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1. W s t ę p  
Chruściki (Trichoptera) to rząd owadów z przeobrażeniem zupełnym, których larwy pro-

wadzą wodny tryb życia. Do tej pory opisano 10 000 gatunków, choć szacuje się, że obecnie wy-

stępuje ich ok. 50 000 (Schmid 1984). 

Larwy Trichoptera żyją w różnych środowiskach wodnych: w strumieniach, rzekach, je-

ziorach, zbiornikach astatycznych, torfowiskach. W jeziorach występują zasadniczo w litoralu, ale 

sporadycznie spotykane były larwy na 40, a nawet 80 m głębokości. Larwy chruścików prowadzą 

bentosowy tryb życia, i tylko okresowo niektóre gatunki aktywnie pływające mogą stanowić ele-

ment nektonu. Wiele gatunków związanych jest z wodami bieżącymi, w których larwy występują 

czasami nawet masowo. Zagęszczenie larw Trichoptera w zbiornikach wodnych w dużym stopniu 

zależy od charakteru podłoża. Związane jest to z pewnością z dostępnością pokarmu i materiału 

do budowy domków oraz od możliwości utrzymania się na podłożu. Dno piaszczyste jest bardzo 

labilne i nie daje oparcia organizmom bentosowym żyjących w wodach bieżących, ponadto „ar-

chitektura”  dna tworząca swoistą mozaikę siedliskową sprzyja większemu bogactwu gatunko-

wemu. Drobne zbiorniki są licznie zasiedlane przez chruściki, przede wszystkim w ujęciu ilo-

ściowym. Obserwuje się jednocześnie duże zróżnicowanie faunistyczne larw Trichoptera w za-

leżności od typu zbiornika.  

Ekologiczna rola larw chruścików wynika z faktu, iż wśród Trichoptera obecne są prawie 

wszystkie konsumenckie grupy troficzne. Ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu wyróżnić 

można zarówno gatunki mięsożerne, wszystkożerne, detrytusożerne, roślinożerne jak też glono-

żerne oraz odżywiające się gąbkami. Pod względem funkcjonalnym wyróżniane są następujące 

grupy: rozdrabniacze, drapieżcy, zbieracze, filtratorzy, zdrapywacze i wysysacze. U niektórych 

chruścików stwierdzono kanibalizm. Gatunki z rodzaju Hydropsyche nie mające mieszkalnych 

domków przędą za pomocą gruczołów przędnych specjalne sieci służące im do łowienia zdoby-

czy. Dorosłe chruściki odżywiają się spijając lub zlizując nektar z kwiatów, niektóre gatunki nie 

pobierają pokarmu w tym stadium rozwoju. Larwy Trichoptera w niektórych środowiskach np. 

potokach i zbiornikach okresowych stanowią znaczną część biomasy organizmów wodnych, w 

związku z tym odgrywają dużą rolę w procesach obiegu i przetwarzania materii organicznej. Mo-

gą stanowić pokarm ryb i szeregu większych drapieżników (Stańczykowska 1987).  

Z ponad Trichoptera 900 gatunków występujących w Europie, w Polsce zanotowano do-

tychczas ponad 260 (Szczęsny 1991). Rozmieszczenie oraz skład gatunkowy wód bieżących zo-

stało stosunkowo dobrze poznane. Trzeba mieć tu na uwadze zarówno rzeki nizinne (Kopytek i 

Majecki 1986, Pawłowski 1970) jak i potoki górskie (Riedlowa 1962, 1966, Szczęsny 1968). 

Niewiele informacji jest o faunie chruścików występujących w wodach stojących i dotyczą one 



głównie jezior (Botosaneanu 1960, Grochowska-Kamińska 1989, Czachorowski 1992, 1994a, 

1995b, 1998). Bardzo mało jest prac w całości poświęconych drobnych zbiorników wodnych 

(Kreuzer 1940, Higler 1968, 1969, Wiggins 1973, Solem 1983, Leuven et al. 1987, Czachorow-

ski, Szczepańska 1991, Czachorowski 1994, 1995). Nieliczne i rozproszone dane można znaleźć 

w pracach dotyczących innych, szerszych zagadnień (np. Jakubsiakowa 1933, Wiggins et al. 

1980, Williams 1987, Maciołek 1989). Do tej pory jedynie chruściki jezior doczekały się mono-

graficznego opracowania (Czachorowski 1998), chruściki pozostałych typów wód wymagają ta-

kich opracowań. 

Dotychczasowe badania wskazują, że występowanie Trichoptera ściśle związane jest z 

cechami środowiska wodnego (miejsce występowania larw), cechami krajobrazu (miejsce wystę-

powania imagines) oraz charakterem bezpośredniego otoczenia zbiornika (kształtowanie cech 

siedliskowych) (Czachorowski 1998). W odniesieniu do Polski północno-wschodniej podkreślić 

należy dużą różnorodność krajobrazową tej części kraju (Stankowski 1981). Owa różnorodność 

oraz zróżnicowanie klimatyczne i przyrodnicze mogą mieć znaczący wpływ na charakterystykę 

rozmieszczenia larw w wodach, w tym drobnych zbiornikach.  

Pierwsze wzmianki o chruścikach Polski północno-wschodniej odnaleźć można w pracach 

Ulmera (1909, 1913) i Demela (1922, 1923, 1924). W drugiej połowie XX wieku pojawiły się 

prace Grębeckiego et al. (1954) i Szczepańskiej (1958). Dużo informacji zawdzięczamy publika-

cjom Botosaneanu (1960, 1965). W latach osiemdziesiątych pojawiło się więcej prac dotyczących 

ekologii larw różnych typów wód (Czachorowski 1988a, 1989a, 1990, 1993a, b, 1993, 1994, 

1995, Czachorowski, Szczepańska 1991, Czachorowski i inni 1993). Dla Polski północno-

wschodniej udokumentowano występowanie 171 gatunków Trichoptera, chociaż całkowitą liczbę 

gatunków dla danego obszaru należy szacować na 180-190 gatunków (Czachorowski 1994).  

Mimo wielu informacji dotyczących stanu ilościowego gatunków chruścików tego regionu 

stan poznania zarówno faunistyczny jak i ekologiczny należy uważać za niezadowalający. Wpływ 

ma na ten stan zarówno słabe poznanie dużych rzek tego regionu jak i brak szerszego rozeznania 

w składzie gatunków zbiorników wód stojących, szczególnie zbiorników astatycznych (Czacho-

rowski 1995). Tego typu zbiorniki stanowią bardzo interesujący teren badań ponieważ kształtują-

ce się w nich zmienne warunki fizyczno-chemiczne wpływają na powstawanie względnie stałych 

stosunków ekologicznych. Bardzo słabe poznanie tego typu siedlisk również zachęca do poświę-

cenia większej im uwagi. 

Mówiąc o drobnych zbiornikach wodnych trzeba mieć na uwadze zarówno stawy, stawki, 

młaki i zbiorniki astatyczne. W szeregu pracach dotyczących fauny i flory drobnych zbiorników 

wodnych podejmowane są także zagadnienia warunków fizycznych i chemicznych panujących w 

tych zbiornikach. Podstawy klasyfikacji drobnych zbiorników wodnych oraz pojęcie astatyzmu 



wprowadził Gajl w 1924 roku. Podobną problematykę podjął w swych pracach Marcot (1990). 

Uwzględniając trofię oraz zmieniające się warunki chemiczne (zawartość związków mineralnych 

i organicznych oraz tlenu) jak też fizycznych (temperatura, falowanie) Maganza (1985) w swej 

pracy wyróżnił stadia tworzenia się poszczególnych typów zbiorników. Zależności i stopień 

kształtowania się poszczególnych etapów trofii w zbiornikach podejmowali w swych pracach 

również: Klimowicz (1956) i Chodorowski (1958). Znaczna część prac dotyczących drobnych 

zbiorników przedstawia wyniki badań kształtowania się fauny w tych zbiornikach. Wymienić 

można tu chociażby prace Heitkampa (1979) dotyczące obecności poszczególnych taksonów w 

różnych okresach roku w zależności od zmieniających się warunków. Podobną problematykę 

podejmował w swej pracy Nolte (1988).  

Uwzględniając różne parametry (np. wielkość, temperaturę) Pichler (1939) wyróżnił na-

stępujące typy drobnych zbiorników: 

1. małe zbiorniki mniej niż 20 cm głębokie, łatwo rozgrzewające się, 

2. młaki głębokie na 60-80 cm, w których w dzień może wytworzyć się stratyfikacja termiczna, 

a w nocy panuje hipotermia, 

3. małe stawy do głębokości 1 m, w których dno nie nagrzewa się bezpośrednio od promienio-

wania słonecznego, polimiktyczne i z podobnym krążeniem materii jak w jeziorach, 

4. duże stawy całkowicie uniezależnione od zmiennych warunków otoczenia. 

Podział ten nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy. Myślę, że należy w klasyfikacjach uwzględnić 

także wielkość zbiorników, ich astatyczność (okresowe, trwałe, okresowo zanikające), typ krajo-

brazu (śródmiejskie, śródpolne, śródłąkowe, śródleśne), trofię, a także pochodzenie (naturalne i 

sztuczne).  

Zasadniczą cechą drobnych zbiorników jest ich zmienność i astatyczność silniej lub słabiej 

wyrażona, przy jednoczesnym wytworzeniu specyficznego ekosystemu. Klimowicz (1959) pro-

wadził szereg badań nad kształtowaniem się trofii w tego typu zbiornikach w zależności od składu 

mineralnego, substancji organicznych, obecności tlenu. Podobną problematykę podejmował w 

swych pracach również Paschalski (1959) i Maganza (1985). Część prac poświęcona jest bada-

niom warunków termicznych panujących w drobnych zbiornikach wodnych Geysztor (1959) i 

Chodorowski (1958). Szczególną uwagę poświęcono w nich wahaniom temperatury w ciągu doby 

oraz w skali rocznej. Wynika z nich m.in. to że w ciepłej porze roku temperatura w drobnych 

zbiornikach wodnych jest z reguły wyższa od powietrza  pomimo tego, że wahania dobowe mogą 

być znaczne. 

