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1. Wstęp 

Według Słownika Języka Polskiego PWN (Szymczak 2002) miasto to „duży obszar 

intensywnie i planowo zabudowany, podlegający odrębnej administracji, będący skupiskiem 

ludności wykonującej zawody nierolnicze”. Obszary te zazwyczaj postrzegane są jako miejsca, 

w których żyje się lepiej. W dużych skupiskach ludności jest łatwiej o pracę, jest lepszy dostęp 

do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury. Skłania to ludzi do osiedlania się w miastach, co z kolei 

wpływa na wzrost ich obszaru i znaczenia. Pojawienie się dużych miast jest w przyrodzie 

zjawiskiem nowym i stosukowo szybkim (Luniak 1998). Obszary miejskie dynamicznie 

rozwijają się dopiero od początku XIX w. U progu tego okresu tylko nieliczne miasta w świecie 

przekraczały kilkaset tysięcy mieszkańców. Obecnie w największych miastach (Bombaj, Buenos 

Aires) liczba mieszkańców przekracza 12 milionów, a ich obszary wynoszą ponad 1000 km2 

(samo miasto Meksyk - 1500 km2). Rozrastające się miasta łączą się w aglomeracje, z których 

największe skupiają kilkadziesiąt milionów mieszkańców (aglomeracja bostońska – 48 mln, 

aglomeracja tokijska – 43 mln) i zajmują tysiące kilometrów kwadratowych (aglomeracja 

bostońska – 175 tys. km2). Zagęszczenie mieszkańców w tych olbrzymach może dochodzić, tak 

jak w Nowym Jorku, do ok. 10 tys. osób na kilometr kwadratowy (Wikipedia 2004).  

W Polsce w 1946 r. były 703 miasta, w których zamieszkiwało 31,8% ludności kraju. 

(Encyklopedia Multimedialna PWN 1999). W 2000 r. w naszym kraju było już 880 miast, 

których mieszkańcy stanowili 61,8 % ludności Polski a zajmowany przez nie obszar wynosił 

21094 km2 (6,7% terytorium Polski). Przeciętne polskie miasto zajmowało 24 km2 i liczyło ok. 

27 tys. mieszkańców (Polska Statystyka Publiczna 2004). Największe polskie aglomeracje: 

katowicka i warszawska liczą ok. 3 milionów mieszkańców. Podobnie więc jak na całym świecie 

również w Polsce wystąpił dynamiczny rozwój miast, w których obecnie mieszka większa część 

ludności kraju. Tendencja ta uległa zahamowaniu w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX w. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wzrost ludności miejskiej był dziesięciokrotnie 

mniejszy niż w latach osiemdziesiątych. Związane to było ze spadkiem przyrostu naturalnego 

i spadkiem migracji ludności wiejskiej (Polska Statystyka Publiczna 2004). Jednak mimo to, 

spodziewać się raczej należy dalszego rozwoju obszarów miejskich. 

Obszary zurbanizowane, w Polsce i na świecie, są więc istotnym składnikiem środowiska 

i w coraz większym stopniu decydują o obliczu naszego otoczenia. Znaczenie i wielkość tych 

obszarów najprawdopodobniej będą w przyszłości rosły. Wzrastającej roli miast towarzyszy 

coraz większe zainteresowanie funkcjonowaniem układów biocenotycznych w specyficznych 

warunkach miejskich. Badania środowiska przyrodniczego krajobrazów zurbanizowanych 
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dostarczają niezwykle ciekawej wiedzy ekologicznej i biologicznej. Na obszarach miast 

obserwować można reakcje organizmów na drastyczne zaburzenia siedlisk, procesy specjacji i 

wymierania gatunków. Znaczenie tych badań ma nie tylko wymiar ogólnopoznawczy, lecz 

również praktyczny. Wiedza o przyrodzie miast jest niezbędna do właściwego przestrzennego 

planowania miast, ochrony zdrowia mieszkańców, planowania ochrony gatunkowej zwierząt, 

polityki społecznej. Słowem bez znajomości przyrody miast niemożliwa jest realizacja zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Status ekologiczny i cechy środowisk zurbanizowanych 

Cechą środowisk miejskich jest niezwykle silna antropopresja. Czynnikiem dominującym na 

tych terenach jest człowiek i to on decyduje o strukturze i funkcjonowaniu systemów miejskich. 

Stają się one przez to specyficznymi obszarami, które wyraźnie różnią się od otaczających je 

terenów, choć często jednoznaczne ustalenie ich granic nie jest łatwe. Jednak pomimo 

wyraźnego wyodrębniania się miasta z otoczenia, jego status ekologiczny nie jest jednoznacznie 

ustalony. Może ono być traktowane jako spójny układ ekologiczny - ekosystem (Zimny 1976, 

Zimny 1994a) lub raczej jako zespół ekosystemów, które funkcjonują w pewnym stopniu 

niezależnie od siebie (Andrzejewski 1975, Banaszak i Kasprzak 1978). Trojan i Winiarska 

(2001) traktują miasto nawet jako archipelag izolowanych wysp siedliskowych. Wydaje się 

jednak, że status ekologiczny miasta najlepiej oddaje ponadekosystemowe pojęcie krajobrazu 

ekologicznego (Karolewski 1981). Według Zonnevelda przestrzenny i materialny wymiar 

rzeczywistości, będący kompleksowym systemem składającym się z form rzeźby, wód, 

roślinności, gleb, skał i atmosfery, stanowi odrębny krajobraz ekologiczny (Zonneveld 1990 za 

Richling i Solon 2002). Obszar miasta posiada specyficzną fizjonomię i tylko sobie właściwe 

cechy środowiskowe, przez co wyraźne wyodrębnia się ze swego otoczenia. Miasto można 

traktować jako odrębny typ krajobrazu ekologicznego, pomimo wieloznaczności i dużej 

dowolności w stosowaniu tego pojęcia. Jednocześnie pamiętać należy, iż jest to typ krajobrazu 

antropogenicznego, który różni się od krajobrazów naturalnych. Krajobraz naturalny składa się z 

ekosystemów, natomiast krajobraz miejski budują jednostki, które trudno nazwać pełnymi 

ekosystemami z uwagi na sztuczne pochodzenie, zasilanie z zewnątrz i słabą integrację 

(Karolewski 1981). Miasto jest więc specyficznym krajobrazem antropogenicznym. 

Jednoznaczne ustalenie granic tego krajobrazu jest trudne. Cempulik zwraca uwagę, że w 

dzisiejszych miastach zmniejsza się udział trwałej zabudowy a rozrastają się przedmieścia. 

Obecność trwałej zabudowy nie jest wystarczającym czynnikiem wyodrębniającym obszar 

miejski. Pod uwagę należy brać również inne cechy środowiskowe, zwłaszcza obecność dużej 

liczby ludzi i towarzyszących im zwierząt (Cempulik 2001). 
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Bez względu jednak na to za jaką jednostkę ekologiczną uznamy miasto, to jego powstanie i 

rozwój wiąże się z głębokimi przekształceniami i zaburzeniami środowiska. Organizmy żywe 

zasiedlające obszary zurbanizowane napotykają na wyjątkowy zespół cech środowiska, w 

którym czynniki techniczne dominują nad czynnikami przyrodniczymi (Zimny 1976). 

Zabiegi inwestycyjne prowadzą do niszczenia naturalnych zespołów roślin i zwierząt 

(Andrzejewski 1975). Najogólniej ujmując przekształcenia środowiska w krajobrazie miejskim 

wiążą się z kseryzacją i toksykacją środowiska (Banaszak i Kasprzak 1978, Zimny 1976). 

Klimat panujący w krajobrazie zurbanizowanym kształtowany jest głównie przez wielkie 

betonowe i asfaltowe powierzchnie i różni się znacznie od warunków naturalnych. Na terenach 

miejskich zmniejsza się ilość docierającego promieniowania słonecznego, zwiększa się 

natomiast zachmurzenie oraz częstość występowania burz, gwałtownych ulew i mgieł. Suma 

opadów deszczu w miastach jest wyższa niż na terenach naturalnych, jednak duże 

nieprzepuszczalne powierzchnie i system kanalizacji powodują szybki odpływ wód opadowych. 

Z tego powodu wilgotność w miastach jest mniejsza niż w środowiskach niezurbanizowanych. 

Ponadto liczne podziemne urządzenia przecinają warstwy wodonośne i obniżają poziom wód 

gruntowych. W miastach zmniejsza się prędkość i zmienia się kierunek wiatrów. Obszary 

miejskie stanowią enklawy ciepła w środowisku - temperatura na ich terenie jest wyższa niż na 

terenach niezurbanizowanych (ekstremalnie nawet o 120C), wolniej się nagrzewają i wolniej 

oziębiają (Banaszak 1998a, Karolewski 1981, Markowski i inni 1998, Pisarski i Trojan 1976a, 

1976b, Stopa-Boryczka, Kopacz-Lembowicz i Boryczka 1994, Zimny 1994b). 

Atmosfera, gleby i wody środowisk miejskich są silniej zanieczyszczone niż w 

środowiskach naturalnych. Gleby miast są glebami antropogenicznymi, o silnie zmienionych 

właściwościach fizyczno-chemicznych, alkalizacji oraz dużym nagromadzeniu pyłów 

komunalnych i przemysłowych, metali ciężkich i bitumin. Duży udział stanowią gleby nasypowe 

powstające po rozbiórce budynków (Banaszak 1998a, Pisarski i Trojan 1976b, Zimny 1994b). 

Istotnej przebudowie ulega szata roślinna miast, co wpływa z kolei na zasiedlające miasto 

populacje zwierzęce. Charakterystyczną cechą roślinności terenów miejskich jest duża 

mozaikowatość zespołów, które zajmują najczęściej niewielkie i izolowane obszary (trawniki, 

zieleńce, parki, cmentarze). Zbiorowiska roślinności miejskiej tylko w niewielkim stopniu 

powiązane są z naturalną florą. Skład tych zgrupowań jest zupełnie wyjątkowy, kształtowany 

przez człowieka i często niewłaściwy w stosunku do warunków siedliskowych. Wzrasta 

znacznie udział gatunków obcych, a zmniejsza się liczba gatunków autochtonicznych. Rośliny 

miejskie poddane są stresom wywoływanym silnym zanieczyszczeniem środowiska, co 

eliminuje gatunki wrażliwe (Andrzejewski 1975, Chojnacki i Sudnik-Wójcikowska 1994). 
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Charakterystycznymi cechami środowisk miejskich jest też duże rozdrobnienie siedlisk, 

ubóstwo naturalnych składników środowiska, zaśmiecenie, hałas, intensywny ruch miejski 

i nocne oświetlenie. Zwierzęta zasiedlające obszary zurbanizowane narażone są na silną presję 

ze strony ludzi, psów i kotów (Karolewski 1981, Luniak 1998, Markowski i inni 1998, Trojan i 

Winiarska 2001). Jednak nie wszystkie czynniki działają na niekorzyść organizmów 

zasiedlających miasto. W porównaniu ze środowiskami naturalnymi w miastach zmniejsza się 

presja ze strony naturalnych drapieżników. Dla populacji miejskich kręgowców korzystny jest 

przyjazny stosunek mieszkańców miast wobec zwierząt. Miasto obfituje w wolne, niezasiedlone 

nisze ekologiczne, kryjówki, miejsca lęgowe oraz środowiska ułatwiające przeżycie zimy. 

Pojawia się dodatkowa, bogata baza pokarmowa w postaci żywności i odpadków. Różnorodność 

siedliskowa terenów miejskich może być wyższa niż otaczających je obszarów naturalnych 

(Banaszak 1998a, Cierzniak 1998, Luniak 1998, Pisarski i Trojan 1976a, 1976b, Trojan i 

Winiarska 2001). 

Zmiany środowiska naturalnego zachodzą z różną intensywnością w różnych częściach 

miasta. Oczywistym jest, że największe przekształcenia zachodzą w centrach dużych miast, 

natomiast najmniejsze na ich obrzeżach. Błędem byłoby jednak traktowanie terenów 

podmiejskich jako środowisk o charakterze naturalnym. Ścierają się tutaj wpływy obszarów 

miejskich i otaczających je środowisk niezubrbanizowanych. Na obszarach podmiejskich działa 

więc specyficzna kombinacja czynników naturalnych i antropogenicznych. Strefę tą porasta 

charakterystyczna roślinność o dużej różnorodności (wyższej niż w mieście i obszarach 

niezurbanizowanych) i postępującej synantropizacji. Z jednej strony suburbia zasilane są przez 

miejskie odpady, zanieczyszczenia chemiczne, wyższą temperaturę i migrujące z miasta 

organizmy. Z drugiej strony występują tutaj organizmy przyciągane przez miasto, które jednak 

nie potrafią pokonać bariery urbanizacyjnej i pozostają na jego obrzeżach. Tereny podmiejskie 

różnią się więc zarówno od środowisk miejskich jak i naturalnych, a obraz ich zmian zależy 

zarówno od form użytkowania tych terenów, jak i ich historii (Karolewski 1981, 

McIntyre i inni 2001, Solon 1994, Zimny 1994b). 

 

Fauna miast 

Skład zoocenoz terenów miejskich zależy od migracji organizmów spoza terenów miejskich, 

warunków siedliskowych panujących w miastach, regulacji ekologicznej w składzie fauny oraz 

od procesów przystosowawczych organizmów do specyficznych warunków miejskich 

(Andrzejewski 1982 za Banaszak 1998a). Fauna terenów miejskich składa się z różnych 

komponentów. Zazwyczaj rozwój miasta nie wiąże się z całkowitym zniszczeniem środowisk 

naturalnych. Środowisko miejskie jest mozaiką siedlisk całkowicie zmienionych oraz 
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naturalnych i półnaturalnych. W naturalnych enklawach, np. parkach miejskich, cmentarzach, 

zachowuje się fauna naturalna dla terenów na których powstało miasto (Chudzicka, Skibińska i 

Winiarska 1998, Zapparoli 1997). Oprócz elementów typowych dla terenów naturalnych na 

terenie miasta występują gatunki przypadkowe. Są to gatunki, które pojawiają się sporadycznie i 

nie potrafią dłużej przetrwać w tym środowisku (Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998, 

Winiarska 2001). Gatunkom z obu wymienionych grup nie sprzyjają warunki stwarzane przez 

miasto i jeżeli trwale występują na jego terenie, to tylko dzięki istnieniu siedlisk zbliżonych do 

naturalnych. 

Są jednak organizmy, które pokonały barierę urbanizacji i w specyficznych warunkach 

krajobrazu zurbanizowanego znajdują korzystne dla siebie warunki. Zdarza się, że są to gatunki 

rzadkie i zagrożone wyginięciem, np. licznie występujący w powojennych gruzowiskach 

Wrocławia zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens) (Chudoba, Humiński i Wójcik 1961 za 

Karolewski 1981), masowo występujący w Lublinie gatunek chruścika Oligostomis reticulata 

(Serafin – dane niepublikowane), czy reliktowe chrząszcze w parku „Cytadela” w Poznaniu 

(Jałoszyński i Konwerski 2001). Na terenie Łodzi stwierdzono występowanie 173 gatunków 

chronionych (Markowski i inni 1998). Dogodne warunki w miastach znajdują także gatunki 

zawleczone przez człowieka z innych stref klimatycznych (kseryzacja środowiska sprzyja 

organizmom z ciepłych stref klimatycznych), które najczęściej nie wchodzą w związki z fauną 

naturalną (Trojan i Winiarska 2001, Zimny 1994b). 

Dostosowywanie się zwierząt do specyfiki środowiska zurbanizowanego nosi nazwę 

synurbizacji. Jest to pojęcie zawężone w stosunku do synantropizacji i odnosi się tylko do 

warunków miejskich. Proces ten dotyczy wielopokoleniowego zjawiska, a nie pojedynczych, 

przypadkowych osobników (Luniak 1998). O możliwości zasiedlenia środowiska miejskiego 

decydują indywidualne cechy gatunków, takie jak fizjologia, etologia, wymagania rozrodcze czy 

zdolności migracyjne. Procesowi synurbizacji sprzyja ogólna, ekologiczna, demograficzna i 

etologiczna plastyczność gatunku (Gliwicz, Goszczyński i Luniak 1994, Karolewski 1981), 

a także osiadłość populacji (Jędraszko-Dąbrowska 1998).  

Synurbizacja jest nowym i niezwykle ciekawym procesem, który zachodzi w szybkim 

tempie i dzieje się aktualnie. Synurbizację sroki obserwowano w Warszawie od lat 50-ych, 

kwiczoła od połowy 70-ych (Luniak 1998). W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Warszawie 

pojawiły się 22 nowe gatunki lęgowe. Większość z nich uległo prawdopodobnie procesowi 

synurbizacji (Luniak i Nowicki 2001). Synurbizacja, jako „swoisty eksperyment”, jest niezwykle 

ciekawa ze względów ekologicznych i ewolucyjnych. Proces ten budzi duże zainteresowanie 

ponieważ umożliwia współwystępowanie gatunków i cywilizacji, stwarza możliwości 

wzbogacenia przyrody miast (Andrzejewski i inni 1982, Luniak 1998). Jednocześnie postępująca 
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synurbizacja populacji zwierzęcych stwarzać może wiele problemów mieszkańcom miast - hałas, 

odchody, pogorszenie sytuacji epidemiologiczno-sanitarnej, agresywna obrona gniazd 

(Indykiewicz 1998, Mazgajski 2001, Stolarz P., Stolarz E. i Fogel 2001, Ziółkowski 1998). 

Procesy synurbizacji opisywane są przede wszystkim w populacjach kręgowców (Luniak 

1998). Dotyczy to zwłaszcza ptaków, które są zdecydowanie najlepiej poznaną grupą spośród 

wszystkich zwierząt zasiedlających miasta. Jest to efekt atrakcyjności i stosunkowo łatwej 

możliwości obserwacji tej grupy oraz dużej liczby badaczy: specjalistów i amatorów. Nasza 

wiedza o innych kręgowcach miejskich jest zdecydowanie mniejsza, nieco więcej informacji 

posiadamy o populacjach ssaków, natomiast ryby, płazy i gady znane są słabo (Banaszak 1998a, 

Karolewski 1981, Luniak 1998, Luniak i Pisarski 1994, Markowski i inni 1998). Za przykłady 

synurbizacji może służyć cały szereg gatunków: krzyżówka (Anas platyrhynchos), kos (Turdus 

medula), sroka (Pica pica), wrona siwa (Corvus corone cornix), śmieszka (Larus ridibundus), 

gołąb grzywacz (Columba palumbus), kwiczoł (Turdus pilaris), wiewiórka (Sciurus vulgaris), 

mysz polna (Apodemus agrarius), kuna kamionka (Martes foina), mroczek późny (Eptesicus 

serotinus), gacek szary (Plecotus austriacus), lis (Vulpes vulpes), borsuk (Meles meles) 

(Banaszak 1998a, Karolewski 1981, Luniak 1998). 

Populacje synurbijne różnią się od populacji ze środowisk naturalnych. Populacje 

zasiedlające miasta żyją w większych zagęszczeniach i przejawiają większe tendencje do 

osiadłości (np. kosy, krzyżówki, łabędzie). Następuje wydłużenie sezonu rozrodczego, zmiany w 

aktywności dobowej (np. zmiana aktywności nocnej na dzienną), zmiany w sposobach 

gnieżdżenia się i budowania kryjówek. Zmienia się także dieta zwierząt miejskich, w ich 

pożywieniu pojawiają się nowe elementy - odpadki spożywcze, żywność z dokarmiania. 

Zwierzęta zasiedlające miasta żyją dłużej niż w środowisku naturalnym i inaczej się zachowują – 

pojawia się śmiałość wobec ludzi, narastają zachowania agresywne. Często zmienia się struktura 

płciowa i wiekowa populacji (Andrzejewski i inni 1978, Andrzejewski i inni 1982, Banaszak 

1998a, Dolata 1998, Gliwicz, Goszczyński i Luniak 1994, Karolewski 1981, Luniak 1998).  

Nagromadzenie różnic może prowadzić do wykształcenia się w obrębie gatunku dwóch 

różnych populacji: miejskich i żyjących w środowiskach naturalnych, np. kos, mysz polna. 

Różnice między nimi mogą być głębsze niż tylko etologiczne, mogą sięgać cech fizjologicznych 

i genetycznych, np. w populacjach miejskich i pozamiejskich myszy polnej (Andrzejewski i 

inni 1978, Pisarski i Trojan 1994). Zmiany w środowiskach zurbanizowanych dotyczą nie tylko 

poziomu populacji, ale zauważalne są również na poziomie zespołów gatunków. Wraz ze 

wzrostem urbanizacji spada bogactwo gatunkowe i różnorodność ptaków i ssaków, w zespołach 

dominują pojedyncze gatunki, rośnie udział awifauny zimowej w stosunku do lęgowej 

(Karolewski 1981, Nowicki 1998). Najbardziej drastyczne zmiany w zespołach gatunków 
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obserwowane są w środowiskach stworzonych przez człowieka stosunkowo niedawno, 

np. nowopowstałych osiedlach i parkach. Po kilkudziesięciu latach różnorodność gatunkowa 

wzrasta i może być nawet wyższa niż w środowiskach naturalnych (Dulisz 2001, Luniak 1994).  

Opisane procesy synurbizacji dotyczą populacji kręgowców. W przypadku bezkręgowców 

posiadana przez nas wiedza jest o wiele uboższa. Stopień poznania różnych grup zwierząt 

bezkręgowych jest różny, a dotychczasowe badania skupiały się głównie na faunie lądowej i 

edaficznej. 

Najwięcej danych posiadamy o bezkręgowcach synantropijnych mających dla człowieka 

znaczenie gospodarcze i epidemiologiczno-sanitarne: pasożytach ludzi, zwierząt domowych i 

roślinności miejskiej, szkodnikach żywności, owadach hematofagicznych. Za przykłady 

posłużyć mogą: Anoplura, Aphaniptera, Cimicidae, Blattidae, Formicidae, Culicidae, 

Ceratopogonidae, Simulidae, Muscidae, Tenebrio, Anobium, i inne.  Słabiej poznana jest fauna 

gleb i zieleni miejskiej. Jako grupy najintensywniej badane w tych środowiskach wymienić 

można: Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, a także Collembola, Homoptera, Oligochaeta, 

Isopoda, Aranei, Diplopoda. Na tle innych grup, stosunkowo dobrze poznane są pszczołowate 

(Apoidea) (Banaszak 1998a, Banaszak i Kasprzak 1978). 

Trudno jest jednoznacznie wskazać zmiany fauny bezkręgowców pod wpływem urbanizacji, 

ponieważ związane z nią czynniki działają selektywnie. Poszczególne grupy bezkręgowców na 

presję urbanizacyjną reagują w różny sposób zarówno pod względem kierunku, jak i natężenia 

(Banaszak 1998a, Banaszak i Kasprzak 1978, Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998, 

Karolewski 1981, McIntyre i inni 2001, Pisarski i Trojan 1976b, Plant 1994). Cechy środowisk 

zurbanizowanych powodują, że dla wielu gatunków są one praktycznie niedostępne, np. dla 

gatunków higrofilnych, cieniolubnych, rozwijających się i odżywiających ściółką leśną 

(Chudzicka i Skibińska 1994). Trojan i Winiarska (2001) stwierdzają, że większość owadów 

zasiedla tereny o charakterze podmiejskim i tutaj zatrzymuje się, tylko nieliczne znajdują 

dogodne warunki w centrach miast. W wielu grupach bezkręgowców wraz ze wzrostem presji 

urbanizacyjnej obserwowany jest spadek bogactwa gatunkowego, stabilności fauny oraz zmiany 

w strukturze, objawiające się wzrostem dominacji pojedynczych gatunków. Zmiany takie 

obserwowane były np. u Coccinea, Formicidae, Sphaeridae, Apoidea, Auchenorhyncha, 

Collembola, Diplopoda. Tego typu zmiany występują też w edafonie miast w wyniku 

toksyczności, przesuszenia i zmiany struktury gleb (Chudzicka i Skibińska 2001, Chudzicka, 

Skibińska i Winiarska 1998, Banaszak 1998a, Banaszak i Kasprzak 1978, Karolewski 1981, 

Łagowska 1998, Trojan i Pisarski 1976). 

Są również bezkręgowce, dla których warunki miejskie okazują się korzystne. Generalnie 

niewielka antropopresja może zwiększać różnorodność zgrupowań bezkręgowców, dzięki 
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tworzeniu nowych siedlisk, np. sadzeniu nowych gatunków drzew (Chudzicka i Skibińska 1994). 

Jednak wielu gatunkom odpowiadają również obszary silnie przekształcone pod wpływem 

urbanizacji. Autorzy wielu prac wskazują na fakt, że w miastach, m. in. dzięki większej liczbie 

roślin żywicielskich, wzrasta znacznie liczebność owadów ssących, głównie Aphidoidea 

(Banaszak 1998a, Banaszak i Kasprzak 1978, Cichocka, Goszczyński i Szybczyński 1998, 

Karolewski 1981, Pisarski i Trojan 1976b). Badania nad osami uwidaczniają, że cechą 

ułatwiającą przełamanie bariery urbanizacyjnej jest społeczny tryb życia (Banaszak 1998a, 

Banaszak 1998b, Banaszak i Kasprzak 1978, Nadolski 2001). Warunki panujące w miastach 

sprzyjają gatunkom termofilnym i kserofilnym oraz synantropom zasiedlającym budynki 

(Blattodea, Formicidae, Lepisma saccharina). W miastach występują licznie zawleczone przez 

człowieka gatunki obce z cieplejszych stref klimatycznych, np. mucha domowa (Musca 

domestica), kosarz Nelima semproni, mrówka faraona (Monomarium pharaonis) i wiele innych 

bezkręgowców, w tym szkodników (Banaszak 1998a, Banaszak i Kasprzak 1978, Markowski i 

inni 1998, Pisarski i Trojan 1976b Wiśniewski 1976). W Poznaniu stwierdzono występowanie 

dwóch odrębnych zgrupowań glebowych Oligochaeta: gatunków obcych wprowadzonych z 

importowanymi roślinami oraz gatunków autochtonicznych (Moszyński i Moszyńska 1957 za 

Banaszak 1998a).  

W zgrupowaniach fauny zasiedlającej obszary zurbanizowane obserwuje się wzrost udziału 

fitofagów w stosunku do zoofagów, gatunków eurytopowych w stosunku do specjalistów, 

a także wzrost udziału organizmów o mniejszych rozmiarach (Banaszak 1998a, Banaszak i 

Kasprzak 1978, Chudzicka i Skibińska 1994, Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998, 

Karolewski 1981, Łagowska 1998, Markowski i inni 1998). Według Trojana i Winiarskiej 

(2001) obserwujemy dwa zasadnicze kierunki zmian w zgrupowaniach owadów pod wpływem 

urbanizacji: powstanie układu degradacyjnego z dominacją pojedynczych gatunków lub 

przebudowa struktury dominacyjnej bez jej destabilizacji. Według Winiarskiej zasadniczy trzon 

fauny owadów – kilka najliczniejszych gatunków pozostaje stale na terenie miast – natomiast 

większość trafia tu sporadycznie, przez co fauna miasta w dużej części ma charakter 

przypadkowy i niestabilny. Stabilny charakter ma jedynie fauna związana bezpośrednio z 

budynkami (Winiarska 2001). 

Pisarski i Trojan (1976a) wyodrębniają za Gregorem i Powolnym (1958) kilka grup owadów 

zasiedlających miasta:  

- synantropy obligatoryjne, spędzające większą część życia w pomieszczeniach, 

- synantropy fakultatywne, które rozwijają się w mieście dzięki nagromadzeniu 

odpowiednich pokarmów ale ich populacje występują również poza miastami, 
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- półsynantropy rozwijające się w poza siedzibami ludzkimi ale w ich pobliżu z uwagi na 

specyficzne warunki troficzne i klimatyczne, 

- hematofagi synantropijne, 

- synantropy pozorne – pozostałe gatunki owadów występujące w środowiskach 

zurbanizowanych. 

Podsumowując wiedzę o faunie miast stwierdzić należy, że zdecydowanie najlepiej poznaną 

grupą zwierząt zasiedlających miasta są ptaki. O pozostałych grupach kręgowców i 

bezkręgowcach wiemy znacznie mniej. Spośród bezkręgowców badano głównie organizmy 

mające znaczenie praktyczne dla człowieka. Skupiano się głównie na bezkręgowcach lądowych i 

edaficznych. W populacjach kręgowców obserwowano licznie procesy synurbizacji. 

W przypadku bezkręgowców reakcje na presję urbanizacyjną są zróżnicowane i przebiegają 

różnie w różnych grupach. 

 

Ekosystemy wodne środowisk zurbanizowanych 

Zmiany środowiska związane z urbanizacją dotyczą przede wszystkim ekosystemów 

lądowych. Wydaje się, że ekosystemy wodne ulegają mniejszym przekształceniom i w wielu 

przypadkach warunki panujące w zbiornikach wodnych miast przypominają środowiska 

naturalne. Rodzi się więc pytanie, czy w ogóle można mówić o urbanizacji środowisk wodnych. 

Można jednak wskazać przynajmniej kilka charakterystycznych czynników działających na 

zbiorniki wodne w obszarach zurbanizowanych. 

Urbanizacja pociąga za sobą zmiany w sieci hydrograficznej przekształcanych obszarów. 

Regulacja cieków nie tylko zmniejsza zróżnicowanie tych środowisk, ale znacznie skraca ich 

długości (Lubini-Ferlin 1989). Przygotowanie powierzchni pod zabudowę wiąże się najczęściej z 

osuszaniem i zasypywaniem terenów podmokłych, mokradeł, stawów, drobnych zbiorników i 

cieków (Gasztold i Lindmajer 1985, Wakar 1997, Zapparoli 1997). W dzisiejszych czasach, z 

uwagi na wyższą świadomość ekologiczną, nie osusza się już jezior, ale jeszcze w ubiegłym 

stuleciu stosowano takie praktyki nawet wobec dużych akwenów (Achremczyk i 

Ogrodziński 2003, Wakar 1997). Z tego powodu na terenie miasta następuje zanik naturalnych 

środowisk wodnych i z reguły w kierunku centrum miasta zmniejsza się drastycznie liczba 

drobnych zbiorników wodnych. Jednak z drugiej strony, jak wskazuje Bednarek (1980), w 

środowisku miejskim powstaje wiele sztucznych zbiorników: zbiorniki przeciwpożarowe, 

fontanny, baseny, zbiorniki zaporowe, zapadliska. Ilość i różnorodność tych zbiorników może 

być tak duża, że w połączeniu z zachowanymi ekosystemami naturalnymi, sieć hydrograficzna 

miast staje się bogatsza niż w środowiskach naturalnych. Dotyczy to zwłaszcza miast, które 

powstały na obszarach z natury ubogich w wodę, o nielicznych i słabo zróżnicowanych 
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ekosystemach wodnych. Niektóre z tych sztucznie powstałych zbiorników, mogą stać się z 

czasem cennymi siedliskami przyrodniczymi, np. Żabie Doły na obrzeżach Bytomia i Chorzowa 

(Cempulik 2001). Na uwadze trzeba jednak mieć fakt, że warunki panujące w znacznej części 

sztucznych zbiorników: duży astatyzm, uboga baza pokarmowa, brak równowagi ekologicznej, 

uniemożliwiają przeżycie wielu organizmom wodnym (Bednarek 1980, Skierska 1976, 

Wichtowska i Sobczak1994). Spodziewać się więc należy, że różne grupy zwierząt wodnych w 

różny sposób reagują na zmiany w sieci hydrograficznej miast. 

Wody obszarów zurbanizowanych są szczególnie narażone na zanieczyszczenia chemiczne. 

Wynika to między innymi z silnie zanieczyszczonej atmosfery oraz wykorzystywania 

zbiorników wodnych jako odbiorników ścieków gospodarczych i ścieków bytowych z gęsto 

zaludnionych terenów miejskich. Wielkie nieprzepuszczalne powierzchnie pokrywające miasta, 

w połączeniu z siecią kanalizacyjno-ściekową, powodują zwiększenie i przyspieszenie spływu 

powierzchniowego. Prowadzi to z jednej strony do kseryzacji środowisk lądowych, z drugiej do 

wzrostu stężenia związków mineralnych i metali ciężkich w środowiskach wodnych. Wynika to 

z faktu, że wody spływające z miasta są poważnie zanieczyszczone (Bednarek 1980, Lindegarth 

i Hoskin 2001, Oruso 2001, Pieczyńska i Praszkiewicz 1977, Walsh i inni 2001, Wichtowska i 

Sobczak 1994, Winter i Duthie 1998, Zapparoli 1997). Niebagatelny wpływ na zasolenie 

miejskich wód ma stosowanie chlorków sodu i wapnia. Ładunki chlorków nie osiągają 

zazwyczaj śmiertelnych stężeń, mogą jednak pośrednio wpływać na funkcjonowanie zgrupowań 

wodnych bezkręgowców. W wodach płynących wpływ ten jest mniejszy niż w przypadku wód 

stojących, zwłaszcza niewielkich zbiorników (Blasius i Merritt 2002). Stały dopływ 

zanieczyszczeń do miejskich zbiorników wodnych, w skrajnych przypadkach może całkowicie 

zmieniać obieg materii. Możliwe jest nawet osiągnięcie stanu, w którym zbędni stają się 

producenci (Pieczyńska i Praszkiewicz 1977). 

Zbiorniki wodne terenów zurbanizowanych leżą w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkich 

osiedli. W zależności od swojego stanu mogą stanowić popularne obiekty rekreacji lub wręcz 

przeciwnie - wywoływać zagrożenie sanitarne. Mieszkańcy miast są więc żywo zainteresowani 

właściwą kondycją ekologiczną miejskich zbiorników. Z tego powodu w wielu przypadkach 

zdegradowane jeziora poddawane są zabiegom rekultywacyjnym. Skuteczna rekultywacja 

tworzy wyjątkowe ekosystemy, w których zachodzą procesy rekolonizacji, odbudowy i 

renaturalizacji fauny (Pietrzak i Czachorowski 2004, Sikorowa 1977). 

Na obszarach zurbanizowanych głębokim zmianom ulega zlewnia i strefa brzegowa 

zbiorników wodnych. W pobrzeżu zbiorników miejskich nie występuje szereg siedlisk, które 

występują na brzegach zbiorników naturalnych (Pieczyńska i Praszkiewicz 1977). Miejsce 

naturalnych mokradeł otaczających zbiorniki zajmują pielęgnowane i znacznie uboższe w 
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siedliska zieleńce. Bezpośrednie sąsiedztwo gęsto zaludnionych terenów naraża miejskie 

zbiorniki wodne na silną presję ze strony wypoczywających ludzi, wędkarzy i sprzętu 

pływającego. Powoduje to wydeptywanie roślinności brzegowej, a także ograniczenie zasięgu i 

odkształcenia fitolitoralu. W skrajnych przypadkach dochodzi do wykaszania szuwaru, 

faszynowania i betonowania brzegów (Pieczyńska i Praszkiewicz 1977, Zapparoli 1997). 

Zmiany litoralu i strefy brzegowej zbiorników wodnych mają szczególnie duże znaczenie dla 

owadów wodnych, które przepoczwarczają się na brzegu poza środowiskiem wodnym 

(Wichtowska i Sobczak 1994). 

Zmiany struktury i cechy klimatu środowisk lądowych obszarów zurbanizowanych mają 

wpływ również na środowiska wodne. Zabudowa miejska może stanowić barierę dla wielu 

owadów wodnych, zwłaszcza tych słabo latających (Bednarek 1980). Wyższa temperatura i 

nocne oświetlenie mogą zwabiać do miast owady o aktywności nocnej (Wichtowska i Sobczak 

1994, Wiberg-Larsen i Karlsholt 1999). Prawdopodobnie na występowanie wielu gatunków 

może mieć także wpływ wytwarzane w miastach pole elektromagnetyczne. 

Podsumowując wskazać należy na wiele specyficznych czynników środowiskowych 

działających na zbiorniki wodne miast, przez co różnią się one od zbiorników położonych w 

innych typach krajobrazu. O urbanizacji można więc mówić również w przypadku środowisk 

wodnych. 

 

Fauna bezkręgowców wodnych w krajobrazach zurbanizowanych 

Stopień poznania bezkręgowców obszarów miejskich jest znacznie mniejszy niż 

kręgowców. Podobne porównanie dla bezkręgowców lądowych i wodnych wypada jeszcze 

gorzej. Nasza wiedza o bezkręgowcach środowisk wodnych miast jest fragmentaryczna i wysoce 

niezadowalająca (Pieczyńska i Praszkiewicz 1977, Banaszak i Kasprzak 1978). W szeroko 

zakrojonych badaniach Instytutu Zoologii PAN, prowadzonych przez ponad 30 lat na terenie 

Warszawy, nie były uwzględniane bezkręgowce wodne (Luniak i Pisarski 1994). W dwóch 

wydanych ostatnio monografiach dotyczących fauny miast (Barczak i Indykiewicz 1998, 

Indykiewicz, Barczak i Kaczorowski 2001), na ponad 90 prac, tylko jedna dotyczy 

bezkręgowców wodnych (Pietrzak 2001) a w podsumowaniu badań nad fauną miast Banaszak 

(1998) w ogóle nie wspomina o bezkręgowcach wodnych. Nie oznacza to jednak, że wcale nie 

prowadzono badań nad bezkręgowcami wodnymi obszarów miejskich. Z uwagi na charakter 

niniejszej pracy w dalszej części skupię się na analizie stopnia poznania wodnych 

makrobezkręgowców, pominę natomiast opracowania planktonu i mikroorganizmów wodnych. 

Informacje o wodnych bezkręgowcach znaleźć można w wydawanych okazjonalnie 

pozycjach, często o charakterze popularnonaukowym, prezentujących przyrodę poszczególnych 
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miast. W pracy przedstawiającej stan poznania fauny Łodzi (Markowski i inni 1998) 

zamieszczono fragmentaryczne dane o pijawkach (Hirudinea), skorupiakach (Cladocera, 

Copepoda, Phyllopoda, Notostraca, Malacostraca), wodopójkach (Hydracarina), chruścikach 

(Trichoptera), pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera), chrząszczach (Colepotera), 

ochotkowatych (Chironomidae), motylach (Lepidoptera) i  mięczakach (Mollusca). 

Bezkręgowce wodne opisane są także w wydanej z okazji 750-lecia miasta Kronice Miasta 

Poznania, poświęconej przyrodzie tego miasta (Wiesiołowski 2002). Na uwagę zasługują 

zamieszczone w tej pozycji artykuły poświęcone ważkom (Bernard 2002) oraz chrząszczom 

(Konwerski 2002). Faunę wodną uwzględnia również Zapparoli w swojej pracy podsumowującej 

stan wiedzy o faunie Rzymu (Zapparoli 1997). 

Informacje o bezkręgowcach wodnych miast rozproszone są w czasopismach o różnym 

i często lokalnym charakterze. Posiadamy dane o faunie dennej jeziora Kortowskiego 

i Głębokiego w Olsztynie (Sikorowa 1977, Sikorowa 1979, Sikorowa 1988). Badano również 

faunę odcinków rzek przepływających przez miasta: makrofaunę Warty w Poznaniu (Biesiadka i 

Kasprzak 1977), faunę denną Wełtawy w Pradze (Albertova i Liskova 1985), chruściki i 

widelnice rzeki Isar w Monachium (Weinzierl i Dorn 1989, 1999). Stosunkowo liczne badania 

dotyczyły wpływu urbanizacji i zanieczyszczeń miejskich na faunę strumieni: w Zurychu 

(Lubini-Ferlin 1989), w Monachium (Hess i Heckes 2001), w Anchorage na Alasce (Oruso 

2001), w Indianapolis (Renn 1998), w regionie Melbourne (Walsh i inni 2001), Kryniczanki 

przepływającej przez Krynicę (Szczęsny 1977), Laurel Creek w Ontario (Winter i Duthie 1998). 

Obok badań poświęconym zgrupowaniom fauny prowadzono też prace nad pojedynczymi 

taksonami bezkręgowców wodnych. Matysiak (1977) badał pijawki zasiedlające stawy 

kąpieliskowe w Łodzi, Bednarek pluskwiaki (Heteroptera) sztucznych zbiorników wodnych 

Poznania a Podsiadło (1979) raki na terenie Warszawy. W Szczecinie badane były chrząszcze 

wodne (Wichtowska i Sobczak 1994) oraz mięczaki (Janicki 1999, 2000). 

Badania nad wpływem urbanizacji na bezkręgowce wodne nie ograniczają się jedynie do 

wód śródlądowych. Prowadzone są również badania nad fauną mórz i ujść rzek w miastach 

portowych, np. w Sydnej (Lindegarth i Hoskin 2001), Townsville (Ingliss i Kross 2000). 

Najprawdopodobniej wiele niepublikowanych informacji, aczkolwiek często wątpliwej 

jakości, znajduje się w różnego rodzaju raportach o stanie czystości wód. Często materiały 

zebrane przez pracowników Inspektoratów Ochrony Środowiska są bezpowrotnie niszczone bez 

weryfikacji i oznaczenia do gatunku. Spodziewać się należy, że wiele danych o faunie 

bezkręgowej miejskich wód znajduje się w pracach magisterskich. Bliskość w stosunku do 

jednostek badawczych, dostępność i niewielkie koszty badań mogą być decydujące przy 

wyborze zbiorników miejskich jako terenu badawczego dla studentów. 

 



- 18 - 

 Podobnie jak w przypadku środowisk lądowych, tak i w przypadku fauny bezkręgowców 

wodnych trudno jest nakreślić całościowy obraz zmian fauny pod wpływem urbanizacji. 

Prawdopodobnie, tak jak w przypadku bezkręgowców lądowych, poszczególne grupy 

organizmów wodnych różnią się wrażliwością na czynniki związane z urbanizacją (Biesiadka i 

Kasprzak 1977, Ingliss i Kross 2000, Lindegarth i Hoskin 2001). Wiele badań wskazuje, że 

bogactwo gatunkowe i różnorodność fauny zmniejsza się wraz ze wzrostem presji 

urbanizacyjnej, zwiększa się natomiast udział gatunków eurytopowych i dominacja 

najliczniejszych gatunków a fauna zbiorników znajdujących się pod silną antropopresją 

wyraźnie się wyodrębnia (Albertova i Liskova 1985, Banaszak i Kasprzak 1977, Janicki 2000, 

Oruso 2001, Szczęsny 1974, Walsh i inni 2001, Wichtowska i Sobczak 1994, Winter i 

Duthie 1998). Są jednak również badania z których wynika, że w środowiskach wodnych 

obszarów miejskich bogactwo gatunkowe jest porównywalne z obszarami naturalnymi, a nawet 

może być wyższe (Bednarek 1980, Janicki 1999, Pietrzak 2001). Niektórzy autorzy zwracają 

uwagę, że miasto poprzez nocne oświetlenie i wyższą temperaturę może zwabiać owady o 

aktywności nocnej, które pozostają tam pomimo niesprzyjających warunków. Może to odbijać 

się na liczbie gatunków oraz na obecności gatunków przypadkowych (Wichtowska i Sobczak 

1994, Wiberg-Larsen i Karsholt 1999). Wyniki Wichtowskiej i Sobczak (1994) pokazują, że do 

zbiorników w centrach miast docierają gatunki najlepiej migrujące. Ponadto, dla niektórych 

gatunków warunki panujące w zbiornikach wodnych miast mogą okazać się na tyle dogodne, że 

rozwijają się w nich liczniej niż w naturze (Bednarek 1980). W zbiornikach miejskich mogą 

pojawiać się gatunki halofilne (Bednarek 1980, Wichtowska i Sobczak 1994). 

Przegląd badań nad bezkręgowcami wodnymi miast rodzi dalsze pytania. Interesujące jest z 

czego wynikają sprzeczności w uzyskiwanych wynikach - czy wraz z urbanizacją maleje liczba 

gatunków i  dominują pojedyncze taksony, czy taka zależność nie występuje. Prawdopodobnie 

różne grupy organizmów reagują w różny sposób na te same czynniki, podobnie jak to ma 

miejsce w przypadku bezkręgowców lądowych. Pojawia się więc pytanie o to, które grupy i w 

jaki sposób reagują na presję urbanizacyjną. W następnym etapie możliwa stanie się próba 

wskazania konkretnych czynników odpowiadających za zaobserwowane zależności. Ciekawe 

jest również na ile fauna zbiorników wodnych obszarów zurbanizowanych różni się od fauny 

środowisk naturalnych (struktura dominacji, obecność gatunków zawleczonych). Do wyjaśnienia 

tych wątpliwości konieczna jest większa ilość badań obejmujących różne grupy organizmów. 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że badania biocenoz krajobrazów zurbanizowanych 

prowadzone były głównie na obszarach dużych miast i aglomeracji. Dane pochodzą zwykle z 

miast, w których funkcjonują ośrodki badawcze, np. Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków, 

Łódź, Olsztyn. Jak zauważa Banaszak (1998), pod względem przyrodniczym Warszawa jest 
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chyba najlepiej poznanym miastem na świecie (głównie za sprawą Instytutu Zoologii PAN w 

Warszawie). Praktycznie brak jest natomiast danych z niewielkich miejscowości. Wydaje się 

tymczasem, że małe miasta stanowią równie ciekawy obszar badawczy i mogą być elementem 

porównawczym jako tereny na „wcześniejszym etapie urbanizacji”. Oruso (2001) zwraca uwagę, 

że nawet niewielki stopień zurbanizowania terenu (przedmieścia) oddziałuje na faunę strumieni. 

Dla prawidłowej oceny przebiegu urbanizacji konieczne więc jest objęcie badaniami również 

mniejszych miejscowości. 

 

Chruściki jako obiekt badań 

Chruściki (Trichoptera) są grupą owadów wyróżnioną w randze rzędu. Z terenu Polski 

wykazano do tej pory 269 gatunków chruścików (Czachorowski 2002, Serafin 2003). Owady te 

przechodzą przeobrażenie zupełne. Postacie dorosłe żyją w środowisku lądowym. Są to latające 

owady o aktywności nocnej, które wyglądem przypominają ćmy. Larwy chruścików w 

zdecydowanej większości żyją w wodzie (w Polsce larwy tylko jednego gatunku żyją na lądzie)  

i stanowią jedną z najliczniejszych i najważniejszych grup zwierząt bentosowych. Są one 

powszechnie znane z budowania przenośnych domków, jednak blisko połowa gatunków nie 

tworzy takich konstrukcji. Larwy chruścików występują we wszystkich typach wód 

śródlądowych. Zasiedlają rzeki, strumienie, jeziora, stawy, zbiorniki okresowe, rowy 

melioracyjne, torfowiska. Wśród nich spotykamy przedstawicieli różnych grup troficznych: 

drapieżniki, detrytusofagi, fitofagi, gatunki wszystkożerne. Pod względem funkcjonalnym wśród 

larw chruścików występują drapieżniki, filtratorzy, zdrapywacze, zbieracze, wysysacze, 

rozdrabniacze. Niektóre gatunki są wyspecjalizowanymi glonojadami lub żywią się gąbkami 

(Czachorowski i Pietrzak 2003). 

Szerokie rozprzestrzenienie, duża liczebność, różnorodność form życiowych i wrażliwość na 

zanieczyszczenia powodują, że larwy chruścików są dobrą grupą bioindykatorową. W 

najbardziej uproszczonych systemach oceny czystości wody obecność chruścików świadczy o 

dość dobrej kondycji środowiska. Na podstawie tej grupy można wnioskować o procesach 

zachodzących w całych zgrupowaniach fauny bentosowej.  

Chruściki są ciekawym obiektem badań w obszarach zurbanizowanych. Na podstawie 

występowania ich larw można analizować zmiany zachodzące w środowiskach wodnych pod 

wpływem urbanizacji. Ponieważ jednak są to owady amfibiotyczne o ich występowaniu na 

terenach miejskich decyduje nie tylko jakość środowisk wodnych, w których żyją larwy, ale 

także stan środowisk lądowych, w których występują postacie dorosłe, np. temperatura, 

oświetlenie miejskie. Z tego względu analiza tej grupy daje bardziej całościowy obraz 

czynników działających w krajobrazie zurbanizowanym niż w przypadku zwierząt wodnych. 
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Informacje o chruścikach na terenach miast są bardzo skąpe. Prac w całości poświęconych 

chruścikom obszarów miejskich jest bardzo niewiele. W Montrealu (Corbet, Schmid i Augustin 

1966, Nimmo 1966) i Kopenhadze (Wieberg-Larsen i Karsholt 1999) badano migracje 

chruścików do sztucznego światła, a z Landshut znamy listę imagines schwytanych w przeciągu 

pięciu lat (Weinzierl i Dorn 2001). Larwy chruścików i widelnic badane były w rz. Isar 

w Monachium (Weinzierl i Dorn 1989, 1999). Wiele informacji o larwach chruścików zebrano 

przy okazji szerszych badań nad fauną bentosową. Dzięki takim pracom posiadamy stosunkowo 

bogate dane o larwach chruścików Krynicy (Szczęsny 1977), Monachium (Hess i Heckes 2001), 

Anchorage na Alasce (Oruso 2001) i Zurychu (Lubini-Ferlin 1989). Fragmentaryczne dane 

o larwach chruścików pochodzą również z Olsztyna (Sikorowa 1977), Pragi (Albertova i 

Liskova 1985), Melbourne (Walsh i inni 2001), Łodzi (Markowski i inni 1998) i Rzymu 

(Zapparoli 1997). W Austrii prowadzone są aktualnie prace nad fauną chruścików Wiednia i 

wpływem fal elektromagnetycznych na te owady (Graf – informacja ustna). 

Podobnie jak w przypadku innych bezkręgowców wodnych, dotychczasowe badania nad 

chruścikami nie wyłaniają spójnego obrazu zmian zachodzących w trichopterofaunie pod 

wpływem urbanizacji. Najczęściej prowadzone badania wskazują, że larwy chruścików, jako 

grupa wrażliwa na zanieczyszczenia, nie występują licznie w wodach miast (Albertova i 

Liskova 1985, Biesiadka i Kasprzak 1977, Szczęsny 1974, Walsh i inni 2001). Ich liczebność 

i liczba gatunków zmniejsza się wraz z antropopresją i zanieczyszczeniem wody (Biesiadka i 

Kasprzak 1977, Oruso 2001, Sikorowa 1977, 1979, Szczęsny 1974). Z drugiej strony wstępne 

wyniki autora wskazywały, że liczebność i różnorodność fauny chruścików w miastach nie jest 

mniejsza niż na obszarach naturalnych (Czachorowski i Pietrzak 2004, Pietrzak 2001, Pietrzak 

2003, Pietrzak i Czachorowski 2004). Na obszarach zurbanizowanych notowano również 

gatunki rzadkie i zagrożone (Corbet, Schmid i Augustin 1966, Czachorowski i Pietrzak 2004, 

Hess i Heckes 2001, Lubini-Ferlin 1989, Nimmo 1966, Pietrzak 2001, Pietrzak i Czachorowski 

2004, Weinzierl i Dorn 1989, 1999, 2001).  Jak wynika z badań nad dorosłymi chruścikami 

mogą one być zwabiane do miast przez nocne oświetlenie oraz wyższą temperaturę (Corbet, 

Schmid i Augustin 1966, Nimmo 1966, Wiberg-Larsen i Karsholt 1999). Masowo przylatujące 

do światła chruściki mogą nawet być utrapieniem dla mieszkańców miast. Organizatorzy 

wystawy EXPO’67 w Montrealu uznali to za na tyle znaczący problem, że w celu jego 

rozpoznania i przeciwdziałania uruchomiono specjalny projekt badawczy (Corbet, Schmid i 

Augustin 1966, Nimmo 1966). 
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2.1. Cele pracy 

Głównym celem pracy jest scharakteryzowanie trichopterofauny krajobrazów 

zurbanizowanych oraz próba określenia, jak urbanizacja wpływa na faunę chruścików 

(Trichoptera). W celu realizacji tego celu wyznaczono również cele pośrednie: 

• wskazanie środowisk szczególnie narażonych w trakcie urbanizacji oraz refugiów 

grup chruścików, 

• porównanie urbanizacji w miastach o różnej wielkości, 

• ocena przydatności opracowanych wskaźników urbanizacji do badań nad fauną 

miast. 

 



 
2. Materiał i metody 

2.1. Teren badań 

Do badań nad trichopterofauną obszarów miejskich wybrano dwa miasta: Złocieniec 

(woj. zachodniopomorskie) i Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). O takim wyborze 

zadecydowało kilka czynników. Obydwa miasta leżą na terenie pojezierzy i w swojej historii 

przechodziły podobny rozwój. W obu miastach już wcześniej rozpoczęto badania chruścików. 

W Złocieńcu badania chruścików prowadził autor pracy, natomiast w Olsztynie długoletnie 

badania prowadzono w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Złocieniec jest mniejszym 

miastem od Olsztyna dzięki czemu można pokusić się o porównanie miast o różnym stopniu 

urbanizacji. 

 

2.1.1. Złocieniec 

Złocieniec położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

drawskim. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski miasto leży w makroregionie 

Pojezierzy Pomorskich, mezoregionie Pojezierza Drawskiego (Kondracki 2002). Klimat na 

terenach wokół Złocieńca ma cechy klimatu kontynentalnego, zimy są tu mroźniejsze a lata 

bardziej suche w porównaniu z sąsiednimi terenami Pomorza. Obecnie miejscowość zamieszkuje 

ponad 14 tysięcy mieszkańców (Miasto i Gmina Złocieniec... 2003). Silnie zurbanizowane jest 

jedynie centrum miasta, pozostałe dzielnice mają charakter obszarów podmiejskich z licznymi 

obszarami zieleni. Sieć zbiorników wodnych na terenie miasta tworzą trzy jeziora, dwie rzeki, 

drobne zbiorniki i liczne rowy melioracyjne. 

Z historii miasta (Gasztold, Lindmajer 1985) można wywnioskować, że szczególnie silna 

presja na środowisko przyrodnicze miała miejsce w XVIII - XIX w. oraz w latach 70. i 80. 

XX wieku. Naturalne tereny wokół Złocieńca to mokradła w widłach rzeki Drawy i Wąsawy. 

Skupiona i zorganizowana przestrzennie zabudowa miejska pojawiła się na tym terenie po 

lokacji miasta w 1333 r. Złocieniec znajdował się na terenach Brandenburgii (później Państwa 

Krzyżackiego i Prus) tuż przy granicy z Polską. Nie sprzyjało to dynamicznemu rozwojowi i do 

połowy XVIII w. zamieszkiwało go ok. 1000 mieszkańców. Centrum miasta położone jest 

wysoko ponad doliną Drawy i Wąsawy, prawdopodobnie więc przez długi czas brzegi obu rzek 

otoczone były naturalnymi mokradłami. W XVIII w. i XIX w. miasto rozwinęło się w duży 

ośrodek włókienniczy i osiągnęło liczbę 6-9 tys. mieszkańców. Pojawiła się potrzeba uzyskania 

nowych terenów pod zabudowę. W 1769 r. wokół Złocieńca przeprowadzono duże prace 
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melioracyjne (m.in. zmeliorowano i pogłębiono Wąsawę) a od 1859 r. w mieście działała spółka 

wodna prowadząca regularne melioracje terenu. Spodziewać się należy, że rozwijający się 

przemysł zanieczyszczał okoliczne zbiorniki wodne. W 1946 r. liczba ludności wynosiła 

zaledwie 2,5 tys. i do połowy lat 60. była niższa niż w 1939 r. Po wojnie wzrost liczby ludności 

nie wiązał się z silnym rozwojem zabudowy miejskiej, ponieważ zajmowano i remontowano 

budynki wysiedlonych Niemców. W mieście rozwinął się przemysł włókienniczy i drzewny. Do 

okolicznych jezior i rzek odprowadzano ścieki komunalne i przemysłowe. Silniejszy rozwój 

miasta nastąpił w latach 70. i 80. XX w. Odcisnęło to piętno na zbiornikach wodnych. W tym 

okresie dokonano na terenie miasta regulacji Drawy (lata 70.), zasypano wiele drobnych 

zbiorników, m.in. staw przy Alei Piastów (lata 80.), drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej. 

W latach 90. minionego wieku upadła większość zakładów przemysłowych, przez co poprawiła 

się jakość wód zbiorników Złocieńca. 

Badaniami objęto znajdujące się na terenie miasta rzeki (Drawa i Wąsawa), jeziora 

(Maleszewo, Rakowo Duże, Rakowo Małe), drobne cieki i zbiorniki (Ryc. 1).  

Rzeka Drawa 

Drawa jest dopływem Noteci o długości 185,9 km i powierzchni zlewni 3296,4 km2. 

Początek rzeki znajduje się w Dolinie Pięciu Jezior pod Połczynem Zdrój. Rzeka przepływa 

przez szereg jezior. Jej górny odcinek znajduje się na terenie Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, dolny na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Złocieniec jest jednym z największych źródeł zanieczyszczeń Drawy. W jego granicach do 

Drawy uchodzi rzeka Wąsawa. Przed Złocieńcem wody Drawy zaliczane są do I klasy czystości 

pod względem sanitarnym oraz do II klasy czystości pod względem zawartości biogenów. 

Poniżej ujścia Wąsawy jakość wód ulega pogorszeniu i zaliczana jest do III klasy czystości 

(Błaszczak i inni 2001). Chruściki rzeki Drawy badano na 6 stanowiskach. 

Stanowisko nr 1 (Fot. 1). Stanowisko wędkarskie w pobliżu mostu na ul. Połczyńskiej. Po obu 

stronach stanowiska rosły wierzby. Przepływ wody był wyraźny zimą i wiosną, latem 

bardzo słabł. Na brzegu występowała roślinność szuwarowa (Glyceria aquatica (L.), 

Carex sp., Sparganium sp., Acorus calamus L., Rumex sp., Myosotis sp.). W wodzie 

rozwijały się: Myriophylum spicatum L. i Ceratophyllum demersum L., Striatotes 

aloides L., Butomus umbellatus L. i Lemna sp. Dno było muliste, bogate w szczątki roślin. 

Próby pobierano w roślinności szuwarowej (20-40 cm gł.) oraz wśród roślinności 

zanurzonej (ok. 1 m gł.). 
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Ryc. 1. Stanowiska badawcze na terenie Złocieńca. Opis stanowisk w tekście. 
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Stanowisko nr 2 (Fot. 2). Stanowisko ok. 500 m w górę rzeki od mostu w Parku Żubra. Rzeka 

była tu szeroka, nurt spokojny. Brzeg porastały olchy (Alnus sp.). Bardzo słabo rozwinięty 

pas szuwaru tworzyły pojedyncze turzyce (Carex sp.). Pod wodą rozwijały się pojedyncze 

kępy Myriophylum sp. i Ceratopyllum demersum. Dno było muliste z fragmentami gałęzi i 

liści drzew. Próby brano przy brzegu pod olchami, na głębokości 30-60 cm. 

