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САЖЕТАК 

 

 

 
Истраживање обухвата водене екосистеме на територији града Ниша са различитим 

карактеристикама. Локалитети се разликују по надморској висини, по реду реке, по 

термалном режиму, по степену антропогеног утицаја. Узроковање је трајало у току две 

године: 2012. и 2013. Направљен таксономски списак, а осим тога све врсте 

константованих Trichoptera су сврстане у одређене еколошке групе које су базиране на 

типу исхране (FFG). На основу статистичке анализе ових група, односно абунданци 

појединих група, добијени су еколошки параметри водених екосистема као што су: 

аутотрофно/хетеротрофни индекс, предаторска контрола (top-down), стабилност речног 

канала и сл. Утврђено је да је ова група погодна за сврху биомониторинга са становишта 

еколошких група. 

 

Кључне речи: Trichoptera, биоиндикација, диверзитет, еколошке групе, FFG, RRC 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 
The research includes aquatic ecosystems on the territory of City of Niš with various 

characteristics. The localities differ in altitude, stream order, thermal regime, degree of 

anthropogenic impact. Sampling lasted during the period of two years: 2012 and 2013. A 

taxonomical list was made, and except for that, all the species of registered Trichoptera were 

classified in certain ecological groups based on feeding type (FFG). Based on the statistical 

analysis of these groups, the abundance comparison between certain groups, ecological 

parameters of aquatic ecosystems were achieved, such as: autotrophic/heterotrophic index, 

predator control (top-down), channel stability, etc. It has been determined that this group is 

suitable for the purpose of biomonitoring from the standpoint of ecological groups.  
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1. УВОД 
 

Узорковање макрозообентоса у текућицама на територији града Ниша обављано је 

током 2012. и 2013. године као део студентског пројекта „БИОЕКОЦЕН“. Притом, водило 

се рачуна да локалитети буду репрезентативни и међусобно различити. На сваком од 

укупно 10 локалитета вршено је мерење одређених физичко-хемијских параметара. Као 

предмет овог истраживања одабран је инсекатски ред Trichoptera (ларвени стадијум). 

Поред свести о угрожености животне средине, потребна су и сазнања о врсти 

загађења и степену угрожености животне средине. Хидроеколошка истраживања су битна 

јер омогућују процену биодиверзитета акватичних екосистема, прављење пописа 

загађивача и разних база података; уз њихову помоћ могуће је едуковати локалне 

заједнице и подићи свест јавности у вези заштите овако драгоцених ресурса (Živić, 

Marković & Ilić, 2005). 

Meyer (1997) дефинише „здрав“ ток као „екосистем који је одржив и отпоран, са 

очуваном еколошком структуром и функцијом током времена и који може да задовољи 

друштвене потребе и очекивања“. 

Оквирна директива о водама ЕУ (2000/60/EC) прописује оквире водне политике, 

уважавањем принципа одрживог развоја и интегралног управљања водама, са циљем да се 

постигне добар статус свих вода на територији ЕУ у року од 15 година. Анекс V посебно 

истиче као елементе квалитета за класификацију еколошког статуса река следеће 

биолошке елементе: састав и богатство водене флоре, састав и богатство фауне бентичких 

бескичмењака и састав, богатство и старост рибље фауне. Као општи физичко-хемијски 

елементи који прате биолошке елементе наводе се: термички услови, кисеонички режим, 

салинитет, нутријенти и статус закисељености. На основу биолошког и физичко-хемијског 

мониторинга могуће је доделити следеће еколошке статусе површинским водама: висок, 

добар, средњи, слаб и лош статус. 

Анализа састава заједница макроинвертебрата ради биолошке процене представља 

тренд на коме инсистирају европске земље. Todosijević (2013) истиче следеће разлоге за 

широку примену макрозообентоса: најпре, биолошки мониторинг омогућава сагледавање 
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прошлог и садашњег стања система (за разлику од физичко-хемијског, који показује само 

тренутно стање). Затим, макроинвертебрате се користе за процену антропогеног стреса 

водених екосистема на свим нивоима организације. Најчешће се проучавају структура и 

динамика заједница и популација, као и абундантност, богатство и уједначеност врста. 

Према Wallace & Webster (1996) макроинвертебрате представљају значајне карике у ланцу 

исхране, као и извор хране за многе врсте риба; могу имати значајан утицај на кружење 

нутријената, примарну продукцију, декомпозицију и транслокацију материја; типови 

интеракција између макроинвертебрата и њихових извора хране варирају међу 

функционалним групама; најзад, служе као значајни и корисни индикатори деградације 

текућица. 

Коришћењем макроинвертебрата могу се извести различити закључци, у 

зависности од циља истраживања. Griffith et al. (2001) потврђују повезаност физичко-

хемијских особина и стуктуре заједница макроинвертебрата, као и Klemm et al. (2002), 

Živić, Marković & Brajković (2003) Živić, Marković & Ilić (2005), Cottenie (2005). Simić & 

Simić (2003) баве се одређивањем квантитативног и квалитативног састава заједница, као 

и њихове екологије . Заједнице макроинвертебрата стандардно се користе у одређивању 

квалитета воде (Branković, Simić & Trajković, 2007; Humpesch & Fesl, 2005; Trajković, 

Branković & Gocić, 2008; Novaković, 2012), утврђивању типа загађења (Simić & Simić, 

2002), мерењу секундарне продукције (Zivic, Markovic & Brajkovic, 2002). Еколошка 

студија макрозообентоса реке Нишаве настала је након једногодишњег истраживања 

(докторска дисертација - Savić, 2012). 

