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1. Wstęp 
 

Chruściki (Trichoptera) stanowią grupę owadów wodnych szeroko rozpowszechnionych 

szczególnie w strefach umiarkowanych i w górach strefy tropikalnej. Liczba gatunków 

współcześnie występujących na świecie szacowana jest na około 8 tysięcy. W Europie żyje ich 

ponad 900, zaś w Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 260 (Czachorowski 

1998a). 

Jest to rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym. Pełen cykl życiowy trwa zazwyczaj jeden 

rok. Tylko nieliczne gatunki z rodziny Hydroptilidae mają dwie generacje w roku lub cykl 

życiowy trwa dwa lata (niektóre gatunki żyjące w zimnych źródłach czy strumieniach). Wśród 

chruścików występujących w Polsce w oparciu o cykl życiowy wyróżniamy gatunki 

wczesnowiosenne, późnowiosenne, wiosenno-letnie, letnie i jesienne. Okres trwania lotu 

imagines jest różny u różnych gatunków. Może być zmienny w różnych latach. Dla grupy 

wiosennej i jesiennej okres ten jest krótki i trwa od jednego do kilku tygodni; dla wiosenno-

letnich i letnich -wydłużony: dwa miesiące lub dłużej (Stańczykowska 1979).  

Larwy zasiedlają środowisko wodne, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia. Larwy są 

bardzo zróżnicowane morfologicznie i ekologicznie. Niektóre gatunki w stadium larwalnym 

prowadzą wolny tryb życia, większość buduje przenośne domki, część norki lub sieci łowne. Do 

budowy domku Trichoptera wykorzystują różny materiał: ziarna piasku, kamyki, muszelki, 

patyczki, kawałki liści itp. Rodzaj materiału użytego do budowy domku zależy od gatunku 

chruścika. Formy bezdomkowe żyją w mule i pod kamieniami (Banaszak 1994). Najbogatsza pod 

względem ilościowym i jakościowym fauna chruścików występuje w potokach, strumieniach i 

rzeczkach górskich. Bardzo bogata jest fauna jezior i rzek nizinnych. W jeziorach występują w 

litoralu, ale spotykane są gatunki, które mogą występować nawet na 80 metrach głębokości 

(Czachorowski 1998a). Mniej chruścików zasiedla drobne zbiorniki okresowe oraz źródliska, a 

tylko nieliczne wody torfowiskowe. 

Larwy chruścików reprezentują niemalże wszystkie formy odżywiania się. Są wśród nich 

drapieżcy (Rhyacophilidae, Polycentropodidae), detrytusofagi (Limnephilidae), fitofagi 

(Hydroptilidae, Leptoceridae), gatunki wszystkożerne (Limnephilidae, Phryganeidae, 
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Molannidae). Niektóre są wyspecjalizowanymi glonojadami (Hydroptilidae) lub żywią się 

gąbkami (Leptoceridae: Ceraclea) (Czachorowski 1998a). 

Larwy chruścików są stałym i licznym elementem makrobentsu jezior. Ekologiczne 

znaczenie Trichoptera w jeziorach wynika ze znacznej liczebności larw, relatywnie dużego 

udziału w biomasie makrobentosu litoralu oraz obecności wśród większości konsumenckich grup 

troficznych (Czachorowski 1998a). Odgrywają znaczną rolę w procesach obiegu i przetwarzania 

materii  organicznej. Niektóre gatunki np. Cheumatopsyche lepida, Rhyacophila nubila czy 

Phryganea grandis  są wskaźnikami wód zanieczyszczonych (Stańczykowska 1979). 

Badania nad chruścikami prowadzone są od prawie 100 lat. Stan badań nad ekologią i 

rozmieszczeniem larw chruścików w jeziorach Europy jest niezadowalający. Do najbardziej 

wartościowych pozycji odnoszących się do charakterystyk siedliskowego rozmieszczenia 

Trichoptera w jeziorach europejskich należy zaliczyć opracowania Lepnevej (1928), Oklanda 

(1964), Solema (1973), Spurisa (1967) i Czachorowskiego (1998a). 

 Dla Polski najważniejsze dane o występowaniu chruścików w jeziorach zawarte są w 

pracach Demela (1923), Jakubisiakowej (1933), Rzóski (1935), Jaskowskiej (1961), 

Szczepańskiej (1958), Botosaneanu (1960), Riedel (1966, 1972), Kumanskiego (1975) oraz 

Czachorowskiego (1989a, b, 1992, 1993a, b, c, 1994a, b, c, d, 1995b, c, 1997a, 1998a, b), 

Czachorowskiego i Kornijowa (1993), Czachorowskiego i Zawala (1994), Czachorowskiego i 

Kurzątkowskiej (1995). 

 Dużo informacji na temat pierwotnego charakteru fauny chruścików nizinnej części 

Europy są badania nad chruścikami Puszczy Białowieskiej - obszaru o znacznym stopniu 

naturalności. Pierwsze informacje pochodzą z początku wieku (Ulmer 1925) i odnoszą się do 

imagines 42 gatunków chruścików złowionych w roku 1918. Dużo więcej danych przyniosła 

praca Mohammada i in. 1987, bazująca na imagines zebranych w latach 1960-62. 

Podsumowaniem tych badań było opracowanie Czachorowskiego (1998a) wykazujące łącznie 79 

gatunków dla Puszczy Białowieskiej. 

 Pierwsze wzmianki o chruścikach Polski Północno-Wschodniej możemy znaleźć w 

pracach odnoszących się do całych Prus Wschodnich (Ulmer, 1909, 1913; Horn et al., 1916) i 

Puszczy Białowieskiej (Ulmer, 1925). Biorąc pod uwagę opublikowane dane dotyczące Polski 

Północno-Wschodniej jak i zasięgi występowania niektórych gatunków można uważać, że 

udokumentowano występowanie 171 gatunków. Stanowi to ponad połowę potencjalnej fauny 
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Polski. Całkowitą liczbę gatunków w granicach omawianego obszaru należy szacować na 180-

190 gatunków Trichoptera (Czachorowski 1994). 

 Nad jeziorem Oświn wykazano obecność gatunku nowego dla fauny Limnephilus 

externus. W Polsce gatunek ten występuje prawdopodobnie tylko w Północnej części jezior 

mazurskich Czachorowski 1997a). 

 Mimo wielu prac stan poznania fauny chruścików północno-wschodniej Polski należy 

uznać za niezadowalający. Wynika to w dużej części z braku danych z wielu części tego terenu, 

jak i braku informacji z wielu siedlisk i środowisk życia larw. Niezbędne są dalsze odłowy 

imagines z różnych siedlisk dla pewnego i wiarygodnego udokumentowania występowania 

niektórych gatunków. Potrzebne są dalsze badania faunistyczne we wszystkich 

wyodrębniających się przyrodniczo i klimatycznie regionach północno-wschodniej Polski oraz 

badania ekologicznego rozmieszczenia larw w różnych typach siedlisk (Czachorowski 1994).  