Stanowisko nr 3 (Fot. 3). Podwórze na ul. Staszica, przy rozwidleniu Drawy. Na brzegu 

znajdowały się budynki mieszkalne i ogródki działkowe. Próby pobierano przy brzegu oraz 

z końca pomostu wędkarskiego. Przy brzegu dno było piaszczyste z warstwą detrytusu, 

głębokość 30-60 cm. Roślinność szuwarowa nie występowała, pod wodą rozwijały się 

Myriophylum spicatum (latem licznie). Na końcu pomostu nurt był spokojniejszy, dno 

muliste, głębokość 70-150 cm. Masowo rozwijały się Myriophylum spicatum 

i Ceratophyllum demersum. Występowały też Lemna sp., Hydrocharis morsus-ranae L., 

Nuphar luteum (L.), Butomus umbellatus. 

Stanowisko nr 4 (Fot. 4). Most przy ul. Staszica, tuż przed wodospadem. Brzegi były 

wybetonowane, poziom wody niski, nurt silny, dno kamienisto-żwirowe. Miejscami na 

kamieniach rozwijał się mech wodny. Latem w nurcie występowały licznie podwodne 

formy Sagittaria sagittifolia L. Próby pobierano przy brzegu wśród kamieni (20-50 cm gł.) 

oraz na środku rzeki wśród liści S. sagittifolia (50-60 cm gł.). 

Stanowisko nr 5 (Fot. 5). Drawa na wysokości oczyszczalni ścieków. Na tym odcinku Drawę 

otaczały rozległe trzcinowiska. Na stanowisku rzeka była stosunkowo wąska, głęboka, 

o silnym nurcie. Trzciny (Phragmites australis Trin.) nie były tu liczne, natomiast bardzo 

licznie na brzegu rosły pokrzywy (Urtica sp.). W wodzie przy brzegu występowały: 

Glyceria aquatica, Carex sp., Lemna minor L., Spirodela polyrrhiza (L.), Hydrocharis 

morsus-ranae oraz zwieszające się do wody rośliny lądowe. W nurcie występowała 

podwodna forma Sagittaria sagittifolia, Myriophylum spicatum, Ceratophyllum sp., 

Potamogeton sp. Próby pobierane były przy brzegu (15-50 cm gł.) i w nurcie (ok. 1 m gł.). 

Stanowisko nr 6 (Fot. 6). Wiadukt kolejowy, poniżej oczyszczalni ścieków. Rzeka była w tym 

miejscu wąska, prąd silny, dno kamienisto-żwirowe. Przy brzegu szuwar tworzyła 

Phragmites australis, Carex sp., Lycopus europaeus L. Okresami pojawiała się Lemna sp. 

W nurcie rozwijały się Myriophylum spicatum, Ceratophyllum sp., Potamogeton 

perfoliatus L. Próby pobierane były przy brzegu (20-40 cm gł.) i w nurcie (70-150 cm gł.). 
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Fot. 1. Rz. Drawa – stanowisko nr 1. Fot. 2. Rz. Drawa – stanowisko nr 2. 

  
Fot. 3. Rz. Drawa – stanowisko nr 3. Fot. 4. Rz. Drawa – stanowisko nr 4. 

  
Fot. 5. Rz. Drawa – stanowisko nr 5. Fot. 6. Rz. Drawa – stanowisko nr 6. 

 
Rzeka Wąsawa 

Wąsawa jest dopływem Drawy. Jej długość wynosi 13,2 km (bez jeziora 8,7 km) 

a powierzchnia zlewni 83,9 km2. W dolnym biegu przepływa przez jezioro Wąsosz. Rzeka 

wpływa do Złocieńca od południowego-wschodu i uchodzi do Drawy. Złocieniec stanowi 

najpoważniejsze źródło zanieczyszczeń Wąsawy. Na terenie miasta jakość wód ulega 

gwałtownemu pogorszeniu. Pod względem sanitarnym i zawartości azotynów są to wody 
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pozaklasowe (Błaszczak i inni 2001). Rzeka systematycznie poddawana jest zabiegom 

melioracyjnym. Na terenie miasta każdego roku usuwane są osady denne i roślinność. Chruściki 

Wąsawy badano na 4 stanowiskach zlokalizowanych w granicach miasta. 

Stanowisko nr 7 (Fot. 7). Stanowisko na wysokości dworca PKP. Otoczenie rzeki stanowiły łąki 

i pastwiska na skraju miasta. Wiosną woda zalewała na brzegach niską roślinność zielną. 

Latem rozwijał się bujnie szuwar turzycowy zacieniając większą część rzeki (Glyceria 

aquatica, Carex sp., Rumex sp., Myosotis sp.). W nurcie występowała Elodea canadensis 

Rich. i Potamogeton crispus L. Próby pobierano przy brzegu (ok. 20-40cm gł.) i w nurcie 

(ok. 60-70 cm gł.). 

Stanowisko nr 8 (Fot. 8). Ok. 200 m w górę od ujścia do Drawy, przy ul. Kasztanowej. Na 

brzegach znajdywały się domki jednorodzinne. Wzdłuż rzeki biegła droga i szpaler drzew. 

Roślinność szuwarową tworzyły głównie turzyce i manna mielec, które latem były koszone 

razem z trawą na brzegu. W nurcie występowały Elodea canadensis i Potamogeton sp. 

Nurt był wyraźny, dno piaszczyste. Próby pobierano przy brzegu (20-30cm gł.) i w nurcie 

(ok. 60-70cm gł.). 

Stanowisko nr 9 (Fot. 9). Most przy ul. Cegielnianej (stara elektrownia wodna). Próby 

pobierano pod mostem. Roślinność wodna nie występowała. Prąd był silny, dno pokrywały 

betonowe płyty przykryte cienką warstwą żwiru, piasku i detrytusu. Głębokość  

ok. 30-40 cm. 

Stanowisko nr 10 (Fot. 10). Ujście Wąsawy do Drawy. Na jednym z brzegów z wody wyrastała 

betonowa ściana budynku, drugi porośnięty był przez wierzby i sąsiadował z ogródkami 

działkowymi. Na środku rzeki nurt był silny, dno kamieniste. Przy brzegach występowały 

zastoiska z gałęziami, śmieciami i zwieszającą się z brzegów roślinnością brzegową. Próby 

pobierano przy brzegach (20-50 cm gł.)  i w nurcie (30-50 cm gł.). 

  
Fot. 7. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 7. Fot. 8. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 8. 

 



- 28 - 

  
Fot. 9. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 9. Fot. 10. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 10. 

 
Strumień wpływający do jeziora Rakowo Małe 

Niewielki strumień, który płynie w rowie melioracyjnym i uchodzi do jeziora od 

południowego-zachodu. W górnej części otoczony jest drzewami i krzewami, niżej roślinnością 

łąkową. 

Stanowisko nr 11 (Fot. 11). Stanowisko przy drodze przecinającej strumień za jeziorem 

Rakowo Małe. Strumień miał w tym miejscu ok. 30-50 cm szerokości i 5-20 cm 

głębokości. Przepływ wody był wyraźny, choć latem poziom wody był bardzo niski. Dno 

piaszczyste z detrytusem. Latem strumień zacieniała roślinność lądowa porastająca 

wysokie brzegi. 

Strumień wypływający z jeziora Rakowo Duże 

Strumień wypływa z jeziora Rakowo Duże i wpływa do Drawy. W początkowym biegu 

płynie w pobliżu zabudowań. Ujście znajduje się wśród rozległych mokradeł. Do strumienia w 

górnym odcinku odprowadzana jest woda deszczowa i ścieki. Dwukrotnie w trakcie badań 

odcinano dopływ wody z jeziora, przez co strumień wysychał. Co roku w okresie jesienno-

zimowym ze strumienia usuwano roślinność i osady denne. 

Stanowisko nr 12 (Fot. 12). Stanowisku w górnym odcinku strumienia, przy ul. Drawskiej. 

Szerokość strumienia wynosiła w tym miejscu ok. 70-100 cm, głębokość 5-20 cm. Nurt był 

wyraźny, dno muliste, zaśmiecone. Latem strumień był silnie zarośnięty przez Carex sp., 

Typha latifolia L., Sparganium sp.  
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Fot. 11. Strumień przed jez. Rakowo Małe Fot. 12. Strumień za jez. Rakowo Duże  

– stanowisko nr 11. – stanowisko nr 12. 

 
Strumień wypływający z jeziora Maleszewo  

Strumień wypływa z południowej części jeziora Maleszewa i wpływa w rozległe 

trzcinowiska wokół rzeki Drawy. 

Stanowisko nr 13 (Fot. 13). Stanowisko przy drodze prowadzącej do ul. Łąkowej. Strumień 

przepływał pod drogą przez betonową rurę. Przy wypływie z rury nurt był bardzo wyraźny, 

dno kamienisto-żwirowe, roślinność wodna nie występowała. Po bokach przepływ wody 

był bardzo słaby a dno muliste. Rosły tam głównie gęste trzciny, a przy brzegu manna 

mielec. Latem poziom wody podnosił się, przepływ słabł a na powierzchni rozwijała się 

Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae. Próby pobierano w nurcie 

(50-80 cm gł.) i w zastoiskach przy brzegu (20-50 cm gł.). 

Rów melioracyjny przy rzece Drawie 

Duży, ok. 1-1,5 m szeroki, rów odwadniający biegnący wzdłuż prawego brzegu Drawy. 

Brzegi porośnięte są wierzbami. Niemal przez cały rok powierzchnię wody szczelnie pokrywała 

Lemna gibba. 

Stanowisko nr 14 (Fot. 14). Stanowisko na wysokości ul. 11-ego listopada. Rów otoczony był 

krzewami wierzb. Na jego brzegach rosły turzyce, miejscami pałka szerokolistna. 

Powierzchnia wody niemal ciągle pokryta była przez Lemna gibba L. Rośliny wodne nie 

występowały. Dno było muliste, zawierało siarkowodór. Próby pobierano głównie przy 

brzegu na głębokości 25-50 cm. 
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Fot. 13. Strumień za jez. Maleszewo Fot. 14. Rów melioracyjny przy Drawie  

– stanowisko nr 13. – stanowisko nr 14. 

 
Rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej 

Rów melioracyjny na terenie nieużytków między ulicami: Połczyńską, Cieszyńską 

i Parkową, w północnej części miasta. Rów odprowadza wodę z sąsiedniego bajora. Otoczony 

jest wierzbami i łąkami. 

Stanowisko nr 15 (Fot. 15). Stanowisko w miejscu nie zarośniętym przez wierzby. Strumień był 

silnie zarośnięty przez roślinność lądową i szuwarową (Phragmites australis, Carex sp., 

Rumex sp., Juncus sp., Lemna sp., Hydrocharis morsus-ranae). Wyraźny wiosną przepływ 

wody zmniejszał się wraz z rozwojem roślinności. Dno muliste z dużą ilością szczątków 

roślin. Głębokość ok. 20-30 cm. W lecie 1999 r. woda całkowicie wyschła. 

Jezioro Maleszewo (Jez. Śląskie) 

Maleszewo jest niewielkim jeziorem o powierzchni 8,6 ha (Książka gospodarcza... 2000) i 

głębokości ok. 1m (Bryła - informacja ustna). Jezioro położone jest w północno-zachodniej 

części miasta. Jest to zbiornik o wysokiej trofii. Latem pojawiają się w nim zakwity sinicowe, 

prawie całą powierzchnię pokrywają nymfeidy. Jezioro otoczone jest przez łąki, pastwiska oraz 

budynki mieszkalne. W przeszłości do jeziora odprowadzane były ścieki komunalne z pobliskich 

gospodarstw domowych.  

Stanowisko nr 16 (Fot. 16). Pomost wędkarski w północno-wschodnim końcu jeziora. Pod 

wodą bujnie rozwijały się łany Ceratophyllum demersum. Szuwar wysoki tworzyły trzciny, 

szuwar niski głównie Glyceria aquatica i Typha latifolia. Latem na powierzchni wody 

rozwijały się liczne lemnidy: Lemna sp., Hydrocharis morsus-ranae. Dno było muliste. 

Obok stanowiska do jeziora uchodził strumień, który zimą 2002 r. zmienił bieg i zasypał 

znaczną część szuwaru niskiego. Próby pobierane były z końca kładki (80-130 cm gł.) oraz 

w szuwarach (30-70 cm. gł.). 
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Stanowisko nr 17 (Fot. 17). Stanowisko na wschodnim brzegu jeziora. Brzegi jeziora w tej 

części tworzył szeroki pas mokradeł porośniętych trzcinami i wierzbami. Na stanowisku 

występowała głównie roślinność szuwaru niskiego: Dryopteris thelipteris (L.), Carex sp., 

Rumex sp., Sparganium sp., a także Phragmites australis i Typha latifolia. Na powierzchni 

wody rozwijała się Lemna sp., Hydrocharis morsus-ranae oraz kożuchy glonów. Pod wodą 

występował Ceratophyllum demersum. Dno było muliste z dużą ilością szczątków roślin. 

Próby pobierano przy brzegu z dna i nawisów roślin przy powierzchni (80-20 cm gł.). 

Stanowisko nr 18 (Fot. 18). Stanowisko na południowym brzegu jeziora. Na brzegu rosły 

drzewa (Salix sp., Alnus sp.). Roślinność szuwarowa była uboga (Carex sp. i Dryopteris 

thelipteris). W wodzie rozwijały się bujnie Ceratophyllum demersum i Myriophylum 

spicatum. Na powierzchni występowały Lemna sp. i Hydrocharis morsus-ranae. Dno było 

muliste z dużą ilością fragmentów gałęzi i liści drzew. Głębokość ok. 40-70 cm. 

 

  
Fot. 15. Rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej  Fot. 16. Jez. Maleszewo – stanowisko nr 16.  

– stanowisko nr 15.  

  
Fot. 17 . Jez. Maleszewo – stanowisko nr 17. Fot. 18. . Jez. Maleszewo – stanowisko nr 18.  
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Jezioro Rakowe Duże i Rakowo Małe 

Jeziora Rakowo Duże i Rakowo Małe leżą w południowo-zachodniej części miasta. Są to 

niewielkie zbiorniki połączone krótkim kanałem (Rakowo Duże - ok. 3,5 ha, Rakowo Małe – ok. 

3,2 ha powierzchni). Wschodnie i północne brzegi sąsiadują z budynkami mieszkalnymi, 

pozostałe otoczone są lasem i łąkami. Fitolitoral w większości tworzy szuwar trzcinowy, a także 

wierzby. Jeziora są zbiornikami eutroficznymi. W przeszłości do wód jezior odprowadzano 

ścieki komunalne i przemysłowe. 

Stanowisko nr 19 (Fot. 19). Stanowisko w północnej części jez. Rakowo Duże, przy 

ul. Drawskiej. Było to jedyne miejsce o piaszczystym dnie, z obu stron otoczone szuwarem 

trzcinowym. Przy brzegu występowała niewielka ilość manny mielec. Latem na 

piaszczystym dnie pojawiała się rdestnica kędzierzawa. Próby pobierano w szuwarze 

trzcinowym, na piaszczystym dnie i w kępach rdestnic, na głębokości 30-60 cm.  

Stanowisko nr 20 (Fot. 20). Zachodni brzeg jeziora Rakowo Duże. Na brzegu rosły olchy, 

w wodzie występował szuwar trzcinowy i skąpy szuwar turzycowy. Przy samym brzegu 

wody znajdował się wąski pas piaszczystego dna pokrytego detrytusem i liśćmi olch. 

Próby pobierane były w pasie piaszczystego dna i w szuwarze turzycowym (20-50 cm gł.). 

Stanowisko nr 21 (Fot. 21). Most na kanale łączącym jeziora Rakowo Duże i Małe. Brzegi 

kanału porośnięte były trzcinami i wierzbami, w wodzie występowały Stratiotes aloides 

(L.), Elodea canadensis. Próby pobierano wśród roślin wodnych, na granicy szuwaru 

trzcinowego oraz przy samym brzegu. Przy trzcinach głębokość wynosiła 60-70 cm, dno 

było twarde z dużą ilością fragmentów trzcin. Przy brzegu dno było piaszczyste, bez 

roślinności wodnej a głębokość wynosiła 20-30 cm. 

Stanowisko nr 22 (Fot. 22). Zachodni brzeg jez. Rakowa Małego, tuż przy drodze do piaskowni. 

Brzeg porośnięty przez wierzby. Pod wierzbami w wodzie rosły pojedyncze trzciny. Dno 

było muliste z bardzo dużą ilością liści. Głębokość wody była niewielka: 5-30 cm. 

Stanowisko nr 23 (Fot. 23). Kładka wędkarska w szuwarze trzcinowym w południowo-

wschodniej, porośniętej przez Nymphaea alba L. i Nuphar luteum części jeziora Rakowa 

Małego. Próby pobierane były na końcu kładki (głębokość 90-130 cm) i po bokach w 

gęstych trzcinach (głębokość 20-50 cm). Dno pokryte było kłączami, fragmentami łodyg i 

liści trzcin. 
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Fot. 19. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 19. Fot. 20. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 20. 
   

  
Fot. 21. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 21. Fot. 22. Jez. Rakowo Małe – stanowisko nr 22.  
  

  
Fot. 23. Jez. Rakowo Małe – stanowisko nr 23. Fot. 24. Zbiornik w wyrobisku potorfowym  

 – stanowisko nr 24. 

Zbiornik w wyrobisku potorfowym 

Zbiornik położony jest na tyłach domów przy ul. Parkowej w północnej części miasta. W 

przeszłości w tym miejscu znajdował się niewielki zbiornik wodny. W ostatnim dziesięcioleciu 

rozpoczęto eksploatację torfu, powiększając zbiornik i niszcząc jego brzegi. W ostatnich latach 

działalność ograniczono a w chwili obecnej zaprzestano z uwagi na niską opłacalność. Ze 
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zbiornika pobierana jest woda do podlewania ogródka. Podczas badań przy brzegach nie 

wykształcił się jeszcze fitolitoral. Brzegi zarośnięte były głównie przez rośliny lądowe. 

Pojawiały się też pojedyncze kępy wierzb, pałki wąskolistnej (Typha angustifolia L.) i żabieńca 

babki wodnej (Alisma plantago-aquatica L.). W wodzie masowo rozwijała się Lemna trisulca 

L., spotykano też pojedyncze osobniki Myriophylum sp.  

Stanowisko nr 24 (Fot. 24). Stanowisko przy ujęciu wody do nawadniania ogrodu. Roślinność 

stanowiły głównie zalane rośliny lądowe i L. trisulca. Rosły też pojedyncze osobniki 

A. plantago-aquatica i T. angustifulia. Głębokość 20-60 cm. 

Drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej 

Drobny zbiornik trwały wśród łąk i nieużytków przy ul. Połczyńskiej. Zbiornik znajduje się 

w obniżeniu terenu. Otoczenie zbiornika stanowią torfowiska porośnięte prze gęste zarośla 

wierzb, brzozy, olchy i trzciny. Część brzegu porasta szuwar turzycowy. Zbiornik znajduje się w 

późnym stadium zarastania, znaczną jego część porasta Typha latifolia. Poziom wody jest 

niewielki, przez większą część roku jej powierzchnia pokryta jest przez Lemna sp., Hydrocharis 

morsus-ranae, pod powierzchnią rozwija się Lemna trisulca. 

Stanowisko nr 25 (Fot. 25). Stanowisko w szuwarze turzycowym od strony ul. Połczyńskiej. Na 

brzegach zbiornika rosły kępy Carex sp., Dryopteris thelipteris, Typha latifolia. 

Powierzchnia wody pokryta była przez Lemna sp. i Hydrocharis morsus ranae. Poziom 

wody niewielki – 5-40 cm. Dno stanowiła półpłynna masa szczątków roślin, w której 

powstawał siarkowodór. 

Zbiorniki okresowe w olsie nad rzeką Drawą 

Między Drawą a rowem melioracyjnym (st. 14) na terenie Parku Żubra znajdują się tereny 

podmokłe. Obszar porośnięty jest olchami i krzewami wierzb. Wczesną wiosną woda wypełnia 

liczne drobne zbiorniki. Latem większość z nich wysycha, pozostają tylko te w najgłębszych 

miejscach w pobliżu rowu melioracyjnego. 

Stanowisko nr 26 (Fot. 26). Większość prób pobierano między krzewami wierzb, gdzie woda 

utrzymywała się najdłużej. Rozwijały się tam turzyce a dno pokryte byłe dużą ilością liści 

drzew i turzyc oraz gałęziami. Wiosną poziom wody wynosił ok. 20-30cm. Próby 

pobierano również w dolinkach między olchami, które woda wypełniała jedynie wczesną 

wiosną. 
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Fot. 25. Drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej Fot. 26. Zbiorniki okresowe w olsie nad Drawą  

– stanowisko nr 25. (między wierzbami) – stanowisko nr 26. 

 
Glinianki 

Glinianki przy ul. Czaplineckiej, są pozostałością po odkrywkowej kopalni gliny. Są to dwa 

wielkie wyrobiska: w jednym wydobycie gliny zakończono w latach 70., w drugim pod koniec 

lat 80. Na ich dnie znajdują się liczne, wypełnione wodą zagłębienia i rowy. Większość z nich 

latem wysycha, jednak w niektórych woda może utrzymywać się przez cały rok. Podczas ostrych 

zim zbiorniki zamarzają do dna. W różnych częściach glinianek znajdują zbiorniki na różnych 

etapach zarastania roślinnością. W młodszym wyrobisku zlokalizowano stanowiska nr 27-30, w 

starszym stanowiska nr 31-32. 

Stanowisko nr 27 (Fot. 28). Rów w większości zarośnięty był przez trzciny i pojedyncze kępy 

wierzb. Dno było gliniaste, porośnięte mchami (głównie Fontinalis antipyretica L.). Rów 

okresowo wysychał, choć w wilgotne lata woda utrzymywała się cały rok. Wiosną 

głębokość wynosiła 50-70 cm. 

Stanowisko nr 28 (Fot. 29). Zbiornik okresowy wypełniony wodą tylko wczesną wiosną. 

W kolejnych latach wypełniała go różna ilość wody. W początkowym okresie badań 

poziom wody był bardzo wysoki i sięgał aż do pozbawionych roślin zboczy wyrobiska. 

Dno było gliniaste, z pojedynczymi kępami zalanej wodą trawy. W kolejnych latach badań 

próby pobierano w gęstej, zalanej trawie w pobliżu krzewu wierzby. Rosły też pojedyncze 

trzciny i rdest ziemno-wodny (Polygonum amphibium L.). 

Stanowisko nr 29 (Fot. 30). Głęboki rów w najstarszej części wyrobiska. Na brzegach rosły 

kępy wierzb i rzadkie trzciny. Dno było gliniaste, porośnięte mchami, z dużą ilością 

śmieci. Woda utrzymywała się tu zazwyczaj przez cały rok. Głębokość 10-70 cm. 

Stanowisko nr 30 (Fot. 31). Zagłębienie, w którym woda utrzymywała się stosunkowo długo. 

Przy brzegu rosły kępy wierzb (znacznie rozrosły się w trakcie badań) i trzciny. Wiosną, 
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na brzegu, zalewana była trawa. Późną wiosną rozwijały się licznie nitkowate glony. Dno 

gliniaste. 

Stanowisko nr 31 (Fot. 32). Zakończenie rowu wypełnionego wodą. Większą część rowu 

porastały gęste wierzby, jednak tutaj był tylko jeden krzew wierzby a w wodzie rosły 

trzciny, pałka wąskolistna, sit, pływacz (Urticularia sp.). Dno pokrywała duża ilość 

szczątków roślinnych oraz mech F. antipyretica. Najczęściej woda utrzymywała się przez 

cały rok. Głębokość 20-50cm. 

Stanowisku nr 32 (Fot. 33). Wąski rów wypełniony okresowo wodą i zarośnięty gęsto 

trzcinami, a także sitem i mchem. W sąsiedztwie rosło dużo wierzb. Dno z dużą ilością 

szczątków trzcin, situ i liści wierzb. Woda miała brunatne zabarwienie, głębokość 

20-45 cm. 

  
Fot. 27.  Glinianki przy ul. Czaplineckiej Fot. 28. Glinianki – stanowisko nr 27. 

(młodsze wyrobisko).  

  
Fot. 29. Glinianki – stanowisko nr 28. Fot. 30. Glinianki – stanowisko nr 29.  
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Fot. 31. Glinianki – stanowisko nr 30. Fot. 32. Glinianki – stanowisko nr 31. 
  

 
 Fot. 33. Glinianki – stanowisko nr 32. 
 

2.1.2. Olsztyn 

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Leży na terenie mezoregionu 

Pojezierza Olsztyńskiego, w makroregionie Polski Północno-Wschodniej. Klimat w tym rejonie 

jest chłodniejszy niż na sąsiednich obszarach, w tym na Pojezierzach Południowobałtyckich. 

(Kondracki 2002). Obecnie Olsztyn liczy ponad 170 tys. mieszkańców (Urząd Miasta Olsztyn... 

2003). Na jego terenie znajduje się duża ilość zbiorników wodnych: 11 jezior, rz. Łyna, 

rz. Kortówka i rz. Wadąg, liczne stawy, zbiorniki okresowe i drobne cieki. Większość 

zbiorników znajduje się na terenach podmiejskich. 

W Olsztynie obszary silnie zurbanizowane, np. Śródmieście, Zatorze lub Jaroty przeplatają 

się z rozległymi obszarami zieleni. Wynika to z faktu, że większość peryferycznych dzielnic 

Olsztyna jeszcze w ubiegłym stuleciu była odrębnymi miejscowościami (Achremczyk i 

Ogrodziński 2003, Piechocki 1995, Wakar 1997). Nie wszędzie między centrum 

a przyłączonymi osiedlami rozwinęła się zwarta zabudowa miejska. 
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Analizując historię miasta (Achremczyk i Ogrodziński 2003, Piechocki 1995, Wakar 1997) 

można śledzić zmiany jakim ulegały na jego terenie zbiorniki wodne i obszary podmokłe. 

Olsztyn uzyskał prawa miejskie w 1353 r. i od początku planowany był jako ośrodek 

regionalny. Decydowały o tym względy militarne i gospodarcze. Pierwotnie miasto zajmowało 

teren osłonięty z trzech stron zakolem Łyny oraz na przedpolu jeziorami Długim, Fajferek i 

Kortowskim wraz z rozległymi mokradłami. W średniowieczu Olsztyn był znacznym, jak na 

ówczesne warunki, miastem, jednak do końca XVIII w. jego terytorium nie ulegało istotnemu 

zwiększeniu, a miasto często popadało w fatalną sytuację gospodarczą. Duży wpływ na to miało 

przygraniczne położenie Olsztyna, przez co miasto cierpiało podczas wojen (m.in. wojny polsko-

krzyżackie, wojna siedmioletnia i północna, wojny napoleońskie). Prawdopodobnie zbiorniki 

wodne nie podlegały w tym okresie silnej antropopresji. Wyraźną zmianę stosunków wodnych 

wywołała budowa fos wokół murów obronnych. Z czasem jednak ich rola obronna malała i 

z fosy wokół murów miejskich pozostały tylko niewielkie, skrajnie zanieczyszczone zbiorniki 

zwane „stawami zarazy”. Pod koniec XVIII w. zostały one ostatecznie zasypane. Stan „stawów 

zarazy” wskazuje, że okoliczne zbiorniki były zanieczyszczane ściekami bytowymi. W XVI – 

XVII w. Łynę wykorzystywano niezbyt intensywnie do spławiania drewna, co wymagało w 

niektórych miejscach pogłębiania nurtu rzeki i budowy bocznych kanałów. Ponieważ miasto nie 

rozrastało się, nie było potrzeby większych prac melioracyjnych. Przez stulecia Olszyn był 

małym, na pół rolniczym miastem otoczonym przez pola, ogrody, lasy i mokradła. 

Od lat 30. XIX w., wraz z budową linii kolejowej, miasto zaczęło się szybko rozwijać. 

Olsztyn nie był jednak nigdy miastem przemysłowym a raczej urzędniczo-garnizonowym. Po 

okresie stagnacji ruch budowlany nasilił się wyraźnie ok. 1933 r., kiedy tworzono głównie 

zabudowę willową. Okres wzmożonego rozwoju miasta odcisnął głębokie piętno na jego 

otoczeniu. Rozbudowa wymagała nowych terenów. Już w 1825 r. uregulowano Łynę poniżej 

Szpitala Miejskiego i osuszono okoliczne mokradła. Pod koniec XIX w. osuszono rozległe 

jezioro Fajferek oraz spuszczono wodę z sześciu innych jezior: Motka, Trackiego, Pelnogi, 

Małego Klebarskiego, Płocidugi i Choinki. Zasypano stawy, z których wcześniej doprowadzano 

wodę do studzien miejskich (Mały, Duży i Górny). W 1885 przy budowie gimnazjum 

zniwelowano wzniesienie i zasypano sąsiednie bagno przy dzisiejszej ul. Dąbrowszczaków. 

Budowa praktycznie każdej nowej ulicy wiązała się z osuszaniem terenów podmokłych (np. 

ul. Warszawska, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Podgrodzie). W latach 1898-1899 powstała 

nowoczesna kanalizacja, co prawdopodobnie wiązało się z odprowadzaniem ścieków do Łyny. 

Przemysł Olsztyna nie był silnie rozwinięty i prawdopodobnie nie stanowił on głównego 

zagrożenia dla środowiska. Znacznie większy problem mogły stanowić ścieki z wzrastającej 

liczby gospodarstw domowych (Achremczyk i Ogrodziński 2003, Piechocki 1995, Wakar 1997). 
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W 1945 r. Olsztyn został zniszczony przez oddziały radzieckie. Przedwojenną powierzchnię 

zabudowy odzyskał dopiero ok. 1970 r. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat ludność miasta 

wzrosła trzykrotnie a powierzchnia jeszcze bardziej (Achremczyk i Ogrodziński 2003, 

Wakar 1997). Jednak podobnie jak dawniej Olsztyn nie jest miastem przemysłowym. 

Największym zakładem jest fabryka opon samochodowych „Stomil”. Również w tym okresie, 

podobnie jak przed wojną, rozbudowa miasta wiązała się z osuszaniem terenów podmokłych. Na 

szczęście nie likwidowano już jezior, jednak drobne zbiorniki i mokradła wciąż są meliorowane i 

zasypywane. Dla przykładu w ostatnich latach zasypano szereg drobnych zbiorników w 

dzielnicy Jaroty, a w 2003 r. przy przebudowie ulicy Sielskiej zlikwidowano staw i mokradła w 

dzielnicy Dajtki. Przed uruchomieniem oczyszczalni ścieków dużym problemem były ścieki 

komunalne, które m.in. spowodowały skrajną degradację Jez. Długiego i Kortowskiego. 

Podsumowując stwierdzić należy, że rozwój Olsztyna wiązał się z jednej strony z coraz 

większym zanieczyszczeniem wód (głównie ściekami komunalnymi) oraz z ciągłym, 

drastycznym zmniejszaniem się powierzchni zbiorników wodnych i terenów podmokłych. Oba 

procesy wynikały z wzrostu populacji mieszkańców miasta. 

Na terenie Olsztyna badaniami objęto rz. Kortówkę, Potok Leśny, Jez. Kortowskie, Jez. 

Długie, Jez. Czarne, stawy przy ul. Parkowej i Radiowej oraz zbiornik przy ul. Sielskiej. 

Wykorzystano również dane archiwalne Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska z rz. Łyny, jez. 

Skanda, drobnych cieków i zbiorników w okolicy jez. Skanda, Lesie Miejskim i dzielnicy 

Pieczewo oraz drobnych zbiorników przy ul. Żołnierskiej i hotelu „Relaks” (Ryc. 2). 

Zbiorniki wodne badane przez autora 

Rzeka Kortówka 

Kortówka wypływa z południowo-wschodniej części Jeziora Krzywego, przepływa przez 

Jezioro Kortowskie i uchodzi do Łyny. Liczy ok. 3,5 km długości (nie licząc Jeziora 

Kortowskiego). Ta niewielka rzeczka poddana jest bardzo silnej antropopresji. Do górnego 

odcinka, aż do 1989 r. odprowadzano ścieki komunalne. Jeszcze w latach 80. Kortówka była 

największym dopływem Jez. Kortowskiego. Jednak w ostatnich latach, w okresie letnim 

odcinany jest jej odpływ z Jeziora Krzywego z powodu małej ilości opadów atmosferycznych. 

W efekcie rzeka powyżej Jez. Kortowskiego latem wysycha (Wiśniewski i Mientki 2002). 

Odcinek rzeki poniżej Jez. Kortowskiego wykorzystano w „eksperymencie kortowskim” 

jako odbiornik odtlenionych wód hypolimnionu jeziora. W 2001 r. latem do rzeki odprowadzano 

100 l/s wód jeziornych, natomiast w 2002 r. eksperyment nie działał (Wiśniewski i Mientki 

2003). Jesienią 2002 r. końcowy odcinek rzeki został zbagrowany. 

Badania Kortówki prowadzono na ośmiu stanowiskach (Ryc. 3). 
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- zbiorniki badane przez autora 
- dane archiwalne 

Potok Leśny 
rz. Łyna 

Relaks 1, Relaks 2 

drobne zbiorniki 
przy ul. Żołnierskiej 

drobne cieki i zbiorniki 
dzielnicy Pieczewo 

drobne cieki i zbiorniki 
w Lesie Miejskim 

drobne cieki i zbiorniki 
przy j. Skanda 

rz. Łyna 

j. Skanda 

staw, ul. Parkowa 

staw, ul. Radiowa 

zbiornik, ul. Sielska 

j. Czarne 

j. Kortowskie 

Potok Leśny 

j. Długie 

rz. Kortówka  

Ryc. 2. Zbiorniki badane na terenie Olsztyna. Opisy w tekście.
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Stanowisko nr 1 (Fot. 34). Wypływ Kortówki z Jeziora Krzywego (ul. Jeziorna). Rzeka płynęła 

z jeziora kanałem pod ulicą, z którego wypływała ok. 4 m długości betonowym korytem. 

Wiosną prąd był tam silny a betonowe dno pokryte kamieniami. Dalej prąd słabł a dno 

było piaszczyste. Z roślin wodnych występowały tylko glony na kamieniach. Przy 

brzegach woda zalewała roślinność zielną. Nad rzeką rosły olchy. Latem i jesienią rzeka 

wysychała, w korycie rzeki powstawały muliste kałuże lub płynęła bardzo mała ilość 

wody. Próby pobierano w betonowym korycie i za nim (20-50 cm gł.). 

Stanowisko nr 2 (Fot. 35). Trzcinowisko powyżej wiaduktu przy ul. Sielskiej. W nurcie rosły 

trzciny, przy brzegach turzyce. Wiosną nurt był silny. Latem słabł a na powierzchni 

rozwijały się Lemna sp. i Hydrocharis morsus-ranae. Dno było piaszczyste z warstwą 

detrytusu przy brzegach. W tym miejscu woda występowała przez cały rok (20-50 cm gł.). 

Stanowisko nr 3 (Fot. 36). Wiadukt przy ul. Sielskiej. Próby pobierano pod wiaduktem (silny 

nurt, dno kamieniste) oraz ok. 10 m poniżej wiaduktu (prąd słaby, dno muliste, bujna 

manna mielec). Latem poziom wody drastycznie spadał. W stojącej wodzie rozwijały 

nitkowate glony, Elodea canadensis, Potamogeton sp., Lemna sp., Typha latifolia, Alisma 

plantago-aquatica. Głębokość wynosiła 10-50 cm. 

Stanowisko nr 4 (Fot. 37). Wypływ Kortówki z Jez. Kortowskiego (przy moście na 

ul. Słonecznej). Na brzegach rosły olchy. Próby pobierano powyżej i poniżej znajdującego 

się w tym miejscu jazu. Powyżej jazu rzeka była głębsza, nurt spokojniejszy, przy 

brzegach rosły pojedyncze turzyce. Dno było piaszczyste, pokryte detrytusem, gałęziami i 

liśćmi drzew. Głębokość wynosiła 20-100 cm. Poniżej jazu prąd był znacznie silniejszy a 

dno piaszczysto-żwirowe, z pojedynczymi gałęziami. Rośliny wodne nie występowały, 

okresowo pojawiały się jedynie glony. Głębokość 20-40 cm. 

Stanowisko nr 5 (Fot. 38). Mostek na wysokości kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu. Na 

brzegach rzeki rosły olchy. Rzeka była w tym miejscu płytka i szeroka, dno piaszczysto-

ilaste, z licznymi gałęziami, w zastoiskach gromadził się detrytus, liście i śmieci. 

Roślinność wodna nie występowała, okresowo przy brzegach zalewane były rośliny 

lądowe. Próby pobierano w nurcie i przy brzegach (20-40 cm gł.). 

Stanowisko nr 6 (Fot. 39). Most przy ul. Oczapowskiego. Rzeka w tym miejscu była płytka 

(20-60 cm), prąd silny, dno piaszczysto-żwiorowe, bez roślin wodnych. Zazwyczaj w 

nurcie znajdowały się gałęzie, na których osadzał się niesiony przez rzekę materiał 

(gałęzie, liście, śmieci). Próby pobierano w nurcie i zastoiskach. 
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Stanowisko nr 7 (Fot. 40). Kortówka przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Dybowskiego, 

otoczona terenami podmokłymi w dolinie Łyny. Rzeka była w tym miejscu bardzo wąska 

(ok. 60 cm) a jej głębokość wynosiła 20-60 cm. Brzegi porośnięte były przez turzyce i 

pojedyncze trzciny, nurt był silny, dno piaszczyste. Wiosną i zimą woda rozlewała się 

szeroko na okoliczne łąki. W październiku 2002 r. poszerzono koryto rzeki i usunięto 

osady denne. 

Stanowisko nr 8 (Fot. 41). Odcinek przy ul. Kalinowskiego. Na jednym z brzegów rosły brzozy. 

Był to najszerszy odcinek Kortówki. Prąd był spokojny, dno piaszczysto-ilaste, latem w 

nurcie występowały pojedyncze osobniki Potamogeton sp. Przy brzegu rosły pojedyncze 

trzciny, oraz rośliny lądowe. Próby pobierano w nurcie i w zastoiskach (20-50 cm gł.). 

 

  
Fot. 34. Rz. Kortówka – stanowisko nr 1. Fot. 35. Rz. Kortówka – stanowisko nr 2.  
 

  
Fot. 36. Rz. Kortówka – stanowisko nr 3. Fot. 37. Rz. Kortówka – stanowisko nr 4.  
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Fot. 38. Rz. Kortówka – stanowisko nr 5. Fot. 39. Rz. Kortówka – stanowisko nr 6. 
 

  
Fot. 40. Rz. Kortówka – stanowisko nr 7. Fot. 41. Rz. Kortówka – stanowisko nr 8.  
 

Potok Leśny 

Potok Leśny to drugi co do wielkości dopływ Jez. Kortowskiego. Uchodzi do południowo-

zachodniej części jeziora. Powierzchnia jego zlewni wynosi 11,3 km2, z czego 64% stanowi las. 

Przez długi czas Potok Leśny był najczystszym z dopływów Jez. Kortowskiego. Po 1990 r. 

podłączono do niego jeden z kolektorów wody deszczowej z dzielnicy Dajtki. Nielegalnie 

podłączone do kolektorów ścieki komunalne znacznie pogorszyły jakość wód tego cieku 

(Wiśniewski, Mientki 2002). Badania Potoku prowadzono na jednym stanowisku (Ryc. 3). 

Stanowisko nr 9 (Fot. 42). Odcinek potoku przy ujściu do Jeziora Kortowskiego. Nad 

strumieniem rosły olchy. Roślinność wodna nie występowała, woda miała brunatny 

odcień. Próby pobierano przy kładce na ścieżce do Kortowa (nurt spokojny, strumień 

szeroki, dno muliste z dużą ilością liści drzew) oraz ok. 20 m w górę strumienia (strumień 

wąski, nurt silny, dno piaszczyste z dużą ilością gałęzi i liści drzew). Głębokość 20-50 cm. 
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rz. Kortówka 

jez. Krzywe 

jez. Kortowskie

14 

13 

10 

12 

11 

8 

7 
rz. Kortówka 

rz. Łyna 

6 

9 
4 

3 

2 

1 

5 

Ryc. 3. Stanowiska badawcze na rz. Kortówce, Potoku Leśnym i Jez. Kortowskim. Opis 
stanowisk w tekście. 

 

Jezioro Kortowskie 

Jezioro Kortowskie leży w południowo-zachodniej części miasta. Jego powierzchnia wynosi 

89,7 ha a głębokość maksymalna 17,2 m. Płaska platforma o głębokości 6 m dzieli jezioro na  

część północną i południową. Do jeziora uchodzi pięć dopływów, największy to Kortówka 

(Mientki 1986). Zlewnię jeziora zajmują głównie tereny o charakterze podmiejskim (ogródki 

działkowe, nieużytki, las). Południowe brzegi jeziora znajdują się na terenie Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego (kompleks pomostów, plaża, przystań żeglarska), natomiast część 

północno-wschodnią zajmuje teren wojskowy (plaża z kompleksem pomostów). 

Na początku lat 50. jezioro było silnie zdegradowane. W 1956 r. podjęto pierwszą w świecie 

próbę rekultywacji jeziora poprzez wymianę wód hypolimnionu. Odtlenione wody hypolimnionu 

południowej części jeziora odprowadzano rurociągiem do rzeki Kortówki. Eksperyment 

doprowadził do wyraźnej poprawy natlenienia i zmniejszenia ilości biogenów, zwłaszcza w 

południowej części jeziora (Mientki 1986). Po 18 latach trwania rekultywacji wzrosła liczebność 

bezkręgowców bentosowych, w tym chruścików (Sikorowa 1977). Działający eksperyment 

wywoływał duże wahania poziomu wód jeziora, dochodzące do 45 cm w ciągu dwóch miesięcy 
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(Dunalska, Wiśniewski i Mientki 2001). Nie wpływało to jednak negatywnie na zwierzęta 

bentosowe, pod warunkiem, że woda nie opadała zbyt gwałtownie (Sikorowa 1977). 

Eksperyment trwa do dzisiaj i jest prowadzony przez Zakład Ekologii i Ochrony Wód pod 

kierunkiem prof. Czesława Mientkiego. W 2001 r. wody naddenne odprowadzano w ilości 

100 l/s, natomiast w 2000 r. działanie rurociągu wyłączono (Wiśniewski i Mientki 2003).  

Badania Jez. Kortowskiego prowadzono na pięciu stanowiskach (Ryc. 3). 

Stanowisko nr 10 (Fot. 43). Pomost wędkarski przy ogródkach działkowych na północno-

wschodnim brzegu jeziora. Na brzegu rosły klony, olchy i wierzby. Po jednej stronie 

pomostu rosły rzadkie turzyce i trzciny, z przeciwnej strony makrofity nie występowały. 

Próby pobierano przy brzegu (dno piaszczyste, napływki), w fitolitoralu (dno piaszczyste 

ze szczątkami roślin) oraz głębiej, na końcu pomostu (dno piaszczyste, mech, rogatek, 

moczarka). Głębokość wynosiła od 20 do 100 cm. 

Stanowisko nr 11 (Fot. 44). Zalesione brzegi w południowo-wschodniej części jeziora, 

stanowisko przy przewróconym do wody buku. Litoral zacieniały drzewa, nie rozwijały się 

rośliny wodne. Dno było piaszczyste, w wodzie znajdowały się gałęzie drzew. Jesienią 

przy brzegu gromadziły się znaczne ilości liści. Próby pobierano na głębokości 20-40 cm. 

Stanowisko nr 12 (Fot. 45). Pomost w Kortowie. Na brzegach rosły wierzby. Z jednej strony 

pomostu pod wierzbą nie występowały rośliny wodne, jedynie latem na dnie pojawiały się 

nitkowate glony. Dno było piaszczyste, z niewielką warstwą detrytusu.. Z drugiej strony 

pomostu szuwar niski tworzyła manna mielec a dno pokrywała duża ilość szczątków 

roślinnych i śmieci. Próby pobierano po obu stronach pomostu, na głębokości 30-50 cm. 

Stanowisko nr 13 (Fot. 46). Przystań żeglarska w Kortowie. Brzegi jeziora wybetonowano z 

wyjątkiem kilku miejsc przeznaczonych do wyciągania łodzi, w których rosła trawa i 

pojedyncze osobniki manny mielec. W miejsca te nanoszone były fragmenty roślin 

wodnych i liście drzew. Na skraju przystani przy wybetonowanym brzegu rosły trzciny, 

między którymi występował rogatek sztywny. Między pomostami latem rozwijały się kępy 

Myriophylum spicatum. Dno było piaszczysto-ilaste, z niewielką warstwą detrytusu. Próby 

pobierano w szuwarze trzcinowym (40-90 cm gł.), wzdłuż betonowych brzegów między 

pomostami (40-70 cm gł.) i w miejscu do wyciągania łodzi (10-40 cm gł.). 

Stanowisko nr 14 (Fot. 47). Kładka wędkarska w szuwarze trzcinowym. Na brzegu znajdował 

się teren wojskowy porośnięty łąką. Próby pobierano z boku kładki wśród gęstych trzcin i 

turzyc (40-60 cm gł.) oraz z końca kładki, gdzie trzciny były rzadsze, a głębokość większa: 

70-100 cm. 
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Fot. 42. Potok Leśny – stanowisko nr 9. Fot. 43. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 10. 
 

  
Fot. 44. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 11. Fot. 45. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 12. 
 

  
Fot. 46. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 13. Fot. 47. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 14. 
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Jezioro Długie 

Jezioro Długie leży w zachodniej części Olsztyna. Jego powierzchnia wynosi 26,8 ha, 

maksymalna głębokość 17,3 m. Jezioro podzielone jest na 3 części: zatokę południową, część 

środkową i zatokę północną (Grochowska 2001). Zlewnia ma powierzchnię 137 ha i w większej 

części jest zurbanizowana (północna zatoka otoczona jest lasem). 

Przez długi czas do Jez. Długiego odprowadzano ścieki komunalne i na początku lat 70. 

było to jedno z najbardziej zdegradowanych jezior w Polsce. Odcięcie dopływu ścieków nie 

poprawiło sytuacji, podjęto więc zabiegi rekultywacyjne. Rekultywację jeziora prowadził Zakład 

Ochrony i Rekultywacji Wód pod kierunkiem prof. Heleny Gawrońskiej. Próba przepłukania 

wód Jez. Długiego wodami sąsiedniego Jez. Krzywego zakończyła się niepowodzeniem. 

W latach 1987 – 1990 i 1991-2000 prowadzono sztucznie napowietrzanie jeziora z 

destratyfikacją mas wodnych. Napowietrzanie doprowadziło do powolnej poprawy stanu jeziora. 

Nie doprowadzono do ograniczenia produkcji pierwotnej i jezioro wciąż było silnie 

zeutrofizowane, jednak poprawiła się przezroczystość wody, zmniejszyły się zakwity glonów a 

sinice przestały dominować nad okrzemkami i zielenicami (Grochowska 2001). W 2001 r. na 

Jez. Długim po raz pierwszy w Polsce zastosowano strącanie fosforu koagulantem glinowym 

(PAX 18). Doprowadziło to do dalszej poprawy stanu jeziora: obniżenia zawartości biogenów a 

przez to produkcji pierwotnej i materii organicznej (Gawrońska, Lossow i Grochowska 2002). 

Chruściki Jez. Długiego badano na 6 stanowiskach (Ryc. 4). 

Stanowisko nr 15 (Fot. 48). Południowo-wschodnia część jeziora. Na brzegu rosły topole. Pas 

fitolitoralu był w tym miejscu szeroki. Próby pobierano w szuwarze niskim (Carex sp.,  

Glyceria aquatica, Acorus calamus) oraz na granicy szuwaru niskiego i wysokiego 

(Carex sp., Phragmites australis, Typha latifolia). Dno pokryte było dużą ilością 

szczątków roślin szuwarowych, liści drzew, fragmentów gałęzi. Głębokość ok. 10-40 cm. 

Stanowisko nr 16 (Fot. 49). Stanowisko wędkarskie na wschodnim brzegu jeziora. Na brzegu 

rosły lipy i topole, za którymi znajdowały się łąki. Próby pobierano w wąskim pasie 

szuwaru (Acorus calamus, nieliczne Elodea canadensis i Myriophylum spicatum) oraz na 

odcinku pozbawionym roślin wodnych. Dno było piaszczyste z niewielką ilością detrytusu 

i liśćmi drzew, głębokość wynosiła 20-40 cm. 

Stanowisko nr 17 (Fot. 50). Wschodni, porośnięty wierzbami brzeg jeziora. Roślinność 

szuwarowa była bardzo uboga, występowały pojedyncze trzciny. Próby pobierano między 

wierzbami na dnie piaszczystym, pokrytym detrytusem, dużą ilością liści wierzb i 

fragmentami gałęzi. Latem pojawiały się nitkowate glony. Głębokość wynosiła 10-40 cm. 
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Stanowisko nr 18 (Fot. 51). Zatoka w północno-wschodniej części jeziora. Brzegi jeziora 

porastały świerki i sosny. Dno było piaszczyste, pokryte warstwą detrytusu oraz dużą 

ilością igieł sosny i liści dębu, bez roślin wodnych. Głębokość wynosiła 20-50 cm. 

Stanowisko nr 19 (Fot. 52). Stanowisko wędkarskie w północno-zachodniej części jeziora. 

Kilkanaście metrów od brzegu rozpoczynał się las mieszany. Wąski pas szuwaru tworzyła 

Typha latifolia i Sparganium sp.,  na stanowisku rosły też pojedyncze krzewy wierzb 

(Salix sp.). Dno było piaszczyste, pokryte cienką warstwą detrytusu, liści oraz igieł sosen. 

Zimą i wiosną woda zalewała trawę na brzegu. Próby pobierano na głębokości 20-30 cm. 

Stanowisko nr 20 (Fot. 53). Stanowisko wędkarskie przy Osiedlu nad Jeziorem Długim 

(zachodni brzeg). Brzegi jeziora były bezdrzewne, porośnięte trawą. W szuwarze 

występował głównie tatarak oraz trzciny. Dno było piaszczyste pokryte bardzo dużą ilością 

detrytusu i szczątków roślin. Próby pobierano na głębokości 30-50 cm. 

  
Fot. 48. Jez. Długie – stanowisko nr 15. Fot. 49. Jez. Długie – stanowisko nr 16. 
 

  
Fot. 50. Jez. Długie – stanowisko nr 17. Fot. 51. Jez. Długie – stanowisko nr 18. 
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Fot. 52. Jez. Długie – stanowisko nr 19. Fot. 53. Jez. Długie – stanowisko nr 20. 
 

Jezioro Czarne 

Jezioro Czarne jest niewielkim zbiornikiem (ok. 1,5 ha powierzchni) położonym w pobliżu 

centrum miasta, przy ul. Bałtyckiej. Bezpośrednim otoczeniem jeziora są zielone tereny o 

charakterze rekreacyjnym, otoczone przez osiedla mieszkaniowe. Do jeziora wpływają dwa 

niewielkie strumienie. Chruściki badano na dwóch stanowiskach (Ryc. 4). 

Stanowisko nr 21 (Fot. 54). Stanowisko wędkarskie przy krzewie wierzby, od strony 

ul. Jeziornej. Przy wierzbie nie występował szuwar, a jedynie zalana wodą trawa. Pod 

wodą rozwijały się bujnie nitkowate glony i Myriophylum sp., dno było piaszczyste, 

głębiej pokryte grubą warstwą detrytusu. Nieco z boku szuwar niski tworzyły turzyce, 

pałka szerokolistna i pojedyncze trzciny, między którymi występowały nitkowate glony i 

Ceratophyllum demersum. Dno pokrywała bardzo duża ilość detrytusu. Próby pobierano w 

pobliżu wierzby i wśród turzyc (głębokość 20-40 cm).  

Stanowisko nr 22 (Fot. 55). Stanowisko przy punkcie widokowym. Na brzegu rosły wierzby i 

topole. Pas szuwaru tworzyły trzciny. Pod wodą występowały licznie nitkowate glony, 

wywłócznik i rogatek. Dno piaszczyste, pokryte szczątkami roślin, głębokość 30-40 cm.  

  
Fot. 54. Jez. Czarne – stanowisko nr 21. Fot. 55. Jez. Czarne – stanowisko nr 22. 
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Ryc. 4. Stanowiska badawcze na Jez. Długim i Jez. Czarnym. Opis stanowisk w tekście. 
 

Staw przy ul. Radiowej 

Niewielki, płytki zbiornik w parku przy ul. Radiowej (północna część Olsztyna). Zbiornik 

spełniał funkcje rekreacyjne już na początku XIX w. Z fotografii (Wakar 1997) wynika, że był 

wówczas otoczony deptakami i trawnikami, bez drzew. Obecnie na jego stromych brzegach 

rosną duże drzewa. Przez staw przepływa strumień, na środku znajduje się niewielka wyspa z 

olchami. Fragmenty brzegów porastała Typha latifolia. Od lata do jesieni 2002 r. ze zbiornika 

spuszczono wodę, usunięto część osadów dennych i roślinność brzegową a wzdłuż brzegów 

ułożono faszynę. Z informacji mieszkańców wynika, że był to pierwszy taki zabieg od ok. 30 lat. 

Stanowisko nr 23 (Fot. 58). Północno-zachodnia część jeziora. Na brzegu rosły klony i wierzby. 

Próby pobierano w dwóch sąsiadujących ze sobą siedliskach: w roślinności szuwarowej i 

w miejscu bez roślinności wynurzonej. W szuwarze występowała pałka szerokolistna 

(Typha latifolia), rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca) i rogatek (Ceratophyllum sp.). 

Między nimi znajdowała się gruba warstwa detrytusu, śmieci, liści i gałęzi drzew. 

W drugim miejscu dno było piaszczyste, pokryte cienką warstwą detrytusu oraz liśćmi i 

gałęziami drzew. Latem w wodzie rozwijała się rzęsa trójrowkowa (L. trisulca) i rogatek 

(Ceratophyllum sp.). Próby pobierano na głębokości ok. 20-30 cm. 
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Staw przy ul. Parkowej 

Niewielki zbiornik w parku przy ul. Parkowej (północna część miasta). Wzdłuż jego 

brzegów biegnie trasa spacerowa. Latem całą powierzchnię stawu pokrywają lemnidy. Zbiornik 

jest znacznie głębszy od stawu przy ul. Radiowej. 

Stanowisko nr 24 (Fot. 56). Południowo-wschodnia część stawu. Na brzegu rosły młode olchy. 

W wodzie występowały pojedyncze turzyce, na powierzchni rozwijały się latem Lemna 

gibba i Spirodela polyrrhiza a pod wodą Ceratophyllum sp. Dno było muliste, pokryte 

dużą ilością liści i gałęzi olch. Głębokość 20-40 cm.  

Stanowisko nr 25 (Fot. 57). Stanowisko we wschodniej części stawu. Brzeg porośnięty był 

trawą. Roślinność szuwarowa nie występowała (w wodzie znajdowała się zalana trawa). 

Latem w wodzie rozwijały się nitkowate glony, Potamogeton natans L., Lemna gibba, 

Spirodela polyrrhiza. Dno było piaszczyste, z dużą  warstwą detrytusu. Głębokość 

wynosiła 20-50 cm. 

  
Fot. 56. Staw przy ul. Parkowej Fot. 57. Zbiornik przy ul. Parkowej 

– stanowisko nr 24. – stanowisko nr 25. 

 

Zbiornik przy ul. Sielskiej 

Zbiornik w pobliżu wiaduktu przy ul. Sielskiej, który odbiera wodę deszczową z kolektora 

przy ul. Sielskiej. W przypadku nagłych opadów i przyboru wody ponad pewien poziom, jej 

nadmiar spływa do Kortówki. Zbiornik leży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, jego brzegi są 

strome, słabo zarośnięte przez roślinność. W każdym roku ze zbiornika wypompowywana jest 

woda, usuwane osady i roślinność, dlatego szuwar jest słabo rozwinięty. 
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Stanowisko nr 26 (Fot. 59). Próby pobierano przy betonowym zjeździe do zbiornika. Skąpą 

roślinność szuwarową tworzyły: Eleocharis palustris (L.), Alisma plantago-aquatica, 

Typha latifolia, Phragmites australis. W wodzie występowała Potamogeton natans. Dno 

było piaszczyste, próby brano na głębokości 20-60 cm. 

 

  
Fot. 58. Staw przy ul. Radiowej Fot. 59. Zbiornik przy ul. Sielskiej 

– stanowisko nr 23. – stanowisko nr 26. 

 

Archiwalne dane Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska 
Ogromna większość z wykorzystanych danych zebrana została przez prof. 

S. Czachorowskiego. Część została opublikowana (Czachorowski 1989, Czachorowski 1993, 

Czachorowski 1994b, Czachorowski 1994c, Czachorowski 1994d, Czachorowski 1995a, 

Czachorowski 1995b, Czachorowski 1998b) lub wykorzystana w pracach magisterskich 

(Maszczak 1999, Sochacka 1999, Boroszko 2000, Skuza 2000, Romanowska 2002, Stępniewski 

2003), część stanowią dane niepublikowane. 

W przypadku danych archiwalnych nie zawsze możliwe było precyzyjne ustalenie położenia 

stanowisk badawczych. W takich przypadkach położenie stanowisk podano tylko orientacyjnie. 

Archiwalne dane Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska zawierają informacje o 

chruścikach rzeki Łyny, jezior: Długiego, Kortowskiego i Skanda, drobnych cieków i 

zbiorników w okolicach jez. Skanda, w Lesie Miejskim oraz dzielnicy Pieczewo, drobnych 

zbiorników przy ul. Żołnierskiej oraz stawów przy hotelu „Relax” (Ryc. 2). 

Rzeka Łyna 

Łyna jest lewobrzeżnym dopływem Pregoły o długości 264 km. Jej długość na terenie 

Polski wynosi ok. 190 km, a powierzchnia zlewni 5700 km2. Rzeka bierze początek w 

miejscowości Łyna, jej obszar źródliskowy objęty jest ochroną. W górnym biegu Łyna 
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przepływa przez kilka jezior. Na terenie Olsztyna rzeka została uregulowana. Ścieki z Olsztyna 

są największym punktowym źródłem zanieczyszczeń Łyny (Libecka 2002).  

