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Wstęp 
 

Chruściki stanowią grupę owadów szeroko rozpowszechnionych w środowisku wod-

nym. Do tej pory opisano 11185 gatunków (Morse 1999), choć szacuje się, że obecnie występuje ich 

około 50 000 (Schmid, 1984). W Europie występuje ponad 900 gatunków Trichoptera (Botosa-

neanu, Malicky, 1978), z czego w Polsce odnotowano dotychczas ponad 260 gatunków 

(Szczęsny, 1991).  

Chruściki spotykane są  prawie we wszystkich strefach klimatycznych (oprócz Antark-

tydy), a szczególnie licznie w strefie umiarkowanej. Niektóre żyją nawet wysoko w górach. 

W Himalajach można je spotkać na wysokości 5800 m n.p.m. Żyją we wszystkich typach 

wód śródlądowych oraz niektórych estuariach morskich. Najbogatsza pod względem ilościo-

wym i jakościowym jest fauna potoków, źródlisk, strumieni i rzek górskich. W niektórych po-

tokach larwy chruścików stanowią do 40% fauny. Bytują nawet w dość bystrym prądzie. W 

jeziorach larwy chruścików są stałym i licznym elementem makrobentosu. Chociaż ich wy-

stępowanie jest zasadniczo ograniczone do litoralu, to jednak wyjątkowo spotykane są głębiej 

(Czachorowski, 1998). W rozmieszczeniu pionowym wyróżnia się dwa maksima liczebności: 

w najpłytszym litoralu oraz w strefie elodeidów (Czachorowski, 1993). Najczęściej chruściki 

występują do głębokości 5-10 m, wyjątkowo można je spotkać na głębokości 40 m (Fehl-

mann, 1912), a nawet 84 m (Despax, 1951).  

Mniej chruścików spotykamy w drobnych zbiornikach okresowych, źródłach i torfian-

kach (Stańczykowska, 1986). 

Trichoptera przechodzą rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Larwy bytują w środowi-

sku wodnym, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia, tylko nieliczne, podobnie jak nartni-

ki, spędzają życie na powierzchni wody. Wśród chruścików występujących w Polsce, ze 

względu na aktywność imagines wyróżniamy gatunki: wczesnowiosenne, późnowiosenne, 

wiosenno-letnie, letnie i jesienne (Stańczykowska, 1986). Okres trwania lotów jest różny u 

różnych gatunków i może się zmieniać w latach. Dla grupy wiosennej i jesiennej okres ten 

jest krótki i trwa od jednego do kilku tygodni, dla wiosenno-letnich i letnich trwa dwa miesią-

ce lub dłużej. Niektóre gatunki stenotopowe charakteryzują się jednoczesnym rozwojem całej 

populacji, krótkim i masowym pojawem imagines (np. Brachycentrus montanus). Wiele chru-

ścików może wydać dwie generacje w ciągu roku, u innych cykl jest jednoroczny, może być 

również dwu- i trzyletni (Stańczykowska, 1986) 



 6  

Larwy chruścików wykazują duże zróżnicowane pod względem morfologicznym i 

ekologicznym. Nieliczne gatunki w stadium larwalnym prowadzą wolny tryb życia, więk-

szość buduje przenośne domki, norki lub sieci łowne. I właśnie ta zdolność do budowania 

skomplikowanych budowli mieszkalnych i sieci łownych ze wszystkich przejawów życia i 

zachowania chruścików wzbudza największe zainteresowanie. 

Ekologiczne znaczenie Trichoptera w zbiornikach wodnych wynika ze znacznej li-

czebności larw. Larwy chruścików w niektórych zbiornikach (np. potokach) stanowią bardzo 

dużą część biomasy organizmów wodnych. Występujące masowo larwy odgrywają znaczną 

rolę w procesach obiegu i przetwarzania materii organicznej. Stanowią pokarm ryb i szeregu 

innych drapieżników wodnych. Zaś ze względu na wrażliwość na brak tlenu i zanieczyszcze-

nia niektóre larwy chruścików, jak np.: Cheumatopsyche lepida czy Rhycophila nubila mogą 

być wyznacznikami czystości wód (Turyboyski, 1979; Stańczykowska, 1986).  

 Fauna chruścików omawianego regionu Polski Północno-Wschodniej na tle badań z 

innych części kraju, wydaje się być stosunkowo dobrze poznana. Lepiej poznane są tylko 

Karpaty, natomiast informacji z innych nizinnych części kraju jest niewiele. 

Pierwsze informacje o chruścikach tego regionu pochodzą z 1909 roku (Ulmer, 1909), 

a pierwszy spis gatunków z 1913 roku (Ulmer, 1913) i odnosi się do całych Prus Wschodnich. 

Mniej więcej w tym samym czasie opublikowano dane o chruścikach Suwalszczyzny (Demel, 

1923; Rzóska, 1935). Po II wojnie światowej pojawiły się prace Grębeckiego et al. (1954) i 

Szczepańskiej (1958), a kilka lat później został opublikowany przez Botosaneanu (1960) i 

Kumansky’ego (1975) spis gatunków z okolic Wielkich Jezior Mazurskich. Niepełne dane do-

tyczące chruścików rzeki Łyny zawdzięczamy pracom Wielgosza (1979 a, b; Wielgosz et al., 

1982) a rzeki Krutni wzmiance Botosaneanu (1965). Aktualny spis gatunków z regionu opu-

blikował Czachorowski (1998), opierając się na wcześniejszych danych oraz badaniach wła-

snych. 

Najwięcej prac dotyczących ekologii larw różnych typów wód pojawiło się w końcu 

lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych. Zbadana została rzeka Pasłęka (Czacho-

rowski, 1988, 1989 a), Łyna (Kanclerz, 1997; Sochacka, 1999), Pisa i jej dopływy (Lipnicka, 

1999), rzeka Wałsza (Kościukiewicz 2000) i jej cieki (Lugowska, 2000) a także wyrywkowo 

drobne cieki okolic Olsztyna (Czachorowski, 1990; Czachorowski et al., 1993).  

 Rozmieszczenie oraz skład gatunkowy wód bieżących zostały stosunkowo dobrze po-

znane i opisane. Niewiele jest informacji dotyczących wód stojących i odnoszą się one głów-

nie do jezior. Jedynie chruściki tych zbiorników doczekały się monograficznego opracowania 

(Czachorowski, 1998). Najważniejsze dane o występowaniu chruścików w jeziorach Polski 
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Północno-Wschodniej (Narckiego, Warchałdzkiego, Brajnickiego, Skandy, Wulpińskiego i 

innych) zawarte są w pracach Czachorowskiego (1989 b, 1995 a, 1998).  

Najsłabiej poznana jest fauna Trichoptera drobnych zbiorników wodnych i torfowisk 

Zagadnienie to poruszane było w nielicznych badaniach (Czachorowski, 1994, 1995 b, c; 

Czachorowski i Kurzątkowska, 1995; Czachorowski i Szczepańska, 1991). Są to głównie da-

ne faunistyczne bez szerszego rozeznania ekologicznego. Liczba gatunków w tego typu 

zbiornikach jest z pewnością  większa niż wynika to z dotychczas opublikowanego piśmien-

nictwa. Brak jest prawie całkowicie prac odnoszących się do siedliskowego rozmieszczenia 

larw chruścików w drobnych zbiornikach wodnych (Czachorowski i Szczepańska, 1991). 

Siedliskowo zbiorniki te są raczej słabo zróżnicowane, lecz bardzo ważne z punktu widzenia 

bioróżnorodności.   

Najmniej miejsca poświęcano do tej pory charakterystykom fenologicznym. Niewielkie 

wzmianki na ten temat spotykamy w publikacjach Czachorowskiego (1995 b) oraz Czacho-

rowskiego i Kurzątkowskiej (1995). Analiza zmian fenologicznych w tych zbiornikach wyka-

zała dwa szczyty liczebności larw i liczby gatunków. Pierwszy szczyt odnotowano w miesią-

cach wiosennych (kwiecień, maj), drugi – jesienią (październik). Czachorowski (1995 b) ze 

względu na okres występowania larw chruścików wyróżnił cztery grupy fenologiczne: gatun-

ki wczesnowiosenne, późnowiosenne, letnie i jesienno-zimowe. 

Drobne zbiorniki wodne są bardzo ciekawym obiektem badań, zwłaszcza zbiorniki 

znajdujące się w obrębie aglomeracji miejskich. Cechują się zmiennymi warunkami fizyczno-

chemicznymi. Szczegółowe badania zmian termiki drobnych zbiorników wykazały wyraźne 

poziome i pionowe zróżnicowanie termiczne i rozgraniczenie na górną cieplejszą i dolną 

chłodniejszą warstwę wody. Występuje uwarstwienie dobowe, które jest zjawiskiem typo-

wym dla wód płytkich, powstającym jedynie pod wpływem silnego nasłonecznienia bez 

udziału wiatru (Chodorowski, 1961). Obecność drobnych zbiorników pozytywnie wpływa na 

faunę innych typów wód, zasilając je w niektóre gatunki. Badania na tego typu zbiornikach do 

tej pory prowadzone były bardzo rzadko. Interesujące jest, czy fauna Trichoptera tego typu 

siedlisk odznacza się specyficznymi cechami, czy ma swój osobliwy charakter? Bardzo słabe 

poznanie tego typu siedlisk zachęca także do poświęcenia im większej uwagi. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wstępnych badań nad dotychczas słabo po-

znanym zagadnieniem fenologicznych zmian  fauny Trichoptera w zbiornikach miejskich, z 

uwzględnieniem składu gatunkowego i liczebności. W pracy podjęto się próby odpowiedzi na 

pytania: jakie gatunki występują w poszczególnych miesiącach roku, czy istnieje fauna specy-

ficzna dla danej pory roku, czy możemy pogrupować gatunki chruścików ze względu na feno-
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logię ich występowania, jakie gatunki występują w drobnych zbiornikach wodnych znajdują-

cych się na terenie zurbanizowanym, czy fauna tu spotykana jest specyficzna dla wszystkich 

drobnych zbiorników, czy wykazuje różnice? Zadano pytanie, czy urbanizacji i antropopresja 

mają wpływ na charakter fauny w zbiornikach śródmiejskich i jaki jest stopień tego wpływu. 

Niniejsza praca po raz pierwszy w szerszym stopniu podejmuje problem fenologicznych 

zmian fauny chruścików i jest pierwszą pracą tego typu w odniesieniu do zbiorników miej-

skich. Wstępne opracowanie ułatwi zaplanowanie dalszych badań i weryfikację rodzących się 

hipotez. 
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Materiał i metody 
 

Wstęp 
Przedmiotem badań niniejszej pracy są drobne zbiorniki wodne usytuowane w centrum 

miasta Olsztyna przy ulicy Żołnierskiej (Rys. 1, 2). Wybrano te zbiorniki ze względu na łatwą 

dostępność oraz fakt, że były już one wcześniej przedmiotem badań entomologów. W latach 

1982 i 1983 Małgorzata Królikowska oraz Małgorzata Tuszyńska prowadziły badania nad 

ekologią i biologią rozwoju pluskwiaków (Heteroptera) w tych zbiornikach (Królikowska, 

Tuszyńska, 1984). Stwarza to możliwość porównania charakterystyki fenologicznej w cyklu 

wieloletnim oraz uniknięcia błędu przypadkowości wynikającego z ewentualnych zmian po-

godowo-klimatycznych. Czy mamy tu do czynienia z przypadkowością, czy też z uporząd-

kowanymi i stopniowymi przemianami? 

W celach porównawczych uwzględniono kilka zbiorników okresowych znajdujących się 

na osiedlu Jaroty oraz dwa zbiorniki okresowe znajdujące się pod silna presją antropoge-

niczną położone przy ul. Żołnierskiej. 

