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WSTĘP 
 

 Chruściki (Trichoptera) – przez wędkarzy nazywane kłódkami, to rząd owadów 

(Insecta) powszechnie występujący na kuli ziemskiej. Swoją łacińską nazwę 

(włoskoskrzydłe) zawdzięczają włoskom pokrywającym skrzydła postaci dorosłych. Część 

swojego życia (okres larwalny) spędzają w wodach śródlądowych.  

Jest to jedna z ważniejszych grup owadów. Do tej pory opisano 11 185 gatunków, w 

tym 642 kopalne (MORSE 1999). Opisane gatunki zgrupowane są w 45 rodzinach, w tym 12 

kopalnych (624 rodzaje obecnie występujące i 107 fosylne). Z całą pewnością nie jest to 

liczba ostateczne, gdyż wciąż opisywane są nowe taksony. Szacuje się, że współcześnie 

występuje ok. 50 tys. gatunków (SCHMID 1984), z których zdecydowana większość 

(szacunkowo ok. 40 tys.) występuje w tropikalnych rejonach w południowo-zachodniej Azji. 

Ilościowo i jakościowo najbogatsza jest trichopterofauna regionu orientalnego (MORSE 1997). 

Fauny półkuli północnej i południowej mimo pewnych podobieństw różnią się miedzy sobą 

znacznie, także na poziomie rodzin. (CZACHOROWSKI & Pietrzak 2003) 

W Europie opisano ponad 900 gatunków, z czego w Polsce do tej pory 

udokumentowano występowanie 288 gatunków z 18 rodzin (CZACHOROWSKI 2002). Wśród 

nich znajdują się już gatunki wymarłe, są też gatunki zagrożone wyginięciem. 

Owady w postaci dorosłej prowadzą lądowy tryb życia. W postaci dorosłej wyglądają 

jak typowe owady latające. Skromnie ubarwione, przypominają często ćmy i podobnie jak 

one chętnie przylatują do światła. Pewna część gatunków chruścików w formie larwalnej 

buduje rurkowate domki, część tworzy sieci łowne. Wielkość larw waha się od 2 do 40 mm. 

Formy imago są przystosowane do zlizywania soków roślinnych. Wśród larw natomiast 

znajdują się drapieżcy, detrytusofagi, fitofagi, gatunki wszystkożerne, u niektórych występuje 

kanibalizm. Pod względem funkcjonalnym wśród larw są aktywni drapieżcy, filtratorzy, 

zdrapywacze, zbieracze, wysysacze i rozdrabniacze.  

 Pod względem ekologicznym larwy również są bardzo zróżnicowane. Zasiedlają 

wszystkie typy wód śródlądowych i niektóre zalewy morskie. Są jednym z najważniejszych 

elementów makrobentosu. W wyborze siedliska wodnego kierują się termiką i bezpośrednio 

związanym z nim zapotrzebowaniem tlenowym. Larwy chruścików wydają się być dobrymi 

bioidytorami. Są liczne w wodach czystych, wraz ze stopniem zanieczyszczenia ich ilość się 

zmniejsza. Nie zasiedlają wszystkich siedlisk rzecznych i potokowych oraz profundalu jezior. 

Stąd też w ocenie jakości wody należy uwzględniać też inne grupy makrobentosu. 

 2 



Duża liczebność larw, relatywnie duży udział w biomasie makrobentosu litoralu, 

obecności wśród większości konsumenckich grup troficznych, znacząca rola w procesach 

obiegu i przetwarzania materii organicznej, to wszystko wpływa na ekologiczne znaczenie 

Trichoptera w jeziorach (CZACHOROWSKI 1998). 

Na występowanie chruścików mają wpływ cechy środowiska wodnego, klimat oraz 

charakter bezpośredniego otoczenia zbiorników wodnych i sam typ zbiornika wodnego, 

wspomniane wcześniej wymagania tlenowe larw powiązane z warunkami termicznymi, trofia 

zbiornika, wysokość nad poziomem morza. 

Na około 260 gatunków chruścików, których obecność w Polsce została stwierdzona 

z jeziorami związanych jest 154 gatunków. Gatunki jeziorne cechują się znaczną 

eurytypowością. W jeziorach zaledwie 22 % gatunków ściśle związanych jest z jeziorami, 

kiedy w strefie rhitralu jest 50 % chruścików ściśle związanych z tym środowiskiem 

(CZACHOROWSKI 1998).  

Trichopterofauna jeziorna cechuje się stosunkowo dużymi zasięgami występowania i 

bardziej północnym rozmieszczeniem (północnopelearktyczne). W faunie jeziornej najwięcej 

gatunków stwierdzono na Pojezierzu Mazurskim (92 gatunki) i Pomorskim (63 gatunki). Na 

fakt ten może mieć również wpływ intensywność prowadzonych badań w tym obszarze 

(CZACHOROWSKI 1998). Obecnie w krajach nadbałtyckich najliczniej reprezentowana jest 

rodzina o północnym charakterze - Limnephilidae. Uważa się, że okres lodowcowy ułatwił tej 

rodzinie migracje i zasiedlanie nowych terenów. Jednak biorąc pod uwagę fakt nasunięcia się 

lądolodu, który całkowicie zniszczył występujące jeziora i ich faunę stąd też uważa się, że 

chruściki są stosunkowo młodym taksonem na tym terenie.  

Dla występowania Trichoptera ważniejsze jest zróżnicowanie siedliskowe od 

specyficznych warunków jezior w porównaniu z innymi zbiornikami. Podobieństwa 

faunistyczne są wyraźnie większe dla jezior różnych regionów, niż między typami jezior 

(CZACHOROWSKI 1998). 

Na temat występowania chruścików na tle siedliskowego zróżnicowania jezior zostało 

napisanych wiele opracowań. Obejmują one często rząd jako całość lub odnoszą się do 

poszczególnych gatunków. Wykazują relatywnie duże związanie chruścików 

z poszczególnymi siedliskami jeziornymi (np. KARASSOWSKA i MIKULSKI 1960, OPALIŃSKI 

1971, GROCHOWSKA-KAMIŃSKA 1989, CZACHOROWSKI i KORNIJÓW 1993). Najlepiej poznana 

jest fauna jezior Pojezierza Mazurskiego (DEMEL 1923, RZÓSKA 1935, CZACHOROWSKI 1989, 

1992, 1993a, 1993b).  
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Mimo to stan poznania fauny chruścików północno-wschodniej Polski jest ciągle 

niewystarczający. Brakuje danych z wielu części tego terenu, informacji z wielu siedlisk 

i środowisk życia larw. Dalsze badania faunistyczne powinny być, więc prowadzone we 

wszystkich wyodrębniających się przyrodniczo i klimatycznie regionach północno-

wschodniej Polski niezbędne są też badania ekologicznego rozmieszczenia larw w różnych 

typach siedlisk (CZACHOROWSKI 1994). 

W trakcie eutrofizacji jezior można zaobserwować pewną zależność: w pierwszej 

kolejności eliminowane są gatunki związane ze strefą elodeidów, oraz gatunki reofilne 

związane z dnem piaszczystym i kamienistym (CZACHOROWSKI 1998).  

W jeziorach oligotroficznych, górskich dominują gatunki reofilne. W tego typu 

jeziorach (np. jez. Hańcza) na dnie kamienistym spotyka się Polycentropus flavomaculatus, 

Potamophylax latipennis, Halesus digitatus, Goera pilosa, poza tym w strefie elodeidowej 

występują Cyrus crenaticornis, C. flavidus, Athripsodes aterrimus, na dnie piaszczystym: 

Athripsodes cinereus, Ceraclea annulicornis. W miarę starzenia się jezior, wzrostu trofii 

pojawiają się nowe siedliska a w strukturze gatunkowej zaczynają dominować gatunki 

Leptoceridae: Mystacides, Athripsodes, Triaenodes, Ceraclea, Oecetis (CZACHOROWSKI 

1998). 

Dla jezior mezotroficznych typowe są gatunki strefy elodeidowej. Liczniej występuje 

Cyrus crenaticornis w porównaniu do C. flavidus. Liczne są: Anabolia sp., wiele gatunków 

z rodzaju Limnephilus, Glyphotaelius pellucidus, Leptocerus tineiformis, Athripsodes 

aterrimus, gatunki z rodzaju Mystacides, Agraylea multipunctata, Oxyethira spp., Cyrus 

trimaculatus, Goera pilosa, Lype reduta, L. phaeopa. W dobrze rozwiniętym litoralu 

piaszczystym: Ceraclea annulicornis, Athripsodes cinereus, Molarna angustata, na 

kamieniach obecny jest Tinodes waeneri oraz Psychomyia pusilla. (CZACHOROWSKI 1998) 

  Prawie wszystkie jeziora, które możemy spotkać na terenie Polski są pochodzenia 

polodowcowego. Największe skupienia jezior występują na Pojezierzu Pomorskim, 

Pojezierzu Mazurskim, Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim i Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim. 

 W Polsce dominują jeziora małe o powierzchni kilku hektarów i niezbyt głębokie. 

Łącznie jezior o powierzchni równej lub większej od 1 hektara jest ok. 10 tysięcy (tj. ponad 

50 %). Jeziora o powierzchni 100 – 1000 ha stanowią 5,7 % ogólnej liczby jezior. 

Dużych jezior o niskiej trofii jest w Polsce niewiele. Wśród jezior objętych w 2002 

roku badaniem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego przez WIOŚ w Olsztynie 

cztery zbiorniki: Babięty Wielkie (pow. 250,4 ha), Mielno (pow. 362,8 ha), Pluszne (pow. 
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903,3 ha) i Serwent (pow. 244,3 ha) zakwalifikowano do I kategorii podatności na degradację, 

a wody tych jezior cechuje dobry stan troficzny, plasujący je w II klasie czystości. Dziewięć 

jezior wykazuje przeciętną, odpowiadającą II kategorii, podatność na degradację. Sześć z nich 

posiada wody obniżonej, III klasy czystości. Jezioro Łaśmiady, Dadaj, Sasek Wielki o 

podobnych parametrach posiadają wody III klasy czystości, jezioro Bełdany jest silnie 

zeutrofizowane, Łagodne jest jeziorem pozaklasowym. Do drugiej klasy czystości należą 

jezioro Święcajty, Łaśmiady, Gołdapiwo, Mokre. 