Badania w Łynie prowadzono na trzech odcinkach rzeki: w okolicach Szpitala Miejskiego 

(ul. Niepodległości),  w centrum miasta (ul. Szrajbera, Starówka) oraz w dzielnicy Zatorze 

(okolice wiaduktu kolejowego, wysokość ul. Wojska Polskiego, Las Miejski). Dane z rzeki Łyny 

wykorzystane zostały w pracach magisterskich Sochackiej (1999) i Stępniewskiego 2003. 

Jezioro Długie i Jezioro Kortowskie 

Dane z obu jezior są bardzo skąpe i dotyczą pojedynczych prób. Niemożliwe jest dokładne 

ustalenie miejsca poboru prób. Dane wykorzystano w publikacji Czachorowskiego (1998b). 

Jezioro Skanda 

Jezioro Skanda znajduje się na wschodnim skraju miasta. Jego powierzchnia wynosi 

51,1 ha, głębokość maksymalna 12 m a głębokość średnia 5,8 m (Choiński 1991). Jezioro jest 

zbiornikiem zeutrofizowanym. Jego otoczenie stanowią pola, łąki i lasy. W północnej części 

jeziora znajduje się kąpielisko. 

Dane zbierano w latach 1986-1990 w litoralu różnych części jeziora. Dokładny opis części 

stanowisk znajduje się w pracy Czachorowskiego (1995a). Dane z jez. Skanda były publikowane 

(Czachorowski 1993, Czachorowski 1994b, Czachorowski 1994c, Czachorowski 1995a, 

Czachorowski 1998b). Część danych wykorzystana została przez Romanowską w pracy 

magisterskiej (Romanowska 2002). 

Drobne zbiorniki i cieki w okolicy jeziora Skanda 

Teren między jez. Skanda, Osiedlem Mazurskim, ul. Pstrowskiego i ul. Plażową jest 

pagórkowaty. Na obszarze tym znajduje się duża ilość drobnych zbiorników trwałych i 

okresowych.  

Badania prowadzono na trzynastu drobnych zbiornikach oraz w strumieniu. Dla ułatwienia 

badanym drobnym zbiornikom nadano nazwę „Skanda” opatrzoną kolejnym numerem 

(numerację przyjęto za wcześniejszymi publikacjami). W przypadku niektórych danych nie 

można dokładnie ustalić zbiornika, z którego pochodzą. Część danych została opublikowana w 

pracach Czachorowskiego (1994d, 1995b) oraz pracach magisterskich (Maszczak 1999, 

Romanowska 2002). 

Skanda 1.  Trwały zbiornik na skraju lasu, w pobliżu jeziora Skanda. Przez zbiornik przepływał 

strumień. Brzegi były zadrzewione (głogi, brzozy, olchy, wierzby, sosny). W szuwarze 

występowały: trzcina, pałka, turzyce, sit, rzęsa. Dno było muliste. 

Skanda 2 – Drobny zbiornik okresowy otoczony roślinnością łąkową. Na brzegu rósł krzew 

wierzby. Zbiornik porośnięty był turzycami o charakterze kępkowym, dno muliste. 
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Skanda 3 – Zbiornik o charakterze trwałym na skraju lasu, otoczony trzcinowiskiem. Przez 

zbiornik przepływał strumień. Brzegi porośnięte były drzewami (olchy, wierzby), w skład 

roślinności szuwarowej wchodziły trzciny, pałki, turzyce. W wodzie występował rogatek, 

moczarka, rzęsa. 

Skanda 4 – Drobny zbiornik trwały w zagłębieniu terenu, otoczony łąkami. Na brzegu rosły 

pojedyncze wierzby, głóg, klon. Roślinność szuwarową tworzyły skrzypy (Equisetum sp.) i 

trzciny. W wodzie występował wywłócznik, rogatek, moczarka. W zbiorniku żyły ryby. 

Skanda 5 – Drobny, otoczony łąkami zbiornik trwały. Dno muliste, głębokość ok. 1,5 m. 

Na brzegu rósł pojedynczy krzew wierzby. W skład szuwaru wchodziła pałka wąskolistna i 

turzyce. W wodzie występowała moczarka, okrężnica bagienna (Hottonia palustris L.), 

rdestnica pływająca, rzęsa trójrowkowa i nitkowate glony. Zbiornik zasiedlały ryby. 

Skanda 6 – Otoczony łąkami, drobny zbiornik okresowy (wysycha w upalne lata). Na brzegach 

rosły wierzby. Na znacznej części dna występowały zalane wodą rośliny lądowe i turzyce. 

W wodzie rozwijała się moczarka kanadyjska.  

Skanda 7 – Drobny zbiornik trwały otoczony drzewami i krzewami (brzozy, głogi, wierzby). 

Znaczną część zbiornika zarastały trzciny i pałka. W wodzie występował rogatek i 

okrężnica bagienna. Dno muliste. W zbiorniku występowały ryby. 

Skanda 8 – Drobny zbiornik w zagłębieniu terenu. Opisywany był jako zbiornik trwały, jednak 

analiza fotografii (Romanowska 2002) pozwala przypuszczać, że był to zbiornik okresowy. 

Jeden ze stromych brzegów zarośnięty był wierzbami, pozostałe trawą. W zbiorniku 

występowały turzyce, skrzyp, okrężnica bagienna. 

Skanda 9 – Zbiornik trwały w zagłębieniu przy ul. Pstrowskiego. Zbiornik otaczały drzewa i 

krzewy. Szuwar tworzyły turzyce i pałki. Dno było muliste. Zbiornik silnie zaśmiecony. 

Skanda 10 – Drobny zbiornik okresowy otoczony łąkami. Zbiornik zarastały turzyce, przy 

brzegach występowała czermień błotna (Caltha palustris L.). Głębokość 30-40 cm. 

Skanda 11 – Stosunkowo duży, śródpolny staw. Roślinność szuwarową tworzyły trzciny, pałki i 

turzyce. Przy brzegach występowały krzewy wierzb i zalana wodą roślinność lądowa. 

Skanda 12 – Drobny zbiornik trwały w pobliżu ul. Pstrowskiego. Ze zbiornika wypływał 

niewielki strumyk, na brzegach rosły drzewa i krzewy (wierzby, głogi, brzozy, klony). 

Roślinność wodną tworzyły trzciny, pałka, tatarak, rogatek, moczarka, rzęsa. W zbiorniku 

występowały ryby.  
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Skanda 13 – Podczas badań był to drobny zbiornik trwały. Jednak został on zasypany i obecnie 

na jego terenie znajduje się ogródek działkowy. 

Strumień nad jez. Skanda – Niewielki, zmeliorowany strumień. Początek brał w podmokłym 

terenie na południe od ul. Pstrowskiego. Następnie kierował się do zbiornika „Skanda 3”, 

płynął skrajem lasu, przepływał przez zbiornik „Skanda 1” i uchodził do jez. Skanda. 

Znaczna część strumienia znajdowała się wśród zadrzewień. 

Drobne zbiorniki i cieki w Lesie Miejskim 

Las Miejski leży w północnej części miasta. Jest to duży obszar leśny, który już w ubiegłych 

wiekach pełnił funkcje rekreacyjne (Wakar 1997), m.in. znajdowała się tutaj działająca do dzisiaj 

strzelnica. Obszar ten nie uległ w ostatnim stuleciu większym przekształceniom. Przez Las 

Miejski przepływa rz. Łyna (zachodnia część) i rz. Wadąg (północna granica Lasu Miejskiego). 

Badania prowadzone były w centralnej części Lasu Miejskiego między ul. Jagiellońską a 

Aleją Wojska Polskiego. Badane były zbiorniki okresowe, rowy melioracyjne i strumienie. 

Część danych z Lasu Miejskiego opublikował Czachorowski (1994d). W jego pracy znajduje się 

opis części stanowisk. Dane te wykorzystała również Maszczak w pracy magisterskiej 

(Maszczak 1999). 

Zbiorniki okresowe Lasu Miejskiego. Zebrano dane o chruścikach dziewięciu drobnych 

zbiorników. Kolejnym zbiornikom nadano nazwy „Las Miejski” opatrzone odpowiednim 

numerem. Wszystkie badane obiekty były śródleśnymi zbiornikami okresowymi. Nie dla 

wszystkich udało się odtworzyć szczegółowe opisy. 

Las Miejski 2 – Zbiornik okresowy otoczony drzewami iglastymi. Na brzegu rosła duża ilość 

paproci. W zbiorniku występował mech, turzyce, sit, trawa. Dno było muliste z dużą 

ilością szczątków organicznych (gałęzie, liście). 

Las Miejski 3 – Śródleśny zbiornik okresowy. Na dnie znajdowały się liście i gałęzie drzew 

oraz zalana wodą trawa. 

Las Miejski 4 – Zbiornik okresowy między drzewami iglastymi. Znaczna część zbiornika 

porośnięta była sitowiem. 

Las Miejski 5 – Niewielki zbiornik okresowy o mulistym dnie, otoczony świeżym zrębem. 

Ze zbiornika wypływał strumyk. Płaskie brzegi były porośnięte przez olchy, sosny, 

kępy turzyc i roślinność lądową.  

Las Miejski 6 – Zbiornik w pobliżu trasy spacerowej. Przepływał przez niego strumień. 

Otaczały go głównie drzewa liściaste (brzozy, graby, klony). Zbiornik był bardzo płytki 
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(ok. 20-30 cm). Dno całkowicie pokrywała roślinność lądowa i liście drzew. Na dużej 

części powierzchni wody występowała rzęsa drobna. 

Las Miejski 7 – Zbiornik w zagłębieniu terenu, otoczony drzewami iglastymi (głównie 

sosnami). Nie występowała tu roślinność wodna a jedynie zalane wodą rośliny lądowe. 

Rowy melioracyjne w Lesie Miejskim. Liczne dane pochodzą z rowów melioracyjnych. Część 

z nich woda wypełniała tylko okresowo. Niestety dokładne ustalenie położenia badanych 

rowów oraz podanie ich opisu było niemożliwe. 

Strumienie w Lesie Miejskim. W strumieniach zebrano nieliczne dane. Nie udało się ustalić 

dokładnego położenia badanych strumieni ani podać ich opisu. 

Drobne zbiorniki i cieki w dzielnicy Pieczewo 

Dzielnica Pieczewo położona jest na południowym skraju Olsztyna. Badany obszar znajduje 

się na wschód i południe od ul. Turkowskiego. Teren w większości porośnięty jest lasem 

liściastym. W zagłębieniach terenu i rowach znajdują się liczne zbiorniki okresowe oraz 

torfowiska przejściowe. 

Zebrane dane pochodzą ze zbiorników okresowych i rowów melioracyjnych. Na brzegach 

zbiorników okresowych rosły wierzby lub olchy. W części z nich nie występowała roślinność 

wodna, w części występowały turzyce. Część zbiorników i rowów miała charakter dystroficzny. 

Dane z tego obszaru zostały wykorzystane w pracy magisterskiej (Lelujka 2004). 

Drobne zbiorniki przy hotelu „Relax” 

Zbiorniki trwałe położone w centrum miasta, na trawiastym terenie między ulicami: 

Żołnierską, Głowackiego i Piłsudskiego (za hotelem „Relax”). Ich popularna nazwa to „relaksy”. 

Kilkaset lat temu na tym terenie znajdował się największy ze stawów, z których czerpano wodę 

do studni miejskich – Górny Staw (Piechocki 1995, Wakar 1997). W drugiej połowie XIX w. 

woda z Górnego Stawu została spuszczona do Łyny, a jego pozostałością był strumień. W 

drugiej połowie XX w. strumień zasypano a w jego korycie powstały dwa niewielkie zbiorniki. 

Dane z obu zbiorników opublikował Czachorowski (1998b), ponadto wykorzystane zostały w 

pracach magisterskich (Boroszko 2000, Skuza 2000). 

Relaks 1. Zbiornik położony bliżej ul. Żołnierskiej. Brzegi zbiornika były strome, rosły na nich 

wierzby i młode olchy. Roślinność szuwarową tworzyły trzciny i pałki. W zbiorniku 

bardzo licznie występowała zawleczona osoka aloesowata oraz moczarka, grzybienie białe 

(Nymphea alba L.), rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens L.). Zbiornik był silnie 

zaśmiecony. 
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Relaks 2. Zbiornik w pobliżu ul. Piłsudskiego. Brzegi porośnięte przez krzewy wierzb. Szuwar 

tworzyły trzciny i pałki. Dno muliste, niemal całkowicie zarośnięte roślinnością wodną. Na 

powierzchni rozwijała się rzęsa. 

Drobne zbiorniki przy ul. Żołnierskiej 

Tereny między ul. Żołnierską i ul. Pstrowskiego tworzą nieużytki i gruzowiska porośnięte 

roślinnością zielną i pojedynczymi drzewami. Znajdują się tu działki i „dzikie” wysypiska 

śmieci. Nieliczne dane z tego obszaru uzyskano podczas badań dwóch zbiorników okresowych. 

Oba zbiorniki znajdują się na trasie planowanej ulicy i w przyszłości zostaną zasypane. 

Żołnierska 1. Zbiornik okresowy przy „dzikich działkach”. W sąsiedztwie zbiornika znajdował 

się budynek mieszkalny. Na brzegach występowały liczne drzewa (lipy, topole, wierzby) i 

roślinność zielna.  

Żołnierska 2. Zbiornik okresowy na tyłach Szpitala Wojewódzkiego. W pobliżu znajdowało się 

dzikie wysypisko śmieci. Dno było muliste, zaśmiecone (gruz, śmieci). Przy brzegach 

znajdywała się głównie zalana roślinność lądowa oraz pojedyncze trzciny. W pobliżu 

zbiornika występowały pojedyncze drzewa (lipa, wierzba, topola). 

Inne zbiorniki (dane fragmentaryczne) 

Pojedyncze dane pochodzą również z centrum miasta, torfowiska niskiego w dzielnicy 

Likusy, Torfowiska Mszar, niezidentyfikowanego strumienia oraz rz. Wadąg. 

 

2.2. Metody zbioru materiału 

W Złocieńcu materiał zbierany był przez autora w okresie od marca 1999 r. do października 

2002 r. W rzece Wąsawie próby pobierano co miesiąc od marca do października 1999 r. 

W pozostałych zbiornikach materiał zbierany był od kwietnia 2000 r. do października 2002 r., 

w każdym roku wiosną, latem, jesienią i zimą. W tym czasie pobrano ponad 430 prób. 

W przypadku Olsztyna materiał stanowiły larwy chruścików zebrane przez autora oraz dane 

z wcześniejszych badań pracowników Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM. Badania 

własne prowadzono od maja 2001 r. do października 2002 r. (w każdym roku uwzględniono 

wiosnę, lato, jesień i zimę). W trakcie badań własnych pobrano ponad 260 prób. Dane 

pracowników Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska zbierane były w latach 1983 – 2001. 
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Materiał zbierano przy użyciu standardowego, ręcznego czerpaka hydrobiologicznego o 

trójkątnej obręczy. Larwy chruścików wybierano w terenie i utrwalano w 70 % roztworze 

alkoholu. 

Ogółem na terenie obu miast złowiono 13 223 osobników chruścików, w tym 12 955 larw i 

268 imagines. W Złocieńcu złowiono 4834 larwy chruścików i 12 osobników dorosłych. 

Z terenu Olsztyna pochodzi 8120 larw i 256 imagines Trichoptera (5447 larw i 256 imagines z 

badań Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska oraz 2673 larwy z badań własnych). Zebrany 

materiał przechowywany jest w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM. 

Zebrane osobniki identyfikowane były pod binokularem w laboratorium. Przy oznaczaniu 

gatunków korzystano z dostępnych kluczy do oznaczania Trichoptera (Lepneva 1964, Lepneva 

1966, Edington i Hildrew 1981, Malicky 1983, Wallace I., Wallace B. i Philipson G. N. 1990, 

Waringer i Graf 1997). Nie wszystkie osobniki udało się oznaczyć do gatunku. Młodsze stadia 

larwalne chruścików najczęściej są nieoznaczalne do gatunku. Ponadto w przypadku niektórych 

gatunków współczesna wiedza nie pozwala na pewne oznaczenie larw. Niepewne oznaczenia 

opatrzono znakiem zapytania. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorach Katedry Ekologii i 

Ochrony Środowiska UWM. 

Reprezentatywność zebranego materiału sprawdzono wyliczając kumulatywną liczbę 

gatunków stwierdzanych w kolejnych okresach badań. Na podstawie otrzymanych wyników 

wykreślono krzywe kumulatywnej liczby gatunków dla Złocieńca i Olsztyna (Ryc. 5, 6, 7). 

Zdecydowano się na osobne przedstawienie badań własnych, prowadzonych takimi samymi 

metodami i przez tą samą osobę, oraz danych archiwalnych, które zbierane były w bardziej 

różnorodny sposób. Kształt kumulatywnej krzywej liczby gatunków wskazuje, że w przypadku 

zbiorników Olsztyna badanych przez autora nie należy spodziewać się większej liczby gatunków 

(Ryc. 6). Natomiast w przypadku Złocieńca i danych archiwalnych z Olsztyna kumulatywne 

krzywe liczby gatunków miały charakter lekko wznoszący (Ryc. 5, 7). Oznacza to, że w wyniku 

dalszych badań możliwe byłoby znalezienie większej liczby gatunków. Najprawdopodobniej 

jednak byłyby to pojedyncze osobniki gatunków, które pojawiają się sporadycznie na terenie 

badanych miast jako gatunki przypadkowe. Mając to na uwadze można przyjąć, że zebrany 

materiał jest reprezentatywny. 
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Ryc. 5. Kumulatywna liczba gatunków chruścików złowionych w trakcie badań zbiorników 

wodnych Złocieńca. 
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Ryc. 6. Kumulatywna liczba gatunków chruścików złowionych w podczas badań własnych 
prowadzonych przez autora w Olsztynie. 
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Ryc. 7. Kumulatywna liczba gatunków chruścików stwierdzonych w Olsztynie podczas badań 

prof. Czachorowskiego - dane archiwalne. 
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2.3. Metody analizy materiału 

Dostępny materiał wykorzystywany był w różnorodny sposób. O wykorzystaniu danych 

decydowała ich kompletność i specyfika stosowanej metody analizy. Na przykład rekordy 

danych o nieustalonym precyzyjnie miejscu zbioru nie mogły być wykorzystane w analizie 

poszczególnych zbiorników, ale wykorzystane były w analizie całości fauny chruścików danego 

miasta. Podobnie większość oznaczeń do rangi wyższej niż gatunek musiała być pominięta przy 

wyliczaniu współczynników naturalności, jednak wiele z nich wykorzystano analizując 

współczynniki bioróżnorodności. W przypadku części danych z drobnych zbiorników w Lesie 

Miejskim i w okolicach jeziora Skanda nie wiadomo w którym dokładnie zbiorniku zostały 

zebrane. Z tego powodu dane dotyczące całej grupy drobnych zbiorników w Lesie Miejskim i 

okolicy jez. Skanda są liczniejsze niż wynikałoby to z prostego sumowania poszczególnych 

zbiorników. Różna liczba osobników wykorzystana w różnego rodzaju analizach nie jest więc 

wynikiem błędu lub niedopatrzenia, lecz wynika ze specyfiki dostępnych danych. Danych o 

dorosłych, latających chruścikach nie można z pewnością przypisać do konkretnych stanowisk 

badawczych i zbiorników, dlatego w większości analiz wykorzystano jedynie informacje o 

larwach. Imagines wykorzystywane były głównie do weryfikacji oznaczeń, jednak 

występowanie niektórych gatunków udokumentowane jest tylko osobnikami dorosłymi. Dlatego 

podając i analizując liczbę gatunków w odniesieniu do całych badanych miast a nie konkretnych 

zbiorników, uwzględniono również dane o imagines. 

Stopień zagrożenia gatunków określono na podstawie pracy Szczęsnego (2002). 

Przyjęto, że na terenie Polski udokumentowano występowanie 269 (Czachorowski 2002, 

Serafin 2003), na terenie Pomorza 144 (Czachorowski i Pietrzak 2002) a na obszarze Polski 

Północno-Wschodniej 171 gatunków chruścików (Czachorowski 1994a). Na tej podstawie 

wyliczono jaki procent gatunków znanych z Polski i poszczególnych obszarów stwierdzono na 

obszarze badanych miast. 

Badane miasta traktowano jako funkcjonalne, wyodrębniające się jednostki ekologiczne – 

krajobrazy zurbanizowane. Próby w obu miastach pobierane były w reprezentatywny sposób 

mający oddać ich całościowy charakter. Na podstawie tak zebranego materiału wyznaczono  

dominację (D) poszczególnych gatunków. Klasy dominacji przyjęto za Biesiadką i 

Kowalikiem (1980): 

eudominanci - powyżej 10%, 

dominanci – od 5,01 do 10%, 

subdominanci – od 2,01 do 5%, 

recedenci – poniżej 2%. 
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W strukturze dominacji uwzględniono larwy nieoznaczone do gatunku. Część z nich 

stanowiły gatunki, których stadia larwalne, w świetle dzisiejszej wiedzy, są nieoznaczalne do 

gatunku, np. Hydroptilidae. Taksony takie należało traktować tak, jak oznaczone gatunki. Jednak 

w większości wypadków nieoznaczone do gatunku larwy były osobnikami juwenilnymi. Gdyby 

udało się je oznaczyć, zostałyby zaliczone do któregoś z gatunków oznaczonych na podstawie 

starszych larw. Najprawdopodobniej były to larwy najpowszechniej występujących gatunków i 

ich oznaczenie zwiększyłoby dominację najliczebniejszych gatunków z danego rodzaju i nie 

zmieniłoby istotnie struktury dominacji gatunków o małych liczebnościach. Natomiast 

pominięcie tych osobników sztucznie zwiększyłoby dominację gatunków mało licznych. 

Na podstawie zebranego materiału wyznaczono również frekwencję (F) poszczególnych 

gatunków. Obliczono ją na podstawie wzoru: 

%100
S
sFi = , 

gdzie: 

Fi – frekwencja i-tego gatunku, 
s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 
S – liczba wszystkich stanowisk 
 

Różnorodność gatunkowa określona została za pomocą wskaźników Shannona-Weavera 

(H’) i Hurlberta (PIE) (Lampert i Sommer 2001). 

 

ii
n
i ppH log' 1 ×∑−= =  

H’ – wskaźnik Shannona-Weavera, 
n – liczba stwierdzonych gatunków, 
pi – udział gatunku i w łącznej liczbie osobników. 
 

∑−×
+
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PIE – wskaźnik Hurlberta, 
N – całkowita liczba osobników, 
pi – udział gatunku i w łącznej liczbie osobników. 
 

Specyficzność ekologiczną fauny badanych zbiorników oceniono przy użyciu 

współczynników naturalności (Czachorowski i Buczyński 1999). Współczynniki obliczono na 

podstawie wzorów: 
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gdzie: 

Wns - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu jakościowym, 
Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy w ujęciu ilościowym, 
Wzei wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie, 
s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 
ni  - liczebność i-tego gatunku, 
N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich osobników). 
 
Oba współczynniki (Wns, Wni) przyjmują wartości od 1 do 16. 

Współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze) ustalono na podstawie danych 

literaturowych i wyników badań terenowych. Wze ustalono dla wszystkich gatunków oraz 

niektórych rodzajów. Dane, którym nie udało się przypisać współczynników naturalności 

(oznaczenia zgrubne) nie zostały uwzględnione w analizie. Przyjęte dla poszczególnych 

gatunków współczynniki znaczenia ekologicznego przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tab. 1. Przyjęte współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze). 
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Agraylea multipunctata Curt. 1834 1 4 16 4 1 1 
Agraylea sexmaculata Curt. 1834 1 4 16 4 1 1 
Agrypnia obsoleta (Hag. 1858) 1 2 8 16 1 4 
Agrypnia pagetana Curt. 1835 1 2 8 16 1 4 
Agrypnia picta Kol. 1848 1 2 16 16 1 4 
Agrypnia varia (Fabr. 1793) 1 1 16 4 1 16 
Anabolia brevipennis (Curt. 1834) 1 1 1 2 16 8 
Anabolia laevis (Zett. 1840) 4 8 8 1 1 2 
Anabolia nervosa (Curt. 1834) 4 8 8 1 1 2 
Athripsodes aterrimus (Steph. 1836) 1 1 16 16 1 1 
Athripsodes cinereus (Curt. 1834) 1 2 16 4 1 1 
Brachycentrus subnubilus Curt. 1834 2 16 1 1 1 1 
Ceraclea dissimilis (Steph. 1836) 1 16 1 1 1 1 
Ceraclea nigronervosa (Retz. 1783) 1 16 1 1 1 1 
Chaetopteryx villosa (Fabr. 1798) 16 2 1 1 1 4 
Cyrnus crenaticornis (Kol. 1859) 1 1 16 1 1 1 
Cyrnus flavidus McL. 1864 1 2 16 2 1 2 
Cyrnus insolutus McL. 1878 1 1 16 1 1 16 
Cyrnus trimaculatus (Curt. 1834) 1 16 1 1 1 1 
Ecnomus tenellus (Ramb. 1842) 1 8 8  1 4 
Glyphotaelius pellucidus (Retz. 1783) 2 1 8 2 16 2 
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Grammotaulius  nigropunctatus (Retz. 1783) 2 2 8 8 1 1 
Grammotaulius nitidus (Muel. 1764) 1 1 1 2 16 1 
Halesus digitatus (Schr. 1781) 2 16 4 1 1 4 
Halesus sp. 2 16 2 1 1 4 
Halesus tesselatus (Ramb. 1842) 2 16 2 1 1 4 
Halesus radiatus (Curt. 1834) 1 16 1 1 1 1 
Holocentropus dubius (Ramb. 1842) 1 4 16 4 1 8 
Holocentropus picicornis (Steph. 1836) 1 2 16 2 1 8 
Holocentropus stagnalis (Alb. 1874) 1 1 2 8 16 2 
Hydropsyche angustipennis (Curt. 1834) 4 16 1 1 1 1 
Hydropsyche contubernalis McL. 1865 1 16 1 1 1 1 
Hydropsyche pellucidula (Curt. 1834) 4 16 1 1 1 1 
Hydropsyche siltalai Doeh. 1963 1 16 1 1 1 1 
Hydroptila sp. 1 8 8 1 1 1 
Hydroptila sparsa Curt. 1834 1 16 1 1 1 1 
Ironoquia dubia (Steph. 1837) 16 1 1 1 1 1 
Leptocerus interruptus (Fabr. 1793) 2 16 1 1 1 1 
Leptocerus tineiformis Curt. 1834 1 1 16 1 1 1 
Limnephilus auricula Curt. 1834 1 1 1 1 16 1 
Limnephilus binotatus Curt. 1834 1 1 4 2 1 4 
Limnephilus bipunctatus Curt. 1834 16 2 1 1 1 1 
Limnephilus borealis (Zett. 1840) 1 2 8 8 4 1 
Limnephilus centralis Curt. 1834 8 2 4 4 2 1 
Limnephilus coenosus Curt. 1834 4 1 1 2 4 8 
Limnephilus decipiens (Kol. 1848) 1 2 16 8 1 2 
Limnephilus elegans Curt. 1834 2 1 1 1 1 1 
Limnephilus extricatus McL. 1865 16 4 1 1 1 1 
Limnephilus flavicornis (Fabr. 1787) 4 2 8 8 8 4 
Limnephilus fuscicornis Ramb. 1842 1 8 8 1 1 1 
Limnephilus fuscinervis (Zett. 1840) 1 1 1 2 16 1 
Limnephilus griseus (L. 1758) 1 1 1 1 16 1 
Limnephilus ignavus McL. 1865 4 4 4 4 1 8 
Limnephilus incisus Curt. 1834 1 4 8 4 4 1 
Limnephilus incisus/affinis 1 4 8 4 4 1 
Limnephilus lunatus Curt. 1834 16 8 4 1 1 1 
Limnephilus luridus Curt. 1834 1 4 8 4 4 1 
Limnephilus marmoratus Curt. 1834 1 1 8 8 2 16 
Limnephilus nigriceps (Zett. 1840) 2 4 16 8 4 8 
Limnephilus politus McL. 1865 1 1 16 2 1 1 
Limnephilus rhombicus (L. 1758) 16 8 8 2 1 2 
Limnephilus sparsus Curt. 1834 1 1 1 1 16 8 
Limnephilus stigma Curt. 1834 2 1 1 1 16 2 
Limnephilus subcentralis Brau. 1857 1 1 1 1 16 1 
Limnephilus vittatus (Fabr. 1798) 1 1 1 1 16 1 
Lype phaeopa (Steph. 1836) 2 8 8 2 1 1 
Lype reducta (Hag. 1868) 2 8 4 1 1 1 
Micropterna lateralis (Steph. 1837) 16 1 1 1 1 1 
Micropterna sp. 16 1 1 1 1 1 
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Molanna angustata Curt. 1834 1 4 16 4 1 1 
Mystacides azurea (L. 1761) 2 8 8 1 1 4 
Mystacides longicornis (L. 1758) 1 4 16 1 1 2 
Nemotaulius punctatolineatus (Retz. 1783) 1 1 16 1 1 1 
Neureclipsis bimaculata (L. 1761) 2 16 1 1 1 1 
Notidobia ciliaris (L. 1761) 2 16 1 1 1 1 
Oecetis furva (Ramb. 1842) 1 2 16 2 1 4 
Oecetis lacustris (Pict. 1834) 1 2 16 2 1 1 
Oecetis testacea (Curt. 1834) 1 2 16 1 1 1 
Oecetis tripunctata (Fabr. 1793) 1 1 4 16 1 1 
Oligostomis reticulata (L. 1767) 16 1 1 1 1 16 
Oligotricha striata (L. 1758) 4 2 8 2 1 16 
Orthotrichia sp. 1 8 16 2 1 1 
Oxyethira sp. 1 4 16  1  
Phryganea bipunctata Retz. 1783 1 8 16 1 1 4 
Phryganea grandis L. 1761 1 8 16 1 1 4 
Plectrocnemia conspersa (Curt. 1834) 16 1 1 1 1 8 
Polycentropus flavomaculatus (Pict. 1834) 1 16 2 1 1 1 
Polycentropus irroratus (Curt. 1834) 8 16 1 1 1 1 
Potamophylax nigricornis (Pict. 1834) 4 1 1 1 1 1 
Psychomyia pusilla (Fabr. 1781) 1 8 8 1 1 1 
Rhyacophila nubila (Zett. 1840) 1 16 1 1 1 1 
Tinodes waeneri (L. 1758) 1 4 16 1 1 1 
Triaenodes bicolor (Curt. 1834) 1 2 16 16 1 4 
Tricholeiochiton fagesii (Guin. 1879) 1 1 4 16 1 2 
Trichostegia minor (Curt. 1834) 4 1 1 2 16 8 
Ylodes reuteri (McL. 1880) 1 16 2 1 1 1 
Ylodes simulans (Tieder 1929) 1 16 1 1 1 1 

 
 

Podobieństwa faunistyczne analizowano w ujęciu jakościowym i ilościowym. Podobieństwa 

w aspekcie jakościowym wyliczano na podstawie powszechnie znanej formuły Jaccarda: 
    

cba
cPxy −+

=
 

gdzie: 

Pxy – podobieństwo faunistyczne między układami x i y, 
a – liczba gatunków w zbiorze x, 
b – liczba gatunków w zbiorze y, 
c – liczba gatunków wspólnych dla x i y. 
 
Analizę podobieństw w ujęciu ilościowym prowadzono na podstawie formuły Bray-Curtisa 

(program BioDiversityPro 1997): 
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gdzie: 

Pxy – podobieństwo faunistyczne między układami x i y, 
nix – liczebność i-tego gatunku w zbiorze x, 
niy – liczebność i-tego gatunku w zbiorze y, 
S – liczba wszystkich stwierdzonych gatunków. 
 
Na podstawie formuły Jaccarda i Bray-Curtisa wykreślono dendryty podobieństw. 

Zastosowano metodę grupowania według systemu najbliższego sąsiada (single linkage system). 

Do wyliczeń wartości podobieństw i tworzenia dendrytów wykorzystano program BioDiversity 

Professional Beta 1. 

Współwystępowanie gatunków wyznaczono w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-

Curtisa: 
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gdzie: 

Wxy – współwystępowanie gatunku x i y, 
uix – udział gatunku x w faunie i-tego zbiornika, 
uiy – udział gatunku y w faunie i-tego zbiornika, 
S – liczba wszystkich badanych zbiorników, 
nix – liczebność gatunku x w zbiorniku i, 
N – suma liczebności gatunku x we wszystkich badanych zbiornikach. 
 

Aby badać wpływ krajobrazu zurbanizowanego na faunę chruścików konieczne było 

ustalenie presji urbanizacyjnej na badane zbiorniki i stanowiska badawcze. Zastosowano różne 

wskaźniki urbanizacji w celu sprawdzenia, które z nich najlepiej sprawdzają się w badaniach nad 

owadami wodnymi. 

Jako wskaźniki presji urbanizacyjnej zastosowano długość ulic na kilometr kwadratowy, 

udział powierzchni zurbanizowanej w strefie otaczającej zbiornik, współczynnik urbanizacji (U), 

subiektywną ocenę urbanizacji otoczenia oraz ocenę antropopresji na brzeg zbiornika. 
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Współczynnik urbanizacji (U) opracowany został na potrzeby niniejszej pracy. 

Współczynnik bazuje na gęstości ulic i wielkości powierzchni zurbanizowanej w określonej 

strefie wokół zbiornika. Wartość współczynnika przyjmuje wartości od 0% (teren 

niezurbanizowany) do 100% (teren całkowicie zurbanizowany). Na podstawie danych 

empirycznych przyjęto założenie, że w terenie całkowicie zurbanizowanym maksymalna długość 

ulic na km2 może wynieść 25 km. 

%50
25

×+=
c
baU , 

gdzie: 

a – gęstość ulic w badanej strefie wokół zbiornika (długość dróg na km2), 
b – powierzchnia zurbanizowana w badanej strefie wokół zbiornika, 
c – powierzchnia badanej strefy wokół zbiornika. 

 

W przypadku gęstości ulic, udziału powierzchni zurbanizowanej i współczynników 

urbanizacji analizowano strefę ok. 500 m oraz  ok. 250 m  od brzegów zbiornika. W związku z 

tym współczynniki urbanizacji U oznaczono odpowiednio: U0,5 oraz U0,25. 

Dla wyliczenia długości ulic i powierzchni zurbanizowanej posłużono się w przypadku 

Olsztyna mapą w skali 1:180000 a w przypadku Złocieńca mapą w skali 1:10000. Obie mapy 

zeskanowano w rozdzielczości 200 dpi. Następnie w badanych strefach czarnymi liniami 

(w Olsztynie grubości 8 pikseli, w Złocieńcu 12 pikseli) wyrysowano drogi a ich długość 

określono na podstawie liczby pikseli. Powierzchnie zurbanizowane oraz powierzchnie stref 

wokół zbiorników również określano na podstawie liczby pikseli. Należy zdawać sobie sprawę, 

że przyjęta metoda obarczona jest pewnym błędem. Błędy wynikają z niedokładności map, ze 

zniekształceń powstających w czasie skanowania oraz z właściwości map bitowych. Długość 

dróg i kilometrów określona na podstawie liczby pikseli nie jest ustalona z maksymalną 

dokładnością. Jednak błąd wynikający z nieprecyzyjnego oszacowania długości ulic nie ma 

istotnego wpływu na ostateczne wyniki analizy. W niniejszej pracy nie jest istotne dokładne 

wyznaczenie długości dróg ani badanej powierzchni lecz przybliżone określenie stopnia 

zurbanizowania terenu i odpowiednie uszeregowanie badanych zbiorników. Wszelkie próby 

precyzyjnego określenia urbanizacji skazane są na pewne błędy i na pierwszy plan wysuwają się 

nie dokładne pomiary, lecz pytanie jakie czynniki powinny wyrażać urbanizację. Dodatkowym 

atutem zastosowanej metody jest fakt, że jest tania i wykorzystać może ją każdy kto zna 

podstawy obsługi powszechnie dostępnych programów graficznych, bez konieczności 

korzystania ze specjalistycznego i niezwykle drogiego oprogramowania. Z tych względów 

zdecydowano się na zastosowanie tej metody mając jednak na uwadze jej ograniczenia. 
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Ponadto w przypadku każdego stanowiska badawczego dokonano subiektywnej oceny 

stopnia zurbanizowania jego otoczenia (w skali 0-3) oraz stopnia antropopresji na brzeg  

(w skali 0-3). 

Aby sprawdzić, czy inne czynniki są ważniejsze dla chruścików niż stopień urbanizacji, 

badane zbiorniki podzielone zostały ze względu na typ zbiornika (rzeki, strumienie, jeziora, 

stawy, drobne zbiorniki i rowy) oraz na charakter wód (lenityczne, lotyczne i okresowe). 

Oceniono również stopień zróżnicowania siedlisk na badanych stanowiskach (w skali 1-3). 

Oceny stopnia presji urbanizacyjnej oraz przyjęte kategorie typów wód przedstawiają 

tabele 2 i 3. 

 

Tab. 2. Stopień presji urbanizacyjnej badanych zbiorników oraz kategorie typów wód i siedlisk 
przyjęte w analizie statystycznej. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5, 
4 – długość na km2 ulic w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika 6 – współczynnik urbanizacji U0,25, 
7 – typ zbiornika, 8 – charakter wód. 

 
Zbiornik 1 2 3 4 5 6 7 8 

Złocieniec 
rz. Drawa 5,1 0,29 23 4,4 0,24 19,3 rzeka lenityczne 
rz. Wąsawa 8,9 0,57 43,3 11,5 0,65 51,7 rzeka lenityczne 
strumień wpływający do 
jez. Rakowo Małe 1,9 0,11 8,7 0,5 0,02 1,8 strumień lenityczne 

strumień wypływający z 
jez. Rakowo Duże 8,4 0,37 32,5 7,8 0,33 29,5 strumień lenityczne 

strumień wypływający z 
jez. Maleszewo 2,8 0,22 15,7 1,3 0,1 7,2 strumień lenityczne 

rów melioracyjny przy rz. 
Drawie 8,3 0,4 33,8 5,9 0,27 23,3 rów okresowe 

rów melioracyjny przy ul. 
Połczyńskiej 6,5 0,24 22,8 5,2 0,2 18,7 rów okresowe 

jez. Maleszewo 4,8 0,25 20,5 5,3 0,3 23,8 jezioro lotyczne 
jez. Rakowo Duże 7 0,33 28,2 6,9 0,47 35 jezioro lotyczne 
jez. Rakowo Małe 4 0,24 18,7 3,6 0,18 15 jezioro lotyczne 
zbiornik w wyrobisku 
potorfowym 7,8 0,32 29 8 0,38 32,3 dr. zbiornik lotyczne 

drobny zbiornik przy ul.  
Połczyńskiej 5,7 0,22 20,5 4,9 0,2 18,2 dr. zbiornik okresowe 

zbiorniki okresowe w 
olsie nad rz. Drawą 9 0,42 36 6,4 0,34 27,7 dr. zbiornik okresowe 

glinianki (młodsze 
wyrobisko) 3,7 0,19 15,7 3,3 0,08 9,5 dr. zbiornik okresowe 

glinianki (starsze 
wyrobisko) 4,9 0,28 22,2 2,2 0,11 9,2 dr. zbiornik okresowe 

Olsztyn 
rz. Kortówka 5,5 0,27 22,7 5,8 0,25 22,2 rzeka lenityczne 
rz. Łyna 5,4 0,36 27 4,8 0,33 24,5 rzeka lenityczne 
Potok Leśny  2,2 0,01 4,2 4,1 0 6,8 strumień lenityczne 
strumień nad Skandą 2,5 0,06 7,2 2,3 0,01 4,3 strumień lenityczne 
strumienie w Lesie 
Miejskim 0,8 0 1,3 0 0 0 strumień lenityczne 

Jez. Kortowskie 5,7 0,27 23 3,8 0,13 12,8 jezioro lotyczne 
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Zbiornik 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jez. Długie 6,1 0,34 27,2 7,4 0,35 29,8 jezioro lotyczne 
Jez. Czarne 8,9 0,45 37,3 8,9 0,38 33,8 jezioro lotyczne 
jez. Skanda 2 0,03 4,8 3 0,04 7 jezioro lotyczne 
staw przy ul. Radiowej 5,9 0,35 27,3 7,4 0,52 38,3 staw lotyczne 
staw przy ul. Parkowej 5,3 0,21 19,3 7 0,13 18,2 staw lotyczne 
zbiornik przy ul. Sielskiej 5,4 0,22 20 4,4 0,08 11,3 dr. zbiornik lotyczne 
Relaks1 8,1 0,66 46,5 9,5 0,7 50,8 dr. zbiornik lotyczne 
Relaks2 8,2 0,7 48,7 8,8 0,58 43,7 dr. zbiornik lotyczne 
Skanda 1 1,7 0,01 3,3 2,6 0,02 5,3 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 2 1,5 0,02 3,5 2,4 0,02 5 dr. zbiornik okresowe 
Skanda 3 3,3 0,07 9 3,5 0 5,8 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 4 4,5 0,14 14,5 1,7 0,01 3,3 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 5 4,7 0,15 15,3 2,9 0,03 6,3 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 6 5,9 0,24 21,8 4 0,19 16,2 dr. zbiornik okresowe 
Skanda 7 6,1 0,25 22,7 6,3 0,19 20 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 8 5 0,23 19,8 2,1 0,16 11,5 dr. zbiornik okresowe 
Skanda 9 3,6 0,1 11 2,9 0 4,8 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 10 2,6 0,14 11,3 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Skanda 11 1 0,06 4,7 0 0 0 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 12 5,5 0,22 20,2 5,1 0,11 14 dr. zbiornik lenityczne 
Skanda 13 3,8 0,13 12,8 2,6 0,01 4,8 dr. zbiornik lenityczne 
Las Miejski 1 0 0 0 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 2 0 0 0 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 3 0 0 0 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 4 0,8 0 1,3 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 5 1 0 1,7 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 6 1,2 0 2 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 7 1,4 0 2,3 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 8 2 0 3,3 0,5 0 0,8 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski 9 0 0 0 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 
Las Miejski - rowy 0,8 0 1,3 0 0 0 rów okresowe 
drobne zbiorniki w 
dzielnicy Pieczewo 2,9 0,18 13,8 2,7 0,16 12,5 dr. zbiornik okresowe 

rowy w dzielnicy 
Pieczewo 2,9 0,18 13,8 2,7 0,16 12,5 rów okresowe 

drobne zbiorniki przy ul. 
Żołnierskiej 7,3 0,64 44,2 3,9 0,48 30,5 dr. zbiornik okresowe 

Las Miejski - drobne 
zbiorniki 0,8 0 1,3 0 0 0 dr. zbiornik okresowe 

 
 
Tab. 3. Stopień presji urbanizacyjnej na poszczególnych stanowiskach badawczych oraz 

kategorie typów wód i siedlisk przyjęte w analizie statystycznej. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika, 6 – współczynnik urbanizacji U0,25, 
7 –ocena urbanizacji terenu wokół stanowiska, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 
9 – stopień różnorodności środowiska, 10 – typ zbiornika, 11 – charakter wód. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Złocieniec 
1. 4,2 0,16 15 2,5 0,04 6,2 1 0 2 rzeka lotyczne 
2. 10,7 0,52 43,8 11,2 0,5 43,7 1 0 1 rzeka lotyczne 
3. 8,8 0,38 33,7 8,6 0,55 41,8 3 2 2 rzeka lotyczne 
4. 9,3 0,4 35,5 9,1 0,54 42,2 3 3 1 rzeka lotyczne 
5. 3,9 0,25 19 2,5 0,24 16,2 1 0 2 rzeka lotyczne 
6. 1,5 0,18 11,5 1 0,1 6,7 1 2 2 rzeka lotyczne 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7. 9,1 0,74 52,2 10,2 0,53 43,5 1 1 2 rzeka lotyczne 
8. 11,1 0,51 44 15,2 0,59 54,8 3 3 2 rzeka lotyczne 
9. 8,9 0,38 33,8 9,7 0,47 39,7 3 3 1 rzeka lotyczne 
10. 8,2 0,36 31,7 8,1 0,48 37,5 3 3 3 rzeka lotyczne 
11. 0,7 0,04 3,2 0 0 0 0 0 1 strumień lotyczne 
12. 8,5 0,35 31,7 8,1 0,33 30 2 3 1 strumień lotyczne 
13. 2,4 0,2 14 1 0,03 3,2 0 1 2 strumień lotyczne 
14. 9,5 0,44 37,8 6,1 0,3 25,2 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
15. 6,8 0,25 23,8 4,6 0,17 16,2 0 0 1 strumień okresowe 
16. 5,9 0,27 23,3 7,6 0,43 34,2 1 1 2 jezioro lenityczne 
17. 1,9 0,11 8,7 0,5 0 0,8 0 0 1 jezioro lenityczne 
18. 3,6 0,24 18 3 0,19 14,5 1 0 1 jezioro lenityczne 
19. 7,8 0,36 31 7,6 0,54 39,7 3 3 3 jezioro lenityczne 
20. 7,7 0,34 29,8 5,1 0,31 24 2 1 2 jezioro lenityczne 
21. 4,8 0,28 22 5,1 0,28 22,5 1 2 2 jezioro lenitycz.ne 
22. 4,9 0,29 22,7 4,1 0,16 14,8 1 0 1 jezioro lenityczne 
23. 2,9 0,16 12,8 2 0,11 8,8 1 0 2 jezioro lenityczne 
24. 7,8 0,33 29,5 8,1 0,39 33 2 3 1 staw lenityczne 
25. 5,3 0,22 19,8 4,6 0,2 17,7 1 0 2 staw okresowe 
26. 8,9 0,42 35,8 6,1 0,32 26,2 0 0 2 dr. zbiornik okresowe 
27. 3,9 0,19 16 3,6 0,08 10 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
28. 3,8 0,18 15,3 2,5 0,07 7,7 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
29. 4 0,2 16,7 3 0,09 9,5 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
30. 3,8 0,19 15,8 3,6 0,07 9,5 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
31. 4,7 0,27 21,3 2 0,11 8,8 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 
32. 5 0,28 22,3 2 0,1 8,3 0 0 1 dr. zbiornik okresowe 

Olsztyn 
1. 3 0,09 9,5 4,3 0,06 10,2 1 3 2 rzeka okresowe 
2. 5,8 0,25 22,2 2 0,05 5,8 1 0 1 rzeka okresowe 
3. 5,8 0,28 23,7 4,9 0,21 18,7 2 2 3 rzeka okresowe 
4. 4,4 0,28 21,3 3,6 0,25 18,5 2 3 1 rzeka płynąca 
5. 5,5 0,35 26,7 4,8 0,26 21 2 2 1 rzeka płynąca 
6. 5,5 0,27 22,7 7,3 0,3 27,2 2 3 1 rzeka płynąca 
7. 4 0,15 14,2 5 0,04 10,3 1 1 1 rzeka płynąca 
8. 3,9 0,13 13 2,6 0,01 4,8 1 2 1 rzeka płynąca 
9. 1,2 0 2 2,3 0 3,8 0 0 3 strumień płynąca 
10. 3,1 0,2 15,2 0,1 0,03 1,7 1 1 3 jezioro lenityczne 
11. 1,3 0 2,2 2,3 0 3,8 0 0 1 jezioro lenityczne 
12. 5,2 0,29 23,2 3,1 0,23 16,7 2 2 2 jezioro lenityczne 
13. 4,2 0,22 18 1,4 0,05 4,8 2 3 3 jezioro lenityczne 
14. 0,9 0,01 2 0 0 0 0 0 2 jezioro lenityczne 
15. 9,3 0,51 41 8,7 0,32 30,5 1 0 2 jezioro lenityczne 
16. 9,4 0,48 39,7 5,3 0,21 19,3 1 0 2 jezioro lenityczne 
17. 5,6 0,29 23,8 2,5 0,07 7,7 0 0 1 jezioro lenityczne 
18. 1,8 0,04 5 1,2 0 2 0 0 1 jezioro lenityczne 
19. 1,5 0,05 5 0 0 0 0 0 1 jezioro lenityczne 
20. 8,5 0,45 36,7 9,9 0,45 39 3 1 1 jezioro lenityczne 
21. 8,4 0,39 33,5 6 0,24 22 2 0 2 jezioro lenityczne 
22. 8,4 0,4 34 5,5 0,19 18,7 2 1 1 jezioro lenityczne 
23. 5,8 0,33 26,2 8,8 0,56 42,7 2 1 2 staw lenityczne 
24. 5,9 0,23 21,3 7,2 0,1 17 1 1 1 staw lenityczne 
25. 5,3 0,2 18,8 6,4 0,04 12,7 1 1 2 staw lenityczne 
26. 5,5 0,23 20,7 4,6 0,07 11,2 2 3 1 staw lenityczne 
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Zróżnicowane pod względem stopnia urbanizacji, typu zbiornika, charakteru wód oraz 

zróżnicowania środowiska dane poddano analizie statystycznej. Badano korelacje między tymi 

czynnikami a liczebnością, liczbą gatunków, bioróżnorodnością oraz stopniem naturalności 

fauny chruścików. Analizowano korelacje w obrębie wszystkich stanowisk badawczych oraz w 

wybranych typach wód. Przeprowadzono analizę dla całej fauny larw chruścików oraz tylko dla 

wybranych rodzin i najliczniejszych gatunków. Do badania korelacji wskaźników urbanizacji z 

liczebnością, liczbą gatunków, współczynnikami bioróżnorodności i naturalności fauny 

wykorzystano tylko dane z badań własnych. Było to konieczne ponieważ w przypadku danych 

archiwalnych nie udało się odtworzyć pełnej informacji o stanowiskach badawczych. Ponadto, 

dzięki takiemu ograniczeniu, w analizie statystycznej uwzględnione zostały dane zebrane w 

podobny sposób, przez jednego badacza, przez co wyeliminowano czynnik mogący dodatkowo 

utrudniać analizę.  

Wszystkie posiadane dane wykorzystano natomiast w porównaniu presji urbanizacyjnej na 

zbiorniki wodne w Olsztynie i w Złocieńcu. W tym celu analizowano korelacje (sr) między 

miastem (Olsztyn lub Złocieniec) a stopniem urbanizacji oraz między stopniem urbanizacji a 

typami wód i zbiorników w poszczególnych miastach. 

Korelacje porównywanych czynników obliczano przy użyciu współczynnika korelacji 

Spearman’a (rs). Testowano hipotezę zerową o braku korelacji między zmiennymi na poziomie 

istotności p = 0,05. W obliczeniach wykorzystano program Statistica 6.0 (licencja: Katedra 

Ekologii i Ochrony Środowiska UWM).  

 

W celach porównawczych faunę chruścików Olsztyna i Złocieńca zestawiono z fauną 

obszarów niezurbanizowanych. Porównywano ze sobą zarówno trichopterofaunę całych 

obszarów niezurbanizowanych i całych obszarów badanych miast jak i poszczególne typy 

zbiorników. Do porównania wykorzystano dane dostępne w polskiej literaturze 

trichopterologicznej, przy czym nie uwzględniono obszarów górskich, w których skład i 

bogactwo gatunkowe trichoperofauny różni się znacznie od terenów nizinnych. 

Faunę chruścików z obszaru badanych miast porównano z fauną chruścików rezerwatu „Las 

Warmiński” (Czachorowski i inni 1998), Bagien Biebrzańskich (Czachorowski 1995c), 

Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Abraszewska-Kowalczyk i inni 2002), Parku 

Krajobrazowego Lasy Janowskie (Czachorowski, Buczyński i Stryjecki 2000), projektowanego 

rezerwatu „Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno” i jego okolic (Buczyński, Czachorowski i 

Lechowski 2001) oraz Puszczy Białowieskiej (Czachorowski 1998a). 
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Faunę chruścików z jezior i stawów na terenie badanych miast porównano z fauną z 23 jezior 

i stawów: J. Łąkie, J. Modre, j. Pomysko, J. Cechyńskie Małe, J. Cechyńskie Wielkie, 

j. Głęboczko, j. Krzemno, J. Kaleńskie (Czachorowski 1994e), J. Narckie, J. Warchałdzkie, 

J. Brajnickie (Czachorowski 1995a), J. Żarnowieckie (Czachorowski 1994f), J. Pierzchalskie 

(Czachorowski 1988), J. Wulpińskie, j. Szeląg Wielki (Czachorowski 1989), j. Galik, j. Jełguń, 

j. Oczko (Czachorowski i inni 1998), J. Głębokie, j. Piaseczno (Czachorowski i Kornijów 1993), 

staw Pogorzelec, staw Imelty Ług (Czachorowski, Buczyński i Stryjecki 2000) oraz zanikający 

zbiornik k. Żabiego Rogu (Czachorowski i Kurzątkowska 1995). 

Trichopterofaunę z rzek Olsztyna i Złocieńca porównano z chruścikami 7 innych rzek: 

Pasłęki (Czachorowski 1988), Rurzycy, Tywy (Raczyńska, Żurawska i Czachorowski 2000), 

Biebrzy i Narwi na terenie Bagien Biebrzańskich (Czachorowski 1995c), Pisy i jej dopływu 

(Lipnicka 1999) oraz Wałszy i jej dopływów (Kościukiewicz 2000, Lugowska 2000). 

Faunę chruścików strumieni w analizowanych miastach porównano z fauną chruścików 

10 strumieni z obszarów pozamiejskich: strumienia nad j. Lubie (Pietrzak 2000), strumienia koło 

Połapina, strumienia koło Trutnowa (Lipnicka 1999), strumienia k. Bukowca, strumienia 

k. Wagników (Lugowska 2000), drobnych strumieni Bagien Biebrzańskich (Czachorowski 

1995c), dwóch strumieni z Lasów Janowskich (Czachorowski, Buczyński i Stryjecki 2000), 

strumieni projektowanego rezerwatu „Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno” i jego okolic 

(Buczyński, Czachorowski i Lechowski 2001), strumieni rezerwatu „Las Warmiński” 

(Czachorowski i inni 1998) oraz strumieni okolic Drozdowa (Czachorowski, Grużewski i 

Pakulnicka 2000). 

Faunę drobnych zbiorników Olsztyna i Złocieńca porównano z fauną 56 drobnych 

zbiorników: zbiornika koło Trutnowa (Lipnicka 1999), zbiornika okresowego koło Bukowca 

(Lugowska 2000), drobnych zbiorników naturalnych oraz zbiorników w piaskowniach w Lasach 

Janowskich (Czachorowski, Buczyński i Stryjecki 2000), drobnych zbiorników rezerwatu „Las 

Warmiński” (Czachorowski i inni 1998), drobnych zbiorników w dolinie Biebrzy (Czachorowski 

1995c), drobnych zbiorników w okolicach Nowogardu i Łomży (Czachorowski 1995b), 

drobnych zbiorników okresowych w okolicach Mikołajek (Czachorowski i Szczepańska 1991) 

oraz zagłębień śródpolnych południowej części Kujaw (Majecki 2000). 

Porównując faunę chruścików badanych miast i terenów pozamiejskich, analizowano liczbę 

gatunków, współczynniki różnorodności oraz współczynniki naturalności fauny. Liczbę 

gatunków określono dla wszystkich analizowanych zbiorników. Określenie współczynników 

różnordności (H’, PIE) możliwe było tylko w przypadku publikacji, w których podawano 

liczebność poszczególnych taksonów. Współczynniki naturalności wyliczono tylko dla tych 
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zbiorników, w których występowały gatunki o znanych Wze. Analizę oparto wyłącznie na 

współczynnikach naturalności wyliczonych w ujęciu jakościowym (Wns). 

Do porównania danych z badanych miast i danych literaturowych wykorzystano test 

t-Studenta i współczynnik korelacji Spearman’a (rs). W przypadku testu t-Studenta 

porównywano średnie z liczby gatunków (po uprzednim zlogarytmowaniu), współczynników 

różnorodności i naturalności w badanych miastach oraz terenach pozamiejskich. Testowano 

hipotezę zerową o braku różnic między średnimi, na poziomie istotności p = 0,05. Dodatkowo 

wyniki otrzymane z zastosowaniem testu t-Studenta zweryfikowano przy użyciu testu korelacji 

Spearman’a (rs). Badano korelacje między liczbą gatunków, różnorodnością i naturalnością 

fauny a obszarem zurbanizowanym (obszar miejski lub pozamiejski). Założono, że w przypadku 

istotnych różnic między obszarami zurbanizowanymi i niezurbanizowanymi wystąpią korelacje 

między analizowanymi zmiennymi. Testowano hipotezę zerową o braku korelacji na poziomie 

istotności p = 0,05. 

Wyliczono również podobieństwa faunistyczne między badanymi miastami i zbiornikami a 

obszarami pozmiejskimi (dane literaturowe). Wszystkie posiadane dane poddano analizie 

jakościowej z wykorzystaniem formuły Jaccarda. W przypadku publikacji, w których podano 

liczebności taksonów możliwa była również analiza ilościowa. Ponieważ dane literaturowe 

zawierały materiał bardzo różnorodny (różni badacze, zbiorniki, okres badań) dla potrzeb analizy 

ilościowej zmodyfikowano wykorzystywaną standardowo formułę Bray-Curtisa. 
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gdzie: 

Pxy – podobieństwo faunistyczne między układami x i y, 
rix – udział i-tego gatunku w faunie zbioru x, 
riy – udział i-tego gatunku w faunie zbioru y, 

S – liczba wszystkich stwierdzonych gatunków. 

Podobieństwa przedstawiono za pomocą dendrytów podobieństw, które wykreślono z 

zastosowaniem systemu najbliższego sąsiada (single linkage system). 

 



 
3. Wyniki 

3.1. Chruściki Złocieńca 

3.1.1. Ogólna charakterystyka materiału 

W Złocieńcu stwierdzono występowanie 71 gatunków chruścików (Tab. 4). Stanowi to 

26 % gatunków znanych z Polski oraz 49 % gatunków znanych z Pomorza. 

W złocienieckich zbiornikach eudominantami były dwa gatunki: Leptocerus interruptus i 

Hydropsyche pellucidula. Do grupy dominantów należały: Limnephilus flavicornis, Hydropsyche 

angustipennis i Hydropsyche sp., natomiast subdominanty to: Limnephilus sp., Anabolia 

laevis (?), Limnephilus lunatus, Triaenodes bicolor i Polycentropus irroratus (Tab. 4, ryc. 8). 

Najwyższą frekwencją odznaczały się: Limnephilus sp., Limnephilus flavicornis i Limnephilus 

lunatus, które występowały na ponad 70% stanowisk (Tab. 4). Z bardzo wysokim 

prawdopodobieństwem można przyjąć, że larwy oznaczone jako Hydropsyche sp. były stadiami 

juwenilnymi dwóch gatunków: Hydropsyche pellucidula i Hydropsyche angustipennis. Larwy 

oznaczone jako Limnephilus sp. były w większości stadiami juvenilnymi gatunków z grupy 

Limnephilus flavicornis–rhombicus. Najprawdopodobniej większość z nich należała do gatunku 

Limnephilus flavicornis. 