Na skutek postępującej degradacji i eutrofizacji jezior pojawia się konieczność szybkiej 

dokumentacji faunistycznej tych zbiorników (Czachorowski 1995). Dane o zagrożeniu owadów 

wodnych są tylko dla nielicznych krajów Europy. W Polsce jest jeszcze zbyt mało danych, aby 

można było precyzyjniej formułować prognozy zagrożenia dla wielu gatunków Trichoptera, jak i 

innych rzędów owadów wodnych. Niektóre dane wskazują na zmniejszenie bioróżnorodności 

wśród Trichoptera (Czachorowski, Majecki 1999). 

 Na czerwonej liście IUCN znajdują się cztery gatunki Trichoptera, w tym jeden 

europejski. Polska czerwona księga zwierząt wymienia jeden gatunek endemiczny chruścika - 

Allogamus starmachi Szcz. (Szczęsny 1992a). W najnowszym opracowaniu (Czachorowski, 

Majecki 1999) spośród 260 analizowanych gatunków 120 zaliczono do kategorii o małym ryzyku 

zagrożenia. Za zagrożone uznano łącznie 100 gatunków (38% wszystkich gatunków Polski), przy 

czym do grupy wymierających zaliczono 7 gatunków, narażonych 60, natomiast 33 gatunki 

zaliczono do grupy rzadkich.  

 Dla skutecznej ochrony entomofauny konieczna jest więc ochrona siedlisk wodnych. 

Ekosystemy wodne wchodzą w skład różnych obszarów chronionych, od parków narodowych, 

poprzez parki krajobrazowe, do rezerwatów i użytków ekologicznie włącznie (Czachorowski, 

Buczyński 2000). 
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 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań nad chruścikami „Rezerwatu 

Siedmiu Wysp” (jezioro Oświn), w szczególności poznanie składu gatunkowego, struktury 

dominacji oraz zmian fauny w ciągu roku jak i w okresie kilkuletnim.   
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2. Materiał i metody 
 

2.1. Opis terenu badań 

 
 Wyskok to niewielka przygraniczna wieś na Mazurach. Położona jest przy granicy Polski 

i Rosji (Obwód Kalingradzki), na obrzeżu gminy Srokowo przy granicy z gminą Węgorzewo, na 

granicy  nadleśnictwo Srokowo i Borki, na  pograniczu pomiędzy  Pobrzeżami a Pojezierzami 

Wschodniobałtyckimi, między Niziną Sępopolską  a  Krainą Węgorapy. Wieś ta leży na 

wzgórzach kemowych i morenowych sięgających nawet 106 metrów nad poziom morza.  Moreny 

Wyskoku pochodzą z pomorskiej fazy postoju lodowca. Wg mapy wydanej przez Wojskowe 

Zakłady Kartograficzne w 1994 roku. Wyskok wraz z Jeziorem Oświn leżą w Krainie Węgorapy 

i tym samym wchodzą w skład Pojezierzy Mazurskich (Szadziewski 1995).  

 Pod względem klimatycznym Wyskok leży w dzielnicy mazurskiej na granicy z dzielnicą 

wschodnio bałtycką. Dzielnica mazurska obejmująca Pojezierze mazurskie i Litewskie jest 

najzimniejszą dzielnicą klimatyczną Polski. Pokrywa śnieżna zalega 90-110 dni, dni z 

przymrozkami ponad 130, opady 500-190 dni. W dzielnicy wschodniobałtyckiej okres 

wegetacyjny trwa ok. 200 dni, pokrywa śnieżna zalega 60-70 dni. Klimat jest bardzo zmienny. 

Lata suche idą na przemian z latami bardzo mokrymi.  

Jezioro Oświn znajduje się w obrębie Rezerwatu Jezioro Siedmiu Wysp. Obecnie jezioro 

te podlega naturalnemu procesowi zarastania. Pas przybrzeżnych oczeretów i trzcinowisk  staje 

się bardziej rozległy i dostarcza olbrzymich ilości biogenów, co przyspiesza eutrofizację jeziora . 

Aby zapobiec temu procesowi w 1993 roku zbudowano tamę na Oświńce, która podniosła 

poziom wody w jeziorze o 80-100 cm. Podniesienie wody ponad naturalny poziom spowoduje 

zapewne zwiększenie powierzchni oczeretów i  zabagnień oraz szybszą eutrofizację jeziora. 

Ptactwo, które gnieździło się tu przeniosło się na pobliskie bajora poza rezerwatem (Szadziewski 

1995). 
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2.2. Metody zbioru  materiału  

Badania nad chruścikami jeziora Oświn przeprowadzone były od 1993 do 1997 roku. W 

badaniach uwzględniono jedynie imagines. Postacie dorosłe Trichoptera odławiano do światła, 

wykorzystywano pułapkę typu Malaisa, oraz łowiono „na upatrzonego” siatką entomologiczną. 

Analizowany materiał obejmował 1146 imagines  należących  do 39 taksonów. Łącznie 

pobrano 48 prób. Pozyskane gatunki Trichoptera  oznaczano korzystając z dostępnych kluczy do 

oznaczania chruścików. Układ systematyczny przyjęto za Czachorowskim (1998a).  

  

 

2.3. Zastosowane 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 pow. 10% 

Dominanci - 5,01-10%, 

Subdominanci - 2,01-5% 

Recedenci - poniżej 2%. 

 

 

Frekwencję wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

 

gdzie: Fi - frekwencja i-tego gatunku, 
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 s - liczba prób z i-tym gatunkiem, 

 S - liczba wszystkich pobranych prób. 

 

Podobieństwa faunistyczne oraz współwystępowania gatunków wyliczano korzystając z 

programu8 BIODIVERSITY, uwzględniając formułę ilościową (formuła Jaccarda) i ilościowej 

(formuła Bray-Curtisa). 
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3. Wyniki 
 

3.1. Przegląd  systematyczny gatunków  

 

Rodzina: Hydroptilidae 
 

1. Agrayelea multipunctata Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 2 samice w miesiącach kwietniu i maju. 

Limnebiont zasiedlający strefę helofitów i elodeidów wszystkich typów jezior, rzadko 

występujący w dystroficznych i torfowiskowych. Gatunek holarktyczny, nie występuje w Islandii 

i Południowej Europie (Czachorowski 1998a). 

 

2. Agrayelea sexmaculata Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 1 samicę w miesiącu sierpniu. 

Limnebiont występuje w strefie helofitów i elodeidów jezior mezotroficznych i eutroficznych 

(Czachorowski 1998a). 

 

3. Oxyethira flavicornis (Pictet , 1834) 

Materiał: zebrano 9 samców w miesiącach czerwcu , sierpniu i wrześniu. 