 

Opis terenu badań  
Badane zbiorniki usytuowane są  na Pojezierzu Olsztyńskim. Pojezierze Olsztyńskie 

jest zachodnią częścią Pojezierza Mazurskiego, odpowiadającą w fazie poznańskiej i pomor-

skiej zlodowacenia wiślańskiego lobowi lodowca skandynawskiego. Pojezierze Olsztyńskie 

od północy  sąsiaduje z Równiną Ornecką, Wzniesieniami Górowskimi i Równiną Sępopol-

ską, od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z Równiną Mazurską i Garbem 

Lubawskim, od zachodu z Pojezierzem Iławskim i zajmuje w sumie powierzchnię około 3820 

km2 (Kondracki, 1994). 

Powierzchnia Pojezierza Olsztyńskiego jest bardzo urozmaicona w wyniku działalno-

ści lądolodu i wód flawioglacjalnych. Są tu obszary wzniesień, równin, dolin poprzerzyna-

nych rzekami, strumieniami i potokami różnej szerokości. W krajobrazie pojezierza dominują 

jednak jeziora, toteż teren ten jest nazywany "Krainą tysiąca jezior". Znajdują się tu również 

duże ilości znacznych zagłębień bezodpływowych. Obszar ten charakteryzuje się silną pagór-

kowatością, obecnością dużej ilości drobnych astatycznych i stałych zbiorników wodnych, 

obecnością wód bieżących do których można zaliczyć rzekę Łynę oraz obecnością jezior. 

 Klimat Pojezierza Olsztyńskiego pozostaje w ścisłym związku z położeniem tego re-

gionu. Leży on w strefie ścierania się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego. Cechu-
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je go duża zmienność zjawisk pogodowych. Nasłonecznienie jest tu mniejsze niż w innych 

regionach kraju, a liczba dni pochmurnych przeciętnie wyższa. Charakterystyczny jest tu 

krótszy okres wegetacji, duża wilgotność powietrza i występowanie silnych wiatrów. Znaczna 

powierzchnia wód, torfowisk i bagien, a także lasów wpływa na zwiększenie wilgotności po-

wietrza. Lasy łagodzą jednocześnie zmiany temperatury oraz zmniejszają szybkość wiatrów. 

Często występujące mgły zmniejszają nasłonecznienie (Raport...1994). 

 Stolicą Pojezierza. Olsztyńskiego jest leżący w dolinie rzeki Łyny Olsztyn. Jest niety-

powym miastem w skali kraju, ponieważ w swych granicach administracyjnych ma jedena-

ście jezior (m.in.: Skanda, Kortowskie, Długie, Krzywe), wiele mniejszych akwenów, śródpo-

lnych i śródleśnych oczek wodnych, a także duży zwarty kompleks lasu miejskiego (1050 ha) 

oraz rozległe obszary zieleni miejskiej. Powierzchnia miasta liczy 87,9 km2, w tym aż 24 % 

zajmują lasy i zadrzewienie, 11 % - wody. Jest to także duża aglomeracja miejska, licząca po-

nad 170 tys. mieszkańców. 

 

 

Opis stanowisk  
Badania nad fauną Trichoptera prowadzono w dwóch sąsiadujących ze sobą drobnych 

zbiornikach, leżących w środkowej części miasta Olsztyna przy ulicy Żołnierskiej. Pierwszy 

zbiornik, Relax1 zlokalizowany jest w sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu, Turysty-

ki i Wypoczynku, natomiast zbiornik Relax2 mieści się przy Zespole Szkół Budowlanych. 

 

 
Fotografia 1. Zbiornik Relax 2, część zachodnia 
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Przed zabudową terenu zbiorniki znajdowały się w dolinie erozyjnej niewielkiego cieku, 

który miał swoje źródła przy Alei Zwycięstwa i został ujęty w podziemny odpływ (rurami ka-

nalizacyjnymi) do rzeki Łyny. 

Oba zbiorniki są pierwotnie pochodzenia glacjalnego (Królikowska, Tuszyńska, 1984). 

Ich obecny wygląd świadczy o sztucznej interwencji człowieka. Brzegom nadano regularny 

kształt i wzmocniono faszyną. Pod koniec lat osiemdziesiątych eksperymentaklnie wprowa-

dzono także nowy gatunek rośliny wodnej: osokę aloesowatą (Stratiotes aloides), która obec-

nie porasta ponad 50% zbiornika Relax1. Przywieziono pierwotnie zaledwie kilka niewielkich 

roślin (Biesiadka, informacja ustna), które sukcesywnie zarastają cały zbiornik. 

Badane zbiorniki są pozbawione dopływów, kontaktują się ze sobą podziemnymi rurami 

kanalizacyjnymi. Odznaczają się dużymi oscylacjami poziomu wody. Podnosi się on na wio-

snę po stopnieniu śniegów lub po ulewnych deszczach, a opada w okresie suchym, zwykle w 

drugiej połowie lata. 

 

 

 

 
Fotografia 2. Zbiornik Relax 1, część wschodnia 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rysunek 1.  Ukształtowanie siedliskowe zbiornika Relax 1. 
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Rysunek 2. Ukształtowanie siedliskowe zbiornika Relax 2. 
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Podniesienie się w ostatnich latach poziomu wód na skutek obfitych opadów atmosfe-

rycznych spowodowało rozprzestrzenienie się trzciny, która znalazła tu dogodne siedliska do 

bytowania. Jednocześnie zmniejszyła się ilość siedlisk rdestnicy pływającej (Potamogeton na-

tans), która udostępniła miejsca trzcinie (Phragmites australis) i osoce. O ile w pierwszym 

przypadku zmiany siedliskowe spowodowane były zmianami klimatycznymi, o tyle w przy-

padku osoki mamy do czynienia z antropopresją. Osoka aloesowata została sztucznie wpro-

wadzona do zbiornika Relax1 i tu znalazła dogodne warunki do życia i rozmnażania. Warunki 

klimatyczne spowodowały także duży rozkwit roślinności krzewiastej oraz licznie porastają-

cych brzegi zbiorników wierzb. 

 Podczas zmian ilości wody zachodzi również w zbiornikach zmiana warunków tro-

ficznych. Na wiosnę lub po obfitych deszczach, kiedy ilość wody zwiększa się znacznie, na-

stępuje oligotrofizacja siedliska, natomiast w lecie, kiedy ilość jej zmniejsza się dochodzi do 

zwiększenia stężenia substancji pokarmowych i siedlisko ulega eutrofizacji. 

Badane zbiorniki Relax1 i Relax2 położone są na różnym poziomie: Relax 1 niżej, Re-

lax 2 wyżej. 

Kształt pierwszego zbiornika (Rys. 1.) przypomina wydłużony wielokąt. W 1983 roku 

jego powierzchnię oszacowano na 3500 m2, maksymalną długość na około 120 m przy mak-

symalnej szerokości około 35 m. Największa głębokość wynosiła w przybliżeniu 2 m (Króli-

kowska, Tuszyńska, 1984). Obecnie parametry te uległy zmianom w kierunku wzrastającym. 

Zbiornik Relax2 (Rys. 2.) ma w zarysie kształt regularnego prostokąta. Jego po-

wierzchnię szacowano w 1983 roku na około 2000 m2, długość wynosiła mniej więcej 140 m, 

szerokość około 15 m, a największa głębokość około 1 m (Królikowska, Tyszyńska, 1984). 

Oba zbiorniki wodne cechuje bogata roślinność przybrzeżna i wodna, dzięki czemu 

mogą zaspokajać potrzeby wielu organizmów je  zamieszkujących, między innymi chruści-

ków, pluskwiaków a nawet kręgowców (kaczek). 

W zbiorniku Relax1 występuje dno piaszczyste z nalotem mułu i rozdrobnionych 

szczątków roślinnych, natomiast zbiornik Relax2 ma dno piaszczyste na całej niemal po-

wierzchni.  

Brzegi pierwszego zbiornika porasta szerokimi pasmami pałka wąskolistna (Typha  

augustifolia L.), manna (Glyceria aqatica Wahlb.), trzciny (Phragmites australis), różnego 

rodzaju trawy, turzyce (Carex acutiformis, Carex acuta i Carex spicata). Dużo miejsca zaj-

mują krzaki wierzby, które w ostatnich latach bardzo się rozrosły. Środek porasta rdestnica 

pływająca (Potamogeton natans L.) a ponad połowę zbiornika zajmuje osoka aloesowata 

(Stratiotes aloides). 
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Podobna szata roślinna cechuje także zbiornik Relax2. Różnice polegają na mniejszym 

zagęszczeniu i mniejszych rozmiarach roślin oraz na  nieobecności osoki aloesowatej, która w 

tym zbiorniku nie znalazła miejsca do bytowania. Znajdziemy tu niewielką ilość trzciny, nie-

zbyt rozwinięte krzaki wierzby, lecz dużo ramienicy (Chara sp.), która w zbiorniku Relax1 

nie występuje. 

Niewielka powierzchnia wód sprawia, że dość wysokie brzegi i roślinność, zwłaszcza 

krzewiasta oraz drzewiasta stwarzają wystarczającą osłonę przed wiatrem, co nie powoduje 

zbytniego falowania. 

Dla celów porównawczych jednorazowo przeprowadzono badania także na drobnych 

astatycznych zbiornikach Jarot, skąd pobrano materiał 29 maja 1999 roku. Wybór tego terenu 

jako obiektu porównań nie był przypadkowy. Drobne okresowe zbiorniki tego terenu cechują 

odmienne warunki siedliskowe. Są to zbiorniki śródleśne i śródpolne z bogatą szatą roślinną 

wodną i przybrzeżną, gdzie dominuje osoka, rdestnica i moczarka kanadyjska. Interesujące 

jest, czy odmienne warunki klimatyczno-siedliskowe wpływają na charakter, zróżnicowanie i 

rozmieszczenie fauny Trichoptera. Porównanie i zestawienie tego zróżnicowania pozwala na 

dostrzeżenie różnic oraz określenie w jaki sposób kształtuje się fauna Trichoptera w obu ty-

pach zbiorników różniących się fenologią. Materiał zebrany ze zbiorników Jarot stanowi tak-

że uzupełnienie zbioru. 

 

 

Metody zbioru materiału 
 

Badania w zbiornikach Relax1 i Relax2 prowadzono w roku 1999, w odstępach mniej 

więcej trzytygodniowych, od kwietnia do października. Jednorazowo pobrano także próby w 

miesiącu grudniu. Ponadto do analiz porównawczych użyto materiału pochodzącego z asta-

tycznych zbiorników znajdujących się na teranie Jarot, który to materiał pobrano w miesiącu 

maju 1999 roku. 

Materiał do badań  w zbiornikach Relax1 i Relax2 pobierano na 12 wyznaczonych 

stanowiskach, po 6 na każdym zbiorniku, reprezentujących różne rodzaje siedlisk. 

Próby pobierano za pomocą czerpaka hydrobiologicznego o obręczy trójkątnej opa-

trzonej workiem z gazy młyńskiej. Na każdym stanowisku brano próbę złożoną z kilku mach-

nięć prowadzonych na różnej głębokości (od 10 cm do 1 m).  

Łącznie pobrano około 150 prób, w tym występowanie Trichoptera stwierdzono w 55. 
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Wyłowiony materiał przelewano na kuwetę i za pomocą pęensety przenoszono do po-

jemników z 70% alkoholem, opatrzonych odpowiednią etykietą zawierającą datę połowu i 

opis stanowiska. Podczas pobierania prób zwracano uwagę na stan roślinności i dna zbiorni-

ka. 

