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1.Wstęp 
 
 Chruściki (Trichoptera) to owady, które w stadium larwalnym żyją w 

siedliskach wodnych. Do tej pory na świecie opisano 12 669 gatunków (Morse 2002), 

zgrupowanych w 62 rodziny i 598 rodzajów, choć szacuje się, że obecnie występuje ich 

około 50 000 (Szchmid 1984). W Europie żyje ich ponad 900 (Botosaneanu i Malicky 

1978). W Polsce udokumentowano występowanie ponad 260 gatunków (Szczęsny 

1991), zaś według najnowszego zestawienia jest ich 275 gatunków z 18 rodzin 

(Czachorowski 2001).  

 Jest to rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym. Larwy zasiedlają środowisko 

wodne, zaś imagines prowadzą lądowy tryb życia. Pełen cykl życiowy trwa zazwyczaj 

jeden rok. Cykliczność rozwoju bardziej wyraźna jest Larwy są zróżnicowane 

morfologicznie i ekologicznie (Czachorowski 1998). Budują różnorodne konstrukcje 

(sieci łowne, norki, przenośne domki), wykorzystując jedwabne nici- produkt 

gruczołów wargowych (Czachorowski 2001). Tu coś zaginęło bo dalej urwane zdanie 

u gatunków klimatu umiarkowanego (Czachorowski 2001). Uwarunkowane jest to 

nieciągłością warunków środowiskowych. Niektóre gatunki mają dwa pokolenia w roku 

(np. z rodziny Hydroptilidae - żyjące w jeziorach). 

 Larwy chruścików żyją w najróżniejszych wodach śródlądowych. Niektóre 

gatunki są charakterystyczne dla ściśle określonych typów wód (Engelhardt 1998). 

Najbogatsza pod względem ilościowym i jakościowym jest fauna chruścików 

występujących w potokach, strumieniach i rzekach górskich. Larwy Trichoptera są 

dobrym narzędziem wykorzystywanym do bioindykacji wód płynących (Czachorowski 

2002a). Bardzo bogata jest fauna chruścików jezior i rzek nizinnych. Larwy są stałym i 

licznym elementem maktobentosu jezior. W jeziorach występują głównie w płytkim 

litoralu, ale są spotykane gatunki, które mogą występować na 40 m, a nawet 80 m 

głębokości. Mniej chruścików zasiedla drobne zbiorniki okresowe oraz źródliska, a 

tylko nieliczne - wody torfowiskowe (Czachorowski 1998). 

 Na występowanie chruścików mają wpływ cechy środowiska wodnego jako 

miejsce życia larw, klimat oraz charakter bezpośredniego otoczenia zbiorników 

wodnych. Wpływające na cechy siedliskowe w zbiornikach i warunkujące dopływ 

pokarmu dla wielu gatunków. Jednakże główny wpływ na zasoby fauny chruścików 

mają cechy krajobrazu jako siedlisko życia imagines oraz występujący w nim klimat 

(Czachorowski 1994a). Występowanie chruścików uzależnione jest od obecności 

  



konkretnych siedlisk. Różnice między siedliskami jezior, zbiorników okresowych i 

cieków nizinnych nie są duże, dzięki czemu gatunki o szerokich preferencjach 

siedliskowych, gatunki relatywnie eurytopowe (oportunistyczne) mogą bytować w 

różnych typach wód (Czachorowski 1998). Zdecydowanie więcej gatunków o wąskich 

preferencjach siedliskowych (gatunki stenotopowe) występuje w źródłach i ciekach, 

mniej w wodach stojących (Czachorowski 2002a). 

Mniejszym zróżnicowaniem siedliskowym charakteryzują się drobne zbiorniki 

wodne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze rozmieszczenia chruścików. 

Wszystkie drobne zbiorniki wodne, niezależnie od ich trwałości w skali jednego roku, 

w większości zasiedla fauna eurytopowa o szerokich preferencjach geograficznych i 

stosunkowo dużej migracyjności. Wynika to przede wszystkim z faktu ich 

krótkotrwałości w stosunku do trwania gatunków i możliwości specjacji (Czachorowski 

1993c). Szerokie preferencje siedliskowe chruścików zasiedlających drobne zbiorniki 

wodne oraz zdolność gatunków drobnych zbiorników do życia w innych wodach 

krajobrazu polodowcowego mogą być wynikiem przystosowania do życia w zmiennym 

krajobrazie polodowcowym.  

W rozważaniach nad fauną chruścików drobnych zbiorników wodnych pojawia 

się pytanie: od kiedy i z jakich regionów geograficznych (refungiów) przybyły gatunki 

kolonizujące (lub rekolonizujące) drobne zbiorniki wodne? Dotychczasowe badania 

wskazują, że fauna chruścików zasiedlająca tereny polodowcowe ma charakter 

napływowy i w całości powstała przed zlodowaceniami (Czachorowski 1998).  

W okresie zlodowaceń terytorium Polski prawie w całości zostało zajęte przez 

lądolód, a klimat zmieniał się drastycznie na całym obszarze. W czasie zlodowaceń na 

północy kontynentu fauna została ograniczona klimatem subarktycznym. Stosunkowo 

bogata fauna przeżyła na południu Europy. W okresie glacjałów klimat w tych 

refungiach był prawdopodobnie zbliżony do obecnego w centralnej Europie. Migracje z 

północy na południe i z powrotem następowały podczas glacjałów i interglacjałów. 

Reofilna fauna Karpat jest ściśle związana z Bałkanami i Alpami, odzwierciedlając dwa 

główne kierunki dyspersji (Banarescu 1991). Jednakże w odniesieniu do gatunków wód 

stojących silniejszych związków doszukać się można z obszarami 

zachodniosyberyjskimi. Być może to jest przyczyną pewnej odmienności fauny 

chruścików jezior górskich (Sudety, Karpaty) i pojezierzy Polski (Czachorowski 1998). 

Na tej podstawie można sądzić, że po ustąpieniu lodowca nastąpiła kolonizacja 

drobnych zbiorników wodnych zaś przybyłe gatunki chruścików miały również w 

  



większości północne pochodzenie. Północne pochodzenie niektórych gatunków 

znajduje swoje odbicie w ich przystosowaniach do życia w drobnych zbiornikach. 

Larwy niektórych gatunków zdolne są do zimowania, gdy woda zamarza do dna np. 

Agrypnia obsoleta (Solem 1981). Natomiast inne gatunki np. Limnephilus stigma 

Curtis, 1834 zasiedlające zbiorniki okresowe spędzają zimę w stadium jaja lub młodych 

larw przebywających w galaretowatej osłonce pozostałej z kładki jajowej (Solem 1981). 

Wiele gatunków, w tym Rhyacophilidae ma rozwój w znacznym stopniu acykliczny i 

wykazuje lokalne i sezonowe różnice w cyklu rozwojowym. W odróżnieniu od nich 

większość Limnephilidae składa jaja jesienią i w większości ma rozwój cykliczny 

(Malicky 1989). Sugeruje to adaptację do jesiennego opadu liści w lasach liściastych i 

optymalnego wykorzystania pokarmu w zimie (czasami z przerwą) i wczesną wiosną 

(Czachorowski 1998). Wśród Limnephilidae wiele gatunków zasiedla drobne zbiorniki 

wysychające latem, chodź widoczne są regionalne różnice w cyklu życiowym np. u 

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758). U tych gatunków dojrzewanie jaj następuje u 

imagines. U innych gatunków (np. Anabolia sp.; Limnephilus politus McLachlan; 1865, 

Halesus sp.) dojrzewanie jaj następuje już w stadium poczwarki i imagines składają jaja 

tuż po wylocie (Malicky 1989). 

Współczesna fauna chruścików drobnych zbiorników wodnych – tak jak fauna 

jezior - jest stosunkowo młoda i można ją określić jako polodowcową. Zmiany 

antropogeniczne obejmujące krajobraz polodowcowy jak i zanieczyszczenia środowiska 

wodnego wpływają negatywnie na faunę chruścików. Naturalna i antropogeniczna 

heterogenność środowiska może mieć znaczenie dla dyspersji i kolonizacji nowych 

zbiorników. 

Współczesna wiedza o strukturze siedliskowego rozmieszczenia chruścików 

jako elemencie heterogennego krajobrazu polodowcowego została przedstawiona w 

wielu publikacjach. W zasadzie brak jest opracowań uwzględniających rozmieszczenie 

Trichoptera w krajobrazie sąsiadujących zbiorników jeziornych i niejeziornych. Osobno 

badano faunę jezior oraz osobno trichopterofaunę drobnych zbiorników.  

W wielu opracowaniach można odnaleźć dane dotyczące występowania 

chruścików na tle siedliskowego zróżnicowania jezior. Należą tu liczne prace, które 

odnoszą się do rzędu jako całości lub poszczególnych gatunków i wykazują relatywnie 

duże związanie chruścików z poszczególnymi siedliskami jeziornymi (np. Karassowska 

i Mikulski 1960, Opaliński 1971, Grochowska-Kamińska 1989, Czachorowski i 

Kornijów 1993). 

  



Najważniejsze badania koncentrowały się na jeziorach Pojezierza Mazurskiego 

(Demel 1923, Rzóska 1935, Czachorowski 1989, 1992, 1993a, 1993b), na jeziorze 

Kierskim z Pojezierza Wielkopolskiego (Jakubisiakowa 1933, Rzóska 1935) i jeziorach 

Polesia Lubelskiego (Czachorowski i Kornijów 1993). 

Odrębną grupę prac stanowią prace dotyczące zagadnienia pochodzenia fauny 

chruścików jezior oraz zmian fauny w wyniku starzenia się jezior (Demel 1923, 

Czachorowski 1997, Czachorowski 1998). Wynika z nich, że fauna jezior odznacza się 

relatywnie szerokimi zasięgami występowania i eurytopowością, w porównaniu do 

chruścików np. strefy rhitralu. Trichopterofauna jezior jest stosunkowa „młoda” i ma 

charakter w większości północny, zaś różne strefy jeziora skolonizowały gatunki 

pochodzące z siedlisk drobnozbiornikowych, strefy potamalu oraz rhitralu 

(Czachorowski 1998).  

Nad jeziorem Skanda stosunkowo dobrze zbadano chruściki (Grochowska-

Kamińska 1989, Czachorowski 1993b, Czachorowski 1994b), chrząszcze wodne pod 

względem faunistyczym (Świętochowska 1989), pluskwiaki wodne (Skok 1989) 

wodopójki (Kujawa i Prażmo 1989) oraz ważki i jętki (Regel 1990). 

Mało jest opracowań w całości przeznaczonych chruścikom drobnych 

zbiorników wodnych. Do nielicznych można zaliczyć prace Higlera (1968, 1969), 

Wigginsa (1973), Czachorowskiego i Szczepańskej (1991), Czachorowskiego (1995a), 

Maszczak (1999), Boroszko (2000), Skuzy (2000). 

Problem siedliskowego rozmieszczenia larw w drobnych zbiornikach jest słabo 

poznany, zarówno w Polsce jak i w Europie. W niewielu pracach można znaleźć dane 

dotyczące siedliskowego rozmieszczenia larw chruścików drobnych zbiorników 

wodnych (Czachorowski i Szczepańska 1991, Czachorowski 1995a, Skuza 2000). Po 

raz pierwszy wykorzystano w nich model wyspy w badaniach chruścików drobnych 

zbiorników (Czachorowski 1994b, Czachorowski i Szczepańska 1991) Ułatwia on 

wyodrębnianie gatunków typowych i przypadkowych (Czachorowski 1998).  

Wiele ciekawych informacji przynoszą prace faunistyczne, które uwzględniają 

wszystkie typy wód występujących w regionie. Przykładem może być praca poświęcona 

wstępnej charakterystyce rozmieszczenia larw chruścików zbiorników wodnych Niziny 

Szczecińskiej. W badaniach uwzględniono jeziora, drobne strumienie, rowy, trwałe i 

okresowe zbiorniki śródleśne i śródpolne, fosy i torfowiska niskie (Czachorowski i 

Zawal 1994). 

  



Opracowania dotyczące struktury siedliskowego rozmieszczenia larw 

Trichoptera drobnych zbiorników wodnych prowadzono w trzech regionach północnej 

Polski: w okolicach Nowogrodu, Olsztyna i Łomży (Czachorowski 1995a). 

Wstępną dokumentacją składu gatunkowego oraz struktury siedliskowego 

rozmieszczenia Trichoptera i Heteroptera zajmowano się w zanikającym zbiorniku 

śródleśnym koło Żabiego Rogu (Czachorowski i Kurzątkowska 1995). Prowadzono 

także badania nad chruścikami drobnych zbiorników okolic jeziora Skanda (Maszczak 

1999) oraz nad poznaniem składu gatunkowego i struktury siedliskowego 

rozmieszczenia Trichoptera w zbiornikach śródmiejskich na przykładzie dwu 

zbiorników Olsztyna (Skuza 2000). Analizowano także fenologiczne zmian fauny 

Trichoptera w zbiornikach miejskich, z uwzględnieniem składu gatunkowego i 

liczebności (Boroszko 2000). 

Przeprowadzone do tej pory badania nad chruścikami zbiorników wodnych 

heterogennego krajobrazu pojeziernego przyniosły wiele informacji dotyczących składu 

gatunkowego oraz struktury dominacji w poszczególnych typach wód. Wydaje się, że 

zasadnicze znaczenie ma charakterystyka siedliskowa zbiorników. Jednakże 

dostrzeżono zmienność wieloletnią oraz pewien indywidualizm fauny drobnych 

zbiorników. Rodzi się więc pytanie o przyczyny tej zmienności i indywidualności. 

Jedną z możliwości jest wpływ migracji z sąsiadujących zbiorników.  

 

 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań nad Trichoptera 

drobnych zbiorników wodnych oraz nad strukturą siedliskowego rozmieszczenia larw 

chruścików w heterogennym krajobrazie polodowcowym, w którym sąsiadują ze sobą 

jeziora oraz drobne zbiorniki „niejeziorne”, na przykładzie krajobrazu okolic jeziora 

Skanda. W szczególności zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy badanymi 

zbiornikami w oparciu o faunę chruścików oraz fenologiczne zmiany liczby osobników 

i liczby gatunków. Próbowano ocenić naturalność fauny zbiorników wodnych Olsztyna 

przy użyciu współczynnika naturalności w oparciu o chruściki. 

Praca jest kontynuacją i elementem szerszych badań nad entomofauną 

krajobrazu pojeziernego, prowadzonych w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. 

  

  



2. Materiał i metody 
2.1. Opis terenu badań 

 
Na miejsce terenu badań niniejszej pracy wybrano drobne zbiorniki wodne 

znajdujące się w Polsce północno-wschodniej usytuowane w Olsztynie, w 

bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Skanda (rys. 1). 

Według podziału fizjogeograficznego Polski (Kondracki 1996) jezioro Skanda i 

drobne zbiorniki wodne położone są w prowincji: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski, 

podprowincji: Pojezierza Wschodniobałtyckie, makroregionie: Pojezierze Mazurskie, 

mezoregionie: Pojezierze Olsztyńskie. 

Pojezierze Mazurskie należy do największych makroregionów strefy 

młodoglacjalnej, zajmując obszar ok. 1 410 000 ha (Demek 2000). Prawie w całości 

mieszczącym w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 

pomiędzy dolinami Pasłęki na zachodzie i Rospudy na wschodzie. 

Pojezierze Olsztyńskie, to zachodnia część Pojezierza Mazurskiego. Na północy 

sąsiaduje z Równią Ornecką, Wzniesieniami Górowskimi, Równiną Sępopolską, od 

wschodu z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z Równiną Mazurską, Garbem 

Lubawskim, a od zachodu z Pojezierzem Iławskim. Zajmuje obszar prawie 4 tys. km2. 

Współczesny krajobraz polodowcowy Pojezierza Olsztyńskiego charakteryzuje 

się młodą, zróżnicowaną rzeźbą morenową. Jest rezultatem ostatniego zlodowacenia 

zwanego bałtyckim, fazy pomorskiej, oraz epoki polodowcowej (holocenu), która trwa 

do dzisiaj od ponad ośmiu tysięcy lat. Specyfika jego rzeźby jest związana z 7 

koncentrycznymi łukami moren czołowych. Osią symetrii łuków morenowych jest 

płynąca z południa na północ Łyna, która bierze początek z obfitych źródeł na 

wysokości 153 m n.p.m., w Olsztynie znajduje się na wysokości 98 m (Kondracki 

1996). Ponadto występują kemy i ozy i równiny sandrowe.  

Na północy przeważają tereny gliniastej moreny dennej, zajęte pod uprawę piaski 

i żwiry porośnięte przez rozległe lasy nazywane Puszczą Nidzicką, a w zachodniej 

części –Lasami Taborskimi (Kondracki 1996). W lasach dominują gatunki roślin 

północnych (borealnych) - sosna taborska, świerk, karłowaty jałowiec, wierzba 

lapońska, natomiast brak jest ciepłolubnych drzew i krzewów. 

  

  



 

Rysunek 1. Mapa przedstawiająca usytuowanie Jeziora Skanda. 