 

Leptocerus interruptus

Hydropsyche pellucidula

Hydropsyche sp.

Limnephilus sp.

Anabolia laevis (?)

Limnephilus lunatus

Triaenodes bicolor

Polycentropus irroratus

Pozostałe
 

Ryc. 8. Struktura dominacji gatunków chruścików złowionych w Złocieńcu. 
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Tab. 4. Chruściki (Trichoptera) złowione na terenie Złocieńca. 
1 – rz. Drawa, 2 – rz. Wąsawa, 3 – strumień wpływający do jez. Rakowo Małe, 4 – strumień 
wypływający z jez. Rakowo Duże, 5 – strumień wypływający z jez. Maleszewo, 6 – rów 
melioracyjny przy rz. Drawie, 7 – rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej, 8 – jez. 
Maleszewo, 9 – jez. Rakowo Duże, 10 – jez. Rakowo Małe, 11 – zbiornik w wyrobisku 
potorfowym, 12 – drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej, 13 – zbiorniki okresowe w olsie 
nad rz. Drawą, 14 – glinianki 
Kategorie zagrożenia (wg Szczęsny 2002): EX? – gatunki prawdopodobnie wymarłe, 
LC – gatunki najmniejszej troski z grupy gatunków niższego ryzyka, DD – gatunki 
prawdopodobnie zagrożone, jednak dane o ich występowaniu są niepełne. 
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1. Agraylea multipunctata  9               0,2 7  
2. Agrypnia obsoleta         1       0 7  
3. Agrypnia pagetana        6 40 14     1 1,3 21  
4. Agrypnia picta (?)     1    3 1      0,1 21 EX? 
 Agrypnia sp.         2 1      0,1 14  
5. Agrypnia varia 2       5 9 1      0,4 29  
6. Anabolia brevipennis      3       5   0,2 14  
7. Anabolia laevis (?) 141 35 1 2     21     1  4,1 43  
 Athripodes sp. 1               0 7  
8. Athripsodes aterrimus         47 25 1     1,5 21  
9. Brachycentrus subnubilus 3               0,1 7  
10. Chaetopteryx villosa (?)  1 33             0,7 14  
11. Cyrnus crenaticornis  1       2 9      0,2 21  
12. Cyrnus flavidus         1 9      0,2 14  
13. Cyrnus insolutus 4         11      0,3 14  
 Cyrnus sp.  1              0 7  
14. Ecnomus tenellus         1       0 7  
15. Glyphotaelius pellucidus 1    2  7 3 13 4 1   15  0,9 57  

16. Grammotaulius  
nigropunctatus          1      0 7  

17. Grammotaulius nitidus        1        0 7  
18. Halesus digitatus 41 38   3        1   1,7 29  
 Halesus sp. 32 1   3           0,7 21  
19. Halesus tesselatus 2 1              0,1 14  
20. Holocentropus dubius      1   10 3      0,3 21  
21. Holocentropus picicornis         17 13 1     0,6 21  
22. Holocentropus stagnalis           2   5  0,1 14  
23. Hydropsyche angustipennis 82 330  20            8,9 21  
24. Hydropsyche pellucidula 183 439              12,8 14  
25. Hydropsyche siltalai 3 3              0,1 14  
 Hydropsyche sp. 19 372  2 1          1 8,2 29  
26. Hydroptila sp. 1 1              0 14  
27. Ironoquia dubia  3 11  2  8 1        0,5 36  
28. Leptocerus interruptus 924 1              19,1 21 EX? 
29. Leptocerus tineiformis 1       8        0,2 14  
 Limnephilidae indet. 57 4   1   3 1 9 2   2  1,6 57  
30. Limnephilus auricula      1  2       35  0,8 21  
31. Limnephilus binotatus       1   1    2  0,1 21  
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32. Limnephilus bipunctatus              3  0,1 7  
33. Limnephilus borealis 2               0 7 LC 
34. Limnephilus decipiens 17   1 3   7 19 11    19 1 1,6 50  
35. Limnephilus elegans (?)       3         0,1 7 DD 
36. Limnephilus extricatus 2  14      4       0,4 21  
37. Limnephilus flavicornis 29   4 59 33 22 67 116 50  20 9 31 3 9,1 79  
38. Limnephilus fuscicornis (?)       2         0 7  
39. Limnephilus fuscinervis              2  0 7 DD 
40. Limnephilus griseus              2  0 7  
41. Limnephilus incisus              4  0,1 7  
42. Limnephilus lunatus 39 41 1 1 2  8 2 7  3   18 1 2,5 71  
43. Limnephilus luridus              6  0,1 7  
44. Limnephilus marmoratus 3   2 1   2 28 13    1  1 50  
45. Limnephilus nigriceps 2     1   2 21   2 1 4 0,7 43  
46. Limnephilus politus 14        4      1 0,4 14  
47. Limnephilus rhombicus 4 3       15 6  2  4  0,7 43  
 Limnephilus sp. 42 2  1 9 1 7 28 89 21 1 12 1 21  4,8 93  
48. Limnephilus stigma      1 3 2 1 2  4 13 18  0,9 57  
49. Limnephilus subcentralis         1     5  0,1 14  
50. Limnephilus vittatus           35   38  1,5 14  
51. Lype reducta 1               0 7  
52. Mystacides azurea 81               1,7 7  
53. Mystacides longicornis         16       0,3 7  
 Mystacides sp. 1               0 7  
54. Neureclipsis bimaculata 28 6              0,7 14  
55. Oecetis furva 1        7 1 2     0,2 29  
56. Oecetis lacustris         1       0 7  
57. Oecetis testacea 4               0,1 7 DD 
58. Oligostomis reticulata       3         0,1 7  
59. Oligotricha striata          1  1  3  0,1 21  
60. Orthotrichia sp. 2               0 7  
61. Oxyethira sp. 7               0,1 7  
62. Phryganea bipunctata        1 3 1      0,1 21  
63. Phryganea grandis 4       2 6 1      0,3 29  
 Phryganea sp.        4        0,1 7  
 Phryganeidae indet. 1       1 3 1  1    0,1 36  
 Polycentropodidae indet. 2               0 7  

64. Polycentropus 
flavomaculatus 37               0,8 7  

65. Polycentropus irroratus 96 1              2 14  
66. Potamophylax nigricornis   1             0 7  
67. Rhyacophila nubila 2               0 7  
 Rhyacophila sp. 2               0 7  
68. Triaenodes bicolor 6       60 25  5   5  2,1 36  
69. Trichostegia minor            2  1  0,1 14  
70. Ylodes reuteri (?) 1     1          0 14 EX? 
71. Ylodes simulans (?) 5               0,1 7 LC 

 Ylodes sp. 3               0,1 7  

 Łącznie 1943 1284 61 33 88 42 66 203 515 231 53 42 31 242 12    
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Spośród gatunków występujących na terenie Złocieńca osiem znajduje się na czerwonej 

liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Trzy gatunki posiadają status prawdopodobnie 

wymarłych: Agrypnia picta, Leptocerus interruptus i Ylodes reuteri. Ylodes simulans i 

Limnephilus borealis to gatunki niższego ryzyka, natomiast Limnephilus elegans, Limnephilus 

fuscinervis i Oecetis testacea są gatunkami o nieustalonej kategorii zagrożenia. Najwięcej 

rzadkich gatunków (pięć) występowało w rzece Drawie. Oprócz tego rzadkie gatunki 

występowały w Wąsawie, jeziorach Rakowo Duże i Rakowo Małe, rowach melioracyjnych (przy 

Drawie i przy ul. Połczyńskiej) oraz gliniankach (Tab. 4). 

Najwięcej larw zebrano w rzekach (3228 osobników) i jeziorach  (949 larw), najmniej zaś w 

zbiornikach o charakterze stawów (93 osobniki) (Ryc. 9). W trichopterofaunie terenu Złocieńca 

bardzo wyraźnie przeważały więc chruściki występujące w rzekach. 

drobny zbiornik

jezioro

staw

rów

rzeka

strumień

Złocieniec Olsztyn 

Ryc. 9. Ilość larw chruścików zebranych w różnych środowiskach na terenie Złocieńca i 
Olsztyna (dane w procentach). 

 

3.1.2. Różnorodność gatunkowa 

Najbogatszym w gatunki chruścików typem wód były rzeki, niewiele mniej gatunków 

występowało w jeziorach oraz w drobnych zbiornikach i rowach. Najmniej gatunków 

stwierdzono w strumieniach (Tab. 5).  

Rozpatrując poszczególne zbiorniki, zdecydowanie najwięcej gatunków chruścików 

występowało w rz. Drawie – 38 gatunków. Dużą ich liczbę stwierdzono również w jeziorach 

Rakowo Duże i Małe oraz w gliniankach. Najmniej gatunków znaleziono w drobnym zbiorniku 

przy ul. Połczyńskiej i drobnych zbiornikach w olsie nad Drawą – jedynie 5 gatunków, a także w 

rowie melioracyjnym przy Drawie i w strumieniach przy jez. Rakowo Duże i Małe (Tab. 5). 

Poszczególne typy badanych wód cechowały się stosunkowo wysokimi wartościami 

współczynnika Shannona-Weavera. Najbardziej różnorodna fauna występowała w jeziorach oraz 
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drobnych zbiornikach i rowach. Mniejszą różnorodnością cechowała się fauna rzek i strumieni 

(Tab. 5). 

Najbardziej różnorodna fauna występowała w jez. Rakowo Duże, gliniankach oraz w 

jez. Rakowo Małe. Najmniej różnorodna fauna zasiedlała rów melioracyjny przy rzece Drawie, 

strumień wypływający z jez. Maleszewo oraz drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej (Tab. 5). 

Obraz różnorodności określonej współczynnikiem Hurlberta (PIE) był bardzo podobny do 

różnorodności określonej za pomocą wzoru Shannona-Weavera (H’) (Tab. 5). Typem wód o 

najbardziej różnorodnej faunie były jeziora oraz drobne zbiorniki i rowy. Nieco mniej 

różnorodna fauna występowała w rzekach i strumieniach. Najbardziej różnorodna była fauna 

glinianek, jez. Rakowo Duże oraz jez. Rakowo Małe. Najmniej różnorodna fauna występowała 

w rowie melioracyjnym przy rzece Drawie oraz strumieniu wypływającym z jez. Maleszewo. 

Różnice między wartościami PIE różnych typów wód i zbiorników były mniejsze niż w 

przypadku H’. Oznacza to, że na bioróżnorodność fauny badanych zbiorników znaczny wpływ 

miały gatunki o małych liczebnościach – recedenci, zwłaszcza w przypadku analizy typów wód. 

 

Tab. 5. Liczba gatunków, współczynniki bioróżnorodności: Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta 
(PIE) oraz współczynniki naturalności (Wni, Wns) w różnych typach wód i zbiornikach 
badanych w Złocieńcu. 
* Uwzględniono tylko drobne zbiorniki o charakterze wód okresowych. 

 

 liczba 
gatunków H’ PIE Wns Wni 

Typy wód 

rzeki 41 0,89 0,80 8,0 14,4 
strumienie 14 0,82 0,78 6,3 8,4 
jeziora 36 1,15 0,87 10,9 11,5 
drobne zbiorniki i rowy  34 1,11 0,87 8* 10,7* 

Badane zbiorniki 

rz. Drawa 38 0,84 0,71 8,5 14, 
rz. Wąsawa 15 0,54 0,62 11,2 15,2 
strumień wpływający do jez. Rakowo Małe 6 0,51 0,61 12 15,6 
strumień wypływający z jez. Rakowo Duże 6 0,49 0,51 5 4,1 
strumień wypływający z jez. Maleszewo 10 0,42 0,37 4,9 4,3 
rów melioracyjny przy rz. Drawie 6 0,31 0,30 6,7 8,2 
rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej 11 0,89 0,81 6,1 7,2 
jez. Maleszewo 14 0,70 0,70 9,6 11,8 
jez. Rakowo Duże 28 1,13 0,88 11,7 11,1 
jez. Rakowo Małe 22 1,08 0,88 12,2 12,2 
zbiornik w wyrobisku potorfowym 9 0,53 0,50 9,9 4,1 
drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej 5 0,44 0,48 8,4 8,9 
zbiorniki okresowe w olsie nad rz. Drawą 5 0,57 0,67 9 12,3 
glinianki  23 1,10 0,89 7,9 10,4 
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3.1.3. Specyficzność siedliskowa fauny 

Analiza współczynników naturalności  wykazała, że najbardziej typowa fauna 

(o najwyższych współczynnikach naturalności) występowała w jeziorach oraz w rzekach 

(Tab. 5). Stosunkowo mało specyficzna fauna zasiedlała badane strumienie. Rowy melioracyjne 

i drobne zbiorniki były bardzo różnorodne, dlatego analizując specyficzność siedliskową 

zasiedlającej je fauny, najlepiej rozpatrywać je jednostkowo i nie łączyć w jedną grupę. 

Wyodrębniono jednak spośród nich grupę drobnych zbiorników o charakterze okresowym. 

Występowała w nich raczej fauna specyficzna dla tego typu wód. W każdym typie wód 

współczynniki Wni miały wyższe wartości niż Wns, co świadczy o tym, że gatunki typowe dla 

tych wód były liczniejsze niż gatunki eurytopowe i gatunki związane z innymi typami wód. 

Współczynniki naturalności wyliczone dla poszczególnych zbiorników były w większości 

stosunkowo wysokie (Tab. 5). Najwyższe wartości Wn cechowały faunę strumienia 

wpływającego do jez. Rakowo Małe, rz. Wąsawy i jez. Rakowo Małe. Najniższe wartości 

przyjmowały współczynniki wyliczone dla fauny strumienia wypływającego z jez. Maleszewo i 

strumienia wypływającego z jez. Rakowo Duże. Ponadto w obu tych strumieniach wartości 

współczynników Wni były niższe niż Wns, a więc fauna nietypowa dla tych zbiorników była 

liczniejsza od fauny strumieniowej. Również w wyrobisku potorfowym wartości 

współczynników Wns były wyższe niż Wni. Zbiornik ten wymyka się jednak prostym 

klasyfikacjom, dlatego trudno zdecydować jaką faunę należy przyjmować za typową – jeziorną, 

czy drobnozbiornikową. Arbitralnie uznano, że należy spodziewać się w nim fauny jeziornej, 

stwierdzono natomiast występowanie licznej fauny drobnozbiornikowej, nie znaczy to jednak, że 

była to sytuacja nietypowa. 

Analiza rozmieszczenia gatunków wyspecjalizowanych oraz wartości współczynników 

naturalności pozwoliły wskazać gdzie występowała fauna związana z różnymi typami siedlisk. 

Gatunki typowe dla jezior występowały zdecydowanie najliczniej w badanych jeziorach, jednak 

stwierdzono je praktycznie w każdym typie badanych zbiorników (Tab. 6). Poza jeziorami 

występowały licznie również w rzekach i drobnych zbiornikach. Z tego powodu fauna o 

wysokich wartościach jeziornych współczynników naturalności występowała nie tylko w 

jeziorach (Rakowo Małe i Duże, Maleszewo) ale także w innych środowiskach - w strumieniu 

wypływającym z jez. Maleszewo, rowie melioracyjnym przy Drawie, wyrobisku potorfowym, 

rz. Drawie (Ryc. 10). 

Gatunki rzeczne związane były wyraźnie z rzekami. W innych zbiornikach występowały 

nielicznie, a w jeziorach wcale. Nieco liczniej wystąpiły w badanych strumieniach. Z tego 

względu fauna typowo rzeczna, o wysokich wartościach współczynników naturalności 

występowała tylko w rzekach oraz dodatkowo w strumieniu wypływającym z jez. Rakowo Duże. 
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Tab. 6. Liczebność i występowanie gatunków typowych dla różnych środowisk w różnych 
typach zbiorników w Złocieńcu i Olsztynie. Pod uwagę brano tylko gatunki o 
maksymalnych wartościach współczynników znaczenia ekologicznego dla danego typu 
środowiska. 

 
 Złocieniec Olsztyn 
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gatunki typowe dla strumieni 

liczebność 35 93 30 19 64 27 37 65 13 120 
liczba zbiorników z tymi 
gatunkami 3 2 4 1 3 3 2 13 2 3 

gatunki typowe dla rzek 

liczebność larw 0 2251 1 2 23 34 424 3 0 4 
liczba zbiorników z tymi 
gatunkami 0 2 1 1 2 4 2 3 0 1 

gatunki typowe dla jezior 

liczebność larw 362 74 36 2 5 559 67 244 0 0 
liczba zbiorników z tymi 
gatunkami 3 2 4 1 2 6 1 17 0 0 

gatunki typowe dla zbiorników okresowych 

liczebność larw 27 1 183 16 3 87 27 3263 163 74 
liczba zbiorników z tymi 
gatunkami 3 1 5 2 1 4 1 24 2 3 

gatunki typowe dla wód dystroficznych 

liczebność larw 70 9 5 3 3 36 2 18 0 1 
liczba zbiorników z tymi 
gatunkami 3 1 2 1 2 6 1 8 0 1 

 
 

Gatunki specyficzne dla strumieni występowały licznie we wszystkich badanych typach 

zbiorników (Tab. 6). Najwyższą liczebność osiągnęły nie w strumieniach, lecz w rzekach. 

Wysokie wartości strumieniowych Wn stwierdzono jedynie w przypadku fauny zasiedlającej 

strumień wpływający do jez. Rakowo Małe. Tak szerokie rozprzestrzenienie gatunków 

strumieniowych jest zaskakujące. Wytłumaczenia tego zjawiska można szukać w silnych 

przekształceniach drobnych cieków. Strumień o najwyższych Wn, poddany był najsłabszym 

zaburzeniom. Pozostałe dwa strumienie wypływały z jezior a strumień uchodzący z jez. Rakowo 

Duże zanieczyszczany był ściekami. Pod uwagę należy wziąć również możliwość niepełnego 

rozpoznania preferencji siedliskowych niektórych gatunków. Być może gatunki te wcale nie są 

ściśle związane ze strumieniami. Jednak preferencje siedliskowe gatunków ustalono na 

podstawie znacznie szerszych materiałów niż wykorzystane w niniejszej pracy. Ponadto wydaje 

się, że niepełne rozpoznanie tendencji siedliskowych może dotyczyć pojedynczych gatunków a 

nie całej fauny strumieniowej. 
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Ryc. 10. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny złocienieckich 

zbiorników w oparciu o różne współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze). 
1 – rz. Drawa, 2 – rz. Wąsawa, 3 – j. Rakowo Małe, 4 – j. Rakowo Duże, 5 – j. Maleszewo,  
6 – strumień wypływający z j. Maleszewo, 7 – strumień wpływający do j. Rakowo Małe,  
8 – strumień wypływający z j. Rakowo Duże, 9 – rów melioracyjny przy rz. Drawie, 10 – rów 
melioracyjny przy ul. Połczyńskiej, 11 – drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej, 12 – zbiorniki 
okresowe w olsie nad rz. Drawą, 13 – glinianki, 14 – zbiornik w wyrobisku potorfowym 
 

Zgodnie z oczekiwaniami gatunki wód okresowych występowały zdecydowanie najliczniej 

w drobnych zbiornikach. Liczniej zasiedlały też rowy melioracyjne (zwłaszcza jeżeli pod uwagę 

wzięta zostanie niewielka liczebność materiału z tych zbiorników) i jeziora. Fauna z przewagą 

tych gatunków występowała w drobnych zbiornikach okresowych (glinianki, oles przy 

rz. Drawie), w drobnym zbiorniku przy ul. Połczyńskiej i zbiorniku w wyrobisku potorfowym. 
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Ich wpływ na wartości Wn uwidocznił się również w rowach melioracyjnych i strumieniu 

wypływającym z jez. Maleszewo (Ryc. 10). 

W żadnym ze badanych zbiorników nie znaleziono fauny typowej dla wód dystroficznych. 

Gatunki z tych wód występowały najliczniej w jeziorach (znaleziono je we wszystkich 

złocienieckich jeziorach) oraz pojedynczo w innych środowiskach. W żadnym zbiorniku nie 

były jednak na tyle liczne, by jego faunę określić jako charakterystyczną dla wód dystroficznych 

(Ryc. 10).  

 

3.1.4. Współwystępowanie gatunków 

Analiza współwystępowania gatunków w wodach Złocieńca umożliwiła wyodrębnienie 

pięciu zgrupowań gatunków (Ryc. 11). W zgrupowaniu „A” znajdowały się gatunki, które 

występowały w złocienieckich rzekach. W większości były to gatunki typowo rzeczne, choć 

kilka  można uznać za limnefile i limnebionty, np. Agraylea multipunctata, Limnephilus 

borealis, Oecetis testacea, Limnephilus politus. W obrębie tego zgrupowania można było 

wyodrębnić kilka podzgrupowań gatunków grupujących się na wyższym poziomie 

współwystępowania. W podzgrupowaniu „a1” znalazły się gatunki występujące tylko lub 

zdecydowanie najliczniej w rz. Drawie. Podzgrupowanie „a2” połączyło gatunki występujące w 

obu złocienieckich rzekach. Gatunki z podzgrupowania „a3” występowały tylko w rz. Wąsawie 

a gatunki z podzgrupowania „a4” występowały w różnych środowiskach, jednak zdecydowanie 

najliczniej w rz. Wąsawie, gdzie były eudominantami. 

W zgrupowaniu „B” znalazły się przede wszystkim gatunki występujące w jeziorach, choć 

były między nimi także gatunki szeroko rozpowszechnione (Glyphotaelius pellucidus, 

Limnephilus decipiens, Limnephilus flavicornis). W obrębie tego zgrupowania wyróżniono trzy 

podzgrupowania. W podzgrupowaniach „b1” i „b2” skupiły się gatunki związane głównie z 

jez. Rakowo Duże i jez. Rakowo Małe. Dodatkowo w ramach podzgrupowania „b1”, na jeszcze 

wyższym poziomie podobieństwa, wyraźnie wyodrębniały się dwa podzgrupowania gatunków 

(zaznaczone na rysunku cienkimi, niebieskimi liniami). W jednym znalazły się gatunki 

występujące tylko w jez. Rakowo Duże (Oecetis lacustris, Mystacides longicornis, Ecnomus 

tenellus, Agrypnia obsoleta), natomiast w drugim gatunki występujące w jez. Rakowo Duże i 

jez. Rakowo Małe. W podzgrupowaniu „b3” znalazły się gatunki występujące głównie w 

jez. Maleszewo. Do podzgrupowania tego można byłoby również zaliczyć, choć na mniejszym 

poziomie podobieństwa, Triaenodes bicolor, który także najliczniej występował w 

jez. Maleszewo. 
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Ryc. 11. Współwystępowanie gatunków w zbiornikach Złocieńca wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono 

wyodrębniające się zgrupowania gatunków.
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Gatunki z podzgrupowania „C” łączył fakt występowania w złocienieckich gliniankach.  

W obrębie tego zgrupowania możliwe było wyodrębnienie trzech podzgrupowań.  

W podzgrupowaniach „c1” i „c2” znalazły się gatunki występujące tylko w gliniankach („c1” - 

w starszym wyrobisku, „c2” - w obu wyrobiskach). Podzgrupowanie „c3” połączyło gatunki, 

występujące najliczniej w gliniankach, ale znajdowane również w innych środowiskach. 

W zgrupowaniu „D” skupiły się gatunki strumieniowe związane ze strumieniem 

wpływającym do jez. Rakowo Małe. W zgrupowaniu „E” znalazły się trzy gatunki, które 

występowały tylko w rowie melioracyjnym przy ul. Połczyńskiej. Były to gatunki związane 

raczej z wodami dystroficznymi i torfowiskowymi.  Gatunki ze zgrupowań „D” i „E”, łącznie z 

Ironoquia dubia, są zgrupowaniem gatunków związanych ze strumieniami i rowami 

melioracyjnymi, które wyodrębnia się wyraźnie od pozostałych gatunków, związanych z 

rzekami, jeziorami i drobnymi zbiornikami. 

Zgrupowania gatunków wyodrębniały się raczej ze względu na typ zbiorników. 

 

3.1.5. Podobieństwa faunistyczne  

Analiza podobieństw w oparciu o formułę Jaccarda pozwoliła wyodrębnić 3 grupy 

zbiorników (Ryc. 12). W grupie „A” znalazły się różnorodne zbiorniki wodne, wśród których 

wyodrębniały się złocienieckie jeziora (podgrupa „a1”) oraz wypływające z jezior strumienie 

(podgrupa „a2”). Ponadto wyodrębniały się badane rzeki (grupa „B”) oraz położone blisko siebie 

i w podobnym otoczeniu - rów melioracyjny nad Drawą i drobne zbiorniki w olsie (grupa „C”). 

Analiza podobieństw w ujęciu ilościowym umożliwiła wyodrębnienie dwóch grup 

zbiorników (Ryc. 13). W jednej znalazły się badane rzeki (grupa „B”) natomiast w drugiej 

(grupa „A”) skupiły się bardzo różnorodne zbiorniki – jeziora, rowy, drobne zbiorniki, strumień. 

W ramach grupy „A” możliwe było wyróżnienie trzech podgrup. W podgrupie „a1” znalazły się 

glinianki i wyrobisko potorfowe, w podgrupie „a3” jeziora Rakowo Duże i Rakowo Małe, 

natomiast podgrupa „a2” łączyła różnorodne typy zbiorników (jez. Maleszewo i wypływający z 

niego strumień, rowy melioracyjne nad rz. Drawą i przy ul. Połczyńskiej oraz drobny zbiornik 

przy ul. Połczyńskiej). 

W analizie jakościowej (formuła Jaccarda) zbiorniki grupowały się zgodnie z typem 

zbiornika (wyodrębniały się rzeki, jeziora) a także z położeniem (drobne zbiorniki w olsie i rów 

melioracyjny przy Drawie znajdowały się blisko siebie). W przypadku analizy ilościowej (Bray-

Curtisa) niektóre typy zbiorników wyraźnie się wyodrębniały (rzeki), natomiast inne 

zdecydowanie słabiej - znajdowały się w różnych częściach dendrytów (np. strumienie). 

Zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym dużym podobieństwem odznaczyły się jeziora 

Rakowo Małe i Rakowo Duże – zbiorniki tego samego typu i położone blisko siebie. 
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Ryc. 12. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę 

Jaccarda. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
 

 
Ryc. 13. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę 

Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
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3.2. Chruściki Olsztyna 

3.2.1. Ogólna charakterystyka materiału 

Na terenie Olsztyna stwierdzono 85 gatunków chruścików (Tab. 7). Liczba ta stanowi 32 % 

gatunków znanych z Polski oraz 50 % gatunków znanych z terenu północno-wschodniej Polski. 

W zbiornikach wodnych Olsztyna eudominantami były: Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus i Mystacides azurea. Do grupy dominantów należały: Limnephilus auricula i Anabolia 

laevis (?), natomiast Limnephilus griseus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus sp., Triaenodes 

bicolor, Glyphotaelius pellucidus i Limnephilidae indet. były subdominantami (Tab. 7, Ryc. 14). 

Najwyższą frekwencją odznaczały się: Limnephilus stigma, Anabolia laevis (?), Glyphotaelius 

pellucidus, Limnephilus flavicornis i Limnephilus sp., które wystąpiły na ponad 50% stanowisk 

(Tab. 7). Larwy oznaczone jako Limnephilus sp. w większości należały do gatunków z grupy 

Limnephilus flavicornis–rhombicus. Prawdopodobnie większość z nich należała do dwóch 

gatunków: L. flaviconis i L. stigma. Podobnie, choć z mniejszą pewnością, potraktować można 

larwy oznaczone jako Limnephilidae indet. 

Limnephilus stigma
Limnephilus vittatus
Mystacides azurea
Limnephilus auricula
Anabolia laevis (?)
Limnephilus griseus
Limnephilus flavicornis
Limnephilus sp.
Triaenodes bicolor
Glyphotaelius pellucidus
Limnephilidae indet.
Pozostałe
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Ryc. 14. Struktura dominacji gatunków chruścików złowionych w Olsztynie. 

 

Na terenie Olsztyna stwierdzono występowanie siedmiu gatunków z czerwonej listy 

zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Dwa gatunki posiadały status prawdopodobnie 

wymarłych: Agrypnia picta i Oecetis tripunctata, trzy to gatunki niższego ryzyka: Ceraclea 

nigronervosa, Limnephilus borealis i Ylodes simulans, a dwa posiadały nieustalony status 

zagrożenia: Limnephilus elegans, Limnephilus fuscinervis. Rzadkie gatunki występowały w  

Jez. Długim i Czarnym (po dwa gatunki), w badanych rzekach oraz w drobnych zbiornikach 

(„Relaks 1”, „Relaks 2”, drobne zbiorniki w okolicy jez. Skanda, zbiornik przy ul. Sielskiej) 

(Tab. 7). 
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Tab. 7. Chruściki (Trichoptera) złowione na terenie Olsztyna. 
1 – rz. Kortówka, 2 – Potok Leśny, 3 – jez. Kortowskie, 4 – jez. Długie, 5 – jez. Czarne, 6 – staw przy ul. Radiowej, 7 – staw przy ul. Parkowej, 
8 – zbiornik przy ul. Sielskiej, 9 – rz. Łyna, 10 – jez. Skanda, 11 – drobne zbiorniki w okolicy jez. Skanda, 12 – strumienie nad jeziorem Skanda, 
13 – drobne zbiorniki w Lesie Miejskim, 14 – rowy melioracyjne w Lesie Miejskim, 15 – strumienie w Lesie Miejskim, 16 – drobne zbiorniki w 
dzielnicy Pieczewo, 17 – drobne cieki w dzielnicy Pieczewo, 18 – drobny zbiornik „Relaks 1”, 19 – drobny zbiornik „Relaks 2”, 20 – drobne 
zbiorniki przy ul. Żołnierskiej; 21 – inne zbiorniki. 
* W przypadku jez. Kortowskiego i jez. Długiego uwzględniono również fragmentaryczne dane archiwalne. 
Kategorie zagrożenia (wg Szczęsny 2002): EX? – gatunki prawdopodobnie wymarłe, LC – gatunki najmniejszej troski z grupy gatunków niższego 
ryzyka, DD – gatunki prawdopodobnie zagrożone, jednak dane o ich występowaniu są niepełne. 
 

Badania własne Dane archiwalne 

Larwy Larwy 
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1. Agraylea multipunctata                         1 1 2 1 1 0,1 19
2. Agraylea sexmaculata                  10     ,1 5  0  
3. Agrypnia obsoleta                          1 1 1 0 14
4. Agrypnia pagetana 1                        1 10 5 0,2 19
5. Agrypnia picta (?)                         10 1 1 0,1 14 EX?
 Agrypnia sp.                          1 8 2 0,2 19

6. Agrypnia varia                          1 4 4 3 7 1 7 0,3 33
7. Anabolia brevipennis                          44 7 1 4 0,7 14
8. Anabolia laevis (?) 101                         4 77 151 8 1 1 69 4 5 2 11 5,2 52
9. Anabolia nervosa           5            ,1 5  0
 Anabolia sp.                          1 5 3 0,1 14

10. Athripsodes aterrimus 12                         2 7 2 2 2 59 3 50 1,7 38
11. Athripsodes cinereus                          8 23 1 9 0,5 19

 Athripsodes sp.                          8 1 0,1 10
12. Brachycentrus subnubilus                          34 1 0,4 5
13. Ceraclea dissimilis         3              0 5  
14. Ceraclea nigronervosa                          8 1 0,1 5 LC

 Ceraclea sp. 1        1              0 10  
15. Chaetopteryx villosa (?)                          1 3 0 10
16. Cyrnus crenaticornis 1                         11 2 33 3 0,6 24

18 

2

2
2
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Badania własne Dane archiwalne 

Larwy Larwy 
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17. Cyrnus flavidus 18                        1 1 0,2 10
18. Cyrnus insolutus                         1 2 4 0,1 14
19. Cyrnus trimaculatus                          1 1 0 10
20. Ecnomus tenellus   4                    0 5  
21. Glyphotaelius pellucidus 26                         25 8 52 2 1 18 7 43 2 2 6 2,3 52
22. Grammotaulius nitidus                          102 4 7 3 2 1 1,4 24

 Grammotaulius sp.           4            0 5  
23. Halesus digitatus 2                         3 2 1 7 3 0,2 24

 Halesus sp.                          12 2 0,2 10
24. Halesus radiatus (?)                          1 1 0 10
25. Halesus tesselatus                          1 43 1 0,5 10
26. Holocentropus dubius                          2 2 0 10
27. Holocentropus picicornis 1                         3 1 1 1 0,1 24

 Holocentropus sp.    1                   0 5  
28. Holocentropus stagnalis                  1     0 5  
29. Hydropsyche angustipennis 7                         21 31 0,7 10
30. Hydropsyche contubernalis                          130 1,6 5
31. Hydropsyche pellucidula 13                         115 15 1,7 10
32. Hydropsyche siltalai         26              ,3 5  0

 Hydropsyche sp.   2                   2 0 5  
 Hydroptila sp.   1                    0 5  

33. Hydroptila sparsa         17              ,2 5  0
34. Ironoquia dubia 2                         4 92 10 13 2 1,5 29
35. Leptocerus tineiformis                          1 8 1 4 0,2 19

 Limnephilidae indet. 15                         31 26 106 1 1 1 2,2 33
36. Limnephilus auricula                          1 751 4 17 8 2 6 1 4 1 9 9,6 48
37. Limnephilus binotatus 9                         5 0,2 10
38. Limnephilus bipunctatus            7           ,1 5  0
39. Limnephilus borealis (?)                  1     0 5 C L
40. Limnephilus centralis (?)             2          0 5  
41. Limnephilus coenosus (?)           2            0 5  
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Badania własne Dane archiwalne 

Larwy Larwy 
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42. Limnephilus decipiens 10                        13 27 10 4 2 1 0,8 33
43. Limnephilus elegans (?) 1                      0 5 D D
44. Limnephilus extricatus 6                        1 1 5 1 0,2 24
45. Limnephilus flavicornis 56                         29 6 6 3 134 55 14 3 2 18 7 4 52
46. Limnephilus fuscicornis 5                         39 10 10 0,8 19
47. Limnephilus fuscinervis           6            ,1 5 D 0 D
48. Limnephilus griseus                          1 327 4 5 1 12 1 1 8 1 2 4,3 48
49. Limnephilus ignavus 3                      0 5  
50. Limnephilus lunatus 27                         1 1 26 1 0,7 24
51. Limnephilus marmoratus 1                         7 2 5 2 45 0,7 29
52. Limnephilus nigriceps 1                         1 3 9 2 7 0,3 29
53. Limnephilus politus 9                         3 1 1 2 8 0,3 24
54. Limnephilus rhombicus 1                         2 2 21 1 1 22 11 2 1 1 0,8 48

 Limnephilus sp. 37                         6 57 91 7 3 4 14 1 35 1 3,1 52
55. Limnephilus sp. (incisus/affinis?) 4                         9 0,2 10
56. Limnephilus sparsus                          1 5 0,1 10
57. Limnephilus stigma 1                        1 9 548 11 483 116 3 44 9 18 1 5 14 15,1 62
58. Limnephilus subcentralis           6            ,1 5  0
59. Limnephilus vittatus                         12 1193 1 18 14,6 14
60. Lype phaeopa                      1 0 -  
61. Micropterna lateralis               1        0 5  

 Micropterna sp.  1                     0 5  
62. Molanna angustata                          2 29 0,4 10
63. Mystacides azurea 72                        1 168 619 1 1 5 10,4 33
64. Mystacides longicornis                          19 18 1 4 1 1 0,5 29
65. Mystacides nigra                      2 0 -  

 Mystacides sp.                          7 9 0,2 10
66. Nemotaulius punctatolineatus                          1 1 0 10
67. Neureclipsis bimaculata         17              ,2 5  0
68. Notidobia ciliaris                          5 9 0,2 5
69. Oecetis furva 1                         3 3 3 1 1 5 1 2 0,2 38
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Badania własne Dane archiwalne 
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Phryganea grandis 

Larwy 
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0,4 10
75. 

Oecetis lacustris 70. 2                        8 0,1 10
Oecetis sp.                          1 1 1 3 2 0,1 24
Oecetis tripunctata 71.                   1    0 5 X? E
Oligotricha striata 72. 1                        1 14 1 0,2 14
Orthotrichia sp. 73. 7                         142 1 1 1,8 19
Phryganea bipunctata 74.                          2 3

                         6 10 4
          2       1     0 10  

Phryganeidae indet.  3                         1 1 2 3 1 0,1 29
Plectrocnemia conspersa 76.               2        0 5  
Polycentropodidae indet.                           2 1 1 0 14
Polycentropus flavomaculatus 77.                          7 1 0,1 5
Polycentropus irroratus 78.                      1 0 -  
Potamophylax nigricornis 79.               2        0 5  

 Potamophylax sp.                     1  0 5  

Psychomyia pusilla 80.         1              0 5  

81. Tinodes waeneri   1                    0 5  

82. Triaenodes bicolor 1                        26 37 1 25 1 63 33 11 1 2,4 43  

83. Tricholeiochiton fagesii                         3 12 0,2 10  

84. Trichostegia minor                         44 19 51 5 1 1,4 24  

85. Ylodes simulans (?)                         9 19 0,3 10 LC 

 Ylodes sp.    1 2                  0 10  

Suma całkowita 462 76 645 1271 165 34 55 5 476 53 3401 214 745 159 11 65 17 153 43 15 55 247                           
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Najwięcej danych zebrano w drobnych zbiornikach – 4427 osobników oraz w jeziorach i 

stawach – 2223 osobniki. Najmniej larw złowiono w strumieniach – 477 osobników (Ryc. 9). 

W trichopterofaunie Olsztyna przeważały więc chruściki występujące w drobnych zbiornikach. 

 

3.2.2. Różnorodność gatunkowa 

W Olsztynie typem wód o największej liczbie gatunków były jeziora. Nieco mniej gatunków 

występowało w rzekach oraz drobnych zbiornikach i rowach. Zdecydowanie najmniejsza liczba 

gatunków pochodziła ze strumieni (Tab. 8). 

Największą liczbę gatunków stwierdzono w drobnych zbiornikach w okolicach Skandy 

(przeciętnie 9 gatunków w zbiorniku), rz. Kortówce i Jez. Długim. Najmniejsza liczba gatunków 

występowała w rowach melioracyjnych i drobnych zbiornikach Pieczewa, drobnych zbiornikach 

okresowych przy ul. Żołnierskiej oraz zbiorniku przy ul. Sielskiej (Tab. 8). 

Rzeki i jeziora były typem wód o najbardziej różnorodnej faunie wg współczynnika 

Shannona-Weavera. Różnorodność fauny drobnych zbiorników i rowów oraz strumieni była 

niższa i podobna w obu typach wód. Zbiornikami o najwyższej różnorodności zamieszkującej je 

fauny była rz. Kortówka, staw przy ul. Radiowej, zbiornik „Relaks 1” oraz Jez. Czarne. 

Najmniej różnorodna fauna występowała w drobnych zbiornikach i rowach Pieczewa oraz 

rowach Lasu Miejskiego (Tab. 8). 

Zastosowanie współczynnika różnorodności Hurlberta dało bardzo podobne wyniki (Tab. 8). 

Różnice między poszczególnymi wartościami były jednak mniejsze, co świadczy o tym, że na 

obraz różnorodności znaczący wpływ mieli recedenci. Najwyższe wartości współczynnika 

Hurlberta miała fauna rzek. W pozostałych typach wód różnorodność fauny była bardzo 

podobna. Analiza poszczególnych zbiorników wskazała, że najbardziej różnorodna fauna 

występowała w rz. Kortówce, stawie przy ul. Radiowej, Jez. Czarnym, jez. Skanda oraz 

zbiorniku „Relaks 1”. Najniższe wskaźniki PIE miała fauna rowów Lasu Miejskiego oraz 

drobnych zbiorników Pieczewa. 

 

3.2.3. Specyficzność siedliskowa fauny 

Spośród badanych w Olsztynie rzek, strumieni i jezior, najbardziej specyficzna fauna 

występowała w jeziorach, choć wartości współczynników naturalności wszystkich tych wód były 

zbliżone (Tab. 8). W przypadku drobnych zbiorników, podobnie jak w Złocieńcu, wyodrębniono 

grupę drobnych zbiorników okresowych. Współczynniki Wni występującej w nich fauny były 

najwyższe spośród wszystkich typów wód badanych w Olsztynie. Drobne 
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Tab. 8. Liczba gatunków, współczynniki bioróżnorodności: Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta 
(PIE) oraz współczynniki naturalności (Wni, Wns) w różnych typach wód i zbiornikach 
badanych w Olsztynie. 
* Uwzględniono tylko drobne zbiorniki o charakterze wód okresowych. 

 

 liczba 
gatunków H’ PIE Wns Wni 

Typy wód 

rzeki 43 1,19 0,90 7,3 10,7 
strumienie 18 0,86 0,79 8,0 9,0 
jeziora 51 1,09 0,82 10,4 10,2 
drobne zbiorniki i rowy  41 0,90 0,81 7,3* 15,2* 

Badane zbiorniki 

rz. Kortówka 34 1,10 0,87 4,6 5,9 
rz. Łyna 16 0,89 0,82 14,1 14,8 
Potok Leśny  10 0,72 0,70 7,1 3,7 
strumień nad Skandą 11 0,73 0,73 7,8 10 
strumienie w Lesie Miejskim 6 0,75 0,74 9,7 8,9 
Jez. Kortowskie 28 0,91 0,81 11 11 
Jez. Długie 31 0,73 0,63 12,1 9,2 
Jez. Czarne 21 1,00 0,84 12,1 12,4 
jez. Skanda 14 0,95 0,84 8,4 6,9 
staw przy ul. Radiowej 13 1,02 0,86 14 15,2 
staw przy ul. Parkowej 9 0,69 0,66 14,2 15,3 
zbiornik przy ul. Sielskiej 5 0,70 0,67 12 12 
Relaks1 19 1,01 0,84 11,5 11,4 
Relaks2 11 0,72 0,70 8,7 10,4 
drobne zbiorniki przy jez. Skanda 36 0,84 0,79 5,7 14,6 
Skanda 1 9 0,63 0,68 4,1 4,3 
Skanda 2 14 0,75 0,77 10,4 15,6 
Skanda 3 11 0,95 0,85 4,7 5,6 
Skanda 4 15 0,88 0,79 10,3 12,6 
Skanda 5 14 0,62 0,59 6,9 4,7 
Skanda 6 15 0,70 0,74 9,5 15,3 
Skanda 7 8 0,75 0,77 6 10,5 
Skanda 8 9 0,38 0,43 8,8 15,5 
Skanda 9 6 0,71 0,72 14,7 14,9 
Skanda 10 4 0,41 0,44 16 16 
Skanda 11 7 0,65 0,73 1,4 1,1 
Skanda 12 4 0,47 0,53 8,5 4,5 
Skanda 13 2 0,28 0,33 16 16 
drobne zbiorniki w Lesie Miejskim 16 0,62 0,56 9,2 14,3 
Las Miejski 1 7 0,44 0,45 11 15,1 
Las Miejski 2 9 0,46 0,43 9,4 14,2 
Las Miejski 3 6 0,54 0,62 11 15,4 
Las Miejski 4 7 0,28 0,27 10,7 15 
Las Miejski 5 5 0,19 0,19 16 16 
Las Miejski 6 7 0,45 0,45 12,7 15,5 
Las Miejski 7 6 0,59 0,61 12,2 14,2 
Las Miejski 8 2 0,22 0,27 16 16 
Las Miejski 9 4 0,47 0,56 16 16 
rowy w Lesie Miejskim 8 0,46 0,45 14,1 14,8 
drobne zbiorniki w dzielnicy Pieczewo 5 0,42 0,48 14,4 15,6 
rowy w dzielnicy Pieczewo 4 0,45 0,56 16 16 
drobne zbiorniki przy ul. Żołnierskiej 4 0,49 0,58 16 16 
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zbiorniki okresowe były więc na terenie Olsztyna typem wód o najbardziej specyficznej faunie. 

W rzekach, strumieniach i drobnych zbiornikach okresowych najliczniej występowały gatunki 

typowe dla tych wód, o czym świadczą wyższe wartości Wni niż Wns. Inaczej sytuacja 

wyglądała w olszyńskich jeziorach, dla których wartości Wns były wyższe niż Wni. Wynika to 

w dużej mierze z wyjątkowej sytuacji panującej w Jez. Długim. 

Dokładniejszych informacji dostarcza analiza współczynników naturalności fauny w 

poszczególnych zbiornikach (Tab. 8). Najwyższe wartości współczynników naturalności 

cechowały faunę zbiorników okresowych: drobnych zbiorników przy ul. Żołnierskiej, rowów i 

drobnych zbiorników w dzielnicy Pieczewo, zbiorników nr 5, 8, 9 i rowów w Lesie Miejskim, 

zbiorników nr 9, 10 i 13 nad jez. Skanda. W przypadku tych zbiorników należy jednak 

uwzględnić małą liczbę larw i gatunków. Przy niewielkiej ilości materiału łatwo o skrajne 

wartości współczynników naturalności. Mała liczba danych z części zbiorników, nie może być 

jednak jedyną przyczyną ogólnej tendencji, iż w drobnych zbiornikach występowała stosunkowo 

naturalna fauna. 

Na uwagę zasługują wysokie wartości współczynników naturalności fauny z rzeki Łyny 

oraz stawów przy ul. Radiowej i Parkowej. Najmniej specyficzna fauna występowała w 

rz. Kortówce i Potoku Leśnym oraz w części zbiorników trwałych przy jez. Skanda (zbiorniki  

nr 1, 3, 5, 11). W przypadku wymienionych drobnych zbiorników niskie wartości 

współczynników naturalności wynikają z przyjętych współczynników znaczenia ekologicznego. 

Drobne zbiorniki trudno jest jednoznacznie sklasyfikować jako jeden typ wód i dobrać 

odpowiednie wskaźniki naturalności. Dla niewielkich zbiorników o trwałym charakterze 

zdecydowano się na wykorzystanie współczynników jeziornych i konsekwentnie je stosowano. 

Tymczasem w wielu zbiornikach trwałych nad jez. Skanda występowała licznie fauna typowa 

dla zbiorników okresowych (Ryc. 15). Jest to sytuacja naturalna, dlatego pomimo niskich 

wartości współczynników nie należy wnioskować, że fauna tych zbiorników jest nietypowa.  

Nie da się natomiast w ten sposób wyjaśnić niskiej specyficzności fauny rz. Kortówki i Potoku 

Leśnego. W obu obiektach występowały licznie gatunki nietypowe dla tego typu wód. 

Ciekawa sytuacja wystąpiła w Jez. Długim i Potoku Leśnym, w których wartości Wns były 

znacznie wyższe niż Wni. Oznacza to, że chociaż w zbiornikach tych stwierdzono więcej 

gatunków typowych, to jednak ilościowo przeważały gatunki nietypowe dla tych środowisk. 

W przypadku Potoku Leśnego spowodowane to było przede wszystkim dużą liczebnością  larw 

Glyphotaelius pellucidus – gatunku związanego raczej z drobnymi zbiornikami, występowały tu 

jednak także inne gatunki nietypowe dla strumieni. W przypadku Jez. Długiego niskie wartości 

Wni spowodowane były dużą liczebnością gatunków rzecznych i strumieniowych. 
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Wze zbiorników okresowych 

- Wns - Wni 

Ryc. 15. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny olsztyńskich zbiorników w oparciu o współczynniki znaczenia 
ekologicznego (Wze) jezior i zbiorników okresowych. 

1 – rz. Kortówka, 2 - rz. Łyna, 3 - Potok Leśny, 4 - strumień nad Skandą, 5 - strumienie w Lesie Miejskim, 6 - Jez. Kortowskie, 7 - Jez. Długie,  
8 -  Jez. Czarne, 9 - jez. Skanda, 10 - staw przy ul. Radiowej, 11 - staw przy ul. Parkowej, 12 - zbiornik przy ul. Sielskiej, 13 - Relaks1, 14 - Relaks2, 
15 - drobne zbiorniki przy jez. Skanda, 16 -  Skanda 1, 17 -  Skanda 2, 18 - Skanda 3, 19 - Skanda 4, 20 - Skanda 5, 21 - Skanda 6, 22 - Skanda 7, 
23 - Skanda 8, 24 - Skanda 9, 25 - Skanda 10, 26 - Skanda 11, 27 - Skanda 12, 28 - Skanda 13, 29 - drobne zbiorniki w Lesie Miejskim, 30 - Las 
Miejski 1, 31 - Las Miejski 2, 32 - Las Miejski 3, 33 - Las Miejski 4, 34 - Las Miejski 5, 35 - Las Miejski 6, 36 - Las Miejski 7, 37 - Las Miejski 8, 
38 - Las Miejski 9, 39 - rowy w Lesie Miejskim, 40 - drobne zbiorniki w dzielnicy Pieczewo, 41 - rowy w dzielnicy Pieczewo, 42 - drobne zbiorniki 
przy ul. Żołnierskiej 
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Ryc. 16. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny olsztyńskich zbiorników w oparciu o współczynniki znaczenia 
ekologicznego (Wze) strumieni, rzek i wód dystroficznych.   
Numeracja zbiorników jak na ryc. 15. 
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Na terenie Olsztyna gatunki jeziorne zdecydowanie najliczniej występowały w jeziorach, 

liczne były również w drobnych zbiornikach. Występowały także w rzekach, natomiast nie 

stwierdzono ich w rowach i strumieniach (Tab. 6). Fauna o wysokich wartościach jeziornych 

współczynników naturalności występowała więc w badanych stawach i jeziorach oraz w części 

drobnych zbiorników trwałych (Relaks 1, Relaks 2, zbiornik przy ul. Sielskiej, Skanda 4, 

Skanda 7, Skanda 9, Skanda 13) (Ryc. 15). Faunę o charakterze jeziornym stwierdzono także w 

rz. Kortówce. Duży wpływ na ten wynik miało stanowisko przy wypływie Kortówki z 

Jez. Kortowskiego, gdzie licznie występowały gatunki jeziorne. 

Gatunki typowo rzeczne, podobnie jak w Złocieńcu, występowały przede wszystkim w 

rzekach. W pozostałych typach zbiorników były nieliczne, a w rowach nie występowały wcale 

(Tab. 6). Typowa fauna rzeczna występowała tylko w rz. Łynie (Ryc. 16). W rz. Kortówce 

występowały jedynie nieliczne gatunki typowo rzeczne a współczynniki naturalności wskazują, 

że fauna chruścików tej rzeki miała charakter bardziej jeziorny niż rzeczny. 

Gatunki strumieniowe występowały co prawda najliczniej w strumieniach, jednak 

stwierdzane były licznie we wszystkich typach badanych środowisk, zwłaszcza w drobnych 

zbiornikach. Wartości strumieniowych współczynników naturalności wskazywały, że 

specyficzna fauna strumieniowa występowała jedynie w strumieniach Lasu Miejskiego i w 

strumieniu przy jez. Skanda, jednak w żadnym z badanych strumieni Wn nie miały wysokich 

wartości. Fauny Potoku Leśnego nie można określić jako typowo strumieniową z uwagi na duży 

udział gatunków typowych dla innych środowisk, zwłaszcza wód okresowych (Ryc. 16). 

Gatunki typowe dla wód okresowych zdecydowanie najliczniej występowały w drobnych 

zbiornikach. Znajdowano je jednak we wszystkich typach zbiorników – rowach, strumieniach, 

stawach i jeziorach. Najmniej licznie gatunki te występowały w rzekach (Tab. 6).  Fauna typowa 

dla wód okresowych, o wysokich współczynnikach naturalności, występowała w drobnych 

zbiornikach i rowach w Lesie Miejskim oraz na Pieczewie, a także w drobnych zbiornikach przy 

ul. Żołnierskiej i przy jez. Skanda (z wyjątkiem Skanda 4, Skanda 9 i Skanda 13). Stosunkowo 

wysokie Wn wód okresowych miała fauna w jez. Skanda i strumieniu nad tym jeziorem 

(Ryc. 15). 

Gatunki typowe dla wód dystroficznych występowały najliczniej w jeziorach i drobnych 

zbiornikach. Stwierdzano je w każdym typie badanych wód z wyjątkiem rowów (Tab. 6). 

Nigdzie jednak nie były tak liczne by wpłynąć wyraźnie na wartości współczynników 

naturalności. Na terenie Olsztyna nie stwierdzono więc zbiorników z fauną typową dla wód 

dystroficznych. Jedynie w niektórych zbiornikach Lasu Miejskiego wartości Wn dystrofii były 

nieco wyższe (Las Miejski 1, Las Miejski 2, Las Miejski 3) (Ryc. 16). 
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3.2.4. Współwystępowanie gatunków 

Na podstawie analizy współwystępowania gatunków wyodrębniono 9 zgrupowań gatunków 

(Ryc. 17). W zgrupowaniach „A” i „B” znalazły się gatunki typowe dla jezior (tylko 

Holocentropus stagnalis związany jest ze zbiornikami okresowymi a Cyrnus trimaculatus z 

rzekami), które występowały przede wszystkim w olsztyńskich jeziorach oraz w rz. Kortówce i 

zbiornikach przy hotelu Relax. Sporadycznie gatunki z tych zgrupowań występowały też w 

drobnych zbiornikach Lasu Miejskiego i nad jez. Skanda. W obrębie zgrupowania „B” 

wyróżniono dodatkowo kilka podzgrupowań gatunków grupujących się na wyższym poziomie 

współwystępowania. W poszczególnych podzgrupowaniach skupione były gatunki występujące 

najliczniej w różnych jeziorach. W podzgrupowaniu „b1” skupione były gatunki związane ze 

zbiornikiem „Relaks 1”. Podzgrupowanie „b2” tworzyły gatunki, które występowały najliczniej 

w Jez. Długim, gatunki z podzgrupowania „b3” występowały najliczniej w dwóch jeziorach: 

Długim i  Kortowskim, natomiast w podzgrupowaniu „b4” znalazły się gatunki związane z 

Jez. Kortowskim. 

Zgrupowanie „C” skupiało gatunki, które najliczniej występowały w rz. Kortówce. Znalazły 

się tu różnorodne ekologicznie gatunki: typowe dla strumieni (Limnephilus extricatus i 

Limnephilus ignavus), jezior (Cyrnus flavidus i Limnephilus politus), zbiorników okresowych 

(Limnephilus binotatus), gatunki o szerokim spektrum ekologicznym (Limnephilus lunatus, 

Limnephilus elegans (?)). W ramach tego zgrupowania wyodrębniono podgrupę „c1”, w której 

znalazły się gatunki występujące tylko lub niemal tylko w rz. Kortówce. 

W zgrupowaniu „D” znalazły się dwa gatunki znalezione tylko w strumieniach Lasu 

Miejskiego. Zgrupowanie „E” łączyło gatunki typowe dla wód okresowych, które w Olsztynie 

występowały głównie w drobnych zbiornikach i rowach, natomiast w zgrupowaniu „F” znalazły 

się dwa gatunki związane głównie ze zbiornikami w Lesie Miejskim. Gatunki występujące w 

olsztyńskich rzekach, przede wszystkim w rz. Łynie, wyodrębniły się wyraźnie w 

zgrupowaniu „G”. Dziewięć gatunków z tego zgrupowania, współwystępujących na poziomie 

100%, znaleziono tylko w rz. Łynie. W zgrupowaniu „H” znalazły się gatunki strumieniowe, 

które najliczniej występowały w strumieniu nad jez. Skanda. 

Zgrupowania gatunków w większości wyodrębniały się w zależności od typu wód. 

Najwyraźniej wyróżniały się zgrupowania gatunków zasiedlających jeziora i rzeki. 
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Ryc. 17. Współwystępowanie gatunków w zbiornikach Olsztyna wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono 

wyodrębniające się zgrupowania gatunków. 
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3.2.5. Podobieństwa faunistyczne  

Dendryt podobieństw wyliczonych na podstawie formuły Jaccarda przedstawiono na ryc. 18. 

Wyróżniono w nim trzy grupy zbiorników. W grupie „A” znalazły się trzy jeziora: Jez. Czarne, 

Jez. Długie i Jez. Kortowskie. W największej grupie „B” skupione były przede wszystkim 

drobne zbiorniki okresowe (drobne zbiorniki Lasu Miejskiego, Skanda 2 i 6, zbiorniki przy 

ul. Żołnierskiej, drobne zbiorniki Pieczewa) oraz drobne zbiorniki trwałe (Skanda 1,3,11), rowy 

melioracyjne (rowy Lasu Miejskiego i Pieczewa) i strumień nad jez. Skanda, który przepływał 

przez drobne zbiorniki. Grupa „C” połączyła dwa zbiorniki trwałe: Skanda 7 i Skanda 12. 

Widoczna była tendencja do skupiania się jezior w dolnej części dendrytu, drobnych zbiorników 

okresowych w środkowej i drobnych zbiorników trwałych w górnej części dendrytu. Nie widać 

było podobnej tendencji w przypadku rzek i strumieni. 

Analizując podobieństwa w oparciu o wzór Bray-Curtisa, wyróżniono pięć grup zbiorników 

(Ryc. 19). W grupie „A” znalazły się drobne zbiorniki trwałe (Relaks 1, Skanda 2, 4, 7 i staw 

przy ul. Parkowej) oraz najmniejsze z badanych jezior – Jez. Czarne. W największej grupie „B” 

skupione były głównie drobne zbiorniki okresowe (z Lasu Miejskiego, Pieczewa i okolic 

jez. Skanda) oraz rowy melioracyjne (z Lasu Miejskiego i Pieczewa). W ramach tej grupy 

wyodrębniała się podgrupa „b1” skupiająca zbiorniki i rowy Lasu Miejskiego oraz drobne 

zbiorniki Pieczewa. Wyodrębniały się też dwie grupy skupiające przede wszystkim drobne 

zbiorniki okresowe: grupa „C” i grupa „D” (jedynie Skanda 5 był zbiornikiem trwałym). 

W grupie „E” skupione były Jez. Długie, Jez. Kortowskie oraz rz. Kortówka (fauna tej rzeki 

zazwyczaj była najbardziej podobna do Jez. Kortowskiego).  

Analiza jakościowa uwidoczniła tendencję do grupowania się zbiorników w zależności od 

typu zbiornika. W przypadku analizy ilościowej tendencja ta nie była już tak wyraźna. 

