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Streszczenie 
 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników dotyczących zmian          

w składzie gatunkowym chruścików (Trichoptera) drobnych zbiorników śródmiejskich 

Olsztyna oraz próba wyjaśnienia w jakim stopniu wpływa na nie antropopresja. Praca ta 

jest kontynuacją wieloletnich badań prowadzonych w Katedrze Ekologii i Ochrony 

Środowiska UWM nad zmieniającą się fauną krajobrazu miejskiego. 

Materiał do badań zbierano w latach 2004 – 2005 z drobnych zbiorników 

znajdujących się na osiedlu Pieczewo w Olsztynie. Zebrano przedstawicieli 9 taksonów 

Trichoptera należących do dwóch rodzin: Limnephilidae oraz Phryganeidae. Połowów 

dokonywano za pomocą czerpaka hydrobiologicznego oraz metodą „na upatrzonego”. 

Przedstawiono ogólną charakterystykę zebranego materiału, dominację oraz 

frekwencję poszczególnych taksonów (Tab. 2, Tab. 5). Najliczniejszym gatunkiem 

okazał się być Limnephilus auricula, który wraz z dwoma innymi gatunkami 

(Limnephilus griseus, Trichostegia minor) tworzy klasę eudominantów. Wyróżniono 

także klasę subdominantów zawierającą takie taksony jak: Limnephilus stigma, 

Limnephilus sp. oraz Phryganeidae sp. indet oraz klasę recedentów (Limnefilus 

flavicornis, L. centralis oraz Glyphotaelius pellucidus). Nie wyróżniono klasy 

dominantów.  

Uzyskane wyniki porównano z wynikami z roku 1999. Cztery gatunki obecne 

były w obu porównywanych okresach (Limnephilus auricula, L. flavicornis, L. griseus 

oraz L. stigma), wskazuje to na to, że są one dobrze przystosowane do warunków 

śródmiejskich. Widoczny jest jednak spadek liczebności i frekwencji Limnephilus 

stigma (Tab. 3). 

Przedstawiono podobieństwa faunistyczne między badanymi zbiornikami 

Olsztyna w ujęciu jakościowym (Jaccard) (Rys. 16) oraz w ujęciu ilościowym (formuła 

Bray-Curtisa) (Rys. 17), jak również współwystępowanie gatunków na stanowiskach 

(Rys. 19). 

Wyliczono wskaźniki naturalności biocenoz dla zbiorników okresowych           

w ujęciu jakościowym (Wns) i ilościowym (Wni). Wartości wskaźników prawie we 

wszystkich zbiornikach były wysokie. Świadczy to o dużej naturalności tychże 

zbiorników (Rys.18).  
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Summary 
 

 The aim of the thesis is to present a results concern changes of caddis fly 

(Trichoptera) species composition of the small urban water bodies of Olsztyn and 

explaining the degree height of antropopressure influence. The thesis is a continuation 

of many years study of Department of Ecology and Nature Protection above urban 

landscape fauna changes. 

 The investigate material was collected in years 2004 and 2005 from small water 

bodies of Olsztyn’s Pieczewo housing area. As many 9 Trichoptera taxa exponents 

were collected out, falling to two families: Limnephilidae and Phryganeidae. Caddis fly 

were caught with manual hydrobiological sampler and directly from the pool.  

 General characteristic of caddis fly, dominance structure and frequency of 

particular taxa were presented out (Tab. 2, Tab. 5). The most numerous species was 

Limnephilus auricula, witch with another two species (Limnephilus griseus, 

Trichostegia minor) eudominants class comprise. The subdominants class with 

Limnephilus stigma, Limnephilus sp. and Phryganeidae sp. Indet and recedents with 

Limnefilus flavicornis, L. centralis and Glyphotaelius pellucidus were standed out too. 

There was no class of dominants.  

 The results were compared out with year 1999. Four species were in both 

comparing periods (Limnephilus auricula, L. flavicornis, L. griseus and L. stigma), it 

means that those species have very good adaptations to urban conditions, but the drop of 

numbers and frequency Limnephilus stigma were visibly (Tab. 3). 

 Faunistic similarities among investigated water bodies of Olsztyn were presented 

out qualitatively (Jaccard) (Fig. 16) and quantitatively (Bray-Curtis formula) (Fig. 17), 

also co-occurrence species at the stands (Fig. 19). 

Biotic community natural condition indicator to period water bodies was also 

counted - both qualitatively (Wns) and quantitatively (Wni). Both indications value 

were very high almost at all of water bodies. This points out to a high natural condition 

of the studied water bodies (Fig. 18). 
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1. WSTĘP 
 

Chruściki (Trichoptera) są owadami o przeobrażeniu zupełnym. Larwy 

zasiedlają środowisko wodne, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia. Liczba 

gatunków współcześnie występujących na świecie szacowana jest na ponad 11 tysięcy 

(CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). W Europie żyje ich ponad 900, zaś w Polsce do tej 

pory udokumentowano występowanie ponad 260 (CZACHOROWSKI 1998). 

Dorosłe chruściki przypominają swym pokrojem ćmy. Ciało oraz skrzydła są 

pokryte częściowo włoskami, skąd pochodzi ich łacińska nazwa Trichoptera 

oznaczająca włoskoskrzydłe. Żyłkowanie skrzydeł przeważnie jest podłużne. Odnóża są 

cienkie i długie, pokryte włoskami i kolcami. Na głowie znajdują się oczy złożone i trzy 

przyoczka. Narządy gębowe miękkie, o zredukowanych żuwaczkach są przystosowane 

do pobierania pokarmów płynnych takich jak soki roślinne. Chruściki ubarwione są 

szaro lub brązowo, często z wzorem szarym, brązowym, czarnym lub żółtawym 

(STAŃCZYKOWSKA 1979). 

Larwy mają kształt gąsiennicowaty, o długości dochodzącej do paru 

centymetrów, z dobrze rozwiniętą głową uzbrojoną w aparat gryzący. Oddychają za 

pomocą nitkowatych skrzeli oraz powierzchnią ciała. Niektóre chruściki to formy 

bezdomkowe, ale większość żyje w domkach budowanych z rozmaitych materiałów: 

kawałków liści, patyczków, muszelek, ziarenek piasku itp. Domki mogą być dwóch 

rodzajów: nieprzenośne i tak obszerne, że larwa może obrócić się w ich wnętrzu, albo 

wąskie, z którymi larwa przemieszcza się. Do utrzymania domku służy wyrostek 

grzbietowy na pierwszym segmencie i haczykowate przydatki na ostatnim segmencie 

odwłoka. Materiał użyty do budowy domku oraz jego kształt zależy od gatunku 

chruścika (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

Dorosłe chruściki odżywiają się spijając albo zlizując nektar z kwiatów, niektóre 

gatunki nie pobierają w tym stadium rozwoju pokarmu. 

