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1. Wstęp 

 

Chruściki (Insecta: Trichoptera) to rząd owadów wodnych. Trichoptera, czyli 

włoskoskrzydłe, zawdzięczają swoją nazwę włoskom obecnym na skrzydłach postaci 

dorosłych. Tymi właśnie włoskami odróŜniają się od blisko spokrewnionych z nimi 

Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (SZCZĘSNY 2002).  

Szacowana liczba gatunków występujących obecnie na świecie bliska jest 

50000 (SCHMID 1984). Większość Ŝyje w tropikalnych regionach południowo – zachod-

niej Azji. Opisano do tej pory jedynie 11 185 gatunków. W Europie udokumentowano 

900, a w Polsce 288 gatunków (CZACHOROWSKI 2002). Mimo wieloletnich badań ciągle 

są odkrywane gatunki nowe dla fauny Polski (WIBERG – LARSEN &  CZACHOROWSKI 

2002; CZACHOROWSKI &  ADAMEK 2006).  

Do Trichoptera naleŜą owady przechodzące przeobraŜenie zupełne. Rozwój 

trwa zazwyczaj jeden rok (CZACHOROWSKI 1998). W cyklu Ŝyciowym występuje jajo, 

kilka stadiów larwalnych (najczęściej 5), poczwarka oraz owad doskonały. Jaja składa-

ne są w galaretowatej osłonce na roślinności nadwodnej lub bezpośrednio do wody. U 

chruścików nie występuje diapauza jajowa. W zaleŜności od temperatury rozwój jaj 

moŜe trwać od 2-4 tygodni (CZACHOROWSKI &  PIETRZAK 2003).  

Larwy chruścików występują we wszystkich typach wód śródlądowych i nie-

których zalewach morskich. Osiągają wielkość 2 - 40 mm, domki mogą być nieco więk-

sze - do 6 cm (CZACHOROWSKI 2001). Głowa jest dobrze wykształcona i zesklerotyzo-

wana, z dobrze rozwiniętym aparatem gębowym. Na głowie obecne są zredukowane 

czułki. KaŜda rodzina charakteryzuje się róŜnym stopniem sklerotyzacji segmentów 

odwłoka. U większości larw odwłok jest miękki i nieschitynizowany. Tylko u gatunków 

z rodziny Hydroptilide występują sklerotyzowane płytki. Trichoptera posiadają trzy 

pary dobrze wykształconych odnóŜy tułowiowych. Oprócz nich na odwłoku występuje 

para odnóŜy analnych zakończonych pazurkami. U larw wolnoŜyjących odnóŜa analne 

są długie, u chruścików budujących domki – krótkie. Larwy Trichoptera odŜywiają w 

róŜnorodny sposób. Są drapieŜnikami (Polycentropodidae, Rhyacophilidae), fitofagami 

(Leptoceridae, Hydroptilidae), detrytusofagami (Limnephilidae, Philopotamidae) a tak-

Ŝe gatunkami wszystkoŜernymi (Limnephilidae, Molannidae, Phryganeidae). Niektóre 

gatunki odŜywiają się takŜe gąbkami (rodzaj Ceraclea z rodziny Leptoceridae), glonami 

(Hydroptilidae) lub przedstawicielami tego samego gatunku (CZACHOROWSKI 1998). 
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Larwy Trichoptera budują róŜnego rodzaju konstrukcje: norki, sieci łowne i 

przenośne domki. Wśród chruścików tworzących domki wyróŜnia się zasadniczo pięć 

grup: larwy budujące jedynie domek poczwarkowy (Rhyacophilidae), larwy budujące 

schronienia połączone z sieciami łownymi (Hydropsychidae), larwy które budują do-

mek dopiero w ostatnim stadium larwalnym (Hydroptilidae), larwy budujące disyme-

tryczne domki (Glossosomatidae), larwy które budują róŜnorodnie skonstruowane 

domki, głównie cylindryczne (Limnephilidae, Leptoceridae, Lepidostomatidae) (CZA-

CHOROWSKI &  PIETRZAK 2003). 

Dobór materiału do budowy domku zaleŜy od środowiska, ale i niekiedy od 

genetycznie uwarunkowanego behawioru. Najpierw powstaje jedwabna sieć, która jest 

rusztowaniem dla następnych elementów. W dalszej kolejności wykorzystywany jest 

piasek, Ŝwir, muszle mięczaków, drobne kamyki, fragmenty roślin i detrytusu (CZA-

CHOROWSKI 2001). Czasami chruściki uŜywają do budowy materiałów z tworzyw 

sztucznych, trafiających jako śmieci do zbiorników wodnych (CZACHOROWSKI &  PE-

PŁAWSKA 2006). Chruściki osiedlają się takŜe w źdźbłach roślin, a czasem zamieszkują 

nawet opuszczone domki innych przedstawicieli swojego rzędu. Domki przytrzymują 

za pomocą wyrostka grzbietowego, mieszczącego się na pierwszym segmencie odwłoka 

i odnóŜy analnych. Niektóre larwy budują sieci łowne słuŜące do zdobywania pokarmu. 

W części mieszkalnej sieci mogą swobodnie się poruszać (CZACHOROWSKI 2001). 

Dzięki nitkowatym skrzelotchawkom larwy chruścików mogą oddychać tle-

nem rozpuszczonym w wodzie. Woda przepływająca przez domek, przytrzymywany w 

pewnej odległości od ciała larwy, obmywa skrzelotchawki (JARMOLIŃSKA 1954). 

U większości gatunków występuje pięć stadiów larwalnych. W rozwoju 

larwalnym moŜe pojawić się diapauza. Larwy przed przepoczwarczeniem intensywnie 

się odŜywiają. Następnie budują kokon lub domek, aby w nim przejść z ostatniego sta-

dium larwalnego w postać dorosłą (imago). 

Imagines Ŝyją w środowisku lądowym krótko, zazwyczaj kilka tygodni. Tylko 

gatunki przechodzące diapauzę imaginalną mogą Ŝyć dłuŜej (SZCZĘSNY 2002). Niektóre 

gatunki trzymają się blisko zbiorników wodnych, inne czasowo znacznie się oddalają. 

Osiągają wielkość 2 - 30 mm. Zazwyczaj są ubarwione w odcieniach szarości, brązu, 

czerni. Skrzydła niektórych gatunków mają metaliczny połysk. Tylko nieliczne gatunki 

subtropikalne są kolorowo i jaskrawo ubarwione. Skrzydła składane wzdłuŜ ciała po-

kryte są włoskami i łuskami tworzącymi rysunki w kształcie plamek i kresek (JARMO-

LIŃSKA 1954). Na głowie znajdują się oczy złoŜone oraz trzy przyoczka. Czułki są dłu-
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gie i skierowane do przodu. Zwykle kilkakrotnie przekraczają długość ciała. Postacie 

dorosłe mają uwsteczniony aparat gębowy, o zredukowanych Ŝuwaczkach, przystoso-

wany do zlizywania soków roślinnych.  

Stan współczesnej trichopterofauny Polski jest skorelowany ze zlodowacenia-

mi. W miejscach, do których nie dotarł lodowiec, Ŝyją gatunki starsze filogenetycznie. 

Natomiast na pozostałych obszarach pojawiły się gatunki borealne oraz migrujące z 

innych siedlisk. Współcześnie najbardziej liczna rodzina Trichoptera występująca w 

Polsce to Limnephilidae.  

Wśród chruścików znajdują się gatunki wraŜliwe na zanieczyszczenia wód i 

dlatego bywają wykorzystywane jako indykatory w biomonitoringu. Poza tym są one 

często dominującym składnikiem makrobentosu pod względem ilościowym oraz ogól-

nej biomasy (CZACHOROWSKI 2001). Trichoptera mogą być wykorzystywane w bioin-

dykacji środowisk wodnych, poniewaŜ naleŜą do róŜnych grup troficznych i reprezentu-

ją zróŜnicowane strategie Ŝycia (CZACHOROWSKI &  PIETRZAK 2003). Charakteryzują się 

takŜe szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym i odpowiednią długością cyklu Ŝy-

ciowego (ADAMEK &  CZACHOROWSKI 2004). 

Nowym środowiskiem Ŝycia dla wielu bezkręgowców wodnych stają się coraz 

częściej róŜnego typu zbiorniki przekształcone przez człowieka. Wśród zbiorników an-

tropogenicznych moŜemy wyróŜnić: zbiorniki poeksploatacyjne występujące w wyrobi-

skach gliny, torfu, piasku; zbiorniki zapadliskowe powstałe po eksploatacji kopalin; 

zbiorniki zaporowe występujące w dolinach rzecznych; stałe lub okresowe stawy oraz 

zbiorniki wykorzystywane przy produkcji przez róŜne zakłady przemysłowe. 