Limnebiont preferujący elodeidy, obecny w jeziorach o niskiej i wysokiej trofii (Czachorowski 

1998a). 

 

Rodzina: Polycentropodidae 

 

4. Cyrnus crenaticornis (Kolenati , 1859) 

Materiał: zebrano 3 samice i 7 samców w miesiącach czerwcu i sierpniu. 

Limnebiont preferujący jeziora mezotroficzne oraz strefę elodeidów (Czachorowski 1998a ). 

 

5. Cyrnus sp. 

Materiał: zebrano 4 samice w miesiącach lipcu i sierpniu. 
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Rodzina: Hydropschidae 
 

6. Hydropsyche sp. 

Materiał: zebrano 38 samic w miesiącach czerwcu, maju, lipcu, sierpniu i wrześniu. 

Larwy filtratorzy, bezdomkowe, występują w potokach, średniej wielkości (Czachorowski 

1998a). 
 

7. Hydropsyche contubernalis (McLachan, 1865) 

Materiał: zebrano 2 samce w miesiącu wrześniu. 

Filtrator budujący sieci łowne, gatunek do niedawna pospolity, ze względu na ciągły wzrost 

zanieczyszczenia dużych rzek nizinnych, zagrożony wyginięciem (Sochacka 1999). 

 

8. Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 

Materiał: zebrano 1 samice i 1 samca w miesiącu sierpniu. 

Limneksen, potamobiont, występuje w całej Europie. Larwy spotykane w jeziorach 

oligotroficznych i eutroficznych (Czachorowski 1998a). 

 

Rodzina: Phryganeidae 
 

9. Agrypnia pagetana  Curtis , 1835 

Materiał: zebrano 1 samice i 1 samca w miesiącu sierpniu. 

Limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe oraz starorzecza. Zasiedla helofity 

i elodeidy (Czachorowski 1998a). 

 

10. Agrypnia varia (Fabricius , 1793) 

Materiał: zebrano 3 samice i 8 samców w miesiącach czerwcu i sierpniu. 

Tyrofilny limnebiont. Larwy spotykane najczęściej w jeziorach torfowiskowych i dystroficznych, 

w strefie elodeidów i helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

11. Phryganea grandis Linnaeus, 1761 

Materiał: zebrano 6 samic i 8 samców w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu. 
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Limnebiont. Larwy preferują duże jeziora oraz strefę helofitów, stwierdzane w jeziorach 

mezotroficznych, eutroficznych, politroficznych i przepływowych (Czachorowski 1998a). 

 

Rodzina: Limnephilidae 
 

12. Ironoquia dubia (Stephens, 1837) 

Materiał: zebrano 4 samice w miesiącu wrześniu. 

Potamofilny limneksen . Larwy spotykane w jeziorach torfowiskowych w helofitach. Gatunek 

palearktyczny (Czachorowski 1998a) 

 

13. Grammotaulius nigropunctatus (Rezius, 1783) 

Materiał: zebrano 3 samice w miesiącach maju i sierpniu. 

Limnefil preferujący strefę helofitów. Larwy spotykane w jeziorach eutroficznych i 

starorzeczach. Gatunek palearktyczny (Czachorowski 1998a). 

 

14. Grammotaelius nitidus (Mueller, 1764) 

Materiał: zebrano 3 samice i 5 samców w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Limneksen, gatunek dronozbiornikowy. Larwy występują w zbiornikach śródleśnych w jeziorach 

mezotroficznych, eutroficznych i starorzeczach w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

15. Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Materiał: zebrano 6 samic i 24 samców w miesiącach kwietniu, maju, lipcu, sierpniu i wrześniu. 

Limnefil. Larwy preferują drobne zbiorniki śródleśne. Gatunek spotykany w jeziorach 

śródleśnych (Czachorowski 1998a). 

 

16. Nemotaulius punctatolineatus (Retzius, 1783) 

Materiał: zebrano 2 samce w miesiącach lipcu i wrześniu.  

Limnefil, preferuje strefę helofitów oraz małe jeziora i starorzecza  (Czachorowski 1998a). 

 

17. Limnephilus auricula Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 3 samice i 5 samców w miesiącu wrześniu. 
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Limneksen drobnozbiornikowy. Gatunek preferujący zbiorniki okresowe śródłąkowe, 

stwierdzany w jeziorach lobeliowych, eutroficznych i starorzeczach, w strefie helofitów 

(Czachorowski 1998a). 

 

18. Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 34 samic i 9 samców w miesiącach sierpniu i wrześniu. 

Limneksen, gatunek wód bieżących, śródleśnych (Czachorowski 1998a). 

 

19. Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Materiał: zebrano 1 samca w miesiącu październiku. 

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

detrytus (Czachorowski 1998a). 

 

20. Limnephilus externus Hagen, 1861 

Materiał: zebrano 2 samice w miesiącu sierpniu . 

Limnbiont, tyrfobiont. Gatunek bardzo rzadki w Polsce. Larwy głównie występują w jeziorach 

torfowiskowych, rzadziej eutroficznych, w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

21. Limnephilus extricatus Mc Lachan, 1865 

Materiał: zebrano 1samice i 1 samca w miesiącach kwietniu i lipcu. 

Limnefil tyrfofilny i reofilny. Larwy spotykane w jeziorach ciągu harmonicznego i 

dysharmonicznego, w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

22. Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał: zebrano 107 samic i 477 samców w miesiącach kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu, 

wrześniu i październiku.  

Limnefil, preferuje strefę helofitów oraz dno z detrytusem. Gatunek spotykany we wszystkich 

typach jezior (Czachorowski 1998a). 

 

23. Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

Materiał: zebrano 15 samic i 105 samców w miesiącach wrześniu i październiku. 
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Limneksen, gatunek preferujący śródpolne zbiorniki astatyczne, spotykany w jeziorach 

oligotroficznych, eutroficznych  politroficznych i starorzeczach, w helofitach (Czachorowski 

1998a). 

 

24. Limnephilus germanus Mc Lachlan, 1875 

Materiał: zebrano 3 samice w miesiącu sierpniu. 

Limneksen, tyrofilny lub preferujący zbiorniki dystroficzne. Gatunek borealno–górski 

(Czachorowski 1998a) 

 

25. Limnepilus ignavus Mc Lachlan, 1865 

Materiał: zebrano 2 samice i 12 samców w miesiącach sierpniu i wrześniu. 

Limnefil reofilny. Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych i mezotroficznych, głównie 

przy brzegu zadrzewionym w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

26. Limnephilus lunatus Curis, 1834 

Materiał: zebrano 2 samice i 2 samce w miesiącu sierpniu. 

Potamofilny limnefil. Gatunek preferujący strefę helofitów, wykazywany dla jezior 

eutroficznych, politroficznych i starorzeczy (Czachorowski 1998a). 

 

27. Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 2 samice i 1 samca w miesiącu sierpniu. 

