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Wstęp 
 

Chruściki to szeroko rozpowszechniona grupa owadów, zwłaszcza w strefie klimatu 

umiarkowanego. Do tej pory opisano 11.185 gatunków (Morse 1999), choć szacuje się, że 

obecnie występuje ich około 50.000 (Szmid 1984). W Europie żyje ich ponad 900 (Botosane-

anu i Malicky 1978), zaś w Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 260 

gatunków (Szczęsny 1991). 

Zamieszkują one wszystkie typy wód śródlądowych oraz niektóre estuaria. Najliczniej 

występują w potokach, strumieniach i rzeczkach górskich. Bardzo bogata jest fauna jezior i 

rzek nizinnych. Mniej chruścików zasiedla drobne zbiorniki okresowe oraz źródliska, a tylko 

nieliczne wody torfowiskowe (Czachorowski 1998). 

Chruściki stanowią przeciętnie 10-30% gatunków owadów wodnych w ciekach i 7-

25% w wodach stojących, zaś procentowy udział osobników jest bardziej zróżnicowany i wy-

nosi 4-54% wszystkich owadów wodnych (Higler 1981). 

Bytują w środowisku wodnym (larwy), jak i w lądowym (imagines). Tylko nieliczne 

gatunki prowadzą epipneustyczny (nawodny) tryb życia. W ciągu roku zamyka się pełen cykl 

życiowy. Tylko niektóre gatunki z rodziny Hydroptilidae mają dwie generacje w roku lub 

cykl  życiowy trwa dwa lata. U innych, przede wszystkim gatunków zimno-stenotermicznych, 

rozwój może trwać nawet do trzech lat. Wyjątkowo u chruścików może występować parteno-

geneza (dzieworództwo) np. u rodzaju Apatania (Czachorowski 1999). 

Larwy pod względem morfologicznym i ekologicznym są bardzo zróżnicowane. 

Większość gatunków będących w stadium larwalnym buduje przenośne domki, tylko nielicz-

ne z nich prowadzą wolny tryb życia. Są również takie gatunki, które budują sieci łowne lub 

norki, i z tego m. in. względu owady te można uznać za bardzo interesujące obiekty badaw-

cze.  

Drobne zbiorniki – w porównaniu do jezior – odznaczają się mniejszym zróżnicowa-

niem siedliskowym. Jednocześnie ukształtowanie siedliskowe jest podobne jak w jeziorach – 

brakuje jedynie głębszej strefy profundalu. W jeziorach chruściki zasiedlają głównie litoral 

(Czachorowski 1998). Interesujące jest więc, czy mniejsze zróżnicowanie siedliskowe drob-

nych zbiorników znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze rozmieszczenia Trichoptera. 

Wiele analiz pozwala na wyróżnienie w jeziorach trzech głównych stref istotnych dla 

rozmieszczenia chruścików: strefy najpłytszego litoralu niezarośniętego, strefy helofitów oraz 

strefy roślinności elodeidowej. Między tymi strefami zarówno w jeziorach jak i w drobnych 

zbiornikach wodnych widoczne są różnice w faunie chruścików. W jeziorach zaznacza się 
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spadek liczby gatunków przypadkowych (limneksenów) w miarę wzrostu głębokości siedlisk 

i przy tym wzrost liczby limnebiontów, które są związane z głębszym litoralem (elodeidy), 

natomiast w najpłytszym litoralu niezarośniętym najwięcej jest gatunków przypadkowych 

(Czachorowski 1998).    

Larwy Trichoptera są wykorzystywane jako wskaźnik sytuacji troficznej zanieczysz-

czenia wód, ze względu na wrażliwość na brak tlenu i zanieczyszczenia (Turboyski 1979, 

Stańczykowska 1986). 

Fauna chruścików nieustannie ubożeje na skutek antropogenicznych zmian środowi-

ska (osuszanie torfowisk, regulacja rzek, likwidowanie dolin zalewowych). Szacuje się, że 

blisko 38% gatunków zagrożonych jest wymarciem w Polsce Czachorowski i Majecki 1999). 

Zanieczyszczenie wód śródlądowych powoduje zmniejszanie liczebności wielu gatunków 

oraz ich wymieranie mające charakter lokalny i regionalny. 

Dużo gatunków chruścików ginie podczas wysychania zbiorników w trakcie lata (ga-

tunki z rodziny Phryganeidae) lub podczas zimy wtedy gdy wiele zbiorników zamarza (ga-

tunki z rodziny Limnephilidae) (Czachorowski i Szczepańska 1991).  

Drobne zbiorniki, chociaż tak rozpowszechnione mogą wydawać się na przykład dla 

ekologa bądź biogeografa mało ciekawym obiektem badań w duże mierze z powodu niesta-

bilności warunków środowiskowych. Jednak skład gatunkowy tych zbiorników, warunki sie-

dliskowe, strefowość mogą zainteresować i dać powody do przeprowadzania głębszych, bar-

dziej dociekliwych analiz. 

Badaniami chruścików zwłaszcza jezior zajęto się u progu XX wieku. Długoletnie ba-

dania zaowocowały dobrym poznaniem chruścików tego środowiska. Dużo mniej badań było 

poświęconych chruścikom drobnych zbiorników. Interesujące jest to czy fauna ta odróżnia się 

od fauny jeziornej, czy też stanowi jedynie zubożały jej fragment. Dodatkowo praktycznie nie 

było do tej pory badań nad chruścikami zbiorników miejskich (tak jak i badań entomofauny 

wodnej – z nielicznymi wyjątkami).  

Bardzo mało jest opracowań w całości przeznaczonych chruścikom drobnych zbiorni-

ków wodnych. Do nielicznych można zaliczyć prace Higlera (1968, 1969), Wigginsa (1973), 

Czachorowskiego i Szczepańskej (1991), Czachorowskiego (1995). W całości poświęcone są 

jedynie prace dotyczące chruścików jezior (Demel 1923, Jakubisiakowa 1933, Czachorowski 

1992, 1994a, b). W wielu opracowaniach można znależć informacje dotyczące występowania 

chruścików na tle siedliskowe zróżnicowania jezior (Higler i Brantjes 1970, Lepneva 1928, 

Karassowska i Mikulski 1966, Giziński 1967, Czachorowski 1992, 1994a, b, Opaliński 1971, 

Bagge 1987b, Brandt i Berg 1987, Krno 1988). W oparciu o te informacje można dokonać 
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porównania pomiędzy rozmieszczeniem siedliskowym w jeziorach, a rozmieszczeniem w 

drobnych zbiornikach i odpowiedzieć na pytanie: czym mogą się różnić te dwa typy zbiorni-

ków.  

Do tej pory między innymi zajmowano się badaniami nad małymi zbiornikami wód 

stojących okolic Nowogardu (północno-zachodnia Polska) oraz Karkonoszy (południowa 

Polska), w których uwzględniono: zbiorniki okresowe, trwałe stawy naturalne i śródpolne, 

eutroficzne i dystroficzne, torfowiska niskie i wysokie (Czachorowski 1994). Obserwowano 

zmiany chruścików pomiędzy różnymi typami wód stojących, stwierdzono, że miały one cha-

rakter ciągły i gradientowy.  

Zajmowano się także wstępną charakterystyką rozmieszczenia larw Trichoptera w 

wodach Niziny Szczecińskiej (Czachorowski i Zawal 1994). W badaniach uwzględniono je-

ziora, drobne strumienie, rowy trwałe i okresowe zbiorniki śródleśne i śródpolne, fosy, torfo-

wiska niskie.  

Badano skład gatunkowy oraz strukturę siedliskowego rozmieszczenia Trichoptera i 

Heteroptera w zanikającym zbiorniku śródleśnym koło Żabiego Rogu (Czachorowski i Ku-

rzątkowska 1995). Z przeprowadzonych analiz wynikało, że chruścików pod względem ilo-

ściowym i jakościowym najwięcej było w czerwcu.  

Opracowywano wyniki badań nad dynamiką liczebności oraz rozmieszczeniem larw 

Trichoptera w drobnych zbiornikach w zależności od trwałości zbiornika i jego fazy sukce-

syjnej (Czachorowski i Szczepańska 1991). Badaniami została objęta również Północna Pol-

ska, a konkretnie jej drobne zbiorniki stojące. Praca ta miała na celu prezentację wyników 

dotyczących struktury siedliskowego rozmieszczenia larw chruścików w wodach północnej 

Polski (Czachorowski 1995). 

Na Pojezierzu Mazurskim chruściki poznano stosunkowo dokładnie, jednak tylko pod 

względem faunistycznym. Prace Ulmera (1913), Szczepańskiej (1958), Botosaneanu 1960, są 

pracami zawierającymi obszerniejsze spisy gatunków Trichoptera. Tomaszewski (1965) poda-

je dla tego regionu 125 gatunków. Jednak lista ta nie jest kompletna (Czachorowski 1994).  

Badania przedstawiające kształtowanie się trofii w drobnych zbiornikach były prze-

prowadzone przez Klimowicza (1959). Badał on zmiany w zależności od składu mineralnego, 

substancji organicznych, obecności tlenu. Paschalski (1959) również zajmował się proble-

mami tego typu. 

Zajmowano się badaniem warunków termicznych jakie panują w drobnych zbiorni-

kach wodnych (Chodorowski 1958). W szczególności rozpatrywano wahania temperatury w 

ciągu doby oraz w skali rocznej. Po głębszej analizie okazało się, że w ciepłej porze roku 
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temperatura w drobnych zbiornikach wodnych jest wyższa od powietrza wbrew tego, że wa-

hania dobowe mogą być znaczne. 

Drobne zbiorniki można nazwać „wyspami siedliskowymi” (Czachorowski 1994), z 

tym, że dla pewnych grup organizmów będą całą wyspą, dla innych tylko fragmentem wyod-

rębnionej przestrzeni życiowej. Po raz pierwszy wykorzystano model wyspy w badaniach 

chruścików drobnych zbiorników (Czachorowski 1994e, Czachorowski i Szczepańska 1991) 

oraz siedlisk jeziornych (Czachorowski i Kornijów 1993). Ułatwia to wyodrębnianie gatun-

ków typowych i przypadkowych. 

Dotychczas nie poświęcono się badaniom nad zbiornikami znajdującymi się w obrębie 

zgrupowań miejskich. Fauna tych zbiorników może intrygować. Interesujące jest to, czy fau-

na takich zbiorników zachowuje swój naturalny charakter, czy może odróżniać się jakimiś 

szczególnymi właściwościami.  

Zbiorniki te w przeszłości były badane raczej wybiórczo, a do tego bardzo rzadko. W 

1983 roku badaniami nad pluskwiakami wodnymi (Heteroptera) w tych zbiornikach zajmo-

wały się Królikowska i Tuszyńska (1984).  

 

Celem prezentowanych badań jest dokumentacja składu gatunkowego oraz struktury 

siedliskowego rozmieszczenia Trichoptera w zbiornikach śródmiejskich na przykładzie dwu 

zbiorników. W pracy podjęto się próby odpowiedzi na pytania: jakie gatunki występują w 

zbiornikach śródmiejskich Relax1 i Relax2, jakie są prawidłowości w rozmieszczeniu larw 

Trichoptera, od czego może zależeć rozmieszczenie siedliskowe larw chruścików w tych 

zbiornikach, czy strefowość drobnych zbiorników jest taka sama jak w litoralu jezior? Szcze-

gółowo analizowano także podobieństwa faunistyczne pomiędzy zbiornikami, siedliskami. 