Materiał będący podstawą niniejszego opracowania znajduje się w zbiorach Katedry 

Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

W badaniach wykorzystano także dane z lat 1987-96 (Czachorowski, dane nie publi-

kowane) odnoszące się do zbiorników Relax1, Relax2 oraz do okresowych zbiorników na uli-

cy Żołnierskiej. 

Podstawą materiału badań było 257 osobników larwalnych i dorosłych Trichoptera 

należących do 31 taksonów. Niektórych osobników nie udało się oznaczyć do gatunku, dlate-

go w tych przypadkach poprzestano na określeniu rodzaju (np.: Limnephilus sp., Phryganea 

sp.). 

 

 

Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne 
 

Dominacje wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Przyjęto następujące klasy dominacji: eudominanci - gatunki o liczebności powyżej 10 

%, dominanci - gatunki o liczebności 5-10 %, subdominanci - 2-5 %, recedenci - gatunki o li-

czebności mniejszej niż 2 % (Biesiadka, Kowalik, 1980). 

Podobieństwa faunistyczne oraz współwystepowania wyliczano za pomoca programu 

BIODIVERSITY, z uwzględnieniem formuły jakościowej (Jaccarda) oraz ilościowej (Bray-

Curtisa). Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów. 

 

Oceny specyficzności fauny dokonano z wykorzystaniem wskaźników naturalności 

(Czachorowski, Buczyński, 1999). Wskaźniki znaczenia ekologicznego dla poszczególnych 
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gatunków przyjęto za Czachorowskim i Buczyńskim (1999), dla kilku gatunków zapropono-

wano indywidualne wskaźniki po raz pierwszy (Tab. 1.). Wykorzystano dwa podejścia, wyli-

czano wskaźniki dla fauny drobnozbiornikowej oraz oddzielnie dla fauny torfowisk niskich 

(zbiorniki okresowe), wykorzystując dwa wskaźniki Wns i Wni. 

 

 

Tabela 1. Wskaźnik znaczenia ekologicznego gatunków występujących na badanym terenie 
(Czachorowski S., Buczyński P., 1999)  

Gatunki 
Wze 

Torfowiska niskie 

Wze 

Drobne zbiorniki trwałe 

Agraylea sexmaculata 1 8 
Agrypnia pagetana 1 16 
Agrypnia sp. 1 16 
Agrypnia varia 1 16 
Anabolia brevipennis 16 1 
Anabolia laevis 1 8 
Athripsodes aterrimus 1 8 
Cyrnus insolutus 1 8 
Glyphotaelis pellucidus 8 4 
Grammotaulis nitidus 16 1 
Holocentropus dubius 1 4 
Holocentropus stagnalis 16 2 
Limnephilus auricula 16 2 
Limnephilus decipiens 2 8 
Limnephilus flavicornis 4 8 
Limnephilus griseus 16 1 
Limnephilus sp. 1 2 
Limnephilus lunatus 1 2 
Limnephilus nigriceps 2 8 
Limnephilus politus 1 8 
Limnephilus stigma 16 2 
Limnephilus vittatus 16 2 
Oecetis furva 1 8 
Oecetis sp. 1 8 
Oecetis tripunctata 1 16 
Phryganea bipunctata 1 2 
Phryganea grandis 1 4 
Phryganea sp. 1 4 
Phryganeidae sp. indet 1 4 
Triaenodes bicolor 1 8 
Tricholeiochiton fagesii 1 16 
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Wskaźniki naturalnosci wylixczano z poniższych wzorów: 

Wns - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym obliczano ze wzoru: 

 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

 

gdzie: Wns - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

Wni - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym obliczano ze wzoru: 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

 Wzei wskaźnika znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie (Tab. 1), 

 ni  - liczebność i-tego gatunku 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

 N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich osobni-

ków). 

Układ systematyczny rodzin, rodzajów i gatunków przyjęto za Szczęsnym (1991).  
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Wyniki 
 
Systematyczny przegląd gatunków (autekologia) 
 

Rodzina: Hydroptilidae 
Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami 

Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 

MATERIAŁ: 

- 3 osobniki złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

- 4 osobniki złowiono w październiku w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, spotykany w jeziorach eutroficznych i mezotroficznych, w roślinności rzek, w 

stawach oraz wodach wolnopłynących. Gatunek euroazjatycki, zasiedla całą Europę. 

 

Tricholeiochiton fagesii (Guinnard, 1879) 

MATERIAŁ: 

- 12 chruścików złowiono w październiku w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, być może tyrphofilny. Zasiedla jeziora i roślinność rzek. Zebrane dane wskazują, 

że jest to raczej gatunek drobnozbiornikowy, preferujący siedliska torfowiskowe i bagienne oraz 

zbiorniki ze słabym przepływem. Gatunek występujący w całej Europie, rzadki w Polsce.  

  

Rodzina: Polycentropodidae 
Larwy drapieżne, budują sieci łowne. 

Holocentropus dubius (Rambur,, 1842) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w październiku w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, tyrphofilny, preferuje jeziora małe, zanikające, torfowiskowe. Larwy spotykane 

w jeziorach, zarośniętych odcinkach rzek, wodach słonawych, ciekach, starorzeczach, stawach, 

drobnych zbiornikach. Gatunek eurosyberyjski, rozprzestrzeniony w całej Europie za wyjątkiem 

Hiszpanii, Włoch i Bałkanów. W Polsce występuje prawie na całym obszarze z wyjątkiem gór. 

 

Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 
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Limnefil, charakterystyczny dla drobnych i okresowych zbiorników. Często spotykany w 

zbiornikach wysychających, małych jeziorkach i zbiornikach torfowiskowych. Gatunek eurosybe-

ryjski, występujący w prawie całej Europie, za wyjątkiem Skandynawii, Islandii i Półwyspu Ibe-

ryjskiego. . 

 

Cyrnus insolutus McLachlan, 1878 

MATERIAŁ: 

- 4 osobniki złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, poławiany w jeziorach, w zbiornikach torfowiskowych, stawach, zarośniętych 

fragmentach rzek, w jeziorach dystroficznych oraz zanikających. Gatunek zachodnio-północno 

europejski. 

 

Rodzina: Phryganeidae 
Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach drapież-

ne. 

 

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w październiku w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe oraz starorzecza, występuje 

także w jeziorach górskich. Gatunek holarktyczny. 

 

Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 

MATERIAŁ: 

- 2 osobniki złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 3 osobniki złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w grudniu w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, tyrfofilny, spotykany w prawie wszystkich typach jezior, w torfowiskach, ba-

gnach, morskich estuariach. Gatunek euroazjatycki, występuje w całej Europie oraz w Iranie, w 

Polsce raczej rzadki. 

 

Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 
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Limnebiont, występuje w jeziorach zanikających, śródleśnych, eutroficznych, mezotroficz-

nych i w innych trwałych wodach stojących, w stawach, ciekach, w strefie roślinności rzek oraz 

wodach słonawych. Gatunek palarktyczny, nie występuje w Hiszpanii, na Bałkanach i Islandii. 

 

Phryganea grandis Linnaeus, 1761 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, preferuje duże jeziora. Występuje w jeziorach różnego typu, w zarośniętych czę-

ściach rzek, zalewach morskich. Spotykany w wodach stojących i stagnujących, w rowach i błot-

nych siedliskach, także w jeziorach górskich. Gatunek europejski, nie występuje w części połu-

dniowej Europy i Islandii. 

 

Rodzina: Limnephilidae  
Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabniacze. 
 

Anabolia brevipennis (Curtis, 1834) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnik złowiony w maju w zbiorniku okresowym na Jarotach 

Limneksen, larwy typowe dla drobnych, śródleśnych zbiorników astatycznych, mniej liczne w 

starorzeczach, zbiornikach śródpolnych, jeziorach oligotroficznych, eutroficznych, dystroficznych 

i torfowiskowych. Gatunek palearktyczny, nie występuje w południowej Europie i Islandii. 

 

Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnik złowiony w kwietniu w zbiorniku Relax 2 

- 1 osobnik złowiony w czerwcu w zbiorniku Relax 2 

Limnebiont, , larwy występują w strefie helofitów, na brzegu zadrzewionym. Spotykane we 

wszystkich typach jezior (poza dystroficznymi) a także w starorzeczach, rzekach, strumieniach i 

potokach. W Europie występuje w części środkowej i północnej. 

 

Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 

MATERIAŁ: 

- 2 osobniki złowione w kwietniu w zbiorniku na Jarotach 

- 2 osobniki złowiono w maju w zbiorniku astatycznym przy ulicy Żołnierskiej 
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Limneksen, gatunek drobnozbiornikowy, preferuje zbiorniki śródleśne, astatyczne. Larwy te-

go gatunku zasiedlają jeziora, rzeki, starorzecza. Gatunek euroazjatycki, w Europie nie występuje 

na południu, Islandii i Skandynawii. 

 

Glaphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnik złowiony w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnik złowiony w maju w zbiorniku Relax1 

Limnefil, preferuje drobne zbiorniki śródleśne, spotykany w jeziorach śródleśnych na dnie 

z opadłymi liśćmi. Larwy spotykane w jeziorach prawie wszystkich typów, a także w zarosłych 

odcinkach rzek, sporadycznie w górach. Gatunek eurosyberyjski, w Europie nie występuje w 

Hiszpanii, Islandii, obszarach Tundry. 

 

Limnephilus auricula Curtis, 1834 

MATERIAŁ: 

- 5 osobników złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 2 i w zbiorniku przy ulicy Żołnier-

skiej 

- 4 osobniki złowiono w maju w zbiornikach na Jarotach 

Limneksen drobnozbiornikowy. Występuje pospolicie w stawach, zbiornikach okreso-

wych śródleśnych i śródpolnych, w kanałach i torfowiskach. Larwy spotykane w jeziorach, głów-

nie w turzycach, trzcinach i w zarośniętych odcinkach rzek. Występuje w całej Europie (bez Ark-

tyki), Kaukazie, obszarze kaspijskim, Małej Azji, Tyrkiestanie. 

  

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 2 osobniki złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 2 

Limnebiont, preferuje roślinność wynurzoną strefy szuwarowej i oczeretowej oraz dno bogate 

w gruboziarnisty detrytus. Larwy poławiane w jeziorach eutroficznych i starorzeczach. Gatunek 

eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Italii i Arktyce. 

 

Limnephilus flavicornis (Fabricius,1787) 

MATERIAŁ: 

- 13 osobników złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 2 
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- 6 osobników złowiono w maju w zbiorniku Relax1, Relax 2 i w zbiornikach na Jarotach 

- 4 osobniki złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 2 

- 1 osobnika złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 1 

Limnefil (lokalnie nawet limnebiont), preferuje strefę helofitów oraz dno z grubym detrytu-

sem. Larwy występują we wszystkich typach wód śródlądowych oraz wodach słonawych. Łowio-

ny w ciekach, torfiankach i śródleśnych drobnych zbiornikach rzadziej w starorzeczach. Gatunek 

eurosyberyjski, nie występuje w Islandii i Hiszpanii. 

 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

MATERIAŁ: 

- 9 osobników złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 2 i w zbiorniku okresowym przy ul. 

Żołnierskiej 

- 4 osobniki złowiono w maju w zbiornikach na Jarotach 

- 1 osobnika złowiono we wrześniu w zbiorniku okresowym przy ul. Żołnierskiej 

Limneksen, w Polsce typowy dla śródpolnych zbiorników astatycznych. Larwy występują we 

wszystkich typach wód śródlądowych, jeziorach, stawach, drobnychzbiornikach, ciekach, torfian-

kach oraz w estuariach. Gatunek palearktyczny, występuje w całej Europie (bez Hiszpanii), noto-

wany w Grenlandii. 

