dystroficznych (CZACHOROWSKI 

1998), preferuje torfowiskowe wody bieżące, bardzo rzadki (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 

2003). 

 

Spośród wyłowionych larw z tej rodziny znaleziono również kilka osobników, 

których nie udało się przydzielić do konkretnego gatunku, obserwowano w jeziorze i 

jego odpływie w kwietniu i we wrześniu.  
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Rodzina Polycentropodidae 

  

Larwy z tej rodziny są drapieżnikami, budują łowne sieci oraz „nici sygnaliza-

cyjne”. W Polsce udokumentowano 15 gatunków, które mają zróżnicowane preferencje, 

co do troficzności jezior. Są łatwe w oznaczaniu, dlatego wskazane jest ich użycie jako 

bioindykatorów (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003).  

 

Cyrnus crenaticornis (KOLENATI, 1859) 

Pojawił się w jeziorze na jednym ze stanowisk w czerwcu. 

Ekologia: limnebiont występujący w strefie elodeidowej w jeziorach mezotro-

ficznych, występuje w całej Europie (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

 

Chrząszcze (Coleoptera) 
 

Rodzina: Haliplidae 

 

Haliplus fluviatilis (AUBE) 

Gatunek jeziorno-rzeczny. Występuje w czystych jeziorach i wodach płyną-

cych. Stwierdzony w wielu zbiornikach wodnych w Polsce. W górach spotykany spora-

dycznie i lokalnie. 

 

Rodzina: Noteridae 

 

Noterus crassicornis (O.F. MŰLL.) 

W Polsce występuje prawdopodobnie wszędzie, jest bardzo pospolity. Stanowi 

element drobnozbiornikowy. Poławiany jest najczęściej w wodach trwałych, stojących 

lub wolnopłynących: stawach, starorzeczach, łachach, młakach, torfiarkach, rowach, 

kanałach, wolnopłynących rzekach i strefie przybrzeżnej jezior, górach spotykany jest 

na niższych piętrach. Wyjątkowo licznie poławiany w zbiornikach powyrobiskowych o 

słonawej wodzie. 
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Rodzina: Disticidae 

 

Hydroporus erythrocephalus (L.) 

Gatunek torfowiskowy. W Polsce pospolity, poławiany z licznych jezior. 

 

Hydroporus erythrocephalus (L.) 

Gatunek torfowiskowy. W Polsce pospolity, poławiany z licznych jezior. 

 

Hygrotus inaequalis (FABR.) 

Gatunek drobnozbiornikowy. W całej Polsce pospolity, wykazany z licznych 

jezior. 

 

Laccophilus hyalinus (DEGEER) 

Element jeziorno-rzeczny. W Polsce dość pospolity. Wykazywany najczęściej 

z jezior czystych, dobrze natlenionych. 

Agabus congener (THUNB.) 

Gatunek drobno zbiornikowy. W Polsce dość rzadki. W jeziorach spotykany 

bardzo rzadko, wykazany m.in. ze słabo eutroficznego Jeziora Luterskiego (BARTNIK & 

PAKULNICKA 1999) oraz z wysokogórskiego Jeziora Dwoisty Zachodni w Tatrach 

(KOWNACKI i in.2000).  

 

 

Rodzina: Gyrinidae 

 

Gyrinus substriatus (STEPH.) 

Gatunek drobnozbiornikowy. 

 

 

Rodzina: Hydroptilidae 

 

Anacaena limbata (F.) 

Gatunek drobno zbiornikowy. Zamieszkuje zarówno większe jak i najmniejsze 

zbiorniki wodne stojące i wolnopłynące. Spotykany również poza zbiornikami, w miej-

scach wilgotnych. Pospolity w całym kraju. 
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Anacaena lutescens (STEPH.) 

Reprezentuje element torfowiskowy. Chrząszcz ten poławiany jest najczęściej 

i najliczniej w zbiornikach dystroficznych. W Polsce pospolity, stwierdzony również z 

jezior. 

 

Coelambus impressopunctatus (SCHALL.) 

Reprezentuje element drobnozbiornikowy. W Polsce jest to gatunek pospolity 

w różnego typu zbiornikach wodnych i wykazany z licznych stanowisk. Nie został 

stwierdzony między innymi w lobeliowym jeziorze Krzemno na Pojezierzu Drawskim 

(KORDYLAS 1990). 

 

Helochares griseus (MULL.) 

Reprezentuje element drobnozbiornikowy. W jeziorach na terenie kraju 

stwierdzany rzadziej, wykazany z jeziora Luterskiego (PAKULNICKA, BARTNIK 1999) 

oraz z jeziora Krzemno (KORDYLAS 1990). 

 

 

Enochrus ochropterus (MARSH.) 

Gatunek drobnozbiornikowy. W kraju pospolity, stwierdzony również na je-

zior.  

 

Enochrus testaceus (FABR.) 

Gatunek drobnozbiornikowy. Jest on szeroko rozpowszechniony w różnego 

typu zbiornikach wodnych całej Polski, a w szczególności w drobnych zbiornikach na 

nizinach. Licznie poławiany w jeziorze Luterskim (PAKULNICKA, BARTNIK 1999). 
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SYNEKOLOGIA 

 

Ogólna charakterystyka ważek jeziora Kolmowo 

 
Tabela 4. Ważki (Odonata) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiornikach 

jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – stanowiska, na 
których stwierdzono takson, F – frekwencja w procentach 

Tabela 4. Ważki (Odonata) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiornikach 
jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – stanowiska, na 
których stwierdzono takson, F – frekwencja w procentach 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebrano 16 ważek, w tym 5 taksonów, najliczniejszym gatunkiem była 

Ischnura elegans (tab.4). 
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Rycina 20. Struktura dominacji ważek (Odonata) występujących w jezio-

rze Kolmowo i zbiornikach jego zlewni 
Ill. 20. Domination strukture of Dragonflies (Odonata) that exist in Kol-

mowo lake and it’s catchment areas reservoirs 
 
 
Do klasy eudominantów (87% zebranych okazów) zaliczono trzy, a do klasy 

dominantów (13%) dwa gatunki; żadnego z taksonów nie zakwalifikowano do klasy-

L.p. Gatunek L D S F 
1 Coenagrion puella 5 31,25 4,7,9 30 
2 Epitheca bimaculata 1 6,25 8 10 
3 Ischnura elegans 7 43,75 8,9 20 
4 Pyrrhosoma nymphula 2 12,5 10 10 
5 Sympetrum vulgatum 1 6,25 4 10 

  Razem 16    
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subdominantów i recedentów. Spośród tej grupy najpospolitszym gatunkiem była Co-

enagrion puella (ryc.20). 

