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Streszczenie 
 

Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego chruścików (Tri-

choptera) jeziora Tyrsko, wraz z próbą oceny stanu ekologicznego zbiornika z wyko-

rzystaniem tej grupy owadów wodnych jako bioindykatorów. Badania prowadzone były 

w okresach czerwiec–październik 2003 roku oraz kwiecień–lipiec roku 2004 na 9 sta-

nowiskach. Zebrano w sumie 249 larw, domków i imagines, należących do 4 rodzin. 

Część autekologiczna zawiera opisy wszystkich złowionych w zbiorniku tak-

sonów. Gatunkami najliczniej występującymi były: Triaenodes bicolor, Cyrnus crenati-

cornis, Cyrnus flavidus, Limnephilus marmoratus, Mystacides longicornis, Phrygane-

idae sp. (juv). Dominacja tych gatunków najprawdopodobniej ma związek ze zmianami 

w kierunku eutrofii zachodzącymi w jeziorze. Największą różnorodnością gatunkową 

charakteryzowały się stanowiska najbardziej urozmaicone pod względem siedlisko-

wym. 

Analiza podobieństw między stanowiskami (ryc. 14, 15) pozwoliła na wyod-

rębnienie grup. Dokonano również analizy współwystępowania gatunków na stanowi-

skach (ryc. 16). 

Przeprowadzone badania trichopterofauny jeziora Tyrsko wykazują, iż fauna 

chruścików jest w trakcie głębokiej przebudowy. Wcześniejszy, lobeliowy element fau-

nistyczny jest obecny w szczątkowej postaci, jezioro zaś zmierza ku eutrofii. 

Przeprowadzone badania fauny chruścików jeziora Tyrsko stanowią część 

szerszych badań pozwalających na określenie rozmieszczenia ilościowego i jakościo-

wego Trichoptera w jeziorach Polski. 
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Summary 
 

TRICHOPTERA OF LAKE TYRSKO 

 

Grzegorz Derbin 

 

This master’s thesis was written under the supervision of Prof. dr hab. 
Stanisław Czachorowski. 

Department of Ecology and Environment Protection, Major: Biology, Faculty 
of Biology University of Warmia and Mazury in Olsztyn.  

 
 
The aim of present study was recognition specific composition of caddis-flies 

(Trichoptera) in Tyrsko Lake. The results permit to make a test estimation of ecological 

state reservoir with exploit these water insects as bioindicators. The study was carried 

from June to October 2003 and from April to July 2004, on marked in these aim 9 sites. 

During the study were assembled 249 individuals of larvas, cottages and imagines, 

which belong to four families of Trichoptera.  

The part of autecology contains descriptions of all caught specimens in reser-

voir. The specimens with most occurrences were: Triaenodes bicolor, Cyrnus crenati-

cornis, Cyrnus flavidus, Limnephilus marmoratus, Mystacides longicornis, Phryganei-

dae sp. (juv). Domination these specimens probably have relationship with changes in 

this lake, like eutrophy. The most of variety specimens were characterized sites with the 

most of variety habitation.  

The analysis of similarity between sites (fig. 14, 15) was permitted to display 

several of groups. In this study were examined also analysis of occurrence specimens on 

every site (fig. 16).  

The analysis of trichopterofauna of Tyrsko Lake shows, that fauna is in deep 

reconstructions. Earlier, lobelian element of fauna is present in vestigial form, lake 

while aims quickly to eutrophy.  

The present study of caddis-flies fauna of Tyrsko Lake is part of wider re-

searches of distribution quantitative and qualitative Trichoptera in lakes of Poland.  



 6

1. Wstęp 
 

Chruściki (Trichoptera) to dość liczny rząd owadów o przeobrażeniu zupeł-

nym, licznie występujący w środowisku wodnym. Swą łacińską nazwę zawdzięczają 

obecności na skrzydłach imagines dużej liczby włosków. Do chwili obecnej na świecie 

opisano 11 185 gatunków, choć ilość wszystkich gatunków szacuje się na znacznie 

wyższą, rzędu 50 000 (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). Rząd Trichoptera podzielo-

ny został na 45 rodzin, z czego 12 to rodziny kopalne, współcześnie nie występujące. 

Na kontynencie europejskim występuje ponad 900 gatunków, zaś w Polsce można ich 

spotkać 288 (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). Rząd tychże owadów jest szeroko 

rozpowszechniony na świecie; występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem 

Antarktydy. Najliczniej występują na terenach Azji południowo-wschodniej, w strefie 

klimatu tropikalnego (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003); licznie występują też w stre-

fie klimatu umiarkowanego. W Himalajach można je spotkać nawet na wysokości do 

5800 metrów n.p.m. (BANASZAK 1994). 

W cyklu życiowym tych owadów występuje jajo, kilka stadiów larwalnych, 

poczwarka oraz imago. Chruściki są silnie związane ze środowiskiem wodnym śródlą-

dowym, gdyż ich larwy prowadzą wodny tryb życia; tylko larwy nielicznych gatunków 

prowadzą wtórnie lądowy tryb życia, lecz jest on związany z miejscami o dużej wilgot-

ności. Znanych jest też kilka gatunków, których stadia larwalne zamieszkują wody mor-

skie, co jest zjawiskiem nietypowym jak na owady (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

Cechą wyróżniającą Trichoptera spośród innych owadów jest to, że większość ich larw 

buduje swoiste konstrukcje – sieci łowne, norki oraz przenośne domki, wykorzystując 

do tego wydzielinę gruczołów wargowych. Rozmiary larw są zróżnicowane i wahają się 

w granicach 2–40 mm, zaś długość domków dochodzi do 50–60 mm (SANDNER 1989; 

STANĚK 1972). 

Chruściki są owadami niepozornymi, mało widocznymi ze względu na nie rzu-

cające się w oczy ubarwienie, nocny tryb życia imagines oraz podwodny larw. Prawdo-

podobnie z tego względu literatury traktującej o chruścikach jest stosunkowo niewiele.  

Formy dorosłe są ciemno ubarwionymi owadami o aktywności nocnej, wielko-

ści rzędu 2–30 mm. Posiadają uwstecznione aparaty gębowe, żywią się nektarem kwia-

tów bądź nie pobierają pokarmów wcale. U larw zaś można zaobserwować wszystkie 

formy troficzne: drapieżców, detrytusofagi, gatunki wszystkożerne, glonojady; u niektó-
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rych zaobserwowano kanibalizm (BANASZAK 1994; CZACHOROWSKI 1998). Ze względu 

na sposób pobierania pokarmu oraz na wielkość pobieranych cząstek wyróżnić można: 

aktywnych zbieraczy, rozdrabniaczy, zbieraczy, filtratorów czy wysysaczy (CZACHO-

ROWSKI 1998). Larwy Trichoptera występują we wszystkich typach wód śródlądowych, 

są licznym i stałym składnikiem bentosu jeziornego. Stanowią pokarm ryb, ptaków 

wodno – błotnych i innych wodnych drapieżników. Liczniejszym składnikiem makro-

bentosu są tylko larwy muchówek (Diptera) wodnych.  

Bardzo silny wpływ na trichopterofaunę dzisiejszej Polski miały zlodowacenia. 

Okresy glacjalne spowodowały zniszczenie ówczesnych ekosystemów nizinnych, które 

po ustąpieniu lądolodu zostały na nowo skolonizowane przez gatunki. Natomiast w re-

jonach górskich, wolnych od mas lodowych utrzymały się gatunki wcześniej tam wy-

stępujące. Dzisiejszą faunę chruścików Polski tworzą więc w większości gatunki bore-

alne oraz arborealne. Najliczniej reprezentowaną rodziną Trichoptera w Polsce jest ro-

dzina Limnephilidae, licząca 99 gatunków, zebranych w 31 rodzajów. (CZACHOROWSKI 

1998, CZACHOROWSKI & PETRZAK 2003). 