 

Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

Limnefil, larwy poławiane w jeziorach, zarośniętych odcinkach rzek, wodach słonawych oraz 

eutroficznych stawach. Gatunek euroazjatycki, występuje w Europie (bez Islandii), północnej 

Afryce, Kaukazie, Małej Azji, Iranie. 

 

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 

MATERIAŁ: 

- 4 osobniki złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 

- 3 osobniki złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, preferuje strefę helofitów i zadrzewione brzegi. Larwy spotykane w jeziorach, 

zarośniętych odcinkach rzek. Stwierdzono także ich obecność w torfiankach, starorzeczach, sta-

wach, zbiornikach okresowych i zalewach morskich. Gatunek holarktyczny, nie występuje w po-

łudniowej Europie. 
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Limnephilus politus McLachlan, 1865 

MATERIAŁ: 

- 10 osobników złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 i Relax 2 

- 1 osobnika złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne, lobeliowe. Larwy spotykane w jeziorach, za-

rośniętych odcinkach rzek i w wodach słonawych. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w połu-

dniowej części Europy i Islandii. 

 

Limnephilus stigma Curtis, 1834 

MATERIAŁ: 

- 16 osobników złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 48 osobników złowiono w maju w zbiornikach na Jarotach 

- 5 osobników złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 i na Jarotach 

- 1 osobnika złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 2 

Limneksen, typowy dla okresowych zbiorników turzycowych i astatycznych. Larwy obecne w 

jeziorach oligotroficznych, lobeliowych i starorzeczach oraz w zbiornikach małych, zanikają-

cych, torfowiskowych i dystroficznych. Gatunek holarktyczny. W Europie nie występuje we 

Włoszech, południowych Bałkanach i Islandii. 
 

Limnephilus vittatus (Fabricius,1798) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w maju w zbiorniku okresowym przy ul. Żołnierskiej 

Limneksen, preferuje śródpolne drobne zbiorniki okresowe. Larwy spotykane w stawach, sta-

rorzeczach, zbiornikach torfowiskowych oraz w jeziorach oligotroficznych i lobeliowych. Gatu-

nek eurosyberyjski, występuje w całej Europie, bez Arktyki i Islandii. 

 

Rodzina: Leptoceridae 
Larwy budują przenośne domki, są fitofagami i rozdrabniaczami (Triaenodes). 

 

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

MATERIAŁ: 

- 3 osobniki złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 20 osobników złowiono w maju w zbiorniku Relax 2 

- 5 osobników złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 i Relax 2 

- 3 osobniki złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 1 i Relax 2 
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Limnebiont, preferuje jeziora małe i eutroficzne. Licznie spotykany w starorzeczach, spora-

dycznie w torfiankach i zbiornikach okresowych. Gatunek występuje w całej Europie, za wyjąt-

kiem Hiszpanii, Islandii, południowych Bałkanów, Arktyki. 

  

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w kwietniu w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

- 2 osobniki złowiono w czerwcu w zbiorniku Relax 1 

Limnebiont, licznie spotykany w jeziorach różnych typów oraz w starorzeczach. Wyraźnie 

unika zbiorników o charakterze torfowiskowym. Gatunek euroazjatycki (eurosyberyjski), nie wy-

stępuje w Islandii. 

Oecetis furva (Rambur, 1842) 

MATERIAŁ: 

- 3 osobniki złowiono w maju w zbiorniku Relax 1 

- 1 osobnika złowiono w lipcu w zbiorniku Relax 2 

Limnebiont, preferuje jeziora małe i środleśne. Larwy łowione w jeziorach, zastoiskowych 

częściach rzek, stawach, wodach słonawych, sporadycznie w górach. Gatunek palearktyczny, w 

Europie nie występuje w Hiszpanii, południowej części Bałkanów. Poza Europą występuje na 

Kaukazie, regionie Kaspijskim i Małej Azji. 

Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793) 

MATERIAŁ: 

- 1 osobnika złowiono w maju w zbiorniku Relax 2 

Limnebiont, gatunek bardzo rzadki, zasiedlający jeziora i rzeki. Larwy łowione w małych 

zbiornikach. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje na Wyspach Brytyjskich i Skandynawii.  
 
 
Ogólna charakterystyka materiału 
 Dla uniknięcia przypadkowości i indywidualnych fluktuacji populacji w pojedynczych 

zbiornikach, przeprowadzono analizę zmian fenologicznych dla wszystkich zbiorników jednocze-

śnie. W zbiorniku Relax 1, Relax 2, w zbiornikach astatycznych Jarot i przy ulicy Żołnierskiej 

złowiono łącznie 273 osobniki larwalne i dorosłe, należące do 31 gatunków. Pod względem ga-

tunkowym materiał ten stanowi 11,9% fauny Polski. Spośród 17 rodzin odnotowanych w Polsce 

stwierdzono występowanie przedstawicieli 5. Najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephi-

lidae (12 gatunków), potem Leptoceridae (cztery), Phryganeidae (cztery), Polycentropodidae 

(trzy) i Hydroptilidae (dwa gatunki).  
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka zebranego materiału: n – liczebność, d - dominacja. 

FENOLOGIA 
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Agraylea sexmaculata 7 2,6  3     4  
Agrypnia pagetana 2 0,7 1      1  
Agrypnia sp. 2 0,7   2      
Agrypnia varia 6 2,2 2 3      1 
Anabolia brevipennis 1 0,4  1       
Anabolia laevis 2 0,7 1  1      
Athripsodes aterrimus 4 1,5 1 1 2      
Cyrnus insolutus 4 1,5  4       
Glyphotaelius pellucidus 2 0,7 1 1       
Grammotaulius nitidus 5 1,8 2 3       
Holocentropus dubius 2 0,7 1      1  
Holocentropus stagnalis 1 0,4   1      
Limnephilus auricula 9 3,3 5 4       
Limnephilus decipiens 4 1,5 1 2  1     
Limnephilus flavicornis 24 8,8 13 6 4 1     
Limnephilus griseus 14 5,1 9 4    1   
Limnephilus sp. 37 13,6 30 3      4 
Limnephilus lunatus 1 0,4 1        
Limnephilus nigriceps 7 2,6   4 3     
Limnephilus politus 11 4 10  1      
Limnephilus stigma 70 25,6 16 48 5 1     
Limnephilus vittatus 1 0,4  1       
Oecetis furwa 4 1,5  3  1     
Oecetis sp. 5 1,8   4 1     
Oecetis tripunctata 1 0,4  1       
Phryganea bipunctata 1 0,4  1       
Phryganea grandis 1 0,4   1      
Phryganea sp. 1 0,4  1       
Phryganeidae sp. Indet 1 0,4       1  
Triaenodes bicolor 31 11,4 3 20 5 3     
Tricholeiochiton fagesii 12 4,4       12  

liczba osobników 273 100 97 110 30 11 0 1 19 5 
liczba gatunków 31  16 19 11 7 0 1 5 2 

Wskaźnik naturalności torfowisk niskich 
Wns   5,44 6,32 4,09 3,86 0 16 1 1 
Wni   6,43 9,56 4,53 3 0 16 1 1 

Wskaźnik naturalności drobnych zbiorników trwałych 
Wns   6,13 5,74 7,27 7,14 0 1 9,6 9 
Wni   4,15 4,6 7,2 7,45 0 1 13,9 4,8 

Pod względem ilościowym kolejność jest podobna. Najwięcej larw należało do rodziny 

Limnephilidae (188 chruścików, co stanowi 69 % całości materiału), następnie do Leptoceridae 

(45 osobników, 16 % całości materiału), potem do Hydroptilidae (19 osobników, 7 % całości ma-
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teriału), Phryganeidae (14 osobników, 5 % całości materiału) i do Polycentropodidae (7 chruści-

ków, co stanowi 2,6% całości materiału) (Tab. 2). 

 

Rysunek 3. Struktura dominacji chruścików w ujęciu ilościowym 

DOMINACJA ILOŚCIOWA TRICHOPTERA W ZBIORNIKACH

EUDOMINANCI DOMINANCI SUBDOMINANCI RECEDENCI
 

 

Rysunek 4. Struktura dominacji chruścików w ujęciu jakościowym 

DOMINACJA GATUNKOWA TRICHOPTERA W ZBIORNIKACH

EUDOMINANCI DOMINANCI SUBDOMINANCI RECEDENCI
 

 

Wyróżniono cztery klasy dominacji. Do eudominantów, którzy stanowili ponad połowę 

badanego materiału (50,6%) należały: Limnephilus sp., Limnephilus stigma i Triaenodes bicolor. 



 29 

Do dominantów zaliczono dwa gatunki: Limnaphilus flavicornis i Limnephilus griseus. Liczną 

grupę  bo aż 19,1% stanowili subdominanci: Agraylea sexmaculata, Agrypnia varia, Limnephilus 

auricula, Limnephilus nigriceps, Limnephilus politus i Tricholeiochiton fagesii. Najliczniejszą 

grupę (16,7%) stanowili recedenci - 20 taksonów (Tab. 2, Rys. 3, 4). 

 
 

Charakterystyka fenologiczna zebranego materiału 
 

Analizowano fenologiczne zmiany liczby osobników i liczby gatunków Trichoptera bada-

nych zbiorników (Tab. 2, Rys. 5, 6). 

Najwięcej osobników złowiono w miesiącach wiosennych, w kwietniu - 97 osobników, w 

maju – 110, w czerwcu – 30, co stanowi 86,81% całości badanego materiału. W miesiącach let-

nich i wczesnojesiennych liczba ich gwałtownie spadła, wiązać się to może z przepoczwarzaniem 

i opuszczaniem zbiornika. W lipcu zanotowano tylko 11 osobników (4,03%), w sierpniu nie 

stwierdzono ich w ogóle, we wrześniu znaleziono tylko jednego chruścika (Tab. 2, Rys. 5). W 

miesiącach jesiennych zaobserwowano niewielki wzrost liczby larw i gatunków, wynika to naj-

prawdopodobniej z pojawiania się nowego pokolenia larw niektórych taksonów. W październiku 

złowiono 19 chruścików (6,96%), w grudniu tylko 5 (1,83%), co może sugerować ginięcie fauny 

Trichoptera w okresie zimowym lub o cyklach życiowych przystosowanych do spędzania zimy w 

stadiach spoczynkowych (np. jaja, poczwarki, diapauzujące imago). 

 

 

Rysunek 5. Fenologiczna zmiany liczebnośći Trichoptera 
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Analiza zmian liczby gatunków Trichoptera w ciągu roku przedstawia się podobnie 

(Tab. 2, Rys. 6). Najwięcej gatunków złowiono w miesiącach wiosennych, w kwietniu 16, w 

maju 19, w czerwcu 11. W miesiącach letnich i wczesnojesiennych liczba gatunków gwał-

townie spadła. W lipcu zanotowano tylko 4 gatunki, w sierpniu nie stwierdzono ich w ogóle, 

we wrześniu odnotowano tylko jeden gatunek. W miesiącach jesiennych zauważono ponowny 

wzrost gatunków larw chruścików. W październiku złowiono 5 gatunków, w grudniu już tyl-

ko 2. 

 

 

Rysunek 6. Fenologiczne zmiany liczby gatunków. 