 

Bogata i urozmaicona rzeźba sprzyja obecności dużej liczby zagłębień 

wytopiskowych oraz rozdrobnieniu mokradeł. Stanowią one bariery dla wód przed ich 

eutrofizacją, są ważnym siedliskiem życia entomofauny wodnej (Piaścik 1996). Na 

Pojezierzu Olsztyńskim formy terenu mają charakter heterogenny i cechuje je duża 

różnorodność ekologiczna. Stwarzają warunki do zróżnicowania siedliskowego i 

decydują o mozaikowatości siedlisk oraz zapewniają stabilność i równowagę 

istniejących ekosystemów (Piaścik 1996). 

Budowa geologiczna terenu wykazuje, że skałami glebotwórczymi są wyłącznie 

utwory czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie. 

Obszary plejstoceńskie reprezentowane są przez: utwory morenowe (gliny, 

piaski noglinowe, piaski całkowite, żwiry zwałowe), utwory pochodzenia wodnego 

(piaski i żwiry sandrowe, piaski i żwiry akumulacji szczelinowej, pyły i iły 

zastoiskowe), utwory eoliczne (piaski wydmowe). 

Natomiast do utworów holoceńskich należą utwory aluwialne (w dolinach rzek), 

zboczowe (deluwia glebowe o bardzo zróżnicowanym składzie granulometrycznym) i 

  



organiczne torfy, utwory torfowo-mułowe, mursze (Raport...1994). Omówiona wyżej 

budowa geologiczna terenu a zwłaszcza utwory pochodzenia wodnego mają wpływ na 

szybkie zanikanie drobnych zbiorników wodnych. 

Pod względem hydrologicznym Pojezierze Olsztyńskie należy do 

najciekawszych regionów Polski, ponieważ posiada ogromną ilość wód 

powierzchniowych (jezior), bagien i torfowisk oraz sieć hydrograficzną złożoną z kilku 

rzek. Cechą charakterystyczną sieci rzecznej jest jej młodość. Wykształciła się w 

holocenie i nadal podlega przekształceniom (np. występujące zjawiska bifurkacji, 

sufizji) (Raport...2000). 

W krajobrazie polodowcowym dominują jeziora i dlatego został nazwany Krainą 

Wielkich Jezior. Powierzchniowy udział jezior jest nierównomierny, mniejszy w części 

północnej. Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się około 1110 

jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha i zajmujących łącznie około 1173 km2 

(Raport... 2000). Prawie wszystkie jeziora Pojezierza Olsztyńskiego są pochodzenia 

polodowcowego (rynnowe, morenowe, oczka). Ocenia się, że 2/3 jezior 

polodowcowych Polski uległo w okresie 12 tysięcy lat całkowitemu zanikowi 

(Kalinowska 1961). Badane jezioro oraz znajdujące się w bliskim sąsiedztwie drobne 

zbiorniki wodne ulegają znacznym wpływom antropopresji. Jeziora w skali 

geologicznej mają efemeryczny charakter i w powszechnej opinii świadczą o młodości 

krajobrazu. Bardzo żywo reagują też na wahania klimatu (Stankowski 1981). 

Obszar Pojezierza Olsztyńskiego znajduje się w strefie ścierania się wpływu 

klimatu morskiego i kontynentalnego. Klimat cechuje duża zmienność zjawisk 

pogodowych, krótki okres wegetacji, średnia wilgotność powietrza oraz duży czas 

usłonecznienia rzeczywistego (Raport...2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Opis stanowisk 
W nazewnictwie stanowisk zachowano dotychczasowe określenia drobnych 

zbiorników, w celu ułatwienia porównań oraz umożliwienia kontynuacji badań w 

przyszłości.  

Stanowisko 1 - Jezioro Skanda 

Jezioro Skanda 
Jezioro Skanda to niewielki zbiornik długości 1,2 km i szerokości 0,7 km. 

Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 51,1 ha; objętość jeziora - 2963,8 tyś. m2; 

głębokość maksymalna 12,0 m a głębokość średnia 5,8 m (Choiński 1991). Linia 

brzegowa rozwinięta, tworzy zatoki i półwyspy; u zachodnich brzegów leżą dwie 

płaskie wyspy (łączna pow. 3,3 ha). Konfiguracja brzegów urozmaicona, przeważają 

brzegi wąskie, miejscami strome, w części łagodnie wzniesione i płaskie. Bezpośrednie 

okolice jeziora stanowią pola i łąki; część zachodnich brzegów jest zadrzewiona. 

Jezioro Skanda jest  jeziorem eutroficzno-politroficznym. W bezpośrednim sąsiedztwie 

jeziora znajdują się liczne drobne zbiorniki wodne. Jezioro jest obficie zarośnięte, 

szuwary z trzciną i sitowiem zajmują znaczną część linii brzegowej oraz otaczają 

wyspy. Roślinność zanurzona, reprezentowana głównie przez ramienice (Chara sp.), 

rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum L.) i rdestnice (Potamogeton sp.), porasta 

dużą połać dna (Waluga 1996). Próby pobierano w różnych stanowiskach (fot. 1). 

 

Stanowisko 2 - Strumień 

Strumień 
Strumień zmeliorowany o charakterze rowu położony niedaleko szosy nad 

mostkiem znajdujący się między zbiornikiem Skanda1 i Skanda3. Wąski, głębokości 1 

m. Woda stojąca, dno zamulone pokryte warstwą liści dębu i szczątkami roślin. 

Strumień średnio nasłoneczniony. Pobrano z niego cztery próby (fot. 2). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 1. Widok jeziora Skanda przy wschodniej zatoce jeziora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fotografia 2. Strumień 
 

  



Zbiorniki okolic Jeziora Skanda  

Zbiorniki okresowe: 
Stanowisko 3 - „Skanda 2” 

Jest to zbiornik okresowy, śródłąkowy. W 1997 roku zaobserwowano bardzo 

mało wody, ok. 15-20 cm. Wyraźne wypalenie traw wokół zbiornika. W roku 1998 

wody było znacznie więcej, ok. 40 cm głębokości i ok. 45 m2 wielkości (Maszczak 

1999). W 2001 roku woda znajdowała się tylko między kępami traw (Poaceae sp.) i 

turzyc (Carex sp.) było również wypalenia traw. W kwietniu 2002 roku obserwowano 

znacznie więcej wody. Zbiornik jest silnie nasłoneczniony. W zbiorniku pobrano cztery 

próby (fot. 3). 

Stanowisko 4 - „Skanda 6” 

Jest to zbiornik okresowy. W roku 1997 zanotowano bardzo małą ilość wody, 

natomiast w 1998 roku wypełnienie było już całkowite. Powierzchnia ok. 35 m2 , 

głębokość ok. 20-40 cm (Maszczak 1999). W roku 2001 zbiornik wypełniony 

całkowicie wodą, głębokości 1 m, zarośnięty przez roślinność np. rzęsa (Lemna sp.), 

pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris L.). Zaobserwowano obecność traszek i żab. 

Zbiornik dobrze nasłoneczniony. Pobrano dwie próby. (fot. 4). 

Drobne zbiorniki trwałe: 
Stanowisko 5 - „Skanda 1” 

 Jest to oczko wodne. Powierzchnia zbiornika ok. 200 m2, głębokość ok. 2 m. 

Woda ciemno-brunatna a dno zbiornika muliste. Zbiornik zarośnięty pałką (Typha sp.), 

sitowiem (Scirpus sp.), trzciną pospolitą (Phragmites communis Trin.), turzycami 

(Carex sp.), dość licznie porośnięty rzęsą (Lemna sp.). Brzegi zbiornika są zarośnięte 

drzewami liściastymi. Nasłonecznienie zbiornika jest dobre. W zbiorniku pobrano 

cztery próby (fot. 5). 

Stanowisko 6 - „Skanda 3” 

Jest to zbiornik trwały, czasami okresowo miejscami wysychający. Bardzo 

rozległy ok. 400 m2. Zbiornik zarośnięty turzycami i trzcinami, w środku zarośnięty 

drzewami. Zbiornik jest silnie nasłoneczniony. W roku 2001 zbiornik jest wyschnięty 

na znacznej powierzchni trzcinowiska. Woda tylko w części centralnej przepływowej. 

Dlatego nie pobrano prób w tym zbiorniku (fot. 6). 

 

  



 
 

Fotografia 3. Zbiornik okresowy „Skanda 2”. 
 

 
 

Fotografia 4. Zbiornik okresowy „Skanda 6”. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 5. Zbiornik trwały „Skanda 1”. 
 

 
 

Fotografia 6. Zbiornik trwały „Skanda 3”. 

  



Stanowisko 7 - „Skanda 3-4” 

 Jest to oczko wodne znajdujące się między zbiornikiem Skanda3 i Skanda4. 

Okresowo wysychające, porośnięte trzcinami pospolitymi (Phragmites communis 

Trin.). W 2001 roku nie pobrano prób, gdyż zbiornik był wyschnięty w tym czasie. 

Stanowisko 8- „Skanda 4” 

 Jest to oczko wodne. Powierzchnia ok. 30 m2, głębokość ok. 3-4m i dnie 

mulistym. Brzegi zbiornika są w części porośnięte skrzypem błotnym (Equisetum 

palustre L.), a sam zbiornik wywłócznikiem kłosowym (Myriophyllum spicatum L.), 

moczarką kanadyjską (Elodea canadensis Michx), rzęsą (Lemna sp.) Zbiornik jest 

dobrze nasłoneczniony. Pobrano cztery próby (fot. 7). 

Stanowisko 9 - „Skanda 5” 

Jest to zbiornik trwały. Powierzchnia ok. 25 m2, głębokość ok. 2 m i 

piaszczystym dnie. Zaobserwowano obecność moczarki kanadyjskiej, rdestnicy 

pływającej, rzęsy. Zbiornik jest silnie nasłoneczniony. W zbiorniku pobrano cztery 

próby (fot. 8). 

Stanowisko 10 - „Skanda 7” 

Jest to zbiornik trwały. Powierzchnia ok. 35 m2, głębokość ok. 20 cm i mulistym 

dnie. Zbiornik częściowo zarośnięty rzęsą (Lemna sp.), wywłócznikiem kłosowym 

(Myriophyllum spicatum L.), rogatkiem sztywnym (Ceratophyllum demersum L.), 

turzycami (Carex sp.), moczarką kanadyjską (Elodea canadensis Michx). 

Nasłonecznienie zbiornika jest średnie, jest częściowo zacieniony drzewami. Pobrano w 

zbiorniku dwie próby (fot. 9). 

Stanowisko 11 - „Skanda 8” 

Jest to zbiornik trwały, śródłąkowy . Powierzchnia ok. 40 m2, głębokość ok. 1,5 

m i dnie mulistym z mnóstwem detrytusu. Zbiornik częściowo zarośnięty rzęsą, 

wywłócznikiem, rogatkiem sztywnym, turzycami. Zbiornik jest silnie nasłoneczniony. 

Nie pobrano materiału z powodu wyschnięcia zbiornika w czasie poboru prób (rys. 10). 

  



 

Fotografia 7. Zbiornik trwały „Skanda 4”. 

 
Fotografia 8. Zbiornik trwały „Skanda 5”. 

  



 

Fotografia 9. Zbiornik trwały „Skanda 7”. 

 

Fotografia 10. Zbiornik trwały „Skanda 8”. 

  



Stanowisko 12 - „Skanda 9” 

Jest to zbiornik trwały. Powierzchnia ok. 40 m2, głębokość ok. 2 m, Dno muliste, 

woda mętna, brunatna, z charakterystycznym zapachem siarkowodoru. Zbiornik silnie 

zanieczyszczony, znajdujący się przy szosie. Zważono liczne ważki (Odonata), 

pluskwiaki wodne (Heteroptera), chrząszcze wodne (Coleoptera) oraz dużo planktonu 

skorupiakowego. Nasłonecznienie zbiornika dobre. W zbiorniku pobrano dwie próby 

(fot. 11). 

Stanowisko 13 - „Skanda 10” 

Jest to oczko wodne. Niewielkie ok. 20 m2, głębokość ok. 1 m. Zbiornik przy 

brzegu zarośnięty czermienią błotną (Calla palustris L.), turzycami. Nie pobrano 

materiału z powodu wyschnięcia zbiornika w czasie poboru prób. 

Stanowisko 14 - „Skanda 11” 

Jest to niewielkie oczko wodne, śródłąkowe. Niewielkie ok. 35 m2, głębokość 

ok.1,5 m oraz dnie mulistym. Występująca roślinność to zalane trawy oraz pałka. Nie 

pobrano z niego prób (fot. 11). 

Stanowisko 15 - „Skanda 12” 

Jest to zbiornik stały. Wielkości ok. 80 m2, głębokości ok. 2 m i mulistym dnie.. 

Zbiornik położony niedaleko przystanku autobusowego. Zaobserwowano dużą ilość 

rogatka sztywnego oraz rzęsy występuje w nim bardzo duża ilość bardzo dużą ilość żab 

i skrzeku. Zbiornik jest nasłoneczniony. Nie pobrano prób z powodu zarośnięcia 

zbiornika oraz występowania dużej ilości żab (fot.12). 

Stanowisko 16 - „Skanda 13" 

Jest to zbiornik stały.Wielkości ok. 60 m2, głębokości ok. 1,5 m. o przejrzystej 

wodzie piaszczystym dnie, pokrytym szczątkami roślin (Maszczak 1999). W 2001 roku 

wokół zbiornika powstał ogrodzony ogródek działkowy. Z tego też powodu nie pobrano 

prób (fot. 13). 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 11. Zbiornik trwały „Skanda 9”. 
 

Fotografia 12. Zbiornik trwały „Skanda 11”. 
 

  



 
 

Fotografia 13. Zbiornik trwały „Skanda 12”. 
 

 
 

Fotografia 13. Zbiornik trwały „Skanda 13”. 

  



 
 
Rysunek 2. Mapa sytuacyjna okolic jez. Skanda; numerami zaznaczono drobne 
zbiorniki wodne. 
 
 
 

  



 
2.3. Opis metod zbioru i zawartości materiału 

 
W badaniach uwzględniono wybrane drobne zbiorniki wodne oraz jezioro i 

strumień z Pojezierza Olsztyńskiego o heterogennym krajobrazie polodowcowym. 

Numerację poszczególnych zbiorników przyjęto za wcześniejszymi pracami. Dla 

możliwie wszechstronnego i szerokiego ujęcia tematu wykorzystano materiał zebrany 

samodzielnie 2001 r. oraz materiał zebrany przez inne osoby 1984-1998 r. 

Na materiał zebrany samodzielnie składają się larwy złowione od kwietnia do 

czerwca 2001 r. w Olsztynie w okolicach jeziora Skanda. Wybrano 12 drobnych 

zbiorników wodnych, z których pobierano próby. Larwy Trichoptera łowiono ręcznym 

czerpakiem hydrobiologicznym o obręczy trójkątnej. Wyłowiony materiał przelewano 

na białą kuwetę i za pomocą pęsety wyjmowano owady. Zebrany materiał 

przechowywano w 70% alkoholu w plastikowych probówkach opatrzonych etykietą 

zawierającą opis stanowiska i datę połowu. 

Analizowany materiał własny obejmuje 194 larwy. W siedmiu zbiornikach nie 

stwierdzono larw Trichoptera. Larwy oznaczono według kluczy za pomocą binokularu. 

Analizowany materiał ogólnie obejmuje 3404 osobników larw i imagines 

chruścików należących do 38 gatunków (tab. 2). Przy niektórych larw nie udało się 

oznaczyć do gatunku. W tych konkretnych przypadkach poprzestano na określeniu 

rodzaju (Agrypnia sp., Anabolia sp., Halesus sp., .Limnephilus sp., Phryganea sp.). 
 

2.4. Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne 

Układ systematyczny rodzin, rodzajów, gatunków przyjęto za Szczęsnym (1991) 

oraz Czachorowskim (1999). 

W analizie struktury dominacji starano się ukazać różnice w dominacji 

chruścików dla poszczególnych typów zbiorników wodnych charakterystycznych dla 

krajobrazu polodowcowego.  

Dominację wyliczono z następującego wzoru : 

Di = 100×
N
n % 

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 

  



Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką i Kowalikiem (1980): 

• eudominanci - gatunki o dominacji większej lub równej 10%, 

• dominanci - gatunki o dominacji 5,01 – 10%, 

• subdominanci - gatunki o dominacji 2,01 – 5%, 

• recedenci - gatunki o dominacji mniejszej od 2%. 
 

Frekwencję na stanowiskach (Fs) obliczono według wzoru: 
 

Fs = 100×
S
s % 

 

gdzie:  s - liczba stanowisk, na których dany gatunek występuje, 

S - liczba wszystkich stanowisk. 
 

W analizie fenologicznej odrzucono imagines oraz  te gatunki, które nie 

posiadały dokładnej daty zbioru materiału. 

Podobieństwa faunistyczne i współwystępowania gatunków wyliczono z 

wykorzystaniem programu BIODIVERSITY, uwzględniając formułę jakościową 

(Jaccarda) i ilościową (Bray - Curtis’a).  