Limnebiont, acidotolerancyjny. Larwy występują w strefie helofitów oraz przy brzegach 

zadrzewionych, wykazywane dla jezior ciągu harmonicznego i dysharmonicznego 

(Czachorowski 1998a). 

 

28. Limnephilus politus Mc Lachlan, 1865 

Materiał: zebrano 3 samice w miesiącu październiku. 

Limnebiont. Larwy preferują małe jeziorka śródleśne i jeziora lobeliowe, zasiedlają strefę 

helofitów oraz elodeidów (Czachorowski 1998a). 

 

29. Limnephilus sparsus Curtis ,1834 
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Materiał: zebrano 2 samice i 1 samca w miesiącu sierpniu. 

Limneksen, występujący w drobnych zbiornikach okresowych. Gatunek palearktyczny. Larwy 

spotykane w jeziorach ciągu harmonicznego (Czachorowski 1998a). 

 

30. Limnephilus stigma Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 4 samice i 13 samców w miesiącach czerwcu , lipcu , sierpniu i wrześniu. 

Limneksen charakterystyczny dla turzycowych zbiorników okresowych i astetycznych. Gatunek 

holoarktyczny. Larwy występują w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych i 

starorzeczach w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

31. Limnephilus subcentralis Brauer, 1857 

Materiał: zebrano 1 samca w miesiącu lipcu. 

 Limneksen drobnozbiornikowy. Larwy preferują strefę szuwarów, stwierdzane w jeziorach 

oligotroficznych i torfowiskowych (Czachorowski 1998a). 

 

32. Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

Materiał: zebrano 39 samic i 25 samców w miesiącach kwietniu  lipcu, wrześniu i październiku.  

Limneksen preferujący drobne zbiorniki okresowe. Gatunek eurosyberyjski. Larwy spotykane w 

jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych i starorzeczach w szuwarach 

(Czachorowski 1998a). 

 

33. Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1781) 

Materiał: zebrano 1 samca w miesiącu sierpniu.  

Limnebiont preferujący strefę szuwarów. Gatunek północno-palearktyczny. Larwy występują w 

jeziorach ciągu harmonicznego i starorzeczach w strefie helofitów (Czachorowski 1998a). 

 

34. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

Materiał:  zebrano 1 samice i 1 samca w miesiącu październiku. 

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

niezarośnięte, występują w jeziorach ciągu harmonicznego i przepływowych (Czachorowski 

1998a). 
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35.  Micropterna sequax McLachlan, 1875 

Materiał: zebrano 2 samice w miesiącu czerwcu.  

Larwy są rozdrabniaczami, występują w strumieniach (Kościukiewicz 2000) 

 

Rodzina: Leptoceridae 
 

36. Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał: zebrano 2 samice w miesiącach lipcu i wrześniu. 

Limnebiont występujący w strefie elodeidów i helofitów. Gatunek  eurosyberyjski, preferujący 

jeziora eutroficzne i starorzecza. Larwy są fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami 

(Czachorowski 1998a). 

 

37. Ceraclea fulva (Rambur, 1842) 

Materiał: zebrano 2 samice w miesiącu lipcu. 

Potamofilny limnefil. Gatunek europejsko-zachodniosyberyjski. Larwy stwierdzane w jeziorach 

oligotroficznych i przepływowych, są rozdrabniaczami odżywiającymi się gąbkami 

(Czachorowski 1998a). 

 

38. Oecetis ochracea Curtis , 1825 

Materiał: zebrano 26 samców w miesiącach lipcu i sierpniu. 

Limnebiont holoarktyczny. Larwy występują w jeziorach eutroficznych i politroficznych głównie 

w strefie elodeidów, są drapieżne (Czachorowski 1998a). 

 

39. Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 

Materiał: zebrano 72 samice i 25 samców w miesiącach kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu i 

wrześniu. 

Limnebiont preferujący strefę elodeidów i jeziora mezotroficzne. Larwy są fitofagami i 

rozdrabniaczami  (Czachorowski 1998a). 
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3.2. Ogólna  charakterystyka  Trichoptera okolic jeziora Oświn 

 
Ogółem zebrano 1146 imagines należących do 39 taksonów (Tab. 1), co stanowi 15 % 

fauny Trichoptera występujących  w Polsce. Najwyższą liczbą gatunków charakteryzowała się 

rodzina Limnephilidae (25). Zróżnicowanie gatunkowe pozostałych rodzin kształtowało się 

następująco: Leptoceridae (4), Hydroptilidae (3), Phryganeidae (3), Hydropsychidae (2), 

Polycentropodidae (2) (Rys. 1). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji. 

Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recedentów. Pozostałe klasy dominacji miały 

mniejszą liczbę gatunków. Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (61,2% 

materiału), dominanci (14%), subdominanci (8,63 %) i recedenci (15,1 %) (Rys. 2). 

W zebranym materiale eudomintami okazały się Limnephilus flavicornis i Limnephilus 

griseus. Do dominantów zaliczono Leptocerus  tineiformis i Limnephilus vittatus. Subdominanci 

reprezentowani byli przez Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus bipunctatus, Oecetis ochracea, 

zaś do recedentów należały pozostałe gatunki. 

 Największą stałością występowania, czyli frekwencją w próbach, odznaczyły się 

Limnephilus flavicornis (70, 83%), Hydropsyche sp. (29,1%), Glyphotaelius pellucidus (22,9%), 

Limnephilus vittatus (29,9%). Trochę mniejszą frekwencję w próbach stwierdzono dla 

Limnephilus griseus (18,75%), Leptocerus tineiformis (16,6%), Agrypnia varia (16,6%), Oecetis 

ochracea (14,5%), Grammotaulisus nitidus (12,5%), Limnephilus bipunctatus (12,5%), 

Limnephilus ignavus (12,5%), Phryganea grandis (12,5%), Limnephilus lunatus (6,25%), 

Oxyethira flavicornis (6,25%). Pozostałe taksony odznaczały się stałością występowania w 

przedziale: 2,16% - 4,16% (Tab. 1). 

Najbardziej efektowną metodą połowu okazał się odłów do światła. Tą metodą złowiono 

855 osobników w tym 20 gatunki wyłącznie ta metodą: Agraylea multipunctata (2 osobniki), 

Agraylea sexmaculata (1 osobnik), Ceraclea fulva (2 osobniki), Cyrnus crenaticornis (10 

osobników), Grammotaulius nitidus (8 osobników), Grammotaulius nigropunctatus (3 osobniki), 

Hydropsyche pellucidulla (2 osobniki), Limnephilus auricula (8 osobników), Limnephilus 

decipiens( 1 osobnik), Limnephilus externus (2 osobniki), Limnephilus extricatus (2 osobniki), 

Limnephilus marmoratus (3 osobniki), Limnephilus politus (3 osobniki), Limnephilus germanus 
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(3 osoniki), Limnephilus borealis (1 osobnik), Limnephilus subcentralis (1 osobnik), Microptera 

sequax (2 osobniki), Nemotaulius punctatolineatus (2 osobniki), Oxyethira flavicornis (9 

osobników) (Tab. 2). 