 

 

W miesiącach wiosennych najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephilidae. W 

kwietniu wyróżniały się trzy taksony: Limnephilus stigma, Limnephilus sp. i Limnephilus flavi-

cornis. W maju ponownie najliczniejszymi gatunkami okazały się Limnephilus stigma i Limnephi-

lus flavicornis oraz należący do rodziny Leptoceridae – Triaenodes bicolor. W miesiącach letnich 

liczebność larw odnotowano na tych samych niskich poziomach. Nie zanotowano gatunków wy-

różniających się pod względem ilościowym od pozostałych. W czerwcu podobnie jak w maju 

największą liczebnością odznaczały się Limnephilus stigma i Triaenodes bicolor. W lipcu najlicz-

niej reprezentowany był Limnephilus nigriceps. W sierpniu i we wrześniu ze względu na niski 

procent występowania larw nie wykazano gatunków wyróżniających się pod względem liczebno-

ści. W październiku najliczniejsze były gatunki z rodziny Hydroptilidae: Tricholeiochiton fagesii i 

Agrypnia sexmaculata, w grudniu – Limnephilus sp. 
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Ze względu na okresy występowania larw wyróżniono kilka grup fenologicznych: gatunki 

typowo wiosenne, gatunki wiosenno-letnie, gatunki letnie, gatunki wiosenno-jesienne, jesienne i 

wiosenno-zimowe. 

Do gatunków wiosennych, które najpospoliciej i najliczniej występowały w miesiącach 

wczesnowiosennych tj. w kwietniu i maju można zaliczyć: Limnephilus sp., Limnephilus deci-

piens, Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, Grammotaulius nitidus, Triaenodes bicolor, 

Limnephilus politus (kwiecień) (Tab. 2). 

Do grupy wiosenno-letniej należały gatunki , które pojawiły się licznie już w miesiącach 

wiosennych i przetrwały choć mniej licznie aż do lata. Były to: Anabolia laevis (występowała w 

kwietniu i czerwcu), Athripsodes aterrimus (od kwietnia do czerwca), Limnephilus flavicornis (od 

kwietnia do lipca), Limnephilus stigma (od kwietnia do lipca), Limnephilus decipiens (od kwietnia 

do lipca), Triaenodes bicolor (od kwietnia do lipca), Oecetis furva (występował w maju i lipcu) 

(Tab. 2). 

Grupa gatunków Trichoptera, których larwy łowione były najliczniej w miesiącach let-

nich, tj. w czerwcu i lipcu to: Limnephilus nigriceps (czerwiec i lipiec), Oecetis sp. (czerwiec i li-

piec), Agrypnia sp.(czerwiec), Holocentropus stagnalis (czerwiec), Phryganea grandis (czerwiec) 

(Tab. 2). 

Gatunki chruścików, których larwy zaliczono do grupy wiosenno-jesiennej łowione były 

w miesiącach wiosennych (kwiecień, maj) i jesiennych (październik). Zaliczono tu: Agraylea 

sexmaculata (maj i październik), Agrypnia pagetana (kwiecień i październik), Holocentropus du-

bius (kwiecień i październik), Limnephilus griseus (kwiecień, maj i październik) (Tab. 2). 

 Gatunki jesienne złowione były w miesiącu październiku. Należały do nich: Phryganeidae 

sp. indet i Tricholeiochiton fagesi. 

 Do grupy gatunków wiosenno-zimowych zaliczono osobniki pojawiające się w miesią-

cach wiosennych (kwiecień i maj) oraz w miesiącach zimowych tj. w grudniu. Znalazły się tu dwa 

gatunki Agrypnia varia i Limnephilus sp. (Tab.2). 

 

 

 

Struktura dominacji i charakterystyka fenologiczna materiału zebranego w 
zbiorniku Relax1 
 

W zbiorniku Relax 1 złowiono łącznie 149 osobników larwalnych i imagines należą-

cych do 23 gatunków. Do eudominantów należały trzy taksony: Limnephilus sp., Limnephilus 

stigma i Triaenodes bicolor. Do dominantów zaliczono: Limnephilus politus i Tricholeiochi-

ton fagesii. Subdominanci stanowili liczną grupę w tym zbiorniku. Znalazło się tu aż osiem 
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gatunków: Agraylea sexmaculata, Agrypnia varia, Athripsodes aterrimus, Cyrnus insolutus, 

Limnephilus decipiens, Limnephilus nigriceps, Oecetis furva, Oecetis sp. Pozostałe 10 takso-

nów zaliczono do klasy recedentów. Są to: Agrypnia pagetana, Agrypnia sp., Glyphotaelius 

pellucidus, Holocentropus dubius, Holocentropus stagnalis, Limnephilus flavicornis, Limne-

philus lunatus, Phryganea bipunctata, Phryganea grandis i Phryganea sp. (Tab. 3). 

 Najwięcej larw złapano wiosną, w kwietniu (65 osobników) i maju (37 osobników). W 

czerwcu liczba ta spadła do 19. W okresie letnim i wczesnojesiennym, czyli do października 

występowanie fauny Trichoptera było bardzo niskie i spadło do zera. W październiku liczba 

ponownie wzrosła (18 osobników) (Tab. 3). Śladowe ilości osobników oraz gatunków zimą 

sugerują wygasanie fauny Trichoptera w tym okresie. 

 

 

 

Struktura dominacji i charakterystyka fenologiczna materiału zebranego w 
zbiorniku Relax 2 

 

W zbiorniku Relax 2 złowiono łącznie 41 osobników Trichoptera należących do 13 ga-

tunków. Wyliczono klasy dominacji. Do eudominantów należały dwa gatunki: Limnephilus flavi-

cornis i Triaenodes bicolor. Dominantów nie stwierdzono. Do subdominantów, które stanowią 

najliczniejszą grupę w tym zbiorniku zaliczono: Anabolia laevis, Limnephilus auricula, Limne-

philus decipiens, Limnephilus griseus, Limnephilus sp., Limnephilus politus, Limnephilus stigma, 

Oecetis furva, Oecetis sp., Oecetis tripunctata i Phryganeidae sp. indet. Recedentów również nie 

stwierdzono. 

W zbiorniku Relax 2 podobnie jak w poprzednim zbiorniku Relax 1, najwięcej larw 

złowiono w miesiącach wiosennych, w kwietniu i maju, a także w czerwcu. W miesiącach 

letnich i wczesnojesiennych liczba osobników spadła do zera (Tab. 3) W październiku i grud-

niu znaleziono pojedyncze ilości osobników, co sugeruje wygasanie fauny Trichoptera w tym 

okresie. 
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Tabela 3. Charakterystyka fenologiczna występowania Trichoptera w zbiornikach Relax 1 i 
Relax 2 

Fenologia 
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Takson 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
Agraylea sexmaculata   3          4    
Agrypnia pagetana 1            1    
Agrypnia sp.     2            
Agrypnia varia 2  3            1  
Anabolia laevis  1    1           
Athripsodes aterrimus 1  1  2            
Cyrnus insolutus   4              
Glyphotaeliuspellucidus 1  1              
Holocentropus dubius 1            1    
Holocentropus stagnalis     1            
Limnephilus auricula  1               
Limnephilus decipiens   2     1         
Limnephilus flavicornis  13 1 2  4 1          
Limnephilus griseus  1               
Limnephilus sp. 30  2            3 1 
Limnephilus lunatus 1                
Limnephilus nigriceps     4  3          
Limnephilus politus 8 2   1            
Limnephilus decipiens 1                
Limnephilus stigma 16    2   1         
Oecetis furva   3     1         
Oecetis sp.     2 2 1          
Oecetis tripunctata    1             
Phryganea bipunctata   1              
Phryganea grandis     1            
Phryganea sp.   1              
Phryganeidae sp. indet              1   
Triaenodes bicolor 3  15 5 4 1 1 2         
Tricholeiochiton fagesii             12    
SUMA 65 18 37 8 19 8 6 5 0 0 0 0 18 1 4 1 
 
 

Wskaźnik naturalności 
W celu sprawdzenia w jakich miesiącach występują poszczególne elementy synekolo-

giczne wyliczono wskaźniki naturalności (specyficzności) z uwzględnieniem fauny typowej 

dla torfowisk niskich (Tab. 2) oraz fauny typowej dla trwałych drobnych zbiorników (Tab. 2). 

W odniesieniu do fauny typowej dla torfowisk niskich, najwyższymi wartościami 

wskaźników odznaczyły się fauny zebrane w miesiącu wrześniu (Wns=16, Wni=16) oraz w 

miesiącu maju (Wns=6,32, Wni=9,56).(Tab. 2) Najniższe wartości odnotowano w miesiącu 

październiku (Wns=1, Wni=1) oraz w grudniu (Wns=1, Wni=1) (Tab. 2). 
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W odniesieniu do fauny typowej dla drobnych zbiorników trwałych, najwyższe warto-

ści wskaźników odnotowano w miesiącu październiku (Wns=9,6, Wni=13,9) oraz w miesią-

cach letnich tj. w lipcu (Wns=7,14, Wni=7,45) i w czerwcu (Wns=7,27, Wni=7,2). Najniższe 

wartości otrzymano w miesiącu wrześniu (Wns=1, Wni=1) (Tab. 2). 

Wynika z tego, że gatunki typowe dla torfowisk niskich (element wiosenno-

turzycowiskowy) najliczniejsze są w miesiącu wrześniu i w maju, zaś gatunki typowe dla 

drobnych zbiorników trwałych spotykane są w postaci larwalnej w czerwcu i lipcu. Wskaźni-

ki ukierunkowane na faunę drobnych zbiorników trwałych były nieco większe, co może 

wskazywać na drobnozbiornikowy charakter fauny chruścików badanych zbiorników. 
 
 
Podobieństwa faunistyczne między zbiornikami różnego typu 

 
Zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy różnymi typami zbiorników. Wyniki 

wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów (Rys. 7, 8). 

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według formuły ja-

kościowej (Rys. 7) wykazano występowanie dwóch grup zbiorników podobnych faunistycz-

nie. Największe podobieństwo zaznaczyło się pomiędzy zbiornikami astatycznymi zlokalizo-

wanymi na Jarotach oraz przy ulicy Żołnierskiej, nieco mniejsze między zbiornikami trwały-

mi Relax 1 i Relax 2. 

 
Rysunek. 7. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła jakościowa) 
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 Dendryt opracowany na podstawie podobieństw liczonych według formuły ilościowej 

podobnie wykazał podział na dwie grupy zbiorników (Rys. 8). Tu także największym podo-

bieństwem faunistycznym wykazały się zbiorniki astatyczne Jarot i ulicy Żołnierskiej, nieco 

mniejszym zbiorniki trwałe Relax 1 i Relax 2. W przypadku tej metody podobieństwa zazna-

czyły się na nieco niższych poziomach. 

 W analizie podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników wyraź-

nie grupowały się zbiorniki trwałe i osobno zbiorniki okresowe, co wskazywałoby na związek 

składu fauny chruścików z typem zbiornika. Nie był to jednak związek zbyt ścisły, a poziomy 

podobieństw nie były wysokie (wahały się w granicach 20%-40%). Nieco wyższym podo-

bieństwem gatunkowym charakteryzowały się zbiorniki astatyczne. 
 

 

Rysunek 8. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła ilościowa)  

 
 
 
 
Podobieństwa faunistycznych między okresami fenologicznymi 
  

Zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy okresami fenologicznymi. Wyniki wy-

liczeń przedstawiono w postaci dendrytów (Rys. 9, 10). 

 W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według formuły ja-

kościowej (Rys. 9.) wykazano istnienie podobieństw pomiędzy gatunkami wiosennymi (wy-
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stępującymi w miesiącu kwietniu i maju) a letnimi (występującymi w miesiącu czerwcu, lipcu 

i sierpniu). Nie zauważono żadnych podobieństw między fauną jesienną (występująca od 

września do listopada) a zimową (występującymi od grudnia do marca), jak również pomię-

dzy fauną jesienna i zimową a wiosenno-letnią grupą gatunków Trichoptera.  
 

Rysunek 9. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi (formuła 
jakościowa) 

 
 
 Dendryt opracowany na podstawie podobieństw faunistycznych między okresami fe-

nologicznymi liczony według formuły ilościowej podobnie wykazał podział na gatunki wio-

senno-letnie oraz na odrębną grupę gatunków jesiennych i zimowych (Rys. 10). Gatunki wio-

senne i letnie wykazały podobieństwa na pewnym poziomie, nie stwierdzono natomiast żad-

nych związków pomiędzy gatunkami jesiennymi a zimowymi oraz między fauną jesienną i 

zimową a wiosenno-letnią. 