Niewiele jest publikacji dotyczących bezkręgowców wodnych zasiedlających 

zbiorniki antropogeniczne. Okazuje się jednak, Ŝe takie środowiska są bogate w gatunki 

często uwaŜane za rzadkie i o wąskich preferencjach siedliskowych. SKUZA  (2000) wy-

odrębniła w zbiorniku śródmiejskim Relax 1 gatunki specyficzne związane z określo-

nymi siedliskami np. Holocentropus i Tricholeiochiton występujące na stanowiskach z 

osoką. Obecne były takŜe gatunki typowo jeziorne takie jak: Athripsodes aterrimus, 

Triaenodes bicolor i gatunki z rodzaju Agrypnia i Phryganea. Na podstawie przepro-

wadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe zbiorniki antropogeniczne charakteryzują się 

trwałością istnienia, bogatą jakościowo i ilościowo fauną oraz zróŜnicowanymi siedli-

skami. Wysoka liczba rzadkich gatunków (13 gat.), w porównaniu z gatunkami euryto-

powymi (10 gat.) i obligatoryjnymi (7 gat.) moŜe wskazywać na migracje i zdolność do 

bytowania w róŜnorodnych siedliskach (SKUZA 2000). Jednak z drugiej strony wartości 
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wskaźnika naturalności biocenoz badanych w Olsztynie zbiorników są wyraźnie niŜsze 

w porównaniu ze zbiornikami spoza aglomeracji miejskiej. Świadczy to o silniejszej 

presji człowieka na zbiorniki śródmiejskie i zasiedlającą je trichopterofaunę. Uwidacz-

nia się to w spadku liczebności, ale nie w zmniejszeniu róŜnorodności gatunkowej (BO-

ROSZKO 2000). Liczba gatunków w zbiornikach antropogenicznych jest zapewne więk-

sza niŜ to wynika z dostępnych publikacji. Chruściki mogą migrować ze zbiorników 

Olsztyna i najbliŜszych okolic do zbiornika Relax 1, ale takŜe ten sam zbiornik moŜe 

pozytywnie wpływać na trichopterofaunę innych typów wód, stwarzając moŜliwość 

zasiedlenia przez niektóre gatunki (BOROSZKO 2000). 

Zabiegi hydrotechniczne przeprowadzone na stawach „Echo” spowodowały 

spadek róŜnorodności gatunkowej i wskaźników naturalności biocenoz oraz zniszczenie 

duŜej części przybrzeŜnej roślinności wodnej. Drobnozbiornikowe gatunki Trichoptera 

zostały wyparte przez typowo jeziorne co było spowodowane przekształceniem misy 

stawowej (BUCZYŃSKA 2006). 

Rekultywacja takŜe wpływa na przedstawicieli chruścików. Trichopterofauna 

w Jeziorze Długim badana przez PIETRZAKA  i CZACHOROWSKIEGO (2004) charakteryzu-

je się stosunkowo duŜą róŜnorodnością, odnotowano gatunki z czerwonej listy zwierząt 

ginących i zagroŜonych w Polsce. Większość osobników naleŜy do gatunków typowo 

jeziornych, ale występują takŜe gatunki typowo rzeczne i strumieniowe. WyŜsza jakość 

współczynnika naturalności w ujęciu ilościowym, w porównaniu do współczynnika 

jakościowego, świadczy o sporym udziale gatunków eurytopowych i nietypowych dla 

jezior np. Cyrnus trimaculatus, Halesus digitatus, Ylodes simulans, Limnephilus extri-

catus. Badania prowadzone na Jeziorze Długim pozwalają śledzić odnowę fauny czy to 

przez radiację adaptacyjną czy przez rekolonizację z innych zbiorników (PIETRZAK &  

CZACHOROWSKI 2004).  

Badania nad chrząszczami i chruścikami prowadzone na zbiornikach antropo-

genicznych parków krajobrazowych Łuku MuŜakowa wskazują, Ŝe bogata fauna torfo-

wiskowa i acydofilna występuje we wtórnych i zastępczych siedliskach (BUCZYŃSKI &  

SERAFIN 2004). 

Na podstawie badań prowadzonych w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym 

moŜna przypuszczać, Ŝe fauna wód okresowych wyraźnie kolonizuje zbiorniki antropo-

geniczne. W kształtowaniu trichopterofauny uwidacznia się wpływ typu zbiornika wod-

nego, charakteru krajobrazu i działalności człowieka. Tak więc dalsze antropogeniczne 

zmiany w krajobrazie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, połączone z tworze-
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niem zbiorników antropogenicznych będą istotnie wpływały na ilość i róŜnorodność 

chruścików (CZACHOROWSKI &  BUCZYŃSKI 2004). 

O antropogenicznych przekształceniach rzeki Drzewiczki pisał TSZYDEL I IN. 

(2004). Bagrowanie doprowadziło do szeregu zmian w poszczególnych siedliskach ba-

danych odcinków rzeki. Po tym zabiegu odnotowano spadek obfitości filtratorów: Hy-

dropsyche contubernalis i Hydropsyche modesta (TSZYDEL I IN. 2004). 

Środowisko naturalne nieustannie podlega przemianom, a człowiek coraz sil-

niej na nie oddziałuje. Powstaje coraz więcej zbiorników antropogenicznych z trudnymi 

warunkami siedliskowymi. Bezkręgowce reagują bardzo szybko na te zmiany. Objawia 

się to ginięciem niektórych gatunków ale i zasiedlaniem gatunkami nowymi, zwłaszcza 

eurytopowymi. Obecnie wiele takich zbiorników antropogenicznych jest monitorowa-

nych, lecz zebrane dane nie zawsze pozwalają na ustalenie odpowiedniego kierunku 

działań związanych z rekultywacją czy ochroną. Dlatego istnieje wskazanie do konty-

nuowania badań na tego typu zbiornikach, aby moŜna było chronić określone gatunki 

bezkręgowców wodnych i zachować odpowiedni stan sukcesji. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań początkowego 

okresu rekolonizacji fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim po pra-

cach związanych z bagrowaniem. Jednocześnie jest wstępnym etapem długoletniego 

monitoringu zmian zaistniałych w wyniku działalności antropogenicznej. Praca jest 

kontynuacją badań prowadzonych w poprzednich latach, z uwzględnieniem obserwacji 

po zaistnieniu nowych czynników (bagrowanie).  
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2. Materiał i metody  

 

 

2.1. Opis terenu badań 

 Badany zbiornik jest usytuowany na Pojezierzu Olsztyńskim, które stanowi 

część Pojezierza Mazurskiego. Pojezierze Mazurskie jest makroregionem Pojezierzy 

Wschodniobałtyckich, najbardziej wysuniętym na zachód. Razem z Niziną Północno-

mazowiecką i Niziną Północnopodlaską wyznacza zasięg ostatniego zlodowacenia, z 

którym wiąŜe się występowanie jezior polodowcowych (KONDRACKI 2002). 

Zachodnią część Pojezierza Mazurskiego stanowi Pojezierze Olsztyńskie, 

zajmujące powierzchnię 3820 km2. W fazie poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia 

wiślańskiego odpowiada ono lobowi lodowca skandynawskiego (KONDRACKI 2002). 

Pojezierze Olsztyńskie jest połoŜone prawie w całości w dorzeczu Łyny. Z zachodu na 

wschód przecinają je wały moren czołowych, które tylko na peryferiach przekraczają 

wysokość 200 m n.p.m. (BAŁDOWSKI 1997). Zajezierzenie jest znaczne, ale nierówno-

mierne, w północnej części jest mniejsze. W północnej części przewaŜają gliny zwało-

we zajęte pod uprawę, natomiast piaski i Ŝwiry na południu porastają rozległe lasy, na-

zywane Puszczą Nidzicką, a w zachodniej części – Lasami Taborskimi (KONDRACKI 

2002). W centrum Pojezierza Olsztyńskiego, nad Łyną, leŜy Olsztyn. Zajmuje on po-

wierzchnię 88 km2 i liczy 174 tysięcy mieszkańców (dane statystyczne GUS na rok 

2005). 

 

 

2.2. Opis zbiornika  

Badania nad fauną Trichoptera prowadzono w zbiorniku Relax 1, leŜącym w 

środkowej części miasta, między ulicami Głowackiego i śołnierską, a al. Piłsudskiego. 

Próby były pobierane na stanowiskach o łatwym dostępie. Kształt zbiornika przypomina 

wydłuŜony wielokąt, co jest dobrze widoczne po wycięciu roślinności na jesieni 2005 r. 

Przed bagrowaniem brzegi zbiornika porośniete były roślinnością szuwarową: Glyceria 

maxima, Typha angustifolia, Carex sp., Phragmites australis. Spośród roślinności pły-

wającej moŜna wymienić: Utricularia vulgaris, Lemna trisulca, Nymphea alba i Stra-

tiotes aloides. Na dnie licznie występowała Elodea canadensis. Brzeg porastały młode 

olchy i wierzby. 
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W 2006 r. zbiornik po bagrowaniu wyglądał całkiem odmiennie. Usunięto 

osady z dna i prawie całą roślinność wodną. Wycięto takŜe nadbrzeŜne drzewa. Zostały 

tylko niewielkie ich skupiska po obu stronach zbiornika.  

  

                                 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Fot.1.Zbiornik Relax 1 w roku 2005. 

              Fot.1. Reservoir Relax 1 in year 2005. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

    

Fot.2. Zbiornik Relax 1 w roku 2006. 

Fot.2. Reservoir Relax 1 in year 2006. 

     

 



 11 

2.3. Opis stanowisk 

 

Stanowisko 1. 