W analizie podobieństw faunistycznych pomiędzy zbiornikami (jezioro, strumień, 

drobne zbiorniki trwałe i okresowe) przedstawiono różnice pomiędzy nimi.  

Do oceny naturalności fauny krajobrazu polodowcowego wykorzystano 

współczynnik naturalności w ujęciu jakościowym –Wns oraz ilościowym -Wni, 

opracowany na podstawie współczynnika Fishera (Czachorowski i Buczyński 1999) 

(tab. 1). Wartość wskaźników naturalności waha się w granicach od 1 do 16. Wartości 

wskażników znaczenia ekologicznego -Wze ustalono na podstawie niepublikowanych 

materiałów oraz publikacji (Czachorowski i Buczyński 1999). Wartości Wze 

wyznaczono według Czachorowskiego i Buczyńskiego (1999) uzupełniono i zmieniono. 

W wyliczeniach pominięto osobniki nieoznaczone do gatunku o nieustalonym 

wskaźniku znaczenia ekologicznego. 

 

 
 
 
 
 
 

  



Wns- wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym obliczano ze wzoru: 
 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

 

gdzie:  Wns - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu jakościowym, 

 Wzei -  wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej 

biocenozie(tab. 2), 

 s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

Wni - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym obliczano ze wzoru: 

 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu ilościowym, 

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

(tab. 2), 

 ni  - liczebność i-tego gatunku 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tabela 1. Zestawienie wskaźników znaczenia ekologicznego Wze dla typów siedlisk; 
czcionką pogrubioną z podkreśleniem zaznaczono gatunki stwierdzone w siedliskach 
zbiorników okolic Jez. Skanda (wg. Czachorowskiego i Buczyńskiego 1999, 
uzupełnione i zmienione). 

 
 

Gatunek (takson) Rzeka Torfowisko-
dystrofia 

Strumień Jezioro Drobne 
zbiorniki 

trwałe 

Zbiorniki 
astatyczne 

Rodzina: Hydroptilidae       
1. Agraylea multipunctata Curtis, 1834 4 1 1 16 4 1 
2. Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) 1 2 1 4 16 1 

Rodzina: Polycentropodidae       
3. Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 2 8 1 16 2 1 
4. Cyrnus flavidus McLachlan, 1834 2 2 1 16 2 1 

Rodzina: Hydropsychidae       
5. Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 16 1 4 1 1 1 

Rodzina: Phryganeidae       
6. Agrypnia pagetana Curtis, 1835 2 4 1 8 16 1 
7. Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 1 16 1 16 4 1 
8. Phyganea bipunctata Retzius, 1783 8 4 1 16 1 1 
9. Trichostegia minor (Curtis, 1834) 1 8 4 1 2 16 

Rodzina: Limnephilidae       
10. Ironoquia dubia (Stephens, 1837) 1 1 16 1 1 1 
11. Anabolia sp. laevis ? (Zetterstedt, 1840) 8 2 4 8 1 1 
12. Grammotaulius nitidus ( Mueller, 1764) 1 1 1 1 2 16 
13. Glyphotaelius pellucidus (Retzuis, 1783) 1 2 2 8 2 16 
14. Limnephilus auricula Curtis, 1834 1 1 1 1 1 16 
15. Limnephilus binotatus Curtis, 1834 1 4 1 4 2 1 
16. Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 2 1 16 1 1 1 
17. Limnephilus decipiens (Kolenatis, 1848) 2 2 1 16 8 1 
18. Limnephilus extricatus McLachlan, 1865 4 1 16 1 1 1 
19. Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 2 4 4 8 8 8 
20. Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 16 
21. Limnephilus lunatus Curtis, 1834 8 1 16 4 1 1 
22. Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 1 16 1 8 8 2 
23. Limnephilus nigriceps (Zettrstedt, 1840) 4 8 2 16 8 4 
24. Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 8 2 16 8 2 1 
25. Limnephilus sparsus Curtis, 1834 1 8 1 1 1 16 
26. Limnephilus stigma Curtis, 1834 1 2 2 1 1 16 
27. Limnephilus subcentralis Brauer, 1857 1 1 1 1 1 16 
28. Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 1 1 1 1 1 16 
29. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 16 4 2 4 1 1 
     Halesus sp. 16 4 2 2 1 1 

Rodzina: Leptoceridae       
30. Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 2 4 1 16 16 1 
31. Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 8 4 2 8 1 1 
32. Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 4 2 1 16 1 1 
33. Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 4 2 1 16 1 1 
34. Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 1 1 1 16 16 1 
35. Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 2 1 1 16 4 1 
36. Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 1 1 1 16 1 1 
37. Oecetis furva (Rambur, 1842) 2 4 1 16 2 1 
 
 
 
 

  



 
W celu łatwej charakterystyki wskaźnika specyficzności (naturalności) przyjęto 

następujące skróty:  

WnsJ – Wskaźnik specyficzności w ujęciu jakościowym w oparciu o faunę jeziora, 

WniJ – Wskaźnik specyficzności ujęciu w ilościowym ,w oparciu o faunę jeziora,  

WnsS – Wskaźnik specyficzności w ujęciu jakościowym w oparciu o faunę strumienia, 

WnsS - Wskaźnik specyficzności w ujęciu ilościowym w oparciu o faunę strumienia, 

WnsA - Wskaźnik specyficzności w ujęciu jakościowym w oparciu o faunę drobnych 

zbiorników astatycznych,  

WnsA - Wskaźnik specyficzności w ujęciu ilościowym w oparciu o faunę drobnych 

zbiorników astatycznych  

WnsT - Wskaźnik specyficzności w ujęciu jakościowym w oparciu o faunę drobnych 

zbiorników trwałych,  

WniT - Wskaźnik specyficzności w ujęciu ilościowymw oparciu o faunę drobnych 

zbiorników trwałych,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.Wyniki 
 

W charakterystyce gatunków wykorzystano dane z prezentowanych badań z lat 

1984-2002. Uwzględniono w tym opisie: zasięg geograficzny, przystosowania, 

preferencje siedliskowe, zasięgi występowania zarówno w Polsce jak i w Europie. 

3.1. Przegląd systematyczny gatunków 

Rodzina: Hydroptilidae 
Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami. 

Agraylea multipunctata Curtis, 1834 

Materiał: imago złowiono na skraju trzcin (Phragmites sp.) w zbiorniku Skanda4. Jedną 

larwę znaleziono w trzcinach w rowie między zbiornikiem Skanda3-4. 

Ekologia: limnebiont, występuje w strefie helofitów i elodeidów wszystkich typów 

jezior, rzadko występujący w dystroficznych i torfowiskowych (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek holartyczny. W Polsce głównie na nizinach (Tomaszewski 

1965). Bardzo licznie występuje nad jeziorami Pojezierza Mazurskiego (Czachorowski 

2002). 

Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) 

Materiał: trzy larwy złowiono w obecności pałki i detrytusu w zbiorniku Skanda7.  

Ekologia: limnebiont, być może tyrfofilny. Gatunek raczej drobnozbiornikowy, 

preferujący siedliska torfowiskowe i bagienne, zasiedla helofity (Czachorowski 1998). 

Występowanie: w całej Europie, rzadki w Polsce. Spotykany na Pojezierzu Mazurskim 

(Czachorowski 2002). 

Rodzina: Polycentropodidae  
Larwy drapieżne, budują sieci łowne. 

Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) 

Materiał: jedną larwę złowiono w szuwarach w zbiorniku Skanda4. 

Ekologia: tyrfofilny limnebiont, częściej występuje w małych śródleśnych i 

zanikających jeziorkach, w strefie elodeidów oraz helofitach (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek holarktyczny, w Europie nie występuje na południu oraz w 

Islandii. W Jeziorach Pojezierza Olsztyńskiego nieliczne larwy łowiono wśród osoki 

(Czachorowski 2002). 

 

 

  



Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 

Materiał: imago złowiono w nimfeidach w Jeziorze Skanda. 

Ekologia: limnebiont, preferuje elodeidy i jeziora eutroficzne, acidotolerancyjny. 

Występowanie: gatunek eurosyberyjski, nie występujący w południowej Europie i 

Islandii (Czachorowski 1998). Pospolity i liczny w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, w 

jeziorach mezotroficznych i eutroficznych, larwy spotykane głównie w strefie 

elodeidów (Czachorowski 2002). 

Rodzina: Hydropsychidae 
Larwy wszystkożerne, budują sieci łowne, filtratorzy. 

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

Materiał: trzydzieści imagines złowiono w jeziorze Skanda 

Ekologia: limneksen, potamobiont. 

Występowanie: w całej Europie. Spotykany w jeziorach wszystkich typów poza 

dystroficznymi i torfowiskowymi (Czachorowski 1998). 

Rodzina: Phryganeidae 
Larwy budują przenośne domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach 

drapieżne. 

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 

Materiał: pięć imagines złowiono w zbiorniku Skanda4 

Ekologia: limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe oraz 

starorzecza, zasiedla helofity i elodeidy (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek holarktyczny. Na Pojezierzu Mazurskim bardzo licznie 

łowiony w zanikającym małym jeziorze i koło Żabiego Rogu (eudominant), mniej 

licznie w innych jeziorach, częściej w zbiornikach małych, śródleśnych, 

torfowiskowych (Czachorowski 2002). 

Agrypnia varia (Fabricius, 1793 ) 

Materiał: jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda8. 

Ekologia: tyrfofilny limnebiont (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek euroazjatycki. W Polsce raczej rzadki. Na Pojezierzu 

Mazurskim, larwy spotykane w trzcinach (Carex sp.) i ramienicach (Chara sp.) 

(Czachorowski 2002). 

 

 

  



Trichostegia minor (Curtis, 1834) 

Materiał: dziewięć larw złowiono w obecności turzyc, sitowi i rzęsy w zbiorniku 

Skanda1. Piętnaście larw złowiono w zalanych trawach, turzycach na głębokości 0,2 m 

w zbiorniku Skanda2. Sześć larw złowiono w trawie, turzycach w obecności detrytusu i 

dna wyschniętego w zbiorniku Skanda3. Jedną larwę złowiono w obecności opadłych 

liści w zbiorniku Skanda5. Dziewięć larw złowiono w trawie w zbiorniku Skanda6. 

Jedną larwę złowiono w zalanych trawach na głębokości 0,2 m w zbiorniku Skanda11. 

Piętnaście larw złowiono w obecności opadłych liści w strumieniu. 

Ekologia: limneksen, typowy dla astatycznych śródleśnych drobnych zbiorników i 

trwałych na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim, na Bagnach Biebrzańskich (także w 

strumieniach i rzekach) (Czachorowski 2002). 

Występowanie: Zasiedla całą Europę (Czachorowski 1998). 

Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

Materiał: dwadzieścia siedem imagines złowiono w jeziorze Skanda. Trzy larwy 

złowiono w zbiorniku Skanda4.  

Ekologia: limnebiont, preferuje jeziora duże oraz strefę helofitów, młodsze stadia 

larwalne występują także w strefie elodeidów, prawdopodobna jest sezonowa 

wędrówka larw ze strefy elodeidowej ku brzegowi (zimowanie) (Czachorowski 2002). 

Występowanie: gatunek palearktyczny; nie występuje w Hiszpanii, na Bałkanach i 

Islandii. (Czachorowski 1998). 

Rodzina: Limnephilidae 
Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabniacze. 

Ironoquia dubia (Stephenes, 1837) 

Materiał: sześć larw złowiono na dnie mulistym w obecności situ (Scirpus sp.) i rzęsy 

(Lemnea sp.) w zbiorniku Skanda1. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda4. Dwie 

larwy złowiono w zbiorniku Skanda5. Osiemdziesiąt siedem larw złowiono na dnie 

zamulonym pokrytym warstwą liści dębu i szczątkami roślin w strumieniu. 

Ekologia: potamofilny limneksen. 

Występowanie: gatunek palearktyczny, nie występuje w południowej Europie, Irlandii i 

Islandii (Czachorowski 1998). Na Pojezierzu Mazurskim często spotykane larwy w 

śródleśnych strumieniach (czasami wysychających latem) (Czachorowski 2002). 

 

 

  



Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

Materiał: trzy imagines i cztery larwy złowiono w napływkach oraz dwie larwy w 

obecności manny mielec (Glyceria aquatica (L.) i rzęsy w jeziorze Skanda. Cztery 

larwy złowiono w zbiorniku Skanda3. Pięć larw złowiono i jeden domek w obecności 

wywłócznika kłosowego (Myriophyllum spicatum), moczarki (Elodea sp.) w zbiorniku 

Skanda4. Pięć larw złowiono w zbiorniku Skanda5. Trzy larwy złowiono na dnie 

zamulonym pokrytym warstwą liści dębu i szczątkami roślin w strumieniu. 

Ekologia: limnebiont, larwy występują w strefie helofitów na brzegu zadrzewionym; 

spotykany we wszystkich typach jezior (poza dystroficznymi). 

Występowanie: gatunek występuje w środkowej i północnej Europie. Obecny jest w 

całej Polsce (Czachorowski 1998). Na Pojezierzu Mazurskim larwy spotykane w wielu 

jeziorach rożnego typu (poza dystroficznymi), preferując brzegi zadrzewione 

(Czachorowski 2002). 

Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 

Materiał: sześćdziesiąt cztery larwy złowiono w zalanych trawach, turzycach w 

zbiorniku Skanda2. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda4. Trzydzieści larw 

złowiono i dwie w turzycach w zbiorniku Skanda6. Jedną larwę złowiono w turzycach 

na głębokości 0,2 m w zbiorniku Skanda8. Cztery larwy złowiono w zalanych trawach 

na głębokości 0,2 m oraz dwie larwy złowiono między pałkami w zbiorniku Skanda11. 

Ekologia: limneksen, gatunek drobnozbiornikowy. Larwy preferują zbiorniki śródleśne, 

astatyczne, spotykane w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych i starorzeczach w 

strefie helofitów (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek euroazjatycki, w Europie nie występuje na południu, Islandii i 

Skandynawii (Czachorowski 1998). 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Materiał: jedną larwę złowiono w obecności manny mielec w jeziorze Skanda. Osiem 

larw złowiono na dnie mulistym w obecności situ, turzyc oraz rzęsy w zbiorniku 

Skanda1. Trzy larwy złowiono w zbiorniku Skanda4.; Cztery larwy złowiono w 

zbiorniku Skanda5. Trzy larwy złowiono w obecności rzęsy i pływacza zwyczajnego 

(Utricularia vulgaris L.) w zbiorniku Skanda6. Sześć larw złowiono na dnie 

zamulonym pokrytym warstwą liści w strumieniu.  

Ekologia: limnefil, larwy preferują drobne zbiorniki śródleśne na dnie z opadłymi 

liśćmi, występują w prawie wszystkich typach jezior (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Islandii, 

  



obszarach tundry. Częsty w zbiornikach śródleśnych Pojezierza Mazurskiego. 

(Czachorowski 2002). 

Limnephilus auricula Curtis, 1834 

Materiał: cztery imagines i jedną larw złowiono w obecności manny mielec w jeziorze 

Skanda. 40 larw złowiono w zbiorniku Skanda1. Dziewięćdziesiąt larw złowiono i 

dwadzieścia jeden larw złowiono w zalanych trawach, turzycach w zbiorniku Skanda2. 

Cztery larwy złowiono w zbiorniku Skanda3. Jedną larwę złowiono w trawie i 

turzycach w zbiorniku Skanda5. Imago złowiono w napływkach, a pięć imagines oraz 

trzysta pięćdziesiąt dwie larwy złowiono w trawie i turzycach w zbiorniku Skanda6. 

Trzy larwy złowiono w zbiorniku Skanda7. Pięćdziesiąt pięć larw złowiono w trawach i 

turzycach w zbiorniku Skanda8. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda10. 

Czterdzieści larw złowiono w zalanych trawach i 4 larwy złowiono w obecności pałki w 

zbiorniku Skanda11. Osiem larw złowiono w zbiorniku Skanda12. Cztery larwy 

złowiono w strumieniu. 

Ekologia: limneksen drobnozbiornikowy, preferuje zbiorniki okresowe śródłąkowe. 

Występowanie: gatunek euroazjatycki (Czachorowski 1998). 

Limnephilus binotatus Curtis, 1834 

Materiał: dwie larwy złowiono w szuwarach w zbiorniku Skanda2. Trzy larwy 

złowiono w zalanych trawach na głębokości 0,2 m w zbiorniku Skanda11. 

Ekologia: limnefil, larwy preferują strefę szuwarów i jeziora śródleśne. 

Występowanie: gatunek euroazjatycki, nie występuje w Europie Południowej i Islandii 

(Czachorowski 1998). 

Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 

Materiał: siedem larw złowiono na dnie zamulonym pokrytym warstwą liści dębu i 

szczątkami roślin w strumieniu. 

Ekologia: limneksen, gatunek wód bieżących i śródleśnych. 

Występowanie: w prawie całej Europie (Czachorowski 1998). 

Limnephilus decipiens (Kolenatis, 1848) 

Materiał: dziewięć larw złowiono w obecności manny i rzęsy oraz jedną larwę w 

trzcinach w jeziorze Skanda. 