Na podstawie zebranych danych jak i przeprowadzonych analiz i rozważań, zapropo-

nowano ogólny model rozmieszczenia larw Trichoptera w drobnym zbiorniku śródmiejskim 

(rys. 12., 13.). Zaproponowany model oraz wnioski ogólne włączają się do dyskusji nad zasa-

dami rozmieszczenia fauny w drobnym zbiorniku śródmiejskim.  
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Materiał i metody 
 

Opis terenu badań 

Zbiorniki, które były obiektem przeprowadzonych badań są usytuowane na Pojezierzu 

Olsztyńskim (fot. 1, 2). Pojezierze Olsztyńskie jest zachodnią częścią Pojezierza Mazurskie-

go, odpowiadającą w fazie poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia wiślańskiego lobowi lo-

dowca skandynawskiego, którego etapy recesji zaznacza 7 koncentrycznych łuków moren 

czołowych. 

Pojezierze Olsztyńskie od północy sąsiaduje z Równiną Ornecką, Wzniesieniami Gó-

rowskimi i Równiną Sępopolską, od wschodu z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z 

Równiną Mazurską i Garbem Lubawskim, od zachodu z Pojezierzem Iławskim.  

Osią symetrii łuków morenowych jest płynąca z południa na północ rzeka Łyna. 

Rzeźba Pojezierza Mazurskiego jest bardzo urozmaicona w wyniku działalności lądolodu i 

wód fluwioglacjalnych. Są tu obszary wzniesień, równin i dolin, poprzecinanych rzekami i 

potokami różnej szerokości o stosunkowo dużych spadkach.  

W krajobrazie Pojezierza Mazurskiego dominują jeziora i dlatego ten region został na-

zwany Krainą Wielkich Jezior.  

Pojezierze Olsztyńskie położone jest w strefie ścierania się wpływów klimatu mor-

skiego i kontynentalnego. Klimat cechuje duża zmienność zjawisk pogodowych. Nasłonecz-

nienie jest tu mniejsze niż w innych rejonach kraju, a liczba dni pochmurnych przeciętnie 

wyższa i wynosi 140-160 w roku. Klimat tego obszaru jest przede wszystkim funkcją zmien-

ną wiatrów zachodnich i wschodnich.  

Okres wegetacyjny jest tu krótszy niż w innych częściach Polski i wynosi od 200 do 

190 dni. (Raport...1994). 

 

Opis stanowisk  

Królikowska i Tuszyńska (1984) w swojej pracy podają, iż zbiorniki Relax1 i Relax2 

są zbiornikami pochodzenia glacjalnego, jednak inne dane wskazują (Sempioł, dane nie pu-

blikowane), że powstały one na skutek zasypania doliny strumyka wpadającego do rzeki Ły-

ny w okresie lat 60-tych podczas rozbudowy Olsztyna. 

Badania prowadzone były na dwóch zbiornikach: Relax 1 (fot. 1.) i Relax 2 (fot.2.) 

oraz porównawczo w zbiornikach okresowych znajdujących się przy ulicy Żołnierskiej oraz 

osiedlu Jaroty. Zbiorniki Relax 1 i Relax 2 zlokalizowane w środkowej części miasta Olszty-

na, w niedużej odległości od siebie. Położone są między pomiędzy ulicami: Żołnierską, Gło-
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wackiego, a Al. Piłsudskiego. Zbiornik Relax 1 znajduje się koło Wojewódzkiego Ośrodka 

Sportu, Turystyki i Wypoczynku, a zbiornik Relax 2 w pobliżu Zespołu Szkół Budowlanych 

(fot. 1., rys. 10.; fot. 2., rys. 11.). 

 

 

Zbiorniki te charakteryzują się łatwością dostępu do stanowisk, z których pobierane 

były próby. Są one zajmującym obiektem badań zarówno florystycznych jak i faunistycznych, 

z tego względu, że znajdują się wśród zabudowań miejskich. Poprzez to są w dużym stopniu 

narażone na działalność człowieka, która jest raczej negatywną. 

Badane zbiorniki stanowią pewnego rodzaju zintegrowany system różnych siedlisk 

(rys. 12., 13.) 

Zbiornik Relax 1(fot. 1., rys. 10.) położony jest niżej natomiast zbiornik Relax 2 (fot. 

2., rys. 11.) wyżej. Przed zabudową terenu znajdowały się w dolinie erozyjnej niewielkiego 

cieku, który miał swoje źródła przy Alei Piłsudskiego i został ujęty w oddzielny odpływ (ru-

rami kanalizacyjnymi) do rzeki Łyny. 

Poziom wody w obu zbiornikach ulega dużym wahaniom sezonowym. Najniższy jest 

na wiosnę, najwyższy we październiku.  

Zbiorniki te, zaspokajają w dużej mierze wszystkie potrzeby chruścików zarówno w 

zakresie oddychania, odżywiania jak i również rozrodu i rozwoju poprzez występowanie bo-

gatej roślinności przybrzeżnej i wodnej. Brzegi tych zbiorników porośnięte są roślinnością 

szuwarową: Glyceria maxima, Typha angustifolia, Carex acuta, Carex acutiformis, Carex 

spicata, Scirpus sylwaticus, Phragmites australis (rys. 12., 13.) W centralnej części zbiornika 

wyróżnia się następujące gatunki roślinności zanurzonej: Potamogeton natans, Stratiotes alo-

ides. Ten ostatni występuje tylko w zbiorniku Relax1 zajmując większą jego część. Do ro-

ślinności przybrzeżnej można zliczyć: Alisma plantago-aguatica i Eguisetum palustre. 

Zbiorniki te wykazują wyraźne pionowe i poziome zróżnicowanie termiczne i podział 

na górną cieplejszą i dolną chłodniejszą warstwę wody. 

Różnią się od siebie kształtem,  wielkością, a także rodzajem dna. 

Kształt zbiornika Relax 1 (rys. 10.) przypomina wydłużony wielokąt, a dane pocho-

dzące z 1984 roku mówią o tym, że jego powierzchnia wynosiła około 3500 m2, długość oko-

ło 120 m, szerokość około 35 m, przy głębokości 2 m. 

Zbiornik Relax 2 (rys.11.) ma kształt regularnego prostokąta, a w 1984 roku oszaco-

wano jego powierzchnię na około 2000 m2 ,długość na około 140 m, szerokość na około 15 

m, a głębokość na około 1 m.  
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W zbiorniku Relax1 dno jest piaszczyste z nalotem mułu i roślinnych szczątków, z ko-

lei zbiornik Relax2 posiada dno piaszczyste prawie na całej powierzchni. 

 

Porównawczo zbadano faunę Trichoptera okresowych zbiorników Jarot. Zalicza się je 

do zbiorników śródpolnych, śródleśnych z bogatą roślinnością  wodną i przybrzeżną, z domi-

nacją osoki, rdestnicy i moczarki kanadyjskiej.  

 

Metody zbioru materiału 

Próby pobierano średnio dwa razy w miesiącu, od kwietnia do października w 1999 

roku i jednorazowo w grudniu. 

Dodatkowo w maju 1999 roku dla porównania pobrano materiał ze zbiorników na te-

renie Jarot, charakteryzujących się globalną astatycznością. 

Do pobierania materiału używano czerpaka hydrobiologicznego o obręczy trójkątnej 

opatrzonego workiem z gazy młyńskiej.   

Wyłowiony materiał przelewano na białą kuwetę i za pomocą pęsety wyjmowano 

owady. Po oznaczeniu ich według klucza, przenoszono je do probówek z roztworem 70% 

alkoholu opatrzonych etykietą zawierającą opis stanowiska i datę połowu. 

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

Do analizy materiału badań wykorzystano zbiory z lat 1987-1996, dotyczące zbiorni-

ków Relax1 i Relax2, a także okresowych i płytkich zbiorników na ulicy Żołnierskiej. 

Materiał obejmuje 257 osobników larwalnych i dorosłych Trichoptera należących do 

31 gatunków. Niektórych larw nie udało się oznaczyć do gatunku. W tych konkretnych przy-

padkach poprzestano na określeniu rodzaju (Oecetis sp., Limnephilus sp.).  

Zbadany materiał znajduje się w zbiorach Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 
Zastosowane metody statystyczne 

Dominację wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 
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Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką (1980): eudominanci - gatunki o liczebności większej 

niż 10%, dominanci- od 5,1% do 10%, subdominanci - od 2,1% do 5%, recedenci - poniżej 

2%. 

Podobieństwa faunistyczne i współwystepowania gatunków wyliczono z wykorzysta-

niem programu BIODIVERSITY. Uwzględniono formułą jakościową (Jaccarda) i ilościową 

(Bray-Curtis’a). 

 

Tabela .1 Wskaźnik znaczenia ekologicznego gatunków występujących na badanym terenie 
dla drobnych zbiorników oraz torfowisk niskich (wg.Czachorowski i Buczyński 1999) 
 

drobne zbiorniki torfowiska niskie 
GATUNEK 

Wze Wze 
Agraylea sexmaculata 8 1 
Agrypnia pagetana 16 1 
Agrypnia sp. 16 1 
Agrypnia varia 16 1 
Anabolia brevipennis 1 16 
Anabolia laevis 8 1 
Athripsodes aterrimus 8 1 
Cyrnus insolutus 8 1 
Glyphotaelius pellucidus 4 8 
Grammotaulius nitidus 1 16 
Holocentropus dubius 4 1 
Holocentropus stagnalis  2 16 
Limnephilus auricula 2 16 
Limnephilus decipiens 8 2 
Limnephilus flavicornis 8 4 
Limnephilus griseus 1 16 
Limnephilus sp. 2 1 
Limnephilus lunatus 2 1 
Limnephilus nigriceps 8 2 
Limnephilus politus 8 1 
Limnephilus stigma 2 16 
Limnephilus vittatus 2 16 
Oecetis furva 8 1 
Oecetis sp. 8 1 
Oecetis tripunctata 16 1 
Phryganea bipunctata 2 1 
Phryganea grandis 4 1 
Phryganea sp. 4 1 
Phryganeidae sp. indet. 4 1 
Triaenodes bicolor 8 1 
Tricholeiochiton fagesii 16 1 
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Ocenę specyficzności fauny wykonano z wykorzystaniem wskaźników naturalności 

(Czachorowski i Buczyńki 1999). Wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym 

(Wns) obliczano ze wzoru: 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

 

gdzie: Wns - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

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

 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 - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

 Wzei wskaźnika znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie (tabela 

2), 

 ni  - liczebność i-tego gatunku 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

 N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich osobni-

ków). 
 
 

 12 



 
Wyniki 
 

W charakterystyce gatunków wykorzystano dane z prezentowanych badań. Uwzględ-

niono w tym opisie: zasięg geograficzny, przystosowania, typy siedlisk, w których bytowały 

dane gatunki, trofię, zasięgi występowania zarówno w Polsce jak i w Europie. 