Pułapką typu Malaisa złowiono siedem gatunków: Agrypnia pagetana, Agrypnia varia, 

Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus ignavus, Oecetis ochracea i 

Phryganea grandis (Tab. 2) 

Innymi metodami złowiono 284 osobników, należących do16 gatunków: Athripsodes 

aterrimus (1 osobnki), Cyrnus sp. (2 osobniki), Glyphotaelius pellucidus (1 osobnik), Halesus 

digitatus (1 osobnik), Hydropsyche sp.(1 osobnik), Ironoquia dubia (1 osobnik), Leptocerus 

tineiformis (67 osobników), Limnephilus bipunctatus (23 osobniki), Limnephilus flavicornis (135 

osobników), Limnephilus griseus (24 osobniki), Limnephilus ignavus (4 osobniki), Limnephilus 

lunatus (1 osobnik), Limnephilus sparsus (2 osobniki), Limnephilus stigma (6 osobników), 

Limnephilus vittatus (14 osobników), Phryganea grandis (1 osobnik) (Tab. II). 

Najbardziej efektowną metodą z pośród wyżej wymienionych zbioru imagines okazał się 

odłów do światła.       

 

3.3. Podobieństwa faunistyczne między okresami fenologicznymi 

 

Analizując współwystępowanie w okeresach fenologicznych zauważono, że najliczniejsze 

pod względem jakosciowym i ilościowym były chrusciki występujące w miesiącach letnich 

(czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień) (Tab. 3). Najmniej Trichoptera stwierdzono w miesiącach 

kwietniu, maju, czerwcu i październiku. Spadek liczby gatrunków wiąże się z 

przepoczwarzeniem i opuszczeniem zbiornika przez te owady.  

W analizie współwystępowania Trichoptera w okresach badań stwierdzono, że 

najliczniejsze były gatunki występoujące w latach 1994-1995 i w 1997. Mniej chruścików 

zauważono w latach 1993 i 1996. Różnice w liczebności Trichoptera w wymienionych 

przedziałach czasoqwych wynikają ze zmian klimatycznych w tych latach. 

Zbadano podobieństwa faunistyczne między okresami fenologicznymi. Wyniki badań 

przedstawiono w postaci dendrytów (Rys. 3, 4). Wymienione podobieństwa nie były zbyt 

wysokie, wahały się w granicach 20-40%.  

 19 



W dendrycie podobieństw faunistycznych wyliczonych według formuły jakościowej 

(Rys. 3) największe podobieństwa zaznaczyły się między gatunkami występującymi w 

miesiącach kwietniu i lipcu. Na niższym poziomie do tej grupy dołączają gatunki występujące w 

miesiącu wrześniu. Nieco mniejsze podobieństwa wykazały gatunki występujące w miesiącach 

czerwcu i sierpniu.  

 Dendryt opracowany na podstawie podobieństw faunistycznych między okresami 

fenologicznymi liczonych według formuły ilościowej (Rys. 4) wykazał podobieństwa między 

gatunkami występującymi w miesiącach sierpniu i wrześniu. Nieco mniejsze podobieństwa 

wykazały gatunki występujące w kwietniu i maju. Najmniejsze podobieństwo zauważono między 

gatunkami występującymi w miesiącach czerwcu i lipcu. 

 W ujęciu ilościowym wyraźnie uwidoczniły się zmiany fenologiczne fauny, wyodrębniała 

się fauna wiosenna, letnia i jesienno-letnia.  
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Zmiany w skali wieloletniej 

  

W celu zbadania ewentualnej zmienności fauny w skali wieloletniej zbadano podobieństwa 

faunistyczne między okresami badań.  

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw w okresach badań liczonych według 

formuły ilościowej (Rys. 5) wyodrębniły się dwie grupy przedziałów czasowych podobnych 

faunistycznie. Największe podobieństwa wykazano między fauną z okresu badań 1994-1997. Do 

tej grupy na niższym poziomie dołączyły gatunki występujące w latach 1995. Nieco mniejsze 

podobieństwa wykazały gatunki występujące w latach 1993-1996.    

W dendrycie podobieństw między okresami badań opracowanym według formuły 

jakościowej (Rys. 6) największe podobieństwa zaznaczyły się pomiędzy latami 1994-1995. Na 

niższym poziomie dołączają do tej grupy gatunki występujące w 1997 roku. Mniejsze 

podobieństwa wykazano między przedziałami badań 1993-1996 a 1994-1995 i 1997. 

W analizie podobieństw faunistycznych między okresami badań uwidocznił się związek 

badanych okresów czasowych z warunkami klimatycznymi panującymi w tych latach. W 

analizowanych przedziałach czasowych można wyróżnić okresy wilgotne i okresy suche. Okres 

1993 i 1996 to lata suche i 1994-1995 oraz 1997 lata wilgotne. 

 
Współwystępowanie gatunków chruścików w okresach fenologicznych 

 

Zbadano współwystępowania gatunków chruścików w okresach fenologicznych. Wyniki 

wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytu (Rys.7). Na podstawie wyliczeń wyróżniono kilka 

zgrupowań (oznaczonych literą Z i liczbą), wewnątrz których wyodrębniono mniejsze 

zgrupowania (oznaczone Z1-13a-b). 

 

Zgrupowania o największym poziomie współwystępowania  (powyżej 80% ) współwystępowania 

to:  

Z1a- zaliczono tu dwa gatunki: Limnephilus decipiens i Halesus digitatus, oba występowały w 

mięsiącu październiku; 

Z2a- należały tu dwa gatunki: Limnephilus stigma (występujący od czerwca do września) oraz 

Limnephilus ignavus (poławiany w sierpniu i wrześniu); 



Z3- zaliczono tu dwa gatunki występujące w miesiącu wrześniu: Limnephilus lunatus i Ironoquia 

dubia; 

Z4a- należą tu dwa gatunki: Nemotaulius punctatolineatus i Athripsodes aterrimus(poławiane w 

lipcu i wrześniu; 

Z5- zaliczono tu dwa gatunki wiosenno-letnie Hydropsyche sp. i Glyphotaelius pellucidus; 

Z6a- należą tu dwa taksony: Limnephilus germanus i Limnephilus marmoratus występujące w 

miesiącu sierpniu; 

Z6b- zaliczono tu następujące gatunki: Limnephilus externus, Hydropsyche pellucidula i Agrypnia 

pagetana (poławiane w miesiącu sierpniu); 

Z7- należą tu trzy taksony występujące w miesiącu sierpniu: Limnophilus sparsus, Limnephilus 

borealis oraz Agrypnia sexmaculata;  