 

 

Ogólna charakterystyka pluskwiaków jeziora Kolmowo 

 

Zebrany materiał Heteroptera to formy pospolicie występujące w Polsce, za-

siedlające różnego typu zbiorniki. Zestaw zaobserwowanych gatunków jest charaktery-

styczny zarówno dla różnych typów drobnych zbiorników wód stojących jak i dla litora-

lu płytkich jezior eutroficznych.  

Uwagę zwraca gatunek Micronecta meridionalis, który w Polsce, a szczegól-

nie jej północnej części, jest bardzo rzadki. 

 

Tabela 5. Pluskwiaki (Heteroptera) występujące w jeziorze Kolmowo i 
zbiornikach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja 
w procentach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, 
F – frekwencja w procentach 

Tabela 5. Pluskwiaki (Heteroptera) występujące w jeziorze Kolmowo i 
zbiornikach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja 
w procentach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, 
F – frekwencja w procentach 

 
L.p. Gatunek L D S F 

1 Corixinae spp. 30 37,04 5,7,9,10, 40 
2 Gerris odontogaster 1 1,23 5 10 
3 Hesperocorixa sahlbergi 2 2,46 5,9 20 
4 Ilyocornis cimicoides 5 6,17 7,9 20 
5 Mesovelia furcata 3 3,7 7,9 20 
6 Micronecta griseola 1 1,23 7 10 
7 Micronecta meridionalis 1 1,23 7 10 
8 Micronecta minutissima 1 1,23 7 10 
9 Micronecta sp. 11 13,58 2,7,9 30 

10 Nepa cinerea 3 3,7 10 10 
11 Notonecta glauca 1 1,23 5 10 
12 Plea minutissima 1 1,23 7 10 
13 Sigara distincta 1 1,23 9 10 
14 Sigara falleni  16 19,75 7,9 20 
15 Sigara striata 4 4,93 7,9 20 

 Suma 81    
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Ogółem zebrano 81 osobników Heteroptera ( 15 taksonów); najliczniejszą 

grupę stanowiła Corixinae (24,3%), najmniej liczne były pluskwiaki: Gerris odontoga-

ster, Notonecta glauca, Plea minutissima i Sigara distincta (tab.5). 

Pluskwiaków nie odnotowano na stanowiskach: 1,3,4,6 i 8. 
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Rycina 21. Struktura dominacji pluskwiaków (Heteroptera) występują-

cych w jeziorze Kolmowo i zbiornikach jego zlewni 
Ill. 21. Domination structure of water bugs (Heteroptera) that exist in Kol-

mowo lake and it’s catchment areas reservoirs 
 

 

Do klasy eudominantów (66% zebranych okazów) zaliczono trzy gatunki, je-

den gatunek do klasy dominantów (6%), do klasy subdominantów (19%) 4, do receden-

tów (9%) 7 gatunków (ryc. 21). 

Taksonem najpospolitszym był zdecydowanie Corixinae (40%), dość dużą fre-

kwencją charakteryzował się Gerris sp.(30%), pozostałe gatunki mieściły się w grani-

cach 10-20%. 

 

 

 

Ogólna charakterystyka chruścików jeziora Kolmowo 

 

Zebrano 200 osobników chruścików należących do 5 rodzin, w tym 6 imagi-

nes, 27 larw, 68 domków i 99 domków z larwami. Zebrany materiał zawierał 18 takso-

nów; oznaczonych pewnie było 14. Owady zbierano na 10 stanowiskach, na jednym z 

nich nie stwierdzono obecności Trichoptera. 
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Tabela 6. Chruściki (Trichoptera) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiornikach 
jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – 
stanowiska, na których stwierdzono takson, F – frekwencja w procen-
tach 

Tabela 6. Chruściki (Trichoptera) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiornikach 
jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – 
stanowiska, na których stwierdzono takson, F – frekwencja w procen-
tach 

 
 

 

 

 

Najliczniej reprezentowana była rodzin Limnephilidae (144 osobniki). Pozo-

stałe rodziny reprezentowane były przez mniejsza liczbę osobników: Leptoceridae (20 

os.),  Molannidae (20 os.), Phryganeidae (15 os.),  Polycentropodidae (1os.) (tab.6). 