Pod względem trwałości w czasie zbiorniki te możemy podzielić na trwałe i okresowe, czyli 

okresowo wysychające. Wśród tych ostatnich Paschalski (1959) wyróżnił następujące rodzaje: 



1. wczesnowiosenne, wybitnie krótkotrwałe, szybko zanikające (okres trwania 1-6 tygodni), 

napełnione głównie wodami roztopowymi, utrzymującymi się łatwo na namokniętych, a do-

łem nieraz jeszcze przymarzniętych glebach, przy wysokim stanie wód gruntowych, 

2. wiosenne, krótkotrwałe (okres trwania 3 miesiące), roztopowo-opadowe, których poziom wód 

zależy między innymi również od wysokiego stanu wód gruntowych, 

3. wiosenno-letnie, średniotrwałe (okres trwałości 5-6 miesięcy), roztopowo-opadowe, niżej 

położone lub bardziej wgłębione w teren, zależne od średniego stanu wód gruntowych, 

4. wiosenno-letnio-zimowe (okres trwania 8 miesięcy), roztopowo-opadowo-gruntowe, które 

długowieczność zawdzięczają głównie swemu niskiemu położeniu oraz nawet niskim stanom 

wód gruntowych. W razie bardzo mokrego roku zbiorniki te mogą utrzymywać się do zimy i 

dłużej, aż do wiosny i następnego okresu roztopowego. Mogą też napełniać nieco późną jesie-

nią i zimą oraz podnosić jeszcze poziom swych wód wskutek okresowych odwilży. Są zatem 

zbiornikami przejściowymi do zbiorników stałych. 

Z punktu widzenia położenia i otoczenia drobne zbiorniki Paschalski (1959) podzielił na: 

a) leśne 

b) podleśne (skąpo zadrzewione) 

c) śródpolne. 

Na kształtowanie się fauny zbiorników podleśnych mają istotny wpływ nadbrzeżne zadrze-

wienia. Wiele gatunków to detrytusożerni rozdrabniacze, dla których opadające z drzew liście 

stanowią bazę pokarmową. Intuicyjnie wydaje się, że w zbiornikach śródłąkowych inna jest baza 

troficzna dla detrytusożernych rozdrabniaczy: butwiejące turzyce i trawy. Tam gdzie są drzewa 

więcej jest liści drzew i występuje zacienienie utrudniające rozwój roślinności zielnej. 

Krótkotrwałość zbiorników idzie w parze z bardzo krótkimi cyklami rozwojowymi zwierząt. 

Przystosowaniem do tego typu warunków było wytworzenie stadiów przetrwalnikowych lub wy-

kształcenie się zachowań pozwalających przetrwać niekorzystne warunki (np. zagrzebywanie się 

w mule). W zbiornikach wysychających mogą się kształtować wyraźnie stosunki dominacji i kon-

kurencji. Zagadnienie to podejmowali w swoich pracach między innymi: Zinowiew (1930),  Heit-

kamp (1979), Nolte (1988). Kształtowanie się biocenozy w tego typu zbiornikach związane jest  z 

krótkotrwałością i astatyzmem dobowych zmian fizykochemicznych (Wiggins 1987). Podsumo-

wując przegląd poglądów na różnorodność zbiorników należy wskazać na duże zróżnicowanie jak 

też dużą liczbę czynników wpływających na zróżnicowanie: wielkość zbiornika, astatyzm (okre-

sowość), otoczenie, itp. 

Do tej pory nie zajmowano się zbiornikami znajdującymi się w obrębie aglomeracji miej-

skich. Interesujące jest, czy fauna takich zbiorników zachowuje swój naturalnych charakter, czy 

też odznacza się jakimiś szczególnymi cechami. 



 

Niniejsza praca ma na celu prezentację wyników badań nad Trichoptera drobnych zbiorników 

wód stojących, zarówno trwałych jak i okresowych znajdujących się na terenie Olsztyna. Praca ta 

jest częścią szerszych badań nad strukturą siedliskową larw chruścików w drobnych zbiornikach 

północnej Polski. W celu pełniejszego poznania składu faunistycznego jak i stosunków ekolo-

gicznych panujących w tego typu zbiornikach w pracy tej wykorzystano wyniki wcześniejszych 

badań.  



 

2. MATERIAŁ i METODY 
Badania prowadzono w Olsztynie na terenie Lasu Miejskiego i okolicach jeziora Skanda. 

Larwy Trichoptera łowiono ręcznym czerpakiem hydrobiologicznym. Pojedyncza próba zbierana 

była z powierzchni dna zbiornika ok. 0,2-1 m w zależności od głębokości zbiornika. Starano się 

uwzględnić jak najwięcej drobnych zbiorników okresowych i stałych znajdujących się na danym 

terenie. Dla zweryfikowania poprawności oznaczeń larw odławiano imagines siatką entomolo-

giczną.  

W pierwszym etapie badań larwy odławiano w możliwie dużej liczbie zbiorników, na-

stępnie zaś skupiono się na badaniu kilku wybranych zbiorników. Materiał zbierano w latach 

1997-98. Próby pobierano w okresie wiosennym w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 

Segregowanie materiału wykonywano na miejscu lub w pracowni, a następnie konserwowano w 

70% roztworze alkoholu. Larwy oznaczono na podstawie dostępnych kluczy entomologicznych 

przy użyciu binokularu. 

W Lesie Miejskim uwzględniono 9 zbiorników. Są to zbiorniki okresowe, śródleśne. Ogó-

łem zebrano 367 osobników. Zbiorniki znajdujące się w okolicach jeziora Skanda zakwalifikowa-

no jako zbiorniki okresowe i stałe. Uwzględniono 10 zbiorników. Ze względu na położenie w 

terenie wyróżniono zbiorniki śródpolne i śródłąkowe. Ogółem zebrano 103 osobniki. 

Uwzględniono także dane zebrana w latach 1986-1996. Materiał ten obejmuje 3009 larw 

należących do 37 gatunków.  

 

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 (rok publikacji): eudominanci (licz. pow. 10%), 

dominanci (5,1-10%), subdominanci (2,1-5%), recendenci (poniżej 2%).  

 

Frekwencję na stanowiskach wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

 



gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk 

 

Podobieństwa faunistyczne wyliczano wg znanej formuły Jaccarda: 

 

%100
cba

cPxy
−+

=  

 

gdzie: Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma zbiornikami x i y, 

 c – liczba wspólnych gatunków dla x i y, 

 a – liczba gatunków w zbiorze x, 

 b – liczba gatunków w zbiorze y (a  + b – c = n). 

 

Podobieństwa faunistyczne wyliczano także wg formuły Biesiadki (formuła Jaccarda zwaloryzo-

wana o liczebności larw): 

%1001

n
bi
ai

Pxy

s

i
∑
==  

 

gdzie:  Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma zbiornikami x i y, 

 s – liczba wspólnych gatunków dla x i y, 

 n – liczba wszystkich porównywanych gatunków (a + b – c = n) 

 ai – mniejsza liczebność i-tego gatunku w porównywanych zbiorach x i y, 

 bi - większa liczebność i-tego gatunku w porównywanych zbiorach x i y, 

 

Współwystępowanie gatunków obliczano wg formuły Jaccarda 

%100
cba

cWxy
−+

=  

 

Gdzie, Wxy – współwystępowanie miedzy gatunkami x i y, 

 c – liczba wspólnych wystąpień gatunku x i y (w badanych zbiornikach) 

 a – liczba wystąpień gatunku x, 



 b – liczba wystąpień gatunku y. 

Współwystępowanie gatunków obliczano również wg formuły Jaccarda zwaloryzowanej o li-

czebności larw: 

%1001

n
bi
ai

Wxy

s

i
∑
==  

Wxy – współwystępowanie miedzy gatunkami x i y, 

 s – liczba wspólnych wystąpień gatunku x i y (w badanych zbiornikach), 

 ai – mniejsza liczebność i-tego gatunku, 

 bi – większa liczebność i-tego gatunku, 

 n – łączna liczba wystąpień analizowanych gatunków (na stanowiskach, siedliskach, pró-

bach). 

Wyniki wyliczeń podobieństw i współwystępowań porządkowano metodą najkrótszego dendrytu 

(dendryt wrocławski). 

Do oceny naturalności fauny zasiedlającej drobne zbiorniki użyto wskaźników naturalno-

ści (Czachorowski i Buczyński, w druku): 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

gdzie: Wns - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

gdzie: Wni – wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

 ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

 N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich osobników). 



 

3. Charakterystyka terenu i stanowisk 
 

3.1. Charakterystyka Pojezierza Olsztyńskiego 
 

Pojezierze Olsztyńskie stanowi zachodnią część Pojezierza Mazurskiego odpowiadające 

fazie poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia wiślanego lobowi lodowca skandynawskiego, które-

go etapy recesji zaznacza siedem koncentrycznych łuków moren czołowych. Z raportu o stanie 

środowiska województwa olsztyńskiego z roku 1994 wynika iż skałami glebotwórczymi są utwo-

ry czwartorzędowe, plejstoceńskie i holoceńskie. Osady plejstoceńskie reprezentowane są przez 

utwory morenowe (gliny, żwiry zwałowe, piaski naglinowe), utwory akumulacji wodnej (piaski, 

żwiry sandrowe, iły zastoinowe), utwory akumulacji eolicznej (piaski wydmowe). 

Utwory holoceńskie reprezentowane są przez: utwory aluwialne (w dolinach rzek), zbo-

czowe (deluwia glebowe), organiczne (mursze, torfy). Obszar Pojezierza Olsztyńskiego zajmuje 

powierzchnię około 3820 km2. Osią symetrii łuków morenowych jest płynąca z południa Łyna. 

Bierze ona swój początek ze źródeł na wysokości 153 m n.p.m., w Olsztynie znajduje się na wy-

sokości 98 m. 

Zajezierzenie tego terenu jest znaczne, ale nie równomierne, mniejsze w części północnej. 