Wyodrębniały się różne grupy drobnych zbiorników (badane były najliczniej), nie było 

natomiast grup skupiających inne typy zbiorników. W przypadku obu typów analiz rz. Kortówka 

była najbardziej podobna do Jez. Kortowskiego, co potwierdziło wyniki uzyskane na podstawie 

analizy współczynników naturalności. Bez względu na zastosowaną metodę najbardziej odrębny 

faunistycznie był zbiornik przy ul. Sielskiej. Był to zbiornik o bardzo ubogiej faunie chruścików 

(niewielka liczba gatunków powoduje duże różnice w analizie jakościowej), poddany silnym 

zaburzeniom antropogenicznym. 
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Ryc. 18. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna, wyliczone w oparciu o formułę 

Jaccarda. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
 

 
Ryc. 19. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna, wyliczone w oparciu o formułę 

Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 

 



- 100 - 

3.3. Porównanie fauny obu miast 

3.3.1. Ogólna charakterystyka materiału 

Materiał zebrany na terenie Złocieńca zawierał mniejszą liczbę osobników i gatunków 

chruścików niż w przypadku Olsztyna (Tab. 4, 7). Kumulatywne krzywe liczby gatunków w 

przypadku Złocieńca i danych archiwalnych z Olsztyna miały charakter lekko wznoszący  

(Ryc. 5, 6, 7). Wynika z tego, że dalsze badania pozwoliłyby na znalezienie większej liczby 

gatunków. Najprawdopodobniej byłyby to pojedyncze osobniki gatunków pojawiających się 

sporadycznie na badanym terenie, których wykrycie umożliwia dłuższy okres badań. Nie 

należałoby się natomiast spodziewać dużo większej liczby gatunków w olsztyńskich zbiornikach 

badanych przez autora (Ryc. 6). 

Jedną z przyczyn znalezienia w Złocieńcu mniejszej liczby gatunków był 

najprawdopodobniej krótszy okres badań. Wskazywałyby na to również kumulatywne krzywe 

liczby gatunków. Znacznie dłuższy okres badań prowadzonych w Olsztynie ułatwiał znalezienie 

większej liczby kolonizatorów i gatunków przypadkowych. Ponadto na terenie Olsztyna badane 

zbiorniki były bardziej różnorodne siedliskowo. Liczba badanych jezior, rzek i rowów była 

podobna w obu zbiornikach, jednak stawy badano już tylko w Olsztynie (Tab. 9). Największa 

różnica dotyczyła jednak drobnych zbiorników, których w Olsztynie badano kilkakrotnie więcej. 

W porównaniu ze Złocieńcem drobne zbiorniki Olsztyna były o wiele bardziej zróżnicowane i 

znajdowały się na znacznie większym obszarze. Większa odległość między zbiornikami mogła 

decydować o większych różnicach między nimi. 

 

Tab. 9. Typy zbiorników badane w Złocieńcu i Olsztynie. 
 

 Złocieniec Olsztyn 
Rzeki 2 2 
Strumienie 3 3 
Jeziora 3 4 
Stawy - 2 
Rowy 2 2 
Drobne zbiorniki 5 27 
Razem: 15 40 

 

Mniejsza liczba gatunków stwierdzona w Złocieńcu nie wynikała natomiast z mniejszej 

liczby zebranych larw. Nachylenie krzywych obrazujących kumulatywną liczbę złowionych 

gatunków (Ryc. 5, 6, 7) wskazywało, że w obu miastach nie należało spodziewać się dużej 

liczby nowych gatunków. Co prawda krzywa wykreślona dla Złocieńca była bardziej wznosząca 

niż w przypadku Olsztyna, jednak nie na tyle, by spodziewać się 14 nowych gatunków. Większa 
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liczba gatunków stwierdzonych w Olsztynie wynikała najprawdopodobniej z większej liczby i 

różnorodności zbiorników badanych w tym mieście (Tab. 9). Dotyczyło to zwłaszcza drobnych 

zbiorników, których w Olsztynie badano kilkakrotnie więcej niż w Złocieńcu. Były to zbiorniki 

bardziej zróżnicowane i rozlokowane na znacznie większym obszarze niż w niewielkim 

Złocieńcu. Ponadto zauważyć tutaj można ogólnoekologiczną zależność: z większych obszarów 

wykazywanych jest więcej gatunków. 

W materiale ze Złocieńca najliczniejsze były gatunki rzeczne: L. interruptus, H. pellucidula, 

H. angustipennis, Hydropsyche sp., Polycentropus irroratus (Ryc. 8). Złocienieckie rzeki nie 

były jednak badane intensywniej niż inne typy środowisk w tym mieście. Chruściki najliczniej 

występują w rzekach, dlatego większą część larw zebrano w tych środowiskach (Ryc. 9). 

W Olsztynie natomiast najliczniejsze były gatunki drobnozbiornikowe: L. stigma, L. vittatus, 

L. vittatus, L. auricula, L. griseus, G. pellucidus (Ryc. 14). Duży udział gatunków 

drobnozbiornikowych wynikał z faktu, że stosunkowo intensywnymi badaniami objęto dużą 

liczbę tego typu zbiorników i pochodzi z nich większa część materiału badawczego (Tab 7, 

Ryc. 9).  W Złocieńcu  nie ma tak dużej liczby drobnych zbiorników, dlatego udział larw 

związanych z tymi siedliskami był znacznie mniejszy. 

Zgodnie z oczekiwaniami, w obu miastach frekwencje powyżej 50% osiągały gatunki o 

stosunkowo szerokim spektrum występowania, spotykane w różnych siedliskach oraz gatunki 

związane z wodami okresowymi (Tab. 4, 7). Podkreślić należy fakt, że żaden gatunek na terenie 

Olsztyna nie osiągnął tak wysokich frekwencji jak w Złocieńcu (powyżej 70%) oraz, że w 

Złocieńcu więcej gatunków osiągnęło frekwencje 50% (w Złocieńcu – 6, w Olsztynie – 4). 

Świadczyć to może o mniejszym zróżnicowaniu środowisk badanych w Złocieńcu. 

W obu miastach znaleziono podobną liczbę gatunków rzadkich i zagrożonych. W Złocieńcu 

gatunek z tej grupy – L. interruptus był nawet eudominantem. W Złocieńcu gatunki zagrożone 

najliczniej występowały w rzekach, natomiast w Olsztynie w jeziorach. W obu miastach 

znajdowano je jednak w różnorodnych typach wód: rzekach, jeziorach oraz drobnych 

zbiornikach i rowach. 

Ogólnie można stwierdzić, że obszar Złocieńca był bardziej zdominowany przez rzeki, 

natomiast obszar Olsztyna przez jeziora i drobne zbiorniki. Najprawdopodobniej różnice w 

udziale różnych typów zbiorników w krajobrazie ekologicznym miały znaczący wpływ na 

charakter zasiedlającej je trichopterofauny. 

 

3.3.2. Różnorodność gatunkowa 

Liczba gatunków stwierdzona w różnych typach wód była podobna w obu miastach – 

najbogatsze w gatunki były rzeki i jeziora a najmniej gatunków występowało w drobnych 
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zbiornikach i rowach oraz strumieniach. Biorąc pod uwagę także wartości współczynników 

różnorodności, stwierdzić należy, że w obu miastach jeziora były typem zbiorników z fauną 

bogatą gatunkowo, o wysokich wartościach współczynników różnorodności. Fauna strumieni 

była natomiast w obu miastach najuboższa i najmniej różnorodna (Tab. 5, 8). W przypadku 

każdego typu wód w Olsztynie znaleziono więcej gatunków niż w Złocieńcu. W strumieniach i 

rzekach były to jednak liczby na podobnym poziomie, natomiast w drobnych zbiornikach i  

jeziorach różnice były wyraźniejsze. Fauna drobnych zbiorników była bardziej różnorodna w 

Złocieńcu niż w Olsztynie, chociaż w Olsztynie zasiedlało je więcej gatunków. Wynika z tego, 

że w olsztyńskich drobnych zbiornikach znacznie wyraźniej dominowały pojedyncze gatunki. 

W przypadku fauny rzek bardziej różnorodna była fauna rzek olsztyńskich. Różnorodność fauny 

największych rzek obu miast (Drawy i Łyny) była podobna, natomiast istotnie różniły się pod 

tym względem ich dopływy. Fauna rz. Kortówki w Olsztynie była bardzo różnorodna, z dużym 

udziałem gatunków jeziornych, natomiast fauna rz. Wąsawy w Złocieńcu była słabo 

zróżnicowana. 

Zarówno w Złocieńcu jak i w Olsztynie wartości współczynników H’ i PIE dały bardzo 

podobne wyniki i zazwyczaj wartości współczynnika H’ były wyższe od PIE. W obu miastach 

więc na wartości współczynników różnorodności duży wpływ miały gatunki mało liczne. 

 
3.3.3. Specyficzność siedliskowa fauny 

W Olsztynie specyficzność siedliskowa fauny w różnych typach wód była podobna, 

natomiast w Złocieńcu w przypadku fauny strumieni była wyraźnie niższa niż w pozostałych 

typach wód (Tab. 5, 8). Świadczyć to może o silniejszych zaburzeniach ekosystemów strumieni 

na terenie Złocieńca.  

W większości wypadków w obu miastach w badanych zbiornikach najliczniej występowała 

fauna typowa dla danego typu wód. Jedynie w przypadku Jez. Długiego i Potoku Leśnego 

zaobserwowano wyraźną przewagę fauny nietypowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obu 

miastach w grupie zbiorników o najbardziej nietypowej faunie znajdowały się strumienie: 

strumień wypływający z jez. Maleszewo, strumień wypływający z jez. Rakowo Duże i Potok 

Leśny. Wynika z tego, że fauna strumieniowa była szczególnie wrażliwa na zaburzenia. 

Rozmieszczenie siedliskowe gatunków związanych z różnymi typami wód (Tab. 6) oraz 

wartości Wn wyliczonych dla różnych typów wód (Ryc. 10, 15, 16) w obu miastach wyglądały 

podobnie. W obu miastach najbardziej związane ze swoim typem środowiska były gatunki 

rzeczne, które zdecydowanie najliczniej występowały w rzekach. Gatunki typowe dla jezior i 

wód okresowych występowały najliczniej w typowych dla siebie środowiskach ale znajdowane 

były stosunkowo licznie również gdzie indziej. Najmniej przywiązane do swojego środowiska w 
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obu miastach okazały się gatunki strumieniowe, które występowały stosunkowo licznie w 

każdym typie wód. W Złocieńcu gatunki te występowały nawet najliczniej nie w strumieniach, 

lecz w rzekach. Tylko część strumieni miała wysokie wartości Wn (strumień wpływający do 

jez. Rakowo Małe, strumień nad Skandą, strumienie Lasu Miejskiego). Zarówno w Złocieńcu, 

jak i Olsztynie nie stwierdzono zbiorników z fauną typową dla wód dystroficznych. Gatunki 

związane z tym typem wód występowały w różnych środowiskach, były jednak nieliczne.  

 
3.3.4. Współwystępowanie gatunków  

W każdym z miast dobrze wyodrębniały się zgrupowania gatunków związane z jeziorami, 

rzekami i wodami okresowymi. Słabiej wyodrębniały się gatunki strumieniowe, jednak i te 

gatunki tworzyły niewielkie zgrupowania. Wynikało z tego, że gatunki grupowały się raczej w 

zależności od typu zbiorników wodnych. 

Analiza współwystępowania gatunków pozwoliła wyodrębnić w Złocieńcu pięć a 

w Olsztynie dziewięć zgrupowań gatunków (Ryc. 11, 17). W obu miastach na grupowanie się 

gatunków wpływały dwie nakładające się na siebie tendencje: tendencja do grupowania się 

gatunków występujących w podobnych typach siedlisk (jeziora, rzeki, drobne zbiorniki, 

strumienie) oraz gatunków występujących w konkretnych zbiornikach (np. w gliniankach, 

rz. Kortówce). Większa liczbę zgrupowań wyróżnionych w Olsztynie można powiązać z większą 

różnorodnością siedlisk badanych w tym mieście. 

Wystąpiły pewne różnice między zgrupowaniami gatunków związanych z różnymi typami 

wód w zależności od badanego miasta. O różnicach decydował różny skład fauny w każdym z 

badanych miast oraz fakt, że niektóre gatunki grupowały się w różny sposób w każdym z miast. 

Na przykład Anabolia laevis w Złocieńcu znalazła się w zgrupowaniu związanym z rzekami a 

w Olsztynie w zgrupowaniu gatunków występujących głównie w jeziorach. Najbardziej podobne 

do siebie były zgrupowania jeziorne, w których zdecydowana większość gatunków była taka 

sama w Olsztynie i w Złocieńcu. Również w przypadku zgrupowań gatunków związanych z 

drobnymi zbiornikami ponad połowa gatunków była wspólna dla obu miast. Duże różnice 

wystąpiły natomiast w przypadku zgrupowań strumieniowych i rzecznych. W obu miastach 

zgrupowania te składały się w większości z innych gatunków, często były to gatunki stwierdzane 

tylko na terenie jednego z miast. Podsumowując stwierdzić można, że w przypadku jezior i 

drobnych zbiorników w obu miastach wyodrębniały się podobne zgrupowania gatunków, 

natomiast w przypadku wód płynących (rzeki i strumienie) zgrupowania gatunków znacznie 

różniły się w każdym z miast. Wyniki te potwierdziła analiza współwystępowania gatunków we 

wszystkich badanych zbiornikach. 
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Ryc. 20. Współwystępowanie gatunków chruścików w zbiornikach Złocieńca i Olsztyna wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. 
Ramkami zaznaczono wyodrębniające się zgrupowania gatunków. 
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Analizując współwystępowanie gatunków we wszystkich badanych zbiornikach obu miast 

łącznie wyodrębniono 11 zgrupowań (Ryc. 20). Gatunki związane z rzekami skupiały się w 

dwóch zgrupowaniach: „A” i „E”. W zgrupowaniu „A” grupowały się gatunki związane głównie 

z rzekami Złocieńca, spośród których wyodrębniło się podzgrupowanie gatunków 

występujących tylko w rz. Drawie - podzgrupowanie „a1”. W zgrupowaniu „E” natomiast 

znalazły się gatunki występujące raczej w rzekach Olsztyna. Gatunki związane z jeziorami 

grupowały się w trzech zgrupowaniach: „B”, „C” i „D. W każdym z tych zgrupowań znajdowały 

się gatunki występujące w jeziorach obu miast. Trzy niewielkie zgrupowania, „F”, „G” i „H”, 

skupiały gatunki typowe dla wód okresowych. Były to w większości gatunki związane z 

drobnymi zbiornikami obu miast, jedynie Limnephilus griseus i Grammotaulius nitidus 

(zgrupowanie „F”) występowały głównie w Olsztynie. W zgrupowaniu „I” znalazły się gatunki 

związane z wodami torfowiskowymi, które występowały przede wszystkim w Złocieńcu 

(Limnephilus elegans (?) i Oligostomis reticulata). Z kolei w zgrupowaniach „J” i „K” znalazły 

się gatunki występujące w Olsztynie: w zgrupowaniu „J” dwa gatunki z drobnych zbiorników 

Olsztyna, w zgrupowaniu „K” dwa gatunki ze strumieni Lasu Miejskiego. Niewielkie, 

dwugatunkowe zgrupowania tworzyły często gatunki mało liczebne i spotykane na 

pojedynczych stanowiskach, np. związane ze źródłami: Potamophylax nigricornis i 

Plectrocnemia conspersa lub związane z wodami dystroficznymi i torfowiskowymi: Oligostomis 

reticulata i Limnephilus elegans (?).  

Analiza współwystępowania uwidoczniła, że w znacznej mierze gatunki grupowały się ze 

względu na typ zbiornika. Możliwe było wyróżnienie zgrupowań gatunków związanych z 

jeziorami, rzekami, drobnymi zbiornikami. Gatunki związane z jeziorami łączyły się w 

zgrupowania, w których występowały gatunki znajdowane w obu miastach. Można więc 

zaryzykować stwierdzenie, że na grupowanie się tych gatunków większy wpływ miał typ 

zbiornika niż to, w którym występowały mieście. Podobnie było w przypadku części gatunków 

występujących w drobnych zbiornikach, choć duża część tych gatunków współwystępowała 

głównie w Olsztynie. Pamiętać jednak trzeba, że drobne zbiorniki znacznie intensywniej badano 

na terenie Olsztyna. W przypadku gatunków rzecznych, wystąpiła tendencja do tworzenia się 

odrębnych zgrupowań dla gatunków z rzek złocienieckich i olsztyńskich. Wskazuje to na różnice 

siedliskowe między rzekami Olsztyna i Złocieńca. W obu miastach natomiast słabo 

wyodrębniały się gatunki związane ze strumieniami. Wynika to z faktu, że gatunki typowe dla 

tych wód występowały stosunkowo licznie niemal w każdym z badanych typów wód (Tab. 6). 
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3.3.5. Podobieństwa faunistyczne  

W obu miastach po zastosowaniu analizy jakościowej zbiorniki grupowały się ze względu 

na typ zbiornika (Ryc. 12, 18). Jednakże w przypadku analizy ilościowej tendencja ta nie była 

już tak wyraźna. Pewne typy zbiorników wyodrębniały się lepiej inne słabiej (Ryc. 13, 19). 

Dla dokładniejszego zbadania tego problemu analizowano podobieństwa faunistyczne 

między wszystkimi badanymi zbiornikami w obu miastach łącznie. 

Rozpatrując podobieństwa w aspekcie jakościowym wyodrębniono pięć grup zbiorników 

(Ryc. 21). Największa grupa „A” skupiała w większości drobne zbiorniki okresowe (drobne 

zbiorniki Lasu Miejskiego, zbiorniki okresowe nad Skandą, drobne zbiorniki Pieczewa, drobne 

zbiorniki przy ul. Żołnierskiej, glinianki) oraz rowy melioracyjne (w Lesie Miejskim i 

Pieczewie), drobne zbiorniki trwałe (Skanda 1,3,12) i strumień nad jez. Skanda. Większość 

zbiorników z tej grupy znajdowała się w Olsztynie, tylko glinianki znajdowały się w Złocieńcu.  

Druga co do wielkości grupa „D” obejmowała pięć jezior z terenu obu miast (Jez. Kortowskie, 

Jez. Czarne, Jez. Długie, jez. Rakowo Małe i jez. Rakowo Duże). Grupa „B” skupiała drobne 

zbiorniki (zbiorniki w olsie nad Drawą, drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej, Las Miejski 1) 

oraz rów przy Drawie. Grupę „C” tworzyły dwa drobne zbiorniki o charakterze trwałym nad jez. 

Skanda (Skanda 7, 12). W osobną grupę łączyły się również dwa strumienie wypływające z 

jezior (grupa „E”). Warto zauważyć, że wyodrębniały się również rz. Wąsawa i rz. Łyna, choć 

słabiej niż pozostałe grupy (grupa „F”). 

W dendrycie można było zauważyć tendencję do grupowania się drobnych zbiorników 

okresowych i rowów w dolnej części dendrytu, drobnych zbiorników o charakterze trwałym i 

jezior w środkowej oraz strumieni i rzek w jego górnej części. W wyodrębnionych grupach 

znajdowały się najczęściej zbiorniki podobnego typu, dlatego można stwierdzić, że 

prawdopodobnie na obraz podobieństw najsilniejszy wpływ miał typ zbiornika. Trudno 

natomiast jednoznacznie odpowiedzieć, na ile istotne było, w którym mieście znajdowały się 

zbiorniki. Część grup tworzyły zbiorniki znajdujące się w obu miastach (grupa jezior, grupa 

rzek), jednak obok nich były też grupy tworzone niemal w całości przez zbiorniki znajdujące się 

na terenie jednego miasta (grupa strumieni, grupy drobnych zbiorników). Wydaje się więc, że 

dla obrazu podobieństwa położenie w konkretnym mieście było mniej ważne niż typ środowiska. 

Na podstawie analizy podobieństw w ujęciu ilościowym wyodrębniono pięć grup 

zbiorników (Ryc. 22). W grupie „A” znalazło się 15 różnorodnych zbiorników, wśród których 

zdecydowana większość to zbiorniki trwałe (złocienieckie jeziora, Jez. Czarne, Relaks 1 i 2, 

drobne zbiorniki trwałe na Skandą –1, 4 i 7, staw przy ul. Parkowej, drobny zbiornik przy 

ul. Połczyńskiej). Ponadto w grupie tej znalazły się rowy melioracyjne (nad Drawą i przy 

ul. Połczyńskiej), strumień przy jez. Maleszewo i glinianki. Kolejna duża grupa (grupa „B”)
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Ryc. 21. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna i Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. Ramkami zaznaczono 

wyodrębniające się grupy zbiorników. 
 



- 108 - 

  
 
Ryc. 22. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna i Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono 

wyodrębniające się grupy zbiorników. 
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skupiała 15 drobnych zbiorników. Wszystkie, z wyjątkiem olsu nad Drawą, znajdowały się w 

Olsztynie. Były to w większości drobne zbiorniki okresowe (zbiornik Lasu Miejskiego, drobne 

zbiorniki Pieczewa, oles nad Drawą), a także drobne zbiorniki trwałe (Skanda 3, 11, 12) i rowy 

melioracyjne (rowy Lasu Miejskiego i Pieczewa). Spośród zbiorników tej grupy wyraźnie 

wyodrębniała się większość śródleśnych zbiorników z Lasu Miejskiego (podgrupa „b2”). 

W grupie „C” znajdowały się trzy drobne zbiorniki znad jeziora Skanda (Skanda 2, 6, 8). Grupa 

„D” obejmowała zbiorniki olsztyńskie: Jez. Długie, Jez. Kortowskie i rz. Kortówkę. W ostatniej 

grupie „E” znalazły się drobne zbiorniki okresowe: Skanda 10 i zbiorniki przy ul. Żołnierskiej. 

W przypadku analizy ilościowej tendencja do skupiania się zbiorników podobnego typu nie była 

już tak wyraźna jak w przypadku analizy jakościowej. Największa grupa obejmowała 

różnorodne zbiorniki z obu miast. W pozostałych grupach znalazły się w większości zbiorniki 

Olsztyńskie. 

Na podstawie podobieństw faunistycznych między badanymi zbiornikami można stwierdzić, 

że położenie geograficzne i wielkość miasta nie miały decydującego znaczenia dla 

rozmieszczenia larw chruścików. W wyodrębniających się grupach znajdowały się zbiorniki z 

obu miast. Co prawda często wyodrębniały się grupy drobnych zbiorników, w skład których 

wchodziły niemal wyłącznie zbiorniki z Olsztyna, jednak należy mieć na uwadze, że w 

Złocieńcu badano niewiele tego typu zbiorników. Złocienieckie drobne zbiorniki nie stanowiły 

odrębnej grupy, lecz najczęściej występowały razem ze zbiornikami olsztyńskimi. Często w 

grupach występowały zbiorniki o różnorodnym charakterze, można było jednak zaobserwować 

tendencję do skupiania się zbiorników podobnego typu (jeziora, drobne zbiorniki), zwłaszcza w 

analizie jakościowej. Na podstawie podobieństw faunistycznych można więc stwierdzić, że 

najprawdopodobniej dla chruścików większe znaczenie miał typ siedliska niż położenie 

geograficzne, czy wielkość miasta. 

 

3.4. Wpływ urbanizacji na faunę chruścików 

3.4.1. Urbanizacja otoczenia zbiorników wodnych w badanych miastach 

W celu porównania stopnia urbanizacji otoczenia zbiorników wodnych w obu miastach oraz 

w różnych typach wód badano korelacje między wskaźnikami urbanizacji a badanym miastem 

oraz między wskaźnikami urbanizacji a różnymi typami wód w obu miastach łącznie i w każdym 

mieście z osobna. 

Stwierdzono niewielkie, ale istotne korelacje między badanym miastem i wszystkimi 

zastosowanymi wskaźnikami urbanizacji otoczenia badanych zbiorników (Tab. 10). Oznacza to, 

że otoczenie zbiorników na terenie Złocieńca było silniej zurbanizowane niż zbiorników 
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olsztyńskich. Maksymalne wartości współczynników urbanizacji były podobne w obu miastach, 

natomiast wartości minimalne były w Złocieńcu znacznie wyższe (Tab. 2). Sytuacja ta 

spowodowana była mniejszą powierzchnią Złocieńca. Granice miasta leżały na tyle blisko 

centrum, że w strefie otaczającej zbiornik (0,5 km lub 0,25 km) prawie zawsze znajdowała się 

zwarta zabudowa miejska. Tymczasem w analizowanej strefie wokół wokół niektórych 

zbiorników olsztyńskich niemal nie było dróg ani powierzchni zabudowanych, np. zbiorniki w 

Lesie Miejskim.  

 

Tab. 10. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wartościami wskaźników 
urbanizacji a badanymi miastami, typami zbiorników i charakterem wód (dane własne i 
archiwalne). Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika, 6 – współczynnik urbanizacji U0,25. 

 
 1 2 3 4 5 6 

badane miasto 0,3681 0,3933 0,3843 0,3297 0,3927 0,3660 
dane z obu miast 

typ zbiornika -0,1862 -0,2698 -0,2395 -0,3506 -0,3012 -0,3349 
charakter wód -0,3704 -0,3866 -0,3892 -0,5674 -0,3863 -0,4610 

Złocieniec 
typ zbiornika 0,2276 -0,0322 0,1471 -0,0422 -0,2067 -0,2001 
charakter wód 0,1387 -0,0675 0,0675 -0,2412 -0,3384 -0,3381 

Olsztyn 
typ zbiornika -0,3063 -0,2963 -0,3115 -0,4546 -0,3035 -0,3771 
charakter wód -0,5453 -0,5104 -0,5383 -0,7023 -0,4445 -0,5464 
 

 

Zaobserwowano niewielkie korelacje między typem zbiornika a udziałem powierzchni 

zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika oraz współczynnikiem U0,25, gęstością dróg i 

udziałem powierzchni zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika (Tab. 10). Największej 

presji urbanizacyjnej poddane były rzeki oraz stawy i jeziora, natomiast najmniej zurbanizowany 

teren otaczał drobne zbiorniki i strumienie. Niewielkie korelacje wystąpiły również między 

charakterem wód a wszystkimi wskaźnikami urbanizacji (Tab. 10). 

Badano również korelacje między typem zbiornika i charakterem wód a wskaźnikami 

urbanizacji w obu miastach oddzielnie (Tab. 10). Analiza ujawniła różnice między badanymi 

miastami. W Olsztynie występowały niewielkie, istotne korelacje między typem zbiornika a 

współczynnikiem U0,5, gęstością dróg w promieniu 0,25 km wokół zbiornika i współczynnikiem 

U0,25. Stwierdzono także niewielkie korelacje między charakterem wód a wszystkimi 

zastosowanymi wskaźnikami urbanizacji (Tab. 10). Najbardziej zurbanizowane były z reguły 

obszary wokół rzek, jezior i stawów, natomiast rowy i strumienie znajdowały się w mniej 
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zurbanizowanym terenie. Według drugiego kryterium najmniej zurbanizowane było otoczenie 

wód okresowych a najbardziej wód lotycznych. W Złocieńcu nie zaobserwowano żadnych 

korelacji między stopniem urbanizacji otoczenia a typem zbiornika i charakterem wód. 

Wynikało to z mniejszej liczby zbiorników oraz mniejszych różnic w stopniu urbanizacji 

otoczenia złocienieckich zbiorników. Urbanizacja terenów wokół zbiorników w Złocieńcu była 

przeciętnie wyższa niż w Olsztynie a różnice między wartościami wskaźników urbanizacji były 

mniejsze. Z tych powodów współczynniki były nieistotne statystycznie.  

 

3.4.2. Wpływ urbanizacji otoczenia zbiorników na faunę larw chruścików 

W celu określenia wpływu urbanizacji otoczenia zbiorników na faunę chruścików badano 

korelacje między przyjętymi wskaźnikami urbanizacji a liczebnością, liczbą gatunków, 

różnorodnością gatunkową i specyficznością siedliskową fauny. Dodatkowo w analizie 

uwzględniono typ i charakter zbiornika oraz zróżnicowanie środowiska aby sprawdzić, czy 

czynniki te mają dla fauny większe znaczenie niż urbanizacja otoczenia zbiorników. 

 

Tab. 11. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników i fauny chruścików Olsztyna i Złocieńca. Korelacje istotne z p < 0,05 
zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – typ zbiornika,  
10 – charakter wód, 11 – zróżnicowanie środowiska. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
liczebność 0,1216 0,2445 0,1870 0,0192 0,1937 0,1179 0,2154 0,0262 -0,5234 0,4469 0,4134 

liczba gatunków 0,0163 0,1800 0,1142 -0,0521 0,1614 0,0732 0,1317 -0,1278 -0,2174 0,0940 0,3695 

H' -0,0616 0,0465 0,0164 -0,0387 0,0808 0,0334 0,0174 -0,2109 0,1066 -0,2570 0,0787 

PIE -0,0374 0,0619 0,0388 -0,0269 0,0831 0,0361 -0,0055 -0,2331 0,1283 -0,2900 0,0187 

Wns 0,1338 0,1886 0,1591 0,1710 0,1878 0,1745 0,2325 0,0693 -0,0602 0,2260 0,0477 

Wni 0,1748 0,2026 0,1833 0,2509 0,2459 0,2431 0,2438 0,0561 -0,1207 0,2940 0,0080 

 

Analiza danych ze wszystkich badanych stanowisk pokazała, że w większości przypadków 

nie było istotnych korelacji między przyjętymi wskaźnikami urbanizacji a liczebnością larw 

chruścików, liczbą gatunków, współczynnikami bioróżnorodności i naturalności (Tab. 11).  

Występowały niewielkie korelacje między charakterem wód a liczebnością larw, PIE i Wni. 

Ponadto zróżnicowanie środowiska korelowało dodatnio z liczebnością larw i liczbą gatunków a 

typ zbiornika z liczebnością larw. 

 



- 112 - 

Pomimo, że zaobserwowane korelacje były słabe, to wystąpiły tylko w przypadku typu 

zbiornika, charakteru wód i zróżnicowania środowiska. Oznacza to, że dla chruścików większe 

znaczenie miał charakter i struktura siedliska niż stopień zurbanizowania jego otoczenia. 

 

Analiza różnych typów środowisk wodnych 

Ponieważ zauważono zależność między urbanizacją otoczenia a typem zbiornika i 

charakterem wód, analizie poddano różne typy zbiorników i wód z osobna (Tab. 12, 13). 

 

Tab. 12. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między cechami fauny chruścików a 
wskaźnikami urbanizacji i zróżnicowaniem stanowisk w różnych typach badanych 
zbiorników. Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – zróżnicowanie 
środowiska. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

rzeki 
liczebność 0,4651 0,5891 0,5232 0,3067 0,4966 0,4696 0,1235 -0,2607 0,2980 

liczba gatunków 0,1644 0,3039 0,1999 0,0088 0,2653 0,2299 -0,0051 -0,4163 0,4249 

H' -0,2315 -0,1953 -0,2508 -0,2850 -0,1105 -0,1538 -0,1920 -0,3234 0,1468 

PIE -0,1054 -0,0630 -0,1146 -0,1807 0,0785 -0,0258 0,0797 -0,0335 0,1280 

Wns 0,2902 0,4532 0,4091 0,3943 0,5282 0,4876 0,3023 0,2241 -0,2276 

Wni 0,4230 0,5041 0,4770 0,4855 0,5661 0,5400 0,3729 0,2229 -0,1966 

stawy i jeziora 

liczebność -0,1453 -0,0078 -0,0362 -0,3772 -0,1664 -0,2245 -0,2309 -0,1961 0,3125 

liczba gatunków 0,1041 0,3140 0,2771 -0,0188 0,2718 0,1880 0,1458 -0,0279 0,3184 

H' 0,2129 0,4172 0,3707 0,2306 0,4003 0,3508 0,2783 -0,0204 0,1611 

PIE 0,1619 0,3457 0,3044 0,1936 0,3201 0,2851 0,1825 -0,1172 0,1306 

Wns 0,1873 0,1437 0,1692 0,1757 0,0126 0,0428 -0,0019 -0,0942 0,1439 

Wni 0,0425 0,0792 0,0302 0,1466 0,0018 0,0345 0,2044 0,0886 0,0704 

 
Spośród badanych typów zbiorników najwięcej korelacji zaobserwowano w przypadku rzek 

(Tab. 12). Liczebność larw występujących w rzekach skorelowana była dodatnio z powierzchnią 

zurbanizowaną wokół zbiornika (w obu badanych strefach) oraz współczynnikami urbanizacji 

(U0,5 i U0,25). Nie zaobserwowano korelacji między wskaźnikami urbanizacji a liczbą gatunków i 

wskaźnikami bioróżnorodności (H’, PIE). Dodatnie korelacje występowały między 

współczynnikami Wns a powierzchnią zurbanizowaną w strefie 0,25 km i współczynnikiem 
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U0,25. Szereg dodatnich korelacji występowało w przypadku Wni: z powierzchnią zurbanizowaną 

w promieniu 0,5 km i 0,25 km, długością dróg w strefie 0,25 km i współczynnikami U0,25, U0,5. 

Dla fauny badanych stawów i jezior korelacje znaleziono jedynie między współczynnikiem 

bioróżnorodności Shannona a powierzchnią zurbanizowaną wokół zbiornika (w promieniu 0,5 

km i 0,25 km). 

W przypadku zbiorników okresowych i strumieni nie znaleziono żadnych istotnych korelacji 

między analizowanymi zmiennymi. 

Uzyskane wyniki pokazują, że urbanizacja otoczenia nie wpływała zasadniczo na faunę 

chruścików w większości badanych typów zbiorników – korelacji było niewiele, a jeżeli były to 

wartości współczynników korelacji znajdowały się na granicy istotności statystycznej. Nieco 

silniejsze zależności zaobserwowano jedynie w przypadku rzek. Ciekawy jest fakt, że 

zaobserwowane korelacje miały wartości dodatnie. Oznacza to, że ze wzrostem urbanizacji 

otoczenia rzek zwiększała się liczebność występujących w nich larw oraz stopień specyficzności 

fauny. Interesujące jest też, że stopień zróżnicowania środowiska miał jeszcze mniejsze 

znaczenie niż urbanizacja otoczenia zbiornika. 

 
Tab. 13. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między cechami fauny chruścików a 

wskaźnikami urbanizacji i zróżnicowaniem stanowisk w wodach o różnym charakterze. 
Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – zróżnicowanie 
środowiska. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

wody lotyczne 

liczebność 0,4390 0,5435 0,4923 0,3461 0,4873 0,4649 0,1956 -0,1554 0,4057 

liczba gatunków 0,0233 0,1436 0,0550 -0,0498 0,1524 0,1048 -0,1096 -0,3930 0,5087 

H' -0,2221 -0,2037 -0,2168 -0,1845 -0,0737 -0,0860 -0,1782 -0,2769 0,1271 

PIE -0,1220 -0,0799 -0,0948 -0,0711 0,0983 0,0474 0,0951 0,0347 0,0602 

Wns 0,2632 0,3721 0,3329 0,2563 0,3805 0,3644 0,2781 0,1345 -0,2440 

Wni 0,3715 0,4185 0,4109 0,3541 0,4462 0,4230 0,3923 0,1756 -0,2335 

wody lenityczne 

liczebność -0,1415 -0,0255 -0,0494 -0,3981 -0,1734 -0,2323 -0,2477 -0,2472 0,3528 
liczba gatunków 0,1188 0,3082 0,2713 -0,0226 0,2913 0,2029 0,1455 -0,0772 0,3610 
H' 0,2138 0,4060 0,3588 0,2278 0,4310 0,3727 0,2778 -0,0785 0,2087 
PIE 0,1591 0,3307 0,2900 0,1885 0,3466 0,3026 0,1756 -0,1833 0,1767 
Wns 0,1875 0,1195 0,1519 0,1795 0,0285 0,0694 -0,0209 -0,1702 0,1926 
Wni 0,0534 0,0568 0,0229 0,1611 0,0340 0,0698 0,1958 0,0469 0,1042 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
wody okresowe 

liczebność 0,3421 0,2541 0,3164 -0,0139 0,1956 -0,0882 0,1830 -0,0525 -0,0610 
liczba gatunków 0,1125 0,2930 0,2581 -0,2210 0,0913 -0,1742 -0,1037 0,0089 -0,2902 
H' -0,2094 -0,0993 -0,0989 -0,3440 -0,1898 -0,2724 -0,1218 0,0349 -0,2436 
PIE -0,0992 -0,0386 -0,0055 -0,2774 -0,0935 -0,2008 -0,2165 -0,0786 -0,2571 
Wns -0,2039 0,0469 -0,0934 -0,1609 0,1568 -0,0633 -0,6361 -0,5067 -0,2301 
Wni -0,1460 -0,0607 -0,1209 -0,0416 0,1210 -0,0798 -0,6496 -0,5591 -0,2436 

 
 

W podobny sposób analizowano wody o różnym charakterze (Tab. 13). W wodach 

lotycznych z wielkością powierzchni zurbanizowanej i współczynnikami urbanizacji 

skorelowana była liczebność larw. Istniał też istotny związek między liczbą gatunków a 

zróżnicowaniem środowiska. W przypadku wód lenitycznych zaobserwowano ujemną korelację 

między liczebnością larw a gęstością dróg w promieniu 0,25 km wokół zbiornika oraz dodatnie 

korelacje między współczynnikiem Shannona a wielkością powierzchni zurbanizowanej wokół 

zbiornika. Dla wód okresowych znaleziono związek między subiektywną oceną urbanizacji 

otoczenia zbiornika a współczynnikami naturalności oraz między antropopresją na brzeg 

zbiornika a wskaźnikiem Wni. Wraz ze wzrostem urbanizacji naturalność fauny malała. 

W zasadzie w żadnym typie wód nie zaobserwowano wyraźnych zależności między 

przyjętymi wskaźnikami urbanizacji a analizowanymi cechami fauny chruścików (Tab. 13). 

Analizowane zmienne korelowały ze sobą słabo. Dla wód lotycznych nie znaleziono tak licznych 

korelacji jak w przypadku rzek. Wynika to z faktu, że do wód lenitycznych zaliczały się zarówno 

rzeki, w których zaobserwowano liczne korelacje, jak i strumienie, w których nie znaleziono 

żadnych korelacji. Nowym elementem, który pojawił się przy analizie wód o różnym charakterze 

były wody okresowe. Zależność fauny tych zbiorników od urbanizacji otoczenia była niewielka, 

warto jednak zwrócić uwagę, że korelacje zaobserwowano tylko w przypadku subiektywnych 

ocen antropopresji (ocena urbanizacji otoczenia oraz ocena antropopresji na brzeg zbiornika). 

 

Analiza różnych grup taksonomicznych 

Zbadano wpływ urbanizacji i zróżnicowania środowiska na różne grupy taksonomiczne 

Trichoptera (Tab. 14). W analizie uwzględniono cztery rodziny: Limnephilidae, Leptoceridae, 

Polycentropodidae, Hydropsychidae i jeden rodzaj: Limnephilus. 
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Tab. 14. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
zbiorników i fauny chruścików z wybranych grup taksonomicznych. Korelacje istotne z  
p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5, 
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – typ zbiornika,  
10 – charakter wód, 11 – zróżnicowanie środowiska. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rodzina Limnephilidae 
liczebność -0,1806 -0,0844 -0,1236 -0,3168 -0,1536 -0,2300 -0,3265 -0,3772 -0,0894 0,0198 0,3159 

liczba gatunków -0,2345 -0,1456 -0,1655 -0,2787 -0,1220 -0,1952 -0,2312 -0,2682 0,0752 -0,1711 0,1423 

H' -0,1776 -0,1282 -0,1206 -0,2150 -0,1264 -0,1770 -0,1605 

-0,1734 

-0,2528 0,0805 -0,2552 -0,0060 

PIE -0,1272 -0,0677 -0,0610 -0,2074 -0,1065 -0,1702 -0,1778 0,0848 -0,0304 -0,3176 -0,2696 

-0,0580 -0,1036 0,0790 0,0307 

Wni 0,0492 0,1055 0,0765 0,0131 0,1327 0,0544 -0,0403 -0,1538 0,0920 -0,0061 -0,0314 

rodzaj Limnephilus 
liczebność -0,1560 -0,0943 -0,1108 -0,3037 -0,1527 -0,2348 -0,3598 -0,3776 0,2252 -0,3790 0,1066 
liczba gatunków -0,1586 -0,0940 -0,1801 -0,2305 -0,0153 -0,0691 -0,0903 -0,2761 -0,3209 0,1907 -0,4097 
H' -0,1471 -0,0883 -0,0940 -0,2222 -0,0858 -0,1538 -0,1530 -0,0155 -0,2924 0,0520 -0,3421 
PIE -0,1199 -0,0551 -0,0638 -0,1858 -0,0479 -0,2080 -0,0756 -0,1465 -0,3568 0,0710 -0,3161 

-0,2961 -0,3883 -0,3799 0,4242 -0,2793 -0,2972 0,1195 
Wni -0,1396 -0,1578 -0,2624 -0,2911 -0,4576 0,4222 -0,2926 -0,2946 -0,4066 0,0841 

rodzina Leptoceridae 
-0,0591 -0,0095 -0,0418 -0,2364 0,1786 0,2150 

0,1486 0,1016 0,0387 0,1796 -0,1211 0,0996 0,2725 

H' 0,1921 0,2510 0,1948 0,0104 0,0075 0,1541 0,2180 0,1965 0,2249 0,2234 -0,0231 

PIE 0,1874 0,2522 0,2159 0,2035 0,0127 0,1636 0,1998 0,2353 0,2312 -0,0158 0,0039 

Wns -0,0466 0,0235 -0,0188 0,0137 0,0619 0,0452 0,1381 -0,0470 -0,0361 0,0683 0,1871 

0,0462 0,1057 0,0674 0,1039 0,1315 0,1820 -0,0547 -0,0847 0,1233 0,1748 

 

liczebność 0,1152 0,2276 0,1599 0,0235 0,1959 0,1340 0,2223 -0,0029 0,2514 -0,3221 0,1963 

liczba gatunków 0,1455 0,2539 0,1909 0,0538 0,2202 0,1571 0,1967 0,0309 -0,2751 0,1347 0,2097 

H' 0,2096 0,3181 0,2677 0,3020 0,2110 0,3746 0,2408 0,0634 0,1701 -0,2462 0,2404 

PIE 0,2135 0,2348 0,0492 0,1647 0,3243 0,2736 0,3133 0,2230 0,3837 -0,2425 0,2423 

Wns 0,1144 0,2391 0,1692 0,0802 0,2004 0,0121 -0,1575 0,0458 0,2251 -0,0288 0,1460 

Wni 0,1134 0,2379 -0,0303 0,1447 -0,1568 0,1680 0,0787 0,2010 0,0127 0,0450 0,2256 

rodzina Hydropsychidae 

0,3088 0,3556 0,3375 0,3866 0,4573 0,4385 0,4570 0,6849 0,4291 -0,5471 
liczba gatunków 0,2829 0,3367 0,3145 0,4565 -0,5490 0,3586 0,4438 0,4184 0,4275 0,6872 0,0162 

0,3975 0,4238 0,4191 0,4649 0,5491 0,5222 0,4790 0,4331 -0,5589 0,6345 -0,0080 

Wns 0,0764 0,1094 0,0859 0,0342 0,0968 0,0477 0,0911 

Wns -0,1634 -0,1499 -0,1621 -0,2569 

liczebność 0,0628 -0,0027 -0,1021 0,0986 -0,1629 

liczba gatunków 0,0645 0,0936 0,0764 -0,0910 

Wni 0,1410 

rodzina Polycentropodidae

liczebność 0,0294 

H' 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PIE 0,4024 0,4295 0,4248 0,4683 0,5517 0,6345 0,5251 0,4784 0,4341 -0,5589 -0,0045 
Wns 0,3311 0,3448 0,4698 0,4681 -0,5862 0,6736 0,3433 0,4312 0,4360 0,4170 -0,0505 

0,3311 0,3448 0,3433 0,4312 0,4698 0,4681 0,4360 0,4170 -0,5862 0,6736 -0,0505 

W przypadku rodziny Limnephilidae wszystkie znalezione korelacje były słabe i 

w większości ujemne. Z gęstością ulic w promieniu 0,25 km związana była liczebność i liczba 

gatunków z tej rodziny. Z subiektywną oceną urbanizacji otoczenia zbiornika skorelowana była 

liczebność larw a z antropopresją na brzeg zbiornika liczebność larw, liczba gatunków i 

różnorodność (PIE). Z charakterem wód skorelowana była różnorodność (PIE) a ze 

zróżnicowaniem środowiska na stanowisku badawczym liczba gatunków. Liczba korelacji była 

niewielka i nie można mówić o wyraźnym wpływie urbanizacji na badane cechy zgrupowań larw 

z rodziny Limnephilidae. Wydaje się, że spośród wybranych do analizy cech środowiska 

największe znaczenie dla larw z tej rodziny miała antropopresja na brzeg zbiornika. Wraz ze 

wzrostem antropopresji malała liczebność, liczba gatunków i różnorodność gatunkowa larw z tej 

rodziny. 

Znacznie więcej istotnych korelacji znaleziono zawężając analizę do rodzaju Limnephilus. 

Podobnie jak w przypadku całej rodziny Limnephilidae były to korelacje słabe i ujemne. 

Z antropopresją na brzeg zbiornika skorelowane były wszystkie analizowane zmienne 

(liczebność, liczba gatunków, wskaźniki różnorodności i naturalności). Z gęstością ulic w 

promieniu 0,25 km wokół zbiornika związana była liczebność larw i liczba gatunków. 

Z wielkością powierzchni zurbanizowanej w promieniu 0,25 km i współczynnikiem U  

skorelowany był współczynnik Wns. Z oceną urbanizacji otoczenia zbiornika skorelowana była 

liczebność larw i współczynnik Wns. Z typem zbiornika związany był Wns natomiast z 

charakterem wód wszystkie analizowane zmienne. Wszystkie badane cechy zgrupowań larw 

Limnephilus korelowały z typem wód. Był to wynik zgodny z oczekiwaniami, ponieważ rodzaj 

Limnephilus jest grupą bardziej zwartą ekologicznie niż rodzina Limnephilidae. Larwy tego 

rodzaju występują licznie we wszystkich typach wód, głównie jednak związane są ze strefą 

przybrzeżną wód stojących i okresowych. Generalnie wpływ urbanizacji uwidaczniał się tylko w 

przypadku analizy strefy bezpośrednio wokół zbiornika (strefa 0,25 km, subiektywna ocena 

urbanizacji, antropopresja na brzeg zbiornika). Spośród badanych wskaźników urbanizacji 

największy wpływ na larwy Limnephilus miała antropopresja na brzeg zbiornika. Jej wzrost 

powodował spadek liczebności, liczby gatunków, różnorodności i specyficzności siedliskowe 

zgrupowań larw. Również w przypadku analizy wód okresowych na pierwszy plan wysunęła się 

antropopresja na brzeg zbiornika (Tab. 13). Fauna tych zbiorników w dużej części składała się z 

larw z rodzaju Limnephilus i to najprawdopodobniej jest przyczyną podobnych wyników. Cechą, 

0,25

Wni 
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która był najbardziej związana z presją urbanizacyjną okazała się specyficzność siedliskowa 

larw. 

Nie znaleziono żadnej zależności między urbanizacją otoczenia a larwami z rodziny 

Leptoceridae (Tab. 14). W przypadku tej rodziny wystąpiła jedynie słaba, dodatnia korelacja 

między liczbą gatunków a zróżnicowaniem badanego środowiska. Również w przypadku larw z 

rodziny Polycentropodidae zaobserwowano niewiele korelacji. Wraz z udziałem powierzchni 

zurbanizowanej wokół zbiornika (w obu analizowanych strefach) zwiększała się różnorodność 

larw (H’, PIE). Ponadto liczebność i liczba gatunków związana była z typem zbiornika 

(najliczniej występowały w rzekach, najwięcej gatunków stwierdzono w jeziorach). 

 

Tab. 15. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
zbiorników i fauny chruścików z rodziny Hydropsychidae. W analizie uwzględniono tylko 
badane rzeki i strumienie. Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – zróżnicowanie 
środowiska. 

0,25,  

 
5 6 8 

liczebność 0,5898 0,7144 0,6761 0,6546 0,7640 0,7322 0,5647 0,4187 -0,0100 

0,4720 0,6372 0,5677 0,5261 0,7110 0,6536 0,5685 0,4200 -0,0811 

0,6945 0,7853 0,7527 0,7353 0,4739 0,8807 0,8292 0,7404 
PIE 0,7217 0,8115 0,8953 0,8480 0,7836 0,7578 0,7382 0,4749 

0,5359 0,6490 0,6216 0,6616 0,7342 0,7340 0,5802 0,3586 -0,2158 
Wni 0,5359 0,6490 0,6216 0,6616 0,7342 0,7340 0,5802 0,3586 

 1 2 3 4 7 9 

liczba gatunków 

H' -0,0939 

-0,0791 
Wns 

-0,2158 

 

Najciekawsze wyniki dała analiza korelacji dla larw z rodziny Hydropsychidae (Tab. 14, 

15). Wszystkie analizowane zmienne (liczebność, liczba gatunków, wskaźniki różnorodności i 

naturalności) związane są dodatnio ze wszystkimi wskaźnikami urbanizacji, typem zbiornika i 

charakterem wód. Nie miało znaczenia jedynie zróżnicowanie badanego środowiska. Były to 

jednocześnie korelacje silniejsze niż w przypadku innych grup taksonomicznych. Korelacje z 

typem zbiornika i charakterem wód były oczywiste, ponieważ Hydropsychidae to rodzina 

wybitnie związana z wodami płynącymi, głównie rzekami. Wyniki pokazują, że zwiększenie 

presji urbanizacyjnej, bez względu na sposób jej wyrażenia, powodowało wzrost liczebności, 

liczby gatunków, różnorodności i wskaźników naturalności larw z rodziny Hydropsychidae. 

Zaobserwowane korelacje były jeszcze silniejsze, gdy analizę zawężono tylko do strumieni i 

rzek – środowisk typowych dla larw z tej rodziny (Tab. 15). Również w tym przypadku niemal 

wszystkie analizowane zmienne korelowały ze wszystkimi wskaźnikami urbanizacji. 

 



- 118 - 

Nie znaleziono jedynie korelacji między wskaźnikami naturalności a antropopresją na brzeg 

zbiornika. Wydaje się, że w przypadku rodziny Hydropsychidae antropopresja na brzeg 

zbiornika może mieć mniejsze znaczenie, ponieważ są to organizmy związane z nurtem. 

 

Analiza różnych grup ekologicznych

Wyraźną zależność od urbanizacji zaobserwowano tylko w przypadku larw z rodziny 

Hydropsychidae. Wpływ urbanizacji, choć nie tak wyraźny, uwidocznił się także w analizie larw 

z rodzaju Limnephilus. W przypadku pozostałych grup pojawiały się jedynie nieliczne, czasem 

nawet przeciwne korelacje. Uzyskane wyniki pokazały, że sensowna jest analiza tylko tych grup 

taksonomicznych, które są zwarte ekologicznie, np. Hydropsychidae, Limnephilus. 

 

Analizie poddawano także różne grupy ekologiczne (gatunki rzeczne, jeziorne, 

drobnozbiornikowe i strumieniowe). Ponieważ istniała zależność między typem środowiska a 

stopniem urbanizacji (Tab. 10), istniało ryzyko, że zaobserwowane zależności nie będą wynikały 

bezpośrednio z presji urbanizacyjnej, lecz z preferencji środowisk. Dlatego analizując 

poszczególne grupy ekologiczne pod uwagę brano wszystkie badane zbiorniki oraz tylko 

zbiorniki typowe dla danej grupy ekologicznej (Tab. 16, 17). 

W analizie uwzględniającej wszystkie zbiorniki najwięcej korelacji zaobserwowano w 

przypadku gatunków związanych z rzekami (Tab. 16). Liczebność i liczba gatunków tych larw 

korelowała dodatnio ze wszystkimi wskaźnikami urbanizacji z wyjątkiem antropopresji na brzeg 

zbiornika, natomiast wskaźniki bioróżnordoności (H’, PIE) skorelowane były dodatnio z 

gęstością ulic, powierzchnią zurbanizowaną i współczynnikiem urbanizacji w strefie 0,25 km 

oraz z antropopresją na brzeg zbiornika. Liczba i siła korelacji zaobserwowanych w analizie 

gatunków rzecznych była mniejsza niż w przypadku rodziny Hydropsychidae (Tab. 14, 15). 

Wynika z tego, że urbanizacja wpływała na larwy Hydropsychidae, ale nie na pozostałe gatunki 

rzeczne. 

Nie znaleziono żadnych korelacji między wskaźnikami urbanizacji a liczebnością, liczbą 

gatunków i różnorodnością gatunków jeziornych (Tab. 16). Wystąpiła tylko jedna, słaba 

korelacja między liczebnością larw a zróżnicowaniem badanego środowiska. W przypadku 

gatunków drobnozbiornikowych wszystkie analizowane zmienne korelowały ujemnie z oceną 

urbanizacji otoczenia zbiorników oraz z antropopresją na brzeg zbiornika. Ponadto liczebność 

skorelowana była słabo z gęstością ulic w promieniu 0,25 km. Były to więc wyniki podobne do 

wyników uzyskanych w przypadku analizy larw z rodziny Limnephilus. Nie było to 

zaskoczeniem, ponieważ w grupie gatunków drobnozbiornikowych znalazły się w większości 

larwy z rodzaju Limnephilus. Nie zaobserwowano żadnych korelacji w przypadku gatunków 

strumieniowych. 
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Tab. 16. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością, liczbą gatunków i bioróżnorodnością gatunków 
związanych z różnymi typami wód. W analizie wykorzystano wszystkie badane stanowiska. 
Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
1 – długość ulic na km  od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U
4 – długość ulic na km  od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – zróżnicowanie 
środowiska. 

2 w strefie 0,5 km
0,5,  

2 w strefie 0,25 km

 
 1 2 5 6 9 

0,3325 0,3481 0,3271 0,3306 0,3359 0,3295 0,3107 0,2276 0,0874 

0,2909 0,3160 0,2999 0,2760 0,2863 0,2910 0,2903 

H' 0,2236 0,2459 0,2319 0,2673 0,3163 0,3440 0,2550 0,2670 0,0485 

PIE 0,2252 0,2472 0,2333 0,2678 0,3442 0,3164 0,2585 0,2702 0,0538 

gatunki jeziorne 

0,0237 -0,0409 -0,0747 -0,0901 0,0956 -0,1283 0,2800 

liczba gatunków 0,0210 0,1018 0,0506 0,0030 0,0209 -0,1057 0,2249 0,0253 0,1384 

H' 0,0863 0,1430 0,1042 0,0688 0,0777 -0,0826 0,1633 

PIE 0,0804 0,1337 0,1620 0,0954 0,0596 0,0615 0,0725 0,1480 -0,1111 

gatunki drobnozbiornikowe 

liczebność -0,1435 -0,0890 -0,0886 -0,2589 -0,1532 -0,2070 -0,4596 -0,3964 -0,0794 

-0,1047 -0,1064 -0,2521 -0,1231 -0,1813 -0,5011 -0,4192 -0,1557 

H' -0,0544 -0,0282 -0,0133 -0,0968 0,0181 -0,0349 -0,4304 -0,3305 -0,1964 

-0,0508 -0,0307 -0,0125 -0,0958 0,0158 -0,4379 -0,3391 -0,1964 

gatunki strumieniowe 

liczebność -0,1261 -0,0971 -0,1682 -0,1332 -0,1215 -0,1209 -0,1344 -0,0795 0,0734 

liczba gatunków -0,1066 -0,1418 -0,1097 -0,0668 -0,0841 -0,0794 -0,0142 -0,0381 0,1400 

H' -0,0285 -0,0309 -0,0133 0,0520 0,0305 0,0448 0,0755 0,0790 0,1938 

PIE -0,0157 -0,0203 -0,0007 0,0592 0,0480 0,0575 0,0739 0,0815 0,1923 

Wyniki analizy korelacji dla grup ekologicznych tylko w typowych dla nich środowiskach 

przedstawiono w tabeli 17. W przypadku gatunków rzecznych, analiza tylko stanowisk 

rzecznych ujawniła mniej korelacji niż analiza wszystkich zbiorników (Tab. 16, 17). Liczebność 

gatunków rzecznych korelowała dodatnio z powierzchnią zurbanizowaną wokół rzek i 

współczynnikami zurbanizowanymi U , U . Liczba gatunków i współczynnik Shannona (H’) 

były związane z powierzchnią zurbanizowaną w promieniu 0,25 km od stanowiska badawczego 

a współczynnik Hurlberta (PIE) był skorelowany z powierzchnią zurbanizowaną w promieniu 

0,25 km oraz współczynnikiem urbanizacji U . 

0,5 0,25

0,25

3 4 7 8 
gatunki rzeczne 

liczebność 

liczba gatunków 0,2343 0,0641 

liczebność -0,0875 -0,1254 

0,0855 0,1709 

liczba gatunków 

-0,0367 

-0,1625 

PIE 
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Tab. 17. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (r ) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością, liczbą gatunków i bioróżnorodnością gatunków 
związanych z różnymi typami wód. W przypadku gatunków rzecznych w analizie 
uwzględniono tylko rzeki, w przypadku gatunków jeziornych tylko stawy i jeziora, 
gatunków drobnozbiornikowych tylko drobne zbiorniki okresowe oraz w przypadku 
gatunków strumieniowych tylko strumienie. Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono 
kolorem czerwonym. 

s

1 – długość ulic na km  w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U ,  
4 – długość ulic na km  w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U ,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – zróżnicowanie 
środowiska. 