Larwy mają aparat gębowy gryzący, żywią się przeważnie pokarmem 

roślinnym, albo drobnymi organizmami zwierzęcymi (gatunki bezdomkowe).               

U niektórych chruścików stwierdzono kanibalizm. Gatunki z rodzaju Hydropsyche nie 

mające domków mieszkalnych przędą za pomocą gruczołów przędnych sieci, z których 

tworzą budowle służące m.in. do łowienia zdobyczy (STAŃCZYKOWSKA 1979). 

W ciągu dnia owady te są mało ruchliwe i trudne do zauważenia, natomiast 

wieczorem często masowo krążą nad wodą. Jaja składają do wody w postaci ikry,         
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tj. grupami, sklejone galaretowatą substancją. Mogą także składać jaja na roślinach 

wodnych, skąd zmywa je woda lub deszcz. Większość larw jest reofilna, zamieszkują 

zbiorniki wodne z wodą bieżącą, chłodną i bogatą w tlen m.in. w górskich potokach 

(BIEJ-BIJENKO 1971). Mniej chruścików zasiedla drobne zbiorniki okresowe oraz 

źródliska, a tylko nieliczne wody torfowiskowe. Chruściki stanowią przeciętnie 10-30%  

gatunków owadów wodnych w ciekach i 7-25% w wodach stojących (CZACHOROWSKI 

1998). 

 Wspomniane wyżej drobne zbiorniki, nazywane również stawami, stanowią 

dużą grupę zbiorników wśród najrozmaitszych typów jezior i różnorodności ich 

rozmiarów, wyróżnionych w kategorii zbiorników stojących, czyli stagnujących. Jednak 

wielkość nie stanowi podstawowego kryterium w odróżnianiu jeziora od stawu, można 

jednak powiedzieć, że są to zbiorniki mniejsze, dochodzące powierzchnią najwyżej do 

kilkudziesięciu hektarów, również mogą one być bardzo małe. Zasadniczą cechą 

stawów jest ich zmienność i astatyczność silniej lub słabiej wyrażona, przy 

jednoczesnym wytworzeniu specyficznego ekosystemu (MIKULSKI 1974).  

Stawy można podzielić na trwałe i okresowe. Powstanie zbiornika stawowego 

może nastąpić w różny sposób: wskutek zalania przez ciek zagłębienia w terenie, 

wskutek nagromadzenia się wody opadowej na podłożu nieprzepuszczalnym, jako 

pozostałość po zlądowaniu jeziora. 

W trwałych stawach życie biologiczne kształtuje się podobnie jak w litoralu 

jezior, lecz organizmy występujące w nich są inne. W masie wodnej brak jest typowych 

gatunków roślin i zwierząt limnetycznych. Występujący tu heloplankton złożony jest      

z form występujących w litoralu jezior, oraz z form właściwych dla stawów. (MIKULSKI 

1974). Fauna denna i nektonowa stawów przypomina litoral jeziora, ale jest bogatsza. 

Spotyka się tu przedstawicieli prawie wszystkich grup hydrobiontów. Masowym 

elementem są tu owady i ich larwy (np.: chruściki). 

Zbiorniki okresowe (wysychające) mogą powstawać w małych zagłębieniach 

terenu zalewanych wodą po topnieniu śniegu, lub jako stawki powodziowe bądź też po 

długotrwałych deszczach. Można wyróżnić drobne zbiorniki wiosenne, wiosenno-letnie 

i letnio-jesienne. Ich okres trwania może sięgać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Zasadniczymi ich cechami są krótkotrwałość i astatyzm dobowych zmian 

fizykochemicznych. Jest to powodowane obecnością małej masy wody, która pozostaje 

pod bezpośrednim wpływem czynników środowiskowych takich jak wahania 

tempetatury powietrza. Z roku na rok może w nich występować inna biocenoza. 
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Zasadniczą cechą tych zbiorników jest brak prawdziwej flory typowych roślin 

wodnych, a także ubóstwo fitoplanktonu. Występuje w nich bogata flora bakteryjna       

i mniej liczna, ale specyficzna zoocenoza. W związku z krótkotrwałością zbiorników 

okresowych zwierzęta w nich żyjące charakteryzują się krótkimi cyklami rozwojowymi, 

a cykl życiowy niektórych z nich kończy się wylotem imago. (MIKULSKI 1974). 

Pierwsze informacje o chruścikach (Trichoptera) północno-wschodniej części 

Polski pojawiły się w roku 1909 (ULMER 1909), natomiast pierwszy spis odnoszący się 

do Prus Wschodnich w 1913 roku (ULMER 1913). W nieco późniejszych latach pojawiły 

się prace Demela (DEMEL 1922, 1923) oraz Rzóski  (RZÓSKA 1935). W okresie 

powojennym opublikowano prace dotyczące chruścików Pojezierza Mazurskiego 

(SZCZEPAŃSKA 1958) oraz (BOTOSANEANU 1960). Więcej prac poświęconych temu 

zagadnieniu pojawiło się pod koniec lat osiemdziesiątych (CZACHOROWSKI 1989), oraz 

w latach dziewięćdziesiątych (CZACHOROWSKI 1994; 1995b; CZACHOROWSKI                      

I KURZĄTKOWSKA 1995; CZACHOROWSKI I SZCZEPAŃSKA 1991), prace te dotyczyły 

chruścików drobnych zbiorników. Nieco lepiej poznane jest rozmieszczenie larw 

chruścików jezior (CZACHOROWSKI 1998), jednak danych na temat drobnych zbiorników 

jest stosunkowo mało.  