Budowa geologiczna terenu, a zwłaszcza silnie przepuszczalny materiał morenowy (piaski i żwi-

ry), mają wpływ na szybkie zanikanie drobnych zbiorników wodnych.  

Geobotaniczny okręg olsztyński cechuje dominacja borów sosnowych z miejscową od-

mianą sosny taborskiej. Na północy przeważają piaski i żwiry porośnięte przez rozległe lasy, na-

zwane Puszczą Nidzicką, a w części zachodniej Lasami Taborskimi.  

Klimat związany jest z położeniem geograficznym. Obszar Pojezierza Olsztyńskiego 

znajduje się w strefie wpływu klimatu morskiego i kontynentalnego. Cechuje go duża zmienność, 

krótki okres wegetacji, mniejsze nasłonecznienie niż w innych regionach kraju oraz duża wilgot-

ność.  

W środkowej części regionu znajduje się duża aglomeracja miejska – Olsztyn (165 tysięcy 

mieszkańców) otoczona licznymi jeziorami: Ukiel, Gutkowskie, Redykajny, Wadąg, Skanda, 

Bartąg, Kortowskie, Wulpińskie. Przez miasto przepływa rzeka Łyna, która za Olsztynem (część 

północna) łączy się z rzeką Wadąg. 

 

 

 

 



3.2. Opis  stanowisk 
 

3.2.1. Zbiorniki w Lesie Miejskim 
 
Rys.1. Mapa przedstawiająca usytuowanie zbiorników w Lesie Miejskim. 
 
 
Rys.2. Mapa sytuacyjna Lasu Miejskiego. 
   
Zbiornik L1 

Zbiornik okresowo wysychający, śródleśny. Wielkość ok. 20m2, głębokość ok. 25 cm. 

Dno zbiornika nie zarośnięte. Brzeg porośnięty turzycami i trawami. W roku 1997 całkowicie 

wyschnięty. Pobrano dwie próby w maju 1997 roku.  

Zbiornik L3  

Zbiornik okresowy. Wielkość ok. 150 m2, głębokość ok. 50 cm. Znaczna część zbiornika 

nasłoneczniona (ok. 75%), pozostała część  zacieniona drzewami liściastymi. Dno porośnięte tra-

wami. Pobrano dwie próby z części zbiornika o dnie niezarośniętym.  

Zbiornik L4 

Ze względu na różne warunki bytowania poszczególnych części zbiornika, podzielono go 

na trzy strefy. Pobrano dwie próby: kwiecień 1997 i maj 1998.  

4a. Rów łączący zbiorniki 4b i4c. Głębokość ok. 20 cm szerokość ok. 50 cm. Dno pokryte 

liśćmi i zbutwiałymi źdźbłami traw.  

4b. Zbiornik funkcjonuje jako dwa zbiorniki (został rozdzielony wrastającą roślinnością 

przybrzeżną i zwalonymi pniami drzew). Wielkość ok. 100m2, głębokość ok. 30-40 cm. Dno w 

znacznej części pokryte liśćmi, w strefie przybrzeżnej porośnięte trawami.  

4c. Znacznie głębszy od zbiornika 4b. Wokół zbiornika występuje drzewostan dębowy. 

Dno pokryte grubą warstwą liści, woda o barwie brunatnej. 

 

Zdj.1. Zbiornik okresowy L4b. 
Zbiornik L5 

 Zbiornik okresowy. Wczesną wiosną 1997 roku zbiornik zupełnie wyschnięty. W maju 

1998 roku pojawia się woda na głębokość ok. 15 cm. Wielkość zbiornika ok. 20 m2. Dno pokryte 

butwiejącymi liśćmi. Pobrano dwie próby: w maju 1997 i tego samego miesiąca 1998.  

 

Zdj.2. Zbiornik okresowy L5. 
Zbiornik L6 



Zbiornik okresowo wysychający. Wczesną wiosną zupełny brak wody. W kwietniu i maju 

okresowo pojawia się woda na głębokość ok. 15 cm, wielkość ok. 60 m2. Na dnie gruba warstwa 

liści. Zbiornik porośnięty w znacznej mierze trawami i turzycami.  

 

Zdj. 3. zbiornik okresowy L6. 
Zbiornik L7 

Zbiornik okresowy. Wielkość ok. 100 m2, głębokość ok. 20 cm przy brzegu oraz ok. 120 

cm na środku zbiornika. W porównaniu z ubiegłymi latami obserwuje się maksymalne wypełnie-

nie wodą. Dno zamulone pokryte warstwą liści. Woda przezroczysta. Obserwuje się mało roślin-

ności w zbiorniku i jego najbliższym otoczeniu. W okolicy zbiornika dokonano zrębu (wiosną 

1997 roku). Pobrano trzy próby: jedną w maju 1997 oraz dwie w maju następnego roku. 

 

Zdj. 4.  Zbiornik okresowy L7.   
Zbiornik L9 

Zbiornik okresowy. Położony wśród gęsto rosnących drzew iglastych. Głębokość ok. 20 

cm,  wielkość ok. 25 m2. Znacznie zarośnięty turzycami. Woda koloru brunatnego. Pobrano dwie 

próby w maju 1997 i 1998 roku. W próbach nie odnaleziono przedstawicieli należących do rzędu 

Trichoptera.  

Zbiornik L10 

Mały zbiornik śródleśny, Okresowo wysychający. Wielkość ok. 20 m2, głębokość ok. 25 

cm. Na dnie gruba warstwa butwiejących liści. Woda nieprzezroczysta, koloru brązowego. Zbior-

nik w znacznej części zacieniony (ok. 60%).  

Zdj.5. Zbiornik okresowy L10. 
 

3.2.2. Zbiorniki okolic  jeziora  Skanda 
 
Rys.3. Mapa przedstawiająca usytuowanie zbiorników okolic jeziora Skanda. 
Rys.4. Mapa sytuacyjna okolic jeziora Skanda. 
 
Zbiornik S1   

Zbiornik trwały, eutroficzny. Kolor wody brunatny. Zbiornik porośnięty w znacznej części 

rzęsą, brzegi zarośnięte trzciną, pałką wodną, skrzypem bagiennym i turzycami. Dno muliste, 

pokryte warstwą butwiejących fragmentów roślin, pni i gałęzi. Wielkość ok. 150 m2. W znacznej 

części zbiornik nasłoneczniony (ok. 80%).Pobrano pięć prób w miesiącach wiosennych.  

Zdj. 6. Zbiornik stały, dystroficzny S1. 



 
Zbiornik S2 

Zbiornik okresowy, śródłąkowy. W 1997 roku zaobserwowano bardzo mało wody, ok. 15-

20 cm. Wyraźnie widoczne wypalenia traw wokół zbiornika. W roku 1998 wody znacznie więcej, 

ok. 40 cm głębokości i ok. 45 m2 wielkości. Zbiornik porośnięty turzycami i trawami. Silnie na-

słoneczniony. 

Zdj. 7. Zbiornik okresowy S2.  
Zbiornik S3 

Zbiornik okresowo wysychający. Bardzo rozległy, wielkość ok. 350 m2. Głębokość waha 

się od 20 do 70 cm. W znacznej części porośnięty trzcinami (ok. 65%). Z jednej części graniczy z 

lasem z drugiej z łąką. Dno muliste pokryte grubą warstwą butwiejących roślin. Woda w zbiorni-

ku koloru brunatnego. Pobrano pięć prób.  

Zdj. 8. Zbiornik stały S3. 
Zbiornik S4 

Zbiornik stały, wielkość ok. 25 m2, głęboki (ok. 1,5m). Dno piaszczyste. Brzegi porośnięte 

roślinnością szuwarową. Obserwuje się obecność raków, ryb i małży. Pobrano cztery próby.  

Zdj. 9. Zbiornik stały S4. 
Zbiornik S5 

Zbiornik stały, wielkość ok. 20 m2, dość głęboki (ok. 1,5m). Brzegi strome, dno piaszczy-

ste. Silnie nasłoneczniony. Pobrano pięć prób. 

Zdj.10. Zbiornik stały S5. 
Zbiornik S6 

Zbiornik okresowy. W roku 1997 zanotowano bardzo małą ilość wody, natomiast w roku 

1998 zaobserwowano pełne wypełnienie. Powierzchnia ok. 35 m2, głębokość ok. 20-40 cm. Dno 

porośnięte turzycami i trawami. Zbiornik w znacznej części zacieniony drzewami liściastymi (ok. 

70%). Pobrano cztery próby.  

Zdj. 11. Zbiornik okresowy S6. 
Zbiornik S7 

Zbiornik stały. Wielkość ok. 30 m2, głębokość przy brzegu ok. 20 cm, na środku znacznie 

głębiej. Dno muliste, pokryte liśćmi i szczątkami roślin. Zbiornik silnie porośnięty rzęsą. Zaob-

serwowano obecność dużej ilości moczarki kanadyjskiej, wywłócznika, rogatka oraz  dużej liczby 

żab. Odnotowano ogromną ilość śmieci (np. butelki, plastikowe opakowania). Pobrano cztery 

próby. 

Zdj.12. Zbiornik stały S7. 



Zbiornik S8 

Stały zbiornik śródpolny położony w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Bar-

dzo silnie nasłoneczniony. Wielkość ok. 45 m2 woda przezroczysta, dno gliniaste. Uboga roślin-

ność szuwarowa. Pobrano trzy próby. 

Zdj.13. Zbiornik stały S8.  
Zbiornik S9 

Zbiornik stały. Wielkość ok. 40 m2, głębokość ok. 2 m. Woda przejrzysta. Dno piaszczy-

ste, pokryte szczątkami roślin. Brzegi porośnięte roślinnością szuwarową. Zbiornik nasłonecznio-

ny. Pobrano trzy próby.  

Zbiornik S13  

Zbiornik stały. Wielkość ok. 60 m2, dość głęboki (ok. 1,5m). Woda przejrzysta, dno piasz-

czyste pokryte szczątkami roślin. Bogata flora wodna i przybrzeżna. Pobrano trzy próby. 