Lake (2000) указује да се свака промена у екосистемима састоји од две фазе: прва је 

одређени поремећај, а друга, реакција живих бића која егзистирају у датом екосистему. 

Овај аутор истражује на који су начин повезани поремећаји у екосистему, делови 

станишта и диверзитет у токовима. На одређеним деловима станишта, диверзитет 

станишта је строго регулисан, првенствено доступношћу ресурса. Екстремни догађаји 

(поремећаји), нпр. поплаве и промена протока воде, итекако регулишу диверзитет 

животних заједница инвертебрата. Ови поремећаји могу бити различитог интензитета и 

трајања. 
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Текући екосистеми показују велику варијабилност речног протока, што значајно 

утиче на њихове физичке, хемијске и биолошке услове. Токови који имају варијабилнији 

проток имаће већи број врста које су генералисти, док ће они са стабилнијим протоком 

имати већи удео врста специјалиста (Allan, 2002). Организми поседују бројне адаптације 

на срединске факторе (међу њима и на проток воде); њихова промена доводи у питање 

способност прилагођавања, а самим тим и преживљавања. 

Verberk, Siepel & Esselink (2008): Особине неке врсте омогућују њен опстанак у 

одређеној животној средини. Ови аутори истраживали су повезаност животних циклуса 

врста са факторима средине коју настањују. Уочили су да врсте које имају дуготрајан 

јувенилни стадијум, а као адулти живе кратко, насељавају воде у којима владају стабилни 

и предвидиви средински услови. Насупрот томе, врсте чије је развиће краткотрајно 

најбројније су у мање предвидивим водама са флуктуирајућим срединским условима. 

Angermeier & Karr (1994) дефинишу појам биолошког интегритета; биолошки 

интегритет односи се на систем као целину и укључује присуство свих одговарајућих 

елемената и постојање свих процеса у одговарајућим опсезима. За разлику од диверзитета 

(који се може једноставно изразити нумерички, као број чинилаца) интегритет се односи 

на услове у којима не постоји антропогени утицај, или је слабо присутан. Интегритет 

система огледа се у елементима система, као и у процесима који одређују и одржавају те 

елементе, док диверзитет описује само елементе. Постоји пет класа фактора који 

доприносе  организацији еколошких система: физичко-хемијски услови, трофичка база, 

структура станишта, временска динамика и биолошке интеракције. Биолошки интегритет 

може се оценити помоћу индикатора, који су осетљиви на различите нивое стреса. Могуће 

је разликовати природан стрес од стреса узрокованог антропогеним утицајем. У пракси, 

чешће се користе елементи као индикатори интегритета од процеса јер су осетљивији на 

деградацију, боље објашњени, и јефтинији за мониторинг. Закључак је да је биодиверзитет 

значајан индикатор биолошког интегритета. 

Инсекатске групе су доминантне или имају значајан удео у квантитативној 

композицији макрозообентоса (Živić, Marković & Brajković, 2002). Ово потврђује 

истраживање притока реке Ибар у северном делу Косова и Метохије (Živić et al.) током 

2006. и 2007. године. 
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Инсекатски ред Trichoptera спада у највише коришћене групе макроинвертебрата 

које се користе у процени квалитета речне воде, заједно са Ephemeroptera i Plecoptera 

(Wright et al., 2000). 

Захваљујући пројекту под називом World Trichoptera Checklist, до сада је 

забележено 14 548 врста у овом реду. Светска чеклиста Trichoptera је пројекат 

Међународног симпозијума Trichoptera,  који надгледа Комитет за координацију чеклисте 

Trichoptera. За стално допуњавање ове листе задужен је Dr. John C. Morse. 

Најмаркантнија карактеристика ларви Trichoptera је да граде кућице од доступног 

материјала, мада има и слободноживећих врста. Захваљујући слабој мобилности и 

дугачком животном циклусу, осетљиве су на различите типове загађења (Dohet, 2002). 

Стадијуми ларве и лутке у потпуности су везани за водену средину; присутне су у свим 

слатководним екосистемима, а неке настањују и воде са мањим или већим салинитетом 

(de Moor & Ivanov, 2008). 

Према Uherkovich et al. трихоптере су погодне за биомониторинг, јер се дуго 

развијају у води, брзо реагују на промене, живе у одређеним типовима вода (одређеног 

квалитета и еколошких одлика) и имају добро познат таксономски статус, 

распрострањеност и еколошке услове станишта на којима живе. Такође, имају велику 

учесталост међу слатководним инсектима (Mackay, 1984). Могу се пронаћи свуда на свету, 

осим на Антарктику и неким удаљеним океанским острвима (Malicky, 1995). 

Hughes (2006) указује на значајну повезаност физичко-хемијских особина и 

структуре заједнице Trichoptera, као и на то да их оне користе на најадекватнији начин у 

датом тренутку на датом месту. „Средински филтери“ одређују комплексни и динамични 

карактер заједница, као и њихову просторну и временску дистрибуцију. Сличне закључке 

изводе и Basaguren & Orive (1989): трихоптере су присутне у разним токовима река и 

њихова бројност зависи од физичко-хемијских карактеристика воде. Повезаност физичко-

хемијских фактора и заједница трихоптера проучавају и Dinakaran & Anbalagan (2010).  

На подручју југоисточне Србије, значајан допринос познавању екологије 

Trichoptera дали су Savić et al. (2013). Једногодишње истраживање утицаја срединских 

фактора на заједнице Trichoptera у реци Нишави оправдало је коришћење ових инсеката у 
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биоиндикаторске сврхе. Прву чеклисту Trichoptera Србије саставили су Živić, Marković & 

Brajković (2002) – укупно 173 врсте. Živić, Marković & Brajković (2003) проучавали су 

њихов диверзитет у басену Јужне Мораве и том приликом откривено је 12 нових врста. 