Stanowisko znajdujące się na północnej stronie zbiornika Relax 1. Próby po-

bierano z osoki i szuwaru trzcinowego. W trakcie badań stwierdzono licznie występują-

ce pluskwiaki wodne: Corixidae, Gerris sp., Ilyocoris cimicoides, Nepa cinerea., Noto-

necta sp., Ranatra linearis; larwy waŜek róŜnoskrzydłych (Anisoptera), spośród 

chrząszczy wodnych przewaŜały Gyrinidae. Obserwowane były larwy jętek (Epheme-

roptera), pijawki: Erpobdella nigricolis, Erpobdella octoculata, Glossiphonia compla-

nata; mięczaki: Bithynia sp., Lymnaea stagnalis, Planorbarius sp., Viviparus sp., 

ośliczka Asellus aquaticus, larwy muchówek i pchlica wodna (Podura aquatica). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.3. Stanowisko 1. w roku 2005. 

Fot.3. Ist location in year 2005. 
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Fot.4. Stanowisko 1. w roku 2006. 

Fot.4. Ist location in year 2006. 

 

 

Stanowisko 2. 

Stanowisko znajdujące się na północnej stronie zbiornika Relax 1. Próby po-

bierano z osoki i szuwaru trzcinowego. W trakcie badań stwierdzono licznie występują-

ce pluskwiaki wodne: Corixidae, Gerris sp., Hydrometra gracilenta, Ilyocoris cimico-

ides, Notonecta sp.; larwy waŜek róŜnoskrzydłych (Anisoptera, w tym Leucorrhinia 

pectoralis), larwy waŜek równoskrzydłych (Zygoptera, w tym Coenagrion hastulatum, 

Coenagrion puella) i chrząszcze wodne (Coleoptera). Obserwowane były larwy jętek 

(Ephemeroptera), pijawki: Erpobdella nigricolis, Erpobdella octoculata; mięczaki: 

Planorbarius sp., ośliczka Asellus aquaticus. 
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Fot.5. Stanowisko 2. w roku 2005. 

Fot.5. IInd location in year 2005. 

 

                    

     Fot.6. Stanowisko 2. w roku 2006. 

 Fot.6. IInd location in year 2006. 

 

Stanowisko 3. 

Stanowisko znajdujące się w zachodniej części zbiornika Relax 1. Próby pobie-

rano z osoki i szuwaru trzcinowego. W trakcie badań stwierdzono licznie występujące 

pluskwiaki wodne: Corixidae, Gerris sp., Ilyocoris cimicoides, Notonecta sp.; larwy 
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waŜek róŜnoskrzydłych (Anisoptera), chrząszcze wodne (Coleoptera). Obserwowane 

były larwy jętek (Ephemeroptera), pijawki: Erpobdella nigricolis, Erpobdella octocula-

ta f. atomaria, wodopójki (Hydrachnida) i larwy muchówek (Diptera). 

 

 

     Fot.7. Stanowisko 3. w roku 2005. 

 Fot.7. IIIrd location in year 2005. 

 

                                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.8. Stanowisko 3. w roku 2006. 

Fot.8. IIIrd location in year 2006. 

 

Stanowisko 4. 

Stanowisko znajdujące się w południowej części zbiornika Relax 1. Próby po-

bierano z osoki i szuwaru trzcinowego. W trakcie badań stwierdzono licznie występują-



 15 

ce pluskwiaki wodne: Corixidae, Gerris sp., Notonecta sp.; larwy waŜek róŜnoskrzy-

dłych (Anisoptera) równoskrzydłych (Zygoptera). Obserwowane były larwy jętek 

(Ephemeroptera), pijawka Hirudo medicinalis; ośliczki Asellus aquaticus oraz larwy 

muchówek (Diptera). 

 

 

      Fot.9. Stanowisko 4. w roku 2005. 

 Fot.9. IVth location in year 2005. 

 

 

     Fot.10. Stanowisko 4. w roku 2006. 

 Fot.10. IVth location in year 2006. 
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Stanowisko 5. 

Stanowisko znajdujące się w południowej części zbiornika Relax 1. Próby po-

bierano z osoki i szuwaru trzcinowego. W trakcie badań stwierdzono licznie występują-

ce pluskwiaki wodne: Corixidae, Gerris sp., Ilyocoris cimicoides,  Notonecta sp.; larwy 

waŜek róŜnoskrzydłych (Anisoptera), chrząszcze wodne (Coleoptera). Obserwowane 

były larwy jętek (Ephemeroptera) i larwy muchówek (Diptera). 

 

 

      Fot.11. Stanowisko 5. w roku 2005. 

 Fot.11. Vth location in year 2005. 

 
     Fot.12. Stanowisko 5. w roku 2006. 

 Fot.12. Vth location in year 2006. 
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2.4. Metody zbioru materiału 

Materiał zbierano od maja 2005 r. do lipca 2006 r. Próby pobierano z róŜną in-

tensywnością, głównie w okresie letnim. Łącznie pobrano około 40 prób, w których 

stwierdzono obecność zaledwie 18 osobników larwalnych i dorosłych Trichoptera oraz 

poczwarek. 

Do pobierania prób uŜywano czerpaka hydrobiologicznego. Wyłowiony mate-

riał przebierano w kuwetach i umieszczano w probówkach, opatrzonych etykietą z datą 

połowu i opisem stanowiska, zawierających roztwór 70% alkoholu. 

Larwy i imagines oznaczano przy pomocy dostępnej literatury. Materiał dowo-

dowy znajduje się w zbiorach Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsz-

tynie. Charakterystyki ekologiczne gatunków zaczerpnięto z pracy (CZACHOROWSKIEGO 

1998). 

Dla porównania zmian fauny w okresie wieloletnim wykorzystano takŜe dane z 

lat 1987-1999 zarchiwizowane w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w 

Olsztynie. Dodatkowo posłuŜono się danymi zawartymi w pracach magisterskich (BO-

ROSZKO 2000; SKUZA 2000). 

 

 

2.5. Zastosowane metody statystyczne  

 

Dominację wyliczono ze wzoru:  

%100
N

n
Di =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku,  

           n – liczebność i-tego gatunku,  

           N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką (1980) gdzie:  

eudominanci - gatunki o liczebności większej niŜ 10%,  

dominanci- od 5,1% do 10%,  

subdominanci - od 2,1% do 5%,  

recedenci - poniŜej 2%.  
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Frekwencję na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

%100
S

s
Fi =  

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

S – liczba wszystkich stanowisk 

 

Wskaźnik znaczenia ekologicznego wyliczono ze wzoru: 

FDWze =  

oraz w ujęciu procentowym: 

100

FD
Wze =  

gdzie: D – dominacja, F – frekwencja. 

 

Podobieństwa faunistyczne wyliczono według formuły Jaccarda: 

%100
cba

c
Pxy −+

=  

gdzie:  

Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma układami (np. stanowiskami) 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 według formuły Sorensena: 

%100
2

ba

c
Pxy +

=  

 

Wykorzystano takŜe formuł ę ilościową Bray-Curtisa. Podobieństwa fauni-

styczne wyliczono przy pomocy programu komputerowego BioDiversity Professional. 

Współwystępowania między gatunkami wyliczono dla całości zebranego mate-

riału w latach 1987 - 2005 według formuły ilościowej Bray-Curtisa przy pomocy pro-

gramu komputerowego BioDiversity Professional. 
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3. Wyniki  

 

3.1. Przegląd systematyczny gatunków 

 

Rodzina: Hydroptilidae 

Larwy budują przenośne domki. NaleŜą do glonopijnych rozdrabniaczy. Są po-

tamofilami i limnefilami. Preferują dno kamieniste i jeziora charakteryzujące się niską 

trofią. Występują na kontynencie euroazjatyckim. 

 

 Agraylea sexmaculata (Curtis, 1834) 

Materiał (10 larw) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, zasiedlającym strefę helofitów i elo-

deidów jezior mezotroficznych i eutroficznych. Jest to gatunek euroazjatycki. 

 

Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) 

Materiał: złowiono jedną larwę w lipcu 2005 roku. Materiał (11 larw) pocho-

dzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, być moŜe tyrfofilnym, zasiedlającym 

przewaŜnie drobne zbiorniki. Występuje on na siedliskach bagiennych i torfo-

wiskowych. Preferuje strefę helofitów. Występuje w całej Europie, w Polsce 

jest rzadki.  

 

 

Rodzina: Leptoceridae 

Larwy budują przenośne domki. Są fitofagami i rozdrabniaczami, detrytusofa-

gicznymi zbieraczami, fito- i detrytusofagicznymi rozdrabniaczami, rozdrabniaczami 

odŜywiającymi się gąbkami lub są drapieŜne. 

 

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał (3 larwy i 1 imago) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i 

Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. 



 20 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym jeziora eutroficzne i 

starorzecza. Obecny w strefie elodeidów i helofitów. Gatunek eurosyberyjski. 

 

Oecetis furva (Rambur, 1842) 

Materiał (6 larw) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym strefę elodeidów. Ga-

tunek palearktyczny, nie występujący w Europie w Hiszpanii i w południowej 

części Bałkanów. 

 

Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, występującym w jeziorach eutro-

ficznych w strefie helofitów. Gatunek bardzo rzadki, eurosyberyjski. 