Procesy eutrofizacji przyśpiesza dodatkowo gospodarka człowieka (niewłaściwe 

korzystanie z miejsc biwakowych, używanie detergentów, zaśmiecanie brzegów, 

niekontrolowana gospodarka rybacka), która przy niekorzystnych parametrach zlewniowych 

może doprowadzić w bardzo szybkim czasie doprowadzić do degradacji. 

 Jezioro Pluszne wykorzystywane jest jako obiekt edukacyjny. Ukazał się krótki 

przewodnik po programach edukacyjnych, napisany dla potrzeb OSW ZHP „Perkoz” pt.: 

„Świat bezkręgowców jeziora Pluszne” (BIESIADKA 2003). Znajduje się tam krótka 

charakterystyka jeziora z informacją na temat organizmów, które możemy w nim spotkać. 

Najlepiej jednak została jak do tej pory poznana ichtiofauna, gdyż miejsce to jest chętnie 

odwiedzane przez rybaków. Informacje dotyczące ulubionych siedlisk poszczególnych 

gatunków ryb regularnie ukazują się na stronach internetowych (xxxix) 

 

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników wstępnych badań nad 

poznaniem składu gatunkowego Trichoptera jeziora Pluszne. Jest ona częścią 

kompleksowych badań nad siedliskowym rozmieszczeniem chruścików jezior Polski, 

prowadzonych w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. Praca będzie 

również wykorzystywana dla celów dydaktycznych Ośrodka Szkoleniowo – 

Wypoczynkowego „PERKOZ”.  
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MATERIAŁ I METODY 
 

Badaniem trichopterofauny objęto jezioro Pluszne, które zgodnie z podziałem 

fizjogeograficznym Polski (KONDRACKI 1996) znajduje się w prowincji Niżu 

Wschodniobałtycko-Białoruskiego, podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego, 

makroregionie Pojezierza Mazurskiego, mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego, 

Administracyjnie jezioro znajduje się na terenie powiaty olsztyńskiego w gminie Stawiguda. 

Pojezierze Mazurskie prawie w całości mieści się w granicach województwa 

warmińsko-mazurskiego. Zachodnia część Pojezierza Mazurskiego to Pojezierze Olsztyńskie 

zajmuje pow. ok. 3820 km2. Od północy sąsiaduje z Równiną Ornecką, Wzniesieniami 

Górowskimi i Równiną Sępopolską, od południa z Równiną Mazurską i Garbem Lubawskim, 

od zachodu z Pojezierzem Iławskim od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim. Pojezierze 

Olsztyńskie tworzy siedem koncentrycznych łuków morenowych rozłożonych po wschodniej 

i zachodniej stronie Łyny. Największe kompleksy leśne w części południowej - Puszcza 

Nidzka i w zachodniej części - Lasy Taborskie. Na terenach leśnych utworzono bardzo dużo 

rezerwatów i obszarów chronionych. 

Niż warmińsko-mazurski jest jedynym w Europie miejscem, gdzie spotykają się dwa 

elementy flory północno-wschodniej-borealnej z zachodnio-atlantycką. Świat zwierzęcy pod 

względem gatunków jest równie bogaty jak roślinny. Powstały, więc także rezerwaty fauny. 

W powiecie olsztyńskim znajduje się 12 rezerwatów przyrody, zajmujących 3300 ha oraz 14 

użytków ekologicznych o powierzchni 673 ha. Liczne pomniki przyrody występują w postaci 

ciekawych głazów i drzew pojedynczych występujących w grupach i alejach. Cechą 

charakterystyczną jest duża lesistość powiatu - ponad 36% powierzchni powiatu, przy 

średniej krajowej 28%. Dominuje sosna, świerk, dąb, buk, brzoza, olcha. (http://www.powiat-

olsztynski.pl/srodowisko.htm) 

Krajobraz polodowcowy pojezierza jest rezultatem ostatniego zlodowacenia zwanego 

bałtyckim, fazy pomorskiej, oraz epoki polodowcowej - holocenu (PIAŚCIK 1996). 

W centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego położony jest powiat Olsztyński, który 

cechuje się różnorodnością form terenu z dużą ilością jezior i lasów typowych dla krajobrazu 

młodoglacjalnego, związanego z postojem i recesją lądolodu ostatniego zlodowacenia Wisły. 

Między wzniesieniami a obniżeniami różnice wysokości sięgają do 30 m. W budowie 

geologicznej powiatu dominują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie, będące 

wynikiem działań lodowca. Wyróżnić tu można osady piaszczysto – żwirowe, które powstały 

w wyniku działalności lodowca i wód polodowcowych oraz osady morenowe powstałe 
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w     wyniku akumulacyjno-erozyjnej działalności lodowca (http://www.powiat-

olsztynski.pl/srodowisko.htm). W przypadku utworów plejstoceńskich są to różnego rodzaju 

utwory morenowe (gliny, piaski noglinowe, piaski całkowite, żwiry zwałowe), utwory 

pochodzenia wodnego (piaski i żwiry sandrowe, piaski i żwiry akumulacji szczelinowej, pyły 

i iły zastoiskowe), utwory eoliczne (piaski wydmowe). Utwory holoceńskie reprezentowane 

są przez: utwory aluwialne (w dolinach rzek), zboczowe (deluwia glebowe), organiczne 

(mursze, torfy) (Raport...1994).  

Na terenie powiatu znajduje się 155 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Zajmują one 

łącznie powierzchnię 11.730 ha, co stanowi ponad 4% ogólnej powierzchni powiatu. Do 

największych jezior należą: J. Pluszne, J. Łańskie, J. Dadaj, J. Luterskie, J. Wulpińskie J. 

Wadąg, J. Maróz. Duże walory turystyczno-przyrodnicze zadecydowały o objęciu niektórych 

jezior strefą ciszy. Należą do nich: Jez. Giłwa, Zyzdrój Wielki, Klimut, Łańskie, Pluszne, 

Serwent, Wulpińskie, Pisz, Sarong, Tumińskie, Wadąg. (http://www.powiat-

olsztynski.pl/srodowisko.htm) 

Sam obszar gminy Stawiguda jest objęty ekologicznym systemem obszarów 

chronionych, który tworzą zlewnia Pasłęki z jeziorem Wulpińskim, Wymój i Plusznym, 

zlewnia Łyny z jeziorami Bartąg, Kielarskim, Ustrychem i Łańskim oraz kompleksy lasów o 

charakterze puszczańskim. Stawiguda leży wśród dużych kompleksów leśnych, które zajmują 

54% powierzchni. Gmina ma największą tzw. jeziorność w powiecie - 13,7 % zajmują wody. 

Na powierzchni 1798 ha utworzono rezerwat "Las Warmiński", z przełomem Łyny oraz 

stanowiskami rzadkich roślin i zwierząt (http://www.powiat-olsztynski.pl/stawiguda.htm). 

 

Klimat obszaru Pojezierza Mazurskiego cechuje duża zmienność zjawisk pogodowych 

wynikająca ze ścierania się strefy klimatu morskiego i kontynentalnego. W stosunku do 

ogólnych warunków klimatycznych panujących w Polsce, cechuje się niższymi 

temperaturami, krótszym okresem wegetacyjnym (195-200 dni) i wyższymi opadami 

atmosferycznymi (600-700 mm). (http://www.powiat-olsztynski.pl/srodowisko.htm) 

 

Jez. Pluszne jest jednym z największych jezior tego obszaru. Jego powierzchnia 

wynosi 903,3 ha, a głębokość maksymalna 52,0 m przy średniej głębokości 14,9 m. Linia 

brzegowa jeziora bardzo rozwinięta tworzy wiele zatok i półwyspów. Jedna z zatok, 

zachodnia długa i wąska bywa wyodrębniana jako Pluszne Małe. Na jeziorze znajdują się trzy 

wyspy: największa o powierzchni około 4 ha leży na plosie naprzeciwko wsi Pluski (płaska, 

zadrzewiona) tzw. „Ptasia Wyspa”, pozostałe są mniejsze (po około 0,2 ha) płaskie i 
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bezdrzewne, porośnięte przez trzciny. Rzeźba dna jest bardzo urozmaicona, z licznymi 

głęboczkami i górkami podwodnymi, zwłaszcza w części południowo-wschodniej. 

Południowe brzegi jeziora są wysokie, miejsce strome, zachodnie pagórkowate, pozostałe 

płaskie niekiedy wyniesione. W bezpośrednim otoczeniu jeziora znajdują się duże kompleksy 

leśne, o urozmaiconym drzewostanie z przewagą sosny. Przeważa dno piaszczyste z 

detrytusem. 
Do jeziora dopływają drobne cieki z obrzeży oraz z kompleksu jezior: Staw, Niskie, 

Wysokie. Z południowego krańca wypływa strumień prowadzący wody do jeziora Poplusz 

i dalej do rzeki Marózki (WALUTA i CHMIELEWSKI 1999). W lesie między jez. Pluszne i 

Miodówko, znajduje się połączenie wodne jez. Plusznego z jez. Miodówko i rzeką Pasłęką. 

Zostało ono utworzone ponad sto lat temu. Jezioro Pluszne, najwyżej położone w tej części 

Poj. Olsztyńskiego, duże, zasobne w wodę służyło do zasilania w wodę stawy hodowlane 

utworzone w naturalnych zagłębieniach terenu. Obecnie wlot ten jest zamulony, kanał jednak 

wciąż jest wykorzystywany do uzupełniania ubytków powstałych na skutek pobierania wody 

dla potrzeb ogrodów działkowych w jeziorze Miodówko (JURAK 2002) (TO UMIESCIC W 

PISMIENNICTWIE: (2002-10-07) (www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/index.html) 

Jezioro jest słabo zarośnięte. Roślinność wynurzona występuje bardzo 

nierównomiernie, jedynie w części północnej i u brzegów zachodnich jest bardziej obfita 

i zwarta. Przeważają trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona porasta ławicę wokół linii 

brzegowej; bujniej występuje u wschodnich brzegów, szczególnie w sąsiedztwie Plusk i na 

południe od wsi. Najliczniej występują rdestnica pływająca oraz w zatokach grzybień i grążel 

(z roślin o liściach pływających), a wśród zanurzonej przeważają ramienice, rogatek 

i moczarka kanadyjska (WALUTA i CHMIELEWSKI 1999).  