Stan trichopterofauny w Polsce nie jest dobrze poznany; najbardziej pod tym 

względem są zbadane obszary Karpat oraz Polski północno–wschodniej, niewiele in-

formacji pochodzi z nizinnych części kraju (BOROSZKO 2000). Prace dotyczące chruści-

ków w Polsce są w większości cząstkowe, część z nich dotyczy głównie imagines, zaś 

część dotyczy zestawień sumarycznych, dając wyniki uśrednione. 

Pierwsze prace odnoszące się do trichopterofauny rejonu północno-wschodniej 

Polski powstały już przed I wojną światową i odnoszą się do terenów Prus Wschodnich 

(ULMER 1909, 1913). Również w okresie XX–lecia międzywojennego opublikowano 

dane dotyczące chruścików suwalszczyzny (DEMEL 1923; RZÓSKA 1935). Po II wojnie 

światowej badania nad chruścikami regionu ulegają intensyfikacji (GRĘBECKI 1954; 

SZCZEPAŃSKA1958), ukazują się też spisy gatunków dla Pojezierza Mazurskiego (BO-

TOSANEANU 1960; KUMANSKY 1975 ZA CZACHOROWSKIM 1994). Najwięcej publikacji 

na temat Trichoptera pojawia się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zba-

dane zostały rzeki: Pasłęka, Łyna, Pisa wraz z dopływami, Wałsza, także drobne cieki 

okolic Olsztyna, drobne zbiorniki i jeziora (BOROSZKO 2000; CZACHOROWSKI 1994). 

Chruściki jezior doczekały się monograficznego opracowania (CZACHOROWSKI 1998), 

w którym zawarto również spis gatunków. Najsłabiej poznana jest trichopterofauna tor-

fowisk. 
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Niewiele wiadomo o pochodzeniu chruścików jezior oraz zamian fauny chru-

ścików w wyniku starzenia się jezior (eutrofizacji). Badano również jeziora wykorzy-

stywane przez człowieka w celach energetycznych. 

Występowanie larw chruścików w jeziorach w większości ograniczone jest do 

płytkiej strefy litoralu. Wyróżnić można dwa maksima liczebności larw: w litoralu naj-

płytszym oraz w strefie elodeidów. Strefa helofitów jest w mniejszym stopniu zasiedlo-

na przez te owady (CZACHOROWSKI 1993,1998). Najliczniej można spotkać je na głębo-

kości do 10 m, choć notowano też ich występowanie na głębokościach znacznie więk-

szych, rzędu nawet 84 m (DESPAX 1951, ZA CZACHOROWSKI 1993). 

Z jeziorami Polski związanych jest w różnym stopniu 172 gatunki, z czego 49 

można uznać za typowo jeziorne (limnebionty), 25 za gatunki jeziorolubne (limnefile), 

zaś zdecydowana większość, bo aż 98 gatunków, to limnekseny, czyli gatunki w jezio-

rach przypadkowe. Te najliczniej występują w najpłytszym, nie zarośniętym litoralu 

(CZACHOROWSKI 1997). Fauna chruścików w Polsce ma charakter eurytopowy, tylko 

około 22 % chruścików występujących w jeziorach jest ściśle związanych z tym typem 

środowiska. Duży wpływ na rozmieszczenie chruścików w jeziorach ma trofia zbiorni-

ka. Generalnie w miarę wzrostu trofii maleje liczba gatunków, jak też liczebność larw, 

jednak wyjątkowo takie gatunki, jak np. Cyrnus flavidus i Ecnomus tenellus najliczniej 

występują w jeziorach eutroficznych. W zbiornikach o wysokiej trofii inny jest też skład 

gatunkowy: tu liczniejsze są gatunki strefy szuwarów i oczeretów, natomiast gatunki 

zamieszkujące psammolitoral liczniejsze są w jeziorach o niskiej trofii (CZACHOROWSKI 

1998). 

Badania nad chruścikami doprowadziły do wniosków, iż larwy tychże owadów 

mogą być przydatne jako biowskaźniki, na podstawie których można oceniać stan eko-

logiczny wszelkiego rodzaju wód śródlądowych oraz stopień ich zanieczyszczenia, a 

także zmiany w tych ekosystemach pod wpływem różnych czynników. Potrzebę posia-

dania takich naturalnych indykatorów stanu ekosystemu wykazał już M. Górny w roku 

1976 (GÓRNY 1976). Wyszczególnia on pewne cechy, jakie powinien posiadać orga-

nizm wskaźnikowy, między innymi jedną z nich jest łatwość rozpoznawania tych orga-

nizmów przez laików. Pozwala to na prowadzenie badań na szeroką skalę oraz zmniej-

sza ich czasochłonność i koszta. Warunek ten spełniają larwy chruścików; posiadają 

one też inne cechy, tj.:  

- Ściśle określone występowanie, 

- Stosunkowo długi cykl życiowy, 
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- Szeroki zakres występowania, 

- Dużą liczebność występowania. 

Cechy te powodują, że owady te doskonale nadają się jako biowskaźniki środowisk 

wodnych, w tym jezior (CZACHOROWSKI 2001). 

 

Niniejsza praca dotyczy chruścików jeziora Tyrsko (nazywane także Żbik lub 

Gutkowskie). W przeszłości badano Tyrsko pod względem innych grup owadów, tzn. 

wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) oraz wodopójek (Hydracarina), 

lecz dane te pochodzą z I połowy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (BIESIAD-

KA & RADEK 1984; BIESIADKA & CICHOCKA 1994). Wcześniej nie było ono badane pod 

względem trichopterofauny, badania te są więc badaniami pionierskimi, przyczynią się 

zarówno do poznania fauny chruścików tegoż jeziora, jak i do szerszego obrazu jezior 

północno – wschodniej Polski. Równolegle z badaniami chruścików prowadzone są też 

badania na innej grupie organizmów, a mianowicie na chrząszczach wodnych. We 

wcześniejszych pracach wykazano w Tyrsku obecność rzadkiego gatunku chrząszcza - 

Bidessus hamulatus (BIESIADKA 1989). Na podstawie tych dwóch grup owadów będzie 

można z dużą dokładnością ocenić stan ekologiczny oraz czystość wód jeziora Tyrsko, 

a także zmiany faunistyczne tego akwenu – w wypadku wodnych Coleoptera. Badania 

te powinny również zobrazować zmiany, jakie zaszły w tym jeziorze w wyniku antro-

popresji; w latach siedemdziesiątych bowiem Tyrsko należało do jezior lobeliowych, 

występował tu także Poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris). Natomiast po włączeniu tego 

zbiornika do granic administracyjnych miasta Olsztyn presja ze strony działalności 

człowieka zwiększyła się. Niniejsze badania pozwolą dokładniej poznać przebieg tego 

procesu wraz z jego wpływem na faunę. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań nad chruścikami jez. Tyrsko, 

w szczególności analiza składu gatunkowego i charakterystyk ekologicznych wraz z 

próbą oceny stanu jeziora na podstawie chruścików jako bioindykatorów. 
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2. Materiał i metody 
 

2.1. Położenie jeziora 
 

Jezioro Tyrsko (zwane także Żbik, Gutkowskie) leży w północno–wschodniej 

Polsce, należy do makroregionu Pojezierza Mazurskiego, a dokładnie do jego części – 

mezoregionu Pojezierza Olsztyńskiego. Jest to zbiornik położony w granicach admini-

stracyjnych miasta Olsztyna.  

 

 
Ryc. 1. Mapa obrazująca położenie jeziora Tyrsko  

Fig. 1. The location of the Tyrsko Lake 
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Współrzędne geograficzne tego zbiornika to 53° 48' szerokości północnej i 20° 

26' długości wschodniej (KONDRACKI 2001). Na południe od jeziora Tyrsko leży jezioro 

Ukiel. Teren pomiędzy nimi jest przedzielony linią kolejową i szosą, obszar ten jest 

także zabagniony, co sugeruje, iż w bliżej nieokreślonej przeszłości zbiorniki te były ze 

sobą połączone. Geneza jeziora Tyrsko jest taka sama, jak i pozostałych jezior regionu: 

wody wytopione z brył lodowych pozostawionych przez ostatni lądolód wypełniły 

niecki moreny dennej. Jezioro znajduje się w dorzeczu rzeki Łyny, jest zbiornikiem 

hydrologicznie zamkniętym, tzn. nie posiada żadnych odpływów ani dopływów. Po-

wierzchnia wynosi 18,6 ha, głębokość maksymalna to 30,4 m, zaś głębokość średnia – 

19,6 m (DYNOWSKI P., ZAWALSKI A. 2005). 