2

0,5
2

0,25

 
 1 2 3 4 5 

gatunki rzeczne 

liczebność 0,4137 0,4896 0,4847 0,4185 0,4777 0,0813 -0,2257 0,1181 

liczba gatunków 0,2163 0,4065 0,3236 0,2207 0,5008 0,4131 0,1160 -0,1631 0,0282 

H' 0,2279 0,4101 0,3448 0,2408 0,6074 0,4625 0,3819 0,1223 0,0484 

0,4522 0,3952 0,2787 0,6494 0,5003 0,4425 0,1498 0,0655 

gatunki jeziorne 

liczebność -0,0377 0,1354 0,0703 -0,1303 0,0457 -0,0040 0,1085 -0,0166 0,4511 

liczba gatunków 0,1760 0,3441 0,3141 0,1415 0,2768 0,1385 -0,0833 0,3119 

H' 0,2334 0,3790 0,3643 0,2242 0,3899 0,3374 0,1361 -0,0356 0,2040 

PIE 0,2266 0,3570 0,3478 0,2080 0,3332 0,3062 0,0571 -0,1241 0,2096 

liczebność -0,6523 -0,5169 -0,5706 -0,3354 -0,5539 -0,4112 -0,4431 × -0,0881 

liczba gatunków -0,4544 -0,1652 -0,2534 -0,5933 -0,4861 -0,5020 -0,3639 × -0,5459 

H' -0,3040 -0,1581 -0,1636 -0,3040 -0,2067 -0,1741 × 

-0,4316 -0,3161 -0,3091 -0,3681 -0,4073 -0,2736 -0,1741 × -0,3482 

gatunki strumieniowe 

liczebność -0,6669 -0,4104 -0,4104 -0,6669 -0,5526 -0,6669 -0,7255 -0,2868 

liczba gatunków -0,8208 -0,7255 -0,6669 -0,6669 -0,6669 -0,7632 -0,6669 -0,9177 -0,0574 

H' -0,9000 -0,8000 -0,8000 -0,7000 -0,8721 -0,7000 0,1118 -0,7071 -0,8944 

PIE -0,4000 -0,3000 -0,3000 -0,3000 -0,3591 -0,3000 -0,7071 -0,8944 -0,2236 

Dla gatunków jeziornych występujących w badanych stawach i jeziorach znaleziono tylko 

dwie korelacje: między liczebnością larw a stopniem zróżnicowania środowiska w badanych 

stawach i jeziorach oraz między współczynnikiem Shannona a współczynnikiem U . Dla tej 

grupy gatunków znaleziono więc niewiele korelacji zarówno w przypadku analizy siedlisk dla 

nich typowych, jak i wszystkich badanych zbiorników (Tab. 16, 17). 

0,25

W przypadku gatunków drobnozbiornikowych, podobnie jak w przypadku rzek, zawężenie 

analizy tylko do drobnych zbiorników ujawniło mniej korelacji w porównaniu z analizą 

6 7 8 9 

0,4920 

0,2816 

0,3387 

gatunki drobnozbiornikowe 

-0,3190 

-0,8030 

PIE 

-0,3482 

PIE 
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wszystkich badanych zbiorników (Tab. 16, 17). Wystąpiła tylko jedna ujemna korelacja między 

liczebnością larw a gęstością ulic w promieniu 0,5 km od badanego zbiornika. 

W przypadku gatunków strumieniowych ograniczenie analizowanych zbiorników tylko do 

strumieni pozwoliło na znalezienie korelacji między badanymi zmiennymi (Tab. 16, 17). 

Znaleziono silne, ujemne korelacje między współczynnikiem Shannona a gęstością ulic w 

promieniu 0,5 km od stanowiska badań oraz między liczbą gatunków i różnorodnością 

gatunkową a stopniem antropopresji na brzeg zbiornika. Wydaje się, że największe znaczenie dla 

fauny strumieniowej miała antropopresja na brzeg strumienia, z której wzrostem spadała liczba 

gatunków i różnorodność fauny. 

 

Analiza występowania pojedynczych gatunków 

Pod kątem korelacji liczebności z wskaźnikami urbanizacji zbadano 20 wybranych 

gatunków chruścików (Tab. 18). Tylko w przypadku pięciu znaleziono korelacje między ich 

występowaniem a wskaźnikami urbanizacji, przy czym tylko w przypadku dwóch można mówić 

o wyraźnej zależności. Liczebność larw Hydropsyche angustipennis i Hydropsyche pellucidula 

była dodatnio skorelowana ze wszystkimi analizowanymi wskaźnikami urbanizacji. Wskaźniki 

korelacji były wyższe w przypadku H. angustipennis. W przypadku pozostałych gatunków 

korelacje były znacznie mniej wyraźne. Liczebność larw N. bimaculata skorelowana była 

dodatnio z gęstością dróg w strefie 0,25 km wokół zbiornika oraz współczynnikiem U . 

Liczebność larw Limnephilus fuscicornis związana była ujemnie z powierzchnią zurbanizowaną 

w promieniu 0,25 km wokół zbiornika oraz z współczynnikiem U , natomiast liczebność larw 

Limnephilus decipiens skorelowana była ujemnie z antropopresją na brzeg zbiornika.  

0,25

0,25

Zgodnie z oczekiwaniami większy wpływ na występowanie chruścików miał typ zbiornika i 

charakter wód. Znaleziono korelacje między tymi czynnikami a liczebnością następujących 

gatunków: Anabolia laevis, Glyphotaelius pellucidus, Halesus digitatus, Hydropsyche 

angustipennis, Hydropsyche pellucidula, Limnephilus flavicornis, Limnephilus politus i 

Mystacides azurea. Trzy gatunki występowały tylko w rzekach: Neureclipsis bimaculata, 

Polycentropus irroratus i Polycentropus flavomaculatus.  Ze zróżnicowaniem środowiska na 

stanowiskach badawczych skorelowana była liczebność Anabolia laevis i Glyphotaelius 

pellucidus. 
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Tab. 18. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (r ) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością wybranych gatunków chruścików. Korelacje istotne z 
p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 

s

1 – długość ulic na km  w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U ,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika, 9 – typ zbiornika,  
10 – charakter wód, 11 – zróżnicowanie środowiska. 

2

0,25

 
 1 2 3 4 8 9 10 11 
A. pagetana -0,0765 -0,0579 -0,0708 0,0130 0,0843 0,0695 0,0691 0,0270 -0,0667 -0,0123 0,1859 

A. laevis 0,0217 0,0929 0,0643 0,0274 0,0498 0,0549 0,1887 0,1411 -0,4654 0,4065 0,3205 

A. aterrimus -0,0542 0,0511 0,0016 -0,0296 0,0452 0,0211 0,1226 0,0362 0,0595 -0,0373 0,1942 

0,0791 -0,0133 0,0356 0,0249 0,1660 0,0873 -0,1008 0,3594 

-0,1524 0,0419 -0,2592 

H. digitatus 0,0899 0,1117 0,0943 0,1949 0,1358 0,1172 0,1769 0,2109 0,2035 -0,4339 0,5823 

H. angustipennis 0,4037 0,4318 0,4701 0,5489 -0,5442 0,6345 0,4272 0,5231 0,4628 0,4308 

0,2990 0,3957 0,4463 0,4407 0,3828 -0,6311 0,3238 0,3169 0,4168 0,6345 0,0210 

-0,1586 -0,0574 -0,1082 -0,2887 

-0,1731 0,0250 -0,2565 0,1451 -0,3256 0,2338 

L. fuscicornis -0,2244 -0,1865 -0,1287 0,0362 -0,1936 -0,2560 -0,2644 -0,2615 -0,0003 0,0862 -0,0799 

0,0614 0,0225 

-0,0997 -0,0730 -0,0898 -0,0358 -0,3074 0,2676 0,1367 

-0,0393 0,1057 -0,0057 0,0013 

M. azurea -0,1457 -0,0358 0,1209 -0,1698 0,2445 0,2210 -0,0864 -0,2146 - 0,0036 -0,1065 -0,2644 

M. longicornis -0,0263 0,0236 0,0058 -0,0683 -0,0674 -0,0763 -0,0009 -0,1373 0,0400 -0,0875 0,1093 

0,8827 0,5296 0,8827 × × 
× -0,1863 

P. irroratus 0,0721 -0,2162 0,0180 × × -0,2162 -0,0541 -0,0180 -0,0728 -0,1093 -0,1307 

T. bicolor 0,1827 0,1721 0,1721 0,2003 0,0899 0,1360 0,0947 -0,0293 -0,1079 0,1265 -0,0820 

 

3.5. Porównanie fauny badanych miast z obszarami pozamiejskimi 

W większości przypadków zastosowanie testu t-Studenta nie ujawniło różnic między średnią 

liczbą gatunków w badanych miastach i obszarach pozamiejskich (Tab. 19). Liczba gatunków 

5 6 7 

C. crenaticornis 0,0231 0,1161 -0,0544 

G. pellucidus -0,1505 -0,0868 -0,0955 -0,1907 -0,1712 -0,1708 -0,1683 0,0973 

0,0041 

H. pellucidula 

L. decipiens -0,2033 -0,0850 -0,1437 -0,1513 0,0030 -0,1008 0,0340 

L. flavicornis 0,0043 0,0592 0,0262 -0,0504 -0,1493 

0,2476 

N. bimaculata 

L. lunatus 0,0335 -0,0125 0,0244 0,0557 0,0618 0,0531 0,0308 0,0292 -0,1453 

L. politus -0,0745 -0,0297 0,1990 0,2021 

L. rhombicus -0,0128 -0,0023 -0,0125 0,0131 -0,0144 -0,0621 

0,7945 0,7945 0,7945 0,1066 -0,2273 -0,4264 

P. flavomaculatus -0,3162 -0,5270 -0,5270 -0,3162 -0,3162 -0,3162 0,3043 0,6489 × 

 

3.5.1. Liczba gatunków, różnorodność gatunkowa i specyficzność 
siedliskowa fauny 

Aby zbadać na ile fauna badanych miast była podobna do fauny obszarów pozamiejskich 

porównano ze sobą liczbę gatunków, różnorodność gatunkową i specyficzność siedliskową 

fauny chruścików z obu typów krajobrazu. 
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była podobna zarówno w stosunku do całych obszarów, jak i poszczególnych typów wód: rzek, 

jezior i strumieni. Istotne różnice wystąpiły tylko w przypadku drobnych zbiorników. Wyniki 

były zaskakujące, gdyż liczba gatunków zasiedlających drobne zbiorniki badanych miast była 

przeciętnie większa niż obszarów pozamiejskich. Wyniki uzyskane przy użyciu testu t-Studenta 

zostały potwierdzone przez test korelacji Spearman’a (Tab. 20). Korelacje znaleziono tylko 

między obszarem miejskim a liczbą gatunków. 

 

Tab. 19. Wartości testu t Studenta dla średnich z logarytmu z liczby gatunków w badanych 
miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). Testowano hipotezę zerową o braku 
różnic między średnimi. Kolorem czerwonym zaznaczono przypadki, gdy można odrzucić 
hipotezę zerową z p < 0,05. 

 
 średnia w 

miastach p N  w miastach 

rzeki 3,16 3,16 -0,0090 9 0,99 4 
strumienie 2,11 1,75 1,6377 0,12 7 10 
jeziora 2,82 2,76 0,2881 0,78 12 23 
drobne zbiorniki 1,95 1,49 2,7483 0,01 29 56 

 

średnia poza 
miastami t N poza 

miastami 
badane miasta i 
obszary chronione 4,35 3,79 1,1622 0,29 2 6 

 

Tab. 20. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między obszarem miejskim a liczbą 
gatunków, bioróżnorodnością i stopniem naturalności fauny chruścików. Analizę 
przeprowadzono na podstawie badań własnych i danych literaturowych z obszarów 
pozamiejskich. 
Korelacje istotne z p < 0,05 zaznaczono kolorem czerwonym. 
 

 liczba gatunków H’ PIE Wns 
badane miasta i obszary chronione 

obszar miejski -0,6299 -0,5774 -0,8660  
rzeki 

obszar miejski 0,0448 0,0512 0,2048 

obszar miejski -0,4218 -0,1949 -0,0886 0,3416 
jeziora 

obszar miejski -0,0119 

obszar miejski -0,2713 0,0193 -0,0753 

-0,2887 
strumienie 

0,0000 0,0179 0,0288 
drobne zbiorniki 

 
 

Żadna z zastosowanych metod nie ujawniła istotnych różnic między różnorodnością 

gatunkową (Tab. 21, 22, 20) i specyficznością siedliskową (Tab. 20, 23) fauny chruścików w 

badanych miastach i obszarach pozamiejskich. Dotyczyło to całych porównywanych obszarów i 

poszczególnych typów wód. 
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Tab. 21. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika Shannona-Weavera (H’) 
w badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). Testowano hipotezę 
zerową o braku różnic między średnimi. Kolorem czerwonym zaznaczono przypadki, gdy 
można odrzucić hipotezę zerową z p < 0,05. 

 
 średnia w 

miastach 
średnia poza 

miastami t p N w miastach N poza 
miastami 

badane miasta i 
obszary chronione 1,28 1,11 1,0614 0,37 2 3 

rzeki 0,84 0,90 -0,4949 0,63 4 8 
strumienie 0,64 0,56 0,7004 0,50 7 7 

12 16 
0,56 0,56 29 34 

jeziora 0,87 0,85 0,2649 0,79 
drobne zbiorniki 0,1018 0,92 
 
Tab. 22. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika Hurlberta (PIE) w 

badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). Testowano hipotezę 
zerową o braku różnic między średnimi. Kolorem czerwonym zaznaczono przypadki, gdy 
można odrzucić hipotezę zerową z p < 0,05. 

 
 N poza 

miastami 
badane miasta i 
obszary chronione 0,91 0,86 1,3073 0,28 2 3 

rzeki 0,76 0,79 -0,6268 0,54 4 8 
strumienie 0,64 0,57 0,6419 0,53 7 7 
jeziora 0,76 0,76 0,0539 16 0,96 12 
drobne zbiorniki 0,57 0,59 -0,3844 0,70 29 34 

średnia w 
miastach 

średnia poza 
miastami t p N w miastach 

 
Tab. 23. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika naturalności (Wns) w 

badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). Testowano hipotezę 
zerową o braku różnic między średnimi. Kolorem czerwonym zaznaczono przypadki, gdy 
można odrzucić hipotezę zerową z p < 0,05. 

 
 średnia w 

miastach 
średnia poza 

miastami t N w miastach N poza 
miastami 

rzeki 9,61 7,94 0,6813 0,53 4 3 
strumienie 7,51 9,58 -1,4434 0,17 7 9 
jeziora 11,29 11,35 -0,0863 0,93 12 10 

p 

 

Przeprowadzone porównania pokazały, że w krajobrazie zurbanizowanym nie zmniejsza się 

liczba gatunków, różnorodność ani specyficzność fauny. Liczba gatunków może być nawet 

wyższa niż w obszarach pozamiejskich, jak to miało miejsce w przypadku badanych drobnych 

zbiorników. Na część wyników wpływ mogła mieć jednak niewielka ilość porównywanych 

danych. Dotyczyło to zwłaszcza porównań całych obszarów. Przy tak małej liczbie danych 

wykrycie niewielkich różnic było niemożliwe. 
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3.5.2. Podobieństwa faunistyczne 

Analizowano podobieństwa faunistyczne między całymi obszarami badanych miast a 

terenami niezurbanizowanymi. W dendrycie podobieństw wyliczonych w ujęciu jakościowym 

fauny obu miast wyodrębniały się stosunkowo wyraźnie (podobieństwo powyżej 60%) 

(Ryc. 23). W dendrycie analizowane obszary ułożyły się w gradiencie liczby gatunków. 

Najbardziej podobne były obszary o największej liczbie gatunków (Olsztyn, Puszcza 

Białowieska, Złocieniec), natomiast najbardziej odrębne były obszary, w których znaleziono 

najmniej gatunków (rezerwat Jaczno, Brudzeński Park Krajobrazowy). Liczba gatunków nie 

może być jednak jedynym wytłumaczeniem zaobserwowanych podobieństw ponieważ nie 

stwierdzono podobnej sytuacji w przypadku pozostałych analiz. Również w dendrycie opartym 

na analizie ilościowej badane miasta leżały blisko siebie (Ryc. 24). W tym wypadku jednak 

fauna Olsztyna była bardziej podobna do fauny Bagien Biebrzańskich niż Złocieńca. 

W przypadku Olsztyna i Bagnach Biebrzańskich najliczniejszy materiał pochodził z drobnych 

zbiorników i to prawdopodobnie zadecydowało o największym podobieństwie tych obszarów. 

W celu porównania fauny badanych miast i obszarów niezurbanizowanych zbadano 

podobieństwa faunistyczne. Analizie poddano zarówno całe badane obszary, jak również 

poszczególne typy zbiorników. 

 

 
Ryc. 23. Podobieństwa faunistyczne między obszarami badanych miast i obszarami 

pozamiejskimi (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. 
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Ryc. 24. Podobieństwa faunistyczne między obszarami badanych miast i obszarami 

pozamiejskimi (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-
Curtisa. 
 

 
Ryc. 25. Podobieństwa faunistyczne między jeziorami badanych miast a jeziorami z obszarów 

pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. Ramkami 
zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
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Wyliczono również podobieństwa faunistyczne pomiędzy jeziorami i stawami Olsztyna i 

Złocieńca a jeziorami i stawami położonymi na terenach pozamiejskich. W dendrycie 

jakościowych podobieństw faunistycznych wyodrębniono pięć grup jezior (Ryc. 25). Największa 

z nich, grupa „A”, skupiała zbiorniki różnej wielkości, w większości mezotroficzne i eutroficzne, 

położone zarówno na terenach miejskich, jak i pozamiejskich. W obrębie tej grupy można było 

wyróżnić wyraźnie grupujące się podgrupy. W podgrupie „a1” znalazły się raczej niewielkie 

jeziora z terenów miast i spoza miast. W podgrupie „a2” skupiły się jeziora z terenów miejskich i 

pozamiejskich, jednak w jej ramach wyodrębniły się jeziora olsztyńskie (Długie i Czarne) i 

z okolic Szczytna (Brajnicke, Narckie i Warchałdzkie). Podgrupę „a3” tworzyło Jez. Kortowskie 

z Olsztyna oraz jeziora z rezerwatu „Las Warmiński”. W kilku grupach wyodrębniły się jeziora 

lobeliowe: jeziora Głęboczko i Cechyńskie Wielkie w grupie „B”, Piaseczno i Głębokie w grupie 

„C” oraz Pomysko i Modre w grupie „E”. Grupa „D” połączyła eutroficzne jeziora Szeląg 

Wielki i Wulpińskie. Ułożenie jezior w dendrycie i wyodrębniające się grupy były częściowo 

zgodne z położeniem geograficznym i częściowo z trofią zbiornika. Stosunkowo dobrze 

wyodrębniały się jeziora lobeliowe. Analizowane zbiorniki nie grupowały się natomiast ze 

względu na krajobraz miejski i pozamiejski, czynnik ten najprawdopodobniej nie miał więc 

istotnego wpływu na skład gatunkowy fauny badanych jezior. 

 
 
Ryc. 26. Podobieństwa faunistyczne między jeziorami badanych miast a jeziorami z obszarów 

pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-
Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
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Analiza podobieństw w ujęciu ilościowym prowadzi do podobnych wniosków jak analiza 

jakościowa. W dendrycie wyodrębniono pięć grup jezior (Ryc. 26). W grupie „A” znalazły się 

przede wszystkim stawy i jeziora z badanych miast oraz lobeliowe jezioro Kaleńskie. W ramach 

tej grupy wyróżniono dwie podgrupy. W podgrupie „a1” skupiły się złocienieckie jeziora i 

zbiornik „Relaks 1” z Olsztyna. Podgrupa „a2” skupiała dwa niewielkie zbiorniki z Olsztyna i 

Jez. Kaleńskie. Grupa „B” skupiała dwa jeziora z Olsztyna i trzy jeziora lobeliowe z okolic 

Bytowa. Wewnątrz tej grupy wyodrębniono dwie podgrupy: podgrupę „b1” z dwoma jeziorami 

olsztyńskimi i lobeliowym Jez. Cechyńskim Małym oraz podgrupę „b2” z dwoma jeziorami 

lobeliowymi. W grupie „C” znalazły się dwa jeziora z okolic Szczytna – Narckie i 

Warchałdzkie, w grupie „D” skupiły się trzy, zeutrofizowane jeziora – Wulpińskie, Brajnickie i 

Szeląg Wielki a w grupie „E” dwa jeziora lobeliowe - Pomysko i Modre. Trudno było 

jednoznacznie wyjaśnić ułożenie badanych jezior w dendrycie. Podobnie jak w analizie 

jakościowej można zauważyć tendencje do grupowania się jezior w zależności od położenia i 

trofii. Pomimo, że w jednej z wyodrębnionych grup znajdowały się tylko jeziora z miast („a1”), 

to jednak pozostałe zbiorniki z badanych miast grupują się razem ze zbiornikami pozamiejskimi 

(„a2”, „b1”), lub rozrzucone są w dendrycie. Wydaje się więc, że to, czy jeziora znajdowały się 

w mieście czy poza nim nie miało decydującego wpływu na obraz podobieństw. 

Kolejnym typem zbiorników, które poddano analizie podobieństw były drobne zbiorniki. 

Analizę podobieństw w ujęciu jakościowym między drobnymi zbiornikami z badanych miast i 

obszarów niezurbanizowanych przedstawiono na ryc. 27. Na jej podstawie wyróżniono cztery 

grupy zbiorników. Grupa „A” łączyła różnorodne zbiorniki położone zarówno w miastach, jak i 

poza nimi. W obrębie tej grupy wyróżniono trzy podgrupy zbiorników grupujących się na 

wyższym poziomie podobieństwa. W podgrupie „a1” znalazły się położone w swoim 

sąsiedztwie: drobne zbiorniki w olsie oraz rów melioracyjny nad Drawą w Złocieńcu. Podgrupa 

„a2” łączyła różnorodne zbiorniki, natomiast w podgrupie „a3” znalazły się dwa zbiorniki z Lasu 

Miejskiego w Olsztynie. W największej grupie, „B”, wyodrębniły się przede wszystkim drobne 

zbiorniki z okolic Mikołajek i zbiorniki śródpolne z południowych Kujaw. W ramach tej grupy 

wyróżniono kilka podgrup zbiorników. W podgrupach „b1” i „b5” znalazły się tylko zbiorniki z 

Kujaw, natomiast w podgrupie „b2” tylko zbiorniki z okolic Mikołajek. W największej 

podgrupie „b3” znalazły się niemal wyłącznie zbiorniki z okolic Mikołajek. Podgrupa „b4” 

łączyła dwa zbiorniki z Kujaw i jeden z okolic Mikołajek. W grupie „C” znalazły się dwa drobne 

zbiorniki z okolic Skandy a w grupie „D” dwa zbiorniki śródpolne z południowych Kujaw. 

W dendrycie widać tendencję do wyodrębniania się zbiorników w zależności od położenia 

geograficznego (np. zbiorniki z okolic Mikołajek, zbiorniki z południowych Kujaw, zbiorniki z
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Ryc. 27. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami badanych miast a drobnymi zbiornikami z obszarów pozamiejskich (dane 

literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników. 
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Ryc. 28. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami badanych miast a drobnymi zbiornikami z obszarów pozamiejskich (dane 

literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy zbiorników.
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Lasu Miejskiego). Wyodrębniły się jednak również grupy łączące różnorodne zbiorniki, 

położone w różnych miejscach (np. podgrupa „a2”). 

Analizę podobieństw między drobnymi zbiornikami w ujęciu ilościowym przedstawiono na 

ryc. 28. W dendrycie wyodrębniono pięć grup zbiorników. Każda z tych grup zawierała 

różnorodne zbiorniki położone w różnych miejscach. W grupie „B” wyodrębniono dwie 

podgrupy. W podgrupie „b1” znalazły się drobne zbiorniki w olsie ze Złocieńca i zbiornik 

k. Trutnowa, natomiast w podgrupie „b2” znalazły się przede wszystkim drobne zbiorniki z Lasu 

Miejskiego oraz zbiorniki z Pieczewa, doliny Biebrzy i okolic Bukowca. W ramach grupy „C” 

wyodrębniono dodatkowo pięć podgrup zbiorników. W większości z nich wyodrębniały się 

różnorodne zbiorniki, jedynie w podgrupie „c5” znalazły się wyłącznie zbiorniki z okolic 

Mikołajek i w podgrupie „c2” dwa zbiornik z okolic jez. Skanda. 

Podobnie jak w przypadku jezior, analiza podobieństw faunistycznych między drobnymi 

zbiornikami nie dała jednoznacznych wyników. Zarówno w ujęciu jakościowym jak i 

ilościowym w dendrycie wyodrębniały się najczęściej duże grupy zbiorników zróżnicowanych 

pod względem położenia geograficznego i otaczającego je krajobrazu. Wyraźniej zaznaczyła się 

jedynie tendencja do grupowania się zbiorników ze względu na położenie geograficzne. 

Położenie zbiorników na terenie miasta najprawdopodobniej nie miało wpływu na podobieństwa 

faunistyczne. 

Jeszcze mniej jednoznaczny obraz uzyskano badając podobieństwa między rzekami. W 

przypadku analizy jakościowej wyodrębniono trzy grupy rzek (Ryc. 29). W grupie „A” znalazły 

się: Drawa, Kortówka, Widawka i Łyna, w grupie „B”: Wąsawa, Pisa z dopływem i Tywa, a w 

grupie „C”: Popław i Wałsza z dopływami. Trudno było wskazać przyczynę takiego ułożenia 

rzek w dendrycie. Rzeki nie układały się ze względu na wielkość, położenie geograficzne ani 

obszar miejski. Analiza ilościowa również pozwoliła na wyodrębnienie trzech grup rzek 

(Ryc. 30). Grupa „A” skupiała rzeki z Pomorza: Wąsawę, Tywę i Rurzycę, natomiast w dwóch 

pozostałych grupach znalazły się rzeki z północno-wschodniej Polski: Łyna, Widawka i Pasłęka 

w grupie „B” oraz Wałsza i Pisa z dopływami w grupie „C”. W przypadku analizy ilościowej 

można było więc wskazać tendencję do grupowania się rzek ze względu na położenie 

geograficzne. 
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Ryc. 29. Podobieństwa faunistyczne między rzekami w badanych miastach a rzekami z 

obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. 
Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy rzek. 

 

 
Ryc. 30. Podobieństwa faunistyczne między rzekami w badanych miastach a rzekami z 

obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę 
Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy rzek. 
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Ostatnim, porównywanym pod względem faunistycznym typem wód były strumienie. 

Zastosowanie analizy jakościowej pozwoliło na wyznaczenie dwóch grup strumieni (Ryc. 31). 

W grupie „A” znalazły się cztery strumienie z badanych miast. Fauna tych strumieni miała 

najniższe jakościowe współczynniki naturalności wśród analizowanych pod tym kątem strumieni 

(porównywalne miał jeszcze strumień k. Bukowca). Spośród nich największe podobieństwo 

łączyło dwa strumienie wypływające z jezior (podgrupa „a1”). Znacznie większa grupa „B” 

obejmowała różnorodne strumienie, o różnym położeniu geograficznym. Trudno wskazać 

wyraźną zasadę według której w dendrycie układały się wszystkie porównywane strumienie. 

Można jednak wskazać, pomimo niskiego poziomu podobieństwa, tendencję do wyodrębniania 

się strumieni o nietypowej  faunie, które w tym wypadku znajdowały się na terenie miast. 

Nieco inaczej wyglądał obraz podobieństw faunistycznych wyliczonych w ujęciu 

ilościowym (Ryc. 32). W tym wypadku wyodrębniono dwie małe grupy strumieni. W grupie 

„A” znalazły się trzy strumienie z badanych miast: strumień za jez. Maleszewo, strumień nad 

jez. Skanda oraz rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej. Fauna zasiedlająca te strumienie miała 

średnie wartości ilościowych współczynników naturalności. W grupie „B” znalazły się trzy 

strumienie których fauna miała najwyższe ilościowe współczynniki naturalności. Nie 

wyodrębniły się więc strumienie o nietypowej faunie, jak to miało miejsce w przypadku analizy 

jakościowej. 

 

 
Ryc. 31. Podobieństwa faunistyczne między strumieniami w badanych miastach a strumieniami 

z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. 
Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy strumieni. 
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Ryc. 32. Podobieństwa faunistyczne między strumieniami w badanych miastach a strumieniami 

z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną 
formułę Bray-Curtisa. Ramkami zaznaczono wyodrębniające się grupy strumieni. 

 
Analiza podobieństw faunistycznych między strumieniami badanych miast i obszarów 

pozamiejskich nie dała wyraźnych wyników. Wydaje się, że ani położenie geograficzne, ani 

charakter krajobrazu nie decydowały o podobieństwach faunistycznych między strumieniami. W 

zależności od zastosowanej metody wyodrębniały się strumienie o najbardziej nietypowej lub 

odwrotnie o najbardziej specyficznej siedliskowo faunie. Prawdopodobnie więc pewien wpływ 

na obraz podobieństw miał stopień odkształcenia fauny badanych strumieni. W obu typach 

analiz wyodrębniła się mała grupa skupiająca część strumieni z badanych miast. Być może więc 

urbanizacja wpływała na faunę strumieni i jej naturalność. Jednak wyodrębniała się tylko część 

miejskich strumieni. Pozostałe strumienie z badanych miast nie wyodrębniały się lub grupowały 

ze strumieniami z obszarów niezurbanizowanych. Wynika z tego, że jeżeli urbanizacja wpływa 

na faunę chruścików strumieni, to jest to wpływ nieznaczny.  

 

Analiza podobieństw faunistycznych w oparciu o metody jakościowe i ilościowe, dla całych 

obszarów oraz różnych typów zbiorników wodnych nie wykazała wyraźnej odrębności fauny 

chruścików badanych miast w stosunku do obszarów niezurbanizowanych. Fauna badanych 

miast wyodrębniała się tylko w przypadku porównywania całych obszarów oraz nieznacznie w 

przypadku strumieni. Analiza różnych typów zbiorników pokazała, że położenie geograficzne i 

trofia miały większe znaczenie niż położenie w obszarze zurbanizowanym. 

 



4. Dyskusja 

Proces urbanizacji jest zjawiskiem stosunkowo młodym i gwałtownym w skali geologicznej, 

który prowadzi do poważnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu środowiska. Wraz z 

wzrastającym zainteresowaniem biologów i ekologów obszarami miejskimi pojawiły się liczne 

pytania o to, jak w warunkach presji urbanizacyjnej kształtują się i funkcjonują zgrupowania 

faunistyczne. 

 

4.1. Wpływ urbanizacji na faunę chruścików 

Prowadzone dotychczas badania nie pozwoliły na jednoznaczne wskazanie zmian 

zachodzących w faunie pod wpływem urbanizacji. Wielu autorów podkreśla indywidualność 

reakcji poszczególnych gatunków i grup zwierząt na różne poziomy presji urbanizacyjnej. 

Potwierdzają to szeroko zakrojone badania bezkręgowców Warszawy, obejmujące 

Enchytraeidae, Lumbricidae, Aranei, Opiliones, Isopoda, Collembola oraz największe grupy 

owadów uskrzydlonych (Chudzicka i Skibińska 1994). Na ich podstawie autorki stwierdziły, że 

różne grupy faunistyczne są w innym stopniu wrażliwe na różne poziomy zakłóceń i z tego 

powodu w tym samym czasie w różnych grupach zwierząt możemy obserwować innego typu 

zmiany. Podkreśla to również Trojan (1994) opisując zgrupowania bezkręgowców Warszawy. 

Z jednej strony podaje przykład Tabanomorpha, których liczba gatunków spadała wraz presją 

urbanizacyjną (Trojan 1981 za Trojan 1994), z drugiej natomiast Collembola, których 

zgrupowania miejskie były bogatsze niż w obszarach rolniczych (Sterzyńska 1990 za Trojan 

1994). Chudzicka, Skibińska i Winiarska badając piewiki (Auchenorrhyncha), sówkowate 

(Noctuidae) i osy (Vespoidea) stwierdziły, że każda z tych grup w odmienny sposób reaguje na 

presję urbanizacyjną. U os obserwowały wzrost liczby gatunków, u sówek wyraźny spadek, a u 

piewików liczba gatunków spadała tylko nieznacznie (Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998). 

Trepl (1994) na podstawie badań przeprowadzonych w Londynie stwierdził, że są motyle, które 

unikają miast, np. Eulithis pyraliata, oraz gatunki chętnie zasiedlające obszary miejskie, 

np. Hydriomena furcata. Inglis i Kross (2000) stwierdzili, że w najbardziej zanieczyszczonym i 

zurbanizowanym ujściu rzeki Ross Creek w Townsville w Australii następuje liczny rozwój 

wieloszczetów z rzędu Cirratulida, natomiast ustępują filtratorzy, jak np. małże Mactridae. 

Jak już powiedziano we wstępie, znaleźć można zarówno prace potwierdzające negatywny 

wpływ urbanizacji na faunę, jak i prace wskazujące na jej wpływ pozytywny. Zdarza się, że w 

różnych pracach opisywane są różne reakcje na presję urbanizacyjną tej samej grupy zwierząt, 

np. autorzy badań fauny glebowej zieleni Warszawy pisali o zubożeniu fauny Collembola 

(Niedbała, Kasprzak i Sterzyńska 1978 za Banaszak i Kasprzak 1978), natomiast Trojan podaje 
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tą grupę jako przykład zwierząt, które najliczniejsze były na obszarach miejskich (Sterzyńska 

1990 za Trojan 1994).  

Na podstawie dotychczasowych badań, możemy założyć trzy hipotetyczne reakcje fauny na 

presję urbanizacyjną: 

- urbanizacja może okazać się korzystna dla danej grupy zwierząt i będą one liczniej 

zasiedlały obszary miast, np. osy (Vespoidea) (Nadolski 2001, Banaszak 1998b, 

Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998) lub mszyce (Aphidoidea) (Banaszak 1998a, 

Cichocka, Goszczyński i Szybczyński 1998),  

- urbanizacja może nie wpływać istotnie na rozmieszczenie danej grupy, np. piewiki w 

Warszawie (Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998), 

- niekorzystny wpływ urbanizacji może eliminować daną grupę ze środowisk miejskich, 

np. sówkowate (Noctuidae) w Warszawie (Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998). 

Ponieważ chruściki, a zwłaszcza ich larwy, są generalnie grupą wrażliwą na 

zanieczyszczenia środowiska, w ich przypadku najbardziej prawdopodobna wydaje się trzecia 

możliwość. Należałoby się więc spodziewać, że wzrost presji urbanizacyjnej wywoływał będzie 

niekorzystne zmiany w faunie chruścików. Potwierdza to część danych literaturowych. 

W skrajnie zanieczyszczonych jeziorach olsztynskich: Długim i Kortowskim, Sikorowa nie 

znalazła żadnego gatunku chruścika (Sikorowa 1977, 1979, 1988), pojawiły się one dopiero po 

rekultywacji jezior (Pietrzak i Czachorowski 2004, Sikorowa 1979, 1988). Oruso (2001) badając 

synurbizację bentosu strumieni w Anchorage zalicza chruściki do grupy zwierząt wrażliwych, 

które występują coraz mniej licznie wraz z narastają urbanizacją. W badaniach rzeki Warty w 

Poznaniu (Biesiadka i Kasprzak 1977) stwierdzono, że liczebność chruścików spadała wraz z 

rosnącym zanieczyszczeniem. Podobną sytuację zanotowano w rz. Kryniczance – rosnące 

zanieczyszczenie powodowało, że chruściki eliminowane były bardzo szybko i niemal 

całkowicie (Szczęsny 1974). 

Jak to już zaznaczono we wstępie, na podstawie literatury można wskazać konkretne zmiany 

zachodzące pod wpływem urbanizacji w grupach bezkręgowców, dla których presja 

urbanizacyjna jest niekorzystna. Generalnie w grupach tych spada liczba gatunków, 

różnorodność i stabilność fauny a rośnie dominacja pojedynczych gatunków. Obserwowana jest 

także eurytopizacja oraz wzrost udziału gatunków obcych (Banaszak 1998a, Banaszak i 

Kasprzak 1978, Chudzicka i Skibińska 1994, Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998, 

Karolewski 1981, Markowski i inni 1998, Pisarski i Trojan 1976b). 

Jeżeli urbanizacja rzeczywiście wpływa negatywnie na chruściki, to powinniśmy 

zaobserwować takie zmiany porównując faunę chruścików obszarów miast i terenów 

niezurbanizowanych. 
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4.1.1. Miasta a tereny niezurbanizowane 

Bogactwo gatunkowe 

Spadek liczby gatunków wraz ze wzrostem presji urbanizacyjnej potwierdzony został u 

wielu grup zwierząt lądowych, wodnych i edaficznych, zarówno wśród kręgowców, jak i 

bezkręgowców. O ogólnej tendencji zmniejszania się liczby taksonów, nawet dużych jednostek, 

wraz presją urbanizacyjną i zanieczyszczeniem środowiska pisali Pisarski i Trojan (1976b). 

Potwierdziły to badania entomofauny Łodzi, w których stwierdzono spadek liczby rodzin i 

gatunków w kierunku centrum miasta (Markowski i inni 1998). Spadek liczby gatunków pod 

wpływem urbanizacji zaobserwowano u płazów w Olsztynie (Nowakowski, Górski i 

Lewandowski 2001, Majewski i Nowakowski 2001). Ogólne zubożenie gatunkowe fauny 

terenów miejskich w porównaniu do terenów niezurbanizowanych potwierdziły także badania 

fauny glebowej (Enchytraeidae, Lumbricidae, Collembola, Acari) (Niedbała, Kasprzak i 

Sterzyńska 1978 za Banaszak i Kasprzak 1978). Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad 

foliofagami dębów (m.in. motyli, błonkówek, chrząszczy, pluskwiaków różnoskrzydłych) w 

województwie kujawsko-pomorskim (Wrzesińska i Wawrzyniak 2001). Zdecydowany spadek 

liczby gatunków sówek (Noctuidae) wraz ze wzrostem urbanizacji zaobserwowano w 

Warszawie (Chudzicka, Skibińska i Winiarska 1998). Sobczak i Wichtowska (1994) stwierdziły 

spadek liczby gatunków chrząszczy wodnych w kierunku centrum Szczecina. Zubożenie 

gatunkowe małży w jez. Dąbie Małe w Szczecinie stwierdził Janicki (2000). Ustępowanie wielu 

gatunków z obszarów zurbanizowanych potwierdzają też badania bentosu stref ujściowych rzek 

z Australii (Inglis i Kross 2000). 

Tymczasem liczba gatunków chruścików stwierdzonych na terenach obu badanych miast, 

71 gatunków w Złocieńcu i 85 w Olsztynie, jest stosunkowo duża. W dodatku na podstawie 

przebiegu krzywych kumulatywnej liczby gatunków spodziewać się należy, że w obu miastach 

możliwe jest stwierdzenie jeszcze kilu gatunków (Ryc. 5, 6, 7). Świadczy to o dużym bogactwie 

gatunkowym fauny obu miast. 

Dla porównania w Puszczy Białowieskiej potwierdzono występowanie 79 gatunków 

chruścików (Czachorowski 1998a), na Bagnach Biebrzańskich 41 gatunków (Czachorowski 

1995c), na Roztoczu 54 gatunków (Riedel i Majecki 1994), w Bieszczadach Zachodnich 

114 gatunków (Szczęsny 2000), w polskich Tatrach 87 gatunków a łącznie w Tatrach polskich i 

słowackich 132 gatunki (Riedel 1962). W badanych parkach krajobrazowych liczby 

stwierdzanych gatunków chruścików były niższe niż w Złocieńcu i Olsztynie: w Brudzeńskim 

Parku Krajobrazowym stwierdzono 45 gatunków Trichoptera (Abraszewska i inni 2002), w 

Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie 62 gatunki (Czachorowski, Buczyński i Stryjecki 2000), 

w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym 35 gatunków (Czachorowski i Buczyński 2004). 
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Podobnie jest w przypadku  rezerwatów: z „Lasu Warmińskiego” znamy 64 gatunki chruścików 

(Czachorowski i inni 1998) natomiast z projektowanego rezerwatu „Torfowiska wiszące nad 

jeziorem Jaczno” i jego okolic jedynie 13 gatunków (Buczyński, Czachorowski i Lechowski 

2001). W porównaniu z trichopterofauną innych obszarów liczby gatunków stwierdzonych w 

Olsztynie i Złocieńcu są więc stosunkowo wysokie. Wyraźnie więcej gatunków stwierdzano 

jedynie na terenach górskich. Jednak w górskich strumieniach najczęściej występuje dużo 

bogatsza fauna chruścików w porównaniu z terenami nizinnymi. 

Liczba gatunków chruścików stwierdzonych w Olsztynie i Złocieńcu nie jest więc znacząco 

mniejsza niż w środowiskach niezurbanizowanych, w tym na obszarach o szczególnym 

znaczeniu przyrodniczym. Potwierdzają to wyniki analizy statystycznej. Zastosowanie testu 

t-Studenta i korelacji Spearman’a wykazało, że nie ma istotnych statystycznie różnic między 

średnią liczbą gatunków stwierdzoną w obu miastach a średnią liczbą gatunków znanych z 

porównywanych obszarów chronionych (Tab. 19, 20). Należy jednak mieć na uwadze, że z 

powodu niewielkiej ilości porównywanych miast analiza mogłaby ujawnić tylko bardzo duże i 

wyraźne różnice między liczbą gatunków w miastach i obszarach zurbanizowanych. 

Przy porównaniach liczby gatunków z różnych obszarów pamiętać należy też, że na ich 

wynik mogą mieć wpływ różnice w różnorodności sieci hydgrogaficznej badanych terenów. 

Zniwelować ten błąd można porównując ze sobą nie całe obszary lecz tylko określone typy wód. 

Analiza statystyczna (test t-Studenta i korelacja Spearman’a) nie wykazała jednak istotnych 

statystycznie różnic także między średnią liczbą gatunków chruścików w rzekach, strumieniach i 

jeziorach badanych miast i obszarów pozamiejskich. Różnice wystąpiły tylko w przypadku 

drobnych zbiorników, jednak wbrew oczekiwaniom, w drobnych zbiornikach miast występowało 

średnio więcej gatunków niż na terenach pozamiejskich (Tab. 19, 20). 

Trudno jest porównać uzyskane wyniki do trichopterofauny innych miast, z uwagi na brak 

wystarczającej liczby odpowiednich danych. Posiadamy bardzo mało informacji o chruścikach 

miast w Polsce, w dodatku większość wyników pochodzi z badań, które nie były prowadzone 

tylko pod kątem chruścików. W przypadku danych z innych krajów pojawiają się z kolei różnice 

geograficzne. Poza tym najczęściej nie prowadzono kompleksowych badań całych obszarów 

miast a jedynie wybranych typów zbiorników. 

Jedynym polskim miastem, dla którego opublikowano liczbę gatunków chruścików jest 

Łódź. W Łodzi stwierdzono dotychczas 36 gatunków chruścików (13% fauny Polski) 

(Markowski i inni 1998). Jest to liczba o połowę mniejsza niż w Olsztynie i Złocieńcu. Mniejsza 

liczba gatunków chruścików znanych z Łodzi wynikać może z uboższej sieci hydrograficznej 

tego miasta i z mniej intensywnych badań trichoperofauny obszarów zurbanizowanych. Wydaje 

się, że do porównań dobrze nadają się badania prowadzone na imagines, ponieważ 
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odzwierciedlają całą różnorodność zbiorników wodnych. Pamiętać jednak należy, że na skład 

gatunkowy imagines, które łapane są w pułapki świetlne, duży wpływ może mieć behawior 

poszczególnych gatunków. W ciągu dwóch lat badań imagines nad Kopenhagą stwierdzono 

44 gatunki chruścików, co stanowi 35% fauny potencjalnej (Wiberg-Larsen i Karlsholt 1999), 

natomiast w mieście Landshut w Niemczech w ciągu pięciu lat potwierdzono występowanie 

55 gatunków (Weinzierl i Dorn 2001) - 17,5 % fauny Niemiec (Robert 2003). W obu miastach 

były to więc liczby mniejsze niż w przypadku Olsztyna i Złocieńca. Nieco większą liczbę 

gatunków niż w Złocieńcu i Olsztynie stwierdzono w Montrealu – 99 gatunków (Corbet, Schmid 

i Augustin 1966, Nimmo 1966), co stanowi 18% gatunków chruścików znanych z Kanady  

(The Canadian Encyklopedia 2004). Zapparoli podsumowując wiedzę o owadach Rzymu podaje 

tylko dwa gatunki chruścików (Zapparoli 1997). Liczba ta jednak z pewnością nie oddaje stanu 

trichopterofauny Rzymu a raczej słaby stopień jej poznania. 

Najczęściej na terenach miast badano przepływające rzeki i strumienie. W rzekach 

Złocieńca występowało 41, w rzekach Olsztyna 43 gatunki chruścików (Tab. 5, 8). Są to liczby 

znacznie mniejsze niż w przypadku rz. Isar w Monachium, w której stwierdzono aż 75 gatunków 

(Weinzierl i Dorn 1989, 1999). Monachium leży jednak w regionie o charakterze górskim, a 

rzeki górskie są najczęściej znacznie bogatsze gatunkowo niż nizinne, stąd porównanie tych rzek 

nie jest w pełni możliwe. Natomiast w silnie zanieczyszczonej Warcie w Poznaniu Biesiadka i 

Kasprzak (1977) znaleźli jedynie 6 gatunków chruścików. Wydaje się, że jest to liczba zaniżona. 

Pod uwagę należy jednak wziąć silne zanieczyszczenie badanego fragmentu rzeki, a także fakt, 

że w dużych rzekach chruściki występują głównie w litoralu i strefie zalewowej, które w 

miastach są zazwyczaj niszczone. W górskim potoku Kryniczance stwierdzono 32 gatunki 

chruścików (Szczęsny 1974), w ponad 80 strumieniach w Zurychu 48 gatunków (Lubini-Ferlin 

1989) a w źródłach i strumieniach Monachium 58 gatunków (Hess i Heckes 2001). W każdym 

wypadku były to więc znacznie większe liczby niż w Złocieńcu (14 gatunków znalezionych w 

strumieniach) i Olsztynie (18 gatunków znalezionych w strumieniach). Jednak podobnie jak w 

przypadku rz. Isar, nie są to dane w pełni porównywalne, ponieważ wszystkie dane literaturowe 

dotyczą bogatszych gatunkowo strumieni górskich. 

Porównanie uzyskanych wyników z danymi z innych miast jest więc stosunkowo trudne i 

nie można na tej podstawie wyciągnąć daleko idących wniosków. Z jednej strony 36 gatunków 

stwierdzonych w Łodzi czy 6 gatunków znalezionych w Warcie, to liczby dużo niższe niż w 

przypadku Olsztyna i Złocieńca. Jednak z drugiej strony 99 gatunków złowionych w Montrealu 

lub 75 gatunków w samej rzece Isar wskazują, że fauna badanych przez nas miast wcale nie jest 

bogatsza gatunkowo od fauny innych miast. Na podstawie dostępnych danych nie można więc 
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stwierdzić, alby trichopterofauna Olsztyna i Złocieńca była wyraźnie uboższa lub bogatsza 

gatunkowo w porównaniu z innymi miastami. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że uzyskane wyniki nie upoważniają do stwierdzenia, że 

na terenach miast występuje mniej gatunków niż na obszarach niezurbanizowanych. Wręcz 

przeciwnie, w przypadku drobnych zbiorników fauna chruścików była bogatsza gatunkowo na 

terenach miejskich. W większości przypadków nie zaobserwowano jednak znaczących różnic 

między miastami i obszarami zurbanizowanymi. Trudno na podstawie danych literaturowych 

stwierdzić czy podobne zależności występują także w innych miastach. Wydaje się jednak, że 

presja urbanizacyjna nie wpływa istotnie na liczbę gatunków chruścików. 

 

Różnorodność gatunkowa 

W przypadku wielu grup zwierząt zasiedlających miasta potwierdzono zmiany w strukturze 

fauny: spadek różnorodności i dominację pojedynczych gatunków. O ogólnej tendencji do 

dominacji nielicznych gatunków donosili Pisarski i Trojan (1976b) oraz Chudzicka i Skibińska 

(1994) podsumowując badania entomofauny w Warszawie. W Warszwie zanotowano także 

spadek różnorodności awifauny w kierunku centrum miasta (Nowicki 1998). W Olsztynie wzrost 

urbanizacji otoczenia zbiorników wodnych wywoływał spadek różnorodności płazów 

(Nowakowski, Górski i Lewandowski 2001, Majewski i Nowakowski 2001). W zieleni miejskiej 

Warszawy Chudzicka i Skibińska (2001) zaobserwowały spadek różnorodności 

grzebaczowatych (Sphaecidae) i piewików (Auchenorhyncha). O zmniejszającej się w mieście 

różnorodności fauny i dominacji jednego gatunku pisała również Łagowska (1998), która badała 

występowanie czerwców (Coccinea) w zieleni Lublina. Badania nad foliofagami dębów w 

województwie kujawsko-pomorskim, które obejmowały m.in. motyle, błonkówki, chrząszcze, 

pluskwiaki różnoskrzydłe, wykazały, że w zanieczyszczonych środowiskach miast ogólnie 

zwiększa się dominacja pojedynczych gatunków (Wrzesińska i Wawrzyniak 2001). Na terenach 

zielonych Bydgoszczy liczba gatunków biegaczowatych (Carabidae) była podobna jak w 

środowiskach naturalnych jednak wzrastała dominacja pojedynczych gatunków (Błażejewicz-

Zawadzińska i Żelazna 2001). Spadek bioróżnorodności i dominację pojedynczych gatunków 

wraz z wzrostem urbanizacji stwierdził Oruso, badając bentos strumieni w Anchorage 

 (Oruso 2001). 

Struktura dominacji trichopterofauny Złocieńca i Olsztyna nie wykazuje oznak degeneracji. 

W obu miastach reprezentowane są wszystkie grupy dominantów. W Złocieńcu dominacja 

żadnego gatunku nie przekracza 20%, natomiast w Olsztynie 16% (Tab. 4, 7, ryc. 8, 14). 

Również wartości współczynników różnorodności (H’ i PIE) nie wydają się być niskie. 

Potwierdzają to wyniki analizy testu t-Studenta (Tab. 21, 22) i korelacji Spearman’a (Tab. 20). 
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Nie znaleziono różnic między średnimi wartościami współczynników bioróżnorodności  

(H’, PIE) fauny chruścików Olsztyna i Złocieńca a obszarów chronionych. Podobne wyniki dała 

analiza przeprowadzona dla poszczególnych typów wód: rzek, strumieni, jezior i drobnych 

zbiorników. 

Posiadamy bardzo mało danych umożliwiających porównanie uzyskanych wyników z 

trichopterofauną innych miast. Wyniki badań imagines w Kopenhadze potwierdzają dominację 

pojedynczych gatunków (Wiberg-Larsen i Karsholt 1999). W pierwszym roku badań dominował 

wyraźnie Oecetis ochracea (62%), natomiast w drugim Leptocerus tineiformis (67%). Jedynie 

8 gatunków miało udział większy niż 1%. Podobną, choć nie tak wyraźną tendencję 

uwidaczniają badania chruścików nad Montrealem. W pierwszym roku grupa mikrotrichoptera 

(grupa ta może jednak zawierać kilka gatunków) stanowiła ponad 50% materiału. Wspólnie z 

Hydropsyche scalaris i Cheumatopsyche speciosa stanowiły ponad 85% schwytanych 

chruścików. W drugim roku badań było podobnie, z tym, że do grupy dominantów dołączył 

kolejny gatunek – Hydroptila spatula. Pamiętać jednak należy, że w badaniach nad wabionymi 

do światła imagines duży wpływ na wynik ma behawior gatunków, temperatura oraz kierunki i 

siła wiatrów. Nie są to więc badania w pełni porównywalne z badaniami prowadzonymi na 

larwach. Dostępne dane literaturowe dotyczące larw umożliwiają analizę struktury dominacji 

tylko w przypadku badań nad chruścikami strumieni Monachium (Hess i Heckes 2001). W 

strukturze trichopterofauny strumieni Monachium, nie zarysowuje się dominacja pojedynczych 

gatunków. Badania z Monachium potwierdzają więc wyniki uzyskane w Olsztynie i Złocieńcu. 

Analiza bioróżnorodności nie pozwala stwierdzić, aby fauna chruścików Olsztyna i 

Złocieńca była bardziej lub mniej różnorodna w porównaniu z fauną obszarów pozamiejskich. 

Na terenie obu miast nie zaobserwowano również dominacji pojedynczych gatunków. Skąpe 

dane literaturowe nie pozwalają wyciągnąć ogólniejszych wniosków na temat chruścików innych 

miast. Zgodne z uzyskanymi wynikami były dane o larwach chruścików, natomiast nie 

potwierdzały ich badania nad imagines. Nasuwa się jednak ogólny wniosek, że urbanizacja nie 

wpływa istotnie na różnorodność zgrupowań larw chruścików. 

 

Skład gatunkowy 

Obok zubożenia gatunkowego i spadku różnorodności fauny obszarów zurbanizowanych w 

wielu pracach podkreślane są zmiany składu gatunkowego – zmiany w strukturze troficznej 

(wzrost udziału polifagów, roślinożerców ssących), wzrost eurytopizacji fauny i obecność 

obcych, zawleczonych przez człowieka gatunków. 

Spadek liczby monofagów i wzrost udziału polifagów wraz z presją urbanizacyjną 

potwierdzają wyniki badań nad entomofauną Warszawy (Chudzicka i Skibińska 1994). Również 
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badania entomologiczne na terenie Łodzi wykazały spadek liczby monofagów i wzrost liczby 

polifagów w kierunku centrum miasta (Markowski i inni 1998). Wzrost udziału polifagów 

zanotowano także w afidofaunie ogrodu zoologicznego w Poznaniu (Wilkaniec 2001). 

W Phoenix stwierdzono, że na terenach zurbanizowanych najliczniejsze są gatunki 

wszystkożerne (McIntyre i inni 2001). Łagowska (1998) badając czerwce (Coccinea) w Lublinie 

stwierdziła, że na terenie miasta wzrasta udział gatunków polifagicznych i szeroko 

rozprzestrzenionych. O zmianie struktury troficznej i wzroście gatunków kosmopolitycznych 

Ichneumonidae i Formicidae w Białołęce Dworskiej w Warszawie donosili Sawoniewicz (1981) 

i Pisarski (1981). Odmienność zgrupowań miejskich skoczogonków (Collembola) w stosunku do 

terenów naturalnych i obecność gatunków eurytopowych stwierdziła w Moskwie Kuznetzova 

(1994). Również Matysiak badając zasiedlanie łódzkich stawów przez pijawki stwierdza, że 

najliczniej występują gatunki eurytopowe, choć może to być spowodowane specyfiką 

opróżnianych stawów kąpielowych (Matysiak 1977). W badaniach bentosu rz. Warty w 

Poznaniu o degradacji fauny świadczył wzrastający udział gatunków eurytopowych (Biesiadka i 

Kasprzak 1977). W faunie chrząszczy Szczecina w kierunku centrum miasta zwiększał się udział 

gatunków najlepiej migrujących (Sobczak i Wichtowska 1994). 

Ponieważ miasta są miejscem intensywnego handlu i ruchów ludności, na ich terenie 

obserwuje się licznie zawlekane gatunki obce. Trepl (1994) stwierdza, że przyczyny, przebieg i 

skutki inwazji obcych gatunków to jedno z zasadniczych pytań stojących przed ekologią miast. 

Wiele gatunków obcych, często po raz pierwszy w Polsce, stwierdzono na terenie Łodzi. Bardzo 

wiele z nich to szkodniki produktów spożywczych, ale nie tylko, np. chrząszcz Nathrius 

brevipennis zawleczony z południowej Europy z transportem wiklinowych koszy. W łódzkim 

ogrodzie zoologicznym zadomowił się największy ze spotykanych tu karaczanów – przybyszka 

(Peiplaneta americana) (Markowski i inni 1998). W Warszawie jednym z dominantów wśród 

kosarzy terenów zielonych jest zawleczony gatunek Nalima semproni (Pisarski i Trojan 1976a). 

Na terenie parku „Cytadela” w Poznaniu stwierdzono występowanie wielu zawleczonych 

gatunków chrząszczy (Jałoszyński i Konwerski 2001). Liczne przykłady mięczaków 

zawleczonych na teren Poznania podaje Karolewska-Batura (2002), np. szklarka Draparnauda 

(Oxychilus draparnaudi), pomrów żółtawy (Lehmannia valentiana) czy ślimaki wodne: 

Ferrissia wautieri, rozdętka zaostrzona (Physella acuta), wodożytka nowozelandzka 

(Potamopyrgus antipodarum). Wodożytka stwierdzona została również w Szczecinie (Janicki 

1999). Grobelny i Tryjanowski donoszą o występujących w Poznaniu obcych gatunkach 

prostoskrzydłych (Orthoptera) – spieszku cieplarnianym (Tachycines asynamorus) 

pochodzącym najprawdopodobniej z Chin i niećwierku puklerzówce (Cyrtaspis vripicta) 
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z południowej Europy i Afryki (Grobelny i Tryjanowski 2002). Również wśród poznańskich 

pająków znalazły się cztery gatunki obce (Dziabaszewski 2002). 

Nie wydaje się aby procesy eurytopizacji i kosmopolityzacji fauny oraz zmiany struktury 

troficznej obserwowane były w faunie chruścików Olsztyna i Złocieńca. Struktura fauny obu 

miast była odzwierciedleniem zróżnicowania sieci hydrograficznej i intensywności badań 

poszczególnych typów zbiorników. W Złocieńcu większa część materiału pochodziła z rzek 

(Ryc. 9) i dominowały w nim głównie gatunki rzeczne: Leptocerus interruptus, rodzaj 

Hydropsyche (Tab. 4, ryc. 8). W Olsztynie największa część materiału pochodziła z drobnych 

zbiorników i jezior (Ryc. 9) i dominantami były gatunki związane z tym typem wód (Tab. 7, 

ryc. 14). Zgodnie z oczekiwaniami w obu miastach najwyższą frekwencją odznaczały się gatunki 

eurytopowe, związane z różnymi typami wód (Tab. 4, 7). 

Stopień eurytopowości poszczególnych gatunków oddają ich wskaźniki znaczenia 

ekologicznego (Tab. 1), a o eurytopowości fauny świadczą wartości współczynników 

naturalności. Gdyby w zbiornikach badanych miast wzrastał udział gatunków eurytopowych 

zmniejszałyby się wartości współczynników naturalności fauny. Tymczasem wartości Wns i 

Wni w badanych miastach były generalnie stosunkowo wysokie, z wyjątkiem pojedynczych 

zbiorników, zwłaszcza strumieni (Tab. 5, 8). Analiza statystyczna (test t-Studenta, współczynnik 

korelacji Spearman’a) pokazuje, że nie było istotnych różnic między średnimi wartościami 

współczynników naturalności fauny (Wns, Wni) rzek, jezior i strumieni w badanych miastach i 

obszarach niezurbanizowanych (Tab. 20, 23). Analizy takiej nie przeprowadzono jedynie dla 

drobnych zbiorników z uwagi na dużą różnorodność tych zbiorników i skąpe dane literaturowe 

co do charakteru badanych obiektów. Wartości współczynników naturalności wyliczone dla 

zbiorników okresowych były jednak stosunkowo wysokie, co wskazuje, że i w nich występowała 

fauna typowa dla tych środowisk. 