 W analizie podobieństw faunistycznych pomiędzy okresami fenologicznymi liczony-

mi według formuły jakościowej i ilościowej zauważono wyraźną odrębność gatunkową fauny 

Trichoptera w okresach fenologicznych. Wykazano podobieństwa pomiędzy fauną wiosenną i 

letnią, lecz nie były one zbyt wysokie (wahały się w granicach 10%-25%). Ten stan rzeczy 

wskazuje na pewną sezonowość występowania chruścików  w ciągu roku. 
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Rysunek 10. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi (formuła 
ilościowa) 

 
 

 

 

 

Podobieństwa faunistyczne między okresami badań 
 
 Zbadano podobieństwa faunistyczne między okresami badań. Uwzględniono trzy 

przedziały czasowe: 1986-1990, 1991-1995 i 1996-1999. Wyniki wyliczeń przedstawiono w 

postaci dendrytów (Rys. 11, 12). 

 W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według formuły ja-

kościowej (Rys. 11) największe podobieństwa zaznaczyły się pomiędzy latami 1986-1990 a 

1996-1999 w zbiorniku Relax 1. Na niższym poziomie do tej grupy dołącza zbiornik Relax 2 

w latach 1996-1999. Niewielkie podobieństwa zauważono w przedziale czasowym 1991-1995 

pomiędzy zbiornikami Relax 1 i Relax 2. 
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Rysunek 11. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami badań (formuła jako-
ściowa) 

 
 
 
 
 W dendrycie podobieństw między okresami badań opracowanym według formuły ilo-

ściowej (Rys. 12) wyróżniono dwie grupy przedziałów czasowych podobnych faunistycznie. 

Największe podobieństwa wykazano pomiędzy latami 1991-1995 a 1996-1999 w zbiorniku 

Relax 2, do tej grupy na niższym poziomie dołączył zbiornik Relax 1 w latach 1991-1995. 

Nieco mniejsze podobieństwa wykazano między przedziałami badań 1986-1990 a 1996-1999 

w zbiorniku Relax 1. 

 W analizie podobieństw faunistycznych pomiędzy okresami badań uwidocznił się 

związek badanych okresów czasowych z warunkami klimatycznymi panującymi w tych la-

tach. W analizowanych przedziałach czasowych można wyróżnić okresy wilgotne (odznacza-

jące się wyższymi opadami i związanymi większymi wartościami odpływów wód w dorzeczu 

Odry i Wisły) i okresu suche (odznaczające się niższymi wartościami rocznych opadów). 

Okres 1986-1990 i 1996-1999 to lata wilgotne, okres 1990–1995 lata suche. Przeprowadzone 

badania wykazały związek między analizowanymi okresami a przeprowadzonym wyżej po-

działem. Stwierdzono podobieństwa faunistyczne chruścików pomiędzy okresami wilgotnymi 

i na nieco mniejszym poziomie między latami suchymi. W dendrytach uwidoczniło się więk-

sze jakościowe podobieństwo fauny z okresów wilgotnych, niż podobieństwa między faunami 

tego samego zbiornika. Można przypuszczać, że był to okres sprzyjający dla pewnej grupy 
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gatunków, niekoniecznie rozwijających się w badanych zbiornikach, lecz migrujących ze 

zbiorników znajdujących się w krajobrazie (Olsztyn i najbliższe okolice). 

 

 

Rysunek 12. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami badań (formuła ilościo-
wa) 

 
 
 
 
 
Współwystępowanie gatunków Trichoptera w okresach fenologicznych 
  

Analizowano także współwystępowanie gatunków chruścików w okresach fenolo-

gicznych. Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytu (Rys. 13). Na podstawie anali-

zy dendrytu wyróżniono kilka zgrupowań Trichoptera (oznaczonych niżej literą Z i liczbą), 

wewnątrz których wyodrębniono mniejsze zgrupowania gatunków (oznaczone literą Z1-5A-B). 

 

Zgrupowania o największym (powyżej 80%) poziomie współwystępowania to: 

Z1A- zaliczono tu dwa gatunki licznie występujące od kwietnia do lipca: Triaenodes bicolor i 

Limnephilus flavicornis; 

Z2A- należało tu aż osiem taksonów: Phryganea sp., Phryganea grandis, Phryganea bipuncta-

ta, Oecetis tripunctata, Limnephilus vittatus, Limnephilus lunatus, Holocentropus sta-
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gnalis i Grammotaulius nitidus, wszystkie wymienione chruściki występowały w mie-

siącach wiosennych, najliczniej w maju; 

Z2B- zaliczono tu trzy taksony wiosenno-letnie: Glyphotaeliu pellucidus, Anabolia laevis 

oraz Agrypnia sp.; 

Z3A- zaliczono tu dwa gatunki wiosenno-jesienne (występowały licznie w kwietniu i paź-

dzierniku): Holocentropus dubius i Agrypnia pagetana; 

Z4A- należały tu dwa gatunki: Oecatis furva oraz Limnephilus decipiens, chruściki te związa-

ne były z miesiącami wiosennymi i letnimi (kwiecień, maj i lipiec), na niższym po-

ziomie współwystępowania dołączył do nich Limnephilus auricula (kwiecień, maj); 

Z4B- zaliczono tu parę chruścików: Cyrnus insolutus i Athripsodes aterrimus, związanych z 

porą wiosenną (kwiecień, maj, czerwiec), na niższym poziomie współwystępowania 

dołączył do nich Oecetis sp. (czerwiec). 

Na niższych poziomach współwystępowania (powyżej 50%) zaznaczyło się także kilka 

zgrupowań: 

Z1- małe podzgrupowanie Z1A, do którego na niższym poziomie współwystępowania dołą-

czył Limnephilus sp.(występujący w kwietniu, maju i grudniu), a następnie Limnephi-

lus stigma (licznie występował od kwietnia do lipca); 

Z2 –największe zgrupowanie zawierające dwa podzgrupowanie Z2A i Z2B; 

Z3 – zaliczono tu podzgrupowanie Z3A, do którego na niższym poziomie współwystępowa-

nia dołączył jeden gatunek Limnephilus griseus (poławiany w kwietniu, maju i wrze-

śniu); 

Z4- zaliczono tu dwa podzgrupowania Z4A i Z4B, do których na niższym poziomie współwy-

stępowania (ok. 60%) dołączyły gatunki: Limnephilus nigriceps (czerwiec, lipiec) i 

Agrypnia varia (kwiecień, maj, grudzień), na poziomie poniżej 50% dołączyła  Agray-

lea sexmaculata (maj, październik), a na poziomie około 30% Limnephilus politus 

(kwiecień, czerwiec). 

Współwystępowanie na poziomie około 50% wykazały zgrupowania Z2 i Z3.Na po-

ziomie powyżej 10% wykazano współwystępowanie gatunkowe Trichoptera pomiędzy zgru-

powaniami Z2, Z3, Z4 oraz wyróżniono jeszcze jedno zgrupowanie: 

Z5- zaliczono tu dwa gatunki: Tricholeiochiton fagesii (gatunek typowo jesienny, 

występował w październiku) oraz Phryganeidae sp. indet (poławiany w październiku).  
 





 
Rysunek 13. Dendryt współwystępowań gatunków w okresach fenologicznych 

 



Współwystępowanie gatunków Trichoptera w okresach badań 
 

 Zbadano współwystępowanie gatunków chruścików w okresach badań. Wyniki wyli-

czeń przedstawiono w postaci dendrytu (Rys. 14). 

 Na podstawie analizy dendrytu wyróżniono kilka zgrupowań (oznaczonych literą W i 

liczbą), wewnątrz których utworzono mniejsze zgrupowania (oznaczone literą W1-9A-B). 

 

Zgrupowania o największym poziomie współwystępowania (powyżej 90%) wykazały: 

W1A- zaliczono tu dwa taksony: Phryganea sp. i Phryganea grandis, wspólnie występowały 

w przedziale czasowym 1991-1995 w zbiorniku Relax 1; 

W2A- znalazły się tutaj trzy taksony: Phryganeidae sp. indet, Limnephilus griseus oraz Lim-

nephilus auricula, występowały w latach 1996-1999 w zbiorniku Relax 2; 

W3A- zaliczono tu dwa gatunki: Limnephilus lunatus i Holocentropus stagnalis, występowa-

ły w zbiorniku Relax 1 w przedziale czasowym 1996-1999; 

W3B- znalazły się tu trzy taksony: Holocentropus dubius, Glyphotaelius pellucidus i Agryp-

nia sp., występowały w latach 1996-1999 w zbiorniku Relax 1; 

W4- zaliczono tu parę chruścików: Limnephilus nigriceps i Agrypnia varia, występowały w 

zbiorniku Relax 1 w przedziałach czasowych 1986-1990 i 1996-1999; 

 

Na poziomie współwystępowania powyżej 50% znalazły się zgrupowania: 

W2- tworzy je podzgrupowanie W2A oraz dołączająca się na niższym poziomie współwystę-

powania Anabolia laevis, występująca także w tym samym przedziale czasowym 

1996-1999 lecz w zbiorniku Relax 2; 

W3- tworzą je dwa podzgrupowania: W3A i W3B, wspólnie występowały w latach 1996-1999 

w zbiorniku Relax 1; 

W5- zaliczono tu dwa gatunki chruścików: Tricholeiochiton fagesii i Limnephilus stigma 

(wspólnie występowały w latach 1996-1999 w zbiorniku Relax 1), na niższym pozio-

mie współwystępowania dołączyła do nich Agraylea sexmaculata, także występująca 

w tym okresie; 

W6- zaliczono tu dwa gatunki: Limnephilus decipiens i Athripsodes atarrimus (łowione w 

okresie 1986-1990 i 1996-1999 w zbiorniku Relax 1) na niższym poziomie współwy-

stępowania dołączyła do nich Agrypnia pagetana, także łowiona w tym okresie; 
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W7- zaliczono tu dwa gatunki chruścików: Oecetis furva i Cyrnus insolutus, wspólnie wystę-

powały w latach 1991-1995 w zbiorniku Relax 1. 

Na poziomie współwystępowania powyżej 25% wyróżniono jeszcze dwa małe zgupowania:  

W8- zaliczono tu dwa taksony chruścików: Limnephilus politus i Limnephilus sp., wykazano 

ich występowanie w latach 1986-1990 w zbiorniku Relax1 i w latach 1996-1999 w 

zbiorniku Relax 2; 

W9- znalazły się tu dwa chruściki: Triaenodes bicolor oraz Limnephilus flavicornis, wspólnie 

występowały w latach 1996-1999 w zbiorniku Relax 1 i Relax 2, oraz w okresie1991-

1995 w Relax 2. 

 

Poza tym wykazano związki pomiędzy zgrupowaniami W1 a W7 (wspólne występo-

wanie w okresie 1991-1995 w zbiorniku Relax 1), oraz między W4 a W6 (współwystępowa-

nie w latach 1986-1990 i 1996-1999 w zbiorniku Relax 1) i na niższym poziomie z W3 

(współwystępowanie w latach 1996-1999 w zbiorniku Relax1). Do zgrupowania W5 dołączył 

jeden takson Oecetis sp., łowiony w przedziale czasowym 1996-1999 w zbiorniku Relax 1. 

Na poziomie wspólwystępowania poniżej 10% zauważono związki między zgrupowa-

niami W3, W4, W5, W6 i W9 oraz między W8 a gatunkiem Phryganea bipunctata. Nie 

stwierdzono współwystępowania pomiędzy Oecetis tripunctata a którąkolwiek z wymienio-

nych grup. 