 

Celem mojej pracy jest wykazanie zmian jakie zaszły w składzie gatunkowym 

drobnych zbiorników Olsztyna oraz próba wyjaśnienia w jakim stopniu  wpływa na nie 

antropopresja. Praca ta jest kontynuacją wieloletnich badań prowadzonych w Katedrze 

Ekologii i Ochrony Środowiska nad zmieniającą się fauną krajobrazu miejskiego. 
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2. Materiał i metody 
 
2.1. Charakterystyka terenu badań 
 

2.1.1. Charakterystyka Pojezierza Mazurskiego 

Pojezierze Mazurskie leży w północno-wschodniej części Polski, należącej do 

obszaru Europy Wschodniej, zaliczanego do prowincji Niżu Wschodniobałtyckiego. 

Cała prowincja leży w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej, prawie w całości        

w zlewisku Bałtyku. Znajduje się pod wpływem klimatycznym morza i wędrujących 

wzdłuż jego osi niżów barometrycznych. 

Pojezierze Mazurskie pod względem geomorfologicznym odpowiada zasięgowi 

lobu mazurskiego w czasie ostatniego zlodowacenia, przebiegającego łukiem ku 

południowemu-wschodowi. Zjawisko zbliżenia się zasięgów wszystkich głównych jego 

faz i zwężenie całej strefy pojezierza, jest charakterystyczną cechą Pojezierza 

Mazurskiego. Do tego pojezierza należą także formy glacjalne małego lobu Łyny 

pomiędzy Olsztynem, Nidzicą a Szczytnem (KONDRACKI 1965). 

Pojezierze składa się z około dziewięciu ciągów morenowych, powstałych na 

skutek wycofywania się lodowca skandynawskiego ze stadium pomorskiego. Skupione 

są one w pasie 50–70 km. Najbardziej zewnętrzny ciąg moren, stanowiący przedłużenie 

Pojezierza Dobrzyńskiego odpowiada poznańskiej fazie zlodowacenia bałtyckiego, 

biegnie łukiem od Nidzicy na Szczytno ku południowym brzegom Śniardw. Drugi 

łańcuch stanowią moreny tworzące łuk na południe od jeziora Łańskiego, kierując się 

na Pasym i w stronę Biskupca. Trzeci łańcuch moren stanowi przedłużenie moren 

pomorskich. Przebiegają one łukiem na południe od Olsztyna i Biskupca, w kierunku 

Mikołajek i Ełku. Następne ciągi moren pochodzą z recesji tej fazy (KONDRACKI 1965). 

Między partiami morenowymi występują obniżenia, w których podczas recesji 

zlodowacenia powstały większe lub mniejsze płaty martwego lodu. W wyniku 

wytapiania się lodu powstało wiele rzek i jezior. Pod względem hydrograficznym 

pojezierze leży na dziale wodnym Pregoły i Narwi. Największą rzeką Pojezierza 

Mazurskiego jest Łyna, której źródła czerpią wody z piasków sandrowych, 

znajdujących się na zewnętrznej, południowej granicy pojezierza, na wysokości 153 m 

n.p.m. Górny, południkowy bieg Łyny aż po Dobre Miasto wykorzystuje system rynien 

subglacjalnych. Poniżej Dobrego Miasta rzeka zmienia kierunek na północno-wschodni; 
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uchodzi do Pregoły poza granicami państwa na poziomie 1,2 m n.p.m. (KONDRACKI 

1965). 

Jeziora powstały później po ociepleniu się klimatu, przeważnie nie są elementem 

pierwotnym rzeźby glacjalnej. Ich zasięg kiedyś był większy niż obecnie a mówią o tym 

liczne torfowiska. Zanikanie jezior zachodziło dzięki naturalnym procesom wypełniania 

i zarastania mis jeziornych oraz kształtowania się odpływu do rzek. Na terenie 

Pojezierza Mazurskiego znajduje się wiele dużych jezior, należą do nich np.: Śniardwy 

oraz Mamry.  

Pojezierze Mazurskie, wskutek nagromadzenia się wielu linii postoju czoła 

lodowca, ma swoje cechy krajobrazowe; charakteryzuje się silną pagórkowatością, dużą 

ilością zagłębień bezodpływowych, w których powstały większe lub mniejsze zbiorniki 

wodne takie jak jeziora czy stawy lub tzw. „oczka” wodne.  

 

 

2.1.2. Opis stanowisk 

Teren badań obejmuje 11 stanowisk – zbiorników wodnych znajdujących się na 

osiedlu Pieczewo w Olsztynie, w pobliżu ulicy Tuwima; dwa zbiorniki były całkowicie 

wyschnięte podczas całego okresu badań. Wśród nich znajdują się zbiorniki 

śródłąkowe, podleśne oraz leśne, częściowo położone na obszarze torfowiskowym. 

 

Stanowisko Nr 1 

 Zbiornik okresowy śródłąkowy o powierzchni około 300 m2. Położony              

w zagłębieniu terenu w okolicy bloków mieszkalnych oraz pętli autobusowej 

znajdującej się przy ulicy Tuwima. W pobliżu znajdował się teren budowy. Dno 

zbiornika porośnięte trawą, na środku znajduje się trzcinowisko. Częściowo osłonięty 

roślinnością wysoką – drzewami i krzewami. 
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  Rys. 1. Zbiornik Nr 1. 

   Fig. 1. Water pools No 1. 

 

Stanowisko Nr 2 

 Zbiornik okresowy, śródłąkowy, całkowicie wyschnięty w okresie badań.  

Częściowo  osłonięty krzewami. Tuż obok powstał teren budowy, który wpłynął na jego 

degradację.  

 
 Rys. 2. Zbiornik Nr 2. 

 Fig. 2. Water pool No 2. 
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Stanowisko Nr 3 

 Zbiornik okresowy, podleśny w okresie badań był całkowicie wyschnięty.        

W pobliżu znajduje się mały zbiornik również bez wody. 

 
              Rys. 3. Zbiornik Nr 3. 

              Fig. 3. Water pool 3. 

 

Stanowisko Nr 4  

 Duży zbiornik okresowy, zarastający. Całkowicie zacieniony przez drzewa. 

Woda obecna w małych zagłębieniach, brunatna. Dno obficie pokryte detrytusem 

(butwiejące opadłe liście). 

 
  
  Rys. 4. Zbiornik Nr 4. 

  Fig. 4. Water pool No 4. 
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Stanowisko Nr 5 

 Zbiornik okresowy, śródleśny, zacieniony o powierzchni około 80 m2; podłużny, 

zwężający się na jednym z końców. Woda brunatna. Dno obficie pokryte detrytusem. 

 
  
  Rys. 5.  Zbiornik Nr 5. 

  Fig. 5. Water pool No 5. 
 