Подаци ових аутора објављени 2006. године говоре да у фауни Србије постоји укупно 186 

врста Trichoptera. 

У циљеве овог рада спадају: 

1. Одређивање састава и структуре заједнице Trichoptera; 

2. Одређивање еколошких карактеристика заједница Trichoptera засноване на типу 

исхране (FFG) на локалитетима са различитим физичко-хемијским 

карактеристикама; 

3. Повезивање еколошких група са River Continuum Concept (RRC); 

4. Упоређивање сличности/разлика у заједници Trichoptera на локалитетима са 

различитим факторима средине (биотички, абиотички, антропогени); 

5. Компарација диверзитета на локалитетима са различитим факторима средине; 

6. Утврђивање степена корелације између појединих фактора средине са структуром 

заједнице Trichoptera; 

7. Утврђивање погодности коришћења појединих таксономских група Trichoptera у 

биоиндикаторске сврхе. 

 

 

Слика 1 – Узорак макрозообентоса. У средини се види кућица Trichoptera. Фото: Александар 

Ракић 
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 

 

Узорци макрозообентоса прикупљени су током новембра и децембра 2012. године 

и у  фебруару и мају 2013. године на укупно 10 репрезентативних локалитета на 

територији града Ниша. Бирани локалитети налазе се на тачкама испод и изнад загађивача, 

што омогућује увид у интензитет и дејство самог загађивача на квалитет вода и заједнице 

макрозообентоса које их настањују . Приликом одабира локалитета узимане су у обзир 

разлике у надморској висини, геолошкој подлози , нагибу терена , брзини протока воде , 

супстрату дна , микроклиматским условима и др. 

Истраживања су обављана једном месечно. Сви узорци узимани су у току једног 

дана, ради упоређивања хемијских параметара који се знатно брже мењају од биотичких 

параметара. 

Физичке особине су мерене директно на терену. Одређиване су следеће физичке 

карактеристике: температура, мутноћа (турбидитет) и кондуктивитет 

(електропроводљивост). Температура и кондуктивитет (електропроводљивост) су 

одређивани помоћу уређаја Photometer-System PC MultiDirect (Lovibond®). Мутноћа 

(турбидитет) воде је мерена на терену помоћу уређаја Lovibond PC Checkit. 

Хемијски параметри су већином мерени на терену уз помоћ уређаја Photometer-

System PC MultiDirect (Lovibond®) (концентрација и сатурација кисеоника , pH). 

Биохемијска потрошња кисеоника (BPK5) је добијена коришћењем стандардне 

методологије препоручене од стране APHA ( 1999). 

За прикупљање узорака коришћена је тзв. „kick-net“ мрежа са димензијана рама 

35х35cm , са величином окаца 300 µm. Са сваког локалитета узета су по три узорка, тако 

да обухвате различите супстрате и брзине на сваком од локалитета. Рам мреже је 

постављан нормално на проток и покретима ноге узбурка се подлога испред мреже са 

површине 35х35cm. Пошто је супстрат узнемирен, узорак се повлачи благо узводно и 

према површини. Три узорка са сваког локалитета (са различите подлоге и режима брзине) 
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обједињена су тако да представљају један узорак за дати локалитет. Материјал је на лицу 

места пребациван у пластичне кесе и конзервиран 4% формалдехидом. У пластичне кесе 

се такође убацује папирић на коме је записан назив и број локалитета, као и датум 

узорковања. Ови подаци се исписују искључиво графитном оловком. Након тога, узорци 

су ношени у специјално опремљену лабораторију Центра за биолошки и еколошки 

мониторинг града Ниша (БИОЕКОЦЕН) на Природно - математичком факултету у Нишу, 

где се приступало требљењу, сортирању и идентификацији. 

Почетни корак обраде узорака јесте испирање под јаким млазом воде кроз систем 

сита. Најпре се материјал испира кроз сито чији је промер окаца 2.25mm, а одмах потом 

кроз друго сито чија мрежица има промер 0.5mm. Затим, изоловани материјал преноси се 

у плитке посуде, одакле се пинцетама одваја живи од неживог материјала. Издвојени 

организми стављају се у стаклене теглице, где су конзервирани 70% алкохолом и у њима 

се чувају до детерминације. Свака стаклена теглица садржи папирић на коме је графитном 

оловком записан назив локалитета и датум узорковања. 

Организми су идентификовани до нивоа врсте уз помоћ бинокуларне лупе Leica MZ – 16A 

Stereomicroscope и микроскопa Leica System Microscope DM2500 са дигиталном камером 

Leica DFC490 Digital Camera. За идентификацију Trichoptera коришћени су 

идентификациони кључеви према Wallace et al.  (1990) и Edington & Hildrew (1995). 

Диверитет је одређиван коришћењем Shannon-овог индекса (H’) према следећој 

формули: 

 

 представља однос јединки врсте i и укупног броја врста. 