 

Przegląd systematyczny gatunków  
 
Rodzina: Hydroptilidae 

Larwy budują przenośne domki, są glonopijnymi rozdrabniaczami. 

 Agraylea sexmaculata  Curtis, 1834 

Materiał:  

• 3 larwy w osoce na powierzchni między pałkami na głębokości 10-50 cm  

• 4 larwy w trawach na głębokości 15 cm.  

Limnebiont, wykazuje szerokie preferencje ekologiczne. Pospolicie występuje w zbiorni-

kach równinnych i jeziorach górskich. Zasiedla całą Europę, występuje w jeziorach i roślin-

ności rzek. W Polsce występuje na pojezierzach ostatniego zlodowacenia. Gatunek euroazja-

tycki preferujący elodeidy. 

 

 Tricholeiochiton fagesii  (Guinnard, 1879) 

Materiał:  

• 7 larw w osoce na głębokości 20-30 cm    

• 4 larwy w trawach na głębokości 15 cm. 

Dane ze Szkocji, Holandii i Niemiec sugerują, że jest to raczej gatunek drobnozbiorniko-

wy preferujący siedliska torfowiskowe i bagienne, łowiony wśród osoki, czasami występuje 

masowo, występuje także w zbiornikach ze słabym przepływem oraz w roślinności elodeido-

wej- raczej blisko litoralu. Występuje w całej Europie, rzadki w Polsce, raczej drobnozbiorni-

kowy, preferuje siedliska torfowiskowe i bagienne, zasiedla zarówno helofity jak i elodeidy. 

Występuje w jeziorach i w roślinności rzek, jest to gatunek rzadki w Polsce. 

 

Rodzina: Polycentropodidae 

i łowne. 

Holocentropus dubius (Rambur,1842) 

Larwy drapieżne, budują siec
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Materiał:  

 znaleziona na skraju trzcin na głębokości 60 cm. 

atunek eurosyberyjski, rozmieszczony w całej Europie z wyjątkiem Hiszpani, Italii i Bałka-

Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) 

Materiał:  

 w osoce na głębokości 1 m.  

h owych zbiorników Poj. Mazurskiego. Często spoty-

ym, czę-

Cyrnus insolutus McLachlan, 1864 

Materiał:  

 w osoce 

 zbiorowiskach osoki. Częściej spotykany w zbiornikach torfowisko-

odzina: Phryganeidae

• 1 larwa

 

G

nów, występuje także na Syberii. Larwy spotykane w jeziorach, zarośniętych odcinkach rzek, 

wodach słonawych, głównie na nizinach. Występuje prawie w całej Polsce za wyjątkiem gór. 

Limnebiont, preferuje jeziora małe, zanikające, larwy obecne głównie w strefie helofitów. 

 

• 1 larwa

. C arakterystyczny dla drobnych i okres

kany w zbiornikach wysychających na Białorusi (Czachorowski dane nie publikowane). W 

jeziorach raczej przypadkowo i rzadko, jedynie w jeziorach małych, wypłyconych.  

Bardzo rzadko łowiono imagines nad jeziorami o charakterze eutroficzno-dystroficzn

ściej spotykany nad małymi zbiornikami, wysychającymi raz na kilka lat. Gatunek eurosybe-

ryjski występujący w prawie całej Europie, za wyjątkiem Skandynawii, Islandii Półwyspu 

Iberyjskiego. Limnefil, raczej drobnozbiornikowy. 

 

• 4 larwy

Najczęściej łowione w

wych, zanikających. W cyklu życiowym rozmija się z Holocentropus dubius (Higler 1977). 

Jest to gatunek zachodnio-północno europejski, nie podawany z południowej i południowo-

wschodniej Europy. Podawany z jezior, estuariów, zarośniętych fragmentów rzek. Limne-

biont, tyrphobiont lub tyrphofil, gatunek elodeidowy. 

 

R  

 domki, fitofagiczne rozdrabniacze, w starszych stadiach drapieżne. Larwy budują przenośne

 14 



Agrypnia varia (Fabricius, 1793) 

Materiał: 

• 1 larwa na skraju trzcin, głębokość 60 cm. 

• 1 larwa występująca w sąsiedztwie pałki znajdującej się przy brzegu na głębokości 70 

cm., w wodzie Potamogeton.  

Gatunek w Polsce raczej rzadki. Występuje w całej Europie oraz w Iranie, larwy występują w 

jeziorach i morskich estuariach. Obecność odnotowano w strefie helofitów. Limnebiont, tyr-

fofilny, gatunek euroazjatycki. 

 

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 

Materiał: 

• 1 larwa w osoce 

Spotykany częściej w zbiornikach małych, śródleślnych, torfowiskowych, w starorze-

czach. Gatunek holoarktyczny. Limnebiont, zasiedla strefę elodeidów. 

 

Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

Materiał: 

 imagines w osoce 

Najczęściej larwy spotykano w trzcinach, mniej licznie w osoce, na podłożu twardym,  i elo-

deidach, czasami w rdestnicach. Występuje w jeziorach (i innych trwałych wodach stoją-

cych), w strefie roślinności rzek oraz wodach słonawych. Limnebiont, preferuje jeziora duże 

oraz strefę helofitów, młodsze stadia larwalne występują także w strefie elodeidów, prawdo-

podobna jest sezonowa wędrówka larw ze strefy elodeidowej (zimowanie) ku brzegowi. Ga-

tunek o rozmieszczeniu palearktycznym, nie występuje w Hiszpanii, Bałkanach i Islandii. 

 

Phryganea grandis Linnaeus, 1761 

Materiał:  

• 1 larwa w osoce  

Larwy spotykane w osoce, trzcinach i rdestnicach. Licznie występują w zbiornikach śródle-

śnych. Larwy spotykane w wodach stojących i stagnujących,  w rowach i błotnych siedli-

skach. W Polsce występuje głównie na niżu. Limnebiont, preferuje duże jeziora oraz strefę 

helofitów. Występuje w jeziorach, zarośniętych częściach rzek i wodach słonawych.  

 Gatunek europejski, nie występujący w jej części południowej i Islandii.  
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Rodzina: Limnephilidae 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabniacze. 

 

Anabolia brevipennis (Curtis, 1834) 

Materiał: 

 1 larwa znaleziona w rowie, woda źródliskowa, rdzawa 

 Gatunek palearktyczny, nie występuje w południowej Europie i Islandii, larwy występują na 

torfowiskach, jeziorach, rzekach i strumieniach. Limneksen, larwy typowe dla drobnych, 

śródleśnych zbiorników astatycznych, spotykane także w jeziorach oligotroficznych, e

ficznych, dystroficznych. 

utro-

po-

robnozbiorni-

h, eu-

 

Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

Materiał:  

• 1 larwa znaleziona pod krzakiem wierzby gdzie dno z opadłymi liśćmi, a głębokość 20-30 

cm. 

• 1 larwa w turzycach.  

 Limnebiont. Larwy występują w strefie helofitów na brzegu zadrzewionym. Można je s

tkać we wszystkich typach jezior (poza dystroficznymi). Gatunek występuje w środkowej i 

północnej Europie. Obecny jest w całej Polsce. 

Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 

Materiał:  

• 2 larwy w turzycach i trawach z opadłymi liśćmi.  

 Występuje w strefie helofitów.Gatunek euroazjatycki, w Europie nie występuje na południu 

Islandii i Fennoskandii, larwy zasiedlają jeziora i rzeki. Limneksen, gatunek d

kowy, preferuje zbiorniki śródleśne, astatyczne, spotykany w jeziorach mezotroficznyc

troficznych i starorzeczach w strefie helofitów. 

 

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Materiał:  

• 1 larwa została znaleziona w trzcinach na głębokości 30-40 cm. 

• 1 larwa w obecności pałki przy krzakach wierzby. 
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Częsty w drobnych zbiornikach śródleśnych Poj. Mazurskiego. Larwy spotykane w jeziorach, 

zarosłych odcinkach rzek, w górach sporadyczny. Występuje w północnej i środkowej części 

Polski. Limnefil, preferuje drobne zbiorniki śródleśne, spotykany w jeziorach śródleśnych na 

dnie z opadłymi liśćmi. Gatunek eurosyberyjski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, I

dii, obszarach tundry. 

slan-

ezio-

ek 

urosyberyj-

 

Limnephilus auricula Curtis, 1834 

Materiał:  

• 1 larwa wśród przybrzeżnych traw  o nasłonecznionym brzegu na głębokości 20 cm.  

Gatunek bardzo pospolity w drobnych zbiornikach okresowych północnej Polski. 

Pospolity w stawach, zbiornikach okresowych i kanałach. Występuje w całej Europie (bez 

Arktyki), Kaukazie, obszarze kaspijskim, Małej Azji, Turkiestanie. Larwy spotykane w j

rach i zarośniętych odcinkach rzek na nizinach. Limneksen, drobnozbiornikowy. Gatun

euroazjatycki, preferuje zbiorniki okresowe śródłąkowe, obecny w strefie helofitów. 

 

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Materiał: 

• 2 larwy w trzcinie na głębokości 30-40 cm.  

Larwy poławiane w strefie rhitralu, potamalu, jeziorach i wodach słonawych. Występuje w 

całej Polsce. Limnebiont, preferuje roślinność wynurzoną strefy szuwarowej i oczeretowej 

oraz dno bogate w gruboziarnisty detrytus. Preferuje strefę helofitów. Gatunek e

ski, w Europie nie występuje w Hiszpanii, Italii i Arktyce.  

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

Materiał:  

• 1 larwa znaleziona w mule, trzcinowiskach na głębokości 20-50 cm., 

• 1 larwa znaleziona w osoce aloesowatej na głębokości 50 cm. ,  

• 2 larwy pod krzakiem wierzby gdzie występowało dno z opadłymi liśćmi, na głębokości 

20-30 cm.,  

• 8 larw na stanowisku z zalanymi trawami o głębokości 70 cm., 

• 2 larwy w turzycach między gałęziami wierzby o głębokości 30-40 cm., 

• 1 larwa w przybrzeżnych turzycach  wschodniej części zbiornika.  

• 5 larw w osoce 
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Larwy i imagines często łowione w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, śródleśnych i 

zanikających, torfowiskowych, najliczniej wśród trzcin i roślinności szuwarowej, także na 

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

występował w kasie eudominantów (np. w jez. Skanda). Gatunek eurosyberyjski nie w

je w Islandii i Hiszpanii. Podawany z Kaukazu, larwy występują we wszystkich typach w

śródlądowych oraz wodach słonawych. Notowany z całej Polski. Limnefil (lokalnie naw

limnebiont), preferuje strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem. 

ystępu-

ód 

et 

ezio-

a-

owych oraz 

uje 

 

 

Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

Materiał: 

• 1 larwa znaleziona wśród przybrzeżnych traw o nasłonecznionym brzegu na głębokości 

20 cm. 

W Europie Północnej licznie występuje we wszystkich typach wód stojących (w tym w j

rach) i zalewach morskich. Gatunek palearktyczny, występuje w całej Europie (bez Hiszp

nii), notowany z Grenlandii. Larwy występują we wszystkich typach wód śródląd

estuariach. Limneksen, w Polsce typowy dla śródpolnych zbiorników astatycznych. Prefer

strefę helofitów w pobliżu brzegu. 