Długość linii brzegowej wynosi 1680 m. Jezioro ma kształt nieregularnego 

równoległoboku o wymiarach 630 m długości i 450 m szerokości. Brzeg jest na ogół 

łagodnie nachylony, jednak miejscami wznosi się dość stromo. Dno ogólnie zaliczyć 

można do piaszczysto – mulistego. 

Zlewnia jeziora ma charakter rolniczo–leśny. Od strony południowej i zachod-

niej zbiornika położone są pola uprawne i nieużytki; strony: wschodnia, północno - 

wschodnia i północna porośnięte są borem sosnowym. Wschodni brzeg jest też użytko-

wany jako ogródki działkowe, zaś miejsca piaszczyste na brzegach jeziora wykorzysty-

wane są jako nielegalne kąpieliska. Na północno–zachodniej stronie brzegu znajduje się 

również w budowie kompleks budynków hotelu „Żejmo”.  

Jezioro Tyrsko przez 30 lat (1957–1987) objęte było ochroną rezerwatową ze 

względu na obecność Poryblinu jeziornego (Isoëtes lacustris). Wody jeziora cechowała 

niegdyś oligotrofia. Stan jego wód na chwilę obecną zaliczany jest do α–mezotrofii, 

jednak obserwacje z ostatnich lat nasuwają na myśl pogorszenie stanu wód w kierunku 

eutrofii, spowodowanej silną antropopresją. 
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2.2. Opis stanowisk 
 

W celach badawczych na jeziorze Tyrsko wyznaczono 9 stanowisk. 
 

 
Ryc. 2. Szkic rozmieszczenia stanowisk na jeziorze Tyrsko 

Fig. 2. The draft of distribution of positions in the Tyrsko Lake 
 
 
 

Stanowisko nr 1 znajduje się przy południowej części jeziora, w pobliżu linii 

kolejowej. Brzeg jest porośnięty roślinnością wodno–błotną, występują turzyce i trzci-

ny. Roślinność pływającą reprezentują rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca) i rzęsa 

drobna (Lemna minor), zaś zanurzoną – wywłócznik (Myriophyllum sp.) i ramienice 

(Chara sp.). Dno piaszczyste, miejscami zamulone. Próby pobierano w następujących 

siedliskach: 

- Zalane turzyce, na głębokości 5 – 10 cm, 

- Zalane turzyce, na głębokości 15 – 20 cm, 

- Zbiorowisko z trzciną na głębokości 20 cm, 

- Zbiorowisko pałki na głębokości około 50 cm. 
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Ryc. 3. Stanowisko nr 1  

Fig. 3. Position nr 1 

 
Stanowisko nr 2 również położone jest od strony południowej; znajduje się tu 

zbiorowisko trzciny z występującą gdzieniegdzie turzycą. Roślinność zanurzona to mo-

czarka kanadyjska (Elodea canadensis) i wywłócznik (Myriophyllum sp.). Bliżej brzegu 

dno muliste, obficie pokryte detrytusem, dalej piaszczyste. Próby pobierano w następu-

jących siedliskach: 

- Wśród trzcin na głębokości do 10 cm, 

- Głębiej – do 30 cm (trzcina z nielicznymi turzycami). 

 

 
Ryc. 4. Stanowisko nr 2  

Fig. 4. Position nr 2 
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Stanowisko nr 3 znajduje się przy wschodniej stronie jeziora, od strony lasu. 

Dno jest piaszczyste, wolne od roślinności, użytkowane jako nielegalne kąpielisko. Pró-

by pobierano na głębokości 10 – 20 cm. 

 

 
Ryc. 5. Stanowisko nr 3  

Fig. 5. Position nr 3 

 

Stanowisko nr 4 leży w pobliżu stanowiska nr 3. występuje tu niewielki płat 

trzciny; w wodzie Rdestnica przeszyta i Moczarka kanadyjska (Elodea canadensis), 

wywłócznik (Myriophyllum sp.) i rogatek (Ceratophylum sp.). Dno również piaszczyste. 

Próbę pobierano na głębokości około 10 - 20 cm. 

 

 
Ryc. 6. Stanowisko nr 4  

Fig. 6. Position nr 4 
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Stanowisko nr 5 położone jest w pobliżu poprzedniego. Brzeg jest zadrzewio-

ny, znajduje się tu też fragment nielegalnego kąpieliska. Helofity reprezentował pas 

trzciny o szerokości ok. 2 m, z nieliczna pałką (Typha sp.) i oczeretem jeziornym 

(Schoenoplectus lacustris). Nieco głebiej wystepowały ramienice (Chara sp.) i moczar-

ka kanadyjska (Elodea canadensis); dno było piaszczyste. Próby pobierano: 

- Na głębokości do 20 cm, 

- Na głębokości 50 – 80 cm (oczeret). 

 

 
Ryc. 7. Stanowisko nr 5 

Fig. 7. Position nr 5 
 

Stanowisko nr 6 znajduje się w niewielkiej odległości od stanowiska nr 5. Jest 

porośnięte sitem (Juncus sp.), także występuje skupisko turzyc oraz rdestnica pływająca 

(Potamogeton natans); dno piaszczyste. Próby pobierano z następujących siedlisk: 

- Sit, na głębokości 15 - 20 cm,  

- Turzyce, na głębokości 10 cm, 

- Ramienice, na głębokości do 20 cm. 
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Ryc. 8. Stanowisko nr 6 

Fig. 8. Position nr 6 
 

Stanowisko nr 7 leży w pobliżu hotelu, na północnym brzegu jeziora. Helofity 

reprezentowane przez pas trzciny z nieliczną pałką (Typha sp.), o szerokości ok. 10 m, 

zaś roślinność zanurzona przez wywłócznik (Myriophyllum sp.), rogatek (Ceratophylum 

sp.), i moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis). Dno piaszczyste. Próby pobierano na 

głębokości 10 – 50 cm. 

 

 
Ryc. 9. Stanowisko nr 7 

Fig. 9. Position nr 7 
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Stanowisko nr 8 również położone jest w pobliżu hotelu, w odległości ok. 50 m 

od stanowiska nr 7. Brak helofitów, głębiej rdestnica, rogatek (Ceratophylum sp.), Mo-

czarka kanadyjska (Elodea canadensis); dno pokryte piaskiem. Próby pobierano na głę-

bokości 10 – 30 cm. 

 

 
Ryc. 10. Stanowisko nr 8 

Fig. 10. Position nr 8 
 

Stanowisko nr 9 znajduje się na zachodnim brzegu jeziora. Roślinność helofi-

towa to turzyce wraz z rzadko występującą pałką (Typha sp.). Ramienice stanowią ro-

ślinność zanurzoną. Dno jest zamulone. Próby pobierano: 

- Na głębokości 10 – 40 cm. 

- Powyżej 50 cm (trzcina, dno muliste). 

 

 
Ryc. 11. Stanowisko nr 9 

Fig. 11. Position nr 9 



 18

2.3. Metody zbioru materiału 
 

Materiał zbierany był w okresie czerwiec–październik 2003 roku oraz w okre-

sie kwiecień–lipiec roku 2004. Próby pobierano ręcznym czerpakiem hydrologicznym o 

trójkątnej obręczy, z głębokości do 80 cm, potem przebrano in situ ręcznie na białych 

tackach, a następnie umieszczono w probówkach z 70% roztworem alkoholu, które opa-

trzono etykietą zawierającą numer stanowiska oraz datę zbioru. Uzupełniająco siatką 

entomologiczną odławiano imagines w pobliżu stanowisk badawczych. 