Stanowisko Nr 6 

 Rów stagnujący będący zmeliorowanym torfowiskiem, szerokość około jednego 

metra, śródleśny, zacieniony. Woda brunatna, dno obficie pokryte detrytusem. 

 
  
  Rys. 6.  Zbiornik Nr 6. 

              Fig. 6. Water pool No 6. 
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Stanowisko Nr 7 

 Zbiornik okresowy, częściowo zacieniony, o powierzchni około 100 m2. Dno 

porośnięte trawą, na dnie duża ilość opadłych liści. Połączony ze zbiornikiem Nr 8 

przewężoną częścią zbiornika – około 3 metrowej szerokości kanałem o mulistym dnie. 

 
  
  Rys. 7.  Zbiornik Nr 7. 

  Fig. 7. Water pool No 7. 

 

Stanowisko Nr 8 

 Drobny zbiornik okresowy o powierzchni kilku metrów. Częściowo zacieniony. 

Zamulone dno, zanieczyszczony. 

 
  Rys. 8.  Zbiornik Nr 8. 

  Fig. 8. Water pool No 8. 
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Stanowisko Nr 9 

 Zbiornik okresowy o powierzchni około 100 m2. Częściowo zacieniony, 

otoczony przez krzewy i małe drzewka. Wystające z dna kępy trawy. W okresie badań 

obserwowano szybko obniżający się poziom wody. 

 
    Rys. 9. Zbiornik Nr 9. 

    Fig. 9. Water pool No 9. 
  

Stanowisko Nr 10 

 Drobny zbiornik okresowy będący dołem potorfowym. Śródleśny, zacieniony. 

Woda brunatna, na dnie obecny detrytus. 

 
   Rys. 10. Zbiornik Nr 10. 

   Fig. 10. Water pool No 10. 
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Stanowisko Nr 11 

 Zbiornik okresowy śródleśny. Zacieniony. Dno pokryte detrytusem. 

 

 
   Rys. 11. Zbiornik Nr 11. 

    Fig. 11. Water pool No 11. 
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Rys. 12. Schemat rozmieszczenia zbiorników na osiedlu Pieczewo w Olsztynie. 

Fig. 12. Schematic diagram: distribution of water bodies of Olsztyn’s Pieczewo  

             housing area. 
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2.2. Materiał 
 

Materiał zbierano z drobnych zbiorników znajdujących się na osiedlu Pieczewo 

w Olsztynie, położonym w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego. Badania 

prowadzono w latach 2004 – 2005. Próby pobierano wiosną w miesiącach: kwiecień, 

maj i czerwiec. W okresie letnim, ze względu na wyschniecie zbiorników, prób nie 

pobierano. Zbiorów dokonywano za pomocą czerpaka hydrobiologicznego oraz metodą 

„na upatrzonego”.  

Konstrukcję czerpaka stanowi metalowy kołnierz, do którego przymocowana 

jest siatka o długości 50 cm i wielkości oczka 0,5 mm. Do boku kołnierza 

przymocowany jest drążek o długości 1 – 1,5 m. Po pobraniu materiał wykładano na 

białe kuwety i wybierano owady, a następnie konserwowano w 70 % alkoholu 

etylowym, po czym przewożono probówki na Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. Następnie oznaczano przy pomocy binokularu oraz dostępnych 

atlasów i kluczy do oznaczania Trichoptera. 

Materiał zebrano z 9 stanowisk spośród 11 znajdujących się na terenie badań, 

gdyż dwa stanowiska były całkowicie wyschnięte podczas całego okresu połowów.      

W okresie badań złowiono 63 larw, domków i imagines Trichoptera. 

Dokonano również porównań z materiałem z lat poprzednich (dane z 1999 r.) 

zebranym z badanego terenu, wykorzystanym w pracach magisterskich (LELUJKA 

2004). 

 

2.3. Metody 
 

Zebrany materiał poddano analizie; wyliczono dominację, frekwencję, 

współczynniki naturalności  oraz podobieństwa faunistyczne i współwystępowanie 

gatunków.  

 

Dominację wyliczono z następującego wzoru : 

 

%100⋅=
N
nD i

i  
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gdzie: 

Di – dominacja i – tego gatunku, 

ni – liczebność i – tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 

 

Wyniki pogrupowano w klasy dominacji wg uzyskanych wartości (BIESIADKA     

I KOWALIK 1980): 

- eudominanci - liczebność powyżej 10%, 

- dominanci – liczebność w granicach 5,01 – 10%, 

- subdominanci – liczebność w granicach 2,01 – 5% 

- recendenci – liczebność poniżej 2%. 

 

Frekwencję wyliczono z następującego wzoru (CZACHOROWSKI 2004): 

 

 

%100⋅=
S
sFi  

  

gdzie: 

Fi – frekwencja i – tego gatunku, 

s – liczba stanowisk z i – tym gatunkiem, 

S – liczba wszystkich stanowisk. 

 

 

Do wyliczenia podobieństw faunistycznych na stanowiskach w ujęciu 

jakościowym (formuła Jaccarda), ilościowym (formuła Bray-Curtisa) oraz do 

wyliczenia współwystępowania gatunków (formuła Bray-Curtisa) posłużono się 

programem Biodiversity.  

Wyliczono wskaźniki naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym oraz 

ilościowym; posłużono się poniższymi wzorami (CZACHOROWSKI I BUCZYŃSKI 1999): 
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• w ujęciu jakościowym: 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1

 

 

gdzie:  

Wns - wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

• W ujęciu ilościowym: 

 

 N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1

 

 

gdzie:  

Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczb wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie. 
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Tab. 1. Wartości wskaźnika znaczenia ekologicznego gatunków Trichoptera  

     drobnych zbiorników (CZACHOROWSKI, BUCZYŃSKI 1999). 

     Tab. 1. Values of indicators sense ecologic Trichoptera species to small water bodies 

       (wg. Czachorowski, Buczyński, 1999). 