Ze względu na występujące tam ptactwo, jezioro jest objęte strefą ciszy. Na półwyspie 

swoje miejsce gniazdowania ma rzadki ptak – kania. Ponadto można zaobserwować obecność 

perkozów, kormoranów, ptaków drapieżnych.  

Jezioro Pluszne kwalifikowane jest do drugiej klasy czystości i do klasy pierwszej 

podatności na degradację. Najsłabiej zeutrofizowana jest centralna część jeziora na południe 

od największej wyspy (odpowiada I klasie czystości). Trofia jeziora jest wyższa w zatokach 

oddzielonych płyciznami od głównego zbiornika (Raport...2002). 
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Ryc. 1. Mapa jeziora Plusze 
 

Fotografie stanowisk zostały pobrane ze stron internetowych: 

http://www.jezioro.com.pl/. Fotografie nr 5, 6 i 9 zostały wykonane przez Rafała Klepacza. 
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Opis stanowisk 
 

Stanowisko 1 

 
Fot. 1. Stanowisko 1  

Prawa strona przystani OSW „Perkoz”. 

 

Dno kamieniste, niezarośnięte. Występuje rogatek i wywłócznik, opadłe liście, 

kamienie, gałęzie. Na brzegu pojedyncze drzewa. Próby z głębokości ok. 30 cm, zbierane w 

miesiącach od maja do października. 

 

Stanowisko 2 

 

 To samo miejsce kilka metrów dalej w głąb zatoki. Próby z głębokości ok. 1 m. Dno 

z dużą ilością detrytusu. Zauważono obecność wywłócznika, rogatka, glicerii. Próby 

pobierano w maju 2002 i październiku 2003 roku. 
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Stanowisko 3 

 

Fot. 2. Prawy brzeg Półwyspu Waszeta (stanowisko 2) 

 

Dno kamieniste, niezarośnięte, brzeg zadrzewiony, głębokość do 20-30 cm. Na dnie 

były niewielkie ilości detrytusu i gałęzi. Okres badań obejmował maj 2002 oraz lipiec 2003. 

  

Stanowisko 4 

 
Fot. 3. Prawy brzeg Półwyspu Waszeta (stanowisko 3) 

 
Dno w niektórych miejscach było muliste. Pasmo trzcin szerokości kilku metrów, 

wywłócznik, rogatek, gałęzie, opadłe liście. Brzeg porośnięty przez olsze. Próby pobierane w 

maju, lipcu i październiku. 
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Stanowisko 5 

 
Fot. 4. Lewa strona zatoki Harcerskiej w pobliżu stanowiska 5 

 

Dno muliste. Miejsce zacienione. Gruba warstwa detrytusu. Gałęzie, wywłócznik, 

rogatek, brzeg zarośnięty, gliceria. Zbiór prób odbywał się w październiku. 

 

Stanowisko 6 

 
Fot. 5. Widok na jezioro. Po prawej stronie znajduje się Zatoka Harcerska 

 

 Dno muliste. Próby z głębokości ok. 1 metra. Gruba warstwa szczątków 

organicznych. Wywłócznik, rogatek, gałęzie. Widoczny na zdjęciu zacieniony obszar po 

prawej stronie jest miejscem pobierania prób. Próby zbierano w październiku. 
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Stanowisko 7 

 
Fot. 6. Zatoka Harcerska 

(Lewa odnoga - Stanowisko 7) 

 

Dno piaszczyste. Pojedyncze drzewa na brzegu, trzciny, sit, opadłe liście, gałęzie. 

Próba z głębokości ok. 30 cm. Próby pobierano w maju. 

 

Stanowisko 8 

 
Fot. 7. Widok na Zatokę Księżycową (stanowisko 8) 

 

 Dno piaszczyste. Miejsce zacienione, w pobliżu trzciny, gliceria, sit, wywłócznik, 

rogatek, nimfeidy. W miejscu pobierania próby gałęzie, opadłe liście, kamienie. Próby 

zbierane były w lipcu. 
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Stanowisko 9 

 
Fot. 8. Zatoka Zakochanych (stanowisko 9) 

 

 Dno piaszczyste, detrytus, gałęzie, nimfeidy, w pobliżu pas trzcin, najpłytszy litoral 

niezarośnięty. Wszystkie Trichoptera znaleziono w lipcu. 

Stanowisko 10 

 
Fot. 9. Brzeg znajdujący się na wprost przystani OSW „PERKOZ”  

(Stanowisko10) 
 

Gruby detrytus, brzeg zadrzewiony, gałęzie, w niewielkim oddaleniu trzcinowisko. 

Dużo szczątków organicznych, opadłych liści. Na brzegu drzewa. Liczne zanurzone gałęzie, 

wywłócznik. Miejsce zacienione. Trichoptera na tym stanowisku łowiono w miesiącu 

wrześniu. 

 14 



 

Stanowisko 11 

 
Fot. 10. Widok z lotu ptaka. 

Po lewej stronie tzw. „Bycza wyspa”, po prawej - panorama wsi Pluski. 

 

 Dno piaszczyste z drobnymi kamieniami, pojedyncze drzewa na brzegu. Brzeg 

niezarośnięty. Okolice wsi Pluski. Próby pobierane były pod koniec września. 

 

Stanowisko 12 

 
Fot. 11. Największa wyspa na jeziorze, określana jako „Bycza wyspa” 

(stanowisko 12). 
 

 Dno piaszczysto- kamieniste. W pobliżu miejsca pobierania prób szeroki pas trzcin, 

gałęzie. Miejsce dobrze nasłonecznione. Próby zbierane były pod koniec września. 
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Stanowisko 13 

 
Fot. 12. Prawa strona cypla (stanowisko 13). 

 

 Dno piaszczyste z drobnymi kamieniami, lekko zacienione przez olsze, gałęzie, 

najpłytszy litoral niezarośnięty. Trichoptera zbierane były w miesiącach maju i lipcu. 

 

Stanowisko 14 

 
Fot. 13. Lewa strona cypla (stanowisko 14) 

 

 Dobrze nasłonecznione. Dno piaszczysto-kamieniste. W pobliżu szerokiego pasma 

trzcin (4m). Próby pobierano w maju, lipcu i październiku. 
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Stanowisko 15 

 
Fot. 14. Małe Pluszne (stanowisko 15). 

 

Dno niezarośnięte, brzeg zadrzewiony, olsze. Próby z głębokości do ok. 30 cm. Dno 

piaszczyste z detrytusem. Chruściki na tym stanowisku zbierane były w maju. 

 

Stanowisko 16 

 
Fot. 15. Stanowisko 16 u ujścia Zatoki Księżycowej. 

 

Dno muliste, detrytus, gałęzie. Trzciny i sitowie, wywłócznik, rogatek, gliceria. Brzeg 

porośnięty przez olsze. Próby zbierane były w ostatnim tygodniu października. 
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Opis metod zbioru oraz zawartości materiału 

 
W analizie wykorzystano materiał zebrany samodzielnie w okresie lipiec-październik 

2003, oraz materiał pobrany w maju 2002 roku w ramach zajęć terenowych. Trichoptera 

łowiono ręcznym czerpakiem hydrobiologicznym o obręczy trójkątnej. Zebrany materiał 

przechowywano w 70% alkoholu w probówkach opatrzonych etykietą zawierającą opis 

stanowiska i datę połowu. Część prób została pobrana metodą „na upatrzonego”. 

Materiał obejmuje 490 osobników, należących do 28 taksonów zebranych na 16 

stanowiskach. Przy oznaczeniach posługiwano się dostępnymi kluczami, wykorzystując 

binokular. 

Przy niektórych larwach nie udało się oznaczyć do gatunku. W tych konkretnych 

przypadkach poprzestano na określeniu rodzaju (Anabolia sp., Halesus sp., Limnephilus sp.). 

 
Zastosowanie metody analizy materiału i metody statystyczne 

 

Dominację wyliczano ze wzoru: 

  

%100
N
nDi =  

 

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Klasy dominacji przyjęto za BIESIADKĄ (1980) gdzie: 

Eudominanci – liczebność powyżej 10%, 

Dominanci – 5,01-10%, 

Subdominanci – 2,01-5%, 

Recedenci – poniżej 2%. 

 

Frekwencję na stanowiskach wyliczamy ze wzoru: 

%100
S
sFi =  
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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. 

 

 

Podobieństwa faunistyczne wyliczano wg znanej formuły Jaccarda za pomocą programu 

BIODIVERSITY 

 

Różnorodność biologiczną wyliczono za pomocą programu BIODIVERSITY 

wykorzystującego formułę Shannona-Weavera: 

 

∑
=

=














=−
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10log
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ii

N
n

N
n

 

 

gdzie: 

S  - liczba gatunków, 

ni - liczebność i-tego gatunku, 

N - łączna liczebność wszystkich gatunków 
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WYNIKI 
 

Część autekologiczna 
 

Rodzina: Limnephilidae 
 

Rodzina najpowszechniejsza i najliczniej występująca w Polsce (99 gatunków). 

Większość larw jest detrytusożerna, zaś rozwój larw jest najintensywniejszy jesienią i zimą. 

 

Anabolia sp. (laevis – furcata) 

Materiał: 

Znaleziono 231 osobników. W okresie maj - sierpień występował licznie na brzegach 

wszystkich badanych stanowisk i siedlisk. 

Gatunek nie został dokładnie oznaczony. 