 

2.4. Zawartość zbioru 
 

Zebrano w sumie 249 larw, domków i imagines, należących do 4 rodzin: Lep-

toceridae, Limnephilidae, Phryganeidae, Polycentropodidae. Wyróżniono 26 taksonów, 

z czego do gatunku oznaczono 19, zaś do rodzaju 7. 

 

2.5. Zastosowane metody statystyczne 
 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie:  

Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Klasy dominacji przyjęto zgodnie z BIESIADKĄ (1980) gdzie: 

eudominanci – liczebność powyżej 10%, 

dominanci – 5,01-10%, 

subdominanci – 2,01-5%, 

recedenci – poniżej 2%. 
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Frekwencję na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

gdzie:  

Fi - frekwencja i-tego gatunku, 

s - liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

S - liczba wszystkich stanowisk 

Frekwencja na stanowiskach - pospolitość, frekwencja w różnych typach wód (siedlisk) 

- szerokość preferencji siedliskowych. 

 

 

Wskaźnik naturalności w ujęciu jakościowym (CZACHOROWSKI 2004) obliczo-

no ze wzoru: 

S

Wzei
Wns

s

i
∑
== 1

 

gdzie: 

Wns - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu jakościowym, 

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

s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

 

Wskaźnik naturalności w ujęciu ilościowym (CZACHOROWSKI 2004) obliczono 

ze wzoru: 

N

Wzeini
Wni

s

i
∑
== 1

 

gdzie: 

Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu ilościowym, 

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

ni - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 
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N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 

 

Wartości Wze dla fauny jeziornej przyjęto za PIETRZAKIEM (2004). 

 

 

Podobieństwa faunistyczne i współwystępowanie gatunków wyliczano według 

znanej formuły Jaccarda oraz formuły Bray-Curtisa za pomocą programu BIODIVER-

SITY PRO. 
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3. Wyniki 
 

3.1. Część autekologiczna 
 

Rodzina: Polycentropodidae 

Larwy są drapieżnikami, budują sieci łowne, a także tak zwane nici sygnaliza-

cyjne. W Polsce do tej pory udokumentowano obecność 15 gatunków, zaliczonych do 5 

rodzajów (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

 

Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 

Materiał: Zebrano 19 larw na stanowiskach nr 2, 7, 8. Ponadto złowiono 2 sa-

mice i 2 samce na stanowisku nr 3. 

Ekologia: Limnebiont, występuje głównie w elodeidach jezior mezotroficz-

nych. Spotykany w całej Europie (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Cyrnus flavidus (McLachlan, 1864) 

Materiał: Zebrano 13 larw na stanowiskach nr 1, 2, 5, 7. 

Ekologia: Limnebiont, tolerancyjny na wody zakwaszone. Preferuje elodeidy 

oraz jeziora eutroficzne. Gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Cyrnus insolutus (McLachlan, 1864) 

Materiał: Zebrano 3 larwy na stanowisku nr 5. 

Ekologia: Limnebiont, głównie spotykany w jeziorach eutroficznych, dystro-

ficznych i torfowiskowych. Gatunek Europy północno – zachodniej. Występuje w elo-

deidach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834) 

Materiał: Zebrano 2 larwy na stanowisku nr 1. 

Ekologia: Limnefil, jest spotykany także w potamalu, preferuje jeziora oligo-

troficzne i mezotroficzne. Gatunek euroazjatycki, najliczniejszy w najpłytszym litoralu 

o dnie kamienisto – piaszczystym (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

 



 22

Cyrnus sp. 

Materiał: Zebrano 1 larwę oraz 1 samicę na stanowiskach nr 1 i 3. 

 

Rodzina: Phryganeidae 

Larwy chruścików należących do tej rodziny budują przenośne domki z części 

roślinnych ułożonych spiralnie, są to największe larwy wśród chruścików. Są to fitofa-

giczne rozdrabniacze, w starszych stadiach - drapieżne. W Polsce występuje 12 gatun-

ków (7 rodzajów) o silnym zróżnicowaniu ekologicznym (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 

2003). 

 

Agrypnia pagetana (Curtis, 1835) 

Materiał: Zebrano 6 larw na stanowiskach nr 1 i 5. 

Ekologia: Limnebiont, preferuje zbiorniki torfowiskowe, małe zbiorniki śród-

leśne, starorzecza. Zasiedla elodeidy i helofity. Gatunek holoarktyczny (CZACHOROW-

SKI 1998). 

 

Agrypnia picta (Kolenati, 1848) 

Materiał: Zebrano 12 larw na stanowisku nr 1. 

Ekologia: Limnefil, spotykany w jeziorach torfowiskowo – dystroficznych oraz 

elodeidach. W Polsce bardzo rzadki, w Europie występuje głównie na północy (CZA-

CHOROWSKI 1998). 

 

Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 

Materiał: Zebrano 1 larwę na stanowisku nr 5 oraz 2 domki na stanowisku nr 8. 

Ekologia: Limnebiont, spotykany w prawie wszystkich typach jezior, zwłasz-

cza w torfowiskowych i dystroficznych, w elodeidach i helofitach. Gatunek euroazja-

tycki (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Agrypnia sp. 

Materiał: Zebrano tylko 1 larwę na stanowisku nr 5. Oznaczono tylko do ro-

dzaju. 
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Phryganea bipunctata (Retzius, 1783) 

Materiał: Zebrano 3 larwy na stanowisku nr 2. 

Ekologia: Limnebiont. Preferuje duże jeziora oraz helofity; młodsze larwy tak-

że w elodeidach. Zaobserwowano wędrówki larw z elodeidów (zimowanie) ku brzego-

wi. Gatunek palearktyczny (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Phryganeidae sp. (juv). 

Materiał: Zebrano łącznie 19 larw oraz 4 domki na czterech stanowiskach nr 1, 

2, 5, 7, 8. 

 

Rodzina: Limnephilidae 

Rodzina chruścików budujących przenośne domki. Najbardziej rozpowszech-

niona i najliczniej występująca w Polsce; stwierdzono występowanie 99 gatunków nale-

żących do 31 rodzajów. Zasiedlają one wszystkie typy wód śródlądowych. Większość 

larw jest detrytusożerna (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

 

Anabolia sp. 

Materiał: Zebrano 2 larwy oraz 1 domek, na stanowiskach nr 1, 3, 5. Oznaczo-

no tylko do rodzaju. Najprawdopodobniej jest to Anabolia laevis. 

 

Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

Ekologia: Limebiont spotykany we wszystkich typach jezior oprócz dystro-

ficznych, preferujący helofity o zadrzewionym brzegu. Gatunek Europy środkowej i 

północnej (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) 

Materiał: Zebrano 8 larw na trzech stanowiskach (nr 1, 2, 5) 

Ekologia: Limnebiont, występuje w starorzeczach i w jeziorach ciągu harmo-

nicznego w strefie helofitów. Gatunek północno–palearktyczny (CZACHOROWSKI 1998). 
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Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Materiał: Zebrano tylko 1 larwę na stanowisku nr 1. 

Ekologia: Limebiont, stwierdzony w jeziorach eutroficznych oraz starorze-

czach. Gatunek eurosyberyjski, preferuje helofity oraz dno z gruboziarnistym detrytu-

sem (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał: Zebrano 3 larwy na stanowiskach nr 7 i 8. 

Ekologia: Limnefil spotykany we wszystkich typach jezior, preferuje dno z 

gruboziarnistym detrytusem w helofitach. Gatunek eurosyberyjski (CZACHOROWSKI 

1998). 

 

Limnephilus  fuscicornis (Rambur, 1842) 

Materiał: Zebrano tylko jedną larwę na stanowisku nr 4. 

Ekologia: Limnebiont, gatunek eurosyberyjski, występuje w jeziorach ciągu 

harmonicznego, w płytkim litoralu o zadrzewionym brzegu (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus lunatus (McLachlan, 1865) 

Materiał: Zebrano tylko 1 larwę na stanowisku nr 7. 