 Јединке су груписане према функционалном типу исхране , помоћу чега је било 

могуће израчунати екосистемске параметре (према Merrit & Cummins, 2007)  на следећи 

начин:  
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 P/R – Аутотрофно/хетеротрофни индекс или Бруто примарна 

продукција/респирациони индекс заједнице. Однос група рачуна се на следећи начин: 

гребачи/секачи +скупљачи укупно; 

 CPOM/FPOM - однос грубих честица органске материје (CPOM)  и финих честица 

органске материје (FPOM). Рачуна се на следећи начин: секачи/скупљачи укупно; 

 TFPOM/BFPOM - количина FPOM у воденом стубу (TFPOM) у односу на оне у 

супстрату (BFPOM). Рачуна се на следећи начин: филтраторни колектори/берачи 

скупљачи; 

 Стабилност канала (отпорност речног канала на одвајање материјала који чини 

супстрат дна и обале) може се израчунати на следећи начин: гребачи+филтраторни 

колектори/секачи+берачи скупљачи; 

 Предаторска контрола (Top-Down контрола) рачуна се на следећи начин: 

предатори/све остале групе. 
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Слика 2 – Апаратура за мерење физичко-хемијских параметара. Фото: Александар Ракић 

 

2.1.Опис истраживаних локалитета 

 

Табела 1 – Приказ локалитета са GPS координатама. 

Редни број локалитета Назив локалитета N E Надморска висина (m) 

1 Нишка Бања-извор 43° 17.468' 22° 00.749' 266 

2 Нишка Бања код Јелашничког пута 43° 17.903' 22° 00.498' 212 

3 Река Нишава испод Сићева 43° 19.893' 22° 04.429' 233 

4 Душничко врело 43° 10.433' 22° 07.033' 501 

5 Душничка река 43° 10.297' 22° 07.056' 466 

6 Река Кутина 43° 09.820' 22° 05.972' 395 

7 Бања Топило изнад топлог улива 43° 26.889' 21° 52.726' 256 

8 Бања Топило испод топлог улива 43° 26.894' 21° 52.692' 253 

9 Река Нишава на Булевару 43° 19.517' 21° 55.266' 195 

10 Река Нишава код Медошевца 43° 19.330' 21° 52.375' 189 



 

10 

 

 

 

Слика 3 – Карта истраживаног подручја 
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Слика 4 – Локалитет 1. Фото: Александар Ракић 

 

Слика 5 – Локалитет 2. Фото: Александар Ракић 
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Слика 6 – Локалитет 3. Фото: Александар Ракић 

 

Слика 7 – Локалитет 4. Фото: Александар Ракић 
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Слика 8 – Локалитет 5. Фото: Александар Ракић 

 

Слика 9 – Локалитет 6. Фото: Александар Ракић 
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Слика 10 – Локалитет 7. Фото: Александар Ракић 

 

Слика 11 – Локалитет 8. Фото: Александар Ракић 
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Слика 12 – Локалитет 9. Фото: Александар Ракић 

 

Слика 13 – Локалитет 10. Преузето са: 

https://ssl.panoramio.com/user/2847132/tags/Medosevac?photo_page=1 
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3. РЕЗУЛТАТИ 

 

3.1. Јесењи период 

 

 

Сакупљање узорака у јесењем периоду обављано је током новембра 2012. године.  

 

Табела 2 - Вредности физичко-хемијских параметара за новембар. 

Локалитет 
Турбидитет 

(NTU) 

Температура 

(°C) 

Кондуктивитет 

(µS/cm) 
pH 

Кисеоник  

(mg/l) 

Кисеоник  

(%) 

БПК

5 

1 0.39 33.2 458 
 

5.97 88 9.35 

2 3.5 25.3 456 7.97 7.95 98 9.38 

3 1.6 12.2 464 7.8 11.5 109 9.31 

4 0.03 
 

321 7.3 11.5 106 9.15 

5 1.91 11.2 295 7.85 10.2 98 9.31 

6 4.39 10 336 7.9 10.58 133 9.39 

7 0.47 10.7 434 8.2 10.41 135 9.41 

8 0.65 11.2 438 8.02 11.2 135 8.84 

9 0.73 10.9 495 8.3 11.2 133 8.56 

10 1.36 14 321 8.8 9.98 158 9.02 

 

На локалитету 6 забележен је највећи турбидитет (мутноћа), док је на локалитету 4 

најмањи. Температура је највиша на локалитету 1, што је и очекивано, с обзиром да је у 

питању термални извор; најнижа температура измерена је на локалитету 6. Кондуктивитет 

(електропроводљивост) највећи је на локалитету 9 на коме доминира антропогени утицај, 

а најмањи је на локалитету 5. На свим локалитетима мерења су показала благи 

алкалинитет (вредности од 7.3 до 8.8). Највише раствореног кисеоника забележено је на 

локалитетима 3 и 4, а најмање на локалитету 1, где услед термалног загађења не зачуђује 

слаба засићеност кисеоником. Највећи проценат кисеоника забележен је на локалитету 10, 

а најмањи на локалитету 1. Биолошка потрошња кисеоника највећа је на локалитету 7, а 

најмања на локалитету 9. 
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На локалитетима нађене су укупно 152 јединке. Оне су распоређене у 7 фамилија и 

12 врста. На пет локалитета није пронађена ниједна јединка (локалитети 1, 2, 5, 6 и 10); 

ово су локалитети на којима владају екстремни услови. Највећи број врста констатован је 

на локалитету 3 – чак 7 врста. Најмањи број врста је на локалитету 9, где је нађена само 

врста Psychomyia pusila, али са релативно великим бројем јединки. У јесењем периоду 

уочено је да је род Hydropsyche представљен са пет врста, а преостали родови са по 

једном. Пет врста припада фамилији Hydropsychidae; фамилији Psychomyiidae две врсте, 

док су остале фамилије присутне са по једном врстом. Hydropsyche instabilis, Hydropsyche 

pellucidula и Cheumatopsyche lepida су најабундантније врсте (на локалитету 3). 

Табела 3 - Заједница Trichoptera на истраживаним локалитетима током новембра (просечна 

абунданца по m
2
). 