L.p. Rodzina / Gatunek L D S F 
1 Agrypnia pagetana 5 2,5 7,8,9 30 
2 Anabolia sp. 69 34,5 7,8,9,10 40 
3 Athrypsodes aterrimus 1 0,5 9 10 
4 Cyrnus crenaticornis 1 0,5 7 10 
5 Ironoquia dubia 10 5 1,4,5,6,10 50 
6 Limnephilus auricula 6 3 2,5, 20 
7 Limnephilus extricatus 1 0,5 9 10 
8 Limnephilus flavicornis 6 3 1,8,9, 30 
9 Limnephilus fuscicornis 1 0,5 1 10 
10 Limnephilus griseus 1 0,5 7 10 
11 Limnephilus marmoratus 2 1 9 10 
12 Limnephilus rhombicus 7 3,5 1,8 20 
13 Limnephilus sp. 41 20,5 1,4,5,6,7,8,9,10 80 
14 Molanna angustata 18 9 7,9 20 
15 Molanna sp. 2 1 9 10 
16 Mystacides longicornis 19 9,5 8,9 20 
17 Oligostomis reticulata 5 2,5 6 10 
18 Phryganeidae 5 2,5 8,9,10 30 

  Razem 200    
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Rycina 22. Struktura dominacji chruścików w jeziorze Kolmowo i jego 

zlewni 
Ill. 22. Domination strukture of Caddis-flies that exist in Kolmowo lake 

and it’s catchment areas reservoirs 
 

 

 

Do eudominantów (54% zebranych okazów) i dominantów (19%)  zaliczono 

po dwa gatunki. W klasie subdominantów (22%) i recedentów (5%) znalazło się po 7 

gatunków (ryc. 22). 

Najpospolitszym taksonem w jeziorze Kolmowo i jego zlewni był Limnephilus 

sp. (80%). Dość pospolite były: Ironoquia dubia (50%) i Anabolia sp. (40%). Najniższą 

frekwencją odznaczyło się 7 gatunków (po 10%). 
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Rycina 23. Liczebność chruścików na poszczególnych stanowiskach 

Ill. 23. Caddis-flies numerical force on respective positions 
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Spośród 10 stanowisk najwięcej osobników (ponad 50%) znaleziono na sta-

nowisku 9 (ryc.23), najmniej na stanowisku 2. Na stanowisku 3 nie złowiono żadnego 

chruścika ( kolorem niebieskim oznaczono stanowiska jeziorne, żółtym - drobnozbior-

nikowe, czerwonym – cieki) 
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Rycina 24. Liczebność chruścików zebranych w poszczególnych miesią-

cach 
Ill. 24. Quantity of caddis-flies collected from respective seasons 
 
 
 
Najwięcej chruścików zebrano w maju (107, w tym 9 larw, 29 domków, 69 

larw z domkami), połowę mniej w kwietniu (55 – 1 imagines, 10 larw, 24 domki i 20 

larw z domkami). Najmniejsze połowy w czerwcu (12 – 6 larw, 3 domki i 3 larwy z 

domkami), nieco większe we wrześniu (26, w tym 5 imagines, 3 larwy, 12 domków i 6 

larw z domkami).(ryc. 24).  
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Strumienie

Drobne zbiorniki

Jezioro

 
Rycina 25. Ilościowy udział chruścików (Trichoptera) w poszczególnych 

typach zbiorników. 
Ill. 25. Quantitative participation in individual types of headers cCaddis-

flies (Trichoptera)  

 

 

Na rycinie 25 wyraźnie widoczna jest dominacja trichopterofauny jeziornej. 

Biorąc pod uwagę fakt, że stanowisk każdego typu hydrologicznego była taka sama 

ilość (na jednym ze stanowisk strumieniowych nie wyłowiono żadnego chruścika, a 

więc, z każdego typu są po trzy stanowiska)  można uznać, że ten typ chruścików zdo-

minował teren zlewni. 

Przeanalizowano także ilościowy udział Trichoptera w poszczególnych typach 

hydrologicznych. Jak wynika z wykresu (ryc. 25) najwięcej chruścików wyłowiono na 

stanowiskach jeziornych (151 osobników), natomiast w strumieniach – 23, w zbiorni-

kach 26 osobników.  

Wynik ten świadczy o najkorzystniejszych warunkach bytowania tych owa-

dów właśnie w jeziorze. 

Porównano również stanowiska na poszczególnych obiektach zlewni, gdzie 

pobierano próby. W tym celu posłużono się metodą jakościową Jaccard’a i ilościową 

Bray – Curtis’a.   
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Rycina 26. Dendrogram podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowi-

skami według formuły Jaccard’a 
Ill. 26. Dendrograph of faunistical similarities between positions in accor-

dance with Jaccard’s formula 
 
 
 

W dendrogramie podobieństw faunistycznych wyraźnie wyodrębniły się trzy 

grupy stanowisk (Ryc. 26). Na najwyższym poziomie (ok.60%) znalazły się stanowiska 

4, 5 i 6. Są to dwa drobne zbiorniki połączone ze śródpolnym rowem. Grupują się więc 

zgodnie z hydrologicznym typem zbiornika. Na poziomie podobieństw 50% dołącza do 

tej grupy stanowisko 10 (odpływ z jeziora).  

Drugą wyodrębniającą się grupę (na poziomie 55%) tworzą stanowiska jezior-

ne 8 i 9, oba są umiejscowione w południowo–wschodniej części jeziora. W tym wy-

padku również zgrupowały się zgodnie z typem zbiornika. 

Na poziomie 40% obie wyżej wymienione grupy łączą się, wyodrębniając w 

ten sposób zbiorniki wód stojących. 

Na najniższym poziomie podobieństw (około 35%) wyodrębniły się stanowi-

ska 7 (jeziorne) i 3 (drobnozbiornikowe). 

Analiza ilościowa, wg formuły Bray - Curtis’a wykazała, że najbardziej po-

dobne były stanowiska 4 i 6 – jest to śródpolny zbiornik okresowy oraz rów - (blisko 

50%), wynika to prawdopodobnie z ich zbliżonego charakteru (muliste dno i nagroma-

dzony materiał detrytusowy) choć należy dodać, że nie były to cechy wybitnie różniące 
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oba te miejsca od innych punktów pobierania prób, następnie stanowiska: 8 (jeziorne) i 

5 (zbiornik okresowy), oraz 10 (odpływ jeziora) i 1 (śródpolny rów); w tym przypadku 

analogicznie jak w przypadku stanowisk 4 i 6 - oba te miejsca wydają się posiadać zbli-

żone cechy – zadrzewiony brzeg i odkładający się na dnie detrytus (ryc. 27). Każde z 

tych stanowisk posiada doskonałą bazę troficzną dla larw chruścików. 