Ekologia: Limnefil, morze występować też w potamalu. Preferuje strefę helofi-

tów, stwierdzony w starorzeczach oraz jeziorach eutroficznych i politroficznych (CZA-

CHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus marmoratus (Curtis, 1834) 

Materiał: Zebrano 18 larw na stanowiskach nr 1, 5, 6, 9. Najliczniej gatunek 

wystąpił na stanowisku nr 6 w liczbie aż 14 osobników. 

Ekologia: Limnebiont, wykazuje tolerancję na niskie pH wód. Występuje w je-

ziorach ciągu harmonicznego i dysharmonicznego. Zasiedla helofity o zadrzewionych 

brzegach. Gatunek europejski (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 

Materiał: Zebrano w sumie 6 osobników na stanowisku nr 9. 

Ekologia: Limnebiont, gatunek holoarktyczny, stwierdzony we wszystkich ty-

pach jezior, zasiedla helofity o brzegach zadrzewionych (CZACHOROWSKI 1998). 
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Limnephilus sp. (juv.) (politus – flavicornis) 

Materiał: Zebrano łącznie 9 larw: 2 na stanowisku nr 1 oraz 7 na stanowisku nr 

5. Oznaczono tylko do rodzaju ze względu na wczesne stadia rozwoju larw. 

 

Limnephilus sp. 

Materiał: Zebrano 8 domków na stanowiskach nr 1, 5, 6, 9. Oznaczono tylko 

do rodzaju. 

 

Rodzina: Leptoceridae 

Rodzina skupia 38 gatunków należących do 11 rodzajów. Wszystkie larwy bu-

dują domki. Wyodrębniono w niej wiele typów troficznych, np.: fitofagi, detrytusofagi, 

drapieżcy (także gąbkożerni), oraz sposobów pobierania pokarmu, tj. rozdrabniacze, 

zbieracze (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

 

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

Materiał: Zebrano łącznie aż 67 larw na wszystkich stanowiskach oprócz sta-

nowisk nr 3 i 5. Ponadto znaleziono 5 domków na stanowiskach nr 5, 6, 7. Jest to naj-

liczniej występujący gatunek w materiale. 

Ekologia: Limnebiont, preferuje starorzecza oraz jeziora małe i eutroficzne. 

Gatunek występuje w całej Europie, za wyjątkiem Hiszpanii, Islandii, południowych 

Bałkanów, Arktyki. Zasiedla głownie helofity, czasami elodeidy (CZACHOROWSKI 

1998). 

Triaenodes sp. 

Materiał: Zebrano 1 domek na stanowisku nr 8; z tego względu nie oznaczono 

dokładnie gatunku. 

 

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 

Materiał: Zebrano łącznie 22 larwy na trzech stanowiskach nr 2, 4, 6. Najwię-

cej, bo aż 20 oraz najczęściej (3 próby) gatunek ten wystąpił na stanowisku nr 6. 

Ekologia: Limnebiont, obecny we wszystkich typach jezior, oprócz torfowi-

skowych i dystroficznych, w elodeidach (CZACHOROWSKI 1998). 
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Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał: Zebrano 2 larwy na stanowisku nr 2. 

Ekologia: Limnebiont, obecny głównie w starorzeczach i jeziorach eutroficz-

nych, spotykany też w pozostałych jeziorach ciągu harmonicznego. Gatunek eurosybe-

ryjski, występuje w elodeidach i helofitach (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Oecetis furva (Rambur, 1842) 

Materiał: Zebrano 2 larwy oraz 1 samicę na stanowisku nr 1. 

Ekologia: Limnebiont, preferuje jeziora małe i środleśne. Gatunek palearktycz-

ny, występuje w elodeidach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

3.2. Część synekologiczna 
 

3.2.1. Ogólna charakterystyka Trichoptera jeziora Tyrsko 
 

Łącznie podczas połowu materiału zebrano 249 larw, domków i imagines z 4 

rodzin i 26 taksonów (Tab. I). 
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Najliczniejszą pod względem gatunków okazała się rodzina Limnephilidae (8 

gatunków), druga pod względem liczebności to rodzina Phryganeidae, a rodziny Lepto-

ceridae i Polycentropodidae miały po równą liczbę gatunków (Ryc. 12). 

 

 

Tab. I. Struktura rodzin chruścików jeziora Tyrsko 
Tab. I. The structure of caddisflies families of the Tyrsko lake 

Rodziny Liczba osobników Dominacja [%] 
Frekwencja na sta-

nowiskach 

Polycentropodidae 43 17,27 66,67 

Phryganeidae 48 19,28 55,55 

Limnephilidae 58 23,30 100 

Leptoceridae 100 40,17 88,89 

 

 

Największą liczebnością odznaczyła się rodzina Leptoceridae (40,17% mate-

riału) - (Tab. I), zatem ta rodzina chruścików w największym stopniu zadecydowała o 

strukturze ilościowej. Najwyższą frekwencją, czyli stałością występowania, charaktery-

zowała się rodzina Limnephilidae, to ona w największym stopniu zdecydowała o zróż-

nicowaniu i strukturze gatunkowej. 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji. 

Zdecydowanie najwięcej gatunków (14) należało do recedentów. Pozostałe klasy domi-

nacji reprezentowane były przez mniejszą liczbę gatunków. Najliczniejszymi wśród 

larw, eudominantami były larwy Triaenodes bicolor (28,92%) - (Tab. II). 

Największą liczebnością charakteryzowali się dominanci (39,78% materiału), 

eudominanci (28,92%), mniejszą subdominanci (19,67%) i recedenci (11,20%). O zróż-

nicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowały gatunki z klasy recedentów, gdyż 

stanowiły 54% wszystkich taksonów, ale na liczebność chruścików miały one najmniej-

szy wpływ. 
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Klasę dominantów reprezentowały: Cyrnus crenaticornis, Cyrnus flavidus, 

Phryganeidae sp. (juv)., Limnephilus marmoratus, Mystacides longicornis. Do sub-

dominantów zaliczono: Agrypnia pagetana, Agrypnia picta, Limnephilus borealis, Lim-

nephilus nigriceps, Limnephilus sp. juv. (politus–flavicornis), Limnephilus sp. Reszta 

gatunków zaliczona została do recedentów (Ryc.13). 

 

Tab. II. Ogólna charakterystyka chruścików jeziora Tyrsko 
Tab. II. The general characteristic caddisflies of the Tyrsko lake 

Takson Liczebność Dominacja [%]
Klasy do-
minacji 

Frekwencja 
[%] 

Cyrnus crenaticornis 23 9,24 D 44,45 
Cyrnus flavidus 13 5,23 D 44,45 
Cyrnus insolutus 3 1,20 R 11,12 
Cyrnus trimaculatus 2 0,80 R 11,12 
Cyrnus sp. 2 0,80 R 22,23 
Agrypnia pagetana 6 2,41 S 22,23 
Agrypnia picta 12 4,82 S 22,23 
Agrypnia varia 3 1,20 R 11,12 
Agrypnia sp. 1 0,40 R 11,12 
Phryganea bipunctata 3 1,20 R 11,12 
Phryganeidae sp. (juv). 23 9,24 D 55,56 
Anabolia sp. 3 1,20 R 33,34 
Limnephilus borealis 8 3,21 S 33,34 
Limnephilus decipiens 1 0,40 R 11,12 
Limnephilus flavicornis 3 1,20 R 22,23 
Limnephilus  fuscicornis 1 0,40 R 11,12 
Limnephilus lunatus 1 0,40 R 11,12 
Limnephilus marmoratus 18 7,23 D 44,45 
Limnephilus nigriceps 6 2,41 S 11,12 
Limnephilus sp. (juv.) (poli-
tus – flavicornis) 9 3,61 S 22,23 
Limnephilus sp. 8 3,21 S 44,45 
Triaenodes bicolor 72 28,92 E 77,78 
Triaenodes sp. 1 0,40 R 11,12 
Mystacides longicornis 22 8,84 D 33,34 
Athripsodes aterrimus 2 0,80 R 11,12 
Oecetis furva 3 1,20 R 11,12 
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Ryc. 13. Procentowy udział klas dominacji 
Fig. 13. The procentage of domination class 

 

Największą stałością występowania, czyli frekwencją na stanowiskach, odzna-

czył się Triaenodes bicolor (77,78%), nieco mniejszą taksony: Phryganeidae sp. juv., 

(55,56%), Cyrnus crenaticornis, Cyrnus flavidus, Limnephilus marmoratus, Limnephi-

lus sp., (44,45%). Dość wysoką frekwencję wykazywały: Anabolia sp., Limnephilus 

borealis, Mystacides longicornis (33,34%); zakres stałości występowania pozostałych 

taksonów zawierał się w przedziale 22,23% - 11,12%. 