 
Лок1 Лок2 Лок3 Лок4 Лок5 Лок6 Лок7 Лок8 Лок9 Лок10 

Beraeidae 
          

Beraea pullata (Curtis 1834) 
   

200 
      

Hydropsichidae 
          

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834) 
  

233.33 
       

Hydropsyche angustipennis (Curtis 1834) 
  

11.11 
       

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865) 
  

88.89 
       

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834) 
  

344.44 
 

11.11 
  

111.11 
  

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834) 
  

311.11 
 

11.11 
     

Hydropsyche sp. Ross 1938 
       

11.11 
  

Lepidostomatidae 
          

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848) 
   

55.56 
      

Leptoceridae 
          

Setodes sp. 
   

33.33 
      

Psychomyiidae 
          

Lype reducta (Hagen 1868) 
    

11.11 
     

Psychomyia pussila (Fabricius 1781) 
  

11.11 
     

188.89 
 

Rhyacopilidae 
          

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859 
  

33.33 
       

Sericostomatidae 
          

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826) 
    

22.22 
     

 

Највећи диверзитет заједнице (Shannon-ов индекс диверзитета, H’) констатован је 

на локалитету 3 и износи 1.48, док је на нули на чак 6 истраживаних локалитета. 
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Слика 14 – Вредности Shannon-овог индекса диверзитета на истраживаним локалитетима 

током новембра. 

 

У поређењу са читавом заједницом макроинвертебрата (на нивоу фамилија) 

Trichoptera чини значајан део. 

 

Слика 15 - Учешће Trichoptera на нивоу фамилија у саставу целокупне 

заједнице макроинвертебрата током новембра. 
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3.2. Зимски период 

 

 

Узорковања у зимском периоду обављана су током децембра 2012. године и 

фебруара 2013. године . 

 

Табела 4 – Вредности физичко-хемијских параметара за децембар. 

Локалитет Турбидитет (NTU) Температура (°C) Кондуктивитет (µS/cm) pH Кисеоник (mg/l) Кисеоник (%) БПК5 

1 0.38 32.8 469 7.60 5.88 75 
 

2 2.85 25 439 7.97 7.24 90 
 

3 1.07 11 440 7.85 8.9 108 
 

4 0.06 10.5 345 7.84 8.85 115 
 

5 3.34 7.8 322 7.86 9.47 116 
 

6 8.36 6.6 394 7.84 9.9 125 
 

7 2.1 9.8 424 8.04 9.87 125 
 

8 2.12 8 441 8.08 10.92 134 
 

9 1.04 6.7 502 8.09 11.57 145 
 

10 3.69 6.6 510 7.94 9.4 135 
 

 

Највећи турбидитет током децембра забележен је на локалитету 6 и његова 

вредност значајно одступа од вредности измерених на осталим локалитетима. Најмањи 

турбидитет измерен је на локалитету 4. Локалитет 1 и у овом месецу одликује се највишом 

температуром, док је најнижа на локалитетима 6, 9 и 10. Кондуктивитет је највећи на 

локалитету 10 где је антропогени утицај изражен, док је најмањи на локалитету 5. На свим 

локалитетима вредности pH показују благи алкалинитет. Највише раствореног кисеоника 

забележено је на локалитету 9, а најмање на локалитету 1. Највећи проценат кисеоника 

забележен је на локалитету 9, а најмањи на локалитету 1. 
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Табела 5 – Вредности физичко-хемијских параметара за фебруар. 

Локалитет Турбидитет (NTU) Температура (°C) Кондуктивитет (µS/cm) pH Кисеоник (mg/l) Кисеоник (%) БПК5 

1 0.48 25.6 503 7.46 1.68 21 0.94 

2 2.78 16.6 501 7.05 2.5 32 1.77 

3 1.16 6.8 390 8.09 2.07 30 1.35 

4 0.25 9.5 358 7.78 9 113 8.14 

5 1.77 9.6 284 0.92 10.8 142 10.05 

6 4.82 6.4 414 7.96 12.78 177 12.06 

7 2.48 9 385 8.36 9.58 125 8.85 

8 5.06 5.3 427 8.05 9.55 119 8.81 

9 3.57 7.6 416 8.30 3.94 51 3.27 

10 1.05 7.8 805 7.70 3.14 38 2.45 

 

Током фебруара највећи турбидитет измерен је на локалитету 8, а најмањи на 

локалитету 4. Највиша температуре воде забележена је на локалитету 1, а најнижа на 

локалитету 8. Кондуктивитет је највећи на локалитету 10, а најмањи на локалитету 5. На 

свим локалитетима вредности pH указују на благо алкалну средину. Највише раствореног 

кисеоника има на локалитету 6; најмање на локалитету 1. Највећи проценат кисеоника 

измерен је на локалитету 6, најмањи на локалитету 1. Биолошка потрошња кисеоника 

највећа је на локалитету 6, а на локалитету 1 је најмања. 

Децембра је уловљено укупно 97 јединки, распоређених у 14 врста из 9 фамилија. 

На пет локалитета није констатована ниједна јединка (локалитети 1, 6, 7, 9 и 10). Највећи 

број врста пронађен је на локалитетима 3 и 4 (на локалитету 4 чак 8 врста). Најмањи број 

врста пронађен је на локалитетима 2 и 5, од којих локалитет 2 спада у локалитете са 

екстремним условима (конкретно, висока температура). Род Hydropsyche заступљен је са 

највећим бројем врста (укупно три), док су сви остали родови присутни са по једном 

врстом. Највећи број врста (четири) припада фамилији Hydropsychidae; фамилије Baeridae 

и Psychomyiidae имају по две врсте, док су преостале фамилије заступљене са по једном 

врстом. Најабундантније врсте су Halesus radiatus и Baeraea pullata на локалитету 4. 
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Табела 6 - Заједница Trichoptera на истраживаним локалитетима током децембра (просечна 

абунданца по m
2
). 