 

 
Rycina 27. Dendrogram podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowi-

skami według formuły Bray – Curtis’a 
Ill. 27. Dendrograph of faunistical similarities between positions in accor-

dance with Bray - Curtis’ formula 
 
 
 
\ 
Najbardziej odbiegającym od pozostałych było stanowisko 2. Prawdopodobnie 

powodem tego jest fakt, że zbiornik ten w miesiącach letnich wysycha całkowicie i nie 

pozwala na osiedlanie się Trichoptera. 

Odrębne faunistycznie były także stanowiska 7 i 9 (jeziorne). 

Analizę zgrupowań poszczególnych gatunków chruścików na terenie zlewni 

jeziora Kolmowo wykonano w oparciu o współwystępowania gatunków wg formuły 

jakościowej Bray – Curtis’a. 
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Rycina 28. Dendrogram współwystępowania gatunków chruścików (Tri-
choptera) według formuły Bray – Curtis’a 

Ill. 28. Dendrograph of Caddies-flies’ (Trichoptera) species co-occurrence 
in accordance with Bray – Curtis’ formula 

 

 

 

Na dendrogramie (ryc. 28) na poziomie 100 % aglomerują się dwa zgru-

powania: Limnephilus griseus z Cyrnus crenaticornis (gatunek wód okresowych i ga-

tunek jeziorny) oraz Limnephilus extricatus z Athripsodes aterrimus (gatunek strumien-

iowy i gatunek wód stojących). Każde z tych zgrupowań ma charakter mieszany, łącząc 

gatunki charakterystyczne dla różnych siedlisk. Sytuację taką można interpretować jako 

skutek zaburzeń i antropopresji. 

Na poziomie ok. 75 % wyodrębniają się zgrupowania gatunków jeziornych: 

Mystacides longicornis i Molanna angustata. 
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Na niższym poziomie ok. 75% do zgrupowania L. extricatus z A. aterrimus 

dołączył gatunek jeziorny – Limnephilus marmoratus. Na poziomie ok. 55 % wyodręb-

niło się większe zgrupowanie zawierające wymienione trzy gatunki oraz: Limnephilus 

flavicornis i Agrypnia pagetana. Zgrupowanie to w większości skupia gatunki jeziorne 

lub związane z trwałymi wodami stojącymi. 

Na stosunkowo niskim poziomie ok. 25% wyodrębniło się zgrupowanie ga-

tunków związanych z drobnymi strumieniami (Ironoquia dubia i Oligostomis reticula-

ta), na nieco niższym poziomie dołącza do nich Limnephilus auricula. 

Generalnie widać wyodrębniające się zgrupowania jeziorne oraz strumieniowe 

i wód okresowych,  jednakże zauważalne są pewnego rodzaju zaburzenia. 

Dla oceny stopnia odkształcenia biocenoz wyliczono wskaźniki naturalności, 

w oparciu o faunę chruścików.  

Wskaźniki naturalności dla jeziora wynoszą odpowiednio: Wns i Wni – 9,63 i 

10,38 (tab. 7), więc są raczej niskie; wskazuje to na postępujące zmiany zachodzące w 

biocenozach. Wyższa wartość wskaźnika Wni niż Wns sugeruje nieznacznie wyższą 

liczebność gatunków wyspecjalizowanych, a więc ich dominację. Pojawia się również 

sporo gatunków niespecyficznych, ale nie osiągnęły one jeszcze przewagi. Wniosek ten 

potwierdza  analiza ekologii poszczególnych gatunków, bowiem w trichopterofaunie 

jeziornej dominują limnebionty (7 gatunków na 11 obecnych). 

 

Tabela 7. Wartości wskaźników naturalności Wns i Wni dla poszczegól-
nych typów wód w zlewni jeziora Kolmowo 

Tabela 7. Wartości wskaźników naturalności Wns i Wni dla poszczegól-
nych typów wód w zlewni jeziora Kolmowo 

 

 
 
 
 

 

 

Sytuacja rysuje się podobnie w przypadku wartości wskaźników dla chruści-

ków odławianych na stanowiskach strumieniowych, choć w tych okolicznościach fauna 

jest nieco mniej zmieniona; tu wartości wskaźników to: Wns – 9,5 oraz Wni – 11,08. 

Sugeruje to mniejszym wpływ gatunków niespecyficznych. Ilościowo dominują tu lim-

Jeziora: Strumienie: Drobne zbiorniki okresowe: 
Wns – 9,63 Wns – 9,5 Wns – 8,5 
Wni – 10,38 Wni – 11,08 Wni – 8,5 
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nekseny, preferujące wody dystroficzne i torfowiskowe – co może świadczyć o skłon-

nościach do wzrostu trofii danej biocenozy.  

Najbardziej odkształcona (najniższe wskaźniki – Wns i Wni – 8,5) wydaje się 

fauna drobnozbiornikowa – tu widoczne są najwyraźniej zmiany antropogeniczne. 