 

Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

Materiał:  

• 1 larwa wśród wysokiej manny na głębokości 30-40 cm.  

Występuje w Europie  (bez Islandii), północnej Afryce, Kaukazie, Małej Azji, Iranie. Larwy 

poławiane w jeziorach, zarośniętych odcinkach rzek i wodach słonawych. Limnefil. Gatunek 

euroazjatycki, preferuje strefę helofitów, wykazywany dla starorzeczy. 

 

 

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) 

Materiał:  

• 2 larwy złowione przy brzegu zbiornika 

• 4 larwy w osoce 
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Gatunek holoarktyczny, nie występuje w południowej Europie. Larwy spotykane w jeziora-

rach i zarosłych odcinkach rzek (Botosaneanu i Malicky 1978). W Polsce podawany z całego 

kraju (Tomaszewski 1965). Limnebiont, preferuje strefę helofitów i zadrzewiony brzeg. 

 

Limnephilus politus McLachlan, 1865 

Materiał:  

 znalezione wśród zalanych wodą turzyc i traw na głębokości 40-50 cm.  

 spoty-

. Po-

Limnephilus stigma Curtis, 1834 

Materiał: 

 znalezionych między trzcinami na głębokości 10 cm. ,występował skrzek żabi. 

•  cm. 

i liśćmi gdzie występowały ośllicz-

•  zbiorniku bagiennym z rzęsą 

śród turzyc, traw ,opadłych liści 

dzie występował szybki prąd . Szerokość rowu 

• 

 skim w jeziorach spotykane sporadycznie, raczej w zbiornikach małych, 

uariach. 

w 

• 2 larwy

Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w południowej części Europy i Islandii, larwy

kane w jeziorach, zarośniętych częściach rzek, strefie rhitronu oraz wodach słonawych

dawany głównie z nizinnej części Polski. Limnebiont, preferuje małe zbiorniki śródleśne, 

lobeliowe, larwy w strefie helofitów oraz elodeidów. 

 

• 11 larw

Zamieszkują zbiorniki z detrytusowym dnem. 

5 larw w trzcinach przy brzegu na głębokości 20

• 9 larw znaleziono w zbiorniku  okresowym z opadłym

ki 

3 larwy w

• 4 larwy  

• 1 larwa w

• 3 larwy znaleziono w rowie ze Sphagnum g

wynosiła 0,7 m. 

2 larwy w osoce 

Na Pojezierzu Mazur

zanikających, torfowiskowych i dystroficznych, głównie wśród turzyc i trzcin. Jest to gatunek 

o rozmieszczeniu holoarktycznym. W Europie nie występuje w Italii, Południowych Bałka-

nach i Islandii. Larwy występują we wszystkich typach wód śródlądowych oraz w est

W Polsce występuje głównie na nizinach. Limneksen, typowy dla turzycowych zbiornikó

okresowych i astatycznych. Preferuje strefę elodeidów. 
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Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

Materiał: 

 1 larwa w zbiorniku okresowym przy ulicy Żołnierskiej 

Gatunek eurosyberyjski, występuje w całej Europie bez obszarów tundry i Islandii. Larwy 

można spotkać w jeziorach oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych i starorzeczach, w 

szuwarach. Zasiedla strefę rhitralu, roślinność rzeczną oraz estuaria. Pospolity w całej Polsce. 

Limneksen, preferuje śródpolne drobne zbiorniki okresowe.  

 

 

Rodzina: Leptoceridae 

Larwy budują przenośne domki, są fitofagami i rozdrabniaczami (Triaenodes, Leptocerus, 

Erotesis), detrytusofagicznymi zbieraczami (Mystacides), fito- i detrytusofagicznymi roz-

drabniaczami (Athripsodes), rozdrabniaczami odżywiającymi się gąbkami (Ceraclea) lub dra-

pieżne (Oecetis).. 

 

 

Triaenodes bicolor (Curtis 1834) 

Materiał:  

• 1 larwa znaleziona w obecności pałki przy krzakach wierzby 

• 1 larwa wśród trzcin na głębokości 30-40 cm. 

• 3 larwy zostały znalezione przy brzegu 

• 1 larwę spotkano wśród turzyc przy brzegu na głębokości 30-40 cm 

• 20 larw w osoce 

• 1 larwa wśród gałęzi, pod wierzbą  z nie zarośniętym dnem, preferuje zacienione siedliska 

• 1 larwa wśród zalanych traw i turzyc na głębokości 30 cm. 

• 1 larwa przy wierzbie z rdestnicą pływającą, głębokość 70 cm. 

• 1 larwa wśród rdestnic na głębokości 70 cm. 

• 1 larwa wśród turzyc na głębokości 20-30 cm. 

 Wydaje się, że preferuje zaciszne i zarośnięte zatoki. W małych, zarośniętych jeziorkach (tor-

fowiskowe, zanikające) może występować masowo. Gatunek występuje w całej Europie, za 

wyjątkiem Hiszpanii, Islandii, południowych Bałkanów, Arktyki, larwy spotykane w jezio-

rach, roślinności rzek, wodach słonawych, głównie na nizinach. Limnebiont, występuje głów-

nie w strefie helofitów, czasami w strefie elodeidów w pobliżu brzegów.   
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Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Materiał:  

• 1 larwa znaleziona przy brzegu 

• 2 larwy w osoce 

Wyraźnie unika zbiorników o charakterze torfowiskowym. W Polsce występuje głównie na 

nizinach. Limnebiont, występuje w strefie elodeidów i helofitów. Gatunek eurosyberyjski, 

preferujący jeziora eutroficzne i starorzecza, występujący także w innych jeziorach ciągu 

harmonicznego. 

 

Oecetis furva (Rambur, 1842) 

Materiał:  

• 1 larwa wśród turzyc na głębokości 20-30 cm. 

• 3 larwy w osoce 

 Larwy łowione w jeziorach, zastoiskowych częściach rzek, wodach słonawych, w górach 

sporadycznie. W Polsce głównie na nizinach. Limnebiont. 

Larwy preferują strefę elodeidów. Obecne są także w strefie helofitów lecz w mniejszej ilości. 

Gatunek palearktyczny, w Europie nie występuje w Hiszpanii, południowej części Bałkanów. 

Poza Europą występuje na Kaukazie, regionie Kaspijskim i Małej Azji. 

Oecetis tripunctata  (Fabricius, 1793) 

Materiał:  

• 1 larwa w osoce 

Larwy zostały złowione w małym zbiorniku trwałym w Olsztynie. Gatunek eurosyberyjski, 

nie występujący na Wyspach Brytyjskich i Skandynawii, zasiedlający jeziora oraz rzeki, lim-

nebiont, gatunek rzadki. Larwy łowione w strefie elodeidów. 

 

 

Charakterystyka rozmieszczenia w zbiornikach i siedliskach  

 

Ogólna charakterystyka materiału 

 

Łącznie we wszystkich zbiornikach (Relax1, Relax2, okresowe zbiorniki Jarot i na 

ulicy Żołnierskiej) odnotowano występowanie 273 osobników należących do 31 gatunków 

(tab. 2.). Do eudominantów zaliczono jedynie trzy taksony: Limnephilus juv.(13,6%), Limne-
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philus stigma (25,6%) i Triaenodes bicolor (11,4%).Grupa dominantów stanowiła 13,9% ca-

łości materiału i należały do niej dwa gatunki z rodziny Limnephilidae: Limnephilus flavicor-

nis (8,8%), Limnephilus griseus (5,1%). Liczną grupę stanowili subdominanci i zaliczono do 

niej: Agraylea sexmaculata (2,6%), Agrypnia varia (2,2%), Limnephilus auricula (3,3%), 

Limnephilus nigriceps (2,6%), Limnephilus politus (4,0%), Tricholeiochiton fagesii (4,4%). 

Najbardziejszą grupę stanowili recedenci. Należało do niej 15 gatunków: Agrypnia pageta-

na,., Anabolia laevis, Athripsodes aterrimus, Cyrnus insolutus, Glyphotaelius pellucidus, 

Grammotaulius nitidus, Holocentropus dubius, Holocentropus stagnalis, Limnephilus deci-

piens, Limnephilus lunatus, Limnephilus vittatus, Oecetis furva., Oecetis tripunctata, Phryga-

nea bipunctata, Phryganea grandis,.  

Spośród 17 rodzin Trichoptera obecnych w Polsce, stwierdzono występowanie przed-

stawicieli pięciu. Najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephilidae - 13 gatunków. 

Oprócz niej zanotowano występowanie rodzin: Leptoceridae (cztery gatunki), Phryganeidae 

(cztery gatunki), Polycentropodidae (trzy), Hydroptilidae (dwa).  

 
 
 
Podobieństwa faunistyczne między różnymi typami zbiorników 

Analizowano podobieństwa faunistyczne pomiędzy różnymi rodzajami zbiorników w 

celu zilustrowania różnic pomiędzy nimi. Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendry-

tów (rys. 1, 2). W analizie uwzględniającej sam fakt występowania gatunków (rys.1, 2)  uwi-

dacznia się obecność dwu grup zbiorników. Wyraźnie wyodrębniła się grupa zbiorników asta-

tycznych (zbiornik przy ulicy Żołnierskiej i zbiorniki Jarot) i grupa zbiorników trwałych (Re-

lax1 i Relax 2). Podobieństwa pomiędzy zbiornikami astatycznymi okazały się największe, z 

kolei podobieństwa między zbiornikami trwałymi Relax1 i Relax2 było nieco mniejsze. 
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Rysunek. 1. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła jakościowa) 
 

 
 
Rysunek 2. Dendryt podobieństw faunistycznych między zbiornikami (formuła ilościowa) 

 

 

W dendrycie podobieństw liczonych wg formuły ilościowej (rys.2.) również wyodręb-

niły się dwie grupy zbiorników, grupujące osobno zbiorniki astatyczne i osobno zbiorniki 

trwale.  
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Przeprowadzone analizy podobieństw faunistycznych wyraźnie różnicują fauny zbior-

ników trwałych oraz zbiorników okresowych poprzez powiązania z określonym typem fauny, 

charakterystycznej dla danego rodzaju zbiornika.   

 

Struktura dominacji Trichoptera w badanych zbiornikach 
 

W zbiorniku Relax1 łącznie zebrano 149 osobników należących do 23 gatunków (tab. 

2). Do eudominantów, które stanowiły 51% całości materiału, zaliczono następujące gatunki: 

Limnephilus juv., Limnephilus stigma, Triaenodes bicolor. Wśród dominantów występowały 

dwa gatunki Limnephilus politus i Tricholeiochiton fagesii. Z kolei do subdominantów zali-

czono 5 gatunków, a mianowicie: Agraylea sexmaculata, Agrypnia varia, Athripsodes aterri-

mus, Cyrnus insolutus, Limnephilus nigriceps. Grupa recedentów w tym zbiorniku okazała się 

najbardziej liczna bowiem stwierdzono występowanie ośmiu gatunków: Limnephilus deci-

piens, Limnephilus flavicornis, Limnephilus lunatus, Oecetis furva, Oecetis sp., Phryganea 

bipunctata, Phryganea grandis, Phryganea sp 

 

Rysunek. 3. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w zbiorniku Relax1 
 

struktura dominacji w zbiorniku 
Relax1

eudominanci dominanci subdominanci recedenci
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W zbiorniku Relax 2 złowiono  41 osobników należących do 13 gatunków (tab. 2).  