 

 



 

4. Wyniki  
 

4.1. Zbiorniki okolic jeziora Skanda 
 

Złowiono łącznie 103 osobniki należące do 12 gatunków (Tab.1). Do eudominantów zali-

czono: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Limnephilus vittatus. Do dominantów 

należały cztery gatunki: Agrypia pagetana, Athripsodes aterrinus, Glyphotaelius pellucidus, Iro-

noquia dubia. Do subdominantów zaliczono: Anabolia sp., Leptocerus tineiformis, Limnephilus 

nigriceps, Trichostegia minor. W klasie recendentów znalazł się jeden gatunek: Limnephilus gri-

seus.  

 

 

Struktura dominacji gat. Trichoptera w zbiornikach okolic jez. 
Skanda.

Agrypia pagetana Anabolia nervosa Athripsodes aterrinus Glyphotaelius pellucidus
Ironoquia dubia Leptocerus tineiformis Limnephilus flavicornis Limnephilus griseus
Limnephilus nigriceps Limnephilus stigma Limnephilus vittatus Trichostegia minor

  Rys.5. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w zbiornikach okolic jeziora Skanda. 

 

 

 



 

Najwięcej gatunków zanotowano w zbiornikach: S4, S5, S9. Najwięcej larw odłowiono w 

zbiorniku S1. Najmniejszym zróżnicowaniem faunistycznym odznaczał się zbiornik S7, tu też 

odłowiono najmniej larw (Tab.1).   

Podobieństwa faunistyczne pomiędzy zbiornikami wahały się w granicach od 0% do 

66,6% (Tab.8). W dendrycie podobieństw faunistycznych największe podobieństwo zaznaczyły 

się pomiędzy zbiornikami S3 i S8 (zbiorniki stałe, głębokie o wodzie przejrzystej i piaszczystym 

dnie) oraz między zbiornikami S1 (zbiornik eutroficzny, stały) i S4 (zbiornik stały). Duże podo-

bieństwa uwidoczniły się pomiędzy zbiornikami okresowymi (S1 i S6). (Rys.8.).  

Na poziomie podobieństw powyżej 40% wyodrębniły się trzy grypy zbiorników:  

S1a: S2 i S6 to zbiorniki okresowe, 

S1b: S3, S7, S8, S9, S13 (zbiorniki stałe), 

S1c: S1 i S4  (zbiorniki stałe).   

Poza grupami znalazł się zbiornik S5.  

W dendrycie podobieństw liczonych formułą ilościową (Rys.9.) na poziomie podobieństw 

powyżej 20% wyodrębniło się 4 grupy zbiorników: 

S2a: zbiorniki: S2, S6 i S13 (dwa pierwsze to zbiorniki okresowe natomiast trzeci to 

zbiornik stały), 

S2b: zbiorniki S9 i S7 (zbiorniki stałe), 

S2c: zbiorniki: S1, S3, S4 (zbiorniki stałe), 

S2d: zbiorniki S5 i S8 (zbiorniki stałe). 

Należy zwrócić uwagę, że w obydwu dendrytach zbiorniki S2 i S6 znajdują się obok sie-

bie. W dendrycie podobieństw liczonych formułą Biesiadki do grupy tej dołączył zbiornik S13. 

Ponadto zbiorniki S8 i S5 (zbiornik ten w poprzednim dendrycie znajdował się poza grupami) 

tworzą osobną grupę. 

Gatunkami, które zadecydowały o znacznych podobieństwach pomiędzy poszczególnymi 

zbiornikami były: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Athripsodes aterrinus, Glyphota-

elius pellucidus, Leptocerus tineiformis. Gatunki wyłączne to: Limnephilus griseus występujący w 

zbiorniku S6, Anabolia sp. (zbiornik S5), Limnephilus nigriceps (zbiornik S9).   

 

4.2. Zbiorniki Lasu Miejskiego 
Złowiono łącznie 470 larw należących do 8 gatunków (Tab.1.). Do eudominantów zali-

czono: Limnephilus stigma, Ironoquia dubia. Do dominantów zaliczono jeden gatunek: Phacopte-

ryx brevipenis. Dwa gatunki zakwalifikowano do subdominantów: Trichostegia minor, Glyphota-

elius pellucidus. Pozostałe pięć taksonów zaliczono do recendentów. 



 

 Rys.6. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w zbiornikach Lasu Miejskiego. 

Struktura dominacji gatunków Trichoptera w zbiornikach Lasu 
Miejskiego.

Glyphotaelius pellucidus Ironoquia dubia Leptocerus tineiformis Limnephilus auricula
Limnephilus flavicornis Limnephilus stigma Phacopteryx brevipenis Trichostegia minor

 

 

Najbogatszą faunę Trichoptera odnotowano w zbiorniku LM4a i LM10. Najliczniej chru-

ściki występowały w zbiornikach: LM1 i LM5. Zbadano podobieństwa pomiędzy zbiornikami, z 

wykorzystaniem metody jakościowej (rys.10.) i ilościowej (rys.11.). Wahały się one w granicach 

od 0% do 100% (Tab.9). 

Na poziomie podobieństw  powyżej 50% wyodrębniły się 3 grupy (Rys.10.): 

L1a: zbiorniki: L4b  i L5, 

L1b: zbiorniki: L1, L3 i L10, 

L1c: zbiorniki: L4c i L6.    

Od powyższych grup znacznie odbiega zbiornik L7. 

W dendrycie podobieństw liczonych formułą ilościową na poziomie podobieństw powyżej 

30% wyodrębniły się dwie grupy (rys.11.):  

L2a: zbiorniki: L4b i L5, 

L2b: zbiorniki: L1, L3, L4c, L7, L10. 

Wyraźnie od powstałych grup odbiegał zbiornik L6. 

Największe podobieństwa zaobserwowano pomiędzy zbiornikami: LM5 i LM4b oraz 

LM1 i LM3. Gatunkami decydującymi o specyfice poszczególnych zbiorników były: Limnephilus 

auricula, Limnephilus flavicornis, Leptocerus tineiformis. O podobieństwach pomiędzy poszcze-

gólnymi zbiornikami zadecydowały następujące gatunki: Limnephilus stigma, Phacopteryx brevi-

penis, Trichostegia minor. 



Skala podobieństw zbiorników Lasu Miejskiego była porównywalna z podobieństwami 

pomiędzy zbiornikami okolic jeziora Skanda.   

 

4.3. Porównanie fauny zbiorników  
 

Dla zbadania, czy zauważalny jest wpływ wzajemnego sąsiedztwa zbiorników na faunę w 

nich występującą, analizowano także podobieństwa faunistyczne dla wszystkich badanych zbior-

ników jednocześnie (Tab.3). Wyniki przedstawiono w postaci dendrytu (Rys.12.). 

Na poziomie podobieństw powyżej 30% wyodrębniło się 4 grupy zbiorników: 

D1: zbiorniki: S3 i L4c, 

D2: zbiorniki: S1, S4, L4c, L5, 

D3: zbiorniki: S8 i L1, 

D4: zbiorniki: L6 i S2. 

W wyodrębnionych grupach znalazły się zbiorniki z dwu badanych krajobrazów: leśnego i 

śródłąkowego. Dodać należy, że w grupie D4 zgromadziły się zbiorniki wyłącznie okresowe. W 

pozostałych grupach występują zarówno zbiorniki okresowe jak i stałe. 

Gatunkami, które zadecydowały o podobieństwach pomiędzy zbiornikami były: Limne-

philus stigma oraz Glyphotaelius pellucidus. Gatunkami wyłącznymi były: Limnephilus auricula 

(zbiornik L7), Anabolia sp. (zbiornik S5), Limnephilus griseus (zbiornik S6). 

Największe podobieństwa zaobserwowano pomiędzy zbiornikami LM6 i S2 oraz LM4a i 

S1. Sugeruje to, że podobieństwa nie wiążą się z lokalnym położeniem. Zaznaczyć trzeba, że 

zbiorniki: LM6 i S2 są zbiornikami okresowymi natomiast  zbiornik S1 jest to zbiornik stały zaś 

zbiornik LM4a to rów łączący kilka zbiorników. Można więc sądzić, że o ile pierwsza grupa 

zbiorników ma podobny charakter siedliskowy o tyle druga grupa różni się między sobą.  
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Rys. 7.  Klasy dominacji gatunków Trichoptera  okolic jeziora Skanda i Lasu Miejskiego. 

 

Analizowano również strukturę dominacji gatunków Trichoptera dla poszczególnych 

zbiorników. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabeli (Tab.3). Gatunkiem o znacznej do-

minacji w poszczególnych zbiornikach był Limnephilus stigma, zarówno w sąsiedztwie jeziora jak 

i w Lesie Miejskim. Ponadto w zbiornikach S8, S9 i S13 dużą frekwencją odznaczał się Athripso-

des aterrimus natomiast w zbiorniku S1, S3, S4 oraz S9 Limnephilus flavicornis. Zbiornik S6 

charakteryzował się dużą frekwencję Limnephilus vittatus a zbiornik S7 Glyphotaelius pellucidus 

(gatunek wyłączny). W Lesie Miejskim w zbiorniku LM7 odnotowaną wysoką frekwencję Iro-

noquia dubia.   

Dla odpowiedzi na pytanie, czy charakterystyki faunistyczne są takie same na przestrzeni 

wielu lat, analizowano także materiały zebrane wcześniej (lata 1986-1996). Podczas tych badań 

zebrano 2642 osobniki należące do 32 taksonów w okolicach jez. Skanda i 367 osobników nale-

żących do 8 taksonów w zbiornikach Lasu Miejskiego  (Tab.2). Analizowane dane wskazują, że  

wyraźnie większa stałość gatunkowa istniała w zbiornikach Lasu Miejskiego. Wyraźnie większe 

zmiany składu gatunkowego zaobserwowano w zbiornikach nad Skandą. Należałoby się zastano-

wić czy na to związek z lokalizacją a więc w tym przypadku z typem krajobrazu oraz intensywno-

ścią antropopresji, czy raczej z typem zbiorników. Interesujący jest fakt, że zmiany w faunie 

zbiorników okolic jeziora dotyczą zarówno zbiorników stałych jak i okresowych. Wynikałoby z 

tego, że należałoby się raczej skupić na analizie wpływu typu krajobrazu lub postępującej antro-

popresji.  