 

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

Materiał (43 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Śro-

dowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym jeziora małe i eutro-

ficzne oraz starorzecza. Występuje głównie w strefie helofitów, czasami w 

strefie elodeidów  w pobliŜu brzegów. W Europie nie jest obecny na Półwyspie 

Iberyjskim, Islandii, południowych Bałkanach i obszarach tundry. 

 

 

Rodzina: Limnephilidae 

Larwy  budują przenośne domki. NaleŜą do rozdrabniaczy, detrytofagów lub polifagów. 

 

Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

Materiał (2 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 
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Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym zadrzewione brzegi w 

strefie helofitów. Występuje we wszystkich typach jezior, poza dystroficznymi. 

Gatunek środkowo i północno europejski.  

 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Materiał (2 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnefilem, preferującym drobne zbiorniki śródle-

śne. Obecny w prawie wszystkich typach jezior. Gatunek eurosyberyjski. 

 

Limnephilus auricula (Curtis, 1834) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest drobnozbiornikowym limneksenem, preferującym 

śródłąkowe zbiorniki okresowe. Jest stwierdzany w jeziorach lobeliowych, eu-

troficznych i starorzeczach, w strefie helofitów. Gatunek euroazjatycki. 

 

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Materiał (3 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym roślinność wynurzoną 

strefy szuwarowej i oczeretowej oraz dno bogate w gruboziarnisty detrytus. 

Obecny w jeziorach eutroficznych i starorzeczach. Gatunek eurosyberyjski, w 

Europie nie występuje w Hiszpanii, Włoszech i strefie tundry. 

 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał: złowiono 8 larw i 3 poczwarki w maju, czerwcu i lipcu 2005 roku. 

Materiał (20 larw) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnefilem, spotykanym we wszystkich typach je-

zior. Preferuje on strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem. Jest to gatu-

nek eurosyberyjski, nie występujący w Islandii i Hiszpanii.  
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Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limneksenem, typowym dla śródpolnych zbiorni-

ków astatycznych. Obecny w jeziorach oligotroficznych, eutroficznych, poli-

troficznych i starorzeczach, w helofitach. Gatunek palearktyczny. 

 

Limnephilus lunatus (Curtis, 1834) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest potamofilnym limnefilem, preferującym strefę helo-

fitów. Jest stwierdzany w jeziorach eutroficznych, politroficznych i starorze-

czach. Gatunek euroazjatycki. 

 

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 

Materiał: złowiono 3 larwy i 2 poczwarki w maju i lipcu w 2005 roku. Materiał 

(4 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, spotykanym we wszystkich typach 

jezior. Preferuje on strefę helofitów oraz brzegi zadrzewione. Jest to gatunek 

holoarktyczny, nie występujący w południowej Europie.  

 

Limnephilus politus (McLachlan, 1865) 

Materiał (8 imagines) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony 

Środowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, zasiedlającym strefę helofitów i elo-

deidów. Obecny w małych jeziorkach śródleśnych i jeziorach lobeliowych. Ga-

tunek eurosyberyjski, nie występujący w południowej części Europy i Islandii. 

 

Limnephilus stigma (Curtis, 1834) 

Materiał (19 larw) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limneksenem, typowym dla turzycowych zbiorni-

ków astatycznych i okresowych. Obecny w jeziorach oligotroficznych, lobe-
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liowych, torfowiskowych i starorzeczach, w strefie helofitów. Gatunek holo-

arktyczny, w Europie nie występuje we Włoszech, południowych Bałkanach i 

Islandii.  

 

 

Rodzina: Phryganeidae 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagicznymi rozdrabniaczami, a w star-

szych stadiach są drapieŜne. 

 

          Agrypnia pagetana (Curtis, 1835) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, zasiedlającym helofity i elodeidy. 

Preferuje on małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe oraz starorzecza. Jest to 

gatunek holoarktyczny. 

 

Agrypnia varia ( Fabricius, 1793) 

Materiał (2 larwy i 5 imagines) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i 

Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest tyrfofilnym limnebiontem. Najczęściej jest spoty-

kany w jeziorach torfowiskowych i dystroficznych, ale moŜe zasiedlać prawie 

wszystkie typy jezior. Preferuje strefę elodeidów i helofitów. Gatunek euro-

azjatycki. 

 

Phryganea bipunctata (Retzius, 1783) 

Materiał (1 imago) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Śro-

dowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym duŜe jeziora oraz strefę 

helofitów. Gatunek palearktyczny, nie występujący w Hiszpanii, na Bałkanach 

i Islandii. 
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Phryganea grandis (Linnaeus, 1761) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym duŜe jeziora oraz strefę 

helofitów. Stwierdzany jest takŜe w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, 

politroficznych i przepływowych. Występuje w całej Europie, poza jej połu-

dniową częścią i Islandią. 

 

 

Rodzina: Polycentropodidae 

Larwy budują sieci łowne, są drapieŜne. 

 

 Cyrnus insolutus (McLachlan, 1878) 

Materiał (4 larwy) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnebiontem, preferującym strefę elodeidów, je-

ziorka torfowiskowe i eutroficzno – dystroficzne. Występuje w Europie pół-

nocnej i zachodniej. 

 

Holocentropus dubius (Rambur, 1842) 

Materiał (1 larwa) pochodzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środo-

wiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest tyrfofilnym limnebiontem, preferującym strefę elo-

deidów. Najliczniej występuje w małych jeziorach, zanikających, torfowisko-

wych. Gatunek eurosyberyjski. 

 

Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) 

Materiał: złowiono jedną larwę w lipcu 2005 roku. Materiał (1 larwa) pocho-

dzący ze zbiorów Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. 

Ekologia: Gatunek ten jest limnefilem. Najliczniej występuje w drobnych 

zbiornikach i jeziorkach torfowiskowych. Preferuje strefę elodeidów.   
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3.2. Charakterystyka chruścików zbiornika Relax 1 

 

Materiał z 2005 roku obejmuje 12 osobników larwalnych Trichoptera oraz 6 

poczwarek naleŜących do 5 gatunków (Tab.1). W roku 2006 mimo poboru prób nie 

odłowiono Ŝadnego osobnika. Natomiast próby z lat 1987 – 1999 obejmują łącznie 168 

przedstawicieli Trichoptera z 27 gatunków (Tab.2). 

 

     Tabela 1. Trichoptera odłowione w 2005 roku. 

     Table 1. Trichoptera collected in year 2005.  

Gatunek Larwy Poczwarki Domki Razem 

Holocentropus stagnalis 1   1 

Limnephilus flavicornis 8 3  11 

Limnephilus nigriceps 3 2 2 7 

Limnephilus sp.  1  1 

Tricholeiochiton fagesi   1 1 

 

                   

         Tabela 2. Trichoptera odłowione w roku 1987, 1993, 1999. 

         Table 2. Trichoptera collected in years 1987, 1993, 1999.  

Gatunek 1987 rok 1993 rok 1999 rok 

Agraylea sexmaculata   10 

Agrypnia pagetana   1 

Agrypnia sp. 1  2 

Agrypnia varia 4  3 

Anabolia laevis   2 

Athripsodes aterrimus 1 1 2 

Cyrnus insolutus  4  

Glyphotaelius pellucidus   2 

Holocentropus dubius   1 

Holocentropus stagnalis   1 

Limnephilus auricula   1 

Limnephilus decipiens   3 
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Limnephilus flavicornis  6 14 

Limnephilus griseus   1 

Limnephilus lunatus   1 

Limnephilus nigriceps 1  3 

Limnephilus politus 5 1 2 

Limnephilus sp.   2 

Limnephilus sp. borealis 1   

Limnephilus sp. juv. 20  14 

Limnephilus stigma 2  17 

Oecetis furva  3 3 

Oecetis sp.   5 

Oecetis tripunctata  1  

Phryganea bipunctata 1   

Phryganea grandis  1  

Phryganea sp.  1 3 

Triaenodes bicolor 1 19 23 

Tricholeiochiton fagesii   11 

 

 

W zebranym w roku 2005 i 2006 materiale znajdują się takŜe takie rzędy bez-

kręgowców jak: Heteroptera, Homoptera, Odonata, Ephemeroptera, Coleoptera, Dipte-

ra, Hirudinea, Hydrachnida i Mollusca.  
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Liczba gatunków chruścików

Rys.1. Liczba gatunków Trichoptera w latach 1987 – 2006. 

          Fig. 1. Number of Trichoptera species in years 1987 – 2006.  

 

 Na podstawie wykresu liczby gatunków chruścików (Rys.1) występujących na 

przestrzeni lat, moŜna zaobserwować stopniowy wzrost róŜnorodności gatunkowej. 

Wnioskowanie to zaburza trochę brak danych z niektórych lat lub tylko jednorazowe 

odłowienie materiału badawczego. 
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3.3. Charakterystyka klas dominacji 

 

  

 
Struktura dominacji w 1987 r. 

EUDOMINANCI (79%)  

DOMINANCI (5%)  

SUBDOMINANCI (16%)  

 
   Rys.2. Struktura dominacji Trichoptera w ujęciu ilościowym.   

   Fig.2. Domination structure of Trichoptera species in an amount clasp. 