 
Лок1 Лок2 Лок3 Лок4 Лок5 Лок6 Лок7 Лок8 Лок9 Лок10 

Beraeidae 
          

Beraeodes minutus (Linnaeus 1761) 
    

11.11 
     

Beraea pullata (Curtis 1834) 
   

144.44 11.11 
     

Glossosomatidae 
          

Agapetus ochripes Curtis 1834 
   

11.11 
      

Hydropsichidae 
          

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834) 
  

77.78 33.33 
      

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865) 
  

55.56 
       

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834) 
  

11.11 
    

55.56 
  

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834) 
 

11.11 44.44 
    

33.33 
  

Lepidostomatidae 
          

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848) 
   

122.22 
      

Limnephilidae 
          

Halesus radiatus (Curtis 1834) 
   

211.11 
      

Phryganeidae 
          

Phryganea bipunctata Retzius 1783 
   

33.33 
      

Polycentropodidae 
          

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus 1758) 
   

11.11 
      

Psychomyiidae 
          

Psychomyia pussila (Fabricius 1781) 
  

111.11 22.22 
      

Tinodes unicolor (Pictet 1834) 
       

33.33 
  

Rhyacopilidae 
          

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859 
       

33.33 
  

Највећи диверзитет заједнице (Shannon-ов индекс диверзитета, H’) констатован је 

на локалитету 4 и износи 1.68, док је на нули на чак 6 истраживаних локалитета. 

 

Слика 16 - Вредности Shannon-овог индекса диверзитета на истраживаним локалитетима 

током децембра. 
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У поређењу са читавом заједницом макроинвертебрата (на нивоу фамилија) 

Trichoptera чини значајан део (више од трећине узорка). 

 

Слика 17 - Учешће Trichoptera на нивоу фамилија у саставу целокупне заједнице 

макроинвертебрата током децембра. 

 

Фебруарски узорак садржи укупно 260 јединки Trichoptera. Констатовано је 13 

врста из 7 фамилија. Ниједна јединка није пронађена на четири локалитета (локалитети 1, 

5, 6 и 10). Највећи број врста забележен је на локалитетима 3, 7 и 8, где се истиче 

локалитет 7 са чак 6 врста. Најсиромашнији врстама је локалитет 2 (који је 

карактеристичан по високој температури воде), представљен само једном врстом. 

Локалитети 4 и 9 заступљени су са по три врсте; на оба локалитета присутна је по једна 

врста која је знатно абундантнија од преостале две. Оно што је интересантно,  јесте  

колико су ова два локалитета међусобно различита што се тиче антропогеног утицаја – на 

локалитету 4 он је минималан, а на локалитету 9 је најдоминантнији (од свих локалитета). 

Највећи број врста налази се у оквиру рода Hydropsyche и има их четири, сви остали 

родови представљени су једном врстом. Фамилија Hydropsychidae броји пет врста; 

фамилије Baeridae и Limnephilidae по две, а остале  фамилије по једну. Најабундантније 

врсте су Cheumatopsyche lepida на локалитетима 3 и 7, Psychomyia pussila на локалитету 9 

и Beraea pullata на локалитету 4. 

37% 

63% 
Фамилије Trichoptera 
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Табела 7 - Заједница Trichoptera на истраживаним локалитетима током фебруара (просечна 

абунданца по m
2
). 

 
Лок1 Лок2 Лок3 Лок4 Лок5 Лок6 Лок7 Лок8 Лок9 Лок10 

Beraeidae 
          

Beraeodes minutus (Linnaeus 1761) 
       

11.11 
  

Beraea pullata (Curtis 1834) 
   

544.44 
  

22.22 
   

Hydropsichidae 
          

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834) 
  

355.56 
   

455.56 
   

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865) 
  

177.78 
   

11.11 
 

11.11 
 

Hydropsyche fulvipes Curtis 1834 
 

22.22 
        

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834) 
  

22.22 
    

133.33 33.33 
 

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834) 
  

122.22 
   

22.22 
   

Leptoceridae 
          

Setodes sp. 
   

33.33 
      

Limnephilidae 
          

Halesus radiatus (Curtis 1834) 
       

177.78 
  

Stenophylax permistus McLachlan 1895 
       

66.67 
  

Psychomyiidae 
          

Psychomyia pussila (Fabricius 1781) 
  

33.33 
   

133.33 
 

477.78 
 

Rhyacopilidae 
          

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859 
      

11.11 
   

Sericostomatidae 
          

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826) 
   

11.11 
      

Највећи диверзитет заједнице (Shannon-ов индекс диверзитета, H’) констатован је 

на локалитету 3 и износи 1.24, док је на нули на 5 истраживаних локалитета. 

 

Слика 18 - Вредности Shannon-овог индекса диверзитета на истраживаним локалитетима 

током фебруара. 
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У поређењу са читавом заједницом макроинвертебрата (на нивоу фамилија) 

Trichoptera чини значајан део (четвртину узорка). 

 

Слика 19 - Учешће Trichoptera на нивоу фамилија у саставу целокупне заједнице 

макроинвертебрата током фебруара. 

 

3.3. Пролећни период 

 

Табела 8 – Вредности физичко-хемијских параметара за мај. 