A. laevis (Zetterstedt, 1840) 

Limnebiont. Larwy występują w strefie helofitów na brzegu zadrzewionym, we 

wszystkich typach jezior (poza dystroficznymi). Jest to gatunek pospolicie występujący w 

jeziorach całej Polski. W Europie występuje w Karpatach, środkowoeuropejskich i 

zachodnioeuropejskich równinach. Larwy spotykane w rhitralu, potamalu i jeziorach 

(BOTOSANEANU i MALICKY 1978). 

 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Materiał: 

Znaleziono 18 larw i 1 osobnika dorosłego. Najwięcej osobników (15) stwierdzono na 

stanowisku 16 charakteryzującym się dnem mulistym, z grubym detrytusem, gałęzie, trzciny, 

sitowie, wywłócznik, rogatek, gliceria. Jedną larwę znaleziono na dnie piaszczystym 

(stanowisko 7). Jedną formę imago znaleziono w pobliżu stanowiska 15. Po jednej na 

stanowisku 6, oraz na stanowisku 2, które charakteryzują się dnem mulistym. Na wszystkich 

tych stanowiskach stwierdzono obecność detrytusu, gałęzi. 

Ekologia: 

Limnefil, larwy preferują drobne zbiorniki śródleśne, występują w prawie wszystkich 

typach jezior. Gatunek eurosyberyjski, spotkany w jeziorach śródleśnych na dnie z opadłymi 

liści. Na Pojezierzu Mazurskim złowione w kilku jeziorach: Czarne, Skanda, Narckie, 

Warchałdzkie, Redykajny, Kośno, Mikołajskie, Wigry, Mamry, wśród trzcin i w napływach 

najpłytszego litoralu. W Dolinie Biebrzy larwy łowione w torfiankach i astatycznych 
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zbiornikach śródleśnych. Częsty w drobnych zbiornikach śródleśnych Pojezierza 

Mazurskiego (CZACHOROWSKI 2002). 

 

Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

Materiał: 

Stanowi 8 larw, zebranych na stanowiskach 1; 3; 8; 13; Preferował dno piaszczysto – 

kamieniste, z obecnością gałęzi. 

Ekologia: 

Limnefil, potamofil, gatunek reofilny. Larwy preferują brzeg zadrzewiony i dno 

niezarośnięte, występują w jeziorach ciągu harmonicznego i przepływowych. Larwy często i 

licznie łowione w jeziorach lobeliowych Poj. Pomorskiego. Często spotykano larwy w 

jeziorach Pojezierza Mazurskiego, najczęściej śródleśnych, zdecydowanie najliczniej na dnie 

niezarośniętym, sporadycznie w szuwarach i elodeidach. Stwierdzono występowanie w 

stawach tatrzańskich (RIEDEL 1962). Gatunek euroazjatycki, zasiedlający całą Europę, larwy 

spotykane w strumieniach, rzekach i jeziorach (BOTOSANEANU i MALICKY 1978). 

 

Halesus radiatus (Curtis, 1834) 

Materiał: 

Zebrano 5 larw i 3 imagines, na trzech stanowiskach o dnie piaszczysto – kamienistym 

(stanowiska 1,13,14). Osobniki dorosłe znaleziono w październiku w pobliżu stanowiska 1. 

Ekologia: 

Limneksen, zasiedla strumienie i rzeki, występuje w prawie całej Europie. Larwy 

stwierdzane w jeziorach oligotroficznych. 

 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał: 

Znaleziono 66 larw na czterech stanowiskach (1,2,4,15).. Były to stanowiska o dnie 

piaszczysto - mulistym, z obecnością rogatka, wywłócznika, detrytusu, gałęzi. 

Ekologia: 

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

detrytusem, spotykany we wszystkich typach jezior oraz wodach słonawych (BOTOSANEANU i 

MALICKY 1978).  

Gatunek eurosyberyjski nie występuje w Hiszpanii i Islandii. Często spotykany w 

jeziorach Pojezierza Mazurskiego, w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, śródleśnych i 
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zanikających, torfowiskowych, najliczniej wśród trzcin i roślinności szuwarowej, także na 

gałęziach i kłodach, czasami wśród osoki w litoralu zanikającym. W niektórych jeziorach 

występował w klasie eudominantów (np. w jeziorze Skanda). W Dolinie Biebrzy łowiony w 

ciekach, torfiankach i śródleśnych drobnych zbiornikach, rzadziej w starorzeczach. Na 

Pojezierzu Pomorskim larwy często spotykane w jeziorach lobeliowych i jeziorach 

eutroficznych Niziny Szczecińskiej. 

 

Limnephilus fuscicornis (Rambur, 1842) 

Materiał: 

Znaleziono na ośmiu stanowiskach 38 larw w próbach pobranych w lipcu i późnym 

październiku. Stanowiska charakteryzowały się obecnością detrytusu, gałęzi, wywłócznika, 

rogatka, glicerii, trzcin, situ. 

Ekologia: 

Limnebiont. Preferuje płytki litoral zadrzewionych brzegów jezior ciągu 

harmonicznego. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w południowej Europie i Islandii. 

Larwy spotykane w jeziorach i zarośniętych odcinkach rzek (BOTOSANEANU i MALICKY 

1978). Larwy występują od jesieni do wiosny (CZACHOROWSKI, dane nie publikowane). 

 

Limnephilus lunatus (McLachlan, 1865) 

Materiał: 

Złowiono łącznie 11 osobników, na stanowiskach 4, 9, 13, 14, 15. Dno piaszczyste, 

opadłe liście, gałęzie, trzciny. 

Ekologia: 

Potamofilny limnefil, Gatunek euroazjatycki, preferuje strefę helofitów, wykazywany 

dla jezior eutroficznych, politroficznych i starorzeczy (CZACHOROWSKI 1998). 

Siedlisko: 

Szuwary, najpłytszy litoral, gałęzie, dno z grubym detrytusem, oczerety, elodeidy. 

 

Limnephilus marmoratus (Curtis, 1834) 

Materiał: 

Znaleziono jedną larwę na stanowisku o dnie mulistym z dużą ilością detrytusu 

(stanowisko 16). 

Ekologia: 
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Limnebiont, uważany za acidotolerancyjny (Leuven et al. 1987). Larwy zasiedlają 

strefę helofitów i brzegi zadrzewione, dno z grubym detrytusem, wykazywane dla jezior ciągu 

harmonicznego i dysharmonicznego (CZACHOROWSKI 1998). Larwy spotykane w jeziorach w 

strefie rhitralu, zarosłych odcinkach rzek oraz wodach słonawych (BOTOSANEANU i MALICKY 

1978). Gatunek europejski, nie wstępuje w południowo-wschodniej Europie, Arktyce i 

Islandii. W Polsce pospolity na niżu (TOMASZEWSKI 1965).  

 

Limnephilus politus (McLachlan, 1865) 

Materiał: 

Znaleziono jedną larwę na stanowisku 5 na dnie mulistym z detrytusem. 

Ekologia: 

Limnebiont preferujący dno z grubym detrytusem. Larwy spotykane w zarośniętych 

częściach rzek, w strefie rhitralu oraz wodach słonawych (BOTOSANEANU i MALICKY 1978) w 

małych jeziorkach śródleśnych i jeziorach lobeliowych, zasiedlają strefę helofitów oraz 

elodeidów (CZACHOROWSKI 1998). 

Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w połodniowej części Europy i Islandii. 

 

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

Materiał: 

Znaleziono 3 larwy na jednym stanowisku (stanowisko 16) o dnie mulistym z 

obecnością detrytusu, glicerii, rogatka. 

 

Ekologia: 

Reofilny limnefil preferujący litoral bagienny i zanikający, występują w strefie 

helofitów, spotykane w jeziorach wszystkich typów i wodach słonawych (BOTOSANEANU i 

MALICKY 1978).  

Gatunek holarktyczny, nie występuje w Islandii. Pospolity w całej Polsce 

(TOMASZEWSKI 1965). Na Pojezierzu Mazurskim stosunkowo liczne w jeziorze Redykajny 

(litoral zanikający) oraz jez. Skanda, larwy obecne w gliniankach, zbiornikach 

torfowiskowych, jeziorkach zanikających oraz jeziorach eutroficznych, głównie wśród trzcin, 

czasami mannie, napływkach, wśród osoki (litoral bagienny i zanikający), sporadycznie w 

Dolinie Biebrzy i Narwi larwy łowiono w starorzeczach, licznie w stawach dolinnych i 

eutroficznych Karkonoszy. Na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim larwy w niewielkiej 

liczbie złowiono wśród trzcin (CZACHOROWSKI 1998). 
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Rodzina: Polycentropodidae 

 
Larwy są drapieżnikami, budują sieci łowne oraz „nici sygnalizacyjne”. W Polsce do 

tej pory udokumentowano obecność 15 gatunków (CZACHOROWSKI 2003). 

 

Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) 

Materiał: 

Zebrano jedna larwę (stanowisko 1), na dnie piaszczysto-kamienistym, z obecnością 

opadłych liści, wywłócznika, gałęzi. 

Ekologia: 

Limnebiont o rozmieszczeniu nizinnym i tylko wyjątkowo spotykany w górach 

występuje w całej Europie. Gatunek preferuje jeziora mezotroficzne oraz strefę elodeidów, 

dno muliste, szuwary, oczerety, rzadko w helofitach i rdestnicach (CZACHOROWSKI 2003). 

Zanika w jeziorach o wyższej trofii. 

 

Cyrnus flavidus (McLachlan, 1864) 

Materiał: 

Znaleziono jedną larwę na stanowisku 4 charakteryzującym się dnem mulistym z 

obecnością wywłócznika, rogatka, gałęzi, opadłych liści, pasma trzcin. 

Ekologia: 

Limnebiont, preferuje elodeidy i jeziora eutroficzne, acidotolerancyjny. Preferuje, dno 

muliste w strefie elodeidów. Gatunek eurosyberyjski niewystępujący w południowej Europie i 

Islandii pospolicie występuje w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, jeziorach mezotroficznych 

i eutroficznych, ale spotykany również w wodach oligotroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 
Rodzina: Molannidae 

 

W faunie Polski obecnie są 3 gatunki. Larwy budują domki z piasku. 