 

3.2.2. Wskaźnik naturalności 
 

Dla oszacowania stopnia naturalności fauny chruścików, wyliczono wskaźniki 

naturalności w odniesieniu do fauny jeziornej. Wskaźnik naturalności w ujęciu jako-

ściowym wynosił Wns = 11,85. Natomiast wskaźnik naturalności w ujęciu ilościowym 

wynosił Wni = 14,37. Są to stosunkowo wysokie wartości wskaźników. Wyższy 

wskaźnik Wni w porównaniu do Wns wskazuje na liczne pojawianie się gatunków nie-

specyficznych dla jeziora, jednakże ich liczebności nie były zbyt wysokie (wskazuje na 

to wysoka wartość Wni). W ujęciu ilościowym przewagę zachowały gatunki specyficz-

ne dla jeziora. 
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3.2.3. Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach 
 

Najwięcej larw stwierdzono na stanowisku nr 1 (68 larw), nieco mniej na sta-

nowisku nr 6 (54 larwy) i stanowisku nr 5 (42 larwy) (Tab. III). 

Duża liczba osobników może mieć związek ze zróżnicowanymi głębokościami 

połowu materiału (stanowiska nr 1, 5) oraz z połowem z różnych siedlisk (stanowiska 

nr 1, 5, 6). Zdecydowanie najmniej larw zebrano na stanowiskach nr 3 i 4 (tab. 3). 

Prawdopodobnie związane jest to z rekreacyjnym charakterem tego rejonu jeziora. 

Największa różnorodność gatunkowa wystąpiła również na stanowisku nr 1 

(siedliskowo najdokładniej zbadane i jednocześnie najbardziej zróżnicowane siedlisko-

wo), zaobserwowano tu 14 taksonów. Niewiele uboższe gatunkowo były też stanowiska 

nr 5 (12 taksonów) oraz nr 2 (8 taksonów). Na tychże stanowiskach próby pobierano z 

różnych głębokości. Najniższą różnorodnością wśród taksonów cechowały się stanowi-

ska nr 3 i 4 (Tab. III); są to stanowiska słabo zarośnięte, o dnie piaszczystym, w sezonie 

używane jako kąpieliska. To być może jest przyczyną ich niewielkiej różnorodności 

taksonomicznej. 

 

 

Tab. III. Struktura rozmieszczenia Trichoptera na stanowiskach 
Tab. III. The structure of distribution of Trichoptera at positions 

Numer stanowiska 
Takson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cyrnus crenaticornis  1 4    14 4  
Cyrnus flavidus 1 6   4  2   
Cyrnus insolutus     3     
Cyrnus trimaculatus 2         
Cyrnus sp. 1  1       
Agrypnia pagetana 5    1     
Agrypnia picta 12         
Agrypnia varia     1   2  
Agrypnia sp.     1     
Phryganea bipunctata  3        
Phryganeidae sp. (juv). 12 6   1  2 2  
Anabolia sp. 1  1  1     
Limnephilus borealis 1 3   4     
Limnephilus decipiens 1         
Limnephilus flavicornis       1 2  
Limnephilus  fuscicornis    1      
Limnephilus lunatus       1   
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Limnephilus marmoratus 1    1 14   2 
Limnephilus nigriceps         6 
Limnephilus sp. (juv.) 
(politus – flavicornis) 2    7     
Limnephilus sp. 1    4 2   1 
Triaenodes bicolor 25 5  1 14 18 4  5 
Triaenodes sp.        1  
Mystacides longicornis  1  1  20    
Athripsodes aterrimus  2        
Oecetis furva 3         
Suma całkowita 68 27 6 3 42 54 24 11 14 

 
 
 

 
Ryc. 14. Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami. Podobieństwa 

liczone według formuły Jaccarda. 
Fig. 14. The plot of similarity of fauna between the sites. The similarity was calculated 

by the Jaccard  index. 
 
 
 

Obliczając podobieństwa stanowisk przy pomocy formuły Jaccarda zaobser-

wowano, że pod względem gatunkowym najbardziej zbliżone były stanowiska nr 6 i 9 

(ok. 60%), w dalszej kolejności stanowiska nr 1 i 5 (ok. 53%, Ryc. 14). Wysokie podo-

bieństwo stanowisk nr 6 i 9 wynika z ich zbliżonego charakteru - na obydwu występo-
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wały turzyce oraz piaszczysto–muliste dno. Taka sama sytuacja występowała w przy-

padku stanowisk nr 1 i 5; miały one piaszczyste, miejscami muliste dno, porośnięte 

trzcinami oraz ramienicami. Stanowiska nr 6, 9, 4, a także stanowiska nr 2 i 7 odznaczy-

ły się podobieństwem rzędu ok. 37%. Można to powiązać z występowaniem podobnych 

zespołów roślinnych wraz z dnem pokrytym piaskiem. Najbardziej odrębny charakter 

cechował stanowisko nr 3 (Ryc. 14). Sytuacja ta prawdopodobnie wynika z jego rekre-

acyjnego użytkowania. 

 
 
 

 
Ryc. 15. Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami. Podobieństwa 

liczone według formuły Bray–Curtisa. 
Fig. 15. The plot of similarity of fauna between the sites. The similarity was calculated 

by the Bray – Curtis  index. 
 

 

Obliczając podobieństwa stanowisk przy użyciu wzoru Bray–Curtisa (Ryc. 15) 

stwierdzono, iż najbardziej podobne do siebie są stanowiska nr 8 i 3 (ok. 47%). Za ten 

stan jest być może odpowiedzialne piaszczyste środowisko obydwu stanowisk. Również 

stanowiska nr 1 i 5 wykazują podobieństwo między sobą rzędu ok. 42%. Wynik ten 

potwierdza sytuację z poprzednich wyliczeń: na stanowiskach tych wystąpiło najwięcej 
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taksonów, także pod względem ilości osobników były to miejsca najliczniejsze. Stano-

wisko nr 4 miało najbardziej odrębny charakter. 

 

3.2.4. Współwystępowanie gatunków chruścików na stanowiskach 
 

W analizie współwystępowania gatunków wykorzystano formułę Bray-Curtisa. 

W dendrogramie (Ryc. 16) wyodrębniono trzy zgrupowania o stosunkowo wysokim 

współwystepowaniu (ok. 80%), zawierające po dwa taksony: Athripsodes aterrimus i 

Phryganea bipunctata, Anabolia sp. i Cyrnus sp., Oecetis furva i Cyrnus trimaculatus. 

 

 

 
Ryc. 16. Współwystępowanie Trichoptera na stanowiskach według formuły Bray-

Curtisa. 
Fig. 16. The co – occurence of Trichoptera on sites by the Bray – Curtis  index. 