Ekologia: limnebiont, preferuje roślinność wynurzoną strefy szuwarowej i oczeretowej 

oraz dno bogate w gruboziarnisty detrytus. Preferuje strefę helofitów (Czachorowski 

1998). 

  



Występowanie: gatunek eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Italii i 

Arktyce. Występuje w całej Polsce (Czachorowski 1998). 

 

Limnephilus extricatus McLachlan, 1865 

Materiał: Trzy larwy złowiono w trawach w zbiorniku Skanda4.; Dwie larwy złowiono 

w szuwarach w zbiorniku Skanda6.; Jedną larwę złowiono na dnie zamulonym 

pokrytym warstwą liści dębu i szczątkami roślin w strumieniu. 

Ekologia: tyrfofilny i reofilny limnefil (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek północnopalearktyczny; bardzo rzadki w Polsce (Czachorowski 

2002). 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał: dwie larwy złowiono w jeziorze Skanda. Dziesięć larw złowiono na dnie 

mulistym w trawach, turzycach oraz trzydzieści sześć larw złowiono na dnie mulistym 

w obecności situ i rzęsy oraz dwadzieścia pięć larw złowiono w zbiorniku Skanda1. 

Siedemnaście larw złowiono oraz trzy larwy w obecności turzyc, w zbiorniku Skanda2. 

Sześć larw złowiono na dnie z detrytusem w zbiorniku Skanda3. Cztery larwy złowiono 

w trzcinach w rowie między zbiornikiem Skanda3-4. Imago i jedenaście larw złowiono 

w zbiorniku Skanda4. Trzy larwy złowiono oraz trzy w trawach turzycach oraz jedną 

larwę na dnie mulistym w obecności rzęsy w zbiorniku Skanda5. Imago i dwadzieścia 

sześć larw złowiono oraz jedną w turzycach w zbiorniku Skanda6. Siedem larw 

złowiono w zbiorniku Skanda7. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda8. Dwie 

larwy złowiono w zbiorniku Skanda9. Pięćdziesiąt trzy w obecności opadłych liści w 

strumieniu. 

Ekologia: limnefil (lokalnie nawet limnebiont), preferuje strefę helofitów oraz dno z 

grubym detrytusem (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek eurosyberyjski nie występuje w Islandii i Hiszpanii. Podawany 

z Kaukazu, larwy występują we wszystkich typach wód śródlądowych oraz wodach. 

 słonawych. W Jeziorze Skanda występował w klasie eudominantów (Czachorowski 

2002). 

Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840) 

Materiał: jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda2. Trzy larwy złowiono w 

szuwarach w zbiorniku Skanda6. Jedną larwę złowiono w obecności rogatka i pływacza 

zwyczajnego oraz jedną larwę w trzcinach w obecności pałki szerokolistnej (Typha 

latifolia L.) oraz dwie larwy złowiono w szuwarach w zbiorniku Skanda7. 

  



Ekologia: limneksen, drobnozbiornikowy, preferuje strefę szuwarową. 

Występowanie: gatunek euroazjatycki, występuje w Europie w części środkowej i 

północnej (Czachorowski 2002). 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

Materiał: jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda1. Trzy imagines oraz dwieście 

jeden larw złowiono w zalanych trawach i turzycach w zbiorniku Skanda2. Dwie larwy 

złowiono w zbiorniku Skanda3. Jedną larwę złowiono w turzycach, trawach w 

zbiorniku Skanda5. Czternaście larw złowiono w turzycach, trawach oraz dwadzieścia 

jeden larw złowiono i trzy w obecności rzęsy w zbiorniku Skanda6. Siedem larw 

złowiono w zbiorniku Skanda10. Trzydzieści jeden larw złowiono w zalanych trawach 

oraz osiem larw złowiono na mulistym dnie w obecności pałki w zbiorniku Skanda11. 

Cztery larwy złowiono na dnie zamulonym pokrytym warstwą liści w strumieniu. 

Ekologia: limneksen, w Polsce typowy dla śródpolnych zbiorników astatycznych. 

Preferuje strefę helofitów w pobliżu brzegu. 

Występowanie: gatunek palearktyczny, w Europie Północnej licznie występuje we 

wszystkich typach wód stojących (w tym w jeziorach) i zalewach morskich 

(Czachorowski 2002). 

Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

Materiał: sześć larw złowiono w zalanych trawach, turzycach na głębokości 0,2 m w 

zbiorniku Skanda2. Jedną larwę złowiono w turzycach i trawach na głębokości 0,2 m w 

zbiorniku Skanda3. Dwanaście larw złowiono w trzcinach oraz trzy larwy złowiono w 

turzycach na głębokości 0,2 m w zbiorniku Skanda6. 

Ekologia: potamofilny limnefil, preferuje strefę helofitów, wykazywany dla starorzeczy. 

Występowanie: gatunek euroazjatycki, w Europie (bez Islandii), północnej Afryce, 

Kaukazie, Małej Azji, Iranie. Larwy poławiane w jeziorach, zarośniętych odcinkach 

rzek i wodach słonawych (Czachorowski 2002). 

Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 

Mateiał: jedną larwę złowiono w napływakach oraz cztery w obecności manny mielec 

w jeziorze Skanda. Jedną larwę złowiono w obecności turzyc w zbiorniku Skanda2. 

Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda4. 

Ekologia: limnebiont, acidotolerancyjny, larwy zasiedlają strefę helofitów i brzegi 

zadrzewione. 

Występowanie: gatunek europejski, nie występuje w południowo-wschodniej Europie, 

Arktyce i Islandii (Czachorowski 1998). 

  



Limnephilus nigriceps (Zetterstedt,1840) 

Materiał: sześć larw złowiono w zbiorniku Skanda4. Trzy larwy złowiono w zbiorniku 

Skanda9. 

Ekologia: limnebiont, preferuje strefę helofitów i zadrzewiony brzeg, stwierdzone we 

wszystkich typach jezior (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek holarktyczny, nie występuje w południowej Europie 

(Czachorowski 1998). W Polsce podawany z całego kraju (Tomaszewski 1965).  

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

Materiał: imago i trzy larwy złowiono w zbiorniku Skanda4. Sześć larw złowiono w 

zbiorniku Skanda5. Dwanaście larw złowiono w turzycach w zbiorniku Skanda6. Osiem 

larw złowiono w trzcinach w obecności pałki i trzciny w zbiorniku Skanda7. Jedenaście 

larw złowiono na dnie zamulonym pokrytym warstwą liści w strumieniu. 

Ekologia: reofilny limnefil. Larwy preferują litoral bagienny i zanikający, występują w 

strefie helofitów, spotykane w jeziorach wszystkich typów. 

Występowanie: gatunek holarktyczny, nie występuje w Islandii (Czachorowski 1998). 

Pospolity w całej Polsce (Tomaszewski 1965). 

Limnephilus sparsus Curtis, 1834 

Materiał: jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda5. 

Ekologia: limneksen (w górach może być limnefitem), charakterystyczny dla drobnych 

zbiorników okresowych.  

Występowanie: gatunek palearktyczny, w całej Europie, gatunek raczej rzadki 

(Czachorowski 1998). 

Limnephilus stigma Curtis, 1834 

Materiał: pięć larw złowiono w jeziorze Skanda. Sześć larw złowiono oraz pięć larw 

złowiono w turzycach, rzęsach w zbiorniku Skanda1. Sto trzydzieści jeden larw 

złowiono w zalanych trawach i turzycach oraz czterdzieści jeden larw złowiono w 

zbiorniku Skanda2. Dwie larwy złowiono na dnie wyschniętym z detryrusem oraz sześć 

larw w zbiorniku Skanda3. Pięć larw złowiono w zbiorniku Skanda4. Pięć larw 

złowiono w zbiorniku Skanda5. Imago i sto osiemdziesiąt dziewięć larw chruścików 

złowiono oraz trzydzieści jeden larw złowiono w turzycach i suchych trawach oraz 

dwadzieścia dziewięć larw złowiono w obecności rzęsy w zbiorniku Skanda6. Dwie 

larwy złowiono w obecności moczarki kanadyjskiej, manny mielec i rzęsy w zbiorniku 

Skanda7.; Osiemnaście larw złowiono w turzycach w zbiorniku Skanda8. Jedną larwę 

złowiono w zbiorniku Skanda10. Dwadzieścia larw złowiono w zalanych trawach oraz 

  



pięć larw na dnie mulistym w obecności pałki w zbiorniku Skanda11. Dwie larwy 

złowiono w zbiorniku Skanda12. Pięć larw złowiono na dnie zamulonym pokrytym 

warstwą liści dębu i szczątkami roślin w strumieniu. 

Ekologia: limneksen, typowy dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych, 

preferuje strefę elodeidów (Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek holarktyczny, w Europie nie występuje we Włoszech, 

południowych Bałkanach i Islandii. Na Pojezierzu Mazurskim w jeziorach spotykane 

sporadycznie, raczej w zbiornikach małych, zanikających, torfowiskowych i 

dystroficznych, głównie wśród turzyc i trzcin. Larwy występują we wszystkich typach 

wód śródlądowych oraz w estuariach. W Polsce występuje głównie na nizinach 

(Czachorowski 2002). 

Limnephilus subcentralis Brauer, 1857 

Materiał: sześć larw złowiono w turzycach w zbiorniku Skanda2. 

Ekologia: limneksen, drobnozbiornikowy. Larwy preferują strefę szuwarów. 

Występowanie: gatunek eurosyberyjski, nie wstępuje w południowej Europie 

(Czachorowski 1998). 

Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

Materiał: Jedną larwę złowiono w jeziorze Skanda. Dwiescie trzy larwy złowiono w 

zbiorniku Skanda2. Siedemnaście larw złowiono w zbiorniku Skanda5. dwieście 

dwadzieścia trzy larwy złowiono w zbiorniku Skanda6. Jedną larwę złowiono w 

zbiorniku Skanda10. 

Ekologia: limneksen, preferuje śródpolne drobne zbiorniki okresowe. 

Występowanie: gatunek eurosyberyjski, występuje w całej Europie bez obszarów 

tundry i Islandii. Larwy można spotkać w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, 

torfowiskowych i starorzeczach, w szuwarach (Czachorowski 1998). 

 

Rodzina: Leptoceridae 
Larwy budują przenośne domki, są fitofagami i rozdrabniaczami (Triaenodes, 

Leptocerus, Erotesis), detrytusofagicznymi zbieraczami (Mystacides), fito- i det-

rytusofagicznymi rozdrabniaczami (Athripsodes), rozdrabniaczami odżywiającymi się 

gąbkami (Ceraclea) lub drapieżne (Oecetis). 

 

 

  



Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

Materiał: trzydzieści larw złowiono w zbiorniku Skanda4. Jedną larwę złowiono w 

zbiorniku Skanda6. Sześć larw złowiono w zbiorniku Skanda8. Dwie larwy złowiono w 

zbiorniku Skanda9. Dwie larwy złowiono w zbiorniku Skanda12. 

Ekologia: limnebiont, występuje głównie w strefie helofitów, czasami w strefie 

elodeidów w pobliżu brzegów (Czachorowski 1998).  

Występowanie: występuje w całej Europie, za wyjątkiem Hiszpanii, Islandii, 

południowych Bałkanów, Arktyki, larwy spotykane w jeziorach, roślinności rzek, 

wodach słonawych, głównie na nizinach (Czachorowski 2002).  

Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 

Materiał: pięć larw złowiono w napływkach w jeziorze Skanda 

Ekologia: limnebiont związany z elodeidami i dnem niezarośniętym, preferuje jeziora 

śródleśne i lobeliowe (Czachorowski 1998).  

Występowanie: gatunek euroazjatycki, w całej Europie za wyjątkiem Islandii, ponadto 

w Japonii i na Kaukazie, larwy są spotykane w jeziorach, rzekach, estuariach 

(Czachorowski 2002).  

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 

Materiał: jedną larwę złowiono w napływkach w jeziorze Skanda. Jedną larwę złowiono 

w obecności rogatka w zbiorniku Skanda4. 

Ekologia: limnebiont, preferuje strefę elodeidową. Larwy obecne we wszystkich typach 

jezior, poza dystroficznymi i torfowiskowymi (Czachorowski 1998).  

Występowanie: gatunek eurosyberyjski, pospolity i liczny w jeziorach Pojezierza 

Pomorskiego, Mazurskiego, Wielkopolskiego (Czachorowski 2002).  

Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) 

Materiał: dwie larwy złowiono w jeziorze Skanda. 

Ekologia: limnebiont, związany ze strefą elodeidów. Larwy stwierdzone najczęściej w 

jeziorach mezotroficznych, obecne także w oligotroficznych, eutroficznych i 

politroficznych (Czachorowski 1998).  

Występowanie: gatunek palearktyczny, występuje w całej Europie (bez Islandii), larwy 

występują w jeziorach i strefach roślinności rzek głównie na terenach nizinnych 

(Czachorowski 2002). 

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał: trzydzieści dwie larwy złowiono w jeziorze Skanda. Osiem larw złowiono w 

zbiorniku Skanda3. Dziewięć larw złowiono oraz pięć larw złowiono w obecności 

  



wywłócznika, moczarki i rzęsy w zbiorniku Skanda4. Dwadzieścia pięć larw złowiono 

na dnie mulistym w obecności rzęsy w zbiorniku Skanda5. Trzy larwy złowiono w 

obecności pałki i detrytusu oraz 1 larwę w trzcinach z pałką oraz, także sześć larw 

złowiono w obecności moczarki kanadyjskiej, manny mielec i rzęsy w zbiorniku 

Skanda7. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda8. Jedną larwę złowiono w 

zbiorniku Skanda9. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda12. 

Ekologia: limnebiont, występuje w strefie elodeidów i helofitów, preferujący jeziora 

eutroficzne i starorzecza, występujący także w innych jeziorach ciągu harmonicznego 

(Czachorowski 1998). 

Występowanie: gatunek euroazjatycki (eurosyberyjski), nie występuje w Islandii; często 

i licznie spotykane w jeziorach Pojezierza Mazurskiego (Czachorowski 2002). 

Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 

Materiał: jedną larwę złowiono w napływkach w jeziorze Skanda. Jedną larwę złowiono 

w zbiorniku Skanda5. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda8. Pięć larw złowiono 

w zbiorniku Skanda9. Dwie larwy złowiono w zbiorniku Skanda13. 

Ekologia: limnebiont, związany z dnem piaszczystym i jeziorami niższej trofii. 

(Czachorowski 1998). Gatunek określany jest jako jeziorno-rzeczny preferujący 

niezarośnięte lub słabo zarośnięte fragmenty brzegu. (Czachorowski 2002). 

Występowanie: gatunek euroazjatycki, nie występuje w Islandii, larwy zasiedlają strefę 

potamalu, jeziora, wody słonawe (Czachorowski 2002). 

Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 

Materiał: jedną larwę złowiono w obecności rogatka w zbiorniku Skanda2. Jedną larwę 

złowiono w obecności wywłócznika w zbiorniku Skanda6. Jedną larwę złowiono w 

zbiorniku Skanda9. Jedną larwę złowiono w zbiorniku Skanda13. 

Ekologia: limnebiont, preferuje strefę elodeidów i jeziora mezotroficzne 

Występowanie: w prawie całej Europie z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego, Islandii i 

Skandynawii (Czachorowski 1998).  

Oecetis furva (Rambur, 1842) 

Materiał: dwa imagines i jedną larwę złowiono w jeziorze Skanda. Jedną larwę 

złowiono w zbiorniku Skanda4. 

Ekologia: limnebiont, larwy preferują strefę elodeidów. Występowanie: Gatunek 

palearktyczny, w Europie nie występuje w Hiszpanii i południowej części Bałkanów 

(Czachorowski 1998). 

 

  



3.2. Ogólna charakterystyka zebranego materiału 
We wszystkich typach zbiorników złowiono łącznie 3404 chruścików 

należących do 38 gatunków (tab. 2). Skład gatunkowy stanowi 14 % chruścików fauny 

Polskiej oraz ponad 44 % fauny chruścików Pojezierza Mazurskiego.  

Spośród 18 rodzin Trichoptera obecnych w Polsce, stwierdzono przedstawicieli 

6. Zdecydowanie najliczniej reprezentowana była rodzina: Limnephilidae (23 gatunki). 

Mniej gatunków stwierdzono z rodzin: Leptoceridae (8 gatunków), Phryganeidae ( 5 

gatunków), a najmniej z rodzin: Hydroptilidae (2 gatunki), Polycentropodidae (2), 

Hydropsychidae (1 gatunek). 

Wszystkie zbiorniki potraktowano jako elementy krajobrazu stanowiącego 

zintegrowaną całość i policzono udział procentowy, który potraktowano jako dominację 

(D %) w krajobrazie ekologicznym (rys. 3). W zebranym materiale w najwyższej klasie 

eudominantów znalazły się: Limnephilus vittatus (30,6%), Limnephilus auricula 

(18,6%) oraz Limnephilus stigma (15,2%). Do dominantów należały dwa gatunki: 

Limnephilus griseus (8,8%) i Limnephilus flavicornis (5,6%). Do subdominantów 

zaliczono: Grammotaulius nitidus (3,1%), Ironoquia dubia (2,8%) i Athripsodes 

aterrimus (2,8%). Najliczniejsza grupa recedentów stanowiła 12,4 % całości materiału i 

należało do niej 33 gatunki (tab. 2). 