Obliczono strukturę dominacji gatunków chruścików występujących w badanych rejonach 

oraz w poszczególnych zbiornikach. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabel (Tab.4 i 

Tab.5). Zaobserwowano znaczną dominację Limnephilus stigma i Limnephilus vittatus w zbiorni-

kach okolic Skandy oraz Limnephilus stigma w Lesie Miejskim. Ponadto w zbiorniku S4 dominu-

je głównie Triaenodes bicolor podobnie jak w zbiorniku S9. Trichostegia minor odznacza się 

wysoką dominacja w zbiorniku LM8 zaś Glyphotaelius pellucidus w zbiorniku LM3. 

Do gatunków występujących zarówno w okresie prowadzonych badań jak i wcześniej-

szym zaliczono: Agrypnia pagetana, Athripsodes aterrimus, Glyphotaelius pellucidus, Ironoquia 

dubia, Limnephilus auricula, Limnephilus flavicornis, Limnephilus griseus, Limnephilus nigri-

ceps, Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus, Phacopteryx brevipenis, Trichostegia minor. W 

latach 1997-1998 odnotowano obecność gatunków: Anabolia laevis, Leptocerus tineiformis, któ-



rych występowania nie zaobserwowano wcześniej. Ponadto w latach wcześniejszych odnotowano, 

oprócz wyżej wymienionych, dodatkowo 24 taksony. Oznaczałoby to, że obecna fauna chruści-

ków jest uboższa.  

Zbadano również strukturę dominacji w poszczególnych typach zbiorników badanych re-

jonów. Zauważono, że w zbiornikach stałych w okolicy jeziora gatunkami dominującymi były: 

Limnephilus flavicornis, Trichostegia minor, Limnephilus stigma. W zbiornikach okresowych 

tego rejonu dominowały: Limnephilus vittatus i Limnephilus stigma. W Lesie Miejskim zarówno 

w zbiornikach okresowych jak i w pobliskim rowie gatunkiem dominującym był Limnephilus 

stigma. 

Wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym dla torfowisk niskich był wysoki  

w zbiornikach: S2, S6, L3, L4c i wynosił odpowiednio 11 dla dwóch pierwszych oraz 16 dla 

dwóch pozostałych. W odniesieniu do zbiorników eutroficznych wskaźnik ten był wysoki w 

zbiornikach L7 (3,7) i S5 (8,5). Stosunkowo niski wskaźnik ten był w zbiornikach: S1 (1), S13 

(1), L7 (7) dla torfowisk niskich oraz w zbiornikach: S11 (3,3), S7 (4), L3 (1,5) dla zbiorników 

eutroficznych. (odwołac się do tabeli, w której sa wyniki wyliczeń wskaźnika, tj.: tab. Xx)) 

Wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym był wysoki w następujących zbior-

nikach: S5 (15), L4 (15,5), L4b (15,6), L1 (15,9), L3 (16). Wskaźnik ten był stosunkowo niski w 

zbiornikach S13 i L6 i wynosił odpowiednio 1 i 0,9. (tab xx) 

Warto dodać, że na początku lat dziewięćdziesiątych we wszystkich zbiornikach dało się 

zauważyć zmiany siedliskowe: najpierw w powolnym obniżaniem poziomu wody i wysychaniem, 

potem (od 1996) podnoszenie się poziomu wody w latach chłodniejszych i bardziej wilgotnych. 

Okres badań niniejszej pracy 1997-98 przypada więc na drugi i trzeci rok bardziej wilgotny, z 

wyraźnie wyższym poziomem wody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.11. Dendrt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami Lasu Miejskiego  wg formuły Biesiadki. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rys.10. Dendryt podobieństw pomiędzy zbiornikami Lasu Miejskiego wg. formuły Jaccarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami okolic jeziora Skanda wg. formuły Jaccarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami okolic jeziora Skanda wg. 

formuły Biesiadki. 
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Rys.12. Dendryt podobieństw pomiędzy zbiornikami  okolic jeziora Skanda i Lasu Miejskie-

go wg. formuły Jaccarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5. DYSKUSJA 
 

W analizie podobieństw pomiędzy poszczególnymi zbiornikami badanych rejonów uwi-

dacznia się niewielkie zróżnicowanie fauny Trichoptera. Zauważono również, że w dendrycie  

(Rys.12.) zbiorniki Lasu Miejskiego i okolic jeziora Skanda układają się naprzemiennie tworząc 

pewnego rodzaju ciąg. Podobną sytuację słabego wyodrębniania się typów zbiorników, odnoto-

wano w badaniach nad Trichoptera (Czachorowski 1990) oraz Hydracarina źródeł (Biesiadka, i 

inni 1990). Sugeruje to iż z punktu widzenia metodycznego poprawniejsze byłoby grupowanie 

typów zbiorników dopiero po faunistycznej analizie poszczególnych zbiorników, to jest metodami 

zobiektywizowanymi, a nie według apriorycznych założeń badacza..  

Występowanie w większości zbiorników tych samych gatunków (Limnephilus stigma, 

Limnephilus flavicornis) wskazuje na istnienie  podobnych warunków fizycznych i chemicznych 

w drobnych zbiornikach zarówno stałych jak i okresowych  obydwu badanych rejonów. Na uwagę 

zasługuje jednak fakt, że zbiorniki okresowe okolic jeziora Skanda wykazują większe podobień-

stwo wobec siebie niż wobec zbiorników stałych tego rejonu (rys. 4). Sugeruje to, że za owe po-

dobieństwa odpowiedzialna jest głównie wiosenna fauna Trichoptera, przystosowana do warun-

ków astatycznych. Współgra to z największym podobieństwem warunków termicznych i che-

micznych w różnych typach drobnych zbiorników w okresie wiosennym (Paschalski 1959). A 

zatem można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że podobieństwa siedliskowe (typ zbiornika) 

mają większe znaczenie dla występowania fauny niż bezpośrednie, bardzo bliskie sąsiedztwo 

zbiorników.  

Przypuszczać należy, że panujące w zbiornikach astatycznych zmienne warunki, które w 

zasadniczej mierze są pod wpływem warunków atmosferycznych (Klimowicz 1970), i klimatycz-

nych w skali kilkuletniej i kilkudziesięcioletniej mają  duży wpływ na kształtowanie się fauny 

Trichoptera.  

Różnica w ilości taksonów odnotowanych w badanym okresie w porównaniu z latami po-

przednimi może wskazywać zarówno na zmianę warunków w danych zbiornikach jak też na okre-

sową „wymianę” gatunków chruścików. Różnice te mogą mieć związek z obserwowanymi w 

ostatnich latach zmianami klimatycznymi: kilka lat suchych (głównie zimy), w czasie których 

zbiorniki wysychały (1990-1994, zmiana charakteru zbiorników na bardziej okresowe, prze-

kształcenia siedliskowe we wszystkich typach zbornikó) i ponowne lata wilgotniejsze i chłodniej-

sze (1996-1999, w czasie których w zbiornikach pojawia się więcej wody i utrzymuje się ona 

dłużej, ponowne zmiany siedliskowe). Badania przypadają na drugi i trzeci rok bardziej wilgotny 



z wyraźnie wyższym poziomem wody. Zmiany te były dużo mniej istotne dla fauny zbiorników 

trwałych nad Skandą, na co wskazują niewielkie zmiany w faunie tych zbiorników. 

Po przeanalizowaniu danych własnych oraz z lat ubiegłych daje się zauważyć, że w prze-

ciągu kilkunastu lat, podczas których badano zbiorniki tych rejonów, liczebność takich gatunków 

jak: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Trichostegia minor, Athripsodes aterrimus, 

Inoroquia dubia w zasadzie nie uległa większym wahaniom. Interesujący jest fakt, że w latach 

1989-1993 odnotowano obecność gatunków, których nie było w latach następnych (Halesus sp. 

Limnephilus rhombicus, Agraylea multipunctata), lub których liczebność była znacznie mniejsza 

(Limnephilus marmoratus, Limnephilus lunatus, Limnephilus binotatus, Limnephilus subcentralis, 

Limnephilus rhombicus (wymienony wyżej, to jak to w końcu jest z tym gatunkiem? , Limnephi-

lus sprasus, Limnephilus fuscinervis, Limnephilus decipiens, Triaenodes bicolor, Tricholeiochiton 

fagesii, Oligotrichia striata). 

 Należy sądzić, że gatunki te miały lepsze warunki rozwoju w czasie kiedy w zbiornikach 

wody było mniej lub kiedy okresowo jej nie było. Okres liczniejszego występowania tych gatun-

ków charakteryzował się małą intensywnością opadów oraz dość wysokimi temperaturami powie-

trza. Późniejsza nieobecność tych gatunków w zbiornikach sugerowałaby stwierdzenie, że zubo-

żenie fauny drobnozbiornikowej miało ścisły związek ze zmianami klimatycznymi. Zmiany skła-

du gatunkowego można także interpretować jako nieskuteczne kolonizacje tych zbiorników. 

Pokusić tu się można o zbudowanie modelu sukcesji tworzącego się w tego typu zbiorni-

kach na bazie istniejącego już modelu w jeziorach (Czachorowski 1998). Uwzględnić należałoby 

astatyzm zbiorników czyli rozpatrywanie problemu należałoby rozpocząć od zbiorników wysy-

chających a zakończyć na zbiornikach stałych. W najbardziej okresowych zbiornikach jako 

pierwsze pojawiają się takie gatunki jak: Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus, Trichostegia 

minor. Wraz ze wzrostem stałości zbiorników pojawiają się następne taksony: Grammotaulius 

nitidus, Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus griseus, Limnephilus auricula i dalej: Ironoquia 

dubia, Agrypnia pagetana, Limnephilus nigriceps, Athripsodes aterrimus. Podział ten nawiązuje 

do dwóch zgrupowań chruścików w jeziorach: wiosenno-szuwarowe i litoralu zanikającego (Cza-

chorowski 1998).  