Z8a- zaliczono tu dwa taksony: Oxyethira flavicornis (czerwiec, wrzesień) i Cyrnus crenaticornis 

(czerwiec, sierpień, wrzesień); 

 

Na niższych poziomach współwystępowania ( powyżej 50 % ) znalazły się zgrupowania: 

Z1- zaliczono tu podzgrupowanie Z1a, do którego na niższym poziomie współwystępowania 

dołączył Limnephilus politus (występujący w miesiącu październiku ); 

Z2- zaliczono tu podzgrupowanie Z2a, do którego na niższym poziomie(powyżej 70%) dołączył 

Limnephilus auricula ( wrzesień), na poziomie niższym dołączył Limnephilus bipunctatus 

(sierpień, wrzesień); 

Z4- zaliczono podzgrupowanie Z4a, do którego na niższym poziomie (powyżej 60%) dołączył 

Hydropsyche contubernalis (poławiany we wrześniu); 

Z6– należą tu dwa podzgrupowania Z6a i Z6b 

Z8– zaliczono tu podzgrupowanie Z8a, do którego na niższym poziomie (powyżej 70%) dołączyła 
Phryganea grandis (czerwiec, lipiec, sierpień) 
 

Z9- zaliczono tu dwa taksony: Micropterna sequax (poławiana w czerwcu) i Agrylea 

multipunctata (występująca w kwietniu i czerwcu); 

Z10- zaliczono tu dwa gatunki: Oecetis ochracea  (lipiec , sierpień) i Agrypnia varia (czerwiec i 

sierpień); 
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Z11- zaliczono tu dwa gatunki występujące licznie: Limnephilus wittatus (występujący w 

miesiącu wrześniu) oraz Limnephilus griseus (poławiany we wrześniu i październiku ), do 

których na niższym poziomie dołączył Limnephilus flavicornis ( występujący licznie w 

kwietniu i od czerwca do października); 

Z12- zaliczono tu dwa gatunki typowo letnie: Cyrnus sp. (lipiec, sierpień ) oraz Ceraclea fulva 

(lipiec ), na niższym poziomie ( powyżej 30%) dołączył do nich Grammotaulius nitidus 

(poławiany w czerwcu, lipcu i sierpniu); 

Z13- zaliczono tu dwa gatunki chruścików: Limnephilus subcentralis (lipiec) oraz Limnephilus 

extricatus ( poławiany w kwietniu i lipcu ). 

 Analizowane współwystępowanie chruścików w okresach fenologicznych pozwoliło 

wyróżnić 13 zgrupowań. Najwięcej wyodrębniono zgrupowań letnich (Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, 

Z8, Z10, Z12). Mniej wyróżniono zgrupowań wiosenno-letnich (Z5, Z11, Z13) oraz jedno 

zgrupowanie do którego należały gatunki jesienne (Z1). 

 

Współwystępowanie gatunków chruścików w okresach badań 
 
 Analizowano współwystępowanie gatunków chruścików w okresach badań. Wyniki 

obliczeń przedstawiono w postaci dendrytu (Rys.8). Na podstawie wyliczeń wyróżniono kilka 

zgrupowań (oznaczonych literą W i liczbą), wewnątrz których wyodrębniono mniejsze 

zgrupowania (oznaczone literą W1-13a-b). 

Zgrupowania o największym poziomie (powyżej 70%) współwystępowania to: 

W1- zaliczono tu trzy taksony: Limnephilus griseus, Leptocerus tineiformis oraz Limnephilus 

flavicornis, wspólnie występowały w przedziale czasowym 1993-1997; 

W2a- zaliczono tu dwa gatunki: Limnephilus ignavus i Cyrnus crenaticornis łowione w okresie 

1995-1997; 

W3- zaliczono tu dwa taksony: Limnephilus germanus i Ceraclea fulva, występowały w 1996 

roku; 

W4a- należą tu dwa gatunki: Limnephilus subcentralis i Hydropsyche contubernalis, występowały 

w 1996 roku; 

W4b- należą tu dwa taksony: Ironoquia dubia i Agrypnia pagetana, występowały w 1996 roku; 
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W5a- zaliczono tu trzy gatunki: Limnephilus decipiens, Halesus digitatus i Agrayelea 

sexmaculata, występowały w 1995 roku; 

W6a- należą tu dwa gatunki: Oecetis ochracea występująca w przedziale czasowym 1993-1996 i 

Limnephilus stigma występujący w latach 1994-1995 i nielicznie w 1997; 

W7a- należą tu dwa gatunki: Oxyethira flavicornis występująca w przedziale czasowym 1994-

1996 i Grammotaulius nitidus występujący w latach 1993-1997; 

W8- zaliczono tu dwa gatunki: Nemotaulius punctatolineatus i Limnephilus lunatus, występowały 

w latach 1994-1995; 

W9a- należą tu trzy gatunki chruścików: Micropterna sequax i Limnephilus externus łowione w 

1994 roku, na niższym poziomie dołączył do nich Grammotaulius nigropunctatus, także 

łowiony w tym samym okresie. 

 

Na poziomie współwystępowania powyżej 50% wyróżniono następujące zgrupowania: 

W2- tworzy je podzgrupowanie W2a, do którego na niższym poziomie dołączyła Phryganea 

grandis łowiona w tym samym przedziale czasowym; 

W4- tworzą je dwa podzgrupowania: W4a i W4b; 

W5- zaliczono tu podzgrupowanie W5a, do którego na niższym poziomie dołączył Athripsodes 

aterrimus występujący w latach 1995-1997; 

W6- tworzy je podzgruopowanie W6a, na niższym poziomie dołączył Limnephilus bipunctatus 

występujący w latach 1994-1995; 

W7- tworzy je podzgrupowanie W7a, do którego na niższym poziomie dołączają Limnephilus 

auricula (łowiona w 1994-1995 i 1997) i Agrypnia varia (łowiona w 1994,1996-1997); 

W9- tworzy je podzgrupowanie W9a, na niższym poziomie dołączył Limnephilus marmoratus, 

występował w roku 1994 i 1996; 

W10- należą tu trzy gatunki chruścików: Limnephilus sparsus i Agraylea multipunctata (łowione 

w 1994 roku), na niższym poziomie dołączył Limnephilus extricatus (łowiony w latach 

1993-1994); 

W11- zaliczono tu trzy gatunki: Limnephilus vittatus, Hydropsyche sp. i Glyphotaelius pellucidus, 

wspólnie występowały w latach 1993-1997; 

W12- zaliczono tu dwa gatunki: Limnephilus politus (poławiany w  1995 roku) i Cyrnus sp. 