Najbogatszą gatunkowo faunę chruścików stwierdzono w zbiorniku trwałym 

Skanda4 oraz w jeziorze (po 18 taksonów), w zbiornikach astatycznych Skanda2 (13 

taksonów) oraz Skanda6 (15 taksonów). Natomiast w pozostałych drobnych 

zbiornikach trwałych stwierdzono niewiele mniej: w zbiorniku Skanda3 (11 taksonów), 

Skanda5 (15 taksonów), Skanda7 i Skanda8 (9 taksonów) (tab. 2). 

Najuboższą gatunkowo faunę chruścików stwierdzono w rowie znajdującym się 

między zbiornikiem Skanda3-4 (2 taksony) oraz zbiornikach: Skanda1 (8 taksonów), 

Skanda9 (6 taksonów), Skanda10 (4 taksony), Skanda11 (7 taksonów), Skanda12 (4 

taksony), Skanda13 (2 taksony) (tab. 2). 

Najliczniej chruściki występowały w okresowych, astatycznych zbiornikach 

Skanda2 (959 osobników) i Skanda6 (1134 osobników), nieco mniej larw Trichoptera 

w drobnych zbiornikach trwałych (971 osobników) (tab. 2).

  



Tabela 2. Ogólna charakterystyka statystyczna zebranego materiału. 
 Typ zbiornika Jezioro 

Skanda 
Strumień Zbiorniki okresowe 

 
Zbiorniki trwałe Razem 

  Stanowiska 1  2  3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     
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1   Agraylea multipunctata Curtis, 1834                     1 1                2 0,2 2     0,1 
2   Agrypnia pagetana Curtis, 1835                     5                   5 0,5 5     0,1 
3   Agrypnia varia (Fabricius, 1793)                             1           1 0,1 1     0,0 
   Agrypnia sp.                    2                     2 0,2 2     0,1 

4   Anabolia sp. laevis? (Zetterstedt, 1840) 7 5,0 3 1,5           4 6   5               15 1,5 25     0,7 
5   Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 32 23               8 15   25 12 1 1     1   63 6,5 95     2,8 
6   Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) 1 0,7                     1   1 5       2 9 0,9 10     0,3 
7   Cyrnus flavidus McLachlan, 1878 1 0,7                                        1     0,0 
8   Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764)          64 32 96 4,6     1       1     6     8 0,8 104     3,1 
9   Glyphotaelius pellucidus (Retzius,1783) 1 0,7 7 3,5   3 3 0,14 8   3   4               15 1,5 26     0,8 

10   Halesus sp. 1 0,7       1 1 0,05   2                     2 0,2 4     0,1 
11   Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)                     1                   1 0,1 1     0,0 
12   Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 30 22                                        30     0,9 
13   Ironoquia dubia (Stephens, 1837)     87 43         6   1   2               9 0,9 96     2,8 
14   Leptocerus tineiformis Curtis, 1834         1 1 2 0,1               1       1 2 0,2 4     0,1 
15   Limnephilus auricula Curtis, 1834 5 3,6 4 2,0 109 359 468 22,4 40 4     1 3 55   1 44 8   156 16 633      19 
16   Limnephilus binotatus Curtis, 1834         2   2 0,1                   3     3 0,3 5     0,1 
17   Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834     7 3,5                                    7     0,2 
18   Limnephilus decipiens (Kolenatis, 1848) 10 7,2                                        10     0,3 
19   Limnephilus extricatus McLachlan, 1865     1 0,5   2 2 0,1     3                   3 0,3 6     0,2 
20   Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 2 1,4 54 27 20 28 48 2,3 36 6 14 4 10 15 1 2         88 9,1 192     5,6 
21   Limnephilus fuscinervis (Zetterstedt, 1840)         1 3 4 0,2           2             2 0,2 6     0,2 

  



 Typ zbiornika Jezioro 
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22   Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)     4 2,0 204 42 246 12 1 2     1       7 39     50   5,1 300     8,8 
23   Limnephilus lunatus Curtis, 1834         6 16 22 1,1   1     1               2   0,2 24     0,7 
24   Limnephilus marmoratus Curtis, 1834  5 3,6     1   1 0,05     1                   1   0,1 7     0,2 
25   Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840)                       6         3         9   0,9 9     0,3 
26   Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)      11 5,5   12 12 0,6     4   6 8             18   1,9 41     1,2 
27   Limnephilus sparsus Curtis, 1834                          1               1   0,1 1     0,0 
28   Limnephilus stigma Curtis, 1834 5 4 5 2,5 184 248 432 21 11 8 5   5 2 18   1 25 2   77   7,9 519      15 
29   Limnephilus subcentralis Brauer, 1857          6   6 0,3                             6     0,2 
30   Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 1 0,7     340 374 714 34,1         88 1 230   1 8     328    34 1043      31 

   Limnephilus sp.         6   6 0,3 1   4   3 1 2           11   1,1 17     0,5 
31   Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 5 3,6                                         5     0,1 
32   Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) 1 0,7                 1                   1   0,1 2     0,1 
33   Mystacides nigra (Linnaeus, 1758)  2 1,4                                         2     0,1 
34   Oecetis furva (Rambur, 1842)  3 2,2                 1                   1   0,1 4     0,1 
35   Phryganea bipunctata Retzius, 1783 27 19                 3                   3   0,3 30     0,9 

   Phryganea sp. Juv.                   2                     2   0,2 2     0,1 
36   Triaenodes bicolor (Curtis, 1834)            4 4 0,2     38   1 12 6 2     2   61   6,3 65     1,9 
37   Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879)                            3             3   0,3 3     0,1 
38   Trichostegia minor (Curtis, 1834)      18 9,0 15 9 24 1,1 9 6     1         1     17   1,8 59     1,7 

    Liczba osobników 139 100 201 100 959 1134 2093 100 112 45 113 5 155 59 316 14 10 126 13 3 971 100 3404   100  
    Liczba gatunków 18   11   13 15 18   7 10 18 2 15 9 9 6 4 7 4 2 30   38    
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Rysunek 3. Udział procentowy chruścików całości zebranego materiału. 

 

3.3. Charakterystyka rozmieszczenia chruścików w zbiornikach. 
Typy zbiorników: 

3.3.1. Charakterystyka rozmieszczenia chruścików w jeziorze Skanda  

W jeziorze Skanda złowiono łącznie 139 osobników należących do 18 gatunków 

(tab. 2). Stwierdzono wszystkie klasy dominacji (rys. 4). Do eudominantów zaliczono 

jedynie trzy taksony: Athripsodes aterrimus (dominacja 23%), Hydropsyche 

angustipennis (dominacja 21,6%) oraz Phryganea bipunctata (dominacja 19,4%). W 

klasie dominantów znalazły się: Limnephilus decipiens (dominacja 7,2%), Anabolia sp. 

(dominacja 5,4%). Do subdominantów zaliczono pięć taksonów: Limnephilus auricula, 

Limnephilus stigma, Limnephilus marmoratus, Mystacides azurea oraz Oecetis furva. 

Pozostałe osiem taksonów zaliczono do recedentów (tab. 2): Limnephilus fuscinervis, 

Mystacides nigra, Athripsodes cinereus, Cyrnus flavidus, Glyphotaelius pellucidus, 

Halesus sp., Limnephilus vittatus, Mystacides longicornis. 

Największą frekwencją odznaczyły się: Athripsodes aterrimus, Hydropsyche 

angustipennis, Phryganea bipunctata. Godnym odnotowania jest występowanie 

potamobionta Hydropsyche angustipennis. Duża frekwencja tego gatunku wynika z 

odłowienia imagines, a nie larw. 
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Rysunek 4. Struktura dominacji gatunków chruścików w Jeziorze Skanda. 
 

3.3.2. Charakterystyka rozmieszczenia chruścików w strumieniu 

W strumieniu zebrano łącznie 201 osobników należących do 11 gatunków (tab. 

2). Najliczniejszymi były: Ironoquia dubia (dominacja 43,3%), Limnephilus flavicornis 

(dominacja 26,9%). W klasie dominantów zanotowano: Trichostegia minor (dominacja 

9%), Limnephilus rhombicus (dominacja 5,5%). W klasie subdominantów zaliczono 

trzy gatunki: Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus bipunctatus, Limnephilus stigma. 

Pozostałe cztery taksony zaliczono do recedentów (rys. 5). Do reofili zaliczyć można: 

Limnephilus bipunctatus, Limnephilus extricatus Limnephilus rhombicus, Ironoquia 

dubia (charakterystyczna dla śródleśnych strumieni okresowo wysychających). 

Pozostałe gatunki związane są z wodami stojącymi (rys. 5). 
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Rysunek 5. Struktura dominacji gatunków chruścików w strumieniu. 

 
3.3.3. Charakterystyka rozmieszczenia chruścików w zbiornikach okresowych. 

W dwóch zbiornikach okresowych okolic Jeziora Skanda zebrano łącznie 2093 

osobników należących do 18 gatunków (tab. 2). W zbiornikach wysychających mogą 

kształtować się wyraźne stosunki dominacji. Najliczniejszymi gatunkami były 4 gatunki 

z rodziny: Limnephilidae: Limnephilus vittatus (dominacja 34,1%), Limnephilus 

auricula (dominacja 22,4%), Limnephilus stigma (dominacja 20,6%), Limnephilus 

griseus (dominacja 11,8%). Eudominanci stanowili 88,9%, natomiast subdominanci 

stanowili 6,9% całości materiału, dominantów nie stwierdzono. Do recedentów (łącznie 

dominacja 4,3%) zaliczono 13 gatunków (rys. 6). Największą frekwencją odznaczyły 

się: Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus.  
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Rysunek 6. Struktura dominacji gat. chruścików w drobnych zbiornikach okresowych 
(Skanda2 i Skanda6). 

 
 
3.3.4. Charakterystyka rozmieszczenia w zbiornikach trwałych 

W dwunastu zbiornikach trwałych (zbiorniki: Skanda1,3,3-4,5,7,8,9,10,11,12, 

13) okolic Jeziora Skanda zebrano łącznie 971 osobników należących do 30 gatunków 

(tab. 2). Do eudominantów zaliczono dwa gatunki z rodziny: Limnephilidae: 

Limnephilus vittatus (dominacja 33,7%), Limnephilus auricula (dominacja16%). Do 

dominantów (łącznie dominacja 34,9%) zaliczono gatunki: Limnephilus flavicornis, 

Limnephilus stigma, Athripsodes aterrimus, Triaenodes bicolor, Limnephilus griseus. 

Subdominantów nie stwierdzono. Do recedentów (łącznie dominacja 15,2%) zaliczono 

27 gatunków (rys. 7). W tym typie zbiorników złowiono rzadkie gatunki: Limnephilus 

sparsus oraz Tricholeiochiton fagesii (tab. 2).  

Największą frekwencją odznaczyły się: Limnephilus auricula, Limnephilus 

griseus, Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus.  
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Rysunek 7. Struktura dominacji gatunków chruścików w drobnych zbiornikach 
trwałych. 

 
 
3.3.5. Porównanie struktury dominacji 

Struktury dominacji w różnych typach zbiorników charakteryzowały się dużą 

odrębnością. Wyróżniono trzy różne typy struktury dominacji. Wyraźne podobieństwo 

uwidacznia się między strukturą dominacji fauny jeziora i strumienia, zaś zbiorniki 

okresowe i trwałe miały odmienne struktury dominacji. W jeziorze i strumieniu 

stwierdzono wszystkie klasy dominacji, zaś liczebności chruścików w poszczególnych 

klasach były podobne. W omawianych typach zbiorników największy wpływ na 

liczebność chruścików miała klasa eudominantów i w mniejszym stopniu w jeziorze 

klasa subdominantów, a w strumieniu klasa dominantów. O zróżnicowaniu 

gatunkowym w jeziorze i strumieniu decydowała klasa recedentów. 

Struktura dominacji chruścików w drobnych zbiornikach okresowych różniła się 

do omówionych wyżej tym, że wystąpiły tu tylko trzy klasy dominacji: eudominantów, 

subdominantów i recedentów. Nie wystąpiła klasa dominantów. Podobnie jak w 

jeziorze i strumieniu największy wpływ na liczebność chruścików miała klasa 

eudominantów. O zróżnicowaniu gatunkowym decydowała klasa recedentów. 

Struktura dominacji chruścików dla drobnych zbiorników trwałych posiadała 

podobnie jak w zbiornikach okresowych, trzy klasy dominacji: eudominantów, 

dominantów i recedentów. W zbiornikach trwałych wystąpiła klasa dominantów, 

  



natomiast brakowało klasy subdominantów, która wystąpiła w zbiornikach 

astatycznych. Największy wpływ na liczebność chruścików miała klasa eudominantów i 

w mniejszym stopniu klasa dominantów. Największy wpływ w zbiornikach trwałych na 

liczebność chruścików miała klasa eudominantów, ale stosukowo mniejszy niż w 

pozostałych typach zbiorników. W porównaniu do jeziora w zbiornikach trwałych na 

liczebność chruścików w większym stopniu miała wpływ klasa dominantów. O 

zróżnicowaniu gatunkowym decydowała klasa recedentów. 

Największą frekwencją na stanowiskach (pospolitością) charakteryzowały się: 

Limnephilus vittatus (8 stanowisk), Limnephilus auricula (12 stanowisk), Limnephilus 

stigma (13 stanowisk) i Limnephilus griseus (8 stanowisk) (tab. 2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3.4. Podobieństwa faunistyczne między rożnymi typami zbiorników 
W celu dokonania zobiektywizowanej oceny zróżnicowania faunistycznego 

poszczególnych typów zbiorników zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy 

różnymi rodzajami zbiorników, zaś wyniki wyleczeń zestawiono w postaci najkrótszego 

dendrytu (rys. 8-11). 

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według 

formuły jakościowej, największe podobieństwo zaznaczyło się pomiędzy fauną 

zbiorników astatycznych a fauną zbiorników trwałych (53%). Na nieco niższym 

poziomie podobieństw dołączyła do nich fauna strumienia (30%) oraz jeziora (rys 8). 

 

 
 
 

Rysunek 8. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła 
jakościowa). 

 

W analizie podobieństw liczonych według formuły ilościowej fauna 

wyróżnionych typów wód grupowała się zgodnie z typami hydrobiologicznymi 

zbiorników (rys. 9). Największe podobieństwo zaznaczało się między fauną zbiorników 

astatycznych a fauną zbiorników trwałych (75%). Podobnie jak w analizie jakościowej 

niewielkie podobieństwo wykazywała fauna strumienia i jeziora. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła 

ilościowa). 

 

Analizowano także podobieństwa faunistyczne pomiędzy wszystkimi badanymi 

zbiornikami. Podobieństwa faunistyczne wyliczone według formuły jakościowej 

między jeziorem były wyraźnie mniejsze niż podobieństwa między faunami zbiorników 

trwałych oraz okresowych (rys. 10). Podobieństwa faunistyczne wahały się w granicach 

od 0% do 58%. W dendrycie podobieństw faunistycznych najwyraźniej wyodrębniły się 

chruściki zbiornika trwałego Skanda1 oraz w strumienia (podobieństwa na poziomie 58 

%). W klasie podobieństw powyżej 50% wyodrębniły się następujące zbiorniki: 

Skanda10,11 (56%) oraz druga grupa - Skanda7, Skanda8 (53%). Do trzeciej grupy 

należały: zbiorniki astatyczne Skanda2 i Skanda6 (52%). Podobieństwa faunistyczne  na 

poziomie 50% wykazywały: Skanda1, strumień, Skanda5. W klasie podobieństw 

poniżej 50% tworzyły się wyraźnie ciągłe uporządkowane zbiory nieskończonej liczby 

elementów przechodzących jeden w drugi: zbiorniki trwałe Skanda7,8,12,4 oraz 

jezioro; zbiorniki trwałe Skanda3,5,9,10.  

Największą odrębnością cechowała się fauna rowu znajdującego się między 

zbiornikiem Skanda3-4, nie wykazującego żadnego podobieństwa faunistycznego (rys. 

10).  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Dendryt podobieństw faunistycznych między wszystkimi zbiornikami 

(formuła jakościowa). 

 

Dendryt opracowany na podstawie podobieństw liczonych według formuły 

ilościowej różnił się od poprzedniego. Podobieństwa faunistyczne między jeziorem a 

zbiornikami trwałymi oraz strumieniem były wyraźnie mniejsze niż podobieństwa 

między faunami zbiorników okresowych (rys. 11). W dendrycie podobieństw 

faunistycznych najwyraźniej wyodrębniły się chruściki zbiorników okresowych 

Skanda2 i Skanda6 (70%). W klasie podobieństw powyżej 50% wyodrębniły się 

zbiorniki Sknda4,7 (53%). W klasie podobieństw poniżej 40% tworzyły się wyraźnie 

ciągłe uporządkowane zbiory nieskończonej liczby elementów przechodząc jeden w 

drugi: 

• zbiorniki: Skanda 1,11,2,6 (dwa pierwsze to zbiorniki trwałe i dwa zbiorniki 

okresowe), 

• zbiorniki: Skanda 9,13 (zbiorniki trwałe), 

• zbiorniki: Skanda 4,7,5,3 (zbiorniki trwałe) i jezioro Skanda, 

  



• zbiorniki: Skanda 10,12 (zbiorniki trwałe), 

• zbiorniki: Skanda 4,7,5,3 i strumień. 