Локалитет Турбидитет (NTU) Температура (°C) Кондуктивитет (µS/cm) pH Кисеоник (mg/l) Кисеоник (%) БПК5 

1 0.13 30.8 479 7.55 0.82 10 0.32 

2 5.38 27.3 468 7.67 1.29 12 0.74 

3 3.83 19.7 393 7.84 0.77 10 0.22 

4 0.09 11.3 270 7.57 0.71 9 0.14 

5 1.95 11.8 260 8.16 0.81 9 0.25 

6 7.97 13.8 311 7.99 1.81 20 1.25 

7 2.24 17.6 372 7.77 1.61 19 1.07 

8 2.57     7.79 1.55 17 1.01 

9 2.39 20.1 423 7.67 0.61 8   

10 3.07 19.3 437 7.93 0.58 8   

25% 

75% 

Фамилије Trichoptera 

Остале фамилије у 
узорку 
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Током маја, измерени турбидитет био је највећи на локалитету 6, а најмањи на 

локалитету 4. Највиша температура забележена је на локалитету 1, а најнижа на 

локалитету 4. На свим локалитетима примећује се пораст температуре воде у односу на 

јесењи и зимски период. Кондуктивитет је највећи на локалитету 1, док је на локалитету 5 

најмањи. Вредности pH на свим локалитетима указују на благо алкалну средину. Највише 

раствореног кисеоника измерено је на локалитету 6, а најмање на локалитету 10.  Највећи 

проценат кисеоника је на локалитету 6; најмањи на локалитетима 9 и 10.  

Током пролећног периода (мај 2013. године) пронађене су 84 јединке. 

Констатовано је укупно 6 врста из пет фамилија. На три локалитета није уловљена ниједна 

јединка, а то су локалитети на којима владају екстремни услови (локалитети 1, 2 и 10). На 

највећем броју локалитета пронађене су по три врсте (локалитети 4, 5, 6 и 8). 

Интересантно је да у пролећном периоду само два рода имају представнике двају врста, 

док су остали родови заступљени са по једном врстом. Највећи број врста припада 

фамилији Hydropsychidae (3 врсте); док су три фамилије заступљене са по једном врстом. 

Највећи број јединки нађен је на локалитетима 4 и 5, који спадају у локалитете са добро 

очуваним квалитетом воде.  На локалитетима 3, 7 и 9 пронађен је најмањи број врста, где 

локалитет 9 спада у локалитет који је под највећим антропогеним утицајем. 

Најабундантнија врста је Beraea pullata на локалитету 4. 

Табела 9 - Заједница Trichoptera на истраживаним локалитетима током маја (просечна 

абунданца по m
2
). 

  Лок11 Лок2 Лок3 Лок4 Лок5 Лок6 Лок7 Лок8 Лок9 Лок10 

Beraeidae                     

Beraea pullata (Curtis 1834)       244.44 177.78 33.33         

Hydropsichidae                     

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)     11.11         11.11     

Hydropsyche fulvipes Curtis 1834                 11.11   

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)     11.11         11.11     

Leptoceridae                     

Setodes sp.           33.33         

Setodes sp       55.56 111.11           

Limnephilidae                     

Stenophylax permistus McLachlan 1895         100 88.89 11.11       

Rhyacopilidae                     

Rhyacophila dorsalis (Curtis 1834)       11.11       11.11     



 

26 

Највећи диверзитет заједнице (Shannon-ов индекс диверзитета, H’) констатован је 

на локалитету 8 и износи 1.098, док је на нули на пет истраживаних локалитета. 

 

Слика 20 – Вредности Shannon-овог индекса диверзитета на истраживаним локалитетима 

током маја. 

У поређењу са читавом заједницом макроинвертебрата (на нивоу фамилија) 

Trichoptera чини значајан део (22%). 

 

Слика 21 - Учешће Trichoptera на нивоу фамилија у саставу целокупне заједнице 

макроинвертебрата током маја. 
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3.4. Функционални типови исхране 

Бентосни бескичмењаци директно су условљени типом супстрата који настањују 

(Merritt & Cummins, 1984). Уколико се бентосне заједнице поједноставе груписањем у 

трофичке гилде, могуће је добити сазнања о трофичкој динамици у тeкућицама (Cummins, 

1995). Према Fleituch-у (2003), разлике у начину исхране разних група макроинвертебрата 

могу објаснити и обрасце по којима оне реагују на промене у станишту. Merritt & 

Cummins (2007) разликују следеће функционалне типове исхране: 

- Секаче (Sh) који устињавају органску материју, на пример водене макрофите или 

детритус. Њихов извор хране су грубе честице органске материје, крупније од 1mm 

(CPOM – Coarse Particulate Organic Matter); 

- Стругаче (Gr) који стружу метрију са површине камења и дрвећа; 

- Предаторе (Pr) који се хране животињским ткивом; 

- Скупљаче (Co) који могу бити филтраторни колектори (Fi-Co, филтрирају материју 

која је слободна у воденом стубу) или берачи скупљачи (Co-Ga, сакупљају материју 

која је депонована у седименту). Њихов извор хране су фине честице органске 

материје, ситније од 1mm (FPOM – Fine Particulate Organic Matter). 

Табела 10 – Списак врста са њиховим функционалним типовима исхране. 

Agapetus ochripes Sc 

Psychomyia pusila Sc 

Lype reducta Sc 

Sericostoma personatum Sc 

Tinodes unicolor Sc 

Phryganea bipunctata Sh 

Stenophylax permistus Sh 

Halesus radiatus Sh 

Lasiocephala basalis Sh 

Rhyacophila dorsalis Pr 

Rhyacophila fasciata Pr 

Neureclipsis bimaculata Pr 

Beraeoides minutus Co/Ga 

Beraea pullata Co/Ga 

Setodes sp. Fi/Co 

Setodes sp. Fi/Co 

Cheumatopsyche lepida Fi/Co 

Hydropsyche fulvipes Fi/Co 

Hydropsyche instabilis Fi/Co 

Hydropsyche pellucidula Fi/Co 

Hydropsyche contubernalis Fi/Co 

Hydropsyche angustipennis Fi/Co 

Hydropsyche sp. Fi/Co 
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Табела 11 – Функционални типови исхране на локалитетима током свих месеци. 