 

 

Ogólna charakterystyka chrząszczy jeziora Kolmowo 

 
 
Tabela 8. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w jeziorze Kolmowo i 

zbiornikach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja 
w procentach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, 
F – frekwencja w procentach 

Tabela 8. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w jeziorze Kolmowo i 
zbiornikach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja 
w procentach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, 
F – frekwencja w procentach 

 
L.p. Gatunek L D S F 

1 Agabus congener 1 1,66 2 10 
2 Anacaena limbata 2 3,33 2,3 20 
3 Anacaena lutescens 2 3,33 4,6 20 
4 Coelambus impressopunctatus 3 5 2,4,6 30 
5 Enochrus ochropterus 1 1,66 2 10 
6 Enochrus testaceus 2 3,33 8 10 
7 Gyrinus substriatus 25 41,7 5 10 
8 Haliplus fluviatilis 1 1,66 7 10 
9 Helochares griseus 2 3,33 4 10 
10 Helophorus grandis 1 1,66 4 10 
11 Helophorus nanus 4 6,66 2 10 
12 Hydroporus erythrocephalus 1 1,66 4 10 
13 Hydrotus inaequalis 7 11,7 6,9 20 
14 Laccophilus hyalinus 4 6,66 10 10 
15 Noterus crassicornis 4 6,66 4 10 

  Razem 60    
 

 

W zebranym materiale stwierdzono 60 osobników Coleoptera. Spośród nich 

oznaczono 15 taksonów; najliczniej reprezentowany był Gyrinus substriatus – stanowił 



 49

15 % zebranych chrząszczy. Najmniej było: Agabus congener, Enochrus ochropterus, 

Haliplus fluviatilis (tab.8). 

 

13%

20%

34%

33% eudominanci

dominanci

subdominanci

recedenci

 
Rycina 29. Struktura dominacji chrząszczy (Coleoptera) występujących  

                                  w jeziorze Kolmowo i zbiornikach jego zlewni 
 
Ill. 29. Domination strukture of Beatles (Coleoptera) that exist in Kolmowo 

lake and it’s catchment areas reservoirs  
 

 

 

W klasie eudominantów (54%) wyróżniono dwa gatunki (Gyrinus substriatus i 

Hygrotus inaequalis), dominantów (20%) – trzy gatunki, subdominantów (18%) i rece-

dentów (8%) po 5 (ryc.29). 

Najczęściej spotykanym gatunkiem był Coelambus impressopunctatus, pozo-

stałe gatunki kwalifikowały się do 20 i 10% frekwencji. 
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Ogólna charakterystyka mięczaków jeziora Kolmowo 

 

Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, że występujące tu gatun-

ki są charakterystyczne dla wód stojących i wolno płynących; są to taksony pospolicie 

występujące. 

 

Tabela 9. Mięczaki (Molusca) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiorni-
kach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w pro-
centach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, F – 
frekwencja w procentach 

Tabela 9. Mięczaki (Molusca) występujące w jeziorze Kolmowo i zbiorni-
kach jego zlewni. L – liczba osobników, D – dominacja w pro-
centach, S – stanowiska, na których stwierdzono takson, F – 
frekwencja w procentach 

L.p. Gatunek L D S F 
1 Anisus contortus 26 20,96 1,2,5,6 40 
2 Anisus septemgyratus 6 4,83 2,6 20 
3 Anisus spirorbis 1 0,8 5 10 
4 Anisus vortex 1 0,8 8,9 20 
5 Aplexa hypnorum 2 1,61 2 10 
6 Bithyria tentaculata 13 10,48 8,9,10 30 
7 Gyratus ( albus?) 1 0,8 2 10 
8 Gyraulus sp. 3 2,41 5 10 
9 Lymnea auricularia 3 2,41 9 10 

10 Lymnea corus 2 1,61 4 10 
11 Lymnea limosa 2 1,61 7 10 
12 Lymnea peregra 1 0,8 8 10 
13 Lymnea stagnalis 2 1,61 5,9 20 
14 Lymnea truncatula 3 2,41 6,9 20 
15 Perforatella rubiginosa 3 2,41 5,6 20 
16 Physa fontinalis 4 3,22 8,9 20 
17 Pisidium supinum 1 0,8 5 10 
18 Pissidium sp. 4 3,22 1,6 20 
19 Planobarius corneus 14 11,29 1,2,4,5,6,10 60 
20 Planorbis planorbis 9 7,25 1,2, 20 
21 Segmentina nitida 2 1,61 1,6, 20 
22 Sphaerium corneum 1 0,8 1 10 
23 Succinea elegans 2 1,61 6,7 20 
24 Succinea putris 3 2,41 5,6 20 
25 Valvata piscinalis 11 8,87 9 10 
26 Viviparus contectus 2 1,61 10 10 
27 Zonitoides nitidus 2 1,61 3,1 20 

  Razem 124    
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Zebrano w 124 osobniki w obrębie tej grupy, w tym 27 taksonów. Na stanowi-

sku 3 nie stwierdzono ani jednego osobnika (tab.9). 

Najliczniej występującym gatunkiem był Anisus contortus, dość licznie spoty-

kane były również Planobarius corneus, Bithyria tentaculata i Valvata piscinalis. Naj-

mniej liczne były Anisus spirorbis, Anisus vortex, Lymnea peregra, Pisidium supinum i 

Sphaerium corneum. 

11%

7%

30%

52%

eudominanci

dominanci

subdominanci

recedenci

 
 

Rycina 30. Struktura dominacji mięczaków (Molusca) występujących w 
jeziorze Kolmowo i zbiornikach jego zlewni 

Ill. 30. Domination structure of Mollusc (Mollusca) that exist in Kolmowo 
lake and it’s catchment areas reservoirs 

 

 

W klasie eudominantów (43% zebranych okazów) są trzy gatunki, do klasy 

dominantów (16%) kwalifikują się dwa gatunki, 8 gatunków mieści się w klasie subdo-

minantów (23%), natomiast do klasy recedentów (18%) należy 14 gatunków (ryc. 30). 

Gatunkiem najczęściej spotykanym był Planorbis corneus, dość często spoty-

kano również Anisus contortus (40%) i Bithyria tentaculata (30%), natomiast pozostałe 

gatunki charakteryzowała frekwencja 20 i 10%. 
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Dyskusja 
 

Przeanalizowany materiał jest dotychczas jedynym źródłem wiedzy o organi-

zmach zamieszkujących strefę bentosową jeziora Kolmowo i zbiorników jego zlewni. 