 

W roku 1987 w klasie eudominantów znalazły się 3 gatunki: Agrypnia varia 

(10,81%), Limnephilus politus (13,51%) oraz Limnephilus sp. juv. (54,1%). Do domi-

nantów naleŜał: Limnephilus stigma (5,41%). Natomiast do subdominantów moŜna było 

zaliczyć: Agrypnia sp. pagetana (2,71%), Athripsodes aterrimus (2,71%), Limnephilus 

nigriceps (2,71%), Limnephilus sp. borealis (2,71%), Phryganea bipunctata (2,71%) 

oraz Triaenodes bicolor (2,71%). 
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    Rys.3. Struktura dominacji Trichoptera w ujęciu ilościowym. 

    Fig.3. Domination structure of Trichoptera species in an amount clasp. 

 

W roku 1993 w klasie eudominantów znalazły się 3 gatunki: Cyrnus insolutus 

(50%), Limnephilus flavicornis (16,67%) i Triaenodes bicolor (11,11%).  Do dominan-

tów naleŜał: Oecetis furva (8,33%).  Natomiast do subdominantów moŜna było zali-

czyć: Athripsodes aterrimus (2,71%), Limnephilus politus (2,71%), Oecetis tripunctata 

(2,71%), Phryganea grandis (2,71%) oraz Phryganea sp. (2,71%). 

Limnephilus politus naleŜał w 1987 roku do klasy eudominantów, a w roku 

1993 jedynie do subdominantów. Natomiast populacja Triaenodes bicolor zwiększyła 

się w porównaniu z danymi sprzed 6 lat. Athripsodes aterrimus charakteryzował się 

zbliŜoną liczebnością. Gatunkami nowymi dla zbiornika Relax1 były w 1993 roku: 

Cyrnus insolutus, Limnephilus flavicornis, Oecetis furva, Oecetis tripunctata, Phryga-

nea grandis oraz Phryganea sp.   

 

 

 

 

Struktura dominacji z 1993 r. 

EUDOMINANCI (78%)

DOMINANCI (8%)

SUBDOMINANCI (14%)
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Struktura dominacji w 1999 r. 

EUDOMINANCI (72%)  

RECEDENCI (5%)  

SUBDOMINANCI (23%)  

 

    Rys.4. Struktura dominacji chruścików w ujęciu ilościowym. 

    Fig.4. Domination structure of Trichoptera species in an amount clasp. 

 

W roku 1999 w klasie eudominantów znalazło się 5 gatunków: Agraylea 

sexmaculata (10,53%), Limnephilus sp. juv. (15,79%), Limnephilus stigma (16,84%), 

Triaenodes bicolor (16,84%) oraz Tricholeiochiton fagesii (11,58%). Do subdominan-

tów naleŜały: Agrypnia sp.(2,11%), Agrypnia varia (2,11%), Athripsodes aterrimus 

(2,11%), Glyphotaelius pellucidus (2,11%), Limnephilus decipiens (2,11%), Limnephi-

lus flavicornis (2,11%), Limnephilus nigriceps (2,11%), Limnephilus politus (2,11%), 

Oecetis furva (2,11%), Oecetis sp. (2,11%) i Phryganea sp. juv. (2,11%). Natomiast do 

klasy recedentów moŜna było zaliczyć: Agrypnia  pagetana (1,05%), Holocentropus 

dubius (1,05%), Holocentropus stagnalis (1,05%), Limnephilus lunatus (1,05%), Lim-

nephilus sp. (1,05%). 

Do klasy eudominantów naleŜały w poprzednich latach: Agrypnia varia, Cyr-

nus insolutus, Limnephilus flavicornis i Limnephilus politus, które w roku 1999 naleŜały 

do klasy subdominantów lub jak w przypadku Cyrnus insolutus nie były notowane. Po-

pulacja Limnephilus stigma zwiększyła się, a w klasie eudominantów pojawiły się takŜe 

gatunki nie wykazywane wcześniej w tym zbiorniku: Agraylea sexmaculata i Trichole-

iochiton fagesii. Gatunkami nowymi dla zbiornika Relax1, ale o mniejszej liczebności 
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niŜ dwa powyŜsze były w 1999 roku: Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus decipiens, 

Limnephilus nigriceps oraz Oecetis sp. 

 

 

Struktura dominacji w 2005 r. 

EUDOMINANCI (86%)  

SUBDOMINANCI (14%)  

 

    Rys.5. Struktura dominacji chruścików w ujęciu ilościowym. 

    Fig.5. Domination structure of Trichoptera species in an amount clasp. 

 

W roku 2005 w klasie eudominantów znalazły się 2 gatunki: Limnephilus 

flavicornis (52,38%) i Limnephilus nigriceps (33,33%). Natomiast do subdominantów 

moŜna było zaliczyć: Holocentropus stagnalis (4,76%), Limnephilus sp.(4,76%) oraz 

Tricholeiochiton fagesii (4,76%). 

Do klasy eudominantów naleŜały takŜe w poprzednich latach: Agraylea 

sexmaculata, Agrypnia varia, Cyrnus insolutus, Limnephilus politus i Limnephilus sp. 

juv., Limnephilus stigma, Triaenodes bicolor i Tricholeiochiton fagesii, które w roku 

2005 naleŜały do klasy subdominantów lub nie były notowane. Gatunkiem nowym dla 

zbiornika Relax1 w 2005 roku był Holocentropus stagnalis. 

 

Największą frekwencję w próbach odznaczył się Limnephilus flavicornis 

(60%) i Limnephilus nigriceps (40%). Mniejszą frekwencję wykazano dla Limnephilus 

sp.(20%), Holocentropus stagnalis (20%) oraz Tricholeiochiton fagesii (20%). 
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Wskaźnik znaczenia ekologicznego wyniósł dla: Limnephilus flavicornis 56,06 

(31,43%), Limnephilus nigriceps 36,51 (13,33%), Limnephilus sp. 9,76 (0,95%), Holo-

centropus stagnalis 9,76 (0,95%), Tricholeiochiton fagesii 9,76(0,95%). 

 

 
 
3.4. Współwystępowania między gatunkami 

 

Do określenia współwystępowania gatunków wykorzystano formułę ilościową 

BRAY-CURTISA. Wyniki zamieszczono w postaci dendrogramu (Rys.6), wykreślone-

go przy pomocy programu komputerowego BioDiversity Professional. 

Na dendrycie współwystepowań gatunki dzielą się na 3 główne grupy (I – III). 

W skład I zespołu wchodzi jedenaście gatunków: Phryganea grandis, Oecetis tripuncta-

ta, Limnephilus nigriceps, Phryganea bipunctata, Limnephilus sp. borealis, Limnephilus 

flavicornis, Triaenodes bicolor, Cyrnus insolutus, Limnephilus sp. juv., Limnephilus 

politus, Agrypnia varia. Zgrupowanie to wykształciło się na poziomie między 40 – 60 

% i jest ono najmniej podobne do reszty gatunków. Jedynie dwie pary gatunków odzna-

czyły się 100% współwystępowaniem, a są to: Phryganea grandis i Oecetis tripunctata 

oraz Phryganea bipunctata i Limnephilus sp. borealis. Całe zgrupowanie II charaktery-

zuje się 100% podobieństwem. W skład tego zgrupowania wchodzi pięć gatunków: 

Limnephilus lunatus, Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, Holocentropus dubius 

i Agrypnia pagetana. Do ostatniej grupy naleŜy trzynaście gatunków: Oecetis sp., Oece-

tis furva, Holocentropus stagnalis, Limnephilus sp., Phryganea sp., Limnephilus deci-

piens, Glyphotaelius pellucidus, Anabolia laevis, Athripsodes aterrimus, Agrypnia sp., 

Limnephilus stigma, Tricholeiochiton fagesii oraz Agraylea sexmaculata. Zgrupowanie 

III wykazuje podobieństwo w około 70%, ale są teŜ gatunki o podobieństwie bliskim 80 

– 90%. Glyphotaelius pellucidus i Anabolia laevis wykazują 100% podobieństwo. 
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Rys.6. Dendryt podobieństw faunistycznych między gatunkami (formuła ilościowa). 

Fig. 6. Dendrite of faunal resemblence between species (amounting formula). 

 

 

3.5. Podobieństwa faunistyczne między poszczególnymi latami badań 

 

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według for-

muły jakościowej (Rys.7) największe podobieństwo wykazano w roku 1987 i 1999, 

nieco mniejsze podobieństwo zaznaczyło się między tymi latami a rokiem 1993. Na 

najniŜszym poziomie do tej grupy dołączył rok 2005. W podobieństwach nie uwidacz-

nia się chronologia, co świadczyć moŜe o ich fluktuacjach. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 34 

 

 

 
Rys.7. Dendryt podobieństw faunistycznych między poszczególnymi latami badań 

(formuła jakościowa). 

Fig. 7. Dendrite of faunal resemblence between particular research years (quality 

formula). 

 

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według for-

muły ilościowej (Rys.8) największe podobieństwo wykazano w roku 1993 i 1999, nieco 

mniejsze podobieństwo zaznaczyło się między tymi latami a rokiem 1987. Na najniŜ-

szym poziomie do tej grupy dołączył rok 2005. 
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Rys.8. Dendryt podobieństw faunistycznych między poszczególnymi latami badań 

(formuła ilościowa) 

Fig. 8. Dendrite of faunal resemblence between particular research years (amounting 

formula). 