 Interesujące może być również podjęcie problemu kolonizacji drobnych zbiorników przez 

gatunki Trichoptera w odniesieniu do kolejności i ilości taksonów. Przypuszczać należy, że ga-

tunkami, które pojawiają się najwcześniej są gatunki, które odnaleźć można we wszystkich typach 

zbiorników. Do takich gatunków zaliczyć można chociażby Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus czy też Limnephilus flavicornis.  W odniesieniu do ilości taksonów należałoby uwzględ-

nić przede wszystkim typ zbiornika oraz jego usytuowanie. Zaobserwowano, że w zbiornikach 

stałych fauna chruścików jest bardziej urozmaicona niż w zbiornikach okresowych. Podobna sy-



tuacja jest w przypadku krajobrazu: zbiorniki śródłąkowe są bogatsze w gatunki niż od zbiorni-

ków śródleśnych. Myślę, że może mieć to związek ze stabilnością środowiska i dostępnością od-

powiedniej (bardziej urozmaiconej) bazy troficznej. 

 Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że w ostatnich latach odnotowuje się zwiększoną 

liczbę opadów. Ponadto średnia temperatura powietrza w okresie wiosenno–letnim jest niższa niż 

w latach wcześniejszych. Mogło to spowodować zachwianie się warunków panujących w drob-

nych zbiornikach a co za tym idzie kolejnych etapów kształtowania się trofii (Maganza 1985). W 

związku z powyższym można pokusić się o twierdzenie, że dla pewnych gatunków nowa sytuacja 

była niesprzyjająca ich rozwojowi.   

Z drugiej jednak strony na uwadze należy mieć fakt, że w pracy tej wykorzystano i pod-

dano analizie próby zebrane w latach 1997-1998 natomiast poprzednie badania prowadzono przez 

okres znacznie dłuższy co mogło mieć wpływ na reprezentatywność materiału.  

Gatunki, które są obecne w objętych badaniem zbiornikach charakteryzują się również 

szerokimi preferencjami siedliskowymi, stąd ich obecność zarówno w zbiornikach śródłąkowych 

jak i śródleśnych. Gatunkiem występującym w większości badanych zbiorników jest Limnephilus 

stigma. Jego obecność w  siedliskach różnych typów środowisk wodnych sugeruje wysoką adap-

tację tego gatunku do życia w  tych środowiskach. 

Interesującym faktem było stwierdzenie obecności w zbiorniku okresowym Lxxx gatunku 

typowo jeziornego Leptocerus tineiformis. Świadczyć to może o zmianie charakteru zbiornika z 

okresowego na stały. Choć bardziej prawdopodobne jest to przykład nieudanej kolonizacji, gdyż 

stwierdzono tylko pojedyncze larwy. Można przypuszczać, że gatunek ten nie skończył pełnego 

rozwoju w badanych zbiornikach okresowych. Podobne przypadki nieudanej kolonizacji z nie-

kończeniem cyklu życiowego wielokrotnie obserwowano na przykładzie ważek (Odonata) drob-

nych zbiorników. Być może ma to związek ze zmianami klimatu obserwowanymi w ostatnich 

latach, a w szczególności ze zwiększeniem opadów i wilgotności. 

W odniesieniu do klasyfikacji drobnych zbiorników wodnych zaproponowanej przez Cza-

chorowskiego (1994) badane zbiorniki można zaklasyfikować do dwóch wyróżnionych grup: 

grupa IIIA z dominacją gatunków takich jak: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Gly-

photaelius pellucidus oraz grupa IVB z dominacją Limnephilus vittatus i Limnephilus auricula. O 

ile do grupy IVB zaliczyć tylko dwa zbiorniki S2 i S6 to do grupy IIIA zaliczyć można pozostałą 

znaczną ilość zbiorników. 

Interesujący jest problem wpływu antropopresji na kształtowanie się fauny drobnozbiorni-

kowej. Z uwagi na możliwość subiektywnej oceny wpływu poszczególnych czynników antropo-

gennych badania takie zdają się być trudne. Należałoby zatem skupić się raczej na jednym z 

czynników, co pozwoliłoby na bardziej obiektywną ocenę wyników. W odniesieniu do badanych 



zbiorników można byłoby zbadać wpływ zaśmiecenia tychże zbiorników na kształtowanie się w 

nich fauny chruścików. Porównanie okolic jeziora Skanda, gdzie antropopresja jest znaczna, z 

Lasem Miejskim, gdzie ingerencja ludzka jest dużo mniejsza, mogłoby dać ciekawe wyniki. Pro-

blem ten z pewnością zostanie podjęty w przyszłości, po przeprowadzeniu dodatkowych badań.  

 

 

6. Streszczenie 
 

W latach 1997-1998 prowadzono badania nad fauną Trichoptera drobnych zbiorników 

wodnych okolic Olsztyna. Badaniami objęto 10 zbiorników usytuowanych w pobliżu jeziora 

Skanda oraz 9 zbiorników w Lesie Miejskim. Uwzględniono dwa typy zbiorników pod względem 

trwałości: stałe i okresowe. Łącznie zebrano 470 osobników należących do 14 gatunków (tab. 1). 

Do analiz statystycznych wykorzystano ponadto dane opracowane wcześniej  (tab.3). 

Zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy badanymi zbiornikami poszczególnych re-

jonów (diagram, numerować kolejno jako rys. 1, 2) oraz całego badanego rejonu (diagram 3)  

Dokonano również porównania struktury dominacji wszystkich badanych zbiorników. Zauważo-

no brak wyraźnych  granic pomiędzy składem gatunkowym pojedynczych zbiorników oraz skła-

dem gatunkowym różnych typów zbiorników.   

Na podstawie obserwacji cyklicznych  i acyklicznych zmian klimatycznych wysnuto 

wniosek, że skład gatunkowy w jednym zbiorniku zależny jest od ginięcia fauny Trichoptera w 

niesprzyjających warunkach. Wynika z tego, że głównym czynnikiem kształtującym faunę drob-

nozbiornikową są zmiany klimatyczne zarówno w skali jednorocznej jak i kilkuletniej. 

Podjęto próbę rozwiązania problemu kolonizacji drobnych zbiorników przez gatunki Tri-

choptera w odniesieniu do kolejności i ilości taksonów. Przypuszczać należy, że gatunkami, które 

pojawiają się najwcześniej są gatunki, które odnaleźć można we wszystkich typach zbiorników 

W odniesieniu do klasyfikacji drobnych zbiorników wodnych zaproponowanej przez Cza-

chorowskiego (1994) badane zbiorniki można zaklasyfikować do dwóch wyróżnionych grup: 

grupa IIIA z dominacją gatunków takich jak: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis, Gly-

photaelius pellucidus oraz grupa IVB z dominacją Limnephilus vittatus i Limnephilus auricula. O 

ile do grupy IVB zaliczyć tylko dwa zbiorniki S2 i S6 to do grupy IIIA zaliczyć można pozostałą 

znaczną ilość zbiorników. 

 Obecność typowo jeziornego gatunku (Leptocerus tineiformis) w zbiorniku Lxx może 

świadczyć o zmianie charakteru tego zbiornika z okresowego na stały Zmiany te mogły być 

następstwem obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych.  
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Tabela 1. (w tabeli I należy podać pełne nazwy gatunkowe, tj. ze skrótami nazwisk autorów opisuj 

acych gatunki) Wskaźniki znaczenia ekologicznego, dla torfowisk niskich (zbiorniki okresowe)  i 

eutroficznych zbiorników trwałych, (wg Czachorowski i Buczyński w druku, uzupełnione). 

  Torf. Niskie Zbiorniki eutroficzne 
 Gatunek Wze Wze 
Lp    
1 Agraylea  multipunctata 1 8 
2 Tricholeiohiton fagesii 1 16 
3 Holocentropus picicornis 1 8 
4 Agrypnia pagetana 1 16 
5 Agrynia varia 1 16 
6 Oligotrichia striata 2 1 
7 Phryganea bipunctata 1 2 
8 Trichostegia minor 8 2 
9 Ironoquia dubia 1 1 
10 Anabolia sp.(laevis) 1 8 
11 Phacopteryx brevipenis 16 1 
12 Glyphotaelius pellucidus 8 4 
13 Grammotaulius nitidus 16 1 
14 Limnephilus auricula 16 2 
15 Limnephilus sp. affinis-incissus? 1 1 
16 Limnephilus binotatus 2 8 
17 Limnephilus decipiens 1 8 
18 Limnephilus extricatus 1 1 
19 Limnephilus flavicornis 4 8 
20 Limnephilus fuscinervis 16 1 
21 Limnephilus griseus 16 1 
22 Limnephilus lunatus 1 2 
23 Limnephilus marmoratus 2 16 
24 Limnephilus nigriceps 2 8 
25 Limnephilus sprasus 16 2 
26 Limnephilus stigma 16 2 
27 Limnephilus subcentralis 16 1 
28 Limnephilus vittatus 16 2 
29 Halesus sp. (digitatus ?) 1 8 
30 Athripsodes aterrimus 1 8 
31 Mystacides longicornis 1 4 
32 Oecetis furva 1 8 
33 Leptocerus tineiformis 1 4 
34 Triaenodes bicolor 1 8 
    
 
 
 
 



 

Tabela 1. Statystyczne zestawienie zebranego materiału, S1-S13, L1-L10 – numery zbiorników n- liczba larw w poszczególnych rejonach, N – łączna liczba larw Wns- wskaźnik natu-

ralności biocenoz w ujęciu jakościowym, Wni- wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym.  