 

 

 

Gatunek 

Wze  

drobnych zbiorników 

okresowych 

Glyphotaelius pellucidus  16 

Limnephilus auricula (Curtis, 1834) 16 

Limnephilus centralis (Curtis, 1834) 2 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 8 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 16 

Limnephilus stigma (Curtis, 1834) 16 

Trichostegia minor (Curtis, 1834) 16 
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3. WYNIKI 
 

3.1. Część autekologiczna 
 

RODZINA: Limnephilidae 

Larwy należące do tej rodziny budują domki o przekroju trójkątnym lub 

okrągłym wykorzystując różnorodne substraty np.: kawałki roślin, patyczki, muszle 

mięczaków, ziarenka piasku. Zasiedlają wszystkie typy wód śródlądowych tzn. źródła, 

strumienie, rzeki jeziora, torfowiska oraz zbiorniki okresowe. Większość z nich jest 

detrytusożerna (CZACHOROWSKI, PIETRZAK 2003). 

 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783): 

W okresie badań wystąpił w zbiorniku Nr 6. Znaleziono jednego imagines. 

Limnefil. Larwy preferują drobne zbiorniki śródleśne, występują w prawie 

wszystkich typach jezior. Jest to gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Limnephilus auricula (Curtis, 1834): 

W okresie badań wystąpił w zbiornikach Nr 1 – będącym zbiornikiem 

śródłąkowym; Nr 4, 5, 6, będących zbiornikami śródleśnymi z dużą ilością detrytusu na 

dnie oraz w zbiorniku Nr 7 - częściowo zacienionym, o dnie porośniętym trawą; 

najliczniej wystąpił w zbiornikach Nr 1 oraz 7. 

Limneksen drobnozbiornikowy. Gatunek euroazjatycki. Preferuje zbiorniki 

okresowe, śródłąkowe; stwierdzany w jeziorach lobeliowych, eutroficznych 

(CZACHOROWSKI 1998).  

 

Limnephilus centralis (Curtis, 1834): 

W okresie badań wystąpił w zbiorniku Nr 4. Znaleziono jedną larwę tego 

gatunku. 

Limnefil. Występuje prawie w całej Europie. Larwy preferują strefę helofitów. 

Stwierdzane w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych i eutroficznych 

(CZACHOROWSKI 1998)  
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Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787): 

W okresie badań wystąpił w zbiorniku Nr 6. Okazał się gatunkiem mało 

licznym, złowiono go dwa razy. 

Limnefil. Preferuje strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem. Gatunek 

eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758): 

W okresie badań wystąpił w zbiornikach Nr 1 i 7. Był jednym z trzech 

najliczniejszych gatunków. 

Limneksen. Gatunek palearktyczny typowy dla śródpolnych zbiorników  

astatycznych, spotykany w jeziorach oligotroficznych, eutroficznych, politroficznych,   

w helofitach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus stigma (Curtis, 1834): 

W okresie badań wystąpił w zbiorniku Nr 6. 

Limneksen. Typowy dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych. 

Gatunek holarktyczny. Larwy obecne w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, 

torfowiskowych, w strefie helofitów (CZACHOROWSKI 1998). 

 

RODZINA: Phryganeidae 

Larwy należą do największych spośród Trichoptera. Domki zbudowane są         

z ułożonych spiralnie części roślinnych, czasem są to fragmenty źdźbeł trzciny.           

W wyniku stresu możliwe jest opuszczenie domku i ponowne jego zasiedlenie. 

Występują w strumieniach, rzekach, jeziorach, w zbiornikach trwałych oraz 

okresowych, jak również w wodach torfowiskowych. Larwy mogą być drapieżne 

(CZACHOROWSKI I PIETRZAK 2003) 

 

Trichostegia minor (Curtis, 1834): 

W okresie badań wystąpił w zbiornikach Nr 1 (zbiornik śródłąkowy) oraz Nr 5, 

6, 8, 10, 11 (zbiorniki śródleśne). Był jednym z trzech najliczniejszych gatunków.  

Limneksen. Typowy dla astatycznych śródleśnych drobnych zbiorników 

okresowych. Zasiedla całą Europę. Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych, 

mezotroficznych, w strefie helofitów (CZACHOROWSKI 1998). 
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3.2. Część synekologiczna 
 

Z badanego terenu zebrano łącznie 63 przedstawicieli Trichoptera należących do 

9 taksonów: Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus auricula, L. centralis, L. flavicornis, 

L. griseus, L. stigma, Limnephilus sp., Trichostegia minor oraz Phryganeidae sp. indet.; 

(Tab. 2) będących przedstawicielami dwóch rodzin chruścików z osiemnastu, które 

można spotkać w Polsce. 

 

 

Tab. 2. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) drobnych zbiorników  

Olsztyna. 

Tab. 2. General characteristic of caddis fly (Trichoptera) of Olsztyn’s small water 

bodies. 

Gatunek Liczebność D 
Dominacja  

[%] 

F 
Frekwencja 

[%] 
Glyphotaelius pellucidus 1 1,6 11,1 
Limnephilus auricula 26 41,3 55,5 
Limnephilus centralis 1 1,6 11,1 
Limnephilus flavicornis 2 3,2 11,1 
Limnephilus griseus 9 14,2 22,2 
Limnephilus stigma 3 4,7 11,1 
Limnephilus sp. 3 4,7 22,2 
Trichostegia minor 15 23,8 66,6 
Phryganeidae sp. indet 3 4,7 22,2 

 

  
  

Wśród zebranego materiału najliczniejszy okazał się Limnephilus auricula 

stanowiący 41,3% wszystkich zebranych osobników. Mniej liczny Trichostegia minor 

stanowi 23,8%. Trzeci gatunek należący do grupy najliczniejszych to Limnephilus 

griseus o dominacji 14,2%. Wszystkie trzy taksony sklasyfikowano jako 

eudominantów. Kolejną wyróżnioną klasą są subdominanci, należą do niej: Limnephilus 

stigma, Limnephilus sp. oraz Phryganeidae sp. indet. Udział procentowy każdego z nich 

to 4,7%. Do klasy recedentów zaliczono: Limnephilus flavicornis (3,2%), Limnephilus 

centralis (1,6%), Glyphotaelius pellucidus (1,6%).  

Strukturę dominacji przedstawiono na poniższym wykresie. 



 24

 

Struktura dominacji gatunków Trichoptera

Limnephilus auricula Trichostegia minor Limnephilus griseus
Limnephilus sp. Limnephilus stigma Phryganeidae
Limnephilua flavicornis Limnephilus centralis Glyphotaelius pellucidus

 
 

Rys. 13. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w drobnych zbiornikach 

  okresowych Olsztyna. 

Fig. 13.  Structures of domination Trichoptera species in small period water bodies of  

  Olsztyn. 