Na najniższym poziomie podobieństw dołączała fauna rowu między zbiornikiem 

Skanda3-4 oraz fauna strumienia. Świadczy to o największej odrębności fauny w tych 

typach zbiorników. Charakter zbiorników zmieniał się od zbiorników okresowych 

poprzez zbiorniki trwałe, jezioro do strumienia (rys. 11). 

 

Rysunek 11. Dendryt podobieństw faunistycznych między wszystkimi zbiornikami 

(formuła ilościowa). 

Przeprowadzone analizy podobieństw pomiędzy różnymi typami zbiorników 

wykazują, że fauna jeziorna grupuje się wyraźnie z fauną zbiorników trwałych oraz 

fauną strumienia. Natomiast fauna zbiorników okresowych wyraźnie wyodrębniła się. 

Wskazuje to na stosunkowo dużą odrębność i specyficzność fauny zbiorników 

okresowych (rys. 8-11). 

Podobieństwa faunistyczne między fauną jeziora i zbiorników trwałych oraz 

strumienia były wyraźnie mniejsze niż podobieństwa między faunami zbiorników 

okresowych. Świadczy to o większym różnicującym znaczeniu jeziora i zbiorników 

trwałych oraz wskazuje na wyraźny gradient środowiskowy, którym jest trwałość 

zbiorników.  

  



3.5. Charakterystyka rozmieszczenia chruścików w siedliskach 
 W celu dokładniejszego scharakteryzowania rozmieszczenia Trichoptera w 

analizowanych zbiornikach, przeprowadzono analizę struktury dominacji w siedliskach. 

Pozwoliło to na wyróżnienie gatunków, które je preferują: 

• Napływki najpłytszego litoralu. W siedlisku tym ogółem zebrano 7 osobników 

(0,33% materiału) należących do sześć taksonów (tab. 3).  

• Gruboziarnisty detrytus. Siedlisko preferowane przez : Athripsodes aterrimus, 

Limnephilus flavicornis (43%), Trichostegia minor (21%). Z tego ogółem 

siedliska zebrano 14 osobników (0,66% materiału) należących do 5 taksonów 

(tab. 3). 

• Szuwary turzycowe. Siedlisko charakteryzowało się występowaniem gatunków 

należących do eudominantów z rodziny Limnephilidae: Limnephilus auricula 

(32,9%), Limnephilus stigma (11,5 %), Limnephilus vittatus (42 %) oraz 

niewielką liczbą dominantów: Limnephilus griseus. Dużą liczebnością 

recedentów i subdominantów. W sumie z tego siedliska zebrano 1632 

osobników (78% materiału) należących do 19 taksonów (tab. 3). 

• Trzcinowisko. Siedlisko to najliczniej preferują gatunki z rodziny 

Limnephilidae: Limnephilus flavicornis (19,6%), Limnephilus vittatus (16%), 

Limnephilus griseus (14,3%), Limnephilus rhombicus (14,3%). Pozostałe 

gatunki były mniej liczne. W siedlisku tym ogółem zebrano 99 osobników (4,8% 

materiału) należących do 15 gatunków (tab. 3). 

• Opadłe liście. Siedlisko to najliczniej preferował jeden gatunek: Ironoquia dubia 

(55%). Zebrano z niego 198 osobników (9,4% materiału) należących do 12 

taksonów (tab. 3). 

• Rogatek. Siedlisko preferowane przez:  Triaenodes bicolor. W siedlisku tym ogółem 

zebrano 13 osobników (0,61% materiału) należących do 3 taksonów (tab. 3). 

• Gwiazdnica. Preferowana przez: Limnephilus stigma. W siedlisku tym zebrano 

tylko 7 osobników (0,33% materiału) należących do 2 taksonów (tab. 3). 

• Wywłócznik. Siedlisko preferowane przez: Athripsodes aterrimus. Ogółem 

zebrano w tym siedlisku 7 osobników (0,33% materiału) należących do 2 

taksonów (tab. 3). 

  



• Moczarka kanadyjska. Siedlisko to preferują gatunki: Athripsodes aterrimus, 

Limnephilus vittatus, Triaenodes bicolor. W tym ogółem siedlisku zebrano 11 

osobników (0,52% materiału) należących do 5 taksonów (tab. 3). 

• Rzęsa. Siedlisko to preferują gatunki: Limnephilus stigma (28%), Athripsodes 

aterrimus (25%), Limnephilus griseus (20%). W siedlisku zebrano złowiono 114 

osobników (5,4% materiału) należących do 10 taksonów (tab. 3). 

Gatunkami chruścików o najszerszych spektrach preferencji siedliskowych były: 

Limnephilus stigma, Anabolia sp., Athripsodes aterrimus, Limnephilus flavicornis, 

Limnephilus griseus (tab. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabela 3. Siedliskowe rozmieszczenie larw chruścików w siedliskach; F- frekwencja na 
stanowiskach, N- suma, D-dominacja. 
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1 Agraylea multipunctata     1       1 1 0,05 
2 Anabolia sp.    1  3   3 1 1 5 9 0,4 
3 Athripsodes aterrimus  2  4    3 3 29 5 41 2,0 
6 Athripsodes cinereus  1          1 1 0,0 
7 Glyphotaelius pellucidus    3 3 7     6 4 19 0,9 
8 Grammotaulius nitidus    70 2       2 72 3,4 
9 Holocentropus picicornis   1        1 1 0,05 

10 Ironoquia dubia    3 87     1 3 91 4,3 
11 Leptocerus tineiformis      1  1   2 2 0,1 
12 Limnephilus auricula   430 4 4      3 438 20,8 
13 Limnephilus binotatus   5        1 5 0,2 
14 Limnephilus bipunctatus     7      1 7 0,3 
15 Limnephilus decipiens    6 1      3 3 10 0,5 
16 Limnephilus extricates   5        1 5 0,2 
17 Limnephilus flavicornis  6 62 36 53     1 5 158 7,5 
18 Limnephilus fuscinervis    3   1     2 4 0,2 
19 Limnephilus griseus   250 8 4  1   23 5 286 13,6 
20 Limnephilus lunatus    10 13       2 23 1,1 
21 Limnephilus marmoratus 1  5        2 6 0,3 
22 Limnephilus rhombicus    12 8 11      3 31 1,5 
23 Limnephilus stigma   2 200 2 5  6  1 32 7 248 11,8 
24 Limnephilus subcentralis   6        1 6 0,3 
25 Limnephilus vittatus   543 9     3 15 4 570 27,1 
26 Mystacides azurea  5          1 5 0,2 
27 Mystacides longicornis 1     1     2 2 0,1 
28 Triaenodes bicolor    3  1 10   3  4 17 0,8 
29 Tricholeiochiton fagesii   1  2       2 3 0,1 
30 Trichostegia minor   3 17 3 16     3 4 42 2,0 
31 Suma całkowita 7 14 1632 99 198 13 7 7 11 114  2102 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Podobieństwa faunistyczne gatunków Trichoptera między siedliskami  

Zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy siedliskami w celu wyróżnienia 

zgrupowań gatunków, które są dla siedlisk charakterystyczne. Podobieństw 

faunistycznych pomiędzy siedliskami przedstawiono w postaci dendrytów (rys. 12,13). 

W dendrycie opracowanym na podstawie podobieństw liczonych według 

formuły jakościowej widać grupowanie wyróżnionych siedlisk (rys. 12). Można było 

wyodrębnić dwie grupy siedlisk: 

•  siedliska składające się z: moczarki i wywłócznika (32%) 

•  siedliska składające się z: detrytus, gwiazdnicy, rzęsy, szuwary turzycowe, 

opadłe liście, trzcinowisko. Największym poziomem wśród nich odznaczały 

się siedliska: rzęsy- trzcinowiska (70%) oraz opadłe liście (45% ).  

 

Rysunek 12. Dendryt podobieństw faunistycznych między siedliskami (formuła 

jakościowa). 

 
Dendryt wyliczony na podstawie podobieństw liczonych według formuły 

ilościowej był podobny od poprzedniego (rys. 11). Można wyróżnić w nim też trzy 

zgrupowania: 

• tworzyło siedlisko napływek (0%).  

  



• w jego skład wchodziły siedliska takie same jak omawiane wyżej. 

Największym poziomem podobieństwa wśród nich odznaczały się siedliska 

tutaj: opadłe liście- trzcinowisko (42%). 

• tworzyło siedlisko napływek (0%).  

 

Rysunek 13. Dendryt podobieństw faunistycznych między siedliskami (formuła 

ilościowa). 

Pod względem liczebności osobników i różnorodności gatunków najbogatsze 

były siedliska: szuwary turzycowe i opadłe liście. Wykazywały one niezbyt duży 

poziom podobieństwa jeśli chodzi o zróżnicowanie gatunkowe. Najliczniejszymi 

gatunkami tych siedlisk były: Limnephilus auricula, Limnephilus stigma (tab. 3).  

 Dla siedliska szuwarów turzycowych charakterystyczna była obecność 

Holocentropus picicornis, zaś dla oraz trzcinowiska - Agraylea multipunctata. Gatunki 

te nie występowały w innych siedliskach, lub też były obecne w nich w niewielkich 

ilosciach (tab. 3). 

Dla siedliska napływek gatunkiem charakterystycznym był Athripsodes 

cinereus, który nie występował w innych siedliskach (tab. 3). 

Najuboższymi siedliskami pod względem ilości i jakości gatunków  były i 

osobników były siedliska: gwiazdnica, napływek, rogatek. Wykazywały one mały 

poziom podobieństwa jeśli chodzi o zróżnicowanie gatunkowe (tab. 3).  

  



3.6. Charakterystyka fenologiczna zebranego materiału 
Analizowano fenologiczne zmiany liczby osobników i liczby gatunków Trichoptera 

badanych zbiorników (tab. 4; rys. 14,15). Ze względu na okres występowania larw i 

imagines wyróżniono cztery grupy fenologiczne: gatunki: wczesnowiosenne (marzec, 

kwiecień), późnowiosenne (koniec kwietnia i maj), letnie (lipiec, sierpień) oraz 

jesienno-zimowe (wrzesień, październik) (tab. 4).  

Najwięcej osobników złowiono w przedwiośniu, w marcu 786 osobników, zaś w 

kwietniu 1096 osobników, co stanowi 61% badanego materiału. Wiosną złowiono w maju 

1064 osobników (30,5%), natomiast w czerwcu 116 osobników (3,77%). Latem liczba 

osobników znacznie zmniejszyła się, w lipcu 12 osobników (0,39%), a w sierpniu 9 

osobników (0,30%). We wrześniu złowiono jednego chruścika (tab. 4, rys. 14). 
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Rysunek 14. Fenologiczne zmiany liczebności Trichoptera. 

 

Do gatunków wczesnowiosennych, które wystąpiły dość licznie (w marcu 17 

taksonów, w kwietniu 29 taksonów), można zaliczyć: Limnephilus vittatus (łowiony w 

marcu, kwietniu, powszechny pojaw nastąpił w maju, a kończył się w czerwcu), 

Limnephilus auricula (łowiony w marcu, kwietniu, najliczniej w maju i czerwcu). Do 

gatunków wiosennych, które najliczniej i pospolicie wystąpiły w miesiącach 

wiosennych (w maju 32 gatunki, w czerwcu 13 gatunków) można zaliczyć: Limnephilus 

vittatus, Limnephilus stigma (łowiony w marcu, kwietniu, najliczniej w maju i czerwcu) 

(rys. 15). 

 

 

  



Tabela 4. Ogólna charakterystyka fenologiczna zebranego materiału: N- liczebność,  

Fenologia 

F- frekwencja. 
 

L.p Gatunek (takson) ec
 ń 

M
aj

 ie
c 

L
ip

ie
c ń 

si
eń

 

N
 

F 
(%

) 

M
ar

z

K
w

ie
ci

e

C
ze

rw

Si
er

pi
e

W
rz

e

2 Agrypnia pagetana   5     5 14,3 
3 Agrypnia varia  1      1 14,3 
 Agrypnia sp.  2      2 14,3 

4 Anabolia sp.laevis ? 2 6 5 4  1 2 20 86 
5 Athripsodes aterrimus 6 29 50 1  1  87 72 
6 Athripsodes cinereus   7 3    10 29 
7 Cyrnus flavidus      1  1 14,3 
8 Grammotaulius nitidus 30 51 6     87 43 
9 Glyphotaelius pellucidus 9 10 6     25 43 
10 Halesus sp.  2      2 14,3 
11 Holocentropus picicornis  1      1 14,3 
12 Hydropsyche angustipennis 30       30 14,3 
13 Ironoquia dubia 7 3 80     90 43 
14 Leptocerus tineiformis   3 1    4 29 
15 Limnephilus auricula 211 225 495 43 59     
16 Limnephilus binotatus  2 3     5 29 
17 Limnephilus bipunctatus 1  7     7 4,3 
18 Limnephilus decipiens 9  1     10 29 
19 Limnephilus extricatus 2 1 3     6 43 
20 Limnephilus flavicornis 23 90 37 1 1   152 72 
21 Limnephilus fuscinervis 1 2 3     6 43 
22 Limnephilus griseus 14 207 269 43 48     
23 Limnephilus lunatus 3 16 3     22 43 
24 Limnephilus marmoratus 5  2     7 29 
25 Limnephilus nigriceps  2 5 2    9 43 
26 Limnephilus rhombicus 11 12 11     34 43 
27 Limnephilus sparsus  1      1 14,3 
28 Limnephilus stigma 53 156 180 92 481 58    
29 Limnephilus subcentralis 1 6      6 4,3 
30 Limnephilus vittatus 387 212 423 1024 58 2    

 Limnephilus sp. 7 4 3 2  1  17 72 
Mystacides azure    5    5 4,3 

32 Mystacides longicornis    1  1  2 29 
33 Mystacides nigra   2     2 14,3 
34 Oecetis furva  1 3     4 29 
35 Phryganea bipunctata   27   3  30 29 

 Phryganea sp. juv.  2      2 14,3 
Triaenodes bicolor  19  65 72 

37 Tricholeiochiton fagesii  1 1 1    3 43 
38 Trichostegia minor 8 31 17     56 43 

 Liczba osobników 786 1  1064 116 12 096 9 2 3085  

1 Agraylea multipunctata  1 1     2 29 

31 a 1

36 33 1 11 1 

 Liczba gatunków 17 26 30 13 2 6 1 38  

  



Rysunek 15. Fenologiczne zmiany liczby gatunków. 
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Do grupy letniej n ał ipi 12 unk , s pie  g ków  gatunki: 

Triaenodes bicolor masowy pojaw nastąpił w kwietniu i w maju,  a kończył w czerwcu, 

w lipcu pojawiło się nowe pokolenie), Phryganea bipunctata (powszechny pojaw 

imagines nastąpił w maju, a kończył się w sierpniu) (rys. 15). Do grupy jesienno-

zimowej można zaliczyć tylko jeden gatunek: Anabolia sp. (łowiony we wrześniu) (rys. 

15). 

Chruściki pojawiają się od marca, w kwietniu liczba osobników i gatunków 

stosunkowo wzrasta. Najliczniejsze ilościowo i jakościowo były w maju (rys. 14,15). 

Związane jest to z masowym i powszechnym pojawem larw. W miesiącach letnich 

nastąpił wyraźny spadek  liczby osobników i gatunków. Wiązać się to może z 

przepoczwaczaniem i opuszczeniem zbiornika. W miesiącach jesiennych 

zaobserwowano prawie całkowity zanik osobników. Wiosną najliczniejsze były gatunki 

z rodziny: Limnephilidae (18 gatunków),  Leptoceridae (6 gatunków) (tab. 4). 
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3.7. Wskaźnik specyficzności (naturalności) 
W celu oszacowania specyficzności (naturalności) poszczególnych typów 

razu polodowcowego w wyniku 

żych

 (Wns) 
orników 

zgodnie z tab. 2. 

 

zbiorników oraz dostrzeżenia przekształceń krajob

du  zmian antropogenicznych obliczono wskaźnik specyficzności (tab. 5). 