 
 

Przeprowadzone analizy podobieństw faunistycznych wyraźnie róŜnicują faunę 

chruścików zbiornika Relax1 w powiązaniu z czasem prowadzonych badań. Tak więc 

Trichopterofauna zmienia się: pojawiają się gatunki nowe, niektóre przestają być wyka-

zywane w kolejnych latach, zmienia się liczebność wewnątrz gatunkowa oraz stosunek 

liczebności poszczególnych gatunków względem siebie. 

 

Podobieństwa faunistyczne według formuły Jaccarda liczone dla roku 2005 są 

najwyŜsze dla stanowiska I i II i wynoszą 40%. Stanowisko II i IV charakteryzuje się 

33,33% podobieństwem, a stanowisko I i IV tylko 25%. Pozostałe dwa stanowiska (III 

oraz V) nie są podobne w Ŝadnym stopniu do pozostałych miejsc poboru prób. 
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Rys.9. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami zbiornika Relax1 według for-

muły Jaccarda. 

Fig. 9. Faunal resemblances between posts of Relax 1 reservoir in view of Jaccard 

formula. 

 

 Podobieństwa faunistyczne według formuły Sorensena liczone dla roku 2005 

są najwyŜsze dla stanowiska I i II i wynoszą 57,14%. Stanowisko II i IV charakteryzuje 

się 50% podobieństwem, a stanowisko I i IV tylko 40%. Pozostałe dwa stanowiska (III 

oraz V) nie są podobne w Ŝadnym stopniu do pozostałych miejsc poboru prób. 
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Rys.10. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami zbiornika Relax1 według 

formuły Sorensena. 

Fig.10. Faunal resemblances between posts of Relax 1 reservoir in view of Sorensen 

formula. 

 
 
 Obie formuły liczonych podobieństw dają zbliŜone wyniki. Podobieństwa mię-

dzy poszczególnymi stanowiskami według formuły Jaccarda odpowiadają stanowiskom 

i zbliŜonymi wielkościami w formule Sorensena. 
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4. Dyskusja 

 

Wyniki badań wskazują, Ŝe wraz z biegiem czasu zwiększała się liczba gatun-

ków chruścików w zbiorniku Relax 1. JednakŜe po roku 2000 róŜnorodność gatunkowa 

zmniejszyła się. Być moŜe miał na to wpływ zmieniający się charakter zbiornika, który 

ulegał stopniowemu zarastaniu i zamulaniu. Na ten stan rzeczy mogła takŜe wpłynąć 

temperatura i wilgotność danego okresu (BOROSZKO 2000). Sztuczne wprowadzenie 

osoki aloesowatej ukazało wpływ antropopresji na kształtowanie się flory zbiornika, a 

przez to takŜe i fauny. Siedliska ujednoliciły się. Od roku 1999 pojawił się w zbiorniku 

nowy gatunek Trichoptera - Tricholeiochiton fagesii, charakterystyczny dla stanowisk z 

osoką aloesowatą.   

Zebrany na przestrzeni 20 lat materiał wskazuje, w jaki sposób zmieniała się 

struktura dominacji w zbiorniku. Analiza podobieństw faunistycznych obrazuje zmiany 

w trichopterofaunie i dominacji gatunków w skali wieloletniej. Niestety brakuje wystar-

czającej ilości danych z poprzednich lat informujących o florze zbiornika. Być moŜe  

wystąpiłaby korelacja pomiędzy gatunkami roślin zasiedlającymi Relax 1 a dominanta-

mi Trichoptera w tym zbiorniku.  

W zbiorniku śródmiejskim zaobserwowano takŜe gatunki naleŜące do typowo 

jeziornych (CZACHOROWSKI 1998): Agraylea sexmaculata, Agrypnia pagetana, Agryp-

nia varia, Anabolia laevis, Athripsodes aterrimus, Cyrnus insolutus, Holocentropus 

dubius, Limnephilus decipiens, Limnephilus nigriceps, Limnephilus politus, Oecetis 

furva, Oecetis tripunctata, Phryganea bipunctata, Phryganea grandis, Triaenodes bico-

lor oraz Tricholeiochiton fagesii. Tak duŜe bogactwo gatunków jeziornych przedstawi-

cieli Trichoptera świadczy o waŜnym znaczeniu tego zbiornika śródmiejskiego w 

utrzymania róŜnorodności entomofauny wodnej.  

Do 2005 roku nie ingerowano zbyt drastycznie w kształtowanie zbiornika Re-

lax 1. Teren ten znajdował się między budynkami, blisko centrum. Był częstym miej-

scem spacerów. Sam zbiornik nie wyglądał zbyt atrakcyjnie. Zarośnięte brzegi przez 

trzcinowisko oraz toń wodna przez osokę aloesowatą mogły sprawiać wraŜenie zanie-

dbania. Jednak pod względem ekologicznym zbiornik śródmiejski charakteryzował się 

bogactwem gatunkowym i był ciekawym siedliskiem dla fauny. Niestety na jesieni 

2005 roku Relax 1 wybagrowano. Usunięto namuły z dna zbiornika, roślinność z toni 

wodnej a takŜe wycięto całkowicie roślinność przybrzeŜną. Drzewa i krzewy pozosta-
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wiono w niewielkich skupiskach po dwóch stronach zbiornika. Dla fauny wodnej była 

to ogromna zmiana środowiska ich Ŝycia. Poza tym bagrowania nie przetrwała więk-

szość osobników. W 2006 roku nie wykazano obecności większości grup bezkręgow-

ców, notowanych wcześniej. Zasiedlanie zbiornika Relax 1 zaczęło się od nowa. Na 

początku pojawiły się osobniki, którym najłatwiej migrować. Zapewne w tym kierunku 

będzie przebiegała dalsza sukcesja w zbiorniku. MoŜna sądzić, Ŝe w przyszłości poja-

wią się w większej liczbie gatunki eurytopowe, przystosowane do Ŝycia w mało sprzyja-

jącym środowisku. Niski poziom wody i brak roślinności wodnej nie pozwala na ukry-

cie się przed drapieŜnikami. Niektóre owady, które mogłyby z powodzeniem zasiedlić 

ten zbiornik nie mogą tego uczynić przez brak miejsc do złoŜenia jaj lub odbycia godów 

na roślinności przybrzeŜnej. Tę sytuację utrudniło bezkręgowcom ponowne wybranie 

odradzającej się osoki aloesowatej w lecie 2006 roku.   

Pomimo prowadzonych badań nad chruścikami zbiorników śródmiejskich 

m.in. (BOROSZKO 2000, SKUZA 2000, ROMANOWSKA 2002, PIETRZAK 2004), niewiele 

moŜna wysnuć wniosków na podstawie tak nielicznych danych. Uwidacznia się ciągle 

brak wiedzy i odpowiedniej znajomości przemian towarzyszących działalności czło-

wieka, pozwalających na właściwe ingerowanie gospodarcze i krajobrazowe w tego 

typu akweny. 

PoniewaŜ do tego czasu nie prowadzono zbyt wielu badań dotyczących wpły-

wu antropopresji na zbiorniki śródmiejskie i zasiedlającej go fauny, sensownym jest 

porównanie zmian zachodzących w tego typu zbiornikach po mniejszej lub większej  

działalności człowieka. Z punktu widzenia ekologicznego waŜny jest stopień jaki wy-

wiera na śródmiejskie zbiorniki antropopresja i urbanizacja. 

W zbiorniku śródmiejskim Relax 1 na przestrzeni 20 lat notowano zróŜnico-

wane liczby gatunków, najwięcej stwierdzono ich w 2000 r. (23 taksony). Kolejni bada-

cze zajmujący się trichopterofauną tego akwenu wykazywali nowe gatunki oraz zanik 

istniejących wcześniej. Zmieniała się cały czas struktura dominacji, co wskazuje na 

przystosowywanie się do warunków panujących w zbiorniku oraz próby zdominowania 

innych rodzajów czy gatunków. Ta sama kwestia odnosi się do zasiedlania Relax 1 

przez nowe gatunki. Nowe środowisko Ŝycia moŜe się okazać korzystne i sprzyjać roz-

przestrzenianiu terytorialnemu. 

Na terenie Olsztyna w zbiornikach miejskich Relax 1 i Relax 2 złowiono 31 

taksonów chruścików (BOROSZKO 2000). Tak więc do puli 23 gatunków z Relax 1 do-
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chodzi jeszcze kolejne 8 ze zbiornika znajdującego się obok. Jak na centrum Olsztyna 

liczba taksonów zaskakująco duŜa.  

W Olsztynie w zbiornikach na osiedlu Pieczywo w latach 2004 – 2005 odło-

wiono 9 taksonów chruścików (JUROŁAJĆ 2006), w tym gatunki nieobecne w Relax 1: 

Limnephilus auricula, L. centralis i Trichostegia minor. Dwa gatunki spośród wymie-

nionych wyŜej były eudominantami. 