 

Molanna angustata (Curtis, 1834) 

Materiał: 

Złowiono 26 osobników (larw i imagines), na pięciu stanowiskach (1,13,14,15,16). 

Larwy wybierały siedliska piaszczysto – kamieniste z opadłymi liśćmi. 
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Ekologia: 

Limnebiont. Larwy występują w jeziorach, roślinności rzek i estuariach 

(BOTOSANEANU i MALICKY 1978). Preferują dno piaszczyste pokryte detrytusem, choć można 

je spotkać również na dnie mulistym. Larwy są polifagami zbieraczami. Larwy Molanna 

angustata stanowczo preferują spokojne brzegi wód, gdzie są osłonięte od wiatru i 

nienarażone na gwałtowne ruchy wody. W wodach stojących związany jest on z różnymi 

miejscami: najpłytszym litoralem pozbawionym roślinności; osłoniętymi od wiatru, np. przez 

trzcinę, pałki, oczeret jeziorny oraz w pobliżu zatopionych pniaków lub gałęzi (EDYTA 

SERAFIN); 
Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w południowej Europie (obszar 

śródziemnomorski, Bałkany) oraz Islandii. Pospolity we wszystkich jeziorach Polski 

(CZACHOROWSKI 1998).  

 
Rodzina: Goeridae 

 
W Polsce do tej pory stwierdzono występowanie 6 gatunków. Domki larw zbudowane 

są z części mineralnych, obciążone po bokach większymi kamyczkami. Najliczniej występują 

w strefie strumieniowej i potokowej. Larwy Goeridae żywią się glonami, które zdrapują z 

kamieni. (CZACHOROWSKI 2003) 

 

Goera pilosa (Fabricius, 1775) 

Materiał: 

Zebrano 9 larw. Jedną na stanowisku 3, 12 i 14, dwie na stanowisku 13 i cztery na 

stanowisku 10. Wszystkie znalezione na stanowisku 10 larwy miały nie typowe dla swojego 

gatunku domki. W wyborze siedliska preferował płycizny dna piaszczysto – kamienistego z 

opadłymi liśćmi. 

Ekologia: 

Limnefil, gatunek reofilny. Larwy preferują dno kamieniste najpłytszego litoralu oraz 

brzeg zadrzewiony jezior o niższej trofii (CZACHOROWSKI 1998). Larwy zasiedlają strefę 

rhitralu i potamalu, jeziora i estuaria morskie (BOTOSANEANU i MALICKY 1978). Gatunek 

obecny w całej Europie. 

 
Rodzina: Leptoceridae 
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Rodzina skupia 38 gatunków. Wszystkie larwy budują domki. Larwy z rodziny 

Ceraclea odżywiają się gąbkami. 

 

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał: 

Znaleziono tylko jedną larwę na stanowisku 1, charakteryzującym się dnem 

piaszczystym z kamieniami, detrytusem, gałęziami. 

Ekologia: 

Limnebiont, występuje w strefie elodeidów i helofitów. Preferujący jeziora i 

eutroficzne i starorzecza, obecny także w innych jeziorach ciągu harmonicznego. Gatunek 

euroazjatycki, nie występuje w Islandii, larwy spotykane w jeziorach, roślinności rzek i 

estuariach (BOTOSANEANU i MALICKY 1978). W Polsce głównie na nizinach (TOMASZEWSKI 

1965). Często i licznie spotykane w jeziorach Pojezierza Mazurskiego. Licznie spotykano 

larwy także w roślinności helofitowej i na dnie niezarośniętym. Masowo łowione w 

starorzeczach Doliny Narwi i Biebrzy. Liczny w jeziorze Hańcza (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 

Materiał: 

Stwierdzono obecność na dwóch stanowiskach (1 i 13) o charakterze dna piaszczysto 

– kamienistym. Łącznie zebrano dwie larwy. 

Ekologia: 

Limnebiont, związany z dnem piaszczystym i jeziorami o niższej trofii. A. cinereus 

jest gatunkiem euroazjatyckim, nie występuje w Islandii, larwy zasiedlają strefę potamalu, 

jeziora, wody słonawe (BOTOSANEANU i MALICKY 1978). W Polsce występuje głównie na 

nizinach i wyżynach (TOMASZEWSKI 1965) licznie występuje w jeziorze Hańcza. Stwierdzany 

w jeziorach mezotroficznych, lobeliowych, eutroficznych i politroficznych (CZACHOROWSKI 

1998). 

 

Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836) 

Materiał: 

Na stanowiskach charakteryzujących się dnem piaszczysto kamienistym z detrytusem 

( 1 i 11) znaleziono pięć larw. 

Ekologia: 
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Limnebiont. Larwy preferują jeziora o niższej trofii oraz litoral piaszczysty, występują 

w zbiorowiskach ramienic (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek holarktyczny, nie występuje w 

południowej Europie i Islandii 

 

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 

Materiał: 

Zebrano 28 larw, na siedmiu stanowiskach. M. longicornis wybierał najczęściej dna 

muliste z grubym detrytusem oraz obecnością wywłócznika, rogatka, trzcin, glicerii, gałęzi. 

Ekologia: 

Limnebiont. Larwy zasiedlają jeziora, strefę oczeretową rzek oraz wody słonawe 

(BOTOSANEANU i MALICKY 1978). Preferuje strefę elodeidową. Larwy obecne we wszystkich 

typach jezior, poza dystroficznymi i torfowiskowymi.  

Gatunek eurosyberyjski. Występuje w całej Europie (bez Islandii), larwy występują w 

jeziorach i strefach roślinności rzek, głównie na terenach nizinnych (BOTOSANEANU i 

MALICKY 1978). Jest to gatunek pospolicie i licznie występujący w jeziorach całej Polski. 

 

 
Rodzina: Phryganeidae 

  
Larwy budują przenośne domki, z części roślinnych spiralnie ułożonych. Fitofagiczne 

rozdrabniacze, w starszych stadiach - drapieżne. W Polsce występuje 12 gatunków silnie 

zróżnicowanych ekologicznie. 

 

Phryganea grandis (Linnaeus, 1761) 

Materiał: 

Znaleziono trzy larwy na stanowisku 5 i 15. Na obu tych stanowiskach dno jest 

muliste z grubym detrytusem, wywłócznikiem, gałęziami. 

Ekologia: 

Limnebiont. Larwy preferują duże jeziora oraz strefę helofitów, stwierdzane w dużych 

jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, politroficznych, przepływowych. Preferuje dno 

muliste z grubym detrytusem, szuwary, oczerety. Jest uważany za wskaźnik wód nie 

zanieczyszczonych (CZACHOROWSKI 1998). Żyje w Europie poza jej częścią południową i 

Islandią. 
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Rodzina: Psychomyidae 
 

Larwy niewielkich rozmiarów budujące schronienia w kształcie norek 

 

Lype reduta (Hagen, 1868) 

Materiał: 

Znaleziono jedna larwę (stanowisko 1). L. reducta preferuje w tych jeziorach 

siedliska: kłody i gałęzie, trzcinowisko, dno kamieniste. 

Ekologia: 

Limneksen, zasiedlający rhitral i potamal (CZACHOROWSKI 1998). Gatunek obecny w 

całej Europie. Larwy spotykane w jeziorach lobeliowych i eutroficznych. 

 

Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) 

Materiał: 

 Znaleziono łącznie 9 larw i imagines na dwóch stanowiskach (dwie larwy na 

stanowisku 4 i pięć na stanowisku 12, imagines znaleziono w pobliżu stanowiska 12), 

charakteryzujących się sąsiedztwem trzcinowisk, gałęzi, kamieni. 

Ekologia: 

Limnebiont, gatunek eurytypowy, występujący w całej Europie i we wszystkich 

typach wód słodkich, a także w wodach słonawych (BOTOSANEANU i MALICKY 1978). 

Preferuje jeziora eutroficzne zasiedlając podłoża twarde: kamienie, kłody bądź osiedlając się 

na łodygach trzcin. W jeziorach o niższej trofii zastępowany jest przez Psychomyia pusilla. 

Występuje czasami masowo w jeziorach eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 
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Część synekologiczna 

 
Ogólna charakterystyka Trichoptera jeziora Pluszne 

 
Łącznie w okresie maj 2002 oraz lipiec – październik 2003 zebrano 490 osobników 

larw i imagines należących do 7 rodzin i 27 taksonów. 
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Ryc. 1. Liczba gatunków w rodzinach. 

 
Najliczniejszą pod względem osobników i gatunków okazała się rodzina 

Limnephilidae. Zdecydowanie najwięcej było recedentów (21 taksonów). W mniejszej liczbie 

gatunków reprezentowane były rodziny Leptoceridae (8), Molannidae (2), Psychomyidae (2), 

Goeridae (1), Phryganeidae (1), Polycentropodidae (1). 

 

Tab. I. Struktura rodzin chruścików jeziora Pluszne. 

Rodziny L. osobników % dominacji Frekwencja na stanowiskach 

Limnephilidae 391 79,80 100 

Leptoceridae 48 9,80 68,75 

Molannidae 28 5,71 37,5 

Goeridae 9 1,84 31,25 

Psychomyidae 10 2,04 18,75 

Phryganeidae 3 0,61 12,5 

Polycentropodidae 1 0,20 6,25 

 490   
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Największą liczebnością odznaczyły się rodziny: Limnephilidae (79,8% materiału), 

Leptoceridae (9,8%), Molannidae (5,7%), Psychomyidae (2%). Można, więc wnioskować, że 

zarówno o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej, jak też liczebności i strukturze ilościowej 

decydowały rodziny: Limnephilidae, Leptoceridae. Najliczniejszymi wśród larw, 

eudominantami były: Anabolia laevis (45,5%), Limnephilus flavicornis (13,5%) - (tab. I). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji. 

Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recedentów. Pozostałe klasy dominacji miały 

mniejszą liczbę gatunków.  