W Olsztynie i Złocieńcu nie analizowano dokładnie struktury troficznej fauny. Wydaje się 

jednak, że wszelkie poważniejsze zmiany w składzie gatunkowym (pojawienie się nowych 

gatunków) i strukturze fauny badanych miast (dominacja eurytopów, gatunków polifagicznych, 

itp.) powinny znaleźć odzwierciedlenie w odrębności faunistycznej miast w stosunku do 

obszarów pozamiejskich. Dla oceny zmian w strukturze fauny miast szczególnie przydatna 

powinna być analiza oparta na stosunkach ilościowych. Choć niewielkich zmian nie da się w ten 

sposób prawdopodobnie uchwycić, to z pewnością można zauważyć ogólne trendy. Generalnie 

jednak analiza podobieństw faunistycznych nie ujawniła takich zależności (Ryc. 23 - 32). 

W dendrogramach podobieństw faunistycznych miasta wyodrębniały się nieco wyraźniej 

tylko w przypadku porównywania całych obszarów, i to tylko w przypadku analizy jakościowej 

(Ryc. 23, 24). Analiza podobieństw fauny różnych typów zbiorników: jezior, drobnych 
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zbiorników, rzek i strumieni uwidoczniła, że zbiorniki nie wyodrębniały się ze względu na 

położenie w mieście (Ryc. 25 - 32). Większe znaczenie mogła mieć trofia i położenie 

geograficzne. Wyniki te sugerują, że w Olsztynie i Złocieńcu nie zachodzą zmiany struktury 

fauny chruścików, które byłyby w jakimś stopniu specyficzne dla obszarów tych miast. 

Uzyskanych wyników nie można porównać z danymi o chruścikach na terenach innych miast 

ponieważ w żadnej dostępnej literaturze trichopterologicznej nie analizowano zmian struktury 

troficznej fauny chruścików w miastach. 

Ani w Olsztynie, ani w Złocieńcu nie stwierdzono gatunków, które zasługiwałyby na miano 

gatunków obcych, zawleczonych z innych stref klimatycznych. Określenie gatunek obcy może 

budzić kontrowersje i pewną dowolność użycia. Faktycznie, trudno jest ocenić, które gatunki 

chruścików należy uznać za gatunki rodzime, a które za element obcy. Nasza wiedza o tej grupie 

zwierząt jest zbyt mała, aby udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. W składzie 

gatunkowym badanych miast nie ma jednak żadnych gatunków nowych dla Polski. W żadnym 

mieście nie stwierdzono także żadnego z gatunków, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

notowano w Polsce po raz pierwszy. W tym sensie możemy stwierdzić, że na terenie Złocieńca i 

Olsztyna nie znaleziono żadnego gatunku obcego. O obcych gatunkach nie wspominają także 

inni autorzy badający chruściki w Montrealu (Corbet, Schmid i Augustin 1966, Nimmo 1966), 

Kopenhadze (Wieberg-Larsen i Karsholt 1999), Landshut (Weinzierl i Dorn 2001), Monachium 

(Hess i Heckes 2001, Weinzierl i Dorn 1989, 1999), Krynicy (Szczęsny 1977) i Zurychu 

(Lubini-Ferlin 1989). 

W Złocieńcu i Olsztynie znaleziono natomiast gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem 

(Szczęsny 2002). Na terenie Złocieńca stwierdzono osiem takich gatunków. Trzy z nich 

posiadają status prawdopodobnie wymarłych na terenie Polski: Agrypnia picta (?), Leptocerus 

interruptus i Ylodes reuteri (?). Dwa to gatunki niższego ryzyka: Ylodes simulans (?) i 

Limnephilus borealis a trzy posiadają nieustalony status zagrożenia: Limnephilus elegans (?), 

Limnephilus fuscinervis i Oecetis testacea (Tab. 4). W Olsztynie stwierdzono występowanie 

siedmiu gatunków z czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Dwa gatunki 

posiadały status prawdopodobnie wymarłych: Agrypnia picta (?) i Oecetis tripunctata, trzy to 

gatunki niższego ryzyka: Ceraclea nigronervosa, Limnephilus borealis i Ylodes simulans (?), 

a dwa posiadają nieustalony status zagrożenia: Limnephilus elegans (?), Limnephilus fuscinervis 

(Tab. 7). W przypadku A. picta, L. elegans, Y. reuteri i Y. simulans larwy nie mogą być 

oznaczone z całkowitą pewnością bez schwytania osobników dorosłych. Oznaczenie larw 

L. interruptus jest natomiast pewne, jednak Szczęsny (2002) przyznał temu gatunkowi zbyt 

wysoką kategorię zagrożenia. L. interruptus powinien posiadać rangę gatunku zagrożonego 

wyginięciem (Pietrzak, Czachorowski w druku). W obu miastach znaleziono więc 10 gatunków 
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rzadkich i zagrożonych. Biorąc pod uwagę oznaczenia niepewne i mając na uwadze, że rodzaj 

Ylodes w całości jest rzadki i zagrożony, z całą pewnością możemy potwierdzić występowanie w 

obu miastach 7 gatunków rzadkich i zagrożonych. Liczba ta, w tym obecność gatunków 

uznanych za prawdopodobnie wymarłe na terenie Polski, może wydawać się w pierwszej chwili 

zaskakująco wysoka. Przegląd literatury pokazuje jednak, że występowanie na terenach 

zurbanizowanych cennych gatunków chruścików nie jest czymś wyjątkowym. 

W badaniach imagines Trichoptera w Montrealu stwierdzono trzy gatunki nowe dla nauki 

(Corbet, Schmid, Augustin 1966, Nimmo 1966). Wiberg-Larsen i Karsholt badając migracje 

chruścików nad Kopenhagą złowili trzy gatunki z Duńskiej Czerwonej Listy Zwierząt (Wiberg-

Larsen i Karsholt 1999). Podczas badań chruścików strumieni w Zurychu stwierdzono 

12 gatunków z czerwonej listy (Lubini-Ferlin 1989). Na terenie Monachium Hess i Heckes 

(2001) znaleźli dwa gatunki z czerwonej listy Bawarii (Weinzierl 2004), natomiast Weinzierl i 

Dorn również w Monachium stwierdzili 10 gatunków z tej listy (Wienzierl i Dorn 1989, 1999). 

Cztery rzadkie w Bawarii gatunki stwierdzono także w mieście Landshut (Weinzierl i  

Dorn 2001). 

Na terenach miejskich stwierdzane są nie tylko rzadkie gatunki chruścików. O stosunkowo 

licznym występowaniu gatunków chronionych na terenach angielskich miast i konieczności 

uwzględniania terenów zurbanizowanych w planowaniu ochrony przyrody informował Whiteley 

(1994). Na obszarze Łodzi udokumentowano występowanie 173 gatunków zwierząt prawnie 

chronionych (Markowski i inni 1998). Wśród nich najwięcej jest kręgowców – 141 gatunków, 

bezkręgowce (głównie owady) reprezentują pozostałe 32 gatunki. Oprócz zwierząt prawnie 

chronionych w Łodzi występują też licznie zwierzęta z czerwonej listy zwierząt ginących i 

zagrożonych. Informacje o wielu rzadkich gatunkach Poznania zawiera Kronika Miasta Poznania 

(Wiesiołowski 2002). Koralewska-Batura (2002) stwierdziła w wodach Poznania zagrożony 

wyginięciem gatunek małża - groszkówkę drobną (Pisidium supinum). Bernard (2002) 

potwierdza występowanie na terenie tego miasta trzech chronionych gatunków ważek z rodzaju 

Leucorrhinia oraz żagnicy zielonej (Aeshna viridis). O wielu występujących w Poznaniu, 

chronionych i rzadkich gatunkach motyli donosi Bąkowski (2002) a o 25 rzadkich i bardzo 

rzadkich w skali Europy gatunkach pająków pisze Dziabaszewski (2002). W parku „Cytadela” w 

Poznaniu stwierdzono wiele bardzo rzadkich, reliktowych gatunków chrząszczy (Jałoszyński i 

Konwerski 2001, Konwerski 2002). Występowanie w Poznaniu rzadkich gatunkach płazów, 

m.in. traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, ropuchy paskówki, potwierdził Pawłowski 

(Pawłowski 2002). Rzadkie gatunki płazów, np. traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, 

grzebiuszkę ziemną, stwierdzono również w Warszawie (Mazgajska 1998). Na warszawskich 

Bielanach znajduje się refugium chronionego motyla modraszka telejusa (Maculinea teleius) 
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(Sielezniew i Stankiewicz 2001). W zbiornikach antropogenicznych w Warszawie Podsiadło 

znalazła raki szlachetne i błotne (Podsiadło 1978). Janicki złowił w Szczecinie dwa gatunki 

zagrożonych mięczaków: małża Musculinum lacustre w stawie Zacisze i ślimaka Valvata 

pulchella w Jez. Głębokim (Janicki 1999). W strumieniach Zurychu Lubini-Ferlin (1989) 

stwierdziła występowanie dwóch gatunków jętek z czerwonej listy.  

Podsumowując można stwierdzić, że uzyskane wyniki nie potwierdzają większych zmian 

struktury fauny na obszarach zurbanizowanych w porównaniu z terenami pozamiejskimi. Nie 

zaobserwowano również na obszarach miast żadnych gatunków obcych, występowały natomiast 

licznie gatunki rzadkie i zagrożone. Wyniki takie sugerują, że krajobraz zurbanizowany nie 

wpływa istotnie na występowanie chruścików.  

 

Porównanie fauny chruścików Olsztyna i Złocieńca z fauną obszarów pozamiejskich 

wskazuje, że wbrew oczekiwaniom, urbanizacja nie wpływa negatywnie na faunę Trichoptera. 

Fauna badanych miast nie wykazuje zmian, których, przy założeniu negatywnego wpływu 

urbanizacji, należało oczekiwać na podstawie wcześniejszych badań. Fauna Olsztyna i Złocieńca 

nie była uboższa ani mniej różnorodna w porównaniu z obszarami niezurbanizowanymi. 

Przeciwnie, w przypadku drobnych zbiorników więcej gatunków chruścików stwierdzono na 

terenach miejskich. Nie zaobserwowano dominacji pojedynczych gatunków, eurytopizacji i 

kosmopolityzacji fauny. W warunkach miejskich występowały natomiast gatunki rzadkie i 

zagrożone. Tym samym nie potwierdziły się w pełni wcześniejsze badania rzek i strumieni, w 

których chruściki ustępowały szybko wraz z wzrastającym zanieczyszczeniem i presją 

urbanizacyjną (Biesiadka i Kasprzak 1977, Szczęsny 1974, Oruso 2001). Przegląd pozostałej, 

skąpej literatury trichopterologicznej skłania raczej do stwierdzenia, że zaobserwowane 

zależności nie są ograniczone tylko do dwóch badanych miast. Na podstawie tych wyników 

można byłoby stwierdzić, że chruściki należą do grupy zwierząt, na które urbanizacja nie 

wywiera znaczącego wpływu. 

Również w przypadku innych grup zwierząt uzyskano wyniki świadczące o niewielkim 

wpływie urbanizacji. Awifauna drobnych zbiorników Olsztyna była stosunkowo bogata i 

większe dla niej znaczenie miała wielkość zbiornika niż stopień urbanizacji jego otoczenia 

(Nowakowski, Górski i Lewandowski 2001). Cichocka, Goszczyński i Szybczyński (1998) 

badając naturalnych wrogów mszyc w Warszawie stwierdzili, że prawdopodobnie urbanizacja 

nie wpływa negatywnie na te grupy zwierząt. Również w przypadku naturalnych wrogów 

przędziorków nie zaobserwowano negatywnego wpływu urbanizacji (Czajkowska, 

Kropczyńska-Lipkiewicz 1998). Sterzyńska i Pilipiuk nie stwierdziły korelacji między 

koncentracją metali ciężkich w warszawskich glebach a liczebnością i zarażeniem pasożytami 
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fauny glebowej (Sterzyńska i Pilipiuk 1994). Wyraźnego wpływu urbanizacji na lądowe 

stawonogi nie zanotowali również McIntyre i inni (2001) prowadząc badania w Phoenix w USA. 

Podobnie podczas badań pluskwiaków różnoskrzydłych w zbiornikach antropogenicznych 

Poznania nie uwidocznił się wyraźny wpływ urbanizacji. Nie występowało zubożenie gatunkowe 

ani dominacja pojedynczych gatunków (Bednarek 1980). 

 

Porównanie fauny miast i obszarów pozamiejskich wskazuje pewne ogólne zależności, 

jednak budzi też wiele wątpliwości. Przede wszystkim nie każdy obszar niezurbanizowany 

należy traktować jako naturalny, pierwotny. Wydaje się, że wiele przekształceń fauny dokonało 

się już na etapie wypierania krajobrazów leśnych przez krajobrazy rolnicze. W tym sensie wiele 

z porównywanych obszarów było terenami antropogenicznie przekształconymi. Z drugiej strony 

miasto nie jest obszarem całkowicie zurbanizowanym. Miasta są terenami na których tworzy się 

mozaika obszarów zurbanizownych, naturalnych i półnaturalnych (Chudzicka, Skibińska i 

Winiarska 1998). Porównując obszary miasta z terenami pozamiejskimi niekoniecznie więc 

porównujemy ze sobą środowiska różne jakościowo. Poza tym wyniki dostępne w literaturze 

uzyskiwano w różnych regionach, w różnym czasie i nieco odmiennymi metodami. Wszystko to 

powoduje, że przeprowadzone porównania mogą być obarczone pewnym błędem. 

Znaczna część tych wątpliwości zostaje wyeliminowana w analizie reakcji fauny na 

wzrastający gradient urbanizacji tylko w obrębie badanych miast. Przy ponownym założeniu, że 

chruściki są grupą, na którą urbanizacja wpływa negatywnie, w obrębie badanych miast na 

stanowiskach najsilniej zurbanizowanych powinny zachodzić negatywne zmiany. Powinniśmy je 

zaobserwować porównując najsilniej zurbanizowane stanowiska miasta z tymi ulokowanymi w 

otoczeniu o charakterze bardziej naturalnym. Wraz z gradientem urbanizacji powinniśmy zatem 

zaobserwować spadek liczebności, liczby gatunków i różnorodności fauny oraz wzrost 

eurytopowości fauny.  

 

4.1.2. Gradient urbanizacji wewnątrz badanych miast 

Na terenie badanych miast, na poziomie rzędu chruścików, nie zaobserwowano spadku 

liczebności, liczby gatunków, różnorodności gatunkowej ani wzrostu eurytopowości fauny 

chruścików wraz z wzrastającą urbanizacją otoczenia zbiorników. Korelacje z przyjętymi 

wskaźnikami urbanizacji były nieliczne i słabe, znajdowały się na granicy poziomu istotności i 

wyjaśniały tylko niewielką część zmienności. Zależności takie zaobserwowano zarówno wobec 

całości fauny jak i fauny występującej w większości typów zbiorników (Tab. 11 – 13). Jedynie w 

przypadku fauny rzek wystąpiły liczniejsze zależności między fauną chruścików i urbanizacją 

(powodowała to obecność Hydropsychidae). Wynika z tego, że urbanizacja wpływa 
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nierównomiernie i niejednoznacznie na różne grupy ekologiczne. Wpływ ten nie uwidacznia się 

wcale lub uwidacznia słabo w przypadku analizy dużych grup gatunków (poziom taksonomiczny 

rzędu, większość grup ekologicznych). 

Okazało się jednak, w wyniku różnych wariantów analiz (Tab. 11 – 17), że wpływ 

urbanizacji uwidacznia się wyraźniej na poziomie niektórych mniejszych i spójnych 

ekologicznie grup gatunków. Potwierdzono wpływ urbanizacji na chruściki z rodziny 

Hydropsychidae i rodzaju Limnephilus. Komentarza wymagają również gatunki strumieniowe. 

Najsilniejszy wpływ urbanizacja wywierała na larwy z rodziny Hydropsychidae (Tab. 14, 

15). Związek ze zurbanizowaniem otoczenia zbiornika był jeszcze silniejszy, gdy analizowano 

tylko miejskie rzeki, uwidocznił się także w przypadku pojedynczych gatunków z tej rodziny 

(Tab. 18). Hydropsychidae są filtratorami odżywiającymi się sestonem i ściśle związanymi z 

wodami płynącymi. Są to zwierzęta reofilne, dlatego ich występowanie było ujemnie 

skorelowane ze zróżnicowaniem środowiska, które jest największe w strefie brzegowej. Wzrost 

urbanizacji powodował w badanych miastach wzrost liczebności, liczby gatunków, 

zróżnicowania i stopnia specyficzności fauny Hydropsychidae. Cechy te korelowały z 

urbanizacją terenu w promieniu 0,5 km, w promieniu 0,25 km, jak również z subiektywnymi 

ocenami urbanizacji otoczenia i antropopresji na brzeg zbiornika. Świadczy to o stosunkowo 

silnym, pozytywnym związku między urbanizacją a fauną Hydropsychidae. 

Dane literaturowe wskazują, że liczne występowanie Hydropsychidae na terenach miejskich 

może być typowe dla tych gatunków. I choć larwy z tej rodziny często dominują w wodach 

płynących, również w warunkach naturalnych, to uważna lektura dostępnej literatury wskazuje, 

że stosunkowo licznie występują na terenie miast. Z badań nad bentosem strumieni w 

Indianapolis w USA wynika, że wśród chruścików wyraźnie dominowały Hydropsychidae – 

Cheumatopsyche sp. i Hydropsyche sp. (Renn 1998). Oruso (2001) badając synurbizację fauny 

bentosowej w strumieniach w Anchorage stwierdził, że chruściki generalnie ustępowały wraz z 

presją urbanizacyjną. W przedstawionych wynikach widać jednak wyraźnie, że larwy 

Cheumatopsyche sp. występowały tylko na terenie miast. W badaniach rz. Warty w Poznaniu 

stwierdzono, że chruściki były coraz mniej liczne w miarę wzrostu zanieczyszczenia. Wśród 

chruścików najliczniejsze były Hydropsychidae: H. angustipennis i H. contubernalis (Biesiadka 

i Kasprzak 1977). Także Szczęsny (1974) badając rzekę Kryniczankę w Krynicy stwierdził, że 

wzrastający poziom zanieczyszczeń eliminował chruściki. Na zanieczyszczonym odcinku rzeki 

wśród chruścików najliczniej jednak występowała Hydropsyche instabilis. W badaniach 

Wełtawy na terenie Pragi chruściki traktowano marginalnie i wyróżniono je tylko w randze 

rzędu (Albertoba i Liskova 1985). Wyniki wskazują, że chruściki pojawiły się dopiero w dolnej 

części badanego odcinka. Biorąc pod uwagę wyniki z Olsztyna i Złocieńca oraz dane 
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literaturowe, jest całkiem prawdopodobne, że były to larwy Hydropsychidae. Również w 

badaniach imagines w Montrealu stwierdzono bardzo licznie występujące Hydropsychidae 

(Corbet, Schmid i Augustin 1966). Autorzy określili osiem gatunków jako szkodniki, których 

ogromne ilości przylatują do oświetlenia miejskiego. Wśród nich znalazły się trzy gatunki 

Hydropsychidae: Hydropsyche recurvata, Cheumatopsyche speciosa i Cheumatopsyche 

campyla, przy czym dwa pierwsze gatunki były zdecydowanie najczęstszą przyczyną masowych 

pojawów chruścików w Montrealu. 

Chruściki z rodziny Hydropsychidae należałoby więc zaliczyć do zwierząt, którym sprzyjają 

warunki stwarzane przez urbanizację. Przegląd badań wskazuje, że urbanizacji sprzyja także 

innym grupom zwierząt. Panuje powszechne przekonanie, że urbanizacja jest korzystna dla 

roślinożerców kłująco-ssących (Banaszak 1998, Cichocka, Goszczyński i Szybczyński 1998, 

Karolewski 1981, Pisarski i Trojan 1976a). Badania mszyc w Warszawie potwierdziły, że 

występują one liczniej w mieście niż na terenach przyległych (Cichocka, Goszczyński i 

Szybczyński 1998). Warunki miejskie sprzyjają także przędziorkom (Czajkowska, Kropczyńska-

Lipkiewicz 1998). Presja urbanizacyjna sprzyja wyraźnie osom społecznym (Banaszak 1998, 

Nadolski 2001). Nadolski (2001) w swoich badaniach stwierdził w naturze 25 gniazd os, podczas 

gdy na porównywanym obszarze Łodzi 144. Również Cierzniak (1998) badając pszczoły 

Puszczykówka stwierdził, że z uwagi na większe zróżnicowanie środowiska na obszarze miasta 

występuje większa ilość gatunków niż na obszarach naturalnych. Plant (1994) na podstawie 

badań w Londynie stwierdził, że istnieją gatunki motyli, które preferują środowisko miejskie i 

chętnie wnikają na tereny miejskie, np. Hydriomena furcata, Idaea vulpinaria, Euproctis 

chrysorrhoea. 

Słabej niż w przypadku Hydropsyche zaznaczył się wpływ urbanizacji na larwy z rodzaju 

Limnephilus (Tab. 14). Larwy z tego rodzaju zasiedlają bardzo różne rodzaje wód, generalnie są 

detrytusożernymi rozdrabniaczami związanymi ze strefą brzegową zbiorników. Wiele ze 

stwierdzonych w obu miastach gatunków jest charakterystycznym elementem zbiorników 

okresowych, z tego powodu obserwowano  korelacje z charakterem wód (Tab. 14). Korelacje 

zgrupowań larw Limnephilus sp. z urbanizacją były słabe i ujemne. Największe znaczenie dla 

tych larw miała antropopresja na brzeg zbiornika. Jej wzrost wywoływał spadek liczebności, 

liczby gatunków i różnorodności oraz wzrost eurytopwości zgrupowań larw Limnephilus sp. 

Spośród badanych cech najsilniej z urbanizacją związany był stopień eurytopowości zgrupowań 

larw z rodzaju Limnephilus. Współczynniki naturalności korelowały z największą liczbą 

przyjętych współczynników naturalności (stopniem zurbanizowania otoczenia zbiornika w 

promieniu 0,25 km, urbanizacją bezpośredniego otoczenia zbiornika i antropopresją na brzeg 

zbiornika). Nie zaobserwowano żadnych korelacji jeżeli pod uwagę brano urbanizację terenu w 

 



- 150 - 

strefie 0,5 km wokół zbiornika. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić więc można, że 

wpływ urbanizacji na zgrupowania larw Limnephilus nie jest silny. Pierwszym objawem 

wzrastającej presji urbanizacyjnej jest wzrost eurytopowości fauny, a wpływ urbanizacji jest 

silniejszy jeśli dotyczy bezpośredniego otoczenia zbiornika. Charakterystyczne jest, że analiza 

występowania pojedynczych gatunków tylko w dwóch przypadkach (L. decipiens i 

L. fuscicornis) potwierdziła wyniki uzyskane dla całego rodzaju. W przypadku większości 

gatunków nie zaobserwowano tego typu zależności (Tab. 18). 

Wydaje się, że larwy Limnephilus sp. należą do grupy zwierząt dla których urbanizacja jest 

zjawiskiem niekorzystnym. Potwierdzają one tezę postawioną i popartą danymi literaturowymi 

na początku niniejszego rozdziału. 

Zdecydowanie najmniej korelacji znaleziono w przypadku analizy występowania w 

strumieniach gatunków typowych pod względem ekologicznym dla tych wód (Tab. 17). Nie były 

to korelacje liczne i znajdowały się na granicy istotności statystycznej. Były jednak na tyle silne, 

że wymagają chwili zastanowienia. Uzyskane wyniki wskazują, że dla gatunków 

strumieniowych występujących w strumieniach największe znaczenie miał stopień 

przekształcenia strefy brzegowej. Wraz z wzrostem presji urbanizacyjnej na brzeg strumienia 

spadała liczba gatunków i różnorodność tych zgrupowań. Ciekawe jednak, że spadek liczby 

gatunków strumieniowych wraz z presją na strefę brzegową nie wywołał takich samych korelacji 

z wskaźnikami naturalności wyliczonymi dla wszystkich gatunków występujących w 

strumieniach, bez względu na ich preferencje ekologiczne. Wyniki są więc niejednoznaczne i 

trudne do interpretacji. Jednak wyniki innych analiz pokazują, że fauna badanych strumieni 

wyodrębniała się słabo (Ryc. 12, 13, 18, 19), a gatunki typowo strumieniowe występowały 

bardzo licznie w innych typach wód (Tab. 6). Być może więc wzrastająca presja urbanizacyjna, 

melioracje i zniszczenie naturalnych siedlisk wywołały zmiany w rozmieszczeniu siedliskowym 

gatunków strumieniowych. Uwidoczniło się to głównie w złocienieckich strumieniach, których 

kondycja była gorsza niż olsztyńskich, o czym świadczą różnice w wartościach współczynników 

naturalności strumieni obu miast (Tab. 5, 8). Trudno jest dyskutować uzyskane wyniki z danymi 

literaturowymi, ponieważ nie prowadzono takich badań. Uzyskane wyniki wskazują jednak, że 

wpływ urbanizacji należy rozpatrywać także pod kątem rozmieszczenia siedliskowego fauny. 

Zaobserwowane zależności omówione zostaną jeszcze w dalszej części dyskusji. 

 

Analiza zmian fauny w gradiencie urbanizacji wewnątrz badanych miast tylko w części 

potwierdziła wyniki porównania fauny badanych miast z fauną obszarów pozamiejskich. 

W przypadku trichopterofauny analizowanej na poziomie rzędu i większości gatunków nie 

wykazano negatywnego wpływu urbanizacji. Wzrost urbanizacji nie wywoływał zmniejszenia 
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liczebności, liczby gatunków, różnorodności ani wzrostu eurytopowości fauny. Były to więc 

wyniki podobne, jak w przypadku porównania fauny Złocieńca i Olsztyna z terenami 

niezurbanizowanymi. Znaleziono jednak grupy gatunków, które nie potwierdzają tych 

wniosków. W przypadku Hydropsychidae urbanizacja jest korzystnym zjawiskiem, które 

zwiększa liczebność, liczbę gatunków i różnorodność oraz zmniejsza eurytopowość fauny. 

W przypadku Limnephilidae zależności są odwrotne – urbanizacja jest procesem negatywnym. 

Ponadto być może wzrost presji urbanizacyjnej wpływał na rozmieszczenie siedliskowe larw 

gatunków związanych ekologicznie ze strumieniami. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zróżnicowany wpływ urbanizacji na różne 

grupy gatunków. Urbanizacja nie wywierała istotnego wpływu na znaczną część gatunków 

chruścików oraz na faunę chruścików rozpatrywaną jako całość. W przypadku większości 

gatunków i na poziomie rzędu fauna chruścików terenów miejskich nie różniła się od fauny z 

terenów pozamiejskich. Nie stwierdzono też zmian związanych ze wzrostem presji 

urbanizacyjnej na obszarze badanych miast. Urbanizacja otoczenia zbiornika miała wyraźne 

znaczenie jedynie w przypadku gatunków z rodziny Hydropsychidae, dla których była 

zjawiskiem pozytywnym. Słabszy związek stwierdzono między urbanizacją a zgrupowaniami 

larw Limnephilus sp., którym zmiany urbanizacyjne nie odpowiadały. Być może urbanizacja 

wywołała także zmiany w rozmieszczeniu siedliskowym gatunków strumieniowych. 

Podobne wyniki uzyskał Bednarek (1980) badając pluskwiaki różnoskrzydłe zbiorników 

antropogenicznych Poznania. Stwierdził, że generalnie nie zauważa się silnego wpływu 

urbanizacji na faunę pluskwiaków wodnych, są jednak gatunki, którym warunki miejskie 

odpowiadają, jak np. Sigara praeusta. 

Według przytoczonej we wstępie klasyfikacji form synantropijnych (Pisarski i Trojan 1976) 

chruściki w większości należałoby zaliczyć do kategorii synantropów pozornych, natomiast 

rodzinę Hydropsychidae do kategorii półsynantropów. 

Uzyskane wyniki rodzą pytania o przyczyny zaobserwowanych zależności. Powstaje 

kwestia, dlaczego nie zaobserwowano wyraźnego wpływu urbanizacji na całość 

trichopterofauny. Brak reakcji fauny można tłumaczyć na dwa sposoby: albo nie działa na nią 

żaden czynnik, albo jest na ten czynniki odporna. Druga z możliwości wydaje się mało 

prawdopodobna. Co prawda, można założyć, że chruściki są wyjątkowo odporne na zaburzenia 

środowiska i z tego powodu licznie występują w środowiskach zurbanizowanych, jednak 

hipoteza ta nie znajduje odzwierciedlenia w literaturze trichopterologicznej. Wręcz przeciwnie, 

uważa się, że larwy chruścików są stosunkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. 
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Jednak przyczyn braku reakcji całości trichopterofauny na urbanizację można szukać nie 

tylko w cechach chruścików, ale także w cechach środowiska. Krajobraz zurbanizowany, 

analizowany pod kątem trichopterofauny, wcale nie musi różnić się jakościowo od terenów, 

które go otaczają. Tereny otaczające miasta najczęściej są lub były użytkowane rolniczo. 

Podobnie więc jak miasta są to obszary antropogenicznie przekształcone. Historycznie ekspansja 

krajobrazów rolniczych mogła istotnie wpływać na pierwotną faunę chruścików. W wyniku 

wylesienia znacznych terenów pod uprawy i pastwiska pojawiły się duże tereny otwarte, a 

osuszanie terenów podmokłych ograniczyło dostępność siedlisk dla rozwoju larw. Być może 

więc przekształcenie krajobrazu rolniczego w zurbanizowany nie wywołuje już tak dużych 

zmian, bo największe przekształcenia dokonały się dużo wcześniej. Mając to na uwadze oraz 

fakt, że w mieście znajdują się tereny zielone, stosunkowo słabo przeobrażone, można pokusić 

się o stwierdzenie, że być może tereny miejskie nie różnią się istotnie od swojego otoczenia, 

także antropogenicznie przekształconego. W przypadku chruścików, których larwy rozwijają się 

w wodzie i są stosunkowo wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska, poważnym ograniczeniem 

mógłby być zły stan wód na terenach miast. Pod uwagę trzeba jednak wziąć, że w ostatnim 

dziesięcioleciu w Polsce znacznie poprawiła się czystość rzek, natomiast stan czystości jezior nie 

ulega większym zmianom (Inspekcja Ochrony Środowiska 2002). Być może więc i ta cecha nie 

wyróżnia istotnie miast, zwłaszcza, że zazwyczaj duże inwestycje związane z budową 

oczyszczalni ścieków i rekultywacją wód przeprowadzane są w dużych miastach, które posiadają 

wystarczające środki finansowe. Jeżeli więc obszar miasta nie różni się istotnie od swojego 

otoczenia, to skład fauny zależy głównie od różnorodności zbiorników wodnych i warunków 

panujących w miastach. 

Można jednak wysunąć jeszcze inną hipotezę. Być może warunki panujące w krajobrazie 

zurbanizowanym nie są najlepsze, ale działają czynniki kompensacyjne, które powodują, że 

chruściki pozostają na terenach miejskich pomimo niezbyt sprzyjających warunków środowiska. 

Można wskazać przynajmniej dwa takie czynniki: światło i temperatura. 

Imagines chruścików są owadami o aktywności nocnej, które aktywnie lecą do światła. Owa 

właściwość jest powszechnie znana i wykorzystywana w badaniach trichopterologicznych. 

Nocne, intensywne oświetlenie miejskie może więc zwabiać dorosłe chruściki do miasta, 

podobnie jak pułapki świetlne. Na taką możliwość zwrócili uwagę Wiberg-Larsen i Karsholt 

(1999) badając migracje chruścików nad Kopenhagą. O tym, że oświetlenie miejskie przyciąga 

chruściki świadczą też badania nad chruścikami Montrealu (Corbet, Schmid i Augustin 1966, 

Nimmo 1966), które podjęto specjalnie w celu rozwiązania problemu jaki sprawiały masowo 

przylatujące chruściki. O przyciągającym działaniu oświetlenia miast pisały także Sobczak i 

Wichtowska (1994), które badały chrząszcze wodne w Szczecinie. 
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Kolejnym czynnikiem zwabiającym owady do miast może być temperatura. Powszechnie 

wiadomo, że średnia temperatura panująca w mieście jest wyższa niż w jego otoczeniu. 

Tymczasem temperatura jest jednym z najważniejszych czynników dla migracji chruścików 

(Nimmo 1966, Waringer 1991, Wiberg-Larsen 1997, Wiberg-Larsen i Karsholt 1999). Aby 

dorosłe chruściki rozpoczęły migracje musi zostać przekroczona wartość progowa lotu 

(Waringer 1991). Wartość ta jest różna u różnych gatunków, np. u Limnephilus sp. wynosi ok. 

5 0C, a u Leptocerus tineiformis 19 0C, i różni się w różnych regionach. Dla lotu chruścików 

największe znaczenie ma oczywiście temperatura nocna, która w miastach jest wyższa niż w 

otoczeniu. Wiberg-Larsen i Karsholt (1999) prowadząc badania nad Kopenhagą, stwierdzili, że 

temperatura powietrza niemal w ogóle nie spadała poniżej wartości progowej lotu. Co prawda 

różnice temperatur miast i ich otoczenia wyrównują się przy silniejszych wiatrach (Stopa-

Boryczka, Kopacz-Lembowicz i Boryczka 1994), jednak silny wiatr uniemożliwia także 

migracje chruścików (Nimmo 1966). Tak więc w czasie najbardziej sprzyjającym migracjom 

(bezwietrzne noce) miasto może przyciągać chruściki na zasadzie pułapki termicznej, na co 

wskazali również Wiberg-Larsen i Karsholt (1999). O możliwości wpływu wyższej temperatury 

miasta na owady pisali również autorzy badający zgrupowania lądowych stawonogów w 

Indianapolis (McIntyre i inni 2001). 

Tak więc miasto może działać na chruściki jak swego rodzaju pułapka świetlno-termiczna. 

Zwabione do miasta owady pozostają w nim bez względu na niezbyt sprzyjające warunki 

środowiska. W takim wypadku na skład trichopterofauny obszarów miast znaczny wpływ 

miałyby stan środowiska i trichopterofauny w otoczeniu miast oraz migracje imagines z tych 

terenów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku chrząszczy wodnych Szczecina (Sobczak i 

Wichtowska 1994). 

Być może właśnie z powodu światła i wyższej temperatury w drobnych zbiornikach 

Olsztyna i Złocieńca stwierdzono większą liczbę gatunków niż na terenach niezurbanizowanych 

(Tab. 19). Właśnie gatunki z drobnych, astatycznych zbiorników wykazują największe zdolności 

migracyjne (Wiberg-Larsen 1997). 

Obie hipotezy wcale nie muszą się wykluczać. Miasto może zwabiać dorosłe chruściki i 

jednocześnie warunki jakie w nim panują wcale nie muszą być jakościowo gorsze od sąsiednich, 

antropogenicznie przekształconych obszarów. Rozstrzygnięcie tych kwestii wymaga 

dodatkowych badań. 

Pozostaje jednak do wyjaśnienia dlaczego, w przeciwieństwie do większości gatunków, 

urbanizacja wpływała na larwy z rodziny Hydropsychidae i rodzaju Limnephilus. 

Larwy Hydropsychidae są filtratorami ściśle związanymi z wodami płynącymi. Uzyskane 

wyniki wskazują, że urbanizacja jest dla nich procesem korzystnym. Jednak nie można tej 
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prawidłowości rozciągnąć na wszystkie gatunki rzeczne, bo nie potwierdzają tego 

przeprowadzone analizy (Tab. 14 - 17). Wydaje się również, że urbanizacja nie jest korzystna dla 

wszystkich filtratorów, gdyż nie zaobserwowano tak wyraźnych zależności w przypadku innego 

rzecznego filtratora – Neureclipsis bimaculata (Tab. 18). Być może różnice wynikają z 

preferencji pokarmowych - N. bimaculata jest gatunkiem bardziej mięsożernym, natomiast 

Hydropsychidae to gatunki wszystkożerne. Trudno jest określić, czy pozytywny wpływ 

urbanizacji na Hydropsychidae jest spowodowany zmianą interakcji biotycznych, np. mniejszą 

konkurencją, czy wynika ze specyficznych warunków siedliskowych i pokarmowych. Generalnie 

larwom z rodziny Hydropsychidae odpowiadają wody bogate w zawiesinę. Nieraz zwiększenie 

trofii wód może powodować wzrost liczebności tych gatunków. Być może więc wody płynące 

na terenach miejskich są bogatsze w zawiesinę, co poprawia bazę troficzną larw 

Hydropsychidae. Można wskazać jeszcze jedną przyczynę pozytywnego wpływu urbanizacji na 

larwy Hydropsychidae. Larwy te występują szczególnie licznie w miejscach o silnym prądzie i 

dnie kamienisto-żwirowym. Dogodne warunki znajdują więc w okolicach mostów, pod którymi 

najczęściej występuje silniejszy nurt na skutek zwężenia koryta. Podobne warunki mogą powstać 

w miejscach, w których rzeki obejmowane są betonowymi brzegami. Zmiany te mogą być 

korzystne dla Hydropsychidae ponieważ są one związane przede wszystkim ze strefą nurtu i 

zniszczenie strefy brzegowej nie ma dla nich wielkiego znaczenia. Oczywiście spodziewać się 

należy, że zmiany środowiska mogą być korzystne tylko wtedy, gdy ich intensywność nie 

przekroczy pewnego krytycznego punktu wyznaczonego przez odporność organizmów. 

Najprawdopodobniej przekroczenie tego punktu nastąpiło w rz. Warcie (Biesiadka i Kasprzak 

1979) i rz. Kryniczance (Szczęsny 1974). Poziom zanieczyszczeń wód był tam tak wysoki, że 

chruściki, łącznie z Hydropsychidae, zanikały z biegiem rzeki. Dokładne wyjaśnienie tych 

zależności wymaga jednak dalszych badań. 

Niekorzystny wpływ urbanizacji uwidocznił się w przypadku larw z rodzaju Limnephilus. 

Larwy te są rozdrabniaczami związanymi ze strefą brzegową zbiorników wodnych. Strefa ta w 

miastach jest silnie narażona na zmiany – betonowanie i faszynowanie brzegów, wykaszanie i 

usuwanie roślinności, zwiększoną presję turystyczną. Wszystko to wpływa negatywnie na 

występowanie larw z rodzaju Limnephilus. Jednak w zasadzie niemal wszystkie stwierdzone w 

obu badanych miastach gatunki w jakiś sposób związane były ze strefą brzegową. Dlaczego 

zatem negatywne zmiany zaobserwowano właśnie u larw z rodzaju Limnephilus? Trudno 

udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Być może decydowały o tym indywidualne 

cechy gatunków. Może wynika to z faktu, że w badanych miastach larwy Limnephilus sp. były 

najliczniejszą grupą w drobnych zbiornikach. Zniszczenie strefy brzegowej drobnego zbiornika 

może nieść poważniejsze konsekwencje niż w znacznie bogatszym siedliskowo jeziorze lub 
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rzece. Mogło to wpłynąć poważnie na bazę troficzną, bowiem larwy z rodzaju Limnephilus 

wymagają gruboziarnistego detrutysu, np. liści z drzew. Wszystko to są jednak jedynie 

przypuszczenia, które wymagają dalszych, dokładnych badań. 

Badania chruścików w Olsztynie i Złocieńcu potwierdziły więc, że w przypadku 

bezkręgowców presja urbanizacyjna w różny sposób wpływa na różne gatunki i grupy gatunków. 

Reakcja na urbanizację zależy nie tylko od cech środowiska, ale w dużym stopniu od 

indywidualnych cech gatunkowych. 

 

4.2. Rozmieszczenie siedliskowe larw Trichoptera w badanych 
miastach 

Jak widać procesy synurbizacji i wpływu urbanizacji na populacje chruścików są bardzo 

interesujące i wciąż słabo poznane. Nie mniej ciekawym zagadnieniem jest zróżnicowana presja 

urbanizacyjna na różne typy wód i rozmieszczenie siedliskowe chruścików na terenie badanych 

miast. Powstają pytania o to, które zbiorniki na terenach miast są najbogatsze gatunkowo, które 

są ostoją rzadkich gatunków? Jakie siedliska są szczególnie narażone na antropopresję? 

Odpowiedź na te pytania ma nie tylko znaczenie poznawcze, ale także praktyczne. Wytypowanie 

środowisk szczególnie cennych i wartych ochrony oraz narażonych na zniszczenie ma duże 

znaczenie dla działań z zakresu ochrony przyrody i planowania miast zgodnego z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Rzeki i fauna rzek 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wysunąć uogólnienie, że badane rzeki 

zasiedlała ciekawa, bogata i specyficzna fauna. Fauna rzek Olsztyna i Złocieńca była bogata i 

różnorodna gatunkowo (Tab. 4, 5, 7, 8), w jej skład wchodziły gatunki rzadkie (w olsztyńskich 

rzekach dwa, w złocienieckich sześć, w tym dominant). Trzon tej fauny tworzyły gatunki 

typowo rzeczne, o czym świadczą wartości współczynników naturalności (Tab. 5, 8, ryc. 10, 15, 

16). Środowiska rzeczne okazały się wysoce specyficzne o czym świadczy fakt, że gatunki 

rzeczne były zdecydowanie związane z rzekami (Tab. 6, ryc. 10, 16) a zgrupowania gatunków 

rzecznych wyodrębniały się stosunkowo wyraźnie (Ryc. 11, 17, 20). Złocienieckie rzeki różniły 

się od olsztyńskich, o czym świadczą różnice faunistyczne (Ryc. 21, 22) oraz osobne 

zgrupowania gatunków (Ryc. 20). 

Jednak aby przedstawiony obraz był pełny, komentarza wymaga rz. Kortówka. Rzekę tą 

zasiedla bardzo różnorodna, ale wysoce niespecyficzna fauna, która jest bardziej typowa dla 

jeziora niż rzeki (Tab. 8, ryc. 15). Faunistycznie Kortówka jest przez to bardziej podobna do 

Jez. Kortowskiego, przez które przepływa, niż do innych rzek (Ryc. 18, 19, 21, 22). Również 
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grupy gatunków występujących w Kortówce wyodrębniają się niezależnie od gatunków z innych 

rzek (Ryc. 17, 20). Wydaje się, że o odrębności Kortówki decyduje silna antropopresja 

działająca na ten ciek. Górny odcinek rz. Kortówki latem wysycha, ponieważ odcinany jest 

odpływ wody z Jez. Krzywego. Dolny odcinek natomiast przez całe dziesięciolecia, w ramach 

„eksperymentu kortowskiego”, odbierał odtlenione wody hypolimnionu z Jeziora Kortowskiego. 

W dodatku dolny odcinek został zbagrowany w 2002 r. Sytuacja ta musiała wpłynąć na 

degradację fauny rzecznej. I choć eksperyment nie działał od dwóch lat, to nie pojawiły się tu 

liczniej gatunki rzeczne. To, że w rzece występują licznie gatunki jeziorne nie jest 

zaskoczeniem, ponieważ ta niewielka rzeka przepływa przez dwa duże jeziora. 

Podsumowując stwierdzić należy, że pomijając Kortówkę, rzeki są środowiskami o dużej 

różnorodności gatunkowej i dużym znaczeniu dla cennych gatunków. Jednocześnie gatunki 

rzeczne w zasadzie nie występują w innych  typach wód. Oznacza to, że w razie zniszczenia 

środowisk rzecznych nie istnieją środowiska zastępcze dla tej grupy chruścików. Rzeki na 

terenach miejskich zasługują więc na szczególną uwagę i troskę. Jak wynika z analizy procesów 

synurbizacji, warunki miejskie są sprzyjające dla reofilnych gatunków z rodziny 

Hydropsychidae. Prawdopodobnie więc szczególnie narażone są gatunki związane ze strefą 

brzegową i zalewową rzek. O zagrożeniu fauny rzecznej nie decyduje jednak tylko stan 

środowiska na obszarze zurbanizowanym. Duże znaczenie ma stan rzeki powyżej miasta. Jeżeli 

rzeka powyżej miasta znajduje się w dobrej kondycji, to odcinek miejski będzie zasilany 

migrującą fauną. Jak wskazuje Wiberg-Larsen (1997) największe znaczenie w migracjach fauny 

rzecznej ma zjawisko dryftu, jednak występują też migracje w górę rzeki. Dorosłe chruściki 

mogą odbywać loty kompensacyjne w górę rzeki. Wszystko to powoduje, że jeżeli jakość 

środowiska ulegnie poprawie, to zniszczone ekosystemy rzeczne są w stanie stosunkowo szybko 

się odbudować. Jednak przykład Kortówki pokazuje, że jeżeli górne odcinki rzeki nie zachowają 

się w stosunkowo dobrej kondycji, to proces ten może przebiegać długo, nawet jeżeli w pobliżu 

są inne rzeki (Kortówka jest połączona z Łyną). Natomiast w przypadku, gdy rzeka jest 

izolowana od innych środowisk rzecznych, proces rekolonizacji może przebiegać nawet 

kilkanaście lat (Wiberg-Larsen 1997). 

 

Jeziora i fauna jezior 

Generalnie należy stwierdzić, że olsztyńskie i złocienieckie jeziora zasiedlała fauna ciekawa 

i różnorodna. Fauna badanych jezior była bogata w gatunki i cechowała się wysoką 

różnorodnością. Była to fauna typowa dla tych środowisk, miała najwyższe wskaźniki 

naturalności spośród wszystkich typów zbiorników wodnych (Tab. 5, 8). Potwierdzają to 

stosunkowo dobrze wyodrębniające się gatunki współwystępujące w jeziorach (Ryc. 11, 17, 20).  
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Gatunki jeziorne występowały najliczniej w jeziorach, stwierdzano je jednak stosunkowo licznie 

również w innych typach wód, zwłaszcza drobnych zbiornikach i rzekach (Tab. 6, ryc. 10, 15). 

To szerokie rozprzestrzenienie gatunków jeziornych spowodowało, że pod względem 

faunistycznym jeziora wyodrębniały się słabiej niż rzeki i z reguły wspólnie z innymi typami 

zbiorników (Ryc. 12, 13, 18, 19, 21, 22).  

 Niezwykle ciekawą sytuację zaobserwowano w Jez. Długim w Olsztynie. Jezioro to w 

latach sześćdziesiątych było jednym z najsilniej zanieczyszczonych jezior w Polsce. W ostatnich 

kilkunastu latach poddano go zabiegom rekultywacyjnym. Obecnie, pod względem chruścików, 

jest to jedno z najbogatszych faunistycznie jezior. Charakterystyczne jest, że w jeziorze tym 

stwierdzono stosunkowo duży udział gatunków nietypowych dla jezior – gatunków rzecznych i 

strumieniowych. Potwierdzają to wyższe wartości wskaźnika Wns niż Wni (Tab. 8).  

W Jez. Długim stwierdzono także wyjątkową zmienność morfologiczną larw Mystacides azurea 

(Pietrzak i Czachorowski 2003). Fakty te świadczą nie tylko o skuteczności podjętej 

rekultywacji, ale prawdopodobnie również o zachodzących procesach renaturalizacji i 

rekolonizacji fauny. Fauna chruścików Jez. Długiego została dokładniej omówiona w pracy 

Pietrzaka i Czachorowskiego (2004). 

Stosunkowo szerokie rozprzestrzenienie gatunków jeziornych nie jest zaskakujące. Fauna 

jeziorna, zwłaszcza związana z litoralem jezior cechuje się dość dużą eurytopowością i 

dyspersyjnością (Czachorowski 1998b). Faunę litoralu jezior cechuje podobieństwo do fauny 

drobnozbiornikowej, co znalazło potwierdzenie w uzyskanych wynikach. 

Wydaje się, że ekosystemy jezior, jako zbiorniki lenityczne, są silniej narażone na 

zanieczyszczenia niż rzeki. Jednocześnie jednak rozprzestrzenienie gatunków jeziornych 

wskazuje, że gatunki te znajdują środowiska zastępcze w innych typach zbiorników – drobnych 

zbiornikach, rzekach. Można więc spodziewać się, że nawet w przypadku zniszczenia ich 

naturalnych siedlisk będą w stanie utrzymywać się w krajobrazie zurbanizowanym. Drobne 

zbiorniki i rzeki mogą pełnić rolę refugiów fauny jeziornej, co może mieć szczególne znaczenie 

przy próbach rekultywacji jezior. 

 

Rowy melioracyjne 

Rowy melioracyjne są środowiskami bardzo różnorodnymi. Mogą mieć charakter drobnych 

zbiorników lub niewielkich strumieni. Dlatego część rowów melioracyjnych potraktowano i 

omówiono jako drobne zbiorniki, natomiast drugą część jako strumienie. 
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Drobne zbiorniki i fauna drobnozbiornikowa 

Jest to najtrudniejsza do scharakteryzowania grupa zbiorników. Drobne zbiorniki są 

niezwykle różnorodnymi siedliskami. Znajdują się wśród nich zbiorniki trwałe, okresowe, 

wysychające raz na kilka lat, zbiorniki o brzegach zadrzewionych, porośniętych szuwarem lub 

bez typowej roślinności wodnej. Utrudnia to klasyfikację i wszelkie uogólnienia. Do grupy tej 

zaliczono także tą część rowów melioracyjnych, które miały charakter różnorodnych, drobnych 

zbiorników. Owa różnorodność znalazła swoje odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach. 

Drobne zbiorniki znajdują się zarówno w grupie zbiorników o najbogatszej i najbardziej 

różnorodnej faunie w badanych miastach, np. złocienieckie glinianki lub „Relaks 1”, jak i  

w grupie zbiorników najuboższych pod tym względem, np. drobny zbiornik przy ul. 

Połczyńskiej lub drobne zbiorniki Pieczewa. Obok drobnych zbiorników i rowów zasiedlonych 

przez faunę o bardzo wysokich współczynnikach naturalności są też zbiorniki o faunie najmniej 

specyficznej spośród wszystkich badanych zbiorników (Tab. 5, 8). 

Próbując jednak uogólnić, należy stwierdzić, że drobne zbiorniki zasiedlała fauna bogata i 

różnorodna gatunkowo. Fauna zbiorników okresowych była wysoce specyficzna dla tych 

środowisk, o czym świadczą współczynniki naturalności (Tab. 5, 8). Gatunki występujące w 

drobnych zbiornikach wyodrębniały się w grupy współwystępujących gatunków, jednak z uwagi 

na dużą różnorodność było to najczęściej kilka grup, często skupiających niewielką liczbę 

gatunków (Ryc. 11, 17, 20). Gatunki związane z wodami okresowymi najliczniej występowały w 

drobnych zbiornikach i rowach, jednak stosunkowo liczne były również w innych typach wód, 

zwłaszcza w jeziorach (Tab. 6, ryc. 10, 15). Biorąc pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie 

gatunków z wód okresowych, to drobne zbiorniki, zwłaszcza okresowe, stosunkowo wyraźnie 

wyodrębniały się pod względem faunistycznym (Ryc. 12, 13, 18, 19, 21, 22). W obu miastach, w 

drobnych zbiornikach miast stwierdzono gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem (Tab. 4, 7). 

Warto nieco szerzej omówić drobny zbiornik przy ul. Sielskiej. Jest to antropogeniczny 

zbiornik na wodę deszczową, który poddawany jest permanentnym zaburzeniom. Co roku lub co 

dwa lata ze zbiornika tego usuwana jest roślinność brzegowa, osady denne oraz 

wypompowywana jest woda. Zgodnie z oczekiwaniami zbiornik ten zasiedla bardzo uboga fauna 

chruścików. Jednak właśnie w tym zbiorniku stwierdzono Agrypnia picta – gatunek uznany 

przez Szczęsnego (2002) za prawdopodobnie wymarły na terenie naszego kraju. Trudno wskazać 

jednoznacznie, skąd ten gatunek pochodzi. Najbliższe stwierdzone stanowiska tego gatunku to 

Jez. Długie i Jez. Czarne. Gatunki z rodziny z rodziny Phryganeidae, należą jednak do gatunków 

dobrze latających, dlatego nie można wykluczyć innych możliwości. Przykład ten pokazuje, że 

nawet tak „nieatrakcyjne” drobne zbiorniki mogą pełnić ważną rolę w krajobrazie. Podobny 
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przykład podaje Cempulik (2001) pisząc o Żabich Dołach – sztucznych zbiornikach na 

obrzeżach Bytomia i Chorzowa, które stały się cennymi przyrodniczo siedliskami. 

Szerokie rozprzestrzenienie gatunków typowych dla wód okresowych jest zjawiskiem 

typowym. Z uwagi na efemeryczność siedlisk rozrodu gatunki te posiadają najlepsze zdolności 

dyspersyjne spośród wszystkich Trichoptera (Wiberg-Larsen 1997). 

Uzyskane wyniki wskazują na ważną rolę drobnych zbiorników w krajobrazie. Zamieszkuje 

je stosunkowo bogata i różnorodna fauna, często gatunki rzadkie i zagrożone. Jak już wcześniej 

napisano drobne zbiorniki mogą pełnić rolę refugiów dla gatunków jeziornych. Jednocześnie 

jednak wydaje się, że niewielkie zbiorniki, w których duże znaczenie ma strefa brzegowa, są 

szczególnie podatne na zniszczenie. Świadczyć o tym może omówiona wcześniej zależność 

występowania larw Limnephilus od antropopresji na brzeg zbiornika. Analiza mapy Olsztyna 

(Ryc. 2) pokazuje, że badane drobne zbiorniki znajdowały się głównie na obrzeżach miasta. 

Wynika to z niszczenia tych siedlisk wraz z postępującą urbanizacją. Jak wskazuje historia 

Złocieńca i Olsztyna rozbudowa infrastruktury miejskiej wiąże się najczęściej z osuszaniem 

mokradeł i zasypywaniem drobnych zbiorników (Achremczyk i Ogrodziński 2003, Gasztold i 

Lindmajer 1985, Wakar 1997). Za przykłady posłużyć mogą drobne zbiorniki przy 

ul. Żołnierskiej, które znajdują na trasie planowanej ulicy i w przyszłości zostaną zasypane lub 

stawy, które zostały zasypane w trakcie modernizacji ul. Sielskiej w 2003 r. Drobne zbiorniki 

zachowują się więc głównie na terenach podmiejskich o charakterze porolnym (okolice 

jez. Skanda), leśnym (Las Miejski, Pieczewo) oraz na  terenach parkowych. Przy czym parki, 

zwłaszcza w centrach miast, są obszarami pielęgnowanymi i zachowują się na nich raczej 

zbiorniki o charakterze trwałym. Wszelkie mokradła są zazwyczaj również w parkach osuszane i 

zasypywane. Zbiorniki astatyczne mogą więc najczęściej występować tylko na terenach o 

charakterze „nieużytków”. Najlepiej zachowują się na terenach leśnych, które są ich naturalnym 

środowiskiem. Drobne zbiorniki są więc środowiskami stosunkowo silnie narażonymi na 

zniszczenie w środowisku zurbanizowanym. Pomimo więc, że zasiedla je bogata i cenna fauna, 

to jest to fauna zagrożona w krajobrazie zurbanizowanym. Gatunki drobnozbiornikowe 

występują głównie na obrzeżach miast, a do centrum docierają dzięki dużym zdolnościom 

migracyjnym. 

Rozmieszczenie siedliskowe gatunków typowych dla wód okresowych wskazuje jednak, że 

w razie zniszczenia ich naturalnych środowisk, mogą one znaleźć siedliska o charakterze 

refugiów w innych środowiskach: jeziorach, rzekach i strumieniach. Ponieważ z reguły są to 

jednocześnie gatunki dobrze migrujące, są w stanie stosunkowo szybko kolonizować nawet 

nowopowstałe zbiorniki, o czym świadczy przypadek zbiornika przy ul. Sielskiej. 
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Strumienie i fauna strumieni 

Fauna zasiedlająca strumienie badanych miast była najbardziej zdegradowana spośród 

wszystkich analizowanych typów zbiorników. Fauna strumieni była najuboższa i najmniej 

różnorodna gatunkowo. Często była to fauna mało specyficzna dla tego typu siedlisk (Tab. 5, 8). 

W żadnym strumieniu nie stwierdzono gatunków rzadkich i zagrożonych (Tab. 4, 7). Gatunki 

współwystępujące w strumieniach wyodrębniały się bardzo słabo a jeżeli już, to związane były z 

pojedynczymi strumieniami (Ryc. 11, 17, 20). Fauna typowo strumieniowa była najsłabiej 

związana z typowymi dla siebie siedliskami spośród wszystkich badanych pod tym względem 

grup gatunków. Gatunki typowo strumieniowe występowały licznie we wszystkich typach 

zbiorników, a w Złocieńcu były nawet liczniejsze w rzekach niż w strumieniach (Tab. 6, ryc. 10, 

16). Znalazło to odbicie w składzie faunistycznym larw chruścików – na terenie badanych miast 

strumienie niemal w ogóle nie wyodrębniały się pod względem faunistycznym (Ryc. 12, 13, 18, 

19, 21, 22), natomiast spośród strumieni miejskich i pozamiejskich wyodrębniały się miejskie 

strumienie o najmniej typowej faunie (Ryc. 30, 31). 

Wydaje się, że ten ogólny obraz fauny strumieniowej badanych miast wynikał z silnego 

przekształcenia większości strumieni. Część badanych strumieni płynęła nawet w wykopanych 

rowach i można byłoby traktować je jako rowy melioracyjne (strumienie w Złocieńcu, nad jez. 

Skanda). Trudno jednak ocenić, czy cieki te powstały dopiero po wykopaniu rowu, czy też są to 

zmeliorowane strumienie naturalne. Utrzymanie drożności zmeliorowanego cieku wiąże się z 

całkowitym zniszczeniem strefy brzegowej, siedlisk dennych oraz roślinności wodnej. Wyniki 

korelacji pokazały, że dla gatunków strumieniowych występujących w strumieniach największe 

znaczenie miał stopień przekształcenia strefy brzegowej (Tab. 17). Wydaje się więc, że 

korzystniejsze dla fauny warunki panowały w ciekach rzadko lub wcale nie poddawanych 

zabiegom melioracyjnym.  

Fauna strumieni znajdujących się pod najsłabszą antropopresją  prezentowała się 

stosunkowo dobrze. Dla przykładu strumień wpływający do jez. Rakowo Małe znajdujący się w 

naturalnym otoczeniu na skraju Złocieńca zasiedlała fauna o najwyższych współczynnikach 

naturalności spośród wszystkich badanych zbiorników (Tab. 5). Stosunkowo specyficzna fauna 

zasiedlała również strumienie w Lesie Miejskim i strumień nad Skandą (Tab. 8). 