 

 



 34

W pierwszym wypadku obydwa gatunki mają bardzo zbliżone preferencje sie-

dliskowe, występują w strefie helofitów i elodeidów. Współwystępowaniem zgrupowa-

nia Anabolia sp. i Cyrnus sp. rządził prawdopodobnie przypadek ze względu na nie-

wielką liczbę osobników. Natomiast w zgrupowaniu trzecim obydwa gatunki mają od-

mienne preferencje siedliskowe, zatem nie mogą one warunkować tak wysokiego 

wspólnego występowania. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest połów 

osobników z tychże gatunków tylko na stanowisku nr 1 (na nim pobierano próby z naj-

bardziej zróżnicowanych siedlisk oraz głębokości). Kolejnymi występującymi często 

razem zgrupowaniami gatunków były: Limnephilus borealis i Cyrnus flavidus (ok. 

76%), Limnephilus marmoratus i Mystacides longicornis (ok. 70%), Phryganeidae sp. 

(juv). i Agrypnia picta (ok. 68%). Dwa pierwsze zgrupowania wykazują pewną prawi-

dłowość, a mianowicie składają się z gatunków preferujących siedliska elodedidowe 

(Cyrnus flavidus i Mystacides longicornis) oraz gatunków preferujących siedliska helo-

fitów (Limnephilus borealis i Limnephilus marmoratus). 

Wysoki procent współwystępowania taksonów Phryganeidae sp. (juv). i 

Agrypnia picta można wytłumaczyć przynależnością tych taksonów do tej samej rodzi-

ny. Z racji niemożliwości dokładnego rozpoznania, można by założyć, iż chodzi tu o ten 

sam gatunek. 

Stopień współwystępowania najliczniej spotykanego gatunku Triaenodes bico-

lor z innymi gatunkami utrzymuje się dość wysoko, w okolicach 45%. Największa od-

rębnością (w granicach 10%) odznaczył się Limnephilus fuscicornis. W tym wypadku 

najpewniej przyczyną jest okresowość występowania tego gatunku, który w stadium 

larwalnym obecny był w jeziorze od późnej jesieni do wczesnej wiosny, a przez taki 

cykl życiowy może fenologicznie rozmijać się z innymi. 
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4. Dyskusja 
 

W jeziorze Tyrsko stwierdzono występowanie 26 tasonów z 4 rodzin. Najlicz-

niejsze były rodziny Limnephilidae i Phryganeidae. Z jeziorami położonymi na obsza-

rze Polski związane są 172 gatunki zaliczane do 16 rodzin (CZACHOROWSKI 1998), z 

czego najbardziej zasobne w gatunki są rodziny: Limnephilidae, Leptoceridae, Hydrop-

tylidae (przedstawicieli tej rodziny w jeziorze nie zaobserwowano), Polycentropodidae, 

Phryganeidae. W badanym jeziorze wystąpiły zatem taksony przynależące do najlicz-

niejszych rodzin chruścików w Polsce.  

Struktura dominacji rodzin, a w związku z tym także gatunków, może być po-

wiązana z dostępnością pokarmu. Przedstawiciele występujących w jeziorze rodzin są 

fitofagicznymi rozdrabniaczami (Phryganeidae), detrytusofagicznymi lub polifagicz-

nymi rozdrabniaczami (Limnephilidae), drapieżnikami (Polycentropodidae, Leptoceri-

dae), fitofagicznymi i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami i zbieraczami (Leptoceri-

dae). Można zauważyć, iż dominacja drapieżców była najniższa, zgodnie z ogólnymi 

zasadami piramidy troficznej.  

Zebrany materiał nie był pobierany z głębszych partii jeziora (z elodeidów i 

głębiej), przez co rzeczywista liczba gatunków w tym zbiorniku może być większa, a 

także zwiększone mogą być liczebności gatunków elodeidowych. Co prawda ograni-

czenie poboru prób do płytkiego litoralu utrudnia analizy (brak prób z większych głę-

bokości), jednakże jest to metoda prosta i łatwa do zastosowania. W pracy tej zdecydo-

wano się na taką właśnie metodę, aby sprawdzić na ile przydatna może być w standar-

dowym monitoringu jezior, w przypadku którego prostota metodologii jest niezbędna. 

W niniejszych badaniach do gatunku udało się oznaczyć 19 z 26 taksonów. 

Stanowi to ok. 11,5% gatunków Trichoptera związanych z jeziorami Polski. Dla peł-

niejszego zrozumienia czy zaobserwowana liczba gatunków wskazuje na duża bioróż-

norodność, czy wręcz odwrotnie, celowym jest porównanie z wynikami badań z innych 

jezior o podobnym charakterze. 

W jeziorach lobeliowych na terenie Pomorza stwierdzono ogólnie występowa-

nie 50 gatunków, w tym 31 limnebiontów, 8 limnefili i 11 limneksenów (CZACHOROW-

SKI 1998). Przykładowo w badanych zbiornikach znaleziono odpowiednio (CZACHO-

ROWSKI 1994): 
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- Jezioro Cechyńskie Małe – 27 taksonów, najliczniejsze to: Oligotrichia sp., 

Halesus digitatus, Limnephilus flavicornis; 

- Jezioro Cechyńskie Wielkie – 17 taksonów, najliczniejsze to: Halesus digi-

tatus, Limnephilus flavicornis, Molanna angustata; 

- Jezioro Głęboczko – 31 taksonów, najliczniejsze to: Anabolia sp. (laevis?), 

Halesus digitatus, Glyphotaelius  pellucidus, Triaenodes bicolor, Tri-

aenodes conspersus, Ecnomus tenellus, Limnephilus vittatus; 

- Jezioro Kaleńskie – 3 taksony, najliczniejsze to: Triaenodes bicolor, Mysta-

cides azurea; 

- Jezioro Krzemno – 8 taksonów, najliczniejsze to: Limnephilus borealis, My-

stacides azurea; 

- Jezioro Łąkie – 26 taksonów, najliczniejsze to: Anabolia sp. (laevis?), Tri-

aenodes bicolor, Limnephilus binotatus, Limnephilus nigriceps, Mystacides 

azurea, Cyrnus flavidus; 

- Jezioro Modre – 15 taksonów, najliczniejsze to: Limnephilus binotatus, 

Limnephilus politus; 

- Jezioro Pomysko – 14 taksonów, najliczniejsze to: Limnephilus binotatus, 

Limnephilus politus, Ecnomus tenellus. 

 

Dla jezior lobeliowych charakterystyczna była obecność gatunków: Oxyethira 

distinctella, Tricholeiochiton fagesii, Oecetis testacea, Triaenodes conspersus; również 

zaznacza się obecność gatunków reofilnych, czyli preferujących wody dobrze natlenio-

ne (Polycentropus flavomaculatus, Plectrocnemia conspersa, Lype sp.) (CZACHOROW-

SKI 1998). W badanym jeziorze Tyrsko nie stwierdzono obecności żadnego z wyżej 

wymienionych gatunków.  

W jeziorach lobeliowych Pomorza nielicznie występowały gatunki związane z 

siedliskiem elodeidów, takie jak: Cyrnus crenaticornis, Cyrnus flavidus, Leptocerus 

tineiformis; taki stan rzeczy jest związany ze słabym wykształceniem w jeziorach lobe-

liowych tej strefy roślinności wodnej (CZACHOROWSKI 1994). Tego typu zbiorniki czę-

sto i licznie zasiedlane są przez gatunki siedlisk helofitowych: Limnephilus borealis, 

Limnephilus nigriceps, Limnephilus politus, Limnephilus bipunctatus, Trichostegia mi-

nor, Glyphotaelius pellucidus. Powszechne są gatunki typowo występujące w wodach 

dystroficzno – torfowiskowych: Oligotricha striata, Agrypnia varia, Agrypnia obsoleta 

(CZACHOROWSKI 1998). W jeziorze Tyrsko stwierdzono nieliczne występowanie gatun-
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ków o takich preferencjach (były to: Agrypnia pagetana, Agrypnia picta, Agrypnia va-

ria, Agrypnia sp.), zaliczone zostały one do subdominantów i recedentów. W badanym 

zbiorniku znaleziono tylko trzy gatunki związane z jeziorami o typowo niskiej trofii: 

Cyrnus crenaticornis, Cyrnus trimaculatus, Oecetis furva. Pozostałe taksony w więk-

szości mają charakter eurytopowy, zasiedlają wszystkie typy troficzne wód jeziornych. 