W zbiornikach w Lesie Miejskim i nad jeziorem Skanda w Olsztynie odłowio-

no 14 gatunków (MASZCZAK 1999), w tym 8 taksonów wspólnych  ze zbiornikiem Re-

lax 1. W okolicach jeziora Skanda najliczniejsze były: Limnephilus stigma, Limnephilus 

flavicornis oraz Limnephilus vittatus. Natomiast w zbiornikach Lasu Miejskiego naj-

wyŜszą liczebnością charakteryzowały się: Limnephilus stigma i Ironoquia dubia 

(MASZCZAK 1999). 

ROMANOWSKA (2002) stwierdziła w 12 zbiornikach trwałych w okolicach je-

ziora Skanda 30 gatunków Trichoptera. Najliczniej występowała rodzina Limnephilida-

e: Limnephilus vittatus i Limnephilus auricula. Odnotowano takŜe obecność gatunków 

rzadkich: Limnephilus sparsus oraz Tricholeiochiton fagesii. Przedstawiciel ostatniego 

gatunku został odnotowany takŜe w zbiorniku Relax 1. 

Struktura ilościowa trichopterofauny w zbiornikach miejskich Olsztyna wyka-

zała, Ŝe najwyŜszy stopień antropopresji występuje w okolicach jeziora Skanda, mniej-

szy w zbiornikach Relax 1 i Relax 2, a najniŜszy w zbiornikach Lasu Miejskiego (SKU-

ZA 2000). 

Podobieństwa gatunkowe pomiędzy badanymi zbiornikami miejskimi mogą 

wynikać ze zbliŜonego charakteru porównywanych zbiorników lub mogą świadczyć o 

eurytopowości odnotowanych gatunków Trichoptera. Wszystkie analizowane zbiorniki 

leŜą w północno – wschodniej Polsce, tak więc warunki klimatyczne są niemal iden-

tyczne. Co za tym idzie, wykształcona roślinność i warunki termiczne nie odbiegają w 

duŜym stopniu od siebie. Jednak w ujęciu całego krajobrazu, drobne zbiorniki ze 

względu na swój charakter, są naraŜone na ciągłe fluktuacje warunków siedliskowych. 

Zmiany klimatyczne w silniejszy sposób oddziałują na tego typu akweny, powodując 

częste wahania poziomu wody i jej temperatury. Roślinność przystosowująca się do 

zmian wymusza niejako zmianę składu gatunkowego Trichoptera lub zasiedlenie zbior-

nika przez gatunki o szerokich preferencjach siedliskowych. Konkurencja między bez-

kręgowcami takŜe odwzorowuje się w liczebności i strukturze dominacji. Do wszyst-

kich tych korelacji dochodzi antropopresja, przyczyniająca się do szeroko zakrojonych 
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zmian zachodzących w zbiornikach. Niekoniecznie jest to wpływ negatywny, ale nie-

kontrolowane lub nieprzewidziane skutki działalności prowadzić mogą do nieodwracal-

nych zmian w stanie flory, fauny i ogólnego charakteru zbiornika. 

Struktura dominacji w zbiorniku Relax 1 na przestrzeni lat kształtowała się w 

róŜnorodny sposób. W Ŝadnym z badanych lat nie wykazano wszystkich klas dominacji. 

Grupa recedentów pojawiła się jedynie w 1999 roku. Natomiast przedstawiciele po-

szczególnych grup migrowali często od jednej klasy do drugiej. Zdarzały się jednak 

takŜe przypadki pojawiania się nowych gatunków Trichoptera w klasach dominacji, 

nawet tak wysokich jak dominanci czy eudominanci. Takimi gatunkami były np. Cyr-

nus insolutus i Limnephilus flavicornis. 

Wykazywanie nowych gatunków dla zbiornika Relax 1 moŜe być powodowane 

niedostateczną ilością prowadzonych badań w latach wcześniejszych lub próbami za-

siedlania go przez trichopterofaunę. O skuteczności kolonizacji lub jej braku świadczy 

liczebność gatunków w kolejnych latach. W ciągu sześciu lat, począwszy od roku 1987, 

w zbiorniku Relax 1 pojawiły się: Cyrnus insolutus, Limnephilus flavicornis, Oecetis 

furva, Oecetis tripunctata, Phryganea grandis oraz Phryganea sp. Dwa taksony spośród 

wymienionych wyŜej - Cyrnus insolutus i Limnephilus flavicornis -  juŜ w 1993 roku 

znalazły się w klasie eudominantów, mimo Ŝe praktycznie dopiero zaczęły kolonizację 

zbiornika. Podobnie się to ma do roku 1999, w którym dwa kolejne gatunki, pierwszy 

raz notowane w tym zbiorniku trafiły do klasy eudominantów. Były to: Agraylea 

sexmaculata i Tricholeiochiton fagesii. Kolejne cztery taksony, ale o mniejszej liczeb-

ności takŜe stwierdzono po raz pierwszy w Relax 1. W ostatnim roku badań wykazano 

jedynie jeden nowy gatunek w tym zbiorniku, ale to i tak uwydatnia pozytywne zmiany 

zachodzące w składzie gatunkowym trichopterofauny i sukcesie kolonizacyjnym.    

Przykładem negatywnego wpływu antropopresji jest Jezioro Długie w Olszty-

nie. Od połowy lat 50-tych wykorzystywane jako odbiornik ścieków zachodniej części 

Olsztyna i wody z kanałów burzowych. Doprowadziło to do stanu silnego zanieczysz-

czenia i zeutrofizowania jeziora. Dochodziło czasami do znacznego odtlenienia wód i 

pojawiania się siarkowodoru. Fauna bentosowa niemal wyginęła. Dopiero od 1980 roku 

dopływ nieczystości wstrzymano całkowicie i rozpoczęto renaturalizację. Dopiero kil-

kanaście lat rekultywacji doprowadziło trichopterofaunę do stanu gatunkowego wystę-

pującego w innych jeziorach mazurskich spoza obszaru zurbanizowanego (CZACHO-

ROWSKI &  PIETRZAK 2004).     
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Antropopresja powoduje degradację zbiorników wodnych, zwłaszcza drob-

nych, bezodpływowych. Przy zbyt wysokiej ingerencji, samooczyszczanie zbiornika nie 

jest w stanie nadrobić negatywnego wpływu człowieka. To skutkuje zanikaniem róŜno-

rodności fauny i pojawianiem się jedynie gatunków oportunistycznych lub przystoso-

wanych do astatyczności środowiska. 

Z drugiej jednak strony, na trichopterofaunę większy wpływ ma rodzaj siedli-

ska niŜ stopień zurbanizowania terenu wokół zbiornika. Badania nad zbiornikami Olsz-

tyna i Złocieńca (PIETRZAK 2004) wykazały, Ŝe na chruściki zasadniczo nie wpływała 

antropogeniczna przemiana okolic zbiorników miejskich. Urbanizacja nie zmniejsza 

róŜnorodności zgrupowań larw chruścików, liczebności gatunkowej, a takŜe specyficz-

ności fauny. W drobnych zbiornikach śródmiejskich stwierdzono więcej gatunków Tri-

choptera w porównaniu z terenami niezurbanizowanymi. W zbiornikach miejskich poza 

tym stwierdzono gatunki rzadkie i zagroŜone wyginięciem, nie wykazano dominacji 

pojedynczych taksonów, a takŜe ich eurytopowości (PIETRZAK 2004).  

Dokładniejsze poznanie zaleŜności zachodzących przy działalności antropopre-

syjnej i urbanizacji wymaga dalszych badań. W przypadku Trichotera szczególnie waŜ-

ne jest prowadzenie badań zarówno na larwach  jak i postaciach dorosłych. Być moŜe 

na tej podstawie stwierdzono by, Ŝe nie wszystkie odnotowane taksony rozmnaŜają się 

na danym terenie. Z drugiej strony złoŜenie jaj przez imago w zbiorniku śródmiejskim, 

nie musi wcale oznaczać pojawienia się określonego gatunku w kolejnych latach i jego 

sukcesie kolonizacyjnym. Dlatego tak istotną rolę odgrywa ciągłe badanie stanu fauny 

zbiorników śródmiejskich. Zmiany w tak niestabilnych środowiskach zachodzą często 

bardzo szybko. Jednak długofalowość obserwacji moŜe pozwolić na właściwy kierunek 

prowadzonych interwencji i w ten sposób ochronić nietypowe siedliska dla bioróŜno-

rodności bezkręgowców wodnych, w tym gatunków rzadkich i zagroŜonych wyginię-

ciem.  
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    4.1. Podsumowanie i wnioski 

 

�   W roku 2005 odłowiono 12 osobników larwalnych Trichoptera oraz 6 poczwa-

rek naleŜących do 5 gatunków. W roku 2006 mimo poboru prób nie stwierdzo-

no obecności chruścików. Natomiast próby z lat 1987 – 1999 obejmują łącznie 

168 przedstawicieli Trichoptera z 27 gatunków. 

�   Trichopterofauna zbiornika Relax 1 zmieniała się wraz z biegiem czasu. Poja-

wiły się gatunki nowe, niektórzy przedstawiciele przestali być wykazywani w 

kolejnych latach, zmieniła się liczebność wewnątrzgatunkowa oraz stosunek li-

czebności poszczególnych gatunków względem siebie. Świadczy to o sukcesie 

kolonizacyjnym.  