Eudominanci stanowili 65,8%, natomiast subdominanci stanowili 34,2% całości materiału. 

Dominantów i recedentów nie stwierdzono. Do eudominantów zaliczono: Limnephilus flavi-

cornis, Triaenodes bicolor. Grupa subdominantów okazała się liczniejsza należały do niej: 

Anabolia laevis, Limnephilus auricula, Limnephilus decipiens, L. griseus, L. juv., L. politus, 

L. stigma, Oecetis furva, Oecetis sp., Oecetis tripunctata, Phryganeidae sp. indet.. 

 

Rysunek. 4. Struktura dominacji gatunków Trichoptera w zbiorniku Relax2 

Struktura dominacji w zbiorniku 
Relax2

eudominanci dominanci 
 

 

W astatycznych zbiornikach Jarot odnotowano występowanie 67 osobników należą-

cych do 7 gatunków. Do eudominantów zaliczono jeden takson Limnephilus stigma. Stanowił 

on 76% całości materiału. Wśród dominantów zaobserwowano obecność: Limnephilus auri-

cula i Limnephilus griseus. Subdominanci stanowili 9% , natomiast najmniejszy udział pro-

centowy przypadł grupie recedentów (3%). Do subdominantów zaliczono: Grammotaulius 

nitidus i Limnephilus flavicornis, a do recedentów: Anabolia brevipenis i Limnephilus sp. 

W okresowych zbiornikach przy ulicy Żołnierskiej stwierdzono obecność 16 osobni-

ków należących do 4 gatunków. Najliczniejszym okazał się Limnephilus griseus (9 osobni-

ków). Zbiorniki te, charakteryzowały się ubogą trichopterofauną, zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym. 

Zauważa się, że trwałe zbiorniki cechują się zwiększonym zróżnicowaniem gatunko-

wym, wysoką liczebnością osobników w porównaniu do okresowych. 
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Charakterystyka rozmieszczenia siedliskowego 
 

W strefie elodeidów zbiornika Relax 1 odnotowano 73 osobniki należące do 17 gatun-

ków (tab. 3.). Najliczniej występował Limnephilus sp.(20), licznie Triaenodes bicolor (17), 

natomiast mniej licznie występowały Tricholeiochiton fagesii, Cyrnus insolutus, Limnephilus 

nigriceps, Oecetis furva, Agraylea sexmaculata, Limnephilus stigma, Athripsodes aterrimus, 

Phryganea grandis, Oecetis tripunctata Holocentropus stagnalis, Limnephilus flavicornis 

Agrypnia pagetana. Można stwierdzić, że największą różnorodnością gatunkową charaktery-

zował się zbiornik Relax1, a szczególnie jego strefa helofitów. W strefie tej zanotowano 

obecność 62 osobników należących do 19 gatunków, najliczniej występował Limnephilus 

stigma (16), licznie Limnephilus sp., natomiast mniej licznie Triaenodes bicolor, Trichole-

iochton fagesii, Agraylea sexmaculata, Agrypnia varia.  
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Tabela. 2. Ogólna charakterystyka statystyczna zebranego materiału oraz rozmieszczenia larw 
w siedliskach. 

GATUNEK N D osoka turzyce trzciny opadłe 
liście 

Spha-
gnum 

rdestni-
ca rzęsa 

Agrypnia pagetana 2 0,7 1 1      
Agraylea sexmaculata 7 2,6 3 4      
Agrypnia sp. 2 0,7  2      
Agrypnia varia 6 2,2   2     
Anabolia brevipenis  1 0,4        
Anabolia laevis 2 0,7  1  1    
Athripsodes aterrimus 4 1,5 2  1     
Cyrnus insolutus 4 1,5 4       
Glyphotaelius pellucidus 2 0,7   2     
Grammotaulius nitidus 5 1,8  2      
Holocentropus dubius 2 0,7   1     
Holocentropus stagnalis 1 0,4 1       
Limnephilus auricula 9 3,3  1   1   
Limnephilus decipiens 4 1,5   2   1  
Limnephilus flavicornis 24 8,8 6 11 1 2    
Limnephilus griseus 14 5,1  1   1   
Limnephilus juv. 37 13,6 21  14     
Limnephilus lunatus 1 0,4  1      
Limnephilus nigriceps 7 2,6 4       
Limnephilus politus 11 4  2      
Limnephilus stigma 70 25,6 2 1 16 9 3  3 
Limnephilus vittatus 1 0,4        
Oecetis furva 4 1,5 3 1      
Oecetis sp. 5 1,8  2      
Oecetis tripunctata 1 0,4 1       
Phryganea bipunctata 1 0,4        
Phryganea grandis 1 0,4 1       
Phryganea sp. 1 0,4        
Phryganeidae sp. indet. 1 0,4        
Triaenodes bicolor 31 11,4 21 2 1   2  
Tricholeiochiton fagesii 12 4,4 7 4      
Liczba gatunków   14 15 9 3 3 2 1 
Liczba larw 273  77 36 40 12 5 3 3 

Wskaźnik naturalności, Wne dla fauny drobnych zbiorników 
Wns 8,14 8,56 6,67 2 1,67 8 2 
Wni 7,01 9,67 3,6 2 1,8 8 2 

Wskaźnik naturalności, Wne dla fauny torfowisk niskich 
Wns 3,62 4,33 3,89 16 16 1,5 16 
Wni 1,92 3,5 7,48 16 16 1,5 16 

 

W zbiorniku Relax2 zanotowano największą liczbę osobników, a także stwierdzono 

występowanie największej różnorodności gatunkowej w strefie helofitów w odróżnieniu do 

zbiornika Relax1. Najliczniej występującym gatunkiem okazał się Limnephilus flavicornis, 

mniej licznie występowały: Triaenodes bicolor, Limnephilus politus, Anabolia laevis. Nato-
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miast w strefie elodeidów odnotowano występowanie trzech gatunków: Limnephilus flavicor-

nis, Limnephilus decipiens, Triaenodes bicolor. Najliczniej występował Limnephilus flavicor-

nis (5). 

Porównując strefy helofitów tych dwóch zbiorników zauważa się pewne różnice doty-

czące, zarówno składu gatunkowego jak i liczebności osobników Trichoptera. Można stwier-

dzić, że preferującym tę strefę, jest gatunek z rodziny Limnephilidae: Limnephilus flavicornis, 

i jeden gatunek z rodziny Leptoceridae: Triaenodes bicolo. Jednak stwierdza się występowa-

nie większej liczby gatunków w strefie helofitów zbiornika Relax1.  

Porównując strefy elodeidów zbiornika Relax1 i zbiornika Relax2 stwierdza się, że 

bogatsza fauna zamieszkuje strefę elodeidów zbiornika Relax1, gdzie najliczniej występowały 

dwa taksony: Triaenodes bicolor (17 osobników) i Limnephilus sp. (20 osobników). 

Analizując dany materiał stwierdza się występowanie pewnych gatunków Trichoptera we 

wszystkich strefach litoralu zbiorników śródmiejskich, są to: Limnephilus flavicornis i  Triae-

nodes bicolor.   

Największa liczbę taksonów zanotowano w zbiorowisku z osoką - 77 osobników nale-

żących do 14 gatunków (rys. 5.). Najliczniejszym okazał się Limnephilus sp. (21) i Tri-

aenodes bicolor (21). Wśród strefy przybrzeżnej z trzciną i pałką wodną dominował takson 

Limnephilus stigma (16). Zbiorowisko turzyc i zalanych wodą traw charakteryzowało się 

obecnością 36 osobników Trichoptera należących do 15 gatunków (rys. 5.). Największą li-

czebnością odznaczył się Limnephilus flavicornis (11). W zbiorowisku osoki zaobserwowano 

występowanie przedstawicieli wszystkich rodzin objętych badaniami tej pracy. W zalanych 

wodą trawach i turzycach nie stwierdzono obecności gatunków z rodziny Polycentropodidae, 

natomiast wśród trzcin nie odnotowano bytowania osobników należących do rodziny Hydrop-

tilidae.  

Znacznie mniej osobników występowało w siedlisku opadłych liści (12), odnotowano 

w nim obecność 3 taksonów należących do rodziny Limnephilidae, z których najliczniej wy-

stępował Limnephilus stigma (9). Gatunkiem występującym we wszystkich siedliskach 

(oprócz zbiorowiska rdestnic) w różnie jedynie ilościach był Limnephilus stigma. Można 

stwierdzić, że gatunek ten charakteryzuje się szerokimi preferencjami siedliskowymi.  
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Rys. 5. Siedliskowe rozmieszczenie larw Trichoptera w zbiorniku śródmiejskim 
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osoka turzyce trzciny opadłe liście Sphagnum rdestnica rzęsa

 
Najuboższymi siedliskami pod względem ilości i  jakości gatunków i osobników były: 

zbiorowisko rdestnicy, zbiorowisko Sphagnum, zbiorowisko rzęsy, gdzie występowały poje-

dyncze osobniki Limnephilus stigma.  

 
 
Podobieństwa faunistyczne gatunków Trichoptera między siedliskami 
 

W oparciu o formułę jakościową Jaccarda wyliczono podobieństwa pomiędzy siedli-

skami, a wnioski przedstawiono w postaci najkrótszego dendrytu (rys. 6.). Stwierdzając 

uprzednio fakt o grupowaniu wyróżnionych siedlisk, można tu wymienić trzy grupy zbioro-

wisk. 
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Rys. 6.   Dendryt podobieństw faunistycznych między siedliskami (formuła jakościowa) 

 
Największe podobieństwo wystąpiło pomiędzy zbiorowiskiem rzęsy i opadłych liści 

(100%), mniejsze między zbiorowiskiem turzyc i osoki (30%), a nieco mniejsze pomiędzy 

zbiorowiskiem rdestnicy, trzciny z pałką wodną (23%). Analiza porównawcza tych zgrupo-

wań wykazała, iż ugrupowania te charakteryzują się stosunkowo niewielką odrębnością. 

W oparciu o formułę ilościową Bray-Curtis`a wyliczono podobieństwa pomiędzy wy-

różnionymi siedliskami, a wyniki przedstawiono w postaci najkrótszego dendrytu (Rys. 7.). 

Można stwierdzić, że wyraźnie zaznacza się ich grupowanie. Największe podobieństwo za-

znaczyło się pomiędzy zbiorowiskiem rzęsy i Sphagnum (70%), a zbiorowiskiem z opadłymi 

liśćmi (40%) , natomiast nieco mniejsze między zbiorowiskiem trzciny, pałki wodnej i osoki 

(30%), a zbiorowiskiem turzyc (10%). Najbardziej odrębnym faunistycznie okazało się siedli-

sko rdestnicy.  
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Rys. 7.  Dendryt podobieństw faunistycznych między siedliskami (formuła ilościowa) 

 

 
 
 
Wskaźnik naturalności 

Dla ilościowej oceny specyficzności fauny chruścików badanych zbiorników wyliczo-

no wskaźniki naturalności z uwzględnieniem różnych siedlisk. 