 

Tabela 5. Wartości współczynników naturalności w ujęciu jakościowym
ilościowym (Wni) w zbiornikach okolic Jeziora Skanda, numeracja zbi

 Wartości współczynników (specyficzności) naturalności 
umery 

5 6 7 8 9 
N

badanych 
zbiorników   

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 

„Wns” fauny jeziora 
9,7 3,5 2,8 4,1 3,0 4,7 10 12 6,1 6,9 8,4 14 1 1,4 8,5 16 

„W
10 3,6 1,2 1,4 3,8 5,8 12 9,6 4,8 10 1,5 15 1 1 4,5 16 

ni”  fauny jeziora 

strumienia 

strumienia 

zbiorników trw

zbiorników trw

zbiorników 
okresowych 

zbiorników 
okresowych 

Wska

(Wni), wyl

„Wns” fauny 
1,8 7,4 2,2 4,7 4,1 3,1 4 2,5 4,2 3,4 1,4 2 1 1,4 1,3 1 

„Wni” fauny 
1,9 10 1,2 1,4 3,1 2,3 3,1 3,4 2,2 4,2 1 1,8 1 1 1,2 1 

„Wns” fauny 
ałych 3,3 1,9 2,5 3 2,3 3,6 5,1 6 3,9 7,6 5,9 10 1 1,4 8,5 4 

„Wni” fauny 
ałych 5,4 3,1 1,2 1,3 3,4 5,1 10 7,2 4,1 10 1,4 8,3 1 1,1 4,5 4 

„Wns” fauny 
4,8 8,5 11 9,6 12 8,4 4,1 4,5 8,5 7,5 8,4 3 16 13 8,5 1 

„Wni” fauny 
2,4 5,7 15 15 12 9,3 3,3 6,6 11 4,5 15 2,8 16 15 12 1 

 
źniki specyficzności biocenoz w ujęciu jakościowym (Wns) i ilościowym 

iczone w oparciu o współczynniki znaczenia ekologicznego Wze jezior 

(WzeJ). Przyjmowały średnie wartości dla fauny z eutroficzno-politroficznego jeziora 

Skanda (WnsJ=9,7; WniJ=10). Stosunkowo niskie wartości można interpretować jako 

efekt bezpośredniego sąsiedztwa drobnych zbiorników wodnych i obecności w jeziorze 

fauny drobnozbiornikowej (rys. 16). Inną przyczyną może być wpływ antrpopresji. 

Wysokim współczynnikiem specyficzności, wyliczonym dla WzeJ, charakteryzowała 

się fauna zbiorników trwałych: Skanda13,9. Związane jest to najprawdopodobniej z 

niewielką liczbą gatunków tam występujących (rys. 16). 

  



Rysunek 16. Wskaźnik specyficzności biocenoz dla fauny w ujęciu jakościowym (Wns) 
i ilościowym (Wni), wyliczony w oparciu o współczynniki znaczenia ekologicznego 
jezior WzeJ w oparciu o chruściki (numery stanowisk zgodnie z tab. 2. 
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Wskaźniki specyficzności dla fauny strumienia wyniosły odpowiednio: 

WnsS=7,4, WniS=10 (rys. 17). Stwierdzono w strumieniu obecność 11 gatunków, z 

których można dwa uznać za typowe dla strumieni: Limnephilus bipunctatus, Ironoquia 

dubia (tab. 2). Pozostałe zbiorniki wodne charakteryzowały się fauną typową dla innych 

zbiorników. 
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Rysunek 17. Wskaźnik specyficzności biocenoz dla fauny w (WnsS) i (WniS), 
wyliczony w oparciu o (Wze) strumieni, w oparciu o chruściki  (numery 
stanowisk zgodnie z tab. 2. 

 

Najbardziej naturalna była fauna drobnych zbiorników okresowych. Najwyższe 

wartości wskaźników specyficzności (naturalności) dla fauny drobnych zbiorników 

okresowych wynosiły: Skanda2 (stanowisko 3) WnsA=11,3; WniA=15,7 oraz Skanda6 

(stanowisko 4): WnsA=9,6; Wni=15,3. Świadczy to o wysokim stopniu naturalności 

fauny drobnozbiornikowej. Wysokim współczynnikiem specyficzności, wyliczonym dla 

WzeA , charakteryzowała się fauna zbiorników trwałych: Skanda1,8,10-12. Związane 

może to być z okresowym wysychaniem zbiorników trwałych. Najniższymi 

wartościami wskaźników WnsA odznaczyła się fauna zbiorników: Skanda3-4,4,9,10 

(rys. 18).  
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Rysunek 18. Wskaźnik specyficzności biocenoz dla fauny w (WnsA) i 
ilościowym (WniA), wyliczony w oparciu (Wze) drobnych zbiorników 
astatycznych,  w oparciu o chruściki  (numery stanowisk zgodnie z tab. 2). 

 

Wskaźnik specyficzności dla fauny drobnych zbiorników trwałych (WnsT) był 

wysoki w zbiornikach: Skanda7, Skanda9, Skanda12 (stanowisko 10, 12, 15). Wskaźnik 

naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym dla drobnych zbiorników trwałych był 

średni w zbiornikach: Skanda4 (WnsT=5,1; WniT=10,4), Skanda7 (WnsT=7,6; 

Wni=10); (stanowiska 8,10). Wskaźnik ten był stosunkowo niski w zbiornikach: 

Skanda5, S9, S10 (stanowiska 9, 12, 13) (rys. 19). Wskazują one na antropogeniczne 

zmiany zamieszkującej w tych zbiornikach fauny. Najmniejszą naturalnością 

odznaczała się fauna pozostałych zbiorników (rys. 19).  
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Rysunek 19. Wskaźnik specyficzności biocenoz w (WnsT) i ilościowym (WnT), 
wyliczony w oparciu o (Wze) drobnych zbiorników trwałych w oparciu o 
chruściki (numery stanowisk zgodnie z tab. 2. 

 
 
3.8.1. Współwystępowanie gatunków chruścików w zbiornikach 

Współwystępowanie gatunków w zbiornikach wyliczono wg formuły Bray-

Curtisa, a wyniki przedstawiono w dendrycie (rys. 13). Największe wartości 

współwystępowań (powyżej 50%) pozwoliły na wyróżnienie następujących zgrupowań: 

Zgrupowanie Z1 - tworzą gatunki głównie z rodziny Limnephilidae: Limnephilus 

stigma, Limnephilus auricula -75%, na poziomie -60% przyłącza się Limnephilus 

vittatus, natomiast na poziomie -53% przyłącza się: Limnephilus sp., Limnephilus 

subcentralis. Zgrupowanie to tworzą typowe gatunki drobnozbiornikowe. Do 

zgrupowania tego należy również: Limnephilus griseus, Grammotaulius nitidus -52%, 

typowe gatunki dla zbiorników wód okresowych. 

Zgrupowanie Z2 - tworzą gatunki typowe dla jezior; do tego zgrupowania należą trzy 

podzgrupowania: Z2a , Z2b i Z3c między, którymi występują pewne relacje: 

Zgrupowanie Z2a - Phryganea bipunctata – gatunek typowy dla jezior, Hydropsyche 

angustipennis- gatunek rzeczny -90%, na poziomie 60% przyłącza się Limnephius 

decipiens- gatunek jeziorny. 

Zgrupowanie Z2b- Mystacides azurea, Limnephilus marmoratus -84%, na poziomie 

62% przyłącza się Oecetis furva - gatunki jeziorne. 

  



Zgrupowanie Z2c - Mystacides longicornis, Cyrnus flavidus -67%, na poziomie 50% 

przyłącza się Mystacides nigra- gatunki jeziorne. 

Zgrupowanie Z3 - Trichostegia minor- gatunek typowy dla astatycznych śródleśnych 

drobnych zbiorników, Limnephilus flavicornis -46% - gatunek typowy dla wszystkich 

typów wód śródlądowych , na poziomie 33% przyłącza się Ironoquia dubia- gatunek 

typowy dla śródleśnych strumieni (czasami wysychających latem). 

Zgrupowanie Z4 - Limnephilus rhombicus- gatunki preferują litoral bagienny i 

zanikający, Glyphotaelius pellucidus – gatunki preferują drobne zbiorniki śródleśne na 

dnie z opadłymi liśćmi -52%.  

Zgrupowanie Z5 - w dendrycie podobieństw na poziomie 100% wyodrębniły się: 

Phryganea sp. juv. i Agrypnia sp., na poziomie 66% przyłącza się Halesus sp. 

Zgrupowanie Z6 - Limnephilus nigriceps- gatunek jeziorny, Agrypnia pagetana- 

gatunek jeziorny, preferujący małe zbiorniki śródleśne i torfowiskowe -73%. Do tego 

zgrupowania należy: Holocentropus picicornis- gatunek występujący w małych 

śródleśnych i zanikających jeziorkach, Agraylea multipunctata -gatunek jeziorny - 66%. 

 W dendrycie współwystępowań pomiędzy gatunkami chruścików zaznacza się 

wyraźne zgrupowanie gatunków z rodziny Limnephilidae oraz Leptoceridae. 

Najmniejszym współwystępowaniem (0%) charakteryzowały się: Limnephilus 

sparsus- gatunek charakterystyczny dla drobnych zbiorników okresowych oraz 

Agrypnia varia – gatunek występujący w jeziorach i torfowiskach 

 

 

  



Rysunek 20. Dendryt współwystępowań gatunków chruścików w zbiornikach 

  



3.8.2. Współwystępowanie gatunków chruścików w siedliskach. 
W celu dokładniejszego poznania jak kształtują się zgrupowania na badanym 

terenie policzono współwystępowania gatunków w siedliskach w oparciu o formułę 

Bray-Curtisa. Wyniki zestawiono w najkrótszym dendrycie (rys. 20).  

W dendrycie współwystepowań (rys. 20), wyodrębniło się zgrupowanie o bardzo 

dużym współwystępowaniu (100%), które można nazwać jako „szuwarowo turzycowe” 

–zgrupowanie S1. Zgrupowanie S1 tworzą dwa gatunki: Limnephilus extricatus i 

Limnephilus binotatus. Wymienione gatunki razem z Limnephilus marmoratus - 85% 

oraz Limnephilus subcentralis -72% wyraźnie wyodrębniły się w dendrycie. Do 

zgrupowania współwystępowań na poziomie 60% dołączył się Limnephilus decipiens, 

do którego nawiązuje Limnephilus fuscinervis - 45%. Na niższym poziomie 

współwystępowań 20% dołączył się Holocentropus picicornis, reprezentowany przez 

jeden gatunek w tym siedlisku. Ze względu na uzyskany materiał trudno jednocześnie 

stwierdzić czy tak wysokie współwystępowania wynikają z charakterystyk 

siedliskowego występowania tych gatunków, czy raczej z przypadku (małe ilości larw). 

Drugie zgrupowanie S2 wspówystępowań, można uznać za „napływkowe”. Do 

tego zgrupowania należały dwa gatunki: Mystacides longicornis, Athripsodes cinereus -

78%, które wystąpiły w niewielkiej liczbie napływek i jeden gatunek wystąpił w 

siedlisku rogatka.  

Trzecią grupę zgrupowań tworzyły gatunki, które tworzyły związane z opadłymi 

liśćmi zgrupowanie S3. Tworzą je dwa gatunki: Limnephilus bipunctatus i 

Glyphotelius pellucidus -55%.  

Czwartą grupę można podzielić na dwie grupy tworzyły gatunki, które były 

najliczniej reprezentowane i były to gatunki drobnozbiornikowe, czyli: Limnephilus 

stigma, Limnephilus griseus, Limnephilus vittatus oraz Limnephilus auricula - 85%. Ze 

względu na dużą liczbę larw chruścików w szuwarach turzycowych a mniejszą w 

innych siedliskach (tab. 3), można uznać te zgrupowania za typowe zgrupowanie S4a. 

Do niego zgrupowania na poziomie współwystępowań dołączyłyła druga zgrupowanie 

S4b. Należały do niego dwa gatunki: Trichostegia minor i Limnephilus rhombicus -

70%, które najliczniej wystąpiły w siedlisku szuwary turzycowe. Na niższym poziomie 

współwystępowań - 45% dołączyła się do zgrupowania Limnephilus lunatus, a na 

poziomie -35% dołączyły się: Limnephilus flavicornis i Grammotaulius nitidus - 58%. 

  



Piątą grupę zgrupowań S 5 tworzyły zgrupowania, które można uznać za zbiorowisko 

trzcinowisk. Występowały w nim zgrupowania gatunków: Agraylea multipunctata i 

Tricholeiochiton fagesii -50%. 

 
 

3.9. Podsumowanie analizy współwystępowań chruścików 
Na podstawie analizy współwystępowań Trichoptera w zbiornikach oraz w 

siedliskach możemy zauważyć pomiędzy zgrupowaniami podobieństwa oraz 

jednocześnie różnice i indywidualne cechy (rys. 19,20). Zauważono, że wyodrębnione 

zgrupowania układały się zgodnie z podobnymi wymaganiami ekologicznymi, 

oddzielając siedliska jeziorne. Zaobserwowane różnice w zgrupowaniach dotyczyły 

wyraźnych zgrupowań na poziomie 100%, związane jest to z nie oznaczeniem larw do 

gatunku oraz niewielką ilością zebranych larw. 

Największym indywidualizmem w zbiornikach charakteryzowały się 

zgrupowania Z2a oraz Z6 Phryganea bipunctata–Hydropsyche angustipennis- gatunek 

jeziorny i rzeczny; występuje tylko w jeziorze oraz zbiorniku trwałym Skanda4. A także 

zgrupowanie Z6 Holocentropus picicornis- Agraylea multipunctata –gatunków 

jeziornych występujących tylko w zbiorniku Skanda3-4,4 (rys. 19). Największym 

indywidualizmem charakteryzowały się zgrupowania siedlisk nimfeidów oraz napływek 

typowych dla jezior. 

  





Rysunek 21. Dendryt współwystępowań gatunków chruścików w siedliskach. 

  



4. Dyskusja 
 

Liczba 38 gatunków Trichoptera złowionych w okolicach jeziora Skanda 

mogłaby wydawać się stosunkowo dużą. Porównując ją z liczbą chruścików 

występującą na terenie Polski Północno–Wschodniej, która wynosi 171 gatunków 

(Czachorowski 1994a) stanowi ona zaledwie ok. 25% ogółu gatunków poznanych tego 

terenu. Z tej liczby 36 gatunków występowało w drobnych zbiornikach wodnych okolic 

jeziora Skanda (tab. 2). W drobnych zbiornikach wodnych na terenie Lasu Miejskiego 

stwierdzono 8 gatunków chruścików (Maszczak 1999), w tym 7 wspólnych z taksonami 

niniejszej pracy. Natomiast w drobnych zbiornikach śródmiejskich (Boroszko 2000, 

Skuza 2000) wykazano 31 gatunków chruścików, w tym aż 18 wspólnych z taksonami 

okolic jeziora Skanda. Na tle przedstawionych danych można uznać, że fauna 

chruścików drobnych zbiorników okolic jez. Skadna jest stosunkowo bogata. Można by 

zatem sadzić, że fauna drobnych zbiorników wodnych północnej części kraju jest 

bogatsza. 

  Spośród 17 rodzin Trichoptera w drobnych zbiornikach wodnych okolic Jeziora 

Skanda oraz zbiorników śródmiejskich (Boroszko 2000, Skuza 2000) stwierdzono 

występowanie przedstawicieli 5 rodzin: Limnephilidae, Leptoceridae, Phryganeidae, 

Hydroptilidae, Polycentropodidae). W obu przypadkach, najliczniejsza była rodzina: 

Limnephilidae. Można więc wysnuć wniosek, że na Pojezierzu Mazurskim najwięcej 

jest to najliczniesza rodzina. 

Gatunkami wspólnymi dla wszystkich drobnych zbiorników okazały się: 

Agrypnia pagetana, Agrypnia varia, Anabolia sp., Athripsodes aterrimus, Glyphotaelius 

pellucidus, Grammotaulius nitidus, Limnephilus auricula, Limnephilus flavicornis, 

Limnephilus griseus, Limnephilus lunatus, Limnephilus nigriceps, Limnephilus stigma, 

Limnephilus vittatus, Oecetis furva, Phryganea bipunctata, Triaenodes bicolor, 

Tricholeiochiton fagesii. Gatunkami złowionymi wyłącznie w zbiornikach 

śródmiejskich (Boroszko 2000; Skuza 2000) były: Agraylea sexmaculata Curtis, 1834, 

Holocentropus dubius (Rambur, 1842), Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874), 

Cynus insolutus McLachlan, 1878, Limnephilus politus MacLachlan, 1865, Oecetis 

tripunctata (Fabricius, 1793). Natomiast dla zbiorników objętych badaniami w 

niniejszej pracy wyłącznymi gatunkami były: Agraylea multipunctata, Athripsodes 

cinereus, Holocentropus picicornis, Ironoquia dubia, Leptocerus tineiformis, 

  



Limnephilus binotatus, Limnephilus extricatus, Limnephilus marmoratus, Mystacides 

longicornis. 

 W drobnych zbiornikach wodnych na terenie Lasu Miejskiego stwierdzono 

przedstawicieli 3 rodzin: Limnephilidae, Leptoceridae, Phryganeidae.  

 Dotychczasowe badania wskazują, że trichopterofauna drobnych zbiorników 

wodnych wykazuje podobieństwa dla Pojezierza Mazurskiego. Związane to może być 

najprawdopodobniej z północnym pochodzeniem albo z istnieniem podobnych 

warunków w drobnych zbiornikach zarówno stałych jak i okresowych. 