Skrajnym przykładem zdegradowanych cieków są dwa strumienie wypływające ze 

Złocienieckich jezior – jez. Rakowo Duże oraz jez. Maleszewo. Strumień wypływający z 

jez. Rakowo Duże zanieczyszczany był ściekami z pobliskiej stolarni i wodą z kolektorów 

deszczowych, w dodatku co jakiś czas go bagrowano, usuwano roślinnośc i odcinano dopływ 

wody z jeziora. Drugi ze strumieni odprowadzał natomiast wodę z silnie zeutrofizowanego jez. 

Maleszewo. Oba strumienie zasiedlała mało różnorodna i nietypowa fauna (Tab. 5). 
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Bardzo ciekawe jest szerokie rozprzestrzenienie gatunków typowo strumieniowych. 

Występowanie tych gatunków w rzekach nie budzi dużego zdziwienia, jednak one całkiem 

licznie zasiedlały także drobne zbiorniki i jeziora. Wyniki analizowanych wcześniej korelacji 

(Tab. 17) pokazują, że wzrost antropopresji wywołuje spadek liczby gatunków i różnorodności 

gatunków typowych dla strumieni. Potwierdziły to także wyniki analizy podobieństw 

faunistycznych (Ryc. 12, 13, 18, 19, 21, 22, 31, 32). Wydaje się, że jest to zjawisko nietypowe. 

Być może wynika ono z faktu, że strumienie miejskie są szczególnie narażone na zniszczenie. 

Ponieważ są to niewielkie cieki, to stosunkowo łatwo jest je zniszczyć przez melioracje lub 

doprowadzanie nawet małej ilości zanieczyszczeń. Podobnie jak drobne zbiorniki, wiele 

strumieni jest zasypywanych w trakcie rozbudowy miasta. Ich ślady są w dzisiejszym terenie 

ledwo widoczne (np. zbiornik „Relaks 1” i „Relaks 2”) a informacje o ich przebiegu znaleźć 

można na starych mapach. Na dawnych mapach Olsztyna znaleźć można szereg nie 

występujących już strumieni, np. liczne dopływy Łyny: wypływ z nieistniejącego już 

jez. Fajferek, strumienie w Śródmieściu i na Zatorzu (Achremczyk i Ogrodziński 2003). Być 

może więc w wyniku zniszczenia naturalnych siedlisk gatunki strumieniowe zmuszone są do 

szukania siedlisk zastępczych. Tym bardziej, że wiele gatunków związanych ze źródliskami i 

strumieniami cechuje się niską dyspersyjnością (Wiberg-Larsen 1997). Bardzo ciekawe jest 

także jak długo trwa obserwowana sytuacja. Czy gatunki typowo strumieniowe są w stanie 

utrzymać się trwale w nietypowych dla siebie środowiskach, czy jest to sytuacja przejściowa i 

gatunki te po pewnym czasie znikną z tych siedlisk. Tym nie mniej otrzymane wyniki mogą 

wskazywać na dużą plastyczność gatunków strumieniowych i na istnienie siedlisk, które mogą 

pełnić rolę refugiów dla tej fauny. 

Podsumowując uzyskane wyniki stwierdzić należy, że strumienie na terenach miejskich są 

środowiskami silnie narażonymi na zniszczenie. Wynika to najprawdopodobniej z ich 

niewielkich rozmiarów, przez co nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą powodować 

stosunkowo duże zaburzenia, w dodatku łatwo jest je zasypać lub zmeliorować. Uzyskane 

wyniki wskazują, że zmeliorowane cieki nie są środowiskami, w których zachowuje się typowa 

fauna strumieniowa. Wydaje się, jednak że gatunki strumieniowe mogą znaleźć refugia w innych 

typach zbiorników. 

 

Wody dystroficzne i związana z nimi fauna 

W żadnym z badanych zbiorników nie stwierdzono fauny typowej dla wód dystroficznych 

(Ryc. 10, 16). Gatunki typowe dla tych wód występowały pojedynczo we wszystkich typach 

zbiorników, najliczniej w stawach i jeziorach (Tab. 6). Nigdzie nie były jednak na tyle liczne by 

powiedzieć, że fauna zbiornika ma charakter dystroficzny. Jedynie w niektórych leśnych 
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zbiornikach w Lesie Miejskim (Las Miejski 1, Las Miejski 2, Las Miejski 3) wartości 

współczynników naturalności dla wód dystroficznych były nieco wyższe (Ryc. 16). Ponadto w 

Złocieńcu wyodrębniło się zgrupowanie gatunków związanych z wodami dystroficznymi 

(Ryc. 11), które zasiedlały rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej. 

Bardzo mała liczba i liczebność tych gatunków w zebranym materiale nie jest 

zaskoczeniem, bo wody dystroficzne i torfowiska wysokie praktycznie nie występują na terenie 

badanych miast. W Złocieńcu, w granicach miasta nie ma tego typu zbiorników. W Olsztynie 

natomiast są nieliczne i znajdują się na skraju miasta – torfowiska w dzielnicy Pieczewo, 

rezerwat torfowiskowy Redykajny. W dzielnicy Pieczewo torfowiska są zniszczone w wyniku 

melioracji i wydobycia torfu. Dane o chruścikach tych zbiorników świadczą o silnej degradacji 

fauny torfowiskowej. Uzyskane wyniki wskazują, że w niektórych zbiornikach leśnych (Las 

Miejski) i rowach melioracyjnych (rów przy ul. Połczyńskiej) mogą zachować się pojedyncze 

elementy fauny wód dystroficznych i torfowiskowych. Natomiast w żadnym z badanych 

zbiorników nie stwierdzono fauny w całości typowej dla takich środowisk. 

Wydaje się, że torfowiska wysokie i związane z nimi zbiorniki były typowym elementem 

pierwotnych, leśnych krajobrazów omawianych terenów. Faunę występującą w tych 

środowiskach można więc traktować jako element pierwotnego krajobrazu. Jak wskazują 

uzyskane wyniki, na terenie badanych miast zachowały się tylko pojedyncze gatunki związane z 

tymi siedliskami.  

Generalnie torfowiska i zbiorniki dystroficzne są środowiskami wrażliwymi i narażonymi na 

zniszczenia. Są to środowiska zagrożone w skali naszego regionu geograficznego (Ilnicki 2002). 

Nie sprzyjają im zmiany klimatyczne i intensywna gospodarka. Bez wątpienia torfowiska 

wysokie i zbiorniki dystroficzne są najbardziej zagrożonymi i najszybciej niszczonymi 

środowiskami w krajobrazach antropogenicznych. 

 

Podsumowując analizę rozmieszczenia siedliskowego chruścików stwierdzić należy, że na 

różne typy wód i ich faunę działa niejednorodna presja urbanizacyjna. W krajobrazach 

zurbanizowanych szczególnie narażone na zniszczenia są środowiska wrażliwe, zagrożone w 

skali całego regionu geograficznego (torfowiska, zbiorniki dystroficzne) oraz zbiorniki 

niewielkich rozmiarów (drobne zbiorniki, strumienie). Wydaje się, że najbardziej zagrożone są 

torfowiska i śródleśne wody dystroficzne. Dlatego wszelkie tego typu środowiska zachowane na 

terenie miasta zasługują na najwyższą troskę, tym bardziej, że nie stwierdzono środowisk 

zastępczych dla fauny związanej z wodami dystroficznymi. W przypadku strumieni i drobnych 

zbiorników problemem są ich niewielkie rozmiary. Z tego względu nawet pozornie niewielkie 
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zmiany mogą mieć stosunkowo duże konsekwencje. Poza tym niewielkie zbiorniki łatwo jest 

zmeliorować lub zasypać w wyniku nieprzemyślanych decyzji. 

W przypadku fauny związanej z większością typów zbiorników znaleziono środowiska o 

charakterze refugiów. Świadczy to o plastyczności fauny, dzięki której jest ona w stanie do 

pewnego stopnia niwelować negatywne wpływy urbanizacji i zachowuje zdolności do 

regeneracji gdy pojawią się sprzyjające warunki środowiska. 

 

4.3. Porównanie badanych miast 

Ponieważ  badania prowadzono w dwóch miastach różniących się wielkością, pojawiła się 

ciekawa możliwości porównania fauny dużego i małego miasta, choć nie było to głównym celem 

pracy. Jak już zaznaczono we wstępie, dotychczasowe badania nad fauną miast skupiały się 

głównie na dużych ośrodkach miejskich. Tymczasem mniejsze miejscowości, jak Złocieniec, 

znajdują się jak gdyby na „wcześniejszym” etapie urbanizacji i dostarczyć mogą informacji 

przydatnych do odtworzenia historii zmian środowiska pod wpływem urbanizacji. Intuicyjnie na 

terenie większych miast oczekujemy silniejszej antropopresji, większych zmian środowiska i 

większej degradacji fauny. Na podstawie uzyskanych wyników można pokusić się o weryfikację 

tej hipotezy. 

Zaobserwowane różnice w faunie obu miast interpretować możemy jako wynik różnic w 

sieci hydrograficznej miast. Analiza struktury dominacji uwidacznia, że Złocieniec 

zdominowany był bardziej przez faunę rzeczną, natomiast Olsztyn przez faunę związaną z 

drobnymi zbiornikami i jeziorami (Ryc. 8, 9, 14). Na terenie Olsztyna badano więcej typów 

zbiorników (Tab. 9) i były one bardziej różnorodne niż w Złocieńcu, zwłaszcza drobne zbiorniki. 

Znalazło to odbicie w większej liczbie gatunków stwierdzonych w Olsztynie i w niższej 

frekwencji i większej liczbie najczęściej stwierdzanych w tym mieście gatunków (Tab. 4, 7). 

Wydaje się więc, że różnice w liczbie gatunków, strukturze dominacji i frekwencji związane 

były raczej z bogactwem zbiorników wodnych a nie z wielkością miasta. 

Gdyby badane miasta różniły się istotnie warunkami środowiska, powinno to znaleźć 

odzwierciedlenie w podobieństwach faunistycznych. Tymczasem przeprowadzone analizy nie 

wykazały takich zależności. W analizie podobieństw w ujęciu jakościowym i ilościowym 

wyodrębniały się grupy złożone ze zbiorników z obu miast, co wskazuje, że na grupowanie 

zbiorników wpływał raczej typ siedliska a nie miasto, w którym się znajdowały (Ryc. 21, 22). 

Podobne wyniki dała analiza współwystępowania gatunków, które wyodrębniały się raczej ze 

względu na typ zbiornika a nie badane miasto. Jedynie w przypadku rzek wyodrębniły się dwa 

odrębne zgrupowania gatunków, co świadczy o różnicach między rzekami obu miast (Ryc. 20). 
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Generalnie w obu miastach podobnie kształtowała się także różnorodność i specyficzność 

fauny  – podobne typy wód były najbogatsze i najuboższe gatunkowo (Tab. 5, 8). Podobnie 

wyglądało też rozmieszczenie siedliskowe gatunków związanych z różnymi typami wód (Tab. 6) 

oraz wartości współczynników naturalności wyliczonych dla różnych typów wód (Tab. 5, 8,  

ryc. 10, 15, 16). Wydaje się jedynie, że złocienieckie strumienie były bardziej zdegradowane niż 

olsztyńskie. W obu miastach znaleziono również podobną ilość gatunków rzadkich (Tab. 4, 7). 

Wyniki przeprowadzonych analiz nie wskazują więc, aby fauna dużego miasta była bardziej 

zdegradowana niż fauna niewielkiej miejscowości. Pod wieloma względami fauny obu miast 

były podobne, natomiast różnice wynikały prawdopodobnie z różnic w sieci hydrograficznej 

miast. Być może więc wielkość miasta nie ma istotnego wpływu na stan znajdujących się na jego 

terenie wód. 

Zauważono natomiast różnice między stopniem zurbanizowania otoczenia zbiorników 

wodnych Olsztyna i Złocieńca. Uzyskane wyniki wskazują, że otoczenie zbiorników na terenie 

Złocieńca było silniej zurbanizowane niż zbiorników olsztyńskich (Tab. 2, 10). Ponadto różnice 

między urbanizacją otoczenia złocienieckich zbiorników były mniejsze niż w Olsztynie. 

Prawdopodobnie tym tłumaczyć należy, że w Olsztynie zaobserwowano korelacje między typem 

zbiornika a urbanizacją, natomiast w Złocieńcu nie zanotowano takich zależności (Tab. 10).. 

Zaobserwowana zależność między urbanizacją a badanym miastem jest ciekawa i powstaje 

pytanie, czy większa urbanizacja otoczenia zbiorników może być cechą mniejszych 

miejscowości. Prawdopodobnie tak. Tereny podmiejskie małych miast są mniejsze i znajdują się 

bliżej centrum niż w przypadku dużych miast. Niewielkie miejscowości wydają się być także 

bardziej zwarte niż duże miasta. Wynikać to może z historii rozwoju miast. Średniowieczne 

miasta, opasane murami obronnymi stanowiły bardzo zwartą zabudowę. Należy się spodziewać, 

że na terenie dawnych miast nie zachowywało się wiele elementów naturalnej przyrody. Jeżeli 

znajdowały się tam zbiorniki wodne, to poddawane były bardzo silnej antropopresji. Za przykład 

posłużyć mogą olsztyńskie „stawy zarazy” (Wakar 1997).  

Wydaje się, że dzisiejsze niewielkie miejscowości pod wieloma względami przypominają 

dawne, średniowieczne miasta. Ich rozwój następował wolno, najczęściej po ostatniej wojnie 

światowej, i polegał na stopniowym zwiększaniu trwałej zabudowy w kierunku przedmieść 

miasta. Z tego powodu w miastach tych występuje zwarte centrum otoczone przez tereny o 

charakterze podmiejskim. W taki sposób rozwijał się Złocieniec, który dynamicznie zwiększył 

swoją powierzchnię dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku (Gasztold i Lindmajer 1985). 

Duże miasta rozwijały się w odmienny sposób. Ich rozwój, zwłaszcza po drugiej wojnie 

światowej, był znacznie szybszy i wiązał się z włączaniem do obszaru miasta mniejszych 

miejscowości, które stawały się jego dzielnicami, np. szczecińskie Dąbie, olsztyńskie Dajtki czy 

 



- 165 - 

bydgoski Fordon.  Jak zauważa Cempulik (2001) w dzisiejszych miastach najszybciej rozwijają 

się suburbia. Dlatego, duże miasto jest charakterystyczną mozaiką obszarów silnie 

zurbanizowanych (dawne miejscowości), które przeplatają się z obszarami przekształconymi 

stosunkowo słabo. Takim miastem jest Olsztyn, który praktycznie do XIX pozostawał w niemal 

średniowiecznych granicach i otoczony był obszarami rolniczymi. Silny rozwój miasta nastąpił 

dopiero w XIX w. a później w drugiej połowie XX w. Wiązało się to z tworzeniem nowych 

osiedli i  włączaniem w granice miasta okolicznych miejscowości, takich jak Dajtki, Gutkowo 

czy Jaroty (Achremczyk i Ogrodziński 2003, Piechocki 1995, Wakar 1997). Między nowymi, 

stosunkowo silnie zurbanizowanymi dzielnicami pozostawały słabo zurbanizowane tereny 

porolne. Mozaikowatość terenu zwiększał dodatkowo fakt, że w bezpośredniej okolicy miasta 

następował zanik rolnictwa a wzrastała lesistość. 

Obszary w granicach dużych miast mogą więc być bardziej różnorodne w porównaniu z 

niewielkimi miejscowościami, a w ich wnętrzu zachować się mogą stosunkowo naturalne tereny 

i zbiorniki wodne. Opisywaną sytuację dobrze obrazuje porównanie urbanizacji wyrażonej 

gęstością dróg Złocieńca i Olsztyna ryc. 33. W dodatku, jak wskazują doświadczenia władz 

Ełku, mieszkańcy mniejszych miejscowości często nie są zainteresowani zachowaniem i 

wprowadzaniem terenów zielonych na terenie miasta (Czachorowski – informacja ustna). 

Przyczyna jest bardzo prosta – w małym mieście nawet z centrum można szybko wydostać się 

poza miasto. 

 

 

 – 0 – 0,1 km/km2 
 – 0,11 – 3 km/km2 
 – 3,1 – 8 km/km2 

 – powyżej 8 km/km2 

 
Ryc. 33. Gęstość dróg w Olsztynie (A) i Złocieńcu (B). 
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Podsumowując stwierdzić należy, że uzyskane wyniki nie wskazują, by duże miasto silniej 

oddziaływało na trichopterofaunę niż niewielka miejscowość. Wręcz przeciwnie, większy i 

bardziej różnorodny obszar powodują, że w granicach większych miast może zachować się duża 

różnorodność środowisk, co z kolei może stwarzać warunki dla egzystencji dużej liczby 

gatunków. 

 

4.4. Uwagi o wykorzystanych współczynnikach urbanizacji i 
różnorodności fauny 

Choć nie było to głównym celem pracy i nie prowadzono szczegółowych analiz w tym 

kierunku, to warto skomentować użyte współczynniki różnorodności fauny oraz przyjęte 

wskaźniki urbanizacji. Ułatwi to dobór metod w przyszłych badaniach nad fauną miast. 

 

Współczynnik Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta (PIE.) 

Do określenia różnorodności gatunkowej fauny chruścików zastosowano współczynnik 

Shannona-Wavera (H’) i Hurlberta (PIE). Współczynnik PIE jest mniej wrażliwy na obecność 

gatunków o małych liczebnościach, dlatego można było oczekiwać, że różnice między 

porównywanymi układami będą mniejsze i jego zastosowanie ujawni mniej korelacji niż w 

przypadku w przypadku współczynnika Shannona-Weavera (H’). 

Jednak uzyskane wyniki wskazują, że w zasadzie nie ma większego znaczenia, który ze 

współczynników zostanie zastosowany. Oba współczynniki dały bardzo podobny obraz 

różnorodności poszczególnych zbiorników i typów wód (Tab. 5, 8). 

Również w przypadku analizy współczynnika korelacji Spearman’a okazało się, że oba 

współczynniki zachowują się podobnie (Tab. 11 - 17). Wartości współczynników korelacji były 

zawsze były bardzo zbliżone. Zdarzało się, że w przypadkach, gdy korelacje znajdowały się na 

granicy istotności statystycznej, jeden ze współczynników korelował istotnie, natomiast drugi 

nie. Nie były to jednak sytuacje częste i zawsze dotyczyły zależności na granicy istotności 

statystycznej. 

Uzyskane wyniki pokazują więc, że nie ma sensu stosować w pracy jednocześnie obu 

współczynników. Najwygodniej jest zdecydować się na jeden i konsekwentnie go stosować. 

 

Wskaźniki urbanizacji 

Jako wskaźniki presji urbanizacyjnej zastosowano długość ulic na kilometr kwadratowy, 

udział powierzchni zurbanizowanej w strefie otaczającej zbiornik, współczynnik urbanizacji (U), 

subiektywną ocenę urbanizacji otoczenia oraz ocenę antropopresji na brzeg zbiornika. 
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Część wskaźników - długość ulic na kilometr kwadratowy, udział powierzchni 

zurbanizowanej w strefie otaczającej zbiornik, współczynnik urbanizacji (U), oparta jest na 

analizie kartograficznej badanego terenu i jest próbą obiektywizacji oceny. Pozostałe dwa 

wskaźniki – ocena urbanizacji otoczenia i antropopresji na brzeg zbiornika, są ocenami 

subiektywnymi. 

W pewnym sensie, o przydatności zastosowanych wskaźników świadczyć może liczba 

korelacji jakie znaleziono przy użyciu każdego z nich. Wynik takiego zestawienia 

zaprezentowano w tabeli poniżej (Tab. 24). 

 

Tab. 24. Liczba istotnych statystycznie korelacji ujawnionych przy zastosowaniu różnych 
wskaźników urbanizacji. 
1 – długość ulic na km2 w strefie 0,5 km od brzegów zbiornika, 2 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,5 km wokół zbiornika, 3 – współczynnik urbanizacji U0,5,  
4 – długość ulic na km2 w strefie 0,25 km od brzegów zbiornika, 5 – udział powierzchni 
zurbanizowanej w strefie 0,25 km wokół zbiornika,  6 – współczynnik urbanizacji U0,25,  
7 –ocena urbanizacji otoczenia, 8 – antropopresja na brzeg zbiornika. 

 
Współczynnik 1 2 3 4 5 6 7 8 

Liczba ujawnionych korelacji 21 28 26 32 38 35 26 28 

 

Z podsumowania wynika, że spośród zobiektywizowanych wskaźników najgorzej sprawdza 

się gęstość dróg, natomiast najwięcej korelacji zaobserwowano analizując udział powierzchni 

zurbanizowanej. Liczba ujawnionych korelacji wskazuje również, że większe znaczenie ma 

bliższe otoczenie zbiornika. 

Nie wydaje się, by subiektywne oceny sprawdzały się gorzej od ocen obiektywnych. Pełne 

porównanie tych ocen nie jest jednak możliwe bo dotyczą innych cech środowiska. Oceny 

subiektywne dotyczą bezpośredniego otoczenia zbiornika i cech, których nie da się odczytać z 

mapy (zmiany w strefie brzegowej, zmiany powstałe stosunkowo niedawno). Jak pokazuje 

przykład larw z rodzaju Limnephilus (Tab. 14) lub gatunków strumieniowych (Tab. 17) oceny 

subiektywne mogą sprawdzać się lepiej niż wskaźniki zobiektywizowane. 

Podsumowując można więc stwierdzić, że spośród zobiektywizowanych wskaźników 

urbanizacji najlepiej sprawdza się określenie udziału powierzchni zurbanizowanej w otoczeniu 

zbiornika, przy czym uwzględnienie obszaru w promieniu 0,5 km wokół zbiornika daje słabsze 

rezultaty niż uwzględnienie obszaru w promieniu ok. 0,25 km. Obok ocen zobiektywizowanych 

warto jest dodatkowo stosować oparte na obserwacjach terenowych oceny bezpośredniego 

otoczenia zbiornika. W niektórych przypadkach oceny te mogą sprawdzać się lepiej niż oceny 

obiektywne. 
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4.5. Podsumowanie i wnioski 

• 

− 

− 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Badania chruścików w Olsztynie i Złocieńcu potwierdziły, że urbanizacja wpływa różnie na 

różne gatunki i grupy gatunków. Reakcja zależy nie tylko od cech środowiska, ale także od 

indywidualnych cech gatunkowych. 

 Na poziomie rzędu i w przypadku większej części gatunków nie zaobserwowano 

zależności między stopniem urbanizacji a trichopterofauną: 

nie występowały istotne różnice między liczbą gatunków, różnorodnością gatunkową 

i specyficznością fauny badanych miast i obszarów pozamiejskich, 

nie stwierdzono zależności między liczebnością, liczbą gatunków, różnorodnością 

gatunkową i specyficznością fauny a presją urbanizacyjną na terenie badanych miast. 

 Stwierdzono stosunkowo silną, pozytywną zależność między wzrastającą urbanizacją a 

liczebnością, liczbą gatunków, różnorodnością i specyficznością larw Hydropsychidae. 

 Zaobserwowano słaby, negatywny wpływ urbanizacji i przekształceń strefy brzegowej 

zbiorników na liczebność, liczbę gatunków, różnorodność i specyficzność larw z rodzaju 

Limnephilus sp. 

 Prawdopodobnie wzrost urbanizacji wywoływał spadek liczby gatunków i różnorodności 

gatunków typowych dla strumieni oraz zmiany w ich rozmieszczeniu siedliskowym. 

Według klasyfikacji form synantropijnych (Pisarski i Trojan 1976) chruściki w większości 

należałoby zaliczyć do kategorii synantropów pozornych, natomiast rodzinę 

Hydropsychidae, a w szczególności Hydropsych angustipennis i Hydropsyche pellucidula, do 

kategorii półsynantropów. 

Być może w przypadku dużej części gatunków chruścików warunki środowiskowe 

krajobrazów zurbanizowanych nie różnią się istotnie od otaczających je terenów, które 

również są przekształcone antropogenicznie. 

Prawdopodobnie miasta stanowią pułapkę świetlno-termiczną, w którą zwabiane są imagines 

Trichoptera. 

Prawdopodobnie zwiększona ilość zawiesiny w rzekach miast i przyspieszenie nurtu 

zwężonych cieków mogą sprzyjać niektórym filtratorom, np. Hydropsychidae. 

Na terenach miast szczególnie narażone na zniszczenia są środowiska wrażliwe, zagrożone w 

skali całego regionu geograficznego (torfowiska, zbiorniki dystroficzne) oraz zbiorniki 

niewielkich rozmiarów (drobne zbiorniki, strumienie).  

W przypadku fauny związanej z większością typów zbiorników znaleziono środowiska o 

charakterze refugiów. Świadczy to o plastyczności fauny i zdolności do regeneracji w 

sprzyjających warunkach środowiska. 
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Uzyskane wyniki nie wskazują, by duże miasto silniej oddziaływało na trichopterofaunę niż 

niewielka miejscowość. W granicach większych miast może zachować się duża 

różnorodność środowisk, co może stwarzać warunki dla egzystencji dużej liczbie gatunków. 

• 

• 

• 

• 

Uzyskane wyniki pokazują, że nie ma znaczenia czy zastosowany zostanie współczynnik 

Shannona-Weavera (H’) czy Hurlberta (PIE). 

Spośród opracowanych wskaźników urbanizacji najlepiej sprawdza się określenie udziału 

powierzchni zurbanizowanej w bliższym otoczeniu zbiornika. 

W niektórych przypadkach subiektywne oceny, oparte na obserwacjach terenowych mogą 

sprawdzać się lepiej niż oceny obiektywne. 

 

Uzyskane wyniki pozwalają wskazać kolejne obszary badań nad owadami wodnymi miast. 

W przypadku chruścików szczególnie istotne wydają się systematyczne badania obejmujące 

postacie dorosłe. Może to umożliwić odpowiedź na pytanie, czy w mieście znajdują się gatunki, 

które nie rozmnażają się na tym terenie.  

Jak wskazuje przykład larw Hydropsychidae, w badaniach bezkręgowców wodnych należy 

zwrócić większą uwagę na grupy troficzne i funkcjonalne. Natomiast wyniki uzyskane w 

przypadku gatunków strumieniowych pokazują, że w badaniach nad fauną owadów miast, obok 

analizy liczebności i bogactwa gatunkowego, należy zwrócić uwagę także na rozmieszczenie 

siedliskowe poszczególnych gatunków. Ciekawych informacji o rozmieszczeniu, stopniu izolacji 

i pochodzeniu poszczególnych populacji mogłyby dostarczyć badania genetyczne. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie wykazano, by duże miasto oddziaływało na 

chruściki silniej niż małe. Ciekawe byłoby porównanie zależności między urbanizacją a różnymi 

grupami ekologicznymi i troficznymi w miastach różnej wielkości. Badania takie wymagają 

jednak większej ilości danych, które można poddać analizie statystycznej. 

Bardzo potrzebne są badania uwzględniające większą liczbę grup bezkręgowców. Ułatwi to 

pełną analizę wpływu czynników abiotycznych na faunę i umożliwi analizę zależności 

biotycznych. Istotne jest by uzyskane wyniki opierały się na rzetelnie oznaczonych gatunkach. 

Operowanie zgrubnymi oznaczeniami umożliwia wskazanie pewnych ogólnych zależności, nie 

pozwala jednak choćby na wskazanie zmian w składzie gatunkowym, rozmieszczeniu 

siedliskowym czy prawidłowe określenie grup troficznych. Wydaje się, że najwłaściwszym 

rozwiązaniem jest stworzenie grupy specjalistów, pracujących nad fauną owadów terenów 

miejskich. 

 

 



5. STRESZCZENIE 

Urbanizacja to proces młody i gwałtowny w skali geologicznej. Powstanie krajobrazu 

zurbanizowanego prowadzi do poważnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu środowiska. 

Dostosowywanie się (synurbizacja) i funkcjonowanie biocenoz w tych specyficznych 

środowiskach są niezwykle ciekawymi kwestiami. Ich wyjaśnienie ma duże znaczenie 

poznawcze i praktyczne, dlatego obszary miejskie budzą coraz większe zainteresowanie 

ekologów i biologów. Tymczasem wodne bezkręgowce, bardzo ważny element naturalnych 

ekosystemów, są najsłabiej poznaną grupą zwierząt zasiedlających miasta. 

Celem pracy było określenie, jak urbanizacja krajobrazu wpływa na faunę chruścików 

(Trichotpera). Ponadto podjęto próbę wskazania środowisk szczególnie narażonych na 

zniszczenie w trakcie urbanizacji oraz środowisk pełniących rolę refugiów dla różnych grup 

chruścików, a także porównano wpływ urbanizacji na trichopterofaunę dużego i małego miasta. 

W pracy oceniono także przydatność przyjętych wskaźników urbanizacji i różnorodności 

gatunkowej. 

Do badań nad trichopterofauną obszarów miejskich wybrano niewielkie miasto Złocieniec 

(woj. zachodniopomorskie) i miasto wojewódzkie Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). 

Badaniami objęto znajdujące się w granicach miast rzeki, jeziora, stawy, drobne zbiorniki i 

strumienie (Ryc. 1 - 4, fot. 1 -59). 

W Złocieńcu materiał zbierany był od marca 1999 r. do października 2002 r. W Olsztynie 

badania własne prowadzono od maja 2001r. do października 2002 r. Ponadto uwzględniono dane 

archiwalne zebrane przez prof. Czachorowskiego w Olsztynie, w latach 1983 – 2001. 

W Złocieńcu złowiono 4834 larwy chruścików i 12 osobników dorosłych. Z terenu Olsztyna 

pochodzi 8120 larw i 256 imagines Trichoptera (5447 larw i 256 imagines z badań Katedry 

Ekologii i Ochrony Środowiska oraz 2673 larwy z badań własnych). 

Reprezentatywność materiału określono za pomocą kumulatywnych krzywych liczby 

gatunków (Ryc. 5-7). Na podstawie zebranego materiału wyznaczono dominację i frekwencję 

poszczególnych gatunków. Określono różnorodność gatunkową (współczynniki Shannona-

Weavera - H’ i Hurlberta - PIE) oraz specyficzność ekologiczną fauny (współczynniki 

naturalności - Wn). Podobieństwa faunistyczne analizowano w ujęciu jakościowym (formuła 

Jaccarda) i ilościowym (formuła Bray-Curtisa). Współwystępowanie gatunków wyznaczono w 

oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. 

Dla określenia wpływu urbanizacji na faunę chruścików analizowano korelacje między 

urbanizacją otoczenia zbiornika a liczbą gatunków, różnorodnością gatunkową, specyficznością 

siedliskową oraz liczebnością poszczególnych gatunków i grup gatunków. Do analizy 
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wykorzystano współczynnik korelacji Spearman’a (rs). Jako wskaźniki presji urbanizacyjnej 

zastosowano długość ulic na kilometr kwadratowy, udział powierzchni zurbanizowanej w strefie 

otaczającej zbiornik, współczynnik urbanizacji (U), subiektywną ocenę urbanizacji otoczenia 

oraz ocenę antropopresji na brzeg zbiornika. 

Ponadto aby ocenić wpływ urbanizacji, trichopterofaunę badanych miast zestawiono z fauną 

obszarów niezurbanizowanych. Porównywano liczbę gatunków, różnorodność gatunkową i 

specyficzność siedliskową fauny. Do analizy wykorzystano test t-Studenta i współczynnik 

korelacji Spearman’a (rs). Na podstawie danych literaturowych, wyliczono również 

podobieństwa faunistyczne między badanymi miastami i zbiornikami a obszarami pozmiejskimi 

(formuła Jaccarda i zmodyfikowana formuła Bray-Curtisa). 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że urbanizacja wpływa różnie na różne gatunki i grupy 

gatunków. Reakcja zależy nie tylko od cech środowiska, ale także od indywidualnych cech 

gatunkowych. Na poziomie rzędu i w przypadku większej części gatunków nie zaobserwowano 

zależności między stopniem urbanizacji a trichopterofauną. Nie występowały istotne różnice 

między liczbą gatunków, różnorodnością gatunkową i specyficznością fauny badanych miast i 

obszarów pozamiejskich. Nie stwierdzono także zależności między liczebnością, liczbą 

gatunków, różnorodnością gatunkową i specyficznością fauny a presją urbanizacyjną na terenie 

badanych miast. 

Stwierdzono natomiast stosunkowo silną, pozytywną zależność między wzrastającą 

urbanizacją a liczebnością, liczbą gatunków, różnorodnością i specyficznością larw 

Hydropsychidae. Ponadto zaobserwowano słaby, negatywny wpływ urbanizacji i przekształceń 

strefy brzegowej zbiorników na liczebność, liczbę gatunków, różnorodność i specyficzność larw 

z rodzaju Limnephilus sp. Prawdopodobnie wzrost urbanizacji wpływał na spadek liczby 

gatunków i różnorodności gatunków typowych dla strumieni oraz zmiany w ich rozmieszczeniu 

siedliskowym. 

Według klasyfikacji form synantropijnych chruściki w większości należałoby więc zaliczyć 

do kategorii synantropów pozornych, natomiast rodzinę Hydropsychidae do kategorii 

półsynantropów. 

Być może w przypadku dużej części chruścików warunki środowiskowe krajobrazów 

zurbanizowanych nie różnią się istotnie od otaczających je terenów, które również są 

przekształcone antropogenicznie. Ponadto miasta prawdopodobnie stanowią pułapkę świetlno-

termiczną, w którą zwabiane są imagines Trichoptera. Dlatego nie zaobserwowano wpływu 

urbanizacji na znaczną część gatunków i na poziomie rzędu. Zwiększona ilość zawiesiny w 
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rzekach miast i przyspieszenie nurtu zwężonych cieków mogą sprzyjać niektórym filtratorom, 

np. Hydropsychidae. 

Na terenach miast szczególnie narażone na zniszczenia są środowiska wrażliwe, zagrożone w 

skali całego regionu geograficznego (torfowiska, zbiorniki dystroficzne) oraz zbiorniki 

niewielkich rozmiarów (drobne zbiorniki, strumienie). W przypadku fauny związanej z 

większością typów zbiorników znaleziono środowiska o charakterze refugiów. Świadczy to o 

plastyczności fauny i zdolności do jej regeneracji w sprzyjających warunkach środowiska. 

Uzyskane wyniki nie wskazują, by duże miasto silniej oddziaływało na trichopterofaunę niż 

niewielka miejscowość. W granicach większych miast może zachować się duża różnorodność 

środowisk, co może stwarzać warunki dla egzystencji dużej liczbie gatunków. 

Współczynnik Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta (PIE) dawały niemal te same wyniki. Nie 

miało więc znaczenia, który z nich był stosowany. Spośród opracowanych wskaźników 

urbanizacji najlepiej sprawdziło się określenie udziału powierzchni zurbanizowanej w bliższym 

otoczeniu zbiornika. Czasem subiektywne oceny, oparte na obserwacjach terenowych mogą 

sprawdzać się lepiej niż oceny obiektywne. 

 

 



6. SUMMARY 

The urbanization process is a new and rapid phenomenon. The extension of urbanized 

landscape cause serious changes in the structure and functioning of natural environment. 

Synurbization processes and functioning of biocenoses in urbanized landscapes are very 

interesting. These problems are of great theoretical and practical importance. Therefore 

urbanized areas arouse interest of more and more ecologists in last years. Water invertebrates are 

the least known group of urban fauna, but they are crucial elements of ecosystems. 

The aim of this work was to describe how urbanization of a landscape affects caddisflies 

(Trichoptera). Moreover, the most endangered habitats in the city area were determined and the 

urbanization of a big and a small city was compared. Usefulness of the applied indices of 

urbanization and biodiversity was assessed. 

Złocieniec and Olsztyn were chosen as urbanized ares to research towards trichopterofauna 

of urbanized landscapes. Złocieniec is a small city in the region of West Pomerania (north-

western Poland) and Olsztyn is the capital of the Province of Warmia and Mazury (north-eastern 

Poland). Rivers, lakes, ponds, small water bodies and streams inside the borders of the cities 

were examined (Fig. 1 – 4, phot. 1 – 59).  

The materials from Złocieniec were collected by author from March 1999 to December 

2002. Materials from Olsztyn were collected by author form May 2001 to December 2002. 

Additionally, the data collected by prof. Czachorowski in Olsztyn from 1983 to 2001 were used. 

4834 larvae and 12 imagines of caddisflies were collected in Złocieniec and 8120 larvae and 

256 imagines were collected in Olsztyn. Materials from Olsztyn contained 2673 caddis larvae 

collected by author and 5447 larvae and 256 adults collected by prof. Czachorowski. Curves of 

accumulative numbers of species were used for assessment if collected material is representative 

(Fig. 5-7). 

The dominance and frequency of founded species were calculated. The species diversity (the 

Shannon-Waver index and the Hurlbert index) and the habitat specificity of fauna (the naturality 

index) were also calculated. The Bray-Curtis index and the Jaccard index were used to determine 

the similarities of fauna. Concomitance of species was calculated on the basis of the modified 

Bray-Curtis index. 

Correlations between urbanization of water bodies surroundings and the number of species, 

the species diversity and the naturality of fauna were calculated for assessment of the 

urbanization impact. They were calculated for the whole fauna of caddisflies, ecological groups 

and single species. The Spearman correlation coefficient was used. Road density per square 

kilometer, the ratio of urbanized and non-urbanized areas in the vicinity of water bodies, 
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the urbanization coefficient (U), subjective assessment of urbanization and assessment of 

anthropopression on shores were used as urbanization indices. 

Moreover, the fauna of examined cities was compared with fauna of non-urbanized areas 

(data from literature). The number of species, diversity and habitat specificity of the fauna were 

compared. T-Student test and the Spearman correlation coefficient were used for calculations. 

The Jaccard index and modified Bray-Curtis index were used for examination the similarities 

between the fauna of examined cities and that of non-urban areas. 

 

The results showed that urbanization affects various species and groups of species in 

different way. The reaction of the fauna depends not only on its environmental characteristic but 

also on individual features of species. Relations between caddisflies and the urbanization were 

not observed for the whole caddisflies fauna of examined cities and for most of the species. 

There were no significant differences between number of species, diversity and habitat 

specificity of fauna of urbanized and non-urbanized areas. Any relationships between intensity of 

urbanization and abundance, the number of species, the diversity or the habitat specificity of 

fauna inside the examined cities were affirmed. 

However, relatively strong positive relations between urbanization and abundance, number 

of species, diversity and habitat specificity of Hydropsychids larvae were affirmed. A weak 

negative impact of urbanization on abundance, the number of species, diversity and habitat 

specificity of Limnephilus larvae was observed. Moreover, an increase of urbanization intensity 

caused changes in habitat distribution, decrease number of species and diversity of stream 

species. 

According to the classification of synanthropics forms most of the caddisflies should be 

numbered among apparent synanthrops and Hydropyschids among semisynanthrops.  

Probably the conditions of urbanized landscapes do not differ from their surroundings for 

many species of caddisflies because the latter areas are transformed by human activity (e.g. rural 

landscapes). Moreover, the cities can be a temperature- and a light-trap for flying insects. 

Therefore there was no urbanization impact observed on the whole fauna of Trichoptera and on 

the big part of founded species. Increase of amount of suspensions in the urban rivers and 

acceleration of current could play a positive role for some filtrators, e.g. Hydropsychids.  

The most endangered habitats in the city areas are sensitive habitats (fens, dystrophic waters) 

and small-sized waters (small water bodies, streams). Substitute habitats were found there for 

species connected with most types of waters (lakes, rivers, streams, temporary water bodies). It 

showed that fauna of caddisflies is quite plastic and has the ability to regenerate if environmental 

conditions are favorable. 
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The results showed that the larger city (Olsztyn) did not affect caddisflies more strongly that 

the smaller one (Złocieniec). Inside big cities quite a big habitat diversity could be preserved. It 

may be favorable for existence of a large number of species. 

The Shannon-Weaver index (H’) and Hurlbert index (PIE) gave almost the same results. So it 

is not important which index is applied as index of biodiversity. The ratio of urbanized and non-

urbanized areas in the close vicinity of water bodies was the best urbanization indicator. 

Sometimes subjective assessments based on terrain observations could be better than objective 

ones. 
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8. Załączniki 

8.1. Spis tabel 

Tab. 1. Przyjęte współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze) – str. 62. 
Tab. 2. Stopień presji urbanizacyjnej badanych zbiorników oraz kategorie typów wód i siedlisk 

przyjęte w analizie statystycznej – str. 67. 
Tab. 3. Stopień presji urbanizacyjnej na poszczególnych stanowiskach badawczych oraz 

kategorie typów wód i siedlisk przyjęte w analizie statystycznej – str. 68. 
Tab. 4. Chruściki (Trichoptera) złowione na terenie Złocieńca. – str. 74.  
Tab. 5. Liczba gatunków, współczynniki bioróżnorodności: Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta 

(PIE) oraz współczynniki naturalności (Wni, Wns) w różnych typach wód i zbiornikach 
badanych w Złocieńcu. – str. 77.  

Tab. 6. Liczebność i występowanie gatunków typowych dla różnych środowisk w różnych 
typach zbiorników w Złocieńcu i Olsztynie. – str. 79.  

Tab. 7. Chruściki (Trichoptera) złowione na terenie Olsztyna. – str. 86.  
Tab. 8. Liczba gatunków, współczynniki bioróżnorodności: Shannona-Weavera (H’) i Hurlberta 

(PIE) oraz współczynniki naturalności (Wni, Wns) w różnych typach wód i zbiornikach 
badanych w Olsztynie. – str. 91.  

Tab. 9. Typy zbiorników badane w Złocieńcu i Olsztynie. – str. 100.  
Tab. 10. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wartościami wskaźników 

urbanizacji a badanymi miastami, typami zbiorników i charakterem wód (dane własne i 
archiwalne). – str. 110.  

Tab. 11. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników i fauny chruścików Olsztyna i Złocieńca. – str. 111.  

Tab. 12. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między cechami fauny chruścików a 
wskaźnikami urbanizacji i zróżnicowaniem stanowisk w różnych typach badanych 
zbiorników. – str. 112.  

Tab. 13. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między cechami fauny chruścików a 
wskaźnikami urbanizacji i zróżnicowaniem stanowisk w wodach o różnym charakterze. – 
str. 113.  

Tab. 14. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
zbiorników i fauny chruścików z wybranych grup taksonomicznych. – str. 115. 

Tab. 15. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
zbiorników i fauny chruścików z rodziny Hydropsychidae. – str. 117.  

Tab. 16. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością, liczbą gatunków i bioróżnorodnością gatunków 
związanych z różnymi typami wód (uwzględniono wszystkie stanowiska). – str. 119.  

Tab. 17. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością, liczbą gatunków i bioróżnorodnością gatunków 
związanych z różnymi typami wód (uwzględniono wybrane stanowiska). – str. 120.  

Tab. 18. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między wybranymi cechami 
badanych zbiorników a liczebnością wybranych gatunków chruścików. – str. 122.  

Tab. 19. Wartości testu t Studenta dla średnich z logarytmu z liczby gatunków w badanych 
miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). – str. 123. 

Tab. 20. Wartości współczynnika korelacji Spearman’a (rs) między obszarem miejskim a liczbą 
gatunków, bioróżnorodnością i stopniem naturalności fauny chruścików. – str. 123.  

Tab. 21. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika Shannona-Weavera (H’) 
w badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). – str. 124.  

Tab. 22. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika Hurlberta (PIE) w 
badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). – str. 124. 
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Tab. 23. Wartości testu t Studenta dla średnich wartości współczynnika naturalności (Wns) w 
badanych miastach i obszarach pozamiejskich (dane literaturowe). – str. 124.  

Tab. 24. Liczba istotnych statystycznie korelacji ujawnionych przy zastosowaniu różnych 
wskaźników urbanizacji. – str. 167. 

 
8.2. Spis rycin 

Ryc. 1. Stanowiska badawcze na terenie Złocieńca. – str. 23.  
Ryc. 2. Zbiorniki badane na terenie Olsztyna. – str. 40.  
Ryc. 3. Stanowiska badawcze na rz. Kortówce, Potoku Leśnym i Jez. Kortowskim. – str. 44. 
Ryc. 4. Stanowiska badawcze na Jez. Długim i Jez. Czarnym. – str. 50. 
Ryc. 5. Kumulatywna liczba gatunków chruścików złowionych w trakcie badań zbiorników 

wodnych Złocieńca. – str. 59. 
Ryc. 6. Kumulatywna liczba gatunków chruścików złowionych w podczas badań własnych 

prowadzonych przez autora w Olsztynie. – str. 59. 
Ryc. 7. Kumulatywna liczba gatunków chruścików stwierdzonych w Olsztynie podczas badań 

prof. Czachorowskiego - dane archiwalne. – str. 59. 
Ryc. 8. Struktura dominacji gatunków chruścików złowionych w Złocieńcu. – str. 73. 
Ryc. 9. Ilość larw chruścików zebranych w różnych środowiskach na terenie Złocieńca i 

Olsztyna (dane w procentach). – str. 76.  
Ryc. 10. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny złocienieckich 

zbiorników w oparciu o różne współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze). – str. 80. 
Ryc. 11. Współwystępowanie gatunków w zbiornikach Złocieńca wyliczone w oparciu o 

zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. – str. 82. 
Ryc. 12. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę 

Jaccarda. – str. 84. 
Ryc. 13. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Złocieńca, wyliczone w oparciu o formułę 

Bray-Curtisa. – str. 84. 
Ryc. 14. Struktura dominacji gatunków chruścików złowionych w Olsztynie. – str. 85.  
Ryc. 15. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny olsztyńskich 

zbiorników w oparciu o współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze) jezior i zbiorników 
okresowych. – str. 93. 

Ryc. 16. Wartości współczynników naturalności (Wn) wyliczonych dla fauny olsztyńskich 
zbiorników w oparciu o współczynniki znaczenia ekologicznego (Wze) strumieni, rzek i 
wód dystroficznych. – str. 94. 

Ryc. 17. Współwystępowanie gatunków w zbiornikach Olsztyna wyliczone w oparciu o 
zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. – str. 97. 

Ryc. 18. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna, wyliczone w oparciu o formułę 
Jaccarda. - str. 99. 

Ryc. 19. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna, wyliczone w oparciu o formułę 
Bray-Curtisa. - str. 99. 

Ryc. 20. Współwystępowanie gatunków chruścików w zbiornikach Złocieńca i Olsztyna 
wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. – str. 104. 

Ryc. 21. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna i Złocieńca, wyliczone w 
oparciu o formułę Jaccarda. – str. 107.  

Ryc. 22. Podobieństwa między zbiornikami na terenie Olsztyna i Złocieńca, wyliczone w 
oparciu o formułę Bray-Curtisa. – str. 108. 

Ryc. 23. Podobieństwa faunistyczne między obszarami badanych miast i obszarami 
pozamiejskimi (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. – str. 125.  

Ryc. 24. Podobieństwa faunistyczne między obszarami badanych miast i obszarami 
pozamiejskimi (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-
Curtisa. – str. 126. 
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Ryc. 25. Podobieństwa faunistyczne między jeziorami badanych miast a jeziorami z obszarów 
pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. – str. 126. 

Ryc. 26. Podobieństwa faunistyczne między jeziorami badanych miast a jeziorami z obszarów 
pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę Bray-
Curtisa. – str. 127. 

Ryc. 27. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami badanych miast a drobnymi 
zbiornikami z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę 
Jaccarda. – str. 129. 

Ryc. 28. Podobieństwa faunistyczne między drobnymi zbiornikami badanych miast a drobnymi 
zbiornikami z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o 
zmodyfikowaną formułę Bray-Curtisa. – str. 130. 

Ryc. 29. Podobieństwa faunistyczne między rzekami w badanych miastach a rzekami z 
obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. – 
str. 132. 

Ryc. 30. Podobieństwa faunistyczne między rzekami w badanych miastach a rzekami z 
obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną formułę 
Bray-Curtisa. – str. 132. 

Ryc. 31. Podobieństwa faunistyczne między strumieniami w badanych miastach a strumieniami 
z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o formułę Jaccarda. – 
str. 133. 

Ryc. 32. Podobieństwa faunistyczne między strumieniami w badanych miastach a strumieniami 
z obszarów pozamiejskich (dane literaturowe) wyliczone w oparciu o zmodyfikowaną 
formułę Bray-Curtisa. – str. 134.  

Ryc. 33. Gęstość dróg w Olsztynie i Złocieńcu. – str. 165. 
 

8.3. Spis fotografii 

Fot. 1. Rz. Drawa – stanowisko nr 1. – str. 26. 
Fot. 2. Rz. Drawa – stanowisko nr 2. – str. 26. 
Fot. 3. Rz. Drawa – stanowisko nr 3. – str. 26. 
Fot. 4. Rz. Drawa – stanowisko nr 4. – str. 26. 
Fot. 5. Rz. Drawa – stanowisko nr 5. – str. 26. 
Fot. 6. Rz. Drawa – stanowisko nr 6. – str. 26. 
Fot. 7. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 7. – str. 27. 
Fot. 8. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 8. – str. 27. 
Fot. 9. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 9. – str. 28. 
Fot. 10. Rz. Wąsawa – stanowisko nr 10. – str. 28. 
Fot. 11. Strumień przed jez. Rakowo Małe – stanowisko nr 11. – str. 29. 
Fot. 12. Strumień za jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 12. – str. 29. 
Fot. 13 Strumień za jez. Maleszewo – stanowisko nr 13. – str. 30. 
Fot. 14 Rów melioracyjny przy Drawie – stanowisko nr 14. – str. 30. 
Fot. 15. Rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej – stanowisko nr 15. – str. 31. 
Fot. 16. Jez. Maleszewo – stanowisko nr 16. – str. 31. 
Fot. 17. Jez. Maleszewo – stanowisko nr 17. – str. 31. 
Fot. 18. Jez. Maleszewo – stanowisko nr 18. – str. 31. 
Fot. 19. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 19. – str. 33. 
Fot. 20. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 20. – str. 33. 
Fot. 21. Jez. Rakowo Duże – stanowisko nr 21. – str. 33. 
Fot. 22. Jez. Rakowo Małe – stanowisko nr 22. – str. 33. 
Fot. 23. Jez. Rakowo Małe – stanowisko nr 23. – str. 33. 
Fot. 24. Zbiornik w wyrobisku potorfowym – stanowisko nr 24. – str. 33. 
Fot. 25. Drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej – stanowisko nr 25. – str. 35. 
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Fot. 26. Zbiorniki okresowe w olsie nad Drawą (między wierzbami) – stanowisko nr 26. - str. 35. 
Fot. 27. Glinianki przy ul. Czaplineckiej (młodsze wyrobisko) – str. 36. 
Fot. 28. Glinianki – stanowisko nr 27. – str. 36. 
Fot. 29. Glinianki – stanowisko nr 28. – str. 36. 
Fot. 30. Glinianki – stanowisko nr 29. – str. 36. 
Fot. 31. Glinianki – stanowisko nr 30. – str. 37. 
Fot. 32. Glinianki – stanowisko nr 31. – str. 37. 
Fot. 33. Glinianki – stanowisko nr 32. – str. 37. 
Fot. 34. Rz. Kortówka – stanowisko nr 1. – str. 42.   
Fot. 35. Rz. Kortówka – stanowisko nr 2. – str. 42.   
Fot. 36. Rz. Kortówka – stanowisko nr 3. – str. 42.   
Fot. 37. Rz. Kortówka – stanowisko nr 4. – str. 42.   
Fot. 38. Rz. Kortówka – stanowisko nr 5. – str. 43.   
Fot. 39. Rz. Kortówka – stanowisko nr 6. – str. 43.   
Fot. 40. Rz. Kortówka – stanowisko nr 7. – str. 43.   
Fot. 41. Rz. Kortówka – stanowisko nr 8. – str. 43.   
Fot. 42. Potok Leśny – stanowisko nr 9. – str. 46.  
Fot. 43. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 10. – str. 46.   
Fot. 44. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 11. – str. 46.   
Fot. 45. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 12. – str. 46.   
Fot. 46. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 13. – str. 46.   
Fot. 47. Jez. Kortowskie – stanowisko nr 14. – str. 46. 
Fot. 48. Jez. Długie – stanowisko nr 15. – str. 48. 
Fot. 49. Jez. Długie – stanowisko nr 16. – str. 48. 
Fot. 50. Jez. Długie – stanowisko nr 17. – str. 48.  
Fot. 51. Jez. Długie – stanowisko nr 18. – str. 48.   
Fot. 52. Jez. Długie – stanowisko nr 19. – str. 49.   
Fot. 53. Jez. Długie – stanowisko nr 20. – str. 49.   
Fot. 54. Jez. Czarne – stanowisko nr 21. – str. 49.   
Fot. 55. Jez. Czarne – stanowisko nr 22. – str. 49.   
Fot. 56. Staw przy ul. Parkowej – stanowisko nr 24. – str. 51.   
Fot. 57. Staw przy ul. Parkowej – stanowisko nr 25. – str. 51.   
Fot. 58. Staw przy ul. Radiowej – stanowisko nr 23. – str. 52.   
Fot. 59. Zbiornik przy ul. Sielskiej – stanowisko nr 26. – str. 52.   
 

8.4. Oryginalna numeracja stanowisk badawczych 

Dla potrzeb pracy dokonano zmiany numeracji stanowisk badawczych. Zabieg taki 

uniemożliwia precyzyjną identyfikację przechowywanych zbiorów. Aby tego uniknąć 

zamieszczono poniższy spis stanowisk badawczych, w którym obok numeracji przyjętej w pracy 

umieszczono ich oryginalną numerację przyjętą podczas badań terenowych. 

 

Złocieniec 

Rzeka Drawa 
Stanowisko nr 1. – próby opisane jako stanowisko nr 26. 
Stanowisko nr 2. – próby opisane jako stanowisko nr 24. 
Stanowisko nr 3. – próby opisane jako stanowisko nr 22. 
Stanowisko nr 4. – próby opisane jako stanowisko nr 27. 
Stanowisko nr 5. – próby opisane jako stanowisko nr 21. 
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Stanowisko nr 6. – próby opisane jako stanowisko nr 20. 
Rzeka Wąsawa 
Stanowisko nr 7. – próby opisane jako stanowisko nr 12. 
Stanowisko nr 8. – próby opisane jako stanowisko nr 13. 
Stanowisko nr 9. – próby opisane jako stanowisko nr 14. 
Stanowisko nr 10. – próby opisane jako stanowisko nr 15. 
Strumień wpływający do jeziora Rakowo Małe 
Stanowisko nr 11. – próby opisane jako stanowisko nr 18. 
Strumień wypływający z jeziora Rakowo Duże 
Stanowisko nr 12. – próby opisane jako stanowisko nr 16. 
Strumień wypływający z jeziora Maleszewo  
Stanowisko nr 13. – próby opisane jako stanowisko nr 11. 
Rów melioracyjny przy Drawie 
Stanowisko nr 14. – próby opisane jako stanowisko nr 25. 
Rów melioracyjny przy ul. Połczyńskiej 
Stanowisko nr 15. – próby opisane jako stanowisko nr 8. 
Jezioro Maleszewo (jez. Śląskie) 
Stanowisko nr 16. – próby opisane jako stanowisko nr 9.  
Stanowisko nr 17. – próby opisane jako stanowisko nr 10. 
Stanowisko nr 18. – próby opisane jako stanowisko nr 12. 
Jezioro Rakowe Duże i Rakowo Małe 
Stanowisko nr 19. – próby opisane jako stanowisko nr 13. 
Stanowisko nr 20. – próby opisane jako stanowisko nr 14. 
Stanowisko nr 21. – próby opisane jako stanowisko nr 15. 
Stanowisko nr 22. – próby opisane jako stanowisko nr 17. 
Stanowisko nr 23. – próby opisane jako stanowisko nr 19. 
Zbiornik w wyrobisku potorfowym 
Stanowisko nr 24. – próby opisane jako stanowisko nr 28. 
Drobny zbiornik przy ul. Połczyńskiej 
Stanowisko nr 25. – próby opisane jako stanowisko nr 7. 
Zbiorniki okresowe w olsie nad Drawą 
Stanowisko nr 26. – próby opisane jako stanowisko nr 23. 
Glinianki 
Stanowisko nr 27. – próby opisane jako stanowisko nr 1. 
Stanowisko nr 28. – próby opisane jako stanowisko nr 2. 
Stanowisko nr 29. – próby opisane jako stanowisko nr 3. 
Stanowisko nr 30. – próby opisane jako stanowisko nr 4. 
Stanowisko nr 31. – próby opisane jako stanowisko nr 5. 
Stanowisku nr 32. – próby opisane jako stanowisko nr 6. 
 

Olsztyn 

Rzeka Kortówka 
Stanowisko nr 1. – próby opisane jako stanowisko nr 14. 
Stanowisko nr 2. – próby opisane jako stanowisko nr 26. 
Stanowisko nr 3. – próby opisane jako stanowisko nr 12. 
Stanowisko nr 4. – próby opisane jako stanowisko nr 7. 
Stanowisko nr 5. – próby opisane jako stanowisko nr 8. 
Stanowisko nr 6. – próby opisane jako stanowisko nr 9. 
Stanowisko nr 7. – próby opisane jako stanowisko nr 10. 
Stanowisko nr 8. – próby opisane jako stanowisko nr 11. 
Potok Leśny 
Stanowisko nr 9. – próby opisane jako stanowisko nr 6. 
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Jezioro Kortowskie 
Stanowisko nr 10. – próby opisane jako stanowisko nr 4. 
Stanowisko nr 11. – próby opisane jako stanowisko nr 5. 
Stanowisko nr 12. – próby opisane jako stanowisko nr 1. 
Stanowisko nr 13. – próby opisane jako stanowisko nr 2. 
Stanowisko nr 14. – próby opisane jako stanowisko nr 3. 
Jezioro Długie 
Stanowisko nr 15. – próby opisane jako stanowisko nr 16. 
Stanowisko nr 16. – próby opisane jako stanowisko nr 17. 
Stanowisko nr 17. – próby opisane jako stanowisko nr 18. 
Stanowisko nr 18. – próby opisane jako stanowisko nr 19. 
Stanowisko nr 19. – próby opisane jako stanowisko nr 20. 
Stanowisko nr 20. – próby opisane jako stanowisko nr 21. 
Jezioro Czarne 
Stanowisko nr 21. – próby opisane jako stanowisko nr 15. 
Stanowisko nr 22. – próby opisane jako stanowisko nr 25. 
Staw przy ul. Radiowej 
Stanowisko nr 23. – próby opisane jako stanowisko nr 22. 
Staw przy ul. Parkowej 
Stanowisko nr 24. – próby opisane jako stanowisko nr 23. 
Stanowisko nr 25. – próby opisane jako stanowisko nr 24. 
Zbiornik przy ul. Sielskiej 
Stanowisko nr 26. – próby opisane jako stanowisko nr 13. 

 