(łowiony w latach 1993, 1995-1996); 
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W13- znalazły się tu dwa gatunki: Limnephilus borealis i Hydropsyche pellucidulla, występowały 

w 1993 roku; 

 

Z powyższych zestawień wynika, że gatunki charakteryzujące się dużą liczebnością miały 

z reguły niski stopień współwystępowania. Gatunki charakteryzujące się małą liczebnością miały 

z reguły wysoki stopień współwystępowania.  
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4. Dyskusja 
 W jeziorze Oświn będący przedmiotem badań stwierdzono obecność 39 gatunków. W 

porównaniu do innych jezior jest to liczba stosunkowo duża. W jeziorze Jełguń Nowoszyńska 

(1997) stwierdziła 36 gatunków, w jeziorze Galik 11 taksonów, natomiast w jeziorze Oczko 19 

gatunków. 

 Wyraźne różnice pomiędzy badanymi jeziorami dostrzec można w strukturze ilościowej 

zebranego materiału i dominacji w zbiorniku. W jeziorze Oświn do gatunków dominujących 

należą Leptocerus tineiformis i Limnephilus vittatus. W jeziorze Jełguń gatunkami dominującymi 

okazały się Cyrnus trimaculatus, Molana angusta, Lype phaeopa, Anabolia laevis, Limnephilus 

sp. Natomiast w jeziorze Galik do gatunków dominujących zaliczono Anabolia laevis, 

Limnephilus rhombicus, Limnephilus marmoratus i Limnephilus stigma. W jeziorze Oczko 

gatunkami dominującymi są Glyphotaelius pellicidus, Limnephilus sp., Molana angusta i 

Mystacides nigra. Fakty te podkreślają niepowtarzalny i indywidualny charakter jeziora Oświn. 

 Wśród gatunków w badanym jeziorze do typowo jeziornych należą: Agrayelea 

multipunctata, Agrayelea sexmaculata, Oxyethira flavicornis, Cyrnus crenaticornis, Agrypnia 

pagetana, Agrypnia varia, Phryganea grandis, Limnephilus decipiens, Limnephilus marmoratus, 

Limnephilus politus, Limnephilus borealis, Athripsodes atterimus, Oecetis ochracea i Leptocerus 

tineiformis. 

 Jezioro to należy do jezior zarastających, świadczy o tym występowanie licznych 

gatunków strefy helofitów oraz gatunków z rodziny Limnephilidae a szczególnie z rodzaju 

Limnephilus. W jeziorze Oświn stwierdzono obecność 23 gatunków z rodziny Limnephilidae w 

tym 17 gatunków z rodzaju Limnephilus.  

 W jeziorze Jełguń stwierdzono obecność 11 gatunków z rodzaju Limnephilus, w jeziorze 

Oczko 8 gatunków a w jeziorze Galik 4 gatunki z tego rodziaju (Nowoszyńska 1997). 

 Analiza porównawcza zgrupowań gatunków jeziora Oświn wykazała iż ugrupowania tego 

jeziora odbiegają od jeziora Jełguń, co wynika prawdopodobnie z odmiennego składu 

siedliskowego tych jezior. 

 Analiza podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi pozwoliła na 

wyodrębnieni fauny wiosennej, letniej i jesienno-letniej. Podobne zależności zauważyła Boroszko 

(2000) w badaniach nad chruścikami zbiornika śródmiejskiego Olsztyna, która wykazała podział 

fauny na gatunki wiosenno- letnie oraz na odrębną grupę gatunków jesiennych i zimowych.  
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 Analiza podobieństw faunistycznych wskazuje na zmiany w faunie i dominacji gatunków 

w skali wieloletniej, co może być uzależnione od wahań klimatycznych. Podobne zależności 

stwierdzono w badaniach  nad chruścikami zbiorników śródmiejskich (Boroszko 2000), która 

wyróżniła dwa przedziały czasowe podobnych faunistycznie. W analizowanych przedziałach 

czasowych wyróżniła okresy wilgotne, odznaczające się wyższymi opadami i okresy suche, 

odznaczające się niższymi wartościami rocznych opadów. 

 Pomimo wielu badań nad chruścikami jezior, uwidaczniają się jeszcze duże luki w wiedzy. 

Przede wszystkim wpływ migracji z okolicznych zbiorników oraz dynamika zmian w liczebności 

poszczególnych gatunków w skali wieloletnie. Prezentowane badania wskazuje, ze niektóre ze 

zmian związane są najprawdopodobniej z wahaniami charakterystyk klimatycznych. 

Dokładniejsze poznanie tych zależności wymaga dalszych badań. 
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5. Streszczenie  
  

 Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego Trichoptera oraz zmienności 

fauny w okresie kilkuletnim. Badania nad fauną były prowadzone w latach 1993-1997. Teren 

badań stanowiło jezioro Oświn. 

 Ogółem zebrano 1146 imagines należących do 39 taksonów (Tab. 1), co stanowi 15% 

fauny Trichoptera występujących w Polsce. Najwięcej gatunków należało do rodziny 

Limnephilidae. Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości ,dominacji i frekwencji w próbach. 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie wszystkich klas dominacji. Zdecydowanie 

najwięcej gatunków należało do recedentów. Pozostałe klasy miały mniejszą liczbę gatunków 

(Rys. 1) 

 Analiza podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi wykazała 

wyodrębnienie się fauny wiosennej, letniej i jesienno-letniej. Dokładna analiza 

współwystępowania między gatunkami pozwoliła na wyodrębnienie kilku różnych zgrupowań ( 

Rys. 7-8) 

 Analiza podobieństw faunistycznych wykazała podział na dwie grupy przedziałów 

czasowych podobnych faunistycznie: 1993-1996 i 1994,1995,1997. 

 Przeprowadzone badania stanowią część kompleksowych badań pozwalających na 

określenie rozmieszczenia ilościowego i jakościowego chruścików w jeziorach Polski.   
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7. Tabele i rysunki 
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Tabela 1. Ogólna charakterystyka materiału, n- liczba osobników, D - dominacja, F – frekwencja. 

L.p. GATUNEK Liczba 
samic 

Liczba 
samców n D (%) F (%) 