� DuŜe bogactwo gatunków jeziornych chruścików wskazuje na duŜą rolę, jaką 

odgrywa zbiornik śródmiejski w utrzymania róŜnorodności entomofauny wod-

nej.  

� Negatywnym wpływem antropopresji okazało się wybagrowanie zbiornika Re-

lax 1. Po tym zabiegu hydrotechnicznym nie wykazano obecności większości 

grup bezkręgowców.  

� Jako pierwsze zbiornik zasiedliły osobniki, którym najłatwiej migrować (głów-

nie pluskwiaki, waŜki i chrząszcze) i zapewne w tym kierunku będzie przebie-

gała dalsza rekolonizacja. 

� Pomimo prowadzonych badań nad chruścikami zbiorników śródmiejskich, ist-

nieje potrzeba kontynuowania monitoringu. Długofalowość obserwacji moŜe 

pozwolić na właściwy kierunek prowadzonych interwencji i w ten sposób 

ochronić nietypowe siedliska dla bioróŜnorodności bezkręgowców wodnych, w 

tym gatunków rzadkich i zagroŜonych wyginięciem. 
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5. Streszczenie 

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie początkowego okresu monitoringu 

zmian fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim w wyniku działalno-

ści antropopresyjnej. Praca jest kontynuacją badań prowadzonych w poprzednich latach 

z uwzględnieniem obserwacji po zaistnieniu nowych czynników (bagrowanie).  

Materiał zbierano od maja 2005 roku do lipca 2006 roku. Próby pobierano z 

róŜną intensywnością, głównie w okresie letnim. Materiał z 2005 roku obejmuje 12 

osobników larwalnych Trichoptera oraz 6 poczwarek naleŜących do 5 gatunków 

(Tab.1). W roku 2006 mimo poboru prób nie odłowiono Ŝadnego osobnika. Dla porów-

nania zmian fauny w okresie wieloletnim wykorzystano takŜe dane z lat 1987 - 1999 

zarchiwizowane w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. Obej-

mują one łącznie 168 przedstawicieli Trichoptera z 27 gatunków. W zebranym w roku 

2005 i 2006 materiale znajdują się dodatkowo takie rzędy bezkręgowców jak: Heterop-

tera, Homoptera, Odonata, Ephemeroptera, Coleoptera, Diptera, Hirudinea, Hydrach-

nida i Mollusca. Dodatkowo posłuŜono się pracami magisterskimi (Boroszko 2000, 

Skuza 2000).  

W pracy dokonano porównań struktury dominacji i róŜnorodności gatunkowej 

w poszczególnych latach badań, a takŜe obliczono frekwencję Trichoptera w próbach i 

wskaźnik znaczenia ekologicznego. Badaną faunę chruścików analizowano na tle da-

nych z poprzednich lat prowadzonych na zbiorniku Relax1. Do określenia współwystę-

powania gatunków wykorzystano formułę ilościową BRAY-CURTISA. Stuprocentowym 

podobieństwem odznaczyło się całe zgrupowanie II (Rys.6), dwie pary gatunków ze 

zgrupowania I (Phryganea grandis i Oecetis tripunctata oraz Phryganea bipunctata i 

Limnephilus sp. borealis) oraz jedna para osobników Trichoptera ze zgrupowania III 

(Glyphotaelius pellucidus i Anabolia laevis). Przeprowadzone analizy podobieństw fau-

nistycznych wyraźnie zróŜnicowały faunę chruścików zbiornika Relax1 w powiązaniu z 

czasem prowadzonych badań. Pojawiły się gatunki nowe, niektórzy przedstawiciele 

przestali być wykazywani w kolejnych latach, zmieniła się liczebność wewnątrzgatun-

kowa oraz stosunek liczebności poszczególnych gatunków względem siebie. Podobień-

stwa faunistyczne liczone według formuły Jaccarda (Rys.9) i Sorensena (Rys.10) dały 

zbliŜone wyniki. Największym podobieństwem faunistycznym w roku 2005 odznaczyły 

się stanowiska I i II. 
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W pracy wyszczególniono gatunki nowe dla zbiornika Relax1, pojawiające się 

po roku 1987. Przemawia to za pozytywnymi korelacjami zachodzącymi w składzie 

trichopterofauny i sukcesie kolonizacyjnym. DuŜe bogactwo gatunków jeziornych 

świadczy o waŜnym znaczeniu tego zbiornika śródmiejskiego w utrzymania róŜnorod-

ności entomofauny wodnej.  

Negatywnym wpływem antropopresji okazało się zbagrowanie zbiornika Re-

lax1 na jesieni 2005 roku. Po tym zabiegu hydrotechnicznym nie wykazano obecności 

większości grup bezkręgowców. Jako pierwsze zbiornik zasiedliły osobniki którym naj-

łatwiej migrować i zapewne w tym kierunku będzie przebiegała dalsza sukcesja. 

Pomimo prowadzonych badań nad chruścikami zbiorników śródmiejskich 

m.in. (BOROSZKO 2000, SKUZA 2000, ROMANOWSKA 2002, PIETRZAK 2004), ciągle uwi-

dacznia się brak wiedzy i odpowiedniej znajomości przemian towarzyszących działal-

ności człowieka, pozwalających na właściwe ingerowanie gospodarcze i krajobrazowe 

w tego typu akweny. Zmiany w tak niestabilnych środowiskach zachodzą często bardzo 

szybko. Długofalowość obserwacji moŜe pozwolić na właściwy kierunek prowadzo-

nych interwencji i w ten sposób ochronić nietypowe siedliska dla bioróŜnorodności 

bezkręgowców wodnych, w tym gatunków rzadkich i zagroŜonych wyginięciem.  
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6. Summary 

 

Purpose of this thesis is to introduce the initial period fauna changes 

monitoring of caddisflies (Trichoptera) in downtown’s reservoir, in view of antropo-

pressure activity. Thesis is a continuation of researches conducted in earlier years, with 

consideration of observations after new factors occurrence (dredging).  

The material was collected since May, 2005, to July, 2006. Samples were 

collected with different intensity, mainly in the summer period. Material from 2005 

embraces 12 specimens in grub stage of Trichoptera, as well as 6 chrysalises subjected 

to 5 species (Tab.1). In year 2006, despite of trials, none was collected. For comparison 

of fauna changes in a multi-year period, there were used also data from years 1987 – 

1999, archived in Cathedral of Ecology and Environment Protection, UWM in Olsztyn.   

They embrace together 168 representatives of Trichoptera from 27 species. In collected 

in 2005 and 2006 material are also additionally Invertebrata such as like: Heteroptera, 

Homoptera, Odonata, Ephemeroptera, Coleoptera, Diptera, Hirudinea, Hydrachnida 

and Mollusca. Additionally, there were used master’s theses (Boroszko 2000, Skuza 

2000).  

In the thesis, there were made comparisons of domination structure and specie 

diversity in particular years of research, as well as there was counted the attendance of 

Trichoptera in samples and factor of ecological meaning. Researched caddisflies fauna 

was analyzed in view of data from previous years, conducted on Relax1 reservoir. For 

estimation of species common occurrence there was used amounting formula of BRAY-

CURTIS. With a one hundred per cent resemblance was characterized whole IInd 

grouping (Rys.6), two pairs of species from Ist grouping (Phryganea grandis and 

Oecetis tripunctata, as well as Phryganea bipunctata and Limnephilus sp. borealis) and 

one pair of specimens Trichoptera III rd grouping (Glyphotaelius pellucidus and 

Anabolia laevis). Conducted analyses of fauna-resemblance clearly differenced 

caddisflies fauna in Relax1 reservoir in relation with time of conducted research. There 

have showed new species, some of the representatives were stopped being displayed in 

further years, there have changed inter-specie amount and relation in amount of 

particular species with regard to themselves. Faunal resemblances counted due to 

Jaccard (Rys.9) and Sorensen (Rys.10) formula, had given simultaneous scores. With 

the highest faunal resemblance in year 2005 were marked posts I and II.  
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In the thesis there were pointed out species being new for Relax1 reservoir, 

appeared after 1987. It appeals after positive co-relations set in trichopterofauna 

composition and colonization success. A high lake species variety proves about a high 

meaning of this downtown reservoir in keeping the diversity of water entomofauna.  

A negative influence of antropo-pressure occurred with dredging of Relax1 

reservoir, in Autumn, 2005. After this hydrotechnical operation there was no notice of 

presence of major Invertebrata groups. As first reservoir was colonized by specimens 

which are the easiest to emigrate and surely, further succession will go in this direction. 

Despite the conducted researches over downtown reservoirs’ caddisflies (inter 

alia BOROSZKO 2000, SKUZA 2000, ROMANOWSKA 2002, PIETRZAK 2004), still there 

reveals the lack of certain knowledge of changes, accompanied to human’s activity, 

enabling proper economical and landscape interference in those types of reservoirs.  

Changes in such unstable environments occur often very quick. Perceptivity of 

observations may allow a right direction of conducted interferences and within this 

mode protect untypical habitats for water Ivertebrata bio-diversity, including rare 

species and those threatened with extinction.  
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