 

 

Wymienione wyżej klasy liczbowo prezentują się następująco: eudominanci 

stanowią 79,3%, subdominanci 17,4%, a recedenci 3,1%. Nie stwierdzono 

występowania klasy dominantów. 
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Struktura dominacji

eudominanci subdominanci recedenci

Rys. 14. Struktura dominacji Trichoptera drobnych zbiorników okresowych Olsztyna. 

  Fig. 13.  Structures of domination Trichoptera in small period water bodies of  

    Olsztyn. 

 

Najwyższą frekwencją występowania (66,6%) wykazał się gatunek Trichostegia 

minor, nieco mniejszą uzyskał Limnephilus auricula (55,5%). Kolejna wartość 

frekwencji to 22,2%. Uzyskały ją trzy taksony, mianowicie: Limnmephilus griseus, 

Limnephilus sp. oraz Phryganeidae sp. indet. Natomiast pozostałe taksony, to jest 

Glyphoteelius pellucidus, Limnephilus centralis, L. flavicornis oraz L. stigma 

charakteryzują się frekwencją 11,1%.  Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Rys. 15. Frekwencja Trichoptera drobnych zbiorników Olsztyna. 

Fig. 15.  Frequence Trichoptera of small water bodies of Olsztyn. 

 

Na podstawie zebranego materiału można stwierdzić, porównując z danymi       

z roku 1999, obecność trzech dotąd nie notowanych w badanych zbiornikach gatunków 

chruścików; mianowicie: Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus centralis oraz 

Trichostegia minor; zaś brak gatunków Anabolia brevipenni oraz Grammotaiulius 

nitiduss. (Tab. 3). Dwa spośród  gatunków które się pojawiły - Glyphotaelius pellucidus 

oraz Trichostegia minor - są gatunkami charakterystycznymi dla drobnych zbiorników 

śródleśnych. 

Porównanie składu gatunkowego z roku 1999 i  z lat 2004/05 pozwala zauważyć 

zmiany fauny chruścików.  Dotyczy to zarówno gatunków mało licznych jak i licznego 

– Trcihostegia minor. Cztery gatunki  obecne były w obu porównywanych okresach – 

można więc je określić jako gatunki dobrze przystosowane do warunków śródmiejskich 
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zbiorników okresowych. Niemniej jednak widoczny jest spadek liczebności i frekwencji 

Limnephilus stigma. 

 

Tab. 3. Porównanie fauny chruścików obecnych w zbiornikach osiedla  Pieczewo      

           w latach 1999 i 2004/2005; s- liczba stanowisk, w których wystąpił dany  

           gatunek. 

Tab. 3. Comparisons of caddis fly fauna of  Pieczewo housing area’s water  

bodies in year 1999 and 2004/2005; s – number of places when occuring this 

species. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3. Rozmieszczenie na stanowiskach 
 

Podobieństwa faunistyczne w ujęciu jakościowym (Jaccard) wykazały, że trzy 

spośród badanych zbiorników są podobne w 100%, są to stanowiska Nr 8, 10 oraz 11. 

Wszystkie trzy są zbiornikami o małej powierzchni, śródleśne lub częściowo zacienione 

(w przypadku zbiornika Nr 8). Złowiono w nich przedstawicieli tego samego gatunku – 

Trichostegia minor (zaznaczone kolorem czerwonym na rysunku). Należą one do 

większej grupy zbiorników (B2), których podobieństwo wyniosło 50%. W klasie 

podobieństw powyżej 40% wyróżniły się dwa zgrupowania B1 oraz B2, wyróżnione jako 

zgrupowanie B. Zbiorniki wchodzące w skład zgrupowania A (zbiornik Nr 9 oraz 4) 

rok 1999 2004/2005 
gatunek liczebność s liczebność s 

Anabolia brevipennis 1 1 - - 
Glyphotaelius pellucidus - - 1 1 
Grammotaulius nitidus 3 2 - - 
Limnephilus auricula 7 4 26 5 
Limnephilus centralis - - 1 1 
Limnephilus flavicornis 3 2 2 1 
Limnephilus griseus 12 5 9 2 
Limnephilus stigma 48 9 3 1 
Limnephilus sp.   3 2 
Trichostegia minor - - 15 6 
Phryganeidae sp. indet   3 2 
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wykazały się podobieństwem 30%. Najmniej, bo w 20%, podobne są do siebie 

zgrupowania A oraz B1. (Rys. 16). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 16. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami Olsztyna w oparciu  

  o formułę Jaccarda.  

Fig. 16. Faunistic similarities among small water bodies of Olsztyn with Jaccard 

    formula. 
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W ujęciu ilościowym (formuła Bray-Curtisa) podobieństwem w 100% również 

wykazały się zbiorniki Nr 8, 10 i 11, będące podobne do zgrupowania C w 30%. 

Podobieństwo około 60% charakteryzuje dwa zbiorniki – Nr 1 oraz 7. Stanowią one 

część zgrupowania E będącego w klasie podobieństw 50%, podobnego do zgrupowania 

D w około 40%. Najmniejszym podobieństwem (20%) wykazał się zbiornik Nr 9 (Rys. 

17). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rys. 17. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami Olsztyna w oparciu  

  o formułę Bray-Curtisa. 

Fig. 17. Faunistic similarities among small water bodies of Olsztyn with Bray-Curtis  

 formula. 
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Wyliczono wskaźniki naturalności biocenoz dla zbiorników okresowych. 

Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. Wartości wskaźników wahały się      

w granicach 0 – 16. 
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Rys. 18. Wartości wskaźnika naturalności biocenoz zbiorników okresowych Olsztyna. 

  Fig. 18. Value of  biotic community natural condition indicator to period water bodies  

      of  Olsztyn. 

  

W  większości zbiorników, mianowicie Nr 1, 5, 6, 7, 8, 10 i 11  zarówno  

wskaźnik jakościowy, jak i ilościowy przyjęły równe wartości, co wskazuje na dużą 

naturalność tych zbiorników. Wartości te są wysokie (16), tylko w przypadku zbiornika 

Nr 6  jest ona nieco niższa i wynosi 14,4. Cztery z nich są zbiornikami śródleśnymi, 

zbiorniki Nr 7 oraz 8 są tylko częściowo zacienione. Stanowisko Nr 1 jest zbiornikiem 

śródłąkowym, częściowo osłoniętym roślinnością. W  większości z nich występuje duża 

ilość detrytusu. Natomiast w zbiorniku Nr 4 jest odmienna sytuacja. Wyższą wartość 

przyjął wskaźnik Wni, a zatem w zbiorniku tym występuje mniej gatunków 

wyspecjalizowanych, lecz charakteryzują się większą liczebnością. Zbiorniki Nr 2, 3 

oraz 9 nie były brane pod uwagę. 