  Zbiorniki okolic jez. Skanda Zbiorniki Lasu Miejskiego  
Lp                        Gatunek S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 n L1 L3 L4a L4b L4c L5 L6 L7 L10 n N
1 Agrypnia pagetana    4 2      6          0 6 
2 Anabolia laevis     5      5          0 5 
3 Athripsodes aterrinus                     1 1 5 2 9 0 9 
4 Glyphotaelius pellucidus                       3 2 1 6 1 2 3 6 12
5 Ironoquia dubia 9                      1 10 6 6 12 22
6 Leptocerus tineiformis                       1 1 1 1 4 1 1 5
7 Limnephilus auricula             _        2  2 2 
8 Limnephilus flavicornis 7                      5 3 2 17 1 1 18
9 Limnephilus griseus      1     1          0 1 
10 Limnephilus nigriceps         3  3          0 3 
11 Limnephilus stigma 6                      8 2 3 2 1 22 69 20 48 38 24 71 11 22 303 325
12 Limnephilus vittatus                       2 14 16 0 16
13 Phacopteryx brevipenis                        _ 11 12 6 29 29
14 Trichostegia minor 3                      3 1 2 5 5 13 16
 Wns (torfowiska niskie) 7,3 11 10 6 6,5 11 1 8,3 2 1   X   13,3 16 8,3 12 16 12 8,5 7 12   X    X  
 Wni (torfowiska niskie) 6,3 14,6 9,7 6,4 5,9 15 8 14,3 1,8 1   X  15,9 16 13,8 15,6 16 15,5 0,9 4.6 14,2   X    X  
 Wns (zb. eutroficzne) 3,3 5,3 5 6,2 8.5 5 4 6 7 6   X  2,3 1.5 2,3 2 2 2 3 3,7 2,3   X     X  
                        Suma osobników 25 11 7 14 10 16 2 3 9 3 103 81 32 57 40 24 76 12 9 36 367 470
                        Liczba gatunków 4 3 2 5 4 3 1 3 4 2 12 3 2 4 2 1 2 2 3 4 8 14

 

 

 

 



Tab1. Wykaz gatunków Trichoptera złowionych w drobnych zbiornikach wodnych okolic Olsztyna. S1-S13 numery zbiorników okolic jeziora Skanda, L1-L10 numery, zbiorników w 

Lesie Miejskim, n – liczba larw, N – łączna liczebność Trichoptera  

  Zbiorniki okolic jez. Skanda Zbiorniki Lasu Miejskiego  
l.p                        Gatunki S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 n L1 L2 L3 L4a L4b L5 L6 L7 L8 n N
1 Agraylea  multipunctata    1        1          0 1 
2 Agrypnia pagetana    1        1          0 1 
3 Agrypnia varia         1    1          0 1 
4 Anabolia levis   2 3        5          0 5 
5 Anabolia nervosa1 ?????            0          0 0 
6 Atripsodeus attevinus 8                       4 5 17 9 1 1 45 0 45
7 Glyphoatelius pellucidus                        4 4 4 18 1 1 1 25 29
8 Grammotaulius nitidus                        47 1 26 6 80 5 2 2 2 11 91
9 Halesus sp.   1   1      2          0 2 
10 Holocentropus picicornis    1        1          0 1 
11 Inoroquia dubia 1                       2 3 4 1 5 10 13
12 Leptocerus tineiformis            0          0 0 
13 Limnephilus sp. affinis-incissus 1                       6 2 9 0 9
14 Limnephilus auricula 4.0                     14 2 1 352 2 55 1 44 511 2 3 1 2 5 12 523
15 Limnephilus binotatus           3 3          0 3 
16 Limnephilus decipiens            0  3 1       4 4 
17 Limnephilus extricatus    3        3          0 3 
18 Limnephilus extricatus2     1       1          0 1 
19 Limnephilus flavicornis 4                       11 1 8 6 16 8 54 3 1 1 1 6 60
20 Limnephilus fuscinervis       2     2          0 2 
21 Limnephilus griseus 1                      172 1 1 335 7 39 556 3 1 1 1 6 562
22 Limnephilus lunatus                        3 1 1 16 21 0 21
23 Limnephilus marmoratus                        1 1 2 1 1 3

                                                           
1 To jest A. Laevis!!!, a więc wyklreslic 
2 Jest już wymienioony wyżej 



24 Limnephilus nigriceps    5        5 2         2 7 
25 Limnephilus rhombicus 1                       3 6 11 8 29 0 29
26 Limnephilus sprasus     1       1          0 1 
27 Limnephilus stigma 2                       118 4 2 1 195 1 17 26 336 1 86 26 10 71 18 37 12 261 627
28 Limnephilus subcentralis  6          6          0 6 
29 Limnephilus vittatus 192                      85 319 1 230 9 836 0 836
30 Mystacides longicornis    1        1          0 1 
31 Oecetis furva    1        1          0 1 
32 Oligotrichia striata                        0 2 4 2 8 8
33 Phacopteryx brevipenis                        0 1 2 8 11 11
34 Phryganea bipunctata  2  3        5          0 5 
35 Triaenodes bicolor                        28 1 2 11 6 2 50 0 50
36 Tricholeiohiton fagesii       3     3          0 3 
37 Trichostegia minor 6                       11 8 1 7 1 34 1 0 3 2 5 1 2 4 16 50
                      Suma osobników 256 391 25 66 130 128 45 310 3 44 92 264 11 102 51 25 85 23 61 13 5 376 301
                         Liczba gatunków 10 11 10 15 15 11 9 6 2 5 4 32 6 7 6 7 7 5 8 2 2 13 35

 







Tabela. 3.3  Struktura dominacji Trichoptera w poszczególnych zbiornikach okolic jez. Skanda i Lasu Miejskiego (lata 1997-1998).  

                     GARUNKI S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 L1 L3 L4a L4b L4c L5 L6 L7 L10

1 Agrypnia pagetana    8% 0%               2  2  

2 Anabolia levis     0%               5  

3 Athripsodes aterrinus                 10% 33,3% 55,5% 66,6%

4 Glyphotaelius pellucidus                    21,4% 100% 1,3% 3,5% 8,3%

5 Ironoquia dubia 36%                   7,1% 10,5% 66,6%

6 Leptocerus tineiformis                   9% 6,2% 11,1% 33,4% 8,3%

7 Limnephilus auricula                   2%  22,

8 Limnephilus flavicornis 28%                  71% 21,45 22,2% 11,1%

9 Limnephilus griseus      2%              6,

10 Limnephilus nigriceps         3%           33,

11 Limnephilus stigma 24%                 73% 29% 21,4% 20% 33,3% 85,2% 62,5% 84,2% 95% 100% 93,45 91,7% 61,1%

12 Limnephilus vittatus      5%              87,

 

                                                           
3 Pełne nazwy „Tabela”, a nie „tab.” 



 
Tab. 5. Struktura dominacji Trichoptera w zbiornikach Lasu Miejskiego ( Materiały zebrane w latach 1986-1996). 

Lp Gatunek S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S13 
1 Agralyea multipunctata    1,5%        
2 Agrypnia  varia        0,3%    
3 Agrypnia pagetana Curt.4    1,5%        
4 Anabolia levis Zett.    4,5%        
6 Athripsodes aterrinus Steph. 3,1%  16% 7,5% 13%  20% 0,3% 33,3

% 
  

7 Grammotaulius nitiolus Mtll.  12% 4%   0,05
% 

   6,5%  

8 Gryphotaelius pellucidus (Retz.)      3%       
9 Halesus sp.   4%   0,08

% 
     

10 Holocentropus picicovnis    1,5%        
11 Inoroquia dubia  0,4%    1,5%       
12 Leptocerus tineiformis            
13 Limnephilus fuscinervis       4,4%     
14 Limnephilus affinis-incissus 0,4% 1,5%   1,5%       
15 Limnephilus aulicula Curt. 1,6% 3,6% 8%  0,8% 27,5

% 
4,4% 17,7

% 
 2,3% 47,8

% 
16 Limnephilus binocatus Curt.          3,3%  
17 Limnephilus decipiens (Kol.)            
18 Limnephilus excitatus Mcl.    4,5%        
19 Limnephilus extricatus     0,8%       
20 Limnephilus flavicornis (Fabr.) 1,6% 2,8% 4% 12,1

% 
4,6% 1,2% 17,8

% 
    

21 Limnephilus griceus (L.) 0,4% 44% 4%  0,8% 26,1
% 

   16% 42,4
% 

22 Limnephilus lunatus Curt.  0,8% 4%  0,8% 1,3%      
23 Limnephilus marmoratus Curt.  0,2%  1,5%        
24 Limnephilus nigriceps  Zett.    7,6%        
25 Limnephilus rhombicus (L.) 0,4%   4,5% 4,6% 0,9% 17,7

% 
    

26 Limnephilus sprasus Curt.     0,8%       
27 Limnephilus stigma Curt. 0,8% 30,1

% 
16% 3% 0,8% 15,2

% 
2,2% 5,5%  59%  

28 Limnephilus subcentralis  1,5%          
29 Limnephilus vittatus (Fabr.) 75%    65,4

% 
25% 2,2% 74,1

% 
 20,5

% 
 

30 Mystacides longicornis L.    1,5%        
31 Oecetis furva (Ramb.)    1,5%        
32 Oligotrichia striata            
33 Phacopteryx brevipenis Curt.            
34 Phryganea bipunctata  0,5%  4,5%        
35 Triaenodes bicolor    42,4

% 
0,8% 0,2% 24,4

% 
1,9% 66,7

% 
  

36 Tricholeiochiton fagessi       6,6%     

                                                           
4 Pełne nazwy gatunkowe tylko w pierwszej tabeli, w pozostałych bez nazwisk autorów 



37 Trichostegia minor Curt. 2,3% 2,8% 32%  0,8% 0,5%    2,3%  

 



  
Tabela 5.  Struktura dominacji Trichoptera w zbiornikach Lasu Miejskiego ( Materiały zebrane w latach 1986-1996).  