 
 

Tab. II. Ogólna charakterystyka chruścików jeziora Pluszne 

Gatunki Liczebność % dominacji Klasy dominacji Frekwencja 

Anabolia sp. 223 45,51 E 87,5 

Limnephilus fuscicornis 38 7,76 E 50 

Mystacides longicornis 28 5,71 E 43,75 

Glyphotaelius pellucidus 19 3,88 E 31,25 

Goera pilosa 9 1,84 D 31,25 

Molanna angustata 27 5,51 E 31,25 

Halesus digitatus 8 1,63 D 25 

Limnephilus flavicornis 66 13,47 E 25 

Limnephilus lunatus 11 2,24 E 25 

Limnephilus sp. 9 1,84 D 25 

Halesus radiatus 8 1,63 D 18,75 

Mystacides sp. 5 1,02 S 18,75 

Athripsodes cinereus 2 0,41 R 12,5 

Athripsodes sp. 4 0,82 S 12,5 

Ceraclea annulicornis 5 1,02 S 12,5 

Halesus sp. 4 0,82 S 12,5 

Phryganea grandis 3 0,61 S 12,5 

Tinodes waeneri 9 1,84 D 12,5 

Athripsodes aterrimus 1 0,20 R 6,25 

Ceraclea sp. 2 0,41 R 6,25 
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Cyrnus crenaticornis 1 0,20 R 6,25 

Cyrnus flavidus 1 0,20 R 6,25 

Limnephilus marmoratus 1 0,20 R 6,25 

Limnephilus politus 1 0,20 R 6,25 

Limnephilus rhombicus 3 0,61 S 6,25 

Lype reducta 1 0,20 R 6,25 

Molanna sp. 1 0,20 R 6,25 

 

 

Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (66,7% materiału), 

dominanci (19%), recedenci (16,1%), subdominanci (5,9%). O zróżnicowaniu i strukturze 

gatunkowej zadecydowały gatunki z klasy recedentów, gdyż stanowiły 75% wszystkich 

gatunków, zaś na liczebność chruścików miały one najmniejszy wpływ.  

Do dominantów zaliczono Limnephilus fuscicornis Mystacides longicornis i Molarna 

angustata. Subdominanci reprezentowani byli przez Glyphotaelius pellucidus oraz 

Limnephilus lunatus zaś do recedentów należały pozostałe gatunki. 

Największą stałością występowania, czyli frekwencją na stanowiskach, odznaczyły się 

Anabolia sp. (87,5%), Limnephilus fuscicornis (50%), Mystacides longicornis (43,75%), 

Glyphotaelius pellucidus (31,25%), Goera pilosa (31,25%), Molanna angustata (31,25%), 

Halesus digitatus (25%), Limnephilus flavicornis (25%), Limnephilus lunatus (25%), 

Limnephilus sp. (25%). 

Trochę mniejszą frekwencję w próbach stwierdzono dla Halesus radiatus (18,75%), 

Mystacides sp.(18,75%), Athripsodes cinereus (12,5%), Athripsodes sp. (12,5%), Ceraclea 

annulicornis (12,5%), Halesus sp. (12,5%), Phryganea grandis (12,5%), Tinodes waeneri 

(12,5%). Pozostałe taksony odznaczały się stałością występowania w przedziale: 6,25% (Tab. 

II). 

Nie wszystkie osobniki udało się dokładnie oznaczyć do gatunku (Anabolia sp., 

Halesus sp. Athripsodes sp., Limnephilus sp., Molanna sp., Ceraclea sp., Mystacides sp.). 

Wśród pozostałych 20 taksonów oraz z uwzględnieniem również gatunku Anabolia sp. (ze 

względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia w badanych próbach Anabolia laevis) 

13 to limnebionty, 6 - limnefile, 2 - limnekseny.  
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Rozmieszczenie Trichoptera w jeziorze Pluszne 
 

Rozmieszczenie na stanowiskach (z analizą podobieństw) 
 

Pod względem, występujących na stanowiskach gatunków najbardziej podobne do 

siebie były stanowiska 13 i 14 (62% podobieństwa), a w dalszej kolejności stanowiska: 2, 6 i 

8, oraz 10 i 12 (50%), stanowisko 15 wykazuje 43% podobieństwo ze stanowiskami 

opisanymi jako stanowisko 14, 13, 2, 6 i 8. Najbardziej różniącym się stanowiskiem było 

stanowisko 11 (rys. 2). 

 

 

 
Ryc. 2. Dendryt podobieństw. Rozmieszczenie Trichoptera na stanowiskach według formuły 

Jaccarda. 
 

 

   

 Chruściki na stanowiskach 13 i 14 zbierane były głównie w miesiącach letnich (maj, 

lipiec). Charakter siedlisk ze względu bliskie sąsiedztwo stanowisk był bardzo podobny. 
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 Na stanowiskach 10 i 12 próby pobierane były tego samego dnia (06.09.2003). Pod 

względem siedliskowym oba stanowiska były w pobliżu pasma trzcin. Dno stanowiska 12 

było bardziej kamieniste. 

 Na stanowisku 2 i 6 próby pobierane przede wszystkim 24. 10. 2003. Na stanowisku 

8 wszystkie próby zebrano w lipcu. Stanowiska znajdują się w zatokach, przy zadrzewionych 

brzegach, dno jest najczęściej muliste ze szczątkami organicznymi. 

 Stanowisko 15 charakteryzuje się dnem piaszczystym z obecnością detrytusu. 

Natomiast stanowisko 11, które wykazuje największą odrębność znajduje się u brzegu wsi 

Pluski. 

 Najwięcej gatunków (14) stwierdzono na stanowisku 1. Próby na tym stanowisku 

pobierano wielokrotnie, w różnych okresach fenologicznych. 

 

 
Ryc. 3. Dendryt podobieństw. Rozmieszczenie Trichoptera na stanowiskach według reguły 

ilościowej Bray–Curtisa. 
 

 

 Obliczając podobieństwo stanowisk według reguły ilościowej Bray–Curtisa 

najbardziej zbliżone do siebie są stanowiska 15 i 14 (ok. 80%), stanowisko 8 i 3 wykazuje ok. 
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70% podobieństwo, nie wiele mniejsze cechuje stanowisko 9, 7. W tej analizie podobieństwo 

w przypadku większości stanowisk utrzymuje się powyżej 50%. Największą odrębnością 

charakteryzuje się stanowisko 16. Próby na tym stanowisku zebrane zostały 24 października 

2003.  

 Próby na stanowiskach 15 i 14 zbierane były przede wszystkim w miesiącach letnich, 

podobnie było ze wszystkimi próbami zebranymi na stanowiskach, których podobieństwo 

obliczone regułą Bray-Curtisa wskazuje na ponad 50%. Wyjątkiem jest stanowisko 12.  

 Cechą wspólną tych prób jest obecność gatunku Anabolia sp. Największa liczebność 

osobników tego gatunku zauważana była w miesiącach letnich na przełomie od maja do 

sierpnia. 

 

Rozmieszczenie w różnych typach siedlisk 
 

piaszczyste 

s 

 

Ryc. 4. Dendryt podobieństw na siedliskach według reguły jakościowej Jaccarda 

 

 Analiza siedlisk opiera się na analizie dna jeziora w miejscu pobiera

Uzyskane wyniki są bardzo do siebie zbliżone i wahają się od 30% do 40%. N

podobieństwo pod względem występujących gatunków wykazały siedliska dna m

piaszczysto – mulistego i z obecnością detrytusu (40%). Należy wziąć pod uwagę
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zlewni zajmują lasy liściaste (WIOŚ 2002) i opadłe liście są elementem bardzo często 

obserwowanym przy brzegach jeziora. Na stanowiskach opisanych jako charakteryzujące się 

dnem kamienistym, stwierdzono najmniejszą ilość detrytusu w okresie pobierania prób 

(30%). Zbliżone wartości mogą świadczyć o przystosowaniu, występujących w tym jeziorze 

organizmów do życia na dnie z obecnością szczątków organicznych. 
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Ryc. 5. Dendryt podobieństw. Rozmieszczenie Trichoptera na siedliskach według reguły 
ilościowej Bray–Curtisa. 

 
 
 

 

 

 Pod względem ilościowym najbardziej zbliżone do siebie siedliska charakteryzują się 

dnem piaszczystym i kamienistym. Siedliska z grubą warstwą detrytusu są najbardziej 

odrębne. Trichoptera na tych siedliskach znajdowane były przede wszystkim w miesiącach 

jesiennych. 
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Zróżnicowanie fenologiczne trichopterofauny jeziora Pluszne  
  

 Zbadano podobieństwa faunistyczne między okresami fenologicznymi. Wyniki badań 

przedstawiono w postaci dendrytów (Rys. 7; 8). Wymienione podobieństwa nie były zbyt 

wysokie, w ujęciu Jaccarda wahały się w granicach 30 – 33 %. 
 

 

 
 
Ryc. 6. Dendryt podobieństw. Rozmieszczenie Trichoptera jeziora Pluszne w okresach 

fenologicznych według reguły Jaccarda. 
 
 
 
 Uzyskane wyniki są bardzo do siebie podobne. Najbardziej zbliżona do siebie fauna 

występowała w miesiącach wrzesień, październik – 33% podobieństwa. W okresie od maja do 

sierpnia znaleziono 14 gatunków, w miesiącach jesiennych znaleziono 7 gatunków. Badania 

w okresie letnim prowadzone były z większą intensywnością. 
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Ryc. 7. Dendryt podobieństw. Rozmieszczenie Trichoptera jeziora Pluszne w okresach 
fenologicznych według reguły Bray–Curtisa. 

 

Wykres opracowany na podstawie podobieństw faunistycznych między okresami 

fenologicznymi, liczonych według formuły Bray–Curtisa, wskazuje na występowanie fauny 

jesiennej i letniej. Pod względem ilościowym najbardziej podobna fauna występowała w 

miesiącach: lipiec, maj. Najbardziej zróżnicowana była fauna z października. W okresie 

jesiennym nie zauważono gatunków, które by dominowały pod względem liczebności w 

takim stopniu jak w miesiącach letnich. Można zaobserwować zbieżność pomiędzy 

powyższymi dendrytami i wykresami przedstawiającymi podobieństwo występujących 

gatunków na siedliskach. 