Występują też w jeziorze Tyrsko gatunki mające charakter eutroficzny czy drob-

nozbiornikowy. 

Rozpatrując preferencje siedliskowe chruścików badanego zbiornika wodnego 

zauważyć można mniej więcej równą liczbę gatunków typowo elodeidowych (6) jak i 

typowo helofitowych (7). Wystąpiło 5 gatunków preferujących obydwa te siedliska. W 

najmniejszej liczbie (2) wystąpiły gatunki niezarośniętego litoralu. Zależności występu-

jące wśród trichopterofauny badanego jeziora, a mogące świadczyć o charakterze trofii 

tego zbiornika (co się z tym wiąże – czystości jego wód) uwidaczniają się jeszcze bar-

dziej podczas rozpatrywania klas dominacji (a więc też i liczebności) poszczególnych 

gatunków. Jedynym eudominantem był Triaenodes bicolor, gatunek o charakterze eu-

troficzno–drobnozbiornikowym, zasiedlający zarówno helofity, jak i elodeidy. Nieco 

inaczej przedstawia się sytuacja wśród dominantów. W większości dominanci zasiedla-

ją strefę elodeidów (Cyrnus crenaticornis, Cyrnus flavidus, Mystacides longicornis), 

tylko jeden z nich jest gatunkiem typowym dla helofitów (Limnephilus marmoratus). 

Trudno określić sytuację dominanta (Phryganeidae sp. (juv).), trzeba jednak zauważyć, 

iż wszystkie gatunki z jeziora Tyrsko należące do tej rodziny zasiedlają strefę elode-

idów bądź jednocześnie strefy elodeidów i helofitów. Status tego dominanta można in-

terpretować dwojako: albo świadczy o częściowo lobeliowym charakterze jeziora, albo 

o zmianach w kierunku torfowiska lub dystrofii. Pozostałe gatunki dominantów bada-

nego zbiornika oprócz Cyrnus crenaticornis mają charakter bądź eurytopowy (Mystaci-

des longicornis), dystroficzno-torfowiskowy (Limnephilus marmoratus) bądź eutroficz-

ny (Cyrnus flavidus). Nie jest to typowa sytuacja dla jezior lobeliowych, za jakie uwa-

żane jest Tyrsko. Dla jezior tego typu charakterystyczna jest niewielka ilość gatunków 

strefy elodeidowej, zaś licznie występują gatunki helofitów (CZACHOROWSKI 1994). 

Liczna trichopterofauna elodeidów i helofitów jest raczej charakterystyczna dla jezior 

mezotroficznych i eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). Większa liczebność Cyrnus 

crenaticornis niż Cyrnus flavidus jest typowa dla jezior mezotroficznych, ale także dla 

małych jezior o rolniczo–leśnym charakterze zlewni (CZACHOROWSKI 1998), a do takich 

zbiorników Tyrsko można z pewnością zaliczyć. Wysoki stopień dominacji Limnephi-
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lus marmoratus i Mystacides longicornis jest właściwy dla jezior eutroficznych (CZA-

CHOROWSKI 1998). 

Do ciekawych wniosków można dojść porównując gatunki z klasy subdomi-

nantów, stwierdzonych w jeziorze Tyrsko. Zaobserwować można gatunki helofitowe, 

charakterystyczne dla jezior torfowiskowych i dystroficznych (Agrypnia picta) oraz 

drobnych zbiorników (Agrypnia pagetana), a także dla jezior lobeliowych (Limnephilus 

borealis, Limnephilus nigriceps). Pozostałe dwa subdominanty należą do rodzaju Lim-

nephilus, który szeroko rozpowszechniony jest w zbiornikach mezotroficznych i eutro-

ficznych (CZACHOROWSKI 1998). Wśród recedentów obecne były taksony właściwe dla 

wszystkich typów troficznych jezior. 

Na podstawie tych porównań pokusić się można o wyciągnięcie następujących 

stwierdzeń dotyczących fauny jez. Tyrsko: 

1. Gatunki właściwe dla jezior lobeliowych są w zaniku w jeziorze Tyrsko, 

2. W trichopterofaunie zbiornika zaznaczają większy udział gatunki drob-

nozbiornikowe i torfowiskowo–dystroficzne, 

3. W trichopterofaunie zbiornika mają udział gatunki charakterystyczne dla je-

zior mezotroficznych i eutroficznych. 

 

Wysoki stopień współwystępowania gatunków stref helofitów i elodeidów mo-

że świadczyć o zachodzącym procesie eutrofizacji jeziora Tyrsko, gdyż w miarę wzro-

stu trofii (a więc i zmniejszenia przezroczystości wody) strefa elodeidów przesuwa się 

w kierunku strefy helofitów, aż w końcu zanika. W tej sytuacji siedliska te są wzajem-

nie blisko położone, zatem gatunki elodeidowe i helofitowe mają ułatwioną migrację z 

jednego siedliska do drugiego (CZACHOROWSKI 1995, 1998). Na tej podstawie można 

więc wnioskować, że trichopterofauna badanego zbiornika znajduje się w trakcie grun-

townej przebudowy w kierunku eutrofii, a lobeliowe elementy chruścików mają charak-

ter szczątkowy i będą zanikać. 

Do podobnych stwierdzeń dotyczących przekształceń trofii jeziora Tyrsko do-

prowadziły też równolegle prowadzone badania koleopterofauny tegoż jeziora (FREJDA 

2005). W faunie chrząszczy wodnych struktura dominacji oraz charakterystyka syneko-

logiczna była właściwa dla zbiorników drobnych i eutroficznych, znacznie odbiegała od 

elementów stwierdzanych w jeziorach typu lobeliowego. Koleopterofauna jeziora Tyr-

sko jest w trakcie przebudowy z lobeliowego charakteru w kierunku eutrofii (FREJDA 

2005). Wyniki i wnioski z prowadzonych równolegle badań nad dwoma różnymi gru-
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pami owadów wodnych tego samego zbiornika uzupełniają się i potwierdzają nawza-

jem. 
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5. Wnioski 
 

Reasumując badania nad fauną chruścików jeziora Tyrsko, które wcześniej 

uważane było za lobeliowe, można pokusić się o następujące podsumowanie: 

- Trichopterofauna znajduje się prawdopodobnie w trakcie przebudowy w 

kierunku eutrofii, 

- Charakter lobeliowy jest szczątkowy, o czym świadczą niewielkie liczebno-

ści gatunków (recedenci, subdominanci) licznie występujących w jeziorach 

tego typu, 

- Częściowo zachowany jest charakter mezotroficzny, 

- W trichopterofaunie zbiornika zaznaczają obecność gatunki eutroficzne 

(Triaenodes bicolor – wysoki stopień eudominacji, dominanci - Mystacides 

longicornis), 

- Pojawia się fauna drobnozbiornikowa. 

 

Bezpośrednimi przyczynami postępującego procesu eutrofizacji jeziora Tyrsko 

są zapewne: 

- Przekształcenia antropogeniczne zachodzące w zlewni jeziora (działki, ho-

tel, grunty orne), wpływające na zwiększony dopływ nutrietów, 

- Hydrologiczna izolacja zbiornika, 

- Nielegalne wykorzystanie w charakterze rekreacyjnym (dopływ biogenów 

oraz antropogeniczne czynniki zaburzające). 

 

Pośrednimi przyczynami tego procesu mogą być: 

- Włączenie zbiornika do granic administracyjnych miasta Olsztyn, 

- Zaprzestanie ochrony rezerwatowej. 

Chruściki (Trichoptera) są zatem dobrymi bioidykatorami stanu środowiska. 

Można wykorzystać je do szerszego monitoringu ekologicznego jezior, nawet mimo 

braku poławiania prób dragą z większych głębokości, gdyż badania ograniczone tylko 

do strefy płytkiego litoralu dają wiarygodne wyniki, potwierdzone na innych grupach 

owadów. 
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