Trichopterofauna jeziora jest dość uboga w porównaniu do ogólnej ilości gatunków i 

rodzin w Polsce. Na 18 odnotowanych na terenie Polski rodzin, na terenie zlewni 

stwierdzono jedynie 5; jeśli chodzi o ilość gatunków Kolmowo charakteryzuje się  jesz-

cze mniej korzystnym wynikiem – stanowi jedynie 5,22 % gatunków występujących w 

Polsce.  

Możliwa jest konfrontacja wynikających z tych badań wniosków z pomiarami 

przeprowadzonymi przez Elbląską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Olsztynie (KONIECKA I IN. 2003). 

Opinia zespołu badawczego WIOŚ z 2003 roku opierała się na analizie danych 

morfometrycznych jeziora, pomiarach wskaźników fizyko–chemicznych zanieczysz-

czeń cieków i jeziora, a także wykazie organizmów fito- i zooplanktonowych.  

Podsumowując: zbiornik zaliczono do grupy bardzo podatnych na degradację 

(III klasa podatności); na taką wartość wpływ miał brak stratyfikacji związany z nie-

wielka głębokością jeziora. Wody zbiornika charakteryzowały się nadmierną produkcja 

pierwotną a także znacznym obciążeniem materią organiczną (KONIECKA I IN. 2003). 

Wpływ na taki stan rzeczy miała nie tylko wysoka podatność jeziora na degradację, ale 

również wewnętrzne zasilanie wód zbiornika przez nagromadzone w osadach dennych 

zanieczyszczenia.  

W trakcie ostatnich badań w 2003 roku zbadano chemizm jeziora. Zawartość 

tlenu rozpuszczonego wynosiła 5,25 mg O2/l, co zakwalifikowało zbiornik do II klasy 

podatności, natomiast utlenialność wskazywała na III klasę podatności zbiornika na 

degradację (24 mg O2/l)., wyniki te świadczą o wyraźnym zanieczyszczeniu – wyjaśnia 

to również fakt, że nie oceniono wartości BZT5, gdyż po pięciu dobach w próbach wy-

stąpił brak tlenu. Zawartość fosforanów oceniono na 0,26 mg P/l, co zalicza zbiornik  

do klasy II, natomiast już fosfor całkowity (0,53 mgP/l) sugeruje pozaklasowość (KRÓ-

LAK I IN. 1995). Najprawdopodobniej jest to następstwo przenawożenia. Wartość azotu 

całkowitego (2,073 mg N/l) , jak i wartości jonów azotanowych klasyfikują zbiornik do 

klasy I. Zbadano również miano Coli typu kałowego, pH oraz przewodnictwo – każde z 

tych oznaczeń wskazywało na I klasę czystości. Jednak w informacji dotyczącej prze-
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prowadzonych analiz postawiono wniosek, że wody zbiornika są silnie zanieczyszczone 

i rozwijają się w niej bakterie beztlenowe, powodujące anaerobowy rozkład związków 

organicznych.  

Zanieczyszczenie wód ma wyraźnie biologiczny charakter, ponieważ wpływa 

na organizmy żyjące w wodach i korzystające  z wody, mimo to najczęściej ocenia się 

następstwa zanieczyszczenia wód metodami chemicznymi lub biochemicznymi (STAR-

MACH K. i in. 1978). 

Wydaje się, że dane chemiczne są łatwiejsze do uzyskania i bardziej zrozumia-

łe, jednak w przeciwieństwie do badan biologicznych ujmują jedynie stan aktualny. 

Biologiczne metody oceny stanu zbiornika opiera się na założeniu, że przejawy i wa-

runki życia pozostają z sobą w przyczynowym związku. Zatem poznanie tych przeja-

wów pozwoli wysnuwać wnioski o ich przyczynach (STARMACH K. i in. 1978).    

Wielokrotnie już próbowano skorelować zależność parametrów chemicznych z 

czynnikami biologicznymi: opracowano tablice współzależności stopnia saprobowości 

na tle chemicznych wskaźników (Dołgov i Nikityński - 1955), różni autorzy starali się 

ustalić współzależność stopni saprobowości z chemicznym charakterem wody, najczę-

ściej na podstawie biochemicznego zapotrzebowania tlenu (Šramek-Hušek – 1956), 

analizowano spektra chemiczne, w których mogą bytować organizmy wskaźnikowe 

(Turoboyski – 1962). Ta sfera badań ekologicznych, dotycząca organizmów wodnych 

bytujących w wodach zanieczyszczonych jest nadal opracowywana (TUROBOYSKI 

1979). 

W przypadku badań jeziora Kolmowo i zbiorników z nim związanych, podjęto 

się analizy makrobentosu, aby ocenić wpływ jego warunków morfometrycznych oraz 

antropogenicznych na stan ekologiczny tego terenu..    

W przeprowadzonych w niniejszej pracy analizach – szczególnie wartości 

wskaźników naturalności dla poszczególnych typów hydrologicznych wód, znajdują-

cych się w obrębie zlewni, wskazują na zaburzenia związane z procesem eutrofizacji 

badanej biocenozy i wyraźnym wpływie czynników antropogenicznych. 

Wskaźniki te pozwalają na waloryzację biocenozy, a nie na ocenę czystości 

wody (tak jak jest w przypadku indeksów biotycznych), opierają się o analizę zasobów 

biologicznych – rzeczywistych, wskazują czy i jak szybko postępują procesy renaturali-

zacyjne lub degradacyjne. Wnioski są wyciągane na podstawie cech indykacyjnych po-

jedynczych gatunków - każdy z nich ma przypisaną wartość wskaźnika znaczenia eko-

logicznego dla poszczególnych typów zbiorników (CZACHOROWSKI 2004). 
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Wspomniane wskaźniki naturalności testowano w kilku pracach: m. in. w ba-

daniach nad chruścikami (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich 

(CZACHOROWSKI S. I IN. 2000).  