 

Współwystępowanie gatunków 
 

Współwystępowanie Trichoptera na stanowiskach 
 
 Poniższy schemat pokazuje (ryc. 8), w jaki sposób przedstawia się rozmieszczenie 

znalezionych gatunków na stanowiskach. Jest to ujęcie ilościowe i opiera się na metodzie 

opracowanej przez Bray-Curtisa. W ujęciu jakościowym, wszystkie gatunki ze sobą 

współwystępują. 
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Ryc. 8. Współwystępowanie Trichoptera na stanowiskach według formuły Bray-Curtisa. 
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 Według tej formuły, w 100% współwystępują ze sobą 3 gatunki: Lype reduta, Cyrus 

crenaticornis, Athripsodes aterrimus. Po jednym z przedstawicieli tych gatunków, znaleziono 

tylko na stanowisku pierwszym w różnych okresach pobierania prób (maj 2002, lipiec i 

październik 2003). Gatunki z rodzaju Molanna sp. oraz Ceraclea sp. często spotykane były na 

tych samych stanowiskach. Wysoki procent współwystępowań na stanowiskach stwierdzono 

dla eudominantów: Mystacides longicornis (gatunek strefy elodeidowej) i Limnephilus 

fuscicornis (preferującego siedliska strefy helofitów i najpłytszego litoralu). Były to siedliska 

z detrytusem, na dnie spotykano rogatek, wywłócznik, zazwyczaj stanowiska sąsiadowały z 

trzcinami. Oba te gatunki spotykano tych samych okresach badań. Rzadko współwystępują ze 

sobą gatunki Tinodes waeneri, Cyrus flavidus, Limnephilus lunatus. Procent 

współwystępowania najliczniej spotykanego gatunku Anabolia sp. z innymi gatunkami 

utrzymuje się w okolicach 30 %. Gatunki z rodzaju Limnephilus, Halesus, Mystacides 

występują na stanowiskach ze średnią częstością 50%. 

 

 

Współwystępowanie Trichoptera na siedliskach 
  
 Analizowano współwystępowania gatunków w wyróżnionych siedliskach, z 

wykorzystaniem formuły jakościowej (ryc. 9). Wyniki wyliczeń zestawiono dendrytem 

wrocławskim. Wyodrębniły się cztery zgrupowania gatunków współwystępujących w 100 %. 

Goera pilosa i Limnephilus sp. jest to jedno ze zgrupowań chruścików, które spotkano 

w tych samych warunkach siedliskowych. Larwy  Limnephilus sp. spotkane były na 4 

stanowiskach w okresie od maja do października.. Przedstawicieli gatunku Goera pilosa 

znaleziono na 5 stanowiskach w okresie od lipca do października. 

Do gatunku Limnephilus fuscicornis zaliczono 38 z pośród wszystkich znalezionych 

chruścików w okresie od lica do października, na 8 stanowiskach. Limnephilus flavicornis 

znaleziono na 4 stanowiskach, ale w większych zgrupowaniach występowały na stanowisku 1 

(46 osobników). W sumie złowiono 66 przedstawicieli głównie w maju 2002. 
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Ryc. 9. Współwystępowanie Trichoptera na siedliskach według reguły Jaccarda. 

 

   

 Limnephilus marmoratus tworzył duże zgrupowanie z gatunkami: Limnephilus 

rhombicus,, Limnephilus politus, Phryganea grandis i Mystacides. Wszystkie te gatunki 

zostały znalezione w okresie wrzesień-październik, na stanowiskach nr 5, 10, 16. Były to 

stanowiska bogate w detrytus, z obecnością gałęzi i roślin wodnych. 
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 Ostatnie z wyróżnionych zgrupowań tworzy przedstawiciel gatunku Athripsodes 

aterrimus z  Cyrnus crenaticornis, Lype reducta, Athripsodes cinereus, Halesus radiatus,, 

Ceraclea annulicornis, Molanna sp., Ceraclea sp. Gatunki te występowały na stanowiskach 

nr 1, 11, 13, 14. Były to stanowiska dobrze nasłonecznione, o dnie piaszczysto-kamienistym. 

 Wysoki procent (75%) współwystępowania cechuje gatunki Mystacides longicornis 

(27 osobników) i gatunki Goera pilosa (9), Halesus digitatus (8), Molanna angustata (28) 

oraz Limnephilus flavicornis (66). Gatunki te znajdowano przez cały okres prowadzenia 

badań. 

 W ujęciu ilościowym w dendrycie współwystępowań wyodrębniło się kilka grup 

gatunków (ryc. 10), które na opisanych siedliskach w 100% współwystępowały ze sobą. Były 

to: Molanna sp., Lype reducta, Cyrnus crenaticornis, Athripsodes aterrimus  oraz Ceraclea 

sp.  i Athripsodes cinereus. Kolejnymi dwiema grupami są Limnephilus politus wraz z 

Limnephilus marmoratus i Phryganea grandis wraz z Limnephilus rhombicus. 

 W tym ujęciu największą odrębnością wykazał się Cyrnus flavidus. 
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Ryc. 10. Współwystępowanie gatunków na siedliskach według ujęcia Bray-Curtisa. 
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Współwystępowanie Trichoptera jeziora Pluszne w zależności od daty połowu 
 

 Biorąc pod uwagę datę pobierania prób można zaobserwować w jakich miesiącach 

przedstawiciele znalezionych w jeziorze gatunków występują najliczniej. 

 W dendrycie współwystepowań (ryc. 110, biorąc pod uwagę czas pobierania prób 

można zauważyć wyraźną rozbieżność w występowaniu Anabolia sp. i Limnephilus 

fuscicornis, którego larwy najliczniej łowiono na jesieni. Różnica jest tym wyraźniejsza im 

większa jest dominacja tych gatunków. Przedstawiciele gatunków Limnephilus marmoratus, 

Limnephilus politus, Limnephilus rhombicus, Cyrnus flavidus, Athripsodes aterrimus, 

Phryganea grandis również występowali w okresie jesiennym. Największa dominacja 

Anabolia sp. przypada na okres letni od maja do lipca. Podobnie kształtuje się występowanie 

Limnephilus flavicornis i Limnephilus lunatus. 
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Ryc. 11. Współwystępowanie Trichoptera jeziora Pluszne według formuły Bray-Curtisa w zależności od dat występowania 
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Różnorodność gatunkowa 
 
 Różnorodność gatunkowa na siedliskach, w okresach fenologicznych oraz na 

stanowiskach obliczona została za pomocą formuły Shannona-Weavera. Poniższa analiza 

dotyczy różnorodności gatunkowej na siedliskach z uwzględnieniem opisu dna (ryc. 12, 13). 
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Ryc. 12. Różnorodność gatunkowa na siedliskach według formuły Shannona-Weavera 
 
 

Z powyższego wykresu (ryc. 12) wynika, iż największą różnorodnością gatunkową 

charakteryzują się siedliska z dużą ilością detrytusu oraz o dnach piaszczysto – kamienistych, 

najmniejsza o dnie piaszczystym, a najmniejszą o dnie piaszczystym. 
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Ryc. 13. Różnorodność gatunkowa w ujęciu Shannona-Weavera w okresach fenologicznych. 
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Różnorodność gatunkowa Trichoptera wyznaczona współczynnikiem Shannona w 

miesiącach maj, lipiec, wrzesień, październik wahała się w przedziale 0,502 – 0,968. Na 

przełomie tych miesięcy wskaźnik Shannona wzrastał (ryc. 13).  

Może mieć to związek z liczebnością Anabolia sp. Chruściki należące do danego 

gatunku najliczniej występowały w miesiącach maju (105 larw)) i lipcu (103). Anabolia sp. w 

tych miesiącach stanowiła znaczny odsetek osobników w zebranych próbach tj. 55,6 % w 

maju, w lipcu 70,1 %, we wrześniu było to już 35 %, a w październiku 0,9 %. 

Wzrastająca różnorodność gatunkowa jesienią wiązać się może z cyklami życiowymi 

chruścików i zwiększaniu się liczby gatunków w okresie wiosennym. W okresie lata duża 

część gatunków znajduje się poza jeziorem (stadium imago). 

Analizowano również różnorodność na poszczególnych stanowiskach (ryc. 14). Z 

wykresu wynika, że stanowiskami o największej różnorodności gatunkowej są stanowiska 16, 

1, 5, 2, są to stanowiska o dnie z dużą ilością detrytusu. Po przeciwnej stronie skali znalazły 

się stanowiska 7, 14 o dnie piaszczystym i piaszczysto – kamienistym. Uzyskane wyniki 

potwierdzają wcześniejsze (ryc. 12) mówiące, że największa różnorodność gatunkowa 

cechuje siedliska z dużą ilością detrytusu. 
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Ryc. 14. Różnorodność gatunkowa na stanowiskach 
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DYSKUSJA 
  

W jeziorze Pluszne znaleziono wśród 27 taksonów 490 osobników i 7 rodzin. Z czego 

najliczniejsze były rodziny Limnephilidae i Leptoceridae. W jeziorach Polski stwierdzono 

obecność 16 rodzin. Z czego najliczniej reprezentowane są wymienione już rodziny 

Limnephilidae, Leptoceridae oraz Hydroptylidae (przedstawicieli tej rodziny w jeziorze nie 

zaobserwowano), Polycentropodidae, Phryganeidae.  

Struktura dominacji rodzin, a co się z tym wiąże również gatunków może być 

związana z dostępnością pokarmu. Przedstawiciele występujących w jeziorze rodzin są 

fitofagicznymi rozdrabniaczami (Phryganeidae), detrytofagicznymi lub polifagicznymi 

rozdrabniaczami (Limnephilidae, Molannidae), detrytusofagicznymi zbieraczami 

(Mystacides), glonożernymi zdrapywaczami (Psychomyidae, Goeridae), fito- i 

detrytusofagicznymi rozdrabniaczami (Athripsodes), drapieżnikami (Polycentropodidae). 