Wartość wskaźnika mieści się w przedziale od 0 do 16. Jego największa wartość 

świadczy o tym, że dany zbiornik jest najbardziej naturalny.  

Z przeprowadzonych badań wynikało, że najbardziej naturalnym (najbardziej specy-

ficznym dla fauny drobnozbiornikowej) siedliskiem dla drobnych zbiorników było zbiorowi-

sko zalanych wodą turzyc i traw (Wns=8,56; Wni=9,67). Innym siedliskiem charakterystycz-

nym dla drobnych zbiorników było zbiorowisko z osoką (Wns=8,14; Wni=7,01). Natomiast 

dla fauny specyficznej dla torfowisk niskich (zbiorniki okresowe) najbardziej naturalnym 

siedliskiem były zbiorowiska: z rzęsą (Wns=16; Wni=16), Sphagnum (Wns=16;Wni=16); 

siedlisko opadłych liści (Wns=16; Wni=16) (tab. 1.) 

Po określeniu wskaźnika naturalności zarówno dla drobnych zbiorników jak i dla tor-

fowisk niskich stwierdzono, że zbiorniki: Relax1 i Relax2 charakteryzują się trwałością, na-

tomiast zbiorniki Jarot i zbiornik przy ulicy Żołnierskiej odznaczają się astatycznością. Dla 

torfowisk niskich wskaźnik naturalności tych dwóch zbiorników okresowych był wysoki, a 
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zbiorników stałych niski (tab.1.). Dla drobnych zbiorników sytuacja przedstawia się odwrot-

nie (tab.1.). 

 

 

STREFA HELOFITÓW 

W siedlisku roślin wynurzonych można wyróżnić płytszą strefę szuwarów (głównie 

turzycowych) oraz głębszą strefę oczeretów z trzciną, pałką wodną i oczeretem jeziornym, 

strefę dna mulistego, strefę dna z detrytusem, strefę opadłych liści. 

szuwary: 

W zalanych wodą trawach i turzycach spotykano: Agraylea sexmaculata, Agrypnia 

pagetana, Agrypnia sp., Grammotaulius nitidus, Limnephilus lunatus, Limnephilus stigma, 

Oecetis sp., Triaenodes bicolor, Tricholeiochiton fagesii, Anabolia laevis, Limnephilus auri-

cula, Limnephilus flavicornis, Limnephilus politus, Oecetis furva.  

 

trzcina, pałka wodna: 

W siedlisku trzciny i pałki wodnej odnotowano występowanie: Agrypnia varia, 

Athripsodes terrimus, Glyphotaelius pellucidus, Holocentropus dubius, Limnephilus deci-

piens, Limnephilus flavicornis, Limnephilus sp., Limnephilus stigma, Triaenodes bicolor. 

a

opadłe liście: 

Gromadzące się resztki organiczne są słabo zasiedlone przez chruściki. W wyniku przepro-

wadzonych badań stwierdzono występowanie wśród opadłych liści Limnephilus stigma, Lim-

nephilus flavicornis, Anabolia laevis. 

dno muliste: 

Wśród helofitów dna mulistego dominują rozdrabniacze z rodziny Limnephilidae: L

lus flavicornis, Limnephilus stigma. 

imnephi-

Dno z detrytusem: 

W siedlisku tym odnotowano występowanie Limnephilus stigma. 

 

STREFA ELODEIDÓW 

Do siedlisk roślinności zanurzonej zaliczono zbiorowiska: rdestnic, osoki, rzęsy, dna muliste-

go 

osoka: 

W zbiorowisku osoki zanotowano występowanie: Agraylea sexmaculata, Agrypnia pagetana, 

Athripsodes aterrimus, Holocentropus stagnalis, Limnephilus flavicornis, Limnephilus sp., 
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Limnephilus nigriceps, Limnephilus stigma, Oecetis furva, Oecetis tripunctata, Phryganea 

grandis, Triaenodes bicolor, Tricholeiochiton fagesii. 

Rdestnica:   

Wśród rdestnic odnotowano występowanie: Limnephilus decipiens, Triaenodes bicolor. 

Rzęsa:  

W zbiorowisku rzęsy stwierdzono występowanie Limnephilus stigma. 

Dno muliste:  

Wśród elodeidów dna mulistego odnotowano występowanie Limnephilus stigma. 

 

 

Tabela 3.  Rozmieszczenie siedliskowe larw w zbiorniku Relax 1 i Relax 2 
 

Relax 1 Relax 2 
Takson 

Strefa 
helofitów 

Strefa 
elodeidów 

Strefa 
helofitów 

Strefa 
elodeidów 

1 Agraylea  sexmaculata 4 3   
2 Agrypnia pagetana 1 1   
3 Agrypnia sp. 2    
4 Agrypnia varia 2    
5 Anabolia laevis   2  
6 Athripsodes aterrimus 1 2   
7 Cyrnus insolutus  4   
8 Glyphotaelius pellucidus 2    
9 Holocentropus dubius 1    
10 Holocentropus stagnalis  1   
11 Limnephilus auricula   1  
12 Limnephilus decipiens 2   1 
13 Limnephilus flavicornis 1 1 13 5 
14 Limnephilus griseus   1  
15 Limnephilus juv. 15 20 1  
16 Limnephilus lunatus 1    
17 Limnephilus nigriceps 2 4   
18 Limnephilus politus   2  
19 Limnephilus stigma 16 2   
20 Oecetis furva  3 1  
21 Oecetis sp. 2  1  
22 Oecetis tripunctata  1   
23 Phryganea grandis  1   
24 Phryganeidae sp.indet.   1  
25 Triaenodes bicolor 6 17 4 4 
26 Tricholeiochiton fagesii 4 7   
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Współwystępowanie gatunków Trichoptera w zbiornikach 

 

Współwystępowanie gatunków w zbiornikach wyliczono wg formuły Bray-Curtis`a, a 

wyniki zestawiono w najkrótszym dendrycie (rys.8.). 
W klasie współwystępowań na poziomie 47%-60% wyodrębniono cztery zgrupowa-

nia: 

M1-Phryganeidae sp. indet., Oecetis tripunctata (występują na poziomie 100%), na niższym 

poziomie współwystępowania (ok. 66%) dołączyła do nich Anabolia laevis. 

M2-Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, na poziomie 50% przyłącza się Grammotau-

lius nitidus, a na poziomie20% Limnephilus flavicornis. Do zgrupowania tego należy również 

Anabolia brevipenis, występująca na poziomie ok. 10%. 

M3- do tego zgrupowania należą dwa podzgrupowania: M3a i M3b między, którymi wystę-

pują pewne relacje.  

M3a-Tricholeiochiton fagesii, Limnephilus politus 

M3b-Triaenodes bicolor, Limnephilus sp. 

Na niższym poziomie współwystępowania (ok.42%) dołączył do tego zgrupowania jeden tak-

son Limnephilus stigma. 

Czwarte zgrupowanie liczy 17 taksonów, w którym można wyróżnić dwa podzgrupowania. 

M4a-Phryganea sp., Phryganea grandis, Phryganea bipunctata, Limnephilus lunatus, Holo-

centropus stagnalis. W dendrycie podobieństw na poziomie 100% wyodrębniły się wszystkie 

te gatunki. Dołącza do nich na niższym poziomie współwystępowania (ok.65%) zgrupowanie: 

Holocentropus dubius, Grammotaulius pellucidus, Agrypnia sp. i Agrypnia pagetana, charak-

teryzujące się również 100-u % podobieństwem. 

M4b-Do tego podzgrupowania należą trzy pary taksonów, występujące w dendrycie podo-

bieństw na poziomie 100%: Oecetis furva i Limnephilus decipiens. Na niższym poziomie 

współwystępowania (powyżej 80%) nawiązuje do nich Oecetis sp. Druga para osobników to : 

Cyrnus insolutus i Athripsodes aterrimus, a trzecia para to: Limnephilus nigriceps i Agraylea 

sexmaculata, na niższym poziomie współwystępowania (ok.92%) nawiązuje do nich Agryp-

nia varia. 

Wyraźnie zaznacza się grupowanie gatunków z rodziny Limnephilidae i Phryganeidae. Naj-

bardziej odrębnym gatunkiem okazał Limnephilus vittatus, z tego względu iż jest on gatun-

kiem charakterystycznym dla zbiorników astatycznych, torfowiskowych. Występował on na 

najniższym poziomie współwystępowania gatunków w zbiornikach. 
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 Rysunek 8. Dendryt współwystępowań gatunków w zbiornikach   
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.Rysunek 9. Dendryt współwystępowań gatunków w siedliskach 
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Współwystępowanie gatunków Trichoptera w siedliskach 

Współwystępowanie gatunków w siedliskach wyliczono wg formuły Bray-Curtis, a 

wyniki zestawiono w najkrótszym dendrycie (rys.9.). W klasie współwystępowań powyżej 

50% wyodrębniono sześć zgrupowań. W pierwszym zgrupowaniu wyróżniono następujące 

gatunki chruścików: Holocentropus dubius, Limnephilus decipiens, Glyphotaelius pellucidus, 

Agrypnia varia. W klasie podobieństw na poziomie 100% wyodrębniono parę taksonów: Gly-

photaelius pellucidus i Agrypnia varia. 

Na poziomie współwystępowań powyżej 70% wyodrębniono jeden gatunek Trichop-

tera: Limnephilus decipiens. W drugim zgrupowaniu wyróżniono trzy „podgrupy”: 2a-

Limnephilus griseus, Limnephilus auricula; 2b-Oecetis sp., Limnephilus politus, Grammotau-

lius nitidus, Agrypnia sp., 2c-Limnephilus lunatus, Anabolia laevis, Agrypnia pagetana. W 

zgrupowaniu tym, zauważa się obecność dwóch gatunków typowo wiosennych: Limnephilus 

griseus, Limnephilus auricula, które wiosną kończą swój rozwój i opuszczają zbiorniki. Jest 

to przystosowanie, które pozwala na unikanie drapieżniczej, letniej presji ryb. 

W dendrycie podobieństw na poziomie 100% wyodrębniły się wszystkie gatunki nale-

żące do trzeciego zgrupowania, a mianowicie: Phryganea grandis, Oecetis tripunctata, Holo-

centropus stagnalis. W czwartym zgrupowaniu wyróżniono: Oecetis furva, Limnephilus ni-

griceps, natomiast na poziomie powyżej 50% wyodrębniono Athripsodes aterrimus.  

Na poziomie powyżej 50% odnotowano podobieństwa pomiędzy parą taksonów: 

Oecetis furva i Limnephilus nigriceps, a Athripsodes aterrimus. W klasie współwystępowania 

na poziomie 70% wyróżniono dwa gatunki należące do 5 zgrupowania: Triaenodes bicolor i 

Limnephilus sp. 