Lp Gatunki L1 L2 L3 L4a L4b L5 L6 L7 L8 

1 Agralyea multipunctata          

2 Agrypnia  varia  ?        

3 Agrypnia pagetana Curt.   ?5       

4 Anabolia levis Zett.          

5 Anabolia levis          

6 Athripsodes aterrinus Steph.          

7 Grammotaulius nitiolus Mtll.    20% 2,3% 8,7% 3,3%   

8 Gryphotaelius pellucidus (Retz.)   5% 35,3% 4%  4,3%  7,6%  

9 Halesus sp.          

10 Holocentropus picicovnis           

11 Inoroquia dubia     16% 1,2%  8,2%   

12 Leptocerus tineiformis          

13 Limnephiluas fuscinervis          

14 Limnephilus affinis-incissus          

15 Limnephilus aulicula Curt. 18,2% 2,9%  4% 2,4%  8,2%   

16 Limnephilus binocatus Curt.          

17 Limnephilus decipiens (Kol.)  2,9% 1,9%       

18 Limnephilus excitatus Mcl.          

19 Limnephilus extricatus          

20 Limnephilus flavicornis (Fabr.) 27,3%  1,9%  1,2%  1,6%   

21 Limnephilus griceus (L.)     3,5%  1,6%  20% 

22 Limnephilus lunatus Curt.          

23 Limnephilus marmoratus Curt.  0,98%        

24 Limnephilus nigriceps  Zett. 18,2%         

25 Limnephilus rhombicus (L.)          

26 Limnephilus sprasus Curt.          

27 Limnephilus stigma Curt. 9% 84,3% 51% 40% 83,5% 78,3% 60,7% 92,3%  

28 Limnephilus subcentralis          

29 Limnephilus vittatus (Fabr.)          

30 Mystacides longicornis L.          

31 Oecetis furva (Ramb.)          

32 Oligotrichia striata 18,2% 3,9% 3,9%       

33 Phacopteryx brevipenis Curt.    8%   13,1%   

34 Phryganea bipunctata          

35 Triaenodes bicolor          

36 Tricholeiochiton fagessi          

37 Trichostegia minor Curt. 9%  5,9% 8% 5,9% 4,3% 3,3%  80% 

 

 

 

                                                           
5 Co oznaczają te puste pola, jeśli nie ma dabncyh tyo usunąc te gatunki z tabeli! 



Tab. 6. Struktura dominacji Trichoptera w poszczególnych typach zbiorników, 1- % zawartość osobników danego 

gatunku w zbiornikach okolic jez. Skanda, 2-% zawartość osobników danego gatunku w zbiornikach okresowych 

okolic jez. Skanda,  3-% zawartość osobników danego gatunku w zbiornikach stałych okolic jez. Skanda, 4- % zawar-

tość osobników danego gatunku zbiorników okresowych Lasu Miejskiego, 5- % zawartość osobników danego gatunku 

w rowie łączącym  zbiorniki okresowe w Lesie Miejskim (Materiały zebrane w latach 1986-1996).  

Lp Gatunki  1 2 3 4 5 

1 Agraylea multipunctata 0,03% - 0,1% - - 

2 Agrypia pagetana 0,03% - 0,1% - - 

3 Agrypia varia 0,03% - 0,1% - - 

4 Anabolia levis 0,2% - 0,5% - - 

5 Anabolia nerwosa – to jest A. laevis - - - - - 

6 Athripsodes aterrimus 1,7% - 4,6% - - 

7 Glyphotaelius pellucidus 0,15% - 0,4% 6,6% 4% 

8 Grammotaulius nitidus 3,0% 4,3% 0,72% 3% 20% 

9 Halesus sp. 0,07% 0,05% 0,1% - - 

10 Holocentropus picicornis 0,03% - 0,1% - - 

11 Inoroquia dubia 0,11% - 0,3% 2,6% 16% 

12 Leptocerus tineiformis6 - - - - - 

13 Limnephilus affinis-incissus 0,3% 0,3% 0,3% - - 

14 Limnephilus auricula 19,3% 21,95% 14,9% 3,2% 4% 

15 Limnephilus binotatus 0,11% - 0,3% - - 

16 Limnephilus decipiens - - - 1,06% - 

17 Limnephilus excitatus 0,11% - 0,3% - - 

18 Limnephilus exstricatus 0,03% - 0,1% - - 

19 Limnephilus flavicornis 2,04% 1,1% 2,7% 1,6% - 

20 Limnephilus fuscinervis 0,07% - 0,2% - - 

21 Limnephilus griseus 21% 30,3% 5% 1,6% - 

22 Limnephilus lunatus 0,8% 1,1% 0,2% - - 

23 Limnephilus marmoratus 0,07% 0,05% 0,1% 0,3% - 

24 Limnephilus nigriceps 0,19% - 0,5% 0,53% - 

25 Limnephilus rhombicus 1,1% 0,6% 1,8% - - 

26 Limnephilus sprasus 0,03% - 0,1% - - 

27 Limnephilus stigma 12,7% 18,7% 2,3% 69,4% 40% 

28 Limnephilus subcentralis 022% 0,35% - - - 

29 Limnephilus vittatus 31,6% 19,1% 53,2% - - 

30 Mystacides longicornis 0,03% - 0,1% - - 

31 Oecetis furva 0,03% - 0,1% - - 

32 Oligotrichia striata - - - 2,1% - 

33 Phacopterycs brevipenis - - - 2,9% 8% 

34 Phryganea bipunctata 0,19% - 0,3% - - 

35 Triaenodes bicolor 1,9% 0,1% 4,9% - - 

36 Tricholeiochiton fagesi 0,11% - 0,3% - - 

37 Trichostegia minor 13% 0,6% 1,8% 4,2% 8% 

 

                                                           
6 Dlaczego są puste pola???? 



 

 
Tabela 7. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w poszczególnych typach zbiorników 1- % zawartość osobników 

danego gatunku w zbiornikach okolic jez. Skanda, 2-% zawartość osobników danego gatunku w zbiornikach okreso-

wych okolic jez. Skanda,  3-% zawartość osobników danego gatunku w zbiornikach stałych okolic jez. Skanda, 4- % 

zawartość osobników danego gatunku zbiorników okresowych Lasu Miejskiego, 5- % zawartość osobników danego 

gatunku w rowie łączącym  zbiorniki Okresowe w Lesie Miejskim 

 
LP Gatunek 1 2 3 4 5 

1 Agrypia pagetana 5,8% - 7,9% - - 

2 Anabolia laevis 4,8% - 6,5% - - 

3 Athripsodes aterrinus 8,7% - 11,8% - - 

4 Glyphotaelius pellucidus 5,8% - 7,9% 3,5% 1,6% 

5 Ironoquia dubia 9,7% - 13,1% 10,5% 3,3% 

6 Leptocerus tineiformis 3,9% 7,4% 7,4% - 0,3% 

7 Limnephilus auricula  - - - - 0,5% 

8 Limnephilus flavicornis 16,5% - 22,3% - 0,3% 

9 Limnephilus griseus 0,9% - 1,3% - - 

10 Limnephilus nigriceps 2,9% - 3,9% - - 

11 Limnephilus stigma 21,3% 29,62% 18,4% 84,2% 82,5% 

12 Limnephilus vittatus 15,5% 59,62% - - - 

13 Phacopteryx brevipenis - - - - 7,9% 

14 Trichostegia minor 2,9% - 22,3% 1,7% 3,5% 

 

 

 
Tab.8  Struktura podobieństw pomiędzy zbiornikami okolic jeziora Skanda w oparciu o formułę Jaccarda i Biesiadki. 

 
Wg Jaccarda 

 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 13 

S 1    X 16,6 33,3 50 14,2 0 25 40 14,4 O 

12,5    X 25 14,2 16,6 50 0 20 16,6 25 S

S

 2 

 3 26,1 6,25    X 40 20 0 50 66,6 20 0 

S 4 17,3 5,35 25,3    X 33,3 0 16,6 33,3 28,5 0 

S 5 4,16 4,16 20 13    X 0 0 14,2 16,6 20 

S 6 0 28,5 0 O 0    X 0 0 20 0 

S 7 7,12 0 20 1,32 O 0    X 33,3 25 0 

S 8 6,16 2,5 23,3 11,1 30 0 16,6   X 50 25 

S 9 4,07 16,6 8 8,3 2,8 16,6 25 14    X 50 

               W
g B

iesiadki 

 

S 13 0 25 0 0 8,3 25 0 12,5 3,5    X 

 

 



 

 
Tab.9. Struktura podobieństw pomiędzy zbiornikami Lasu Miejskiego w oparciu o formułę Jaccarda i Biesiadki. 

Wg. Jaccarda 

  L1 L3 L4a L4b L4c L5 L6 L7 L10 

L1   X 66,6 33,3 25 33,3 25 25 0 75 

L3 30,6   X 16,6 33,3 50 33,3 33,3 0 50 

L4a  19,9 13,9   X 40 20 40 16,6 33,3 50 

L4b 25 17,5 25,82   X 50 100 33,3 0 50 

L4c 11,56 41,65 10 31,9   X 50 50 0 25 

L5 25,75 9,36 21,52 46,75 16,9   X 33,3 0 50 

L6 4 13,75 3,81 9,63 22,9 5,16   X 0 20 

L7 0 33,3 0 0 0 0 0   X 0 

              W
g B

iesiadki 

L10 22,3 35,2 11,9 24,45 22,9 32,7 10 0   x 

 

 
Tab.10. Struktura podobieństw między zbiornikami wg. formuły Jaccarda 

 LM1 LM3 LM4a LM4b LM4c LM5 LM6 LM7 LM10 
S1 16 20 60 50 25 50 20 40 33 
S2 2 25 16 25 33 25 66,6 0 16 
S3 25 33 20 33 50 33 33 20 25 
S4 33 16 50 16 20 16 16 33 12,5 
S5 16 20 14 25 25 20 20 0 14 
S6 0 0 0 0 0 0 20 0 0 
S7 33 0 25 0 0 0 0 0 25 
S8 50 25 40 25 33 20 20 0 16 
S9 0 0 0 0 0 0 20 16 0 
S13 0 0 0 0 0 0 33 25 0 

. 
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