Zaobserwowano obecność limneksenów – 2 gatunki (Lype reducta i Halesus 

radiatus), 6 gatunków to limnefile. Do eudominantów zaliczono: Anabolia sp.(223 

znalezionych osobników), Limnephilus fuscicornis (38), Mystacides longicornis (28), 

Glyphotaelius pellucidus (19), Molanna angustata (27), Limnephilus flavicornis (66), 

Limnephilus lunatus (11). Warto zwrócić uwagę na dużą dysproporcję pomiędzy liczebnością 

Anabolia sp. a pozostałymi gatunkami zaliczonymi do eudominantów. Tak duża liczba 

przedstawicieli tego gatunku może wynikać z jego rozmiarów i jego niewielkich wymagań 

siedliskowych. Część prób była zbierana metodą „na upatrzonego”, która preferuje gatunki 

duże. Ponadto Anabolia sp. jest gatunkiem pospolicie występujący w wodach jeziornych, 

preferującym dna niezarośnięte i zadrzewione brzegi. Limnephilus flavicornis, Mystacides 

longicornis spotykane były we wszystkich typach jezior. Gatunki zaliczone do eudominantów 

mają szeroką skalę tolerancji ekologicznej i występują praktycznie we wszystkich typach wód 

od oligotroficznych do eutroficznych. Więcej można powiedzieć analizując gatunki zaliczone 

do dominantów. W tej klasie znalazły się takie gatunki jak Goera pilosa (gatunek reofilny), 

Halesus digitatus (gatunek reofilny), Tinodes waeneri oraz limneksen Halesus radiatus, 

spotykany w wodach oligotroficznych. Tutaj zauważony został na trzech różnych 

stanowiskach. Najwięcej osobników tego taksonu występowało na stanowisku o dnie 

piaszczysto – kamienistym w sąsiedztwie trzcin. Wymienione gatunki dominantów częściej 

spotykane w wodach oligotroficznych i mezotroficznych. Przedstawiciele gatunku Goera 

pilosa miały bardzo nietypowe dla swojego gatunku domki. Bardzo możliwe, że ma to 

związek z warunkami panującymi na stanowisku, na którym zostały znalezione. Gatunki: 
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Ceraclea annulicornis, Athripsodes cinereus, Molanna angustata, Limnephilus fuscicornis, 

Tinodes waeneri, Goera pilosa, Halesus digitatus, Lype reducta, związane są z 

psammolitoralem i najpłytszym litoralem (CZACHOROWSKI 1998). Wśród gatunków 

znalezionych w jeziorze Pluszne do chruścików strefy helofitów zalicza się: Limnephilus 

marmoratus, Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus. Były 

one zazwyczaj spotykane w pobliżu roślinności wynurzonej na dnie piaszczystym w 

najpłytszym litoralu.. 

Jezioro Pluszne należy do grupy jezior dużych, niezarośniętych, w przeważającej 

części o dnie piaszczystym z detrytusem. W obrębie zlewni w 80% przeważają drzewa. 

Ocienione brzegi i silne falowanie utrudniają rozwój helofitów, natomiast helofity osłaniają 

gromadzące się resztki organiczne przed działaniem fal. W tych miejscach gdzie występują 

dno bywa muliste. Siedlisko oczeretów sąsiaduje z psammolitoralem lub litolitoralem. W 

takich miejscach spotkać można gatunki: Goera pilosa, Halesus sp., Molanna angustata, 

Athripsodes aterrimus, Athripsodes cinereus oraz gatunki typowe dla oczeretów. W trzcinach 

zaobserwowano obecność Limnephilus politus, Limnephilus marmoratus, Limnephilus 

flavicornis, Limnephilus rhombicus, Halesus sp. oraz Anabolia sp., Mystacides longicornis. 

Można wysunąć wniosek, że o rozmieszczeniu chruścików decydowały zasoby pokarmowe. 

Na dnie piaszczystym w najpłytszym litoralu spotykane były: Molanna angustata, Mystacides 

longicornis.  

 W miarę starzenia się jezior, ulegają zmianie warunki troficzne. W strukturze 

gatunkowej zaczynają dominować Leptoceridae (Mystacides, Trienodes, Ceraclea, Oecetis). 

W wraz ze wzrostem eutrofizacji ubywają gatunki reofilne i zamieszkujące psammolitoral, 

zwiększa się natomiast liczba gatunków strefy szuwarowej i oczeretowej oraz gatunków 

charakterystycznych dla drobnych zbiorników wodnych (CZACHOROWSKI 1998). Tak więc 

obecność takich gatunków jak: Halesus radiatus, Goera pilosa, Halesus digitatus może 

świadczyć o tym, że wody jeziora nie są silne zeutrofizowane.  

Dotychczasowe piśmiennictwo pozwala na porównanie składu gatunkowego 

chruścików z innymi badanymi jeziorami. Zaobserwowano, że w miarę wzrostu trofii spada 

liczba gatunków (CZACHOROWSKI 1993).  

W jeziorze oligotroficznym Hańcza stwierdzono obecność 18 gatunków wśród 308 

osobników (1995–1957).  

W mezotroficznym jeziorze Wigierskim DEMEL (w 1923 roku) stwierdził obecność 26 

gatunków, CZACHOROWSKI (1998) zebrał 59 osobników należących do 9 taksonów (1955). 

Łączne zestawienie zawiera listę 32 gatunków. JAKUBISIAKOWA (1933) i RZÓSKA (1935) w 
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jeziorze Kierskim na Pojezierzu Wielkopolskim oznaczyli 29 gatunków, w jeziorze 

Tałtowisko zanotowano w latach 1958 – 1966 obecność 37 taksonów (CZACHOROWSKI, 

SZCZEPAŃSKA, 1991). W również mezotroficznym jeziorze Gim zanotowano obecność 6 

taksonów (1987) wśród 64 zebranych larw (cytowac źródło !).  

W jeziorach eutroficznych: jeziorze Mikołajskim zanotowano 38 gatunków, w jeziorze 

Śniardwy – 20 gatunków (CZACHOROWSKI 1998 ?). Liczba znalezionych gatunków w jeziorze 

Pluszne nie jest duża. Można jednakże sądzić, że objęcie dokładniejszym badaniem stanowisk 

w południowo – wschodniej części jeziora u ujścia rzeki Marózki oraz w części północnej 

zwiększyłoby liczbę stwierdzonych w tym jeziorze gatunków. 

 Skład gatunkowy przypomina skład gatunkowy jezior mezotroficznych i śródleśnych. 

Gatunki dominujące Molanna angustata, Limnephilus flavicornis, Limnephilus fuscicornis, 

Anabolia sp. preferują dna niezarośnięte, brzegi zadrzewione. Spotykane są we wszystkich 

typach jezior. Gatunki takie jak Goera pilosa, Anabolia laevis, Halesus sp. są spotykane w 

jeziorach z nadbrzeżnymi drzewami niezależnie od ich trofii (CZACHOROWSKI 1998). Ponadto 

największą różnorodnością gatunkową charakteryzowały się stanowiska z dużą ilością 

detrytusu. 

 W jeziorach mezotroficznych bardzo licznie reprezentowane są gatunki strefy 

helofitów: Anabolia sp., Glyphotaelius pellucidus oraz wiele gatunków z rodzaju 

Limnephilus. 

 Analizując strukturę ilościową zebranego materiału i dominacji w jeziorach dostrzec 

można wyraźne różnice. W każdym z jezior eudominantami były inne taksony. W jeziorze 

Kierskim były to: Leptocerus aterrimus Steph., Anabolia laevis, Limnephilus politus, Goera 

pilosa (JAKUBISIAKOWA 1933).  Natomiast w jeziorze Wigierskim do gatunków dominujących 

DEMEL (1923) zaliczył: Cyrnus flavidus, Limnephilus lunatus, Limnephilus politus oraz 

przedstawicieli Anabolia sp. oznaczonych jako A. nervosa (Curtis, 1834), Cyrnus 

crenaticornis, Athripsodes cinereus, A. aterrimus, Mystacides sp. juv., Cyrnus flavidus 

(Czachorowski 1995) dominowały w jeziorze Narckim. 

 W jeziorze Warchałdzkim najliczniejszymi gatunkami były: Cyrnus flavidus, 

Limnephilus sp., Cyrnus crenaticornis (CZACHOROWSKI 1995). W jeziorze Tałtowisko 

eudominantami były: Oxyethira sp. Orthotrichia sp., Hydroptila sp., Agraylea multipunctata 

(CZACHOROWSKI, SZCZEPAŃSKA, 1991). W jeziorze Oczko - Glyphotaelius pellucidus, 

Limnephilus sp., Molanna angustata, Mystacides nigra; 

 W jeziorach lobeliowych Pojezierza Pomorskiego (jez. Głęboczko, jez. Cechyńskie 

Małe, jez. Łąkie) do gatunków dominujących należą: Cyrnus flavidus, Mystacides azurea, 
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Triaenodes bicolor, Anabolia sp., Halesus digitatus, Limnephilus borealis, Limnephilus 

binotatus, Limnephilus flavicornis (CZACHOROWSKI 1994 b). W jeziorze Hańcza 

dominującymi gatunkami były: Athripsodes cinereus, Athripsodes aterrimus, Anabolia sp., 

Halesus digitatus, Limnephilus rhombicus (CZACHOROWSKI 1998). 

 Biorąc pod uwagę strukturę gatunkową w porównaniu z jeziorem Pluszne, najbardziej 

odrębną trichopterofaunę posiada Tałtowisko. Zbliżoną faunę chruścików do jeziora Pluszne 

posiada śródleśne jezioro Oczko. Jezioro to obfituje w gatunki, które siedliskowo związane są 

z najpłytszym litoralem i są to: Anabolia laevis, Glyphotaelius pellucidus, Halesus digitatus. 

Najprawdopodobniej związane jest to z dużym stopniem zadrzewienia zlewni jeziora. 

 Każde z badanych jezior posiada indywidualny charakter i typ troficzny, wynikający 

min. z parametrów zlewni, jak też parametrów morfometrycznych zbiornika. 

 Niniejsze badania uzupełniają wiedzę o rozmieszczeniu chruścików w jeziorach 

Polski, potwierdzają obecność gatunków reofilnych w jeziorach jak i wnoszą nowe dane o 

niektórych gatunkach. 
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