W dendrycie współwystępowań na poziomie powyżej 70% wyodrębniono 6 zgrupowanie 

zawierające gatunki chruścików z rodziny Hydroptilidae i Limnephilidae: Tricholeiochiton 

fagesii, Agraylea sexmaculata i Limnephilus flavicornis. W dendrycie współwystępowań na 

poziomie powyżej 70% wyróżniono parę taksonów: Tricholeiochiton fagesii i Agraylea 

sexmaculata. Na poziomie powyżej 50% wyodrębniono jeden gatunek: Limnephilus flavicor-

nis. Zaznacza się grupowanie gatunków powiązanych z siedliskami strefy helofitowej zbior-

nika Relax1-zgrupowanie M1, strefy helofitowej zbiornika Relax2-zgrupowanie M2, strefy 

elodeidowej zbiornika Relax1-zgrupowanie M3, dwóch stref obu zbiorników- zgrupowania: 

M4 i M5. 

Takie wyodrębnianie zgrupowań należałoby traktować jako grupowanie gatunków 

związanych między innymi z danym typem siedliska 
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Podsumowanie charakterystyk siedliskowego rozmieszczenia 
 

Przeprowadzone analizy rozmieszczenia siedliskowego (wymienic jakie, dominajcę, 

wspołwystepowania gatunków, wskaźniki natutralności powołując se na tabel i ryciny) 

Pozwalają podsumować charakteryustyki siedliskowego rozmieszczenia larw chruści-

ków w formie rysunku. Wyodrebnionym, dominującycm siedliskom przyporządkowano cha-

rakterystyczne i najliczniejsze gatunki chruscików.  

W zbiorniki Relax 1 można wyodrebnić zgrupoiwania zawierające gatunki specyficz-

ne (np. Holocentropus ) związane z pojedynczymi siedliskami (np. Holocentropus i Trichole-

iochiton z siedliskiem osoki). Niektóer gatunbki obecne są w wielu siedliskach. Przykładem 

może być Limnephilus stigma, zaznaczony w prawie wszystkich zgrupowaniach (rys. xxx) 
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Dyskusja 
Do tej pory badano faunę chruścików w zbiornikach nad Skandą, na terenie Lasu 

Miejskiego i w zbiornikach śródmiejskich Olsztyna i stwierdzono, że jeśli chodzi o strukturę 

ilościową zebranego materiału i dominację w zbiorniku nie odbiegają od siebie. 

W badanych zbiornikach nad Skandą (Maszczak 1999) stwierdzono występowanie 12 

gatunków Trichoptera, w tym 8 wspólnych z taksonami wykazanymi w zbiornikach objętych 

badaniami w niniejszej pracy, natomiast w zbiornikach na terenie Lasu Miejskiego odnoto-

wano występowanie 8 gatunków chruścików, w tym 4 wspólne ze zbiornikami na których 

odbywały się badania. Rozpatrując strukturę dominacji tych zbiorników można stwierdzić, iż 

we wszystkich przypadkach eudominantem okazał się Limnephilus stigma. Odznaczał się 

największą liczebnością.  

Spośród 17 rodzin Trichoptera obecnych w Polsce w zbiornikach nad Skandą i Lasu 

Miejskiego stwierdzono występowanie przedstawicieli 3 rodzin: Limnephilidae, Phrygane-

idae i Leptoceridae (Maszczak 1999), w odróżnieniu od zbiorników śródmiejskich (Relax1, 

Relax2, zbiorniki okolic Jarot, zbiorniki przy ulicy Żołnierskiej) gdzie stwierdza się obecność 

przedstawicieli 5 rodzin (Limnephilidae, Leptoceridae, Phryganeidae, Polycentropodidae, 

Hydroptilidae). Stwierdza się, że we wszystkich tych zbiornikach najliczniej reprezentowana 

była rodzina Limnephilidae, na terenie zbiorników nad Skandą odnotowano występowanie 8 

gatunków, na terenie Lasu Miejskiego 5 gatunków, natomiast w zbiornikach objętych bada-

niami w tej pracy stwierdzono występowanie 12 taksonów.  

Gatunkami wspólnymi dla wszystkich zbiorników okazały się: Limnephilus stigma, 

Limnephilus flavicornis, Glyphotaelius pellucidus. Taksonami występującymi wyłącznie nad 

Skandą i na terenie Lasu Miejskiego były: Ironoguia dubia, Leptocerus tineiformis, Tricho-

stegia minor. Zbiorniki te jednak posiadały gatunki Trichoptera specyficzne tylko dla nich. 

Gatunkiem złowionymi wyłącznie w zbiorniku nad Skandą był Anabolia sp. Dla zbiorników 

śródmiejskich objętych badaniami w niniejszej pracy wyłącznymi gatunkami były: Agraylea 

sexmaculata, Agrypnia sp., Agrypnia varia, Anabolia brevipenis, Anabolia laevis, Cyrnus 

insolutus, Grammotaulius nitidus, Holocentropus dubius, Holocentropus stagnalis, Limnephi-

lus decipiens, Limnephilus juv., Limnephilus lunatus, Limnephilus politus, Oecetis furva, 

Oecetis sp., Oecetis tripunctata, gatunki z rodzaju Phryganea, Triaenodes bicolor, Trichole-

iochiton fagesii.  

Taka struktura dominacji może świadczyć o odmiennych wymaganiach siedliskowych 

taksonów w nich występujących. 
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Gatunki Trichoptera występujące we wszystkich typach zbiorników zarówno w okre-

sowych jak i w stałych, które były objęte badaniami, można uznać za gatunki wyróżniające 

się szerokimi preferencjami siedliskowymi. Takim gatunkiem jest Limnephilus stigma, nale-

żący do eudominantów. Na tej podstawie można wnioskować, że gatunek ten charakteryzuje 

się wysoką adaptacją do życia w siedliskach różnych typów środowisk. Pokusić się można o 

stwierdzenie mówiące, że obecność tych samych gatunków (Limnephilus stigma) we wszyst-

kich typach zbiorników wskazuje na ich eurytopowość. 

Porównując zgrupowania gatunków w różnych strefach litoralu okazuje się, że ugru-

powania drobnych zbiorników śródmiejskich zasadniczo odbiegają od jezior. Być może ma to 

związek ze strefami występującymi w tych zbiornikach, polegają one na tym, że w litoralu 

jezior wykazywane są trzy typy siedlisk: najpłytszego litoralu, helofitów i elodeidów, nato-

miast w drobnych zbiornikach brak jest siedliska najpłytszego litoralu niezarośniętego. Roz-

mieszczenie gatunków Trichoptera zarówno w drobnych zbiornikach stałych i okresowych 

jak i w jeziorach związane jest z tymi strefami. Tylko nieliczne mogą występować w dwóch 

lub w trzech. Wydaje się, że liczba gatunków występujących w konkretnym zbiorniku zależna 

jest przede wszystkim od wykształcenia stref i liczby różnych siedlisk, bowiem największą 

liczbę gatunków stwierdzono w jeziorach Pojezierza Mazurskiego (92). 

Analiza struktury dominacji w siedliskach pozwoliła wyróżnić zgrupowania gatun-

ków, które je preferowały. Zauważono, że strefa helofitów zarówno w jeziorach jak i w drob-

nych zdominowana jest przez większą liczbę gatunków Trichoptera. Do gatunków preferują-

cych obie strefy tych zbiorników należą: Argaylea sexmaculata, Agrypnia pagetana, Athrip-

sodes aterrimus, Triaenodes bicolor, Limnephilus flavicornis. Właściwe będzie porównanie 

drobnych zbiorników śródmiejskich z jeziorami eutroficznymi, które należą do najczęściej 

spotykanych i które są najlepiej poznane. Do tego typu jezior należą m.in.: jez. Skanda, jez. 

Wulpińskie, jez. Warchałdzkie, jez. Mikołajskie, jez. Bełdany, jez. Lisunie, jez. Kotek, jez. 

Głębokie (Czacorowski 1998).  

W strefie elodeidów w obu typach zbiorników odnotowano liczne występowanie 

dwóch gatunków: Athripsodes aterrimus, Triaenodes bicolor. W jeziorach tych spotykano 

także  gatunki drobnozbiornikowe:  Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus 

vittatus, Limnephilus stigma, Glyphotaelius pellucidus, które ogólnie są rzadkimi taksonami 

w tego typu zbiornikach. 

Porównując strefy elodeidów tych akwenów stwierdza się występowanie gatunków 

specyficznych dla danego rodzaju zbiornika, dla jeziora eutroficznego- Cyrnus flavidus (wy-
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stępował najliczniej), Cyrnus crenaticornis, a dla badanego zbiornika śródmiejskiego: Limne-

philus sp., Triaenodes bicolor, Limnephilus flavicornis. 

Jednym z dobrze zbadanych jezior eutroficznych, jest jezioro Skanda, które ma cha-

rakter przymiejski. Analiza porównawcza zgrupowań gatunków wykazała, iż ugrupowanie 

jeziora Skanda wyraźnie odbiega od ugrupowania drobnych zbiorników śródmiejskich, któ-

rych badania zostały wykazane w niniejszej pracy. To stwierdzenie oparte jest na występowa-

niu odmiennego charakteru siedliskowego.  

Zgrupowania gatunków w obu typach zbiorników wyraźnie zaznaczały się na różnych 

poziomach. W jeziorze Skanda nie stwierdzono obecności zgrupowań gatunków na poziomie 

100%. 

Analiza porównawcza zgrupowań gatunków w dendrycie współwystępowań gatunków 

w siedliskach wykazała, iż ugrupowania zbiornika koło Żabiego Rogu wyraźnie odbiegają od 

zbiorników śródmiejskich poza jednym wyjątkiem w postaci pary taksonów: Limnephilus 

nigriceps i Oecetis furva. W przypadku zbiorników śródmiejskich to ugrupowanie wyodręb-

niło się na dość wysokim poziomie współwystępowania (70%), natomiast jeśli chodzi o zani-

kający zbiornik koło Żabiego Rogu to samo ugrupowanie wystąpiło na niższym poziomie 

(powyżej 30%). 

Zauważono, że jeden z taksonów Limnephilus stigma w obu typach zbiorników cha-

rakteryzował się najniższym współwystępowaniem.  

Wiadomo, że w zbiornikach tych zarówno drobozbiornikowych jak i jeziornych wy-

stępują zgrupowania zawierające gatunki typowe dla wiosennych zbiorników astatycznych 

którymi są: Limnephilus griseus i Limnephilus auricula.  

Ogólnie zarówno w jeziorach eutroficznych jak i w badanych drobnych zbiornikach 

śródmiejskich, fauna jakościowo i ilościowo jest bogata, liczne są gatunki strefy helofitowej 

jak i elodeidowej.  

Analiza rozmieszczenia siedliskowego w drobnych zbiornikach śródmiejskich wyka-

zała, że w strefie szuwarowej (helofitowej) zanotowano większą różnorodność gatunkową 

chruścików, w porównaniu do strefy elodeidowej. To samo zauważono w zanikającym zbior-

niku koło Żabiego Rogu (Czachorowski i Kurzątkowska 1995). Rozpatrując liczebność osob-

ników Trichoptera w poszczególnych siedliskach wymienionych stref drobnozbiornikowych 

stwierdza się, że najbogatsze pod względem liczebności i różnorodności gatunków było sie-

dlisko strefy elodeidowej- zbiorowisko osoki, w odróżnieniu do zbiornika koło Żabiego Ro-

gu, gdzie największa dominacja miała miejsce w siedliskach strefy helofitowej- trzcinach i 

wśród grążeli. 
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Właściwe jest porównanie drobnych zbiorników śródmiejskich do starorzeczy. tri-

chopterofauna starorzeczy badana była głównie w dolinie Biebrzy i Narwi oraz w południo-

wo-wschodniej Polsce (Czachorowski 1998).  