Porównując powyższe wyniki z wartościami jakie przyjęły wskaźniki 

naturalności w 1999 roku można stwierdzić, że różnią się one. Duża naturalność 

charakteryzowała aż 8 zbiorników i nie pokrywa się w 100% z  wynikami 
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prezentowanymi w tej pracy, mianowicie występowała ona również w zbiornikach Nr 2 

oraz Nr 9, które w moich badaniach nie były brane pod uwagę podczas wyliczeń tych 

wskaźników. Nie charakteryzowała natomiast stanowiska Nr 5, w którym wartość 

wskaźnika Wni była wyższa niż Wns. Wskaźnik Wni był wyższy również w przypadku 

zbiornika nr 4. Wyniki wskazujące na dużą naturalność zbiorników pokrywają się w 

przypadku sześciu stanowisk (Nr 1, 6, 7, 8, 10 oraz 11), chociaż w zbiorniku Nr 6 

wyniki z lat 2004/2005 są nieco niższe niż w roku 1999. Porównanie wyników 

prezentuje tabela 4. 

 

Tab. 4. Porównanie wartości wskaźników naturalności z roku 1999 oraz 2004/2005  

drobnych zbiorników Olsztyna. 

Tab. 4. Comperisons of natural conditions indicator’s value in year 1999 and 2004/2005 

 to small water bodies of Olsztyn. 

 

 
Wartości wskaźników naturalności 

1999 2004/2005 

 

Zbiornik 

Wns Wni Wns Wni 

1 16 16 16 16 

2 16 16 - - 

3 - - - - 

4 12 15,1 9 13,7 

5 13,3 14 16 16 

6 16 16 14,4 14,4 

7 16 16 16 16 

8 16 16 16 16 

9 16 16 - - 

10 16 16 16 16 

11 16 16 16 16 
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W poniższej tabeli przedstawiono rozkład liczebności chruścików w drobnych 

zbiornikach miejskich osiedla Pieczewo w Olsztynie. 

 

Tab. 5.  Rozkład liczebności chruścików (Trichoptera) w zbiornikach osiedla Pieczewo. 

Tab. 5.  Location of caddis fly (Trichoptera) numbers in Pieczewo housing area’s water 

 bodies. 

 

Zbiornik
 
Gatunek 

 
1 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

Glyphotaelius pellucidus    1      
Limnephilus auricula 10 5 1 1 9     
Limnephilus centralis  1        
Limnephilus flavicornis    2      
Limnephilus griseus 6    3     
Limnephilus stigma    3      
Limnephilus sp.  1     2   
Trichostegia minor 4  5 3  1  1 1 
Phryganeidae sp. indet 2    1     
 

 

3.4. Analiza współwystępowań  
 

W celu wyróżnienia zgrupowań gatunków, wyliczono współwystępowania na 

stanowiskach. Współwystępowaniem na poziomie 60% charakteryzują się trzy gatunki: 

Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis oraz Glyphotaelius pellucidus tworzące 

zgrupowanie JB (Rys. 14). 50% współwystępowaniem charakteryzują się dwa kolejne 

gatunki Limnephilus griseus oraz Limnephilus auricula preferujące zbiorniki 

śródłąkowe. Należą one do zgrupowania JA wraz z taksonem Phryganeidae. Oba 

zgrupowania oraz gatunek Trichostegia minor wykazały się podobieństwem około 40%. 

Najmniej podobne do tej grupy okazały się być dwa taksony: Limnephilus auricula oraz 

Limnephilus sp. (10%) (Rys. 19). 
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Rys. 19. Współwystępowanie gatunków Trichoptera w zbiornikach Olsztyna w oparciu  

  o formułę Bray-Curtisa. 

Fig. 19. Co-occuring Trichoptera species in water bodies of Olsztyn with Bray-Curtis 

 Formula. 
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4. Dyskusja 
 

Przedmiotem badań były chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników 

miejskich znajdujących się na osiedlu Pieczewo w Olsztynie. Złowiono 63 larw, 

domków i imagines należących do 9 taksonów. Taksony te są przedstawicielami dwóch 

rodzin chruścików spośród wszystkich występujących w Polsce, mianowicie 

Limnephilidae oraz Phryganeidae.  

Podczas wcześniejszych badań prowadzonych na terenie Olsztyna wyróżniono 6 

taksonów Trichoptera (LELUJKA 2004), wśród których są cztery wspólne. Inne badania 

dotyczące drobnych zbiorników Olsztyna wykazały obecność 12 taksonów w okolicach 

jeziora Skanda (MASZCZAK 1999), w tym 5 wspólnych z prezentowanymi badaniami, 

oraz 8 gatunków w zbiornikach Lasu Miejskiego (MASZCZAK 1999), z czego również   

5 jest wspólnych. 

W zbiornikach okolic Olsztyna znalezionych przedstawicieli Trichoptera 

zaliczono do 27 gatunków (CZACHOROWSKI 1995), zaś w zbiornikach okolic Mikołajek 

obecnych było ich 17 (CZACHOROWSKI I SZCZEPAŃSKA 2001). W obu przypadkach 

stwierdzono po 5 gatunków  wspólnych z taksonami wyróżnionymi w niniejszej pracy. 

Można zatem powiedzieć, że obecna w badaniach ilość taksonów jest wartością 

średnią, choć bardziej zbliżoną do ilości taksonów obecnych w zbiornikach Olsztyna 

niż jego okolic. Przyczyną może być większa antropopresja działająca na zbiorniki 

śródmiejskie.  

Można również zauważyć pewną stałość gatunkową tychże zbiorników.             

Z porównań składu gatunkowego wynika, że powtarzają się wciąż te same, mianowicie: 

Limnephilus auricula, L. flavicornis, L. griseus oraz L. stigma, a różnica między 

zbiornikami dotyczy tylko jednego gatunku. Świadczy to o podobnych, lecz nie 

identycznych warunkach środowiskowych panujących w zbiornikach, w wyniku czego 

fauna może być w pewnym stopniu zbieżna.  