Praca była fragmentem szerszych badań nad składem gatunkowym i strukturą 

siedliskowego rozmieszczenia chruścików nizinnej części Polski, badano tę grupę w 

kontekście regionalnego rozmieszczenia i antropogenicznych zmian fauny oraz potrzeb 

jej ochrony. 

W Lasach Janowskich wskaźniki naturalności strumieni (Wns=10,8, 

Wni=10,5) były podobne w porównaniu do tych w zlewni jeziora Kolmowo (Wns=9,5, 

Wni=11,08). W zbiornikach tych złowiono zaledwie 5 gatunków, czyli tak jak w przy-

padku Kolmowa cechuje je niewielka różnorodność gatunkowa, co może świadczyć o 

jednorodności tego środowiska (CZACHOROWSKI S. I IN. 2000). Gatunki zebrane w stru-

mieniach zlewni jeziora Kolmowo nie były specyficzne dla tego typu zbiorników, gdyż 

przeważały tam gatunki preferujące zbiorniki stałe – co świadczy o silnym odkształce-

niu fauny.  

W Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” drobne zbiorniki naturalne miały 

niższe wskaźniki (Wns=6,6, Wni=5,6) i odznaczały się liczna fauną typową dla wód 

okresowych (CZACHOROWSKI S. I IN. 2000). 

Trichopterofaunę PK Lasów Janowskich określono jako ubogą i zdominowaną 

przez gatunki wód bieżących (Czachorowski i in., 2000), gdyż udział tego typu zbiorni-

ków jest duży. Jako silnie przekształcone antropogenicznie uznano źródła i torfowiska, 

ponieważ środowiska te odznaczały gatunkami niespecyficznymi dla swojego typu hy-

drobiologicznego - niskimi wartościami wskaźników naturalności. Antropogeniczne 

przekształcenia kierunkowały źródliska ku charakterystykom śródleśnego zbiornika 

okresowego lub bagiennego. Niektóre z gatunków pierwotnie obecnych na badanym 

terenie zanikła, niektóre są silnie zagrożone, lecz w przypadku poprawy warunków sie-

dliskowych istnieje możliwość rekolonizacji (CZACHOROWSKI S. I IN. 2000). 

Przeanalizowano także historię działalności gospodarczej człowieka – wska-

zano na utworzone w miejscu torfowisk stawy rybne – co znacznie zubożyło faunę tor-

fowiskową ; zwrócono uwagę także na silne zaburzenia biocenozy cieków i obniżenie 

wód gruntowych pod wpływem dokonanych w latach 60-tych XX wieku melioracji i 

odwodnień (CZACHOROWSKI S. I IN. 2000). 
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W pracy oceniono, że na terenie Parku następuje stopniowa rekolonizacja, na 

co wskazuje dość wysoka wartość wskaźników naturalności strumieni i torfowisk co 

daje dużą szansę na zwiększenie liczebności i zajmowanych stanowisk (CZACHOROWSKI 

S. I IN. 2000).    

Gatunki zebrane w ciekach zlewni jeziora Kolmowo nie były specyficzne dla 

tego typu zbiorników, gdyż przeważały tam gatunki preferujące zbiorniki stałe – co 

świadczy o silnym odkształceniu fauny. Obliczone w niniejszej pracy wskaźniki dla 

drobnych zbiorników (Wns i Wni=8,5) sugerują niewielkie odkształcenie od stanu natu-

ralnego. Skład jakościowy ostatnich wskazywał na gatunki preferujące zbiorniki zmie-

nione antropogenicznie. Jest to prawdopodobnie efekt działalności rolniczej i silnej an-

tropopresji spowodowanej agroturystyką.  

Wskaźniki dla jeziora wynosiły Wns=9,63, Wni 10,38, a więc są dość wysokie 

– co może sugerować niewielkie odkształcenie od stanu naturalnego, poza tym wyższy 

wskaźnik Wni wskazuje, że gatunki wyspecjalizowane w tej biocenozie uzyskują więk-

sze liczebności (i dominację)(CZACHOROWSKI 2000). 

Zatem najbardziej odkształcona wydaje się fauna śródpolnych zbiorników, ale 

także obecne gatunki niespecyficzne w ciekach , szczególnie obecność gatunków takich 

jak Ironoquia dubia sugeruje silną antropopresję na zlewnię jeziora. 

Struktura dominacji chruścików na terenie zlewni kształtuje się następująco: 

eudominanci i dominancie stanowią 11%, natomiast subdominanci i recedenci osiągają 

wartość 39%. Pozostałe grupy makrobentosu mieszczą się w granicach: eudominanci: 

11-60%, dominanci: 7-40%, subdominanci: 0-34% i recedenci: 0-52%. 

Warto porównać uzyskane wyniki z badaniami nad chruścikami Parku Krajo-

brazowego Pojezierza Iławskiego, aby stwierdzić jak zbiorniki zlewni jeziora Kolmowo 

wyglądają  na tle okolicznego terenu.  

Podczas pobierania prób złowiono 889 osobników Trichoptera zaliczonych do 

34 gatunków. Jednak nie można stwierdzić jednoznacznie, że trichopterofauny jeziora 

Kolmowo i należących do jego zlewni zbiorników nie jest liczna, gdyż na terenie Parku 

próby pobierano na większej liczbie stanowisk i w bogatszym zróżnicowaniu środo-

wisk. 

Podobnie jak w niniejszych badaniach, najliczniejszą grupę stanowiła rodzina 

Limnephilidae. Zawartość reszty materiału (pod względem rodzin) była bardzo podob-

na; poza tymi które wystąpiły również w zlewni jeziora Kolmowo, w PK Pojezierza 
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Iławskiego pojawiły się osobniki z rodziny Hydroptilidae i Hydropsychidae. (NEHRING 

2001). 