Starorzecza nie należą do zbiorników typowo jeziornych, jednak pod względem wiel-

kości i siedliskowej struktury przypominają jeziora. Do gatunków występujących w obu ty-

pach zbiorników należą: Agrypnia pagetana, Anabolia brevipennis, Anabolia laevis, Athrip-

sodes aterrimus, Grammotaulius nitidus, Holocentropus dubius, Holocentropus stagnalis, 

Limnephilus decipiens, Limnephilus nigriceps, Limnephilus politus, Limnephilus lunatus, 

Limnephilus auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus, Limne-

philus flavicornis, Phryganea bipunctata, Triaenodes bicolor. Gatunkami złowionymi wy-

łącznie w starorzeczach okazały się m.in.: Ecnomus tenellus, Erotesis baltica, Mystacides 

azurea, Mystacides longicornis, Chaetopteryx villosa, Hydropsyche angustipennis, Oligotri-

chia striata.  Gatunkami typowymi dla jezior są: Athripsodes aterrimus, Mystacides longicor-

nis, Triaenodes bicolor.  

Po przeprowadzonych analizach badanego materiału stwierdza się obecność bogatej 

fauny drobnozbiornikowej typowej dla strefy helofitów, najliczniej występowała grupa ga-

tunków z rodzaju Limnephilus.  

Biorąc pod uwagę strukturę ilościową Trichoptera wyróżniono trzy grupy ekologicz-

ne: gatunki eurytopowe (oportuniści- występujący najliczniej), których odpowiednikiem w 

jeziorach są limnefile (jeziorolubne, często i licznie występujące w jeziorach), gatunki wyspe-

cjalizowane (obligatoryjne dla drobnych zbiorników wodnych), którym w jeziorach odpowia-

dają limnebionty (gatunki jeziorne, wyłącznie lub głównie występujące w jeziorach) i gatunki 

rzadkie (przypadkowo występujące), których odpowiednikiem w trofii jeziornej są limnekse-

ny (przypadkowe w jeziorach). 

Po przeprowadzonej analizie zauważa się, że liczba gatunków rzadkich dla tych drob-

nych zbiorników jest liczbą wiodącą (13 gatunków) w porównaniu do gatunków eurytopo-

wych (10 gat.) i gatunków obligatoryjnych (7 gat.). Prawdopodobnie wynika to z migracyjno-

ści i przystosowania do bytowania w różnych siedliskach. Wiadomo po przeprowadzonych 

badaniach, że na rozmieszczenie chruścików w siedliskach  drobnych zbiorników ma wpływ 

zróżnicowanie siedliskowe. Stwierdzono wyraźne różnice w strukturze ilości grup ekologicz-

nych między strefami drobnych zbiorników.  

Najbardziej specyficzna (typowa) fauna drobnozbiornikowa zasiedla strefę helofitów, 

natomiast najwięcej gatunków przypadkowych (rzadkich) obecnych jest w strefie elodeidów. 

Gatunki chruścików, które są silniej związane z drobnymi zbiornikami, mogą decydować o 
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podobieństwach między nimi, natomiast na występowanie różnic wpływają gatunki przypad-

kowe. Wśród osobników przypadkowych drobnych zbiorników zróżnicowanie gatunkowe 

było największe, jednak gatunki tu występujące charakteryzowały się niewielką liczebnością. 

Zauważa się, że w jeziorach (Narckie, Warchałdzkie, Brajnickie, Skanda) gatunkowe zróżni-

cowanie było największe w strefie roślinności wynurzonej. Można stwierdzić, że gatunki te 

odznaczają się dużą migracyjnością i mogą być charakterystyczne dla drobnych zbiorników. 

W przypadku jeziora Skanda :Agrypnia obsoleta, który jest gatunkiem charakterystycznym 

dla drobnych zbiorników trwałych, a Grammotaulius signatipennis i Grammotaulius nigro-

punctatus typowe dla drobnych zbiorników okresowych. 

Gatunkami wyłącznymi dla drobnych zbiorników śródmiejskich były: Limnephilus 

auricula, Limnephilus griseus, Limnephilus vittatus, Grammotaulius nitidus, Anabolia brevi-

penis i Glyphotaelius pellucidus. Do gatunków typowo jeziornych obecnych w drobnych 

zbiornikach można zaliczyć: Athripsodes aterrimus, Triaenodes bicolor i gatunki z rodzaju: 

Agrypnia, Phryganea.  

Porównanie wartości wskaźników naturalności biocenoz daje możliwość zaobserwo-

wania dużych zmian antropogenicznych zachodzących na przestrzeni czasy, umożliwia kon-

trolowanie tych zmian w układzie ekologicznym. Wyższa wartość wskaźnika świadczy o tym, 

że zbiornik wodny jest najbardziej naturalny i charakteryzuje się najniższym stopniem od-

kształcenia od naturalności. 

Porównując strukturę ilościową Trichoptera w drobnych zbiornikach śródmiejskich: 

Relax1 i Relax2 z fauną zbiorników okolic jeziora Skanda i Lasu Miejskiego, zauważa się, że 

znaczna antropopresja ma miejsce w okolicach jeziora Skanda (103 osobniki), mniejsza w 

drobnych zbiornikach śródmiejskich (273), a nieznaczna w zbiornikach Lasu Miejskiego 

(470).  

Zaobserwowano, że w jednym zbiorniku mogą występować różne siedliska i chruści-

ki, które je preferują, a na różnicę w składzie gatunkowym całego zbiornika decydujący 

wpływ ma sąsiedztwo siedliskowe, jego niepowtarzalność, a także indywidualizm i różnorod-

ność tych siedlisk. 

Na podstawie prezentowanych badań można spróbować określić ogólny charakter 

fauny chruścików drobnych zbiorników śródmiejskich terenu Olsztyna i przedstawić podo-

bieństwa bądź różnice między drobnymi zbiornikami innych rejonów. 

Trichopterofauna drobnych zbiorników należy raczej do mniej poznanych i uboższych 

w porównaniu do jezior, gdzie fauna chruścików jest eurytopową i o szerokich zasięgach wy-

stępowania. Jednak po przeprowadzonych badaniach nad zbiornikami śródmiejskimi można 
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stwierdzić, iż charakteryzują się różnorodnością gatunkową, bogactwem siedliskowym, trwa-

łością istnienia. Zbiorniki te można uznać za zastępcze dla gatunków rzadkich i ginących ze 

względu na wystepowanie relatywnie dużej liczby gatunków przypadkowych w tym: Tricho-

leiochiton fagesii i Oecetis tripunctata.   
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Streszczenie 
 

Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego Trichoptera oraz roz-

mieszczenia siedliskowego larw w drobnych zbiornikach śródmiejskich. Teren badań stano-

wiły drobne zbiorniki: Relax1 (fot. 1.), Relax2 (fot. 2.), zbiorniki Jarot i przy ulicy Żołnier-

skiej. Wykorzystano także zbiory z lat 1987-1996 dotyczące zbiorników Relax1 i Relax2 

Badania nad trichopterofauną były prowadzone w 1999 roku, od kwietnia do grudnia. 

Materiał do badań obejmował 275 larw należących do 31 gatunków (tab. 2.). Analizowano 

skład ilościowy i jakościowy chruścików we wszystkich uwzględnionych siedliskach: osoka, 

zalane wodą turzyce i trawy, trzciny z pałką wodną, opadłe liście, Sphagnum, rdestnica, rzęsa, 

dno muliste, dno z detrytusem. 

Gatunkami najliczniej występującymi w zbiornikach śródmiejskich były: Limnephilus 

stigma (70 osobników), Limnephilus sp. (37) Triaenodes bicolor  (31), Limnephilus flavicor-

nis (24), Limnephilus griseus (14) (tab. 2.).  

Preferowały one siedliska: osoki, trzciny z pałką wodną. Najwięcej larw złowiono w 

siedlisu osoki –77 osobników należących do 14 gatunków, a najmniej w zbiorowisku rdestni-

cy i rzęsy po 3 osobniki (rys. 5.). Dla całego materiału ustalono klasy dominacji w drobnych 

zbiornikach śródmiejskich (tab. 2. ), wyróżniono wszystkie cztery klasy ze znaczną przewagą 

Limnephilus stigma (25,6%) i Limnephilus sp. (13,6%). 

Dowiedziono, iż liczba gatunków występujących w konkretnym zbiorniku zależna jest 

przede wszystkim od wykształcenia stref i liczby różnych siedlisk. 

Gatunki Trichoptera występujące we wszystkich typach zbiorników zarówno w okre-

sowych jak i w stałych, które były objęte badaniami, można uznać za gatunki wyróżniające 

się szerokimi preferencjami siedliskowymi.  

Stwierdza się, że obecność tych samych gatunków we wszystkich typach zbiorników 

wskazuje na ich eurytopowość. Takim gatunkiem okazał się Limnephilus stigma. 

Dokonano dokładnego opisu wszystkich złowionych taksonów, uwzględniając w nim: 

zasięg geograficzny, przystosowania, siedliska bytowania, trofię. Dodatkowo przeprowadzo-

no podział gatunków Trichoptera na: gatunki eurytopowe, wyspecjalizowane i przypadkowe 

(występujące w drobnych zbiornikach bardzo rzadko). 

Przeprowadzono analizę podobieństwa faunistycznego pomiędzy badanymi zbiorni-

kami, której wyniki przedstawiono w postaci najkrótszego dendrytu (rys.1, 2.). Analizowano 

również podobieństwa faunistyczne między siedliskami (rys.6, 7.). Dokonano także analizy 

współwystępowania pomiędzy gatunkami według formuły Bray-Curtisa. Na tej podstawie 
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wyróżniono 6 zgrupowań. Wszystkim oznaczonym taksonom tej pracy przyporządkowano 

wskaźniki znaczenia ekologicznego (Wze) dla drobnych zbiorników i dla torfowisk niskich 

(tab. 1.) Dokonano również obliczeń wskaźnika naturalności biocenoz dla siedlisk w celu 

oszacowania stopnia odkształcenia od naturalności (tab. 2).  

Na podstawie zebranych danych zaproponowano ogólny model  rozmieszczenia larw 

Trichoptera w drobnym zbiorniku śródmiejskim. Model ten tłumaczy duży indywidualizm 

faunistyczny poszczególnych zbiorników wodnych. 

Fauna w obrębie zgrupowań miejskich może nadal intrygować i stać się powodem do 

dalszych badań i analiz faunistycznych. 

Badania nad rozmieszczeniem larw chruścików w zbiornikach śródmiejskich otwierają 

większe możliwości dotyczące lepszego poznania fauny i scharakteryzowania jej pod wzglę-

dem ekologicznym. 
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