1 Agraylea multipunctata 2  2 0,2 4,16 
2 Agraylea sexmaculata 1  1 0,1 2,08 
3 Agrypnia pagetana 1 1 2 0,2 2,08 
4 Agrypnia varia 3 8 11 1,0 16,6 
5 Athripsodes aterrimus 2  2 0,2 4,16 
6 Ceraclea fulva 2  2 0,2 2,08 
7 Cyrnus crenaticornis 3 7 10 0,9 4,16 
8 Cyrnus sp. 4  4 0,3 4,16 
9 Glyphotaelius pellucidus 6 24 30 2,6 22,9 
10 Grammotaulius nitidus 3 5 8 0,7 12,5 
11 Grammotaulisus nigropunctatus  3 3 0,3 4,16 
12 Halesus digitatus 1 1 2 0,2 4,16 
13 Hydropsyche contubernalis  2 2 0,2 4,16 
14 Hydropsyche pellucidula 1 1 2 0,2 2,08 
15 Hydropsyche sp. 38  38 3,3 29,1 
16 Ironoquia dubia 4  4 0,3 4,16 
17 Leptocerus tiniformis 72 25 97 8,5 16,6 
18 Limnephilus auricula 3 5 8 0,7 8,33 
19 Limnephilus bipunctatus 34 9 43 3,8 12,5 
20 Limnephilus decipiens  1 1 0,1 2,08 
21 Limnephilus externus 2  2 0,2 2,08 
22 Limnephilus extricatus 1 1 2 0,2 4,16 
23 Limnephilus flavicornis 107 447 584 50,9 70,83 
24 Limnephilus griseus 15 105 120 10,5 18,75 
25 Limnephilus ignavus 2 12 14 1,2 12,5 
26 Limnephilus lunatus 2 2 4 0,3 6,25 
27 Limnephilus marmoratus 2 1 3 0,3 4,16 
28 Limnephilus politus  3 3 0,1 2,08 
29 Limnephilus borealis  1 1 0,1 2,08 
30 Limnephilus germanus 3  3 0,1 4,16 
31 Limnephilus sparsus 2 1 3 0,1 4,16 
32 Limnephilus stigma 4 13 17 1,5 14,5 
33 Limnephilus subcentralis  1 1 0,1 2,08 
34 Limnephilus vittatus 39 25 64 5,6 22,9 
35 Microptera seqax 2  2 0,1 2,08 
36 Nemotaulius punctatolineatus  2 2 0,1 4,16 
37 Oecetis ochracea  26 26 2,3 14,5 
38 Oxyethira flavicornis  9 9 0,8 6,25 
39 Phryganea grandis 6 8 13 1,2 12,5 
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Tabela 2.  Efektywność odłowu imagines różnymi metodami. 

 Metody połowu Trichoptera 

 Gatunek Do światła Malaisa trap inne Słoik 
1 Agraylea multipunctata +    
2 Agraylea sexmacultata +    
3 Agrypnia pagetana + +   
4 Agrypnia varia + +   
5 Athripsodes aterrimus +  +  
6 Ceraclea fulva +    
7 Cyrnus crenaticornis +    
8 Cyrnus sp. +  +  
9 Glyphotaelius pellucidus + +  + 
10 Grammotaulius nitidus +    
11 Grammotaulius nigropunctatus +    
12 Halesus digitatus +   + 
13 Hydropsyche contubernalis +    
14 Hydropsyche pellucidula  +    
15 Hydropsuche sp. +  +  
16 Ironoqnia dubia +   + 
17 Leptocerus tineiformis +  +  
18 Limnephilus auricula +    
19 Limnephilus bipunctatus +   + 
20 Limnephilus decipiens +    
21 Limnephilus externus +    
22 Limnephilus extricatus +    
23 Limnephilus flavicornis + +  + 
24 Limnephilus griseus +   + 
25 Limnephilus ignavus + +  + 
26 Limnephilus lunatus +   + 
27 Limnephilus marmoratus +    
28 Limnephilus politus +    
29 Limnephilus borealis +    
30 Limnephilus sp. germanus ? +    
31 Limnephilus sparsus +   + 
32 Limnephilus stigma +   + 
33 Limnephilus subcentralis +    
34 Limnephilus vittatus +   + 
35 Microptera sequax +    
36 Nemotaulius punctatolineatus +    
37 Oecetis ochracea + +   
38 Phryganea grandis + + +  
39 Oxyethira flavicornis +    
 
 

 

Tabela 3. Charakterystyka występowania w latach badań i okresach fenologicznych  
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Lata Miesiące 
Gatunek 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

Su
m

a 

IV V VI VII VIII IX X 

Su
m

a 

Agraylea multipunctata  1   1 2 1  1     2 
Agraylea sexmaculata   1   1     1   1 
Agrypnia pagetana    2  2     2   2 
Agrypnia varia  4  3 4 11   2  9   11 
Athripsodes aterrimus   1  1 2    1  1  2 
Ceraclea fulva     2 2    2    2 
Cyrnus crenaticornis   3  7 10   7  3   10 
Cyrnus sp. 1  2 1  4    3 1   4 
Glyphotaelius pellucidus 3 33 1 1 1 39 1 1  4 22 1  29 
Grammotaulius nitidus 1 5 1 1 1 9   2 5 1   8 
Grammotaulius nigropunctatus  3    3  2   1   3 
Halesus digitatus   1   1       1 1 
Hydropsyche contubernlis    1  1      1  1 
Hydropsyche pellucidula 2     2     2   2 
Hydropsyche sp. 9 10 10 4 5 38 3 4  10 20 1  38 
Ironoquia dubia    3  3      3  3 
Leptocerus tineiformis 4 2 83 5 2 96 2  2 71 11 10  96 
Limnephilus auricula  4 2  2 8      7  7 
Limnephilus bipuncctatus  2 18   20     1 19  20 
Limnephilus decipiens    1   1       1 1 
Limnephilus externus  2    2     2   2 
Limnephilus extricatus 1 1    2 1   1    2 
Limnephilus flavicornis 11 137 139 29 132 448 6  18 7 130 286 1 448 
Limnephilus griseus  12 60 8 16 96      86 10 96 
Limnephilus ignavus   2 2 6 10     2 8  10 
Limnephilus lunatus  2 1   3      4  4 
Limnephilus marmoratus  2  1  3     3   3 
Limnephilus politus   3   3       3 3 
Limnephilus borealis 1     1     1   1 
Limnephilus germanus     3 3     3   3 
Limnephilus sparsus  1    1     1   1 
Limnephilus stigma  5 5  1 11   1 1 1 8  11 
Limnephilus subcentralis    1  1    1    1 
Limnephilus vittatus 1 21 19  9 50 1   2  38 9 50 
Microptera sequax  2    2    2    2 
Nemotaulius punctatolineatus  1 1   2    1  1  2 
Oecetis ochracea 1 4 6 1  12    4 8   12 
Oxyethira flavicornis  6 1 2  9   6  2 1  9 
Phryganea grandis    7 7 14   6 2 6   14 

Suma 35 260 361 72 200 928 15 7 47 115 233 475 25 917 
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Rysunek 1. Struktura liczebności Trichoptera jeziora Oświn 
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Rysunek 2. Udział procentowy (klasy dominacji) chruścików jeziora Oświn 
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Rysunek 3. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi (formuła 

jakościowa) 
 
 

 
 

Rysunek 4. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami fenologicznymi (formuła 
ilościowa) 
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Rysunek 5. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami badań (formuła jakościowa) 
 

 
 

Rysunek 6. Dendryt podobieństw faunistycznych między okresami badań (formuła ilościowa) 
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Rysunek 7. Dendryt  współwystępowania gatunków w okresach fenologicznych 
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Rysunek 8. Dendryt  współwystępowania gatunków w okresach badań 
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