W trakcie badań zbiorników Parku ustalono wartości dominacji dla zebranych 

chruścików: eudominanci:6%, dominanci: 9%, subdominanci: 18% i recedenci: 67%. 

(NEHRING 2001) , a więc różnorodność gatunkowa PK jest bogatsza. 

W pracy przytoczono wyniki badań nad chrząszczami i pluskwiakami. W PK 

odnotowano 23 gatunki chrząszczy i 12 gatunków pluskwiaków (NEHRING 2001), w 

porównaniu z fauną zlewni w przypadku pluskwiaków jest podobnie, natomiast fauna 

chrząszczy w przypadku PK jest bogatsza. Na pewno dużo większe są zasoby gatunko-

we i ilościowe ważek – na terenie zlewni Kolmowa złowiono wyjątkowo małe ich ilości 

– tylko 16 osobników z 5 rodzin.   

Na strukturę gatunkową  na terenie PK miały rodziny Limnephilidae, Leptoceri-

dae i Phryganeidae. Porównując to do wyników badanej zlewni można stwierdzić, że 

tereny te różnorodnością gatunkową nie odbiegają od  siebie. Znaczącą różnicą jest za 

to struktura ilościowa: w PK był to gatunek Hydropsichidae angustipennis (limneksen, 

występujący we wszystkich typach jezior poza torfowiskowymi i dystroficznymi – 

CZACHOROWSKI 1998), natomiast na terenie zlewni gatunkiem zdecydowanie najlicz-

niejszym była Anabolia sp. (prawdopodobnie A. laevis,  która również jest limnekse-

nem, typowa dla drobnych zbiorników, występująca w jeziorach wszystkich typów oraz 

starorzeczach - CZACHOROWSKI 1998). 

Reasumując fauna jeziora Kolmowo i zbiorników jego zlewni, jest uboższa i 

mniej zróżnicowana, na co wpływ ma niewątpliwie rolniczy charakter obiektu. Zlewnia 

może wyraźnie wpływać na retencje wód, sposób zasilania jeziora jak i decydować o 

przekształceniach misy jeziornej. Ma duże znaczenie dla uformowania się naturalnego 

składu  chemicznego wód powierzchniowych (SOMMER, LAMPERT 2001). 

Każdy zbiornik ma zdolność do samooczyszczania swoich wód poprzez rozcień-

czenie związków toksycznych lub stopniowy, często bardzo powolny ich rozkład. W 

miarę postępu tych procesów można spodziewać się wzrostu liczby taksonów, dlatego 

korzystna jest ocena korelacji chemiczno-biologicznych, na podstawie których można 

określić wzrost lub ubytek zanieczyszczeń, a także zdolność samooczyszczania danego 

zbiornika wodnego. (STARMACH K. i in. 1978).   

Można przypuszczać, że ograniczenie spływu z rolniczego areału, który praw-

dopodobnie ma najsilniejszy wpływ na jezioro i zbiorniki należące do zlewni, pozwoli 

na przyspieszenie procesu rekultywacji zbiornika. Ograniczenie stosowania nawozów 
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sztucznych jest jednym z pierwszych etapów walki z zanieczyszczeniami (SOMMER, 

LAMPERT 2001). 

Rekultywacja jest środkiem ostatecznym, a przy tym niezwykle kosztownym, 

niestety nie zawsze też skutecznym, nierzadko w ogóle nie daje efektów. Zanim przy-

stąpi się do tego procesu należy skupić uwagę na miejscu kumulacji pierwiastków tok-

sycznych, oraz zmierzyć ich bilans ( KAJAK, 1998). 

Należy pamiętać, że reakcja na procesy oczyszczania następuje często z opóź-

nieniem, czasami mija kilka lat zanim koncentracja związków takich jak np fosfor 

spadnie do pierwotnego poziomu. 

Stosuje się wiele projektów rekultywacji jezior, są to zabiegi polegające na two-

rzeniu oczyszczalni ścieków, napowietrzanie hipolimnionu, iniekcje azotanów, redukcja 

dopływu ścieków, a także zabiegi biomanipulacyjne (SOMMER, LAMPERT 2001).  

Aby rekultywować zbiornik można usunąć wody hipolimnionu, pozbyć się den-

nych osadów lub je natlenić, zburzyć stratyfikację z jednoczesnym napowietrzaniem. 

Po raz pierwszy metody usunięcia wód hipolimnionu dokonał Przemysław Ol-

szewski na jeziorze Kortowskim. Do takich zabiegów nadają się zbiorniki przepływowe 

– takie jak na przykład Kolmowo. Zabieg ten polega na odprowadzania silnie przeżyź-

nionych wód głębinowych, jest to zabieg o wiele łatwiejszy i tańszy niż usuwanie osa-

dów dennych. Przed rozpoczęciem zabiegu należy dokonać obliczeń, ile wody będzie 

odpływać , jak będą się zmieniać stężenia substancji biogennych – po jakim czasie wy-

mieni się cały hipolimnion. W miarę pozbywania się wód głębinowych, pozostających 

w równowadze z osadami dennymi, te ostatnie również ubożeją i nie pozwalają na 

wtórne zanieczyszczenie zbiornika. Proces ten ma przebieg wieloletni, ale względna 

łatwość przeprowadzenia, a także niewielkie koszty  - samoczynne działanie odpływu, 

bez nakładów energetycznych – godny jest polecenia ( KAJAK Z.1998). 

 Zarówno wskaźniki chemiczne (a szczególnie wyniki z 2003 roku w porównaniu 

z tymi z roku 1998), jak i analiza makrobentosu nasuwa wnioski że jezioro było podda-

ne silnym obciążeniom, lecz mimo zaawansowanych zmian związanych z eutrofizacją 

zbiorników tej zlewni możliwe jest podjęcie jego rekultywacji. 
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