Z analizy dendrytu współwystępowania fauny Trichoptera w okresach badań wynika, 

że niektóre zgrupowania wyraźniej wyodrębniły się od pozostałych. Zaobserwowano, że wy-

sokie współwystępowanie gatunków związane było z małą ich liczebnością. Gatunki charak-

teryzujące się dużą liczebnością miały z reguły niski stopień współwystępowania.  

 

 



 

Rysunek 14. Dendryt współwystępowań gatunków w okresach badań 

 
 



Dyskusja 
 
Ponieważ do tej pory nie prowadzono podobnych badań nad chruścikami w zbiorni-

kach miejskich, sensownym jest porównanie ich z innymi, podobnymi zbiornikami, choć 

znajdującymi się poza terenami silnie zurbanizowanymi. Interesujące jest także, czy istnieją 

jakieś różnice między fauną chruścików zbiorników mało zmienionych i zbiorników śród-

miejskich, a także jaki wpływ na faunę drobnych zbiorników miejskich wywiera urbanizacja i 

antropopresja. 

W zbiornikach miejskich będących przedmiotem badań niniejszej pracy stwierdzono 

występowanie 31 taksonów chruścików. W drobnym zbiorniku o charakterze torfowiska ni-

skiego usytuowanym koło Żabiego Rogu (około 9 km od Morąga) odnotowano obecność 16 

gatunków Trichoptera (Czachorowski i Kurzątkowska, 1995), w tym 14 wspólnych z takso-

nami wykazanymi w niniejszej pracy.  

W Olsztynie w zbiornikach nad jeziorem Skanda złowiono 12 gatunków (Maszczak, 

1999), w tym 9 wspólnych ze zbiornikami śródmiejskimi Olsztyna. W innej części Olsztyna 

w zbiornikach Lasu Miejskiego odnotowano obecność 8 gatunków (Maszczak, 1999), w tym 

cztery wspólne z taksonami wykazanymi w mojej pracy. W 15 zbiornikach zlokalizowanych 

w okolicach Olsztyna (Czachorowski, 1995 b) stwierdzono występowanie 27 taksonów Tri-

choptera, w tym 15 wspólnych z badanymi zbiornikami.  

Duże podobieństwa gatunkowe badanych zbiorników miejskich i porównywanych 

zbiorników koło Żabiego Rogu, nad Skandą, w Lesie Miejskim i okolic Olsztyna może 

świadczyć o szerokich preferencjach siedliskowych wyróżnionych taksonów Trichoptera lub 

o podobnym charakterze porównywanych zbiorników. 

Na terenie zbiorników usytuowanych w pobliżu jeziora Skandy (Maszczak, 1999) naj-

liczniejsze były: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis i Limnephilus vittatus. Liczeb-

ność dwóch pierwszych taksonów była równie wysoka w badanych zbiornikach śródmiej-

skich, pozostały trzeci gatunek wystąpił tu zaledwie w liczbie jednej larwy. Natomiast równie 

liczny i charakterystyczny dla badanych zbiorników olsztyńskich i dla zbiorników nad Skan-

dą był Triaenodes bicolor.  

W zbiornikach Lasu Miejskiego (Maszczak, 1999) także najwyższy udział ilościowy 

w próbach prezentował gatunek Limnephilus stigma oraz Ironoquia dubia. Obecności tego 

drugiego gatunku w zbiornikach śródmiejskich Olsztyna nie stwierdzono.  

W 15 zbadanych zbiornikach okolic Olsztyna (Czachorowski, 1995 b) najliczniejsze 

okazały się trzy taksony należące do rodziny Limnephilidae, mianowicie: Limnephilus flavi-
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cornis, Limnephilus auricula i Limnephilus griseus.. Dwa ostatnie gatunki w zbiornikach 

śródmiejskich były nieliczne. 

Z powyższych porównań wynika, że trichopterofauna badanych śródmiejskich zbior-

ników olsztyńskich nie różni się znacząco od fauny innych badanych zbiorników, czyli moż-

na uznać, że jest typowa dla drobnych zbiorników trwałych. A zatem nie widać wielkiego 

wpływu antropopresji i urbanizacji. 

Występowanie w większości zbiorników tych samych taksonów chruścików (Limne-

phillus stigma Limnephilus flavicornis) i to w najwyższych klasach dominacji może wynikać 

z ich eurytopowości, lub też z przystosowania do tego typu siedlisk. 

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt położenia geograficznego wszystkich porów-

nywanych zbiorników w jednej strefie klimatycznej (północno-wschodnia Polska), a więc 

wpływ podobnych warunków klimatycznych na kształtowanie ich trofii i warunków siedli-

skowych. 

Warto pokusić się o porównanie struktury dominacji badanych zbiorników z danymi 

dostępnymi w literaturze. 

W zanikającym zbiorniku koło Żabiego Rogu (Czachorowski i Kurzątkowska, 1995) 

wyróżniono cztery klasy dominacji. Wśród eudominantów znalazły się dwa gatunki: Agryp-

nia pagetana i Triaenodes bicolor, ten ostatni gatunek obok Limnephilus sp. i Limnephilus 

stigma okazał się także eudominantem w badanych zbiornikach Olsztyna. W klasie dominan-

tów w zbiorniku w Żabim Rogu znalazł się jeden gatunek Limnephilus nigriceps, w zbiorni-

kach olsztyńskich zaś Limnephilus flavicornis i Limnephilus griseus. Klasę subdominantów w 

zbiorniku Żabiego Rogu reprezentowały 3 gatunki: Agrypnia obsoleta, Holocentropus dubius 

i Limnephilus flavicornis, wśród tej grupy w zbiornikach olsztyńskich znalazło się aż 6 takso-

nów (Rys.3, 4), w tym nie stwierdzono żadnego wspólnego gatunku z wcześniej wymienio-

nymi. W klasie recedentów w zbiorniku w Żabim Rogu znalazło się 10 gatunków, w zbiorni-

kach na terenie Olsztyna aż 20 taksonów, w tym 6 wspólnych dla obu zbiorników. Dość duże 

podobieństwo w strukturze dominacji może sugerować obecność podobnych warunków sie-

dliskowych badanych zbiorników. 

W 15 badanych zbiornikach zlokalizowanych w okolicach Olsztyna (Czachorowski 

1995 b) zauważa się istnienie czterech klas. W grupie eudominantów znalazły się trzy gatun-

ki: Limnephilus griseus, Limnephilus flavicornis i Limnephilus auricula. Dwa pierwsze ga-

tunki w badanych zbiornikach śródmiejskich Olsztyna stanowią grupę dominantów, trzeci- 

subdominantów. Do dominantów zbiorników okolic Olsztyna zaliczono Limnephilus vittatus i 

Limnephilus sp. Ostatni takson w badanych zbiornikach miejskich znalazł się w grupie eudo-
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minantów, a pierwszy- recedentów. Do subdominantów porównywanych zbiorników zaliczo-

no Oligotrichia striata, Limnephilus stigma i Triaenodes bicolor, w zbiornikach miejskich 

Olsztyna występowania pierwszego gatunku w ogóle nie stwierdzono, zaś dwa pozostałe tak-

sony występowały w nich najliczniej i znalazły się w klasie eudominantów. W klasie receden-

tów w zbiornikach poza Olsztynem znalazło się aż 21 taksonów Trichoptera. Podobną liczbę 

recedentów (20 taksonów) wykazano w badanych zbiornikach miejskich, w tym 9 wspólnych 

dla obu grup zbiorników. 

Takie podobieństwo w strukturze dominacji może wynikać z podobnych wymagań 

siedliskowych taksonów w nich występujących, a także z podobnego charakteru porównywa-

nych zbiorników. 

Jakkolwiek stan poznania drobnozbiornikowej fauny Trichoptera wydawałby się sto-

sunkowo dobry, mało miejsca poświęca się w nich badaniom fenologicznym. Dlatego warto 

pokusić się także o analizę porównawczą charakterystyk fenologicznych innych rzędów owa-

dów, by sprawdzić czy uwidaczniają się jakieś podobieństwa.  

Analizując zmiany fenologiczne w zbiorniku w Żabim Rogu (Czachorowski i Kurząt-

kowska, 1995) zauważono, że najliczniejsze pod względem ilościowym i jakościowym były 

chruściki w miesiącu czerwcu. W miesiącach letnich nastąpił wyraźny spadek liczby gatun-

ków i osobników, co wiąże się z przepoczwarczaniem i opuszczaniem zbiornika przez te 

owady. W miesiącach jesiennych zaobserwowano znowu niewielki wzrost liczby larw i ga-

tunków, co najprawdopodobniej wynika z pojawienia się nowego pokolenia.  

Elementem wiosennym tego zbiornika okazały się gatunki z rodzaju Limnephilus i 

Glyphotaelius. Porównując zmiany fenologiczne zachodzące w śródmiejskich zbiornikach 

olsztyńskich można dopatrzeć się dużego podobieństwa z przedstawionymi wyżej wynikami. 

Tu także zauważamy wiosenno-jesienne fluktuacje, wyraźny spadek liczebności larw i liczby 

gatunków latem i zimą, a także wyraźny wzrost trichopterofauny wiosną i niewielki w mie-

siącach jesiennych. Różnice polegają na tym, że w zbiornikach na terenie Olsztyna najlicz-

niejsze ilościowo i jakościowo były chruściki w miesiącu kwietniu i maju, a więc nieco wcze-

śniej niż w porównywanym zbiorniku. Być może jest to związane z niezbyt srogą zimą w 

1998 roku, co umożliwiło przetrwanie większej liczbie zimujących gatunków i szybszy ich 

wiosenny rozwój. 

Analiza fenologiczna fauny chruścików drobnych zbiorników okolic Mikołajek (Cza-

chorowski i Szczepańska, 1991) wykazuje duże podobieństwa z charakterystyką fenologiczną 

badanych zbiorników Olsztyna. Dynamika zmian liczby larw jak również liczby gatunków 

Trichoptera w cyklu rocznym przedstawia się podobnie. Najwięcej larw i gatunków odnoto-
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wano w miesiącach wiosennych w kwietniu i maju, drugi szczyt liczebności przypadł jesienią 

(październik) i zimą (grudzień). Wyraźny spadek liczebności larw i gatunków zaobserwowa-

no w miesiącach letnich. Różnice w przebiegu zmian fenologicznych w ciągu roku pomiędzy 

porównywanymi zbiornikami okolic Mikołajek a badanymi zbiornikami miejskimi zaznaczają 

się w miesiącach zimowych. W zbiornikach olsztyńskich w grudniu nie zaobserwowano tak 

dużego skoku liczebności larw i gatunków chruścików, być może wynika to z mniejszej ilości 

pobieranych prób w tym okresie. 

Czachorowski (1995 b) w pracy poświęconej chruścikom drobnych zbiorników okolic 

Olsztyna wyróżnił cztery grupy fenologiczne: gatunki wczesno-wiosenne, późnowiosenne, 

letnie i jesienno-zimowe. W badanych śródmiejskich zbiornikach Olsztyna grup fenologicz-

nych wyróżniłam aż sześć. Były to: gatunki wiosenne, wiosenno-letnie, letnie, wiosenno-

jesienne, jesienne i wiosenno-zimowe. Gatunki wczesnowiosenne zbiorników okolic Olszty-

na, najliczniej występowały w marcu i kwietniu, późnowiosenne - w końcu kwietnia i w ma-

ju, letnie - w lipcu i sierpniu, jesienno-zimowe - w lipcu, wrześniu i październiku. 