Analizując kwestię struktury dominacji w poszczególnych drobnych zbiornikach 

wodnych, można zauważyć także duże zróżnicowanie fauny Trichoptera (rys. 4, 6). 

Struktura dominacji zbiorników okolic jeziora Skanda oraz zbiorników śródmiejskich 

świadczy o odmiennych wymaganiach siedliskowych gatunków w nich występujących. 

Porównując te zbiorniki można wyróżnić gatunki o szerokich preferencjach 

siedliskowych: Limnephilus stigma, Limnephilus flavicornis. Możemy wnioskować, że 

obecność tych samych gatunków o szerokich preferencjach siedliskowych we 

wszystkich typach zbiorników wskazuje na eurytopowość (oportunizm ekologiczny). 

Szczególnie uwidaczniają się szerokie zasięgi występowania geograficznego tych 

gatunków w heterogennym krajobrazie polodowcowym. Świadczą one o dużej 

dyspersyjności i eurytopowości. Te dwie ważne cechy w konsekwencji pozwalają na 

bytowanie w siedliskach jeziornych, strumieniowych czy w zbiornikach okresowych, w 

następujących po sobie okresach w zależności od dostępności tych siedlisk.  

Szczególnie interesująca jest wyraźna struktura dominacji drobnych zbiorników 

okresowych (rys. 6). Uogólniając można stwierdzić, że jest to związane z 

krótkotrwałością istnienia drobnych zbiorników, która idzie w parze z bardzo 

krótkotrwałymi cyklami zwierząt. Porównując strukturę dominacji zbiorników okolic 

jeziora Skanda i zbiorników śródmiejskich zauważamy wyraźną przewagę 

eudominantów: Limnephilus vittatus, Limnephilus auricula, Limnephilus stigma, 

Limnephilus griseus - gatunków eurytopowych.  

 W analizie podobieństw pomiędzy rożnymi typami zbiorników uwidacznia się 

duże zróżnicowanie fauny chruścików (rys. 7-10). Zauważa się ponadto, że fauna 

jeziorna grupuje się wyraźnie z fauną zbiorników trwałych oraz fauną strumienia. 

Natomiast fauna zbiorników okresowych wyraźnie się wyodrębniła. Przemawia to za 

stosunkowo dużą odrębnością i specyficznością fauny zbiorników okresowych. 

Podobne wnioski można wysunąć z badaniań nad drobnymi zbiornikami okolic 

  



Mikołajek (Czachorowski i Szczepańska 1991) oraz z drobnych zbiornikach okolic 

Olsztyna (Czachorowski 1995a) oraz z badaniach zbiorników śródmiejskich (Skuza 

2000).  

Porównując wyniki badań z jez. Skanda 36 gatunków (Grochowska-Kamińska 

1998) a sąsiadującymi drobnymi zbiornikami wodnych stwierdzono aż 14 gatunków 

wspólnych z jeziorem Skanda. Dużo jest gatunków drobnozbiornikowych. Tylko 

nieliczne są gatunkami typowo jeziornymi, czyli gatunkami o wąskich pereferencjach 

siedliskowych. Do takich między innymi należą: Cyrnus flavidus, Mystacides azurea, 

Mystacides nigra, Mystacides longicornis. W jeziorach rezerwatu „Las Warmiński” 

(Nowoszyńska 1997) nie znajdującym się w bliskim sąsiedztwie drobnych zbiorników 

wodnych, stwierdzono 7 gatunków wspólnych z drobnymi zbiornikami. Ogólnie można 

stwierdzić, że współczesna fauna jezior Polski jest stosunkowo młoda i można określić 

ją jako polodowcową (Czachorowski 1998). Fauna składa się głównie z gatunków o 

szerokich zasięgach rozmieszczenia oraz o szerokich preferencjach siedliskowych. 

W drobnych zbiornikach wodnych bez sąsiedztwa jezior śródmiejskich 

(Boroszko 2000, Skuza 2000) stwierdzono, podobnie jak w zbiornikach okolic jeziora 

Skanda występowanie przedstawicieli pięciu rodzin: Limnephilidae, Leptoceridae, 

Phryganeidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae). W obu przypadkach najliczniejsza 

była rodzina: Limnephilidae. Gatunkami wspólnymi okazały się: Agrypnia pagetana, 

Agrypnia varia, Anabolia sp., Athripsodes aterrimus, Glyphotaelius pellucidus, 

Grammotaulius nitidus, Limnephilus auricula, Limnephilus flavicornis, Limnephilus 

griseus, Limnephilus lunataus, Limnephilus nigriceps, Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus, Oecetis furva, Phryganea bipunctata, Triaenodes bicolor, Tricholeiochiton 

fagesii. Gatunkami złowionymi wyłącznie w zbiornikach śródmiejskich były: Agraylea 

sexmaculata Curtis.1834, Holocentropus dubius (Rambur, 1842), Holocentropus 

stagnalis (Albarda, 1874), Cynus insolutus McLachlan, 1864, Limnephilus politus 

MacLachlan, 1865, Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793). Natomiast dla zbiorników 

objętych badaniami w niniejszej pracy wyłącznymi gatunkami były: Agraylea 

multipunctata, Athripsodes cinereus, Holocentropus picicornis, Ironoquia dubia, 

Leptocerus tineiformis, Limnephilus binotatus, Limnephilus extricatus, Limnephilus 

marmoratus, Mystacides longicornis, Oecetis furva. W drobnych zbiornikach bez 

sąsiedztwa jezior jest stosunkowo mniej gatunków przypadkowych, a w drobnych 

zbiornikach z bezpośrednim sąsiedztwem jezior jest ich więcej. Można to interpretować 

jako wpływ migracji z sąsiadujących zbiorników. 

  



Analiza rozmieszczenia siedliskowego chruścików w heterogennym krajobrazie 

polodowcowym wykazała, że w porównaniu do strefy elodeidowej zauważono w strefie 

szuwarowej helofitów zanotowano większą różnorodność gatunkową chruścików. 

Analogiczne rezultaty uzyskano dla chruścików oraz pluskwiaków wodnych w 

zanikającym zbiorniku śródleśnym koło Żabiego Rogu (Czachorowski i Kurzątkowska 

1995 oraz w badaniach Trichoptera zbiorników śródmiejskich (Skuza 2000). 

Porównując liczebność chruścików w siedliskach oraz różnorodność gatunków w 

wymienionych zbiornikach stwierdzono, że w zbiorniku koło Żabiego Rogu największa 

dominacja odznadzała się Agrypnia pagetana i Triaenodes bicolor w siedliskach strefy 

helofitowej (trzcinach i wśród grążeli), a w zbiornikach śródmiejskich dominowały 

Athripsodes aterrimus, Triaenodes bicolor wsiedlisku strefy elodeidowej (zbiorowisko 

osoki). Różnice w składzie gatunkowym i strukturze dominacji wynikają z różnic 

kompozycji siedliskowych drobnych zbiorników wodnych. Natomiast w drobnych 

zbiornikach okolic jeziora Skanda o liczebności oraz różnorodności gatunkowej miały 

miejsce gatunki (Limnephilus vittatus, Limnephilus auricula) w siedliskach strefy  

helofitowej- w szuwarach turzycowych i trzcinowiskach. Możemy więc stwierdzić, że 

gatunki drobnozbiornikowe są charakterystyczne dla strefy helofitów. Różnice w 

składzie gatunkowym i strukturze dominacji wynikają z różnic kompozycji 

siedliskowych drobnych zbiorników wodnych.  

Przedstawionej analizy fenologicznej ze względu na stosunkowo mały materiał 

zebrany z miesięcy jesieno-zimowych nie można uznać za wystarczającą i 

wyczerpującą. Stanowi ona jedynie przyczynek do poznania tego zagadnienia. 

Porównując charakterystykę fenologiczną zbiorników okolic jeziora Skanda ze 

zbiornikami śródmiejskimi (Boroszko 2000) możemy zauważyć duże podobieństwa. W 

obu przypadkach występują wiosenno-jesienne fluktuacje, wyraźny spadek liczebności 

larw i liczby gatunków latem, a także wyraźny wzrost trichopterofauny wiosną. Różnice 

fenologiczne polegają na tym, że w drobnych zbiornikach okolic jeziora Skanda 

polegają na tym, że w miesiącach jesiennych nastąpił całkowity zanik osobników.  

 W pracy analizowano współwystępowanie gatunków chruścików w zbiornikach 

i siedliskach. Wyniki tej analizy pozwoliły zauważyć pomiędzy zgrupowaniami w 

zbiornikach i siedliskach podobieństwa oraz jednocześnie różnice i indywidualne cechy. 

Zauważono, że zgrupowania nie są powiązane tylko z konkretnymi siedliskami. Zgodne 

to jest z modelem rozmieszczenia chruścików w drobnych zbiornikach stojących 

(Czachorowski 1994b).  

  



Porównując wyróżnione zgrupowania w niniejszych badaniach, ze 

zgrupowaniami wyodrębnionymi w innych opracowaniach, zauważa się pewien ich 

indywidualizm. Można go powiązać z konkurencyjnym wypieraniem i podziałem 

zasobów kształtujących się pod wpływem wielkości siedlisk i wzajemnego sąsiedztwa 

(Czachorowski 1994c).  

Spostrzeżenia te nasuwają wniosek, że fauna drobnych zbiorników nie musi być 

jednorodna pod względem pochodzenia. Można przypuszczać, że w siedliskach 

wodnych wraz z wycofywaniem się lodowca oraz ze zmianami klimatu na terenie 

Polski z subtropikalnego na umiarkowany następowała kolonizacja (lub rekolonizacja 

siedlisk wodnych w tym jezior, rzek, torfowisk oraz drobnych zbiorników wodnych. 

(Stankowski 1981). Wtedy też wraz z wymieraniem jednych gatunków na terenie, 

mogła nastąpić migracja gatunków do siedlisk bardziej zimnolubnych. Obok migracji 

gatunków zachodniosyberyjskich mogła wystąpić specjacja lub tylko zmiana preferencji 

siedliskowych gatunków autochtonicznych. Szczególnie zjawisko to dotyczyło 

gatunków eurytopowych (Czachorowski 1998).  

Prezentowane badania jak również wcześniej publikowane prace pozwalają na 

wyróżnienie wyraźnych grup zgrupowań larw chruścików. Zgrupowania Z1, Z4 oraz 

zgrupowanie S3, S4a (rys. 19-20) tworzą grupę gatunków głównie z rodziny 

Limnephilidae (rodzaje Limnephilus, Grammotaulius, Glyphotelius), ewolucyjnie 

ukształtowane w płytkich wodach tundrowych. Wskazuje to na ich liczne pojawianie w 

strefie helofitów wszystkich typów wód, liczne występowanie w drobnych zbiornikach 

wodnych oraz rozwój w zimnych porach roku – jesień, zima, wczesna wiosna 

(Czachorowski 1998). Gatunki chruścików w tych grupach zgrupowań charakteryzują 

się stosunkowo dużą dyspersyjnością i stosunkowo dużym oprtunizmem ekologicznym. 

 Natomiast zgrupowania Z2a, Z2b, Z2c, oraz S2, tworzą głównie gatunki 

charakterystyczne dla strefy elodeidowej. Należy sądzić, że w dużej części pochodzą z 

siedlisk potamalu i należą do najbardziej wyspecjalizowanych gatunków o wąskich 

preferencjach siedliskowych niż gatunki strefy helofitów.  

Podsumowując można stwierdzić, że zdolność do zasiedlania różnych typów 

wód (eurytopowość) oraz szerokie zasięgi występowania chruścików są 

przystosowaniami do życia w zmiennym krajobrazie polodowcowym.  

Porównując wskaźniki specyficzności dla większości zbiorników okolic jeziora 

Skanda przyjmują one wyższe wartości niż analogiczne wyliczenia dokonane dla 

torfowisk niskich i wysokich z różnych regionów Polski na podstawie np. chruścików 

  



(Czachorowski i Buczyński 1999). Stopień naturalności zbiorników na terenie 

Złocieńca (Pietrzak 2001) jest porównywalny z uzyskanymi wynikami. Naturalność 

jeziora Skanda jest wyższa niż  (jez. Maleszewo, jez. Rakowo Duże i jez. Rakowo 

Małe) na terenie Złocieńca. Naturalność strumienia na terenie Olsztyna jest niższa niż 

naturalność strumieni znajdujących się na terenie Złocieńca. Interesujące jest to, że 

drobne zbiorniki okresowe na terenie Olsztyna miały wysoki stopień naturalności fauny 

drobnozbiornikowej. Zbiorniki będące pod wpływem silnej antropopresji cechowały się 

niższymi wartościami Wns i Wni (Pietrzak 2001). Niektóre drobne zbiorniki trwałe na 

terenie Olsztyna posiadały niskie wartości Wns i Wni, wynikiem tego mogą być 

antropogeniczne zmiany zamieszkującej jej fauny. 

Największym zagrożeniem dla entomofauny wodnej są przekształcenia siedlisk 

(Czachorowski i Buczyński 2000). Najbardziej zagrożone na terenie okolic jeziora 

Skanda wydają się strumień i jezioro Skanda. Dotychczasowe badania pozwalają 

stwierdzić, w jeziorze Skanda następuje stopniowy proces eutrofizacji. Skład 

gatunkowy ważek i jętek jeziora Skanda wykazuje, iż jest to zbiornik, w którym 

zachodzi postępujący proces eutrofizaji (Regel 1990). Fauna chruścików też wskazuje 

na typ zubożałej fauny jeziornej, przypominająca faunę jeziora stawowego 

(Grochowska-Kamińska 1989). Drobne zbiorniki wodne też narażone są na 

zanieczyszczenia i są ważnym miejscem przetrwania entomofauny wodnej. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Podsumowanie 
1. We wszystkich typach badanych zbiorników złowiono łącznie 3404 chruścików 

należących do 38 taksonów. 

2. W zebranym materiale przeważają gatunki poławiane w drobnych zbiornikach 

trwałych (30gat.), zdecydowanie mniej jest gatunków obecnych w zbiornikach 

okresowych i w jeziorach (18 gat.). Najmniej gatunków zasiedla strumień 

(11gat.). 

1. Analiza dostępnych danych pozwoliła na wykazanie związku z drobnymi 

zbiornikami trwałymi 11% (30 gat.) oraz 6,5% z zbiornikami astatycznymi (18 

gat.) krajowej fauny chruścików. 

2. Zdecydowanie najliczniej reprezentowana wśród chruścików była rodzina: 

Limnephilidae (23 taksony).  

3. Do najpospolitszych gatunków chruścików heterogennego krajobrazu 

polodowcowego należały: Limnephilus vittatus (dominacja 30,6%), Limnephilus 

auricula (dominacja18,6%),Limnephilus stigma (dominacja 15,2%), 

Limnephilus griseus (dominacja 8,8%). 

4. Do bardzo rzadkich gatunków chruścików heterogennego krajobrazu 

polodowcowego należały: Agrypnia varia, Holocentropus picicornis, 

Tricholeiochiton fagesii, Limnephilus sparsus.  

5. Analizy podobieństw faunistycznych pomiędzy różnymi typami zbiorników, 

wyliczonych różnych formuł, uwidaczniają wyraźny gradient środowiskowy, 

którym jest trwałość zbiorników. Fauna jeziorna grupuje się wyraźnie z fauną 

zbiorników trwałych oraz fauną strumienia. Stosunkowo dużą odrębność i 

specyficznością charakteryzuje się fauna zbiorników okresowych 

6. Dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że podobnie jak w jeziorach 

zróżnicowanie siedliskowe jest jednym z istotniejszych czynników 

wpływających na rozmieszczenie chruścików w drobnych zbiornikach wodnych.  

7. Fauna chruścików była najliczniejsza była najliczniejsza i najbogatsza: 

szuwarach turzycowych i opadłych liściściach. Najliczniejszymi gatunkami tych 

siedlisk były: Limnephilus auricula, Limnephilus stigma . 

8. Ilość gatunków występujących w siedliskach jest stosunkowo duża (3-17). 

Największą liczbę gatunków stwierdzono w siedlisku: szuwary turzycowe. 

  



9. Zauważono, że największą liczebnością larw charakteryzuje się fauna miesięcy 

wiosennych. Liczebności letnie mogą być częściowo zaniżone ze względu na 

trudności w połowie materiału w tym okresie. W miesiącach jesiennych 

zaobserwowano prawie całkowity zanik osobników. 

10. Faunę chruścików drobnych zbiorników wodnych można określić jako 

relatywnie eurytopową i o szerokich zasięgach występowania z licznymi 

gatunkami o rozmieszczeniu północnym.  

11. Po ustąpieniu lodowca nastąpiła kolonizacja drobnych zbiorników wodnych zaś 

przybyłe gatunki chruścików miały również w większości północne 

pochodzenie. 

12. 13. Na podstawie analizy współwystępowania stwierdzono szereg analizy 

współwystepowań ugrupowania chruścików. Wykazują one pewien związek z 

odpowiednimi siedliskami ze na eurytopowość gatunków.

  



7. Streszczenie 
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