Najliczniejszym w prezentowanych  badaniach gatunkiem był Limnephilus 

auricula, który wraz z dwoma innymi gatunkami, to jest Trichostegia minor oraz 

Limnephilus griseus, zaliczony został do klasy eudominantów. Limnephilus auricula 

oraz L. griseus najliczniejsze były również w zbiornikach okolic Olsztyna 

(CZACHOROWSKI 1995) razem z L. flavicornis, który w prezentowanych badaniach był 

jednym z najmniej licznych gatunków. Dwa pierwsze równie liczne były w zbiornikach 

okolic Mikołajek (CZACHOROWSKI I SZCZEPAŃSKA 1991). Trzeci z najliczniejszych, 
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mianowicie Trichostegia minor wysoką liczebność uzyskał również w zbiornikach Lasu 

Miejskiego oraz okolic jeziora Skanda (MASZCZAK 1999) i zaliczony został w obu 

przypadkach do klasy subdominantów. W badaniach własnych wyróżniono także klasy 

subdominantów, do których należą: Limnephilus stigma, Limnephilus sp. oraz 

Phryganeidae sp. indet, oraz recedentów (Limnephilus flavicornis, Limnephilus 

centralis, Glyphotaelius pellucidus).   

Wśród zebranego materiału nie wyróżniono klasy dominantów. Taka sama 

sytuacja miała miejsce w badaniach Czachorowskiego i Szczepańskiej nad chruścikami 

okolic Mikołajek (CZACHOROWSKI I SZCZEPAŃSKA 1991). Ponadto w badaniach tych 

Limnephilus auricula oraz Limnephilus griseus również zostały zaliczone do tej samej 

klasy dominacji. Sytuacja ta powtarza się również w badaniach nad drobnymi 

zbiornikami okolic Olsztyna (CZACHOROWSKI 1995). Świadczy to o tym, iż są to 

gatunki charakterystyczne dla zbiorników astatycznych (CZACHOROWSKI                             

I SZCZEPAŃSKA 1991), ponadto Limnephilus griseus, będący gatunkiem eurytopowym, 

równie licznie występuje zarówno w drobnych zbiornikach, jak i w torfowiskach 

(CZACHOROWSKI I ZAWAL 1994), taki właśnie charakter ma część badanych przeze mnie 

zbiorników. Trzeci gatunek jest charakterystyczny dla zbiorników śródleśnych 

(CZACHOROWSKI 1998), przeważających na terenie badań. 

Jednak wcześniejsze badania, prowadzone na zbiornikach osiedla Pieczewo 

(LELUJKA 2004), pozwoliły na wyróżnienie wszystkich czterech klas dominacji. 

Eudminantami były dwa gatunki Limnephilus stigma oraz Limnephilus griseus. Do 

brakującej tu klasy dominantów został zaliczony Limnephilus auricula, a zatem jego 

liczebność była mniejsza. Subdominanci to: Limnephilus flavicornis i Grammotaulius 

nitidus a recedentem był gatunek Anabolia brevipennis. Stwierdzono również różnice w 

składzie gatunkowym (tabela 3). Występujące wcześniej Anabolia brevipennis oraz 

Grammotaulius nitidus nie pojawiły się w badaniach własnych, a ich miejsce zajęły trzy 

nowe, nie notowane dotąd w tych zbiornikach gatunki: Glyphotaelius pellucidus, 

Limnephilus centralis i Trichostegia minor. Dwa pierwsze z wymienionych gatunków 

występowały mało licznie, natomiast ostatni był liczny. 

Rozbieżności takie (brak jednych oraz obecność innych gatunków) mogą być 

wynikiem błędów zaistniałych podczas połowu materiału. Bardziej prawdopodobne jest 

jednak, że różnice w składzie gatunkowym i strukturze dominacji wynikają                    

z rzeczywistych zmian w składzie gatunkowym, powstałych w wyniku zasiedlenia 

zbiorników przez nowe gatunki, konkurencji miedzy nimi oraz zmian w warunkach 
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siedliskowych. Drobne zbiorniki – jako obiekty małe – szczególnie szybko reagują 

nawet na niewielkie zmiany klimatyczne i zmiany zachodzące w bezpośrednim 

otoczeniu zbiornika. W przypadku badanych zbiorników najistotniejsza wydaje się 

antropopresja wynikającą z rozrastającego się miasta. W ostatnich latach wskaźniki 

naturalności okazały się w kilku przypadkach niższe niż w roku 1999 (Tab. 4).  

Osiedle Pieczewo, na terenie którego znajdują się badane zbiorniki, jest 

rozwijającym się osiedlem, a zbiorniki są poddane antropopresji. Wciąż dobudowywane 

są nowe budynki mieszkalne. Jeden z nich powstał w czasie badań w sąsiedztwie 

zbiornika Nr 2, co spowodowało jego degradację. Mimo tego, że woda w tym zbiorniku 

nie występowała podczas połowu chruścików, zatem nie znaleziono w nim żadnego 

przedstawiciela Trichoptera - w latach poprzednich zbiornik ten był  wypełniony wodą 

– znajdowano w nim przedstawicieli gatunku Limnephilus stigma. Gatunek ten był  

obecny również w większości pozostałych stanowisk. W badaniach własnych natomiast 

wystąpił tylko w jednym zbiorniku - w rowie będącym zmeliorowanym torfowiskiem 

(stanowisko Nr 6), czyli w środowisku typowym dla L. stigma (CZACHOROWSKI 1998). 

Taki stan rzeczy być może ma wpływ na występowanie tego gatunku, jednak nie da się 

tego stwierdzić jednoznacznie w chwili obecnej, ponieważ potrzebne są dalsze 

obserwacje składu gatunkowego tychże zbiorników. 

Podsumowując można stwierdzić, że występowanie w większości zbiorników 

tych samych gatunków wskazuje na istnienie podobnych warunków panujących w tych 

drobnych zbiornikach. Zmiany środowiskowe wynikające z jego fluktuacyjności mogą 

wpływać na skład gatunkowy oraz liczbę i liczebność poszczególnych taksonów. Zatem 

przetrwa w nich fauna najlepiej przystosowana do astatyczności – gatunki eurytopowe. 

Wzrost antropopresji również ma wpływ na sytuację panującą w drobnych zbiornikach. 

Wraz z naturalnymi zmianami środowiska przyczynia się do obniżenia liczebności 

gatunków oraz do ograniczania ich występowania. 
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