Dokładniejszego podziału dokonano przy analizie fenologicznej chruścików zbiorni-

ków miejskich (Tab. 2). Gatunki wiosenne występowały najpospoliciej w miesiącu kwietniu i 

maju, w grupie gatunków wiosenno-letnich znalazły się chruściki pojawiające się w zbiorni-

kach już w miesiącach wiosennych (od kwietnia) i bytujące w nich aż do lata (do lipca), ga-

tunki letnie występowały w czerwcu i lipcu, wiosenno-jesienne były związane z dwoma po-

rami roku, z wiosną (kwiecień, maj) i z jesienią (październik). Gatunki jesienne występowały 

tylko w październiku, a wiosenno-zimowe w miesiącach wiosennych (kwiecień, maj) i zimo-

wych (grudzień). Zauważa się podobieństwo występowania gatunków Trichoptera pomiędzy 

grupami fenologicznymi wyróżnionymi w obu grupach zbiorników. Grupie wczesnowiosen-

nej odpowiada wiosenna, późnowiosennej - wiosenna i wiosenno-letnia, letniej - wiosenno-

letnia i letnia, jesienno-zimowej - wiosenno-jesienna, jesienna i wiosenno-zimowa. Podobień-

stwa fenologiczne pomiędzy dwoma grupami zbiorników szacują się na wysokim poziomie, a 

istniejące różnice wynikają z innej interpretacji danych. 

Zauważa się duże podobieństwo pomiędzy typami strategii życiowych zaproponowa-

nych przez Wigginsa (1980) a wyróżnionymi grupami fenologicznymi. Grupie II (zimujący 

wiosenni rekruci-koloniści) zaproponowanej przez. Wigginsa odpowiada grupa larw wiosen-

nych i wiosenno-letnich, a grupie III (zimujący letni rekruci) częściowo grupa wiosenno-

letnia i letnia. Wyróżnione grupy fenologiczne można powiązać także z charakterystyką cykli 

życiowych pewnych grup chruścików związanych ze strefą lasów liściastych, składających ja-
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ja jesienią i przechodzących intensywny rozwój jaj w okresie zimnym (jesień, zima, wiosna) i 

wykazujących wyraźne adaptacje do konsumpcji detrytusu (Czachorowski, 1998). 

W celu sprawdzenia, czy istnieją różnice lub podobieństwa w fenologii fauny Trichop-

tera drobnych zbiorników i jezior dokonano porównania charakterystyk fenologicznych fauny 

Trichoptera jezior Północnej Polski: Narckiego, Warchałdzkiego, Brajnickiego i Skandy 

(Czachorowski, 1995 a) do badanych zbiorników śródmiejskich. 

Analiza zmian liczby gatunków i liczby larw w ciągu roku wymienionych wyżej jezior 

wykazała duże podobieństwa ze zbiornikami będącymi przedmiotem badań niniejszej pracy. 

Zauważa się dwa szczyty liczebności larw i liczby gatunków: szczyt wiosenny przypadający 

na kwiecień i maj oraz szczyt jesienny (wrzesień i październik). Najwyraźniej zaznacza się to 

w przypadku jeziora Narckiego, w jeziorach Warchałdzkim i Brajnickim zanikał szczyt wio-

senny a dominował jesienny, w Skandzie podobnie jak w badanych zbiornikach śródmiej-

skich dominował szczyt wiosenny. Wyraźny jest spadek liczby gatunków i larw w miesiącach 

letnich i zimowych. Wymienione zbiorniki można uszeregować wzdłuż zależności polegają-

cej na przesuwaniu się szczytu z wczesnej wiosny na późną wiosnę i wczesne lato. Przyczyną 

fenologicznych różnic może być zapewne różny udział procentowy gatunków dwu głównych 

grup synekologicznych: gatunki o najwyższych liczebnościach w okresie wiosennym i gatun-

ki o największych liczebnościach w okresie jesiennym. 

Interesujące jest czy zmiany fenologiczne innych rzędów owadów mają podobny cha-

rakter. Tym zagadnieniem zajmowały się między innymi Kaszuba (1995), Tuszyńska i Króli-

kowska (1984), które prowadziły badania na pluskwiakach wodnych. 

W drobnych zbiornikach Pojezierza Olsztyńskiego badano zmiany fenologiczne plu-

skwiaków wodnych (Kaszuba, 1995). Analiza liczebności larw i gatunków w ciągu roku wy-

kazuje duże podobieństwo ze zmianami fenologicznymi chruścików badanych zbiorników 

olsztyńskich. Badania na pluskwiakach prowadzono od kwietnia do października. Najniższą 

liczbę gatunków złowiono wczesną wiosną, maksymalną – wczesnym latem. Następnie zaob-

serwowano ich spadek aż do końcowego miesiąca badań. Szczyt liczebności larw pluskwia-

ków przypadł na czerwiec. W sierpniu zanotowano znaczne osłabienie ich występowania, któ-

ry to stan utrzymywał się do października. Przyczyn gwałtownego spadku larw w lipcu i 

sierpniu doszukiwano się w obniżaniu poziomu wody i pogorszeniu warunków tlenowych, a 

także w przeobrażaniu się larw w postacie dorosłe co uwidoczniło się w lipcowym wzroście 

liczby imagines. 

Podobieństwa z fenologią chruścików badanych zbiorników uwidaczniają się zwłasz-

cza na poziomie liczebności. Można zauważyć, że szczyt liczebności larw zarówno pluskwia-
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ków jak i chruścików przypadł na miesiące wiosenne, zaś latem i jesienią zaobserwowano 

wyraźny ich spadek. 

Wartości wskaźnika naturalności biocenoz fauny badanych zbiorników olsztyńskich są 

znacznie niższe niż badanych zbiorników trwałych usytuowanych nad Skandą (Maszczak, 

1999), a więc poza aglomeracją miejską. Świadczy to o niższym stopniu naturalności zbiorni-

ków miejskich, co wynika z silniejszej presji działalności człowieka w tym rejonie. 

Badane drobne zbiorniki usytuowane są w samym centrum miasta, na skrzyżowaniu 

dwóch dużych ulic. Do wody dostają się ścieki, odpady i zanieczyszczenia różnego pocho-

dzenia, co niekorzystnie wpływa na tutejszą trichopterofaunę Niekorzystny wpływ antropo-

presji na chruściki w badanych zbiornikach odbija się nie tyle na zróżnicowaniu gatunkowym, 

co na ich liczebności. 

Wpływ antropopresji na faunę tych zbiorników potwierdzają także badania na krę-

gowcach prowadzone w tym rejonie (Majewski 2000). Stanowiska położone na obrzeżach 

miasta charakteryzują się bogatszą fauną płazów zarówno pod względem liczebności, jak i 

zróżnicowania gatunkowego. 

Czachorowski (1998) w badaniach nad chruścikami jezior wskazał na trzy poziomy 

zróżnicowania w charakterystykach siedliskowego rozmieszczenia, wiążąc je z różnymi ska-

lami dyspersji. Między innymi wspomina o zróżnicowaniu w skali krajobrazu, co odzwiercie-

dlałoby wpływ migracji z sąsiadujących zbiorników. W prezentowanych badaniach zauważo-

no większe podobieństwa faunistyczne w różnych pod względem opadów okresach badań, niż 

w ramach jednego zbiornika. Trudno zakładać, aby sukcesja w dwu różnych zbiornikach 

przebiegała idealnie synchronicznie. Należy raczej przypuszczać, że odzwierciedla to właśnie 

wpływ migracji z sąsiadujących zbiorników. W latach wilgotniejszych, kiedy wiele zbiorni-

ków okresowych wypełnionych jest wodą, niektóre gatunki mogą odnosić większy sukces 

demograficzny. Natomiast w latach bardziej suchych sukces odnosić mogą inne gatunki. Ich 

liczniejsza obecność w krajobrazie mogłaby uwidaczniać się właśnie w fauna wszystkich 

zbiorników (dyspersja w skali krajobrazu), co dobrze uwidoczniły analizy podobieństw fauni-

stych miedzy okresami badań (Rys. 11, 12). 
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Streszczenie 
 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie wstępnych wyników zmian liczebności i 

liczby gatunków larw Trichoptera w cyklu rocznym w zbiornikach śródmiejskich, na przy-

kładzie zbiorników Relax 1 i Relax 2. 

Badania nad fauną chruścików prowadzone były w roku 1999, w odstępach mniej 

więcej trzytygodniowych, od kwietnia do października. Jednorazowo pobrano także próby w 

miesiącu grudniu. Teren badań stanowiły dwa zbiornik Relax 1 i Relax 2 zlokalizowane w 

centrum miasta Olsztyna. Ponadto do analiz porównawczych użyto materiału pochodzącego z 

astatycznych zbiorników położonych na terenie Jarot, który to materiał zebrano w maju 1999 

roku. Materiał do badań pobierano na 12 wyznaczonych wzdłuż linii brzegowej stanowi-

skach, po 6 na każdym zbiorniku, reprezentujących różne rodzaje siedlisk. Łącznie pobrano 

około 150 prób, w tym występowanie larw chruścików stwierdzono w 55. 

Ogółem zebrano 273 osobniki larwalne Trichoptera należące do 31 taksonów (Tab. 2). 

Analizowano skład ilościowy i jakościowy chruścików we wszystkich miesiącach badań, od 

kwietnia do grudnia (Tab. 2, Rys. 5, 6). Najwięcej gatunków i osobników stwierdzono w mie-

siącach wiosennych: w kwietniu i w maju, najmniej w miesiącach letnich (lipiec, sierpień, 

wrzesień) i zimowych (grudzień). Wyróżniono dwa szczyty liczebności larw i gatunków: 

szczyt wiosenny i jesienny, który wynika z charakteru cykli rozwojowych poszczególnych 

taksonów. Gatunkami najliczniej reprezentowanymi w miesiącach wiosennych były należące 

do rodziny Limnephilidae: Limnephilus sp., Limnephilus stigma i Limnephilus flavicornis, w 

miesiącach letnich najliczniej występował: Limnephilus nigriceps i Triaenodes bicolor, nato-

miast w miesiącach jesiennych należący do rodziny Hydroptilidae: Tricholeiochiton fagesii i 

Agrypnia sexmaculata (Tab. 2). 

Analiza współwystępowań gatunków Trichoptera w okresach fenologicznych (Rys. 

13) i w okresach badań  (Rys. 14) pozwoliła na wyodrębnienie kilku zgrupowań. Przeprowa-

dzono także analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy badanymi zbiornikami Relax 1 i 

Relax 2, a astatycznymi zbiornikami Jarot, którj to wyniki przedstawiono w postaci dendrytu 

(Rys. 7, 8). Dokonano także dokładnej analizy podobieństw faunistycznych między okresami 

fenologicznymi (Rys. 9, 10) i między okresami badań (Rys. 11, 12). W rozdziale „Przegląd 

gatunków” scharakteryzowano wszystkie złowione taksony. Oznaczonym gatunkom przypo-

rządkowano wskaźnik znaczenia ekologicznego (Tab. 1). Następnie policzono wskaźnik natu-

ralności dla poszczególnych miesięcy w roku (Tab. 2). 
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Badaną faunę chruścików analizowano na tle innych badań dotyczących drobnych 

zbiorników i jezior Pojezierza Mazurskiego. Dokonano porównań różnorodności liczebności 

gatunków, struktury dominacji i zmian fenologicznych. Ustalone na tej podstawie podobień-

stwa świadczą o dużej eurytopowości złowionych gatunków i o podobnych cyklach życio-

wych. 

Przeprowadzone badania stanowią tylko część kompleksowych badań nad fenologią 

występowania chruścików w drobnych zbiornikach wodnych.. Wymagane są dalsze badania z 

uwzględnieniem szerszych przedziałów czasowych i stadiów rozwojowych. Warto także po-

kusić się o analizę fenologiczną chruścików w innych typach zbiorników. 
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