Тип исхране Лок1 Лок2 Лок3 Лок4 Лок5 Лок6 Лок7 Лок8 Лок9 Лок10 

Секачи 
   

38 9 8 1 22 
  

Стругачи 
  

14 4 3 
 

12 3 60 
 

Предатори 
  

3 2 
  

1 4 
  

Филтраторни колектори 
 

3 169 14 12 3 47 33 5 
 

Берачи скупљачи 
   

102 18 3 2 1 
  

 

 Помоћу груписања јединки на основу функционалног типа исхране, могуће је 

одредити следеће екосистемске атрибуте: индикацију аутотрофности/хетеротрофности 

(P/R), однос грубих честица органске материје и финих честица органске материје 

(CPOM/FPOM), однос FPOM у воденом стубу и FPOM у седименту, стабилност канала 

(отпорност речног канала на одвајање материјала који чини супстрат дна и обале) и 

предаторску контролу (Top-Down контрола). 

Табела 12 – Примена FFG за формулисање екосистемских атрибута (Merrit и Cummins, 2007). 

Локалитет

и 

Ред реке по Straler-у (Дукић и 

Гавриловић, 2008) 
P/R CPOM/FPOM TFPOM/BFPOM 

Стабилност 

канала 

Top-Down 

контрола 

1 1 
     

2 2 0 0 0 0 0 

3 7 0.08 0 0 0 0.02 

4 1 0.03 0.33 0.14 0.13 0.01 

5 1 0.08 0.3 0.67 0.56 0 

6 2 0 1.33 1 0.27 0 

7 2 0.24 0.02 23.5 19.7 0.02 

8 2 0.05 0.65 33 1.57 0.07 

9 7 12 0 0 0 0 

10 7 
     

 

Уколико је однос P/R>0.75, екосистем је аутотрофан. У табели 11 може се видети 

да је аутотрофија присутна само на локалитету 9, док  сви остали локалитети спадају у 

хетеротрофне. Уобичајене  вредности за CPOM/FPOM су веће од 0.50 за јесен/зиму и веће 

од 0.25 за пролеће/лето. Више крупнијих органских честица од ситнијих налази се на 

локалитетима 6 и 8. Количина FPOM у воденом стубу (TFPOM) је већа од оних у 

супстрату (BFPOM) уколико је вредност TFPOM/BFPOM>0.50, што је случај на 

локалитетима 5, 7 и 8. Стабилни супстрати, као што су крупно камење, стене, велики 
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делови дрвећа, обилни су уколико је однос група по типу исхране већи од 0.50 (тај 

критеријум задовољавају локалитети 5, 7 и 8). Уобичајени однос предатор/плен износи 

0.10-0.20. Број предатора у обједињеном узорку је веома мали, тако да су све вредности на 

локалитетима мање од уобичајених. 

Извори река (притоке нижег реда) су мањи, дно је каменито, вода је хладнија и 

готово цела површина корита је препокривена сенком рипаријалне вегетације. Њихова 

енергија углавном је алохтоног порекла. Алохтони CPOM веома је важан извор енергије у 

текућим екосистемима, јер обезбеђује пуно фиксираног угљеника, који се одатле 

транспорује низводно. Макрозообентосну заједницу углавном чине секачи и скупљачи, а 

однос P/R, који представља стопу респирације, обично је мањи од 1 (локалитети 3, 4, 5, 7 и 

8). Средишњи делови река изложенији су Сунчевој светлости и садрже супстрат на коме је 

могућ развој перифитона (дно чине шљунак, ситније камење и песак). Енергија је 

аутохтоног порекла. Органска материја коју синтетишу примарни продуценти главни је 

извор енергије у токовима (Lamberti, Feminella и Pringle, 2007). Већину макроинвертебрата 

чине стругачи и скупљачи (мање CPOM је доступно секачима). Стопа респирације обично 

је већа од 1, јер је фотосинтеза интензивнија због присуства перифитона (локалитет 9). У 

доњим токовима брзина реке је мала и супстрат не омогућује развој перифитона 

(песковито или муљевито дно); енергија се добија из FPOM које се преносе низводно. 

Међу макроинвертебратама доминирају филтраторни колектори и берачи-скупљачи 

(локалитети 3 и 4). 
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Слика 22 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 2 

 

Слика 23 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 3 
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Слика 24 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 4 

 

 

Слика 25 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 5 
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Слика 26 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 6 

 

Слика 27 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 7 
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Слика 28 – Заступљеност одређених функционалних типова исхране на локалитету 8 

 

Слика 29 - Процентуално учешће функционалних типова исхране на локалитету 9 
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4. ДИСКУСИЈА 

 

Током новембра и децембра 2012. и фебруара и маја 2013. године у узорцима 

макрозообентоса са 10 локалитета на територији града Ниша пронађено је  укупно 593 

јединки Trichoptera. На локалитетима 1 (Нишка Бања извор) и 10 (река Нишава код 

Медошевца) није нађен ниједан припадник овог инсекатског реда. У питању су 

локалитети са екстремним типовима загађења; на локалитету 1 присутно је термално 

загађење, док на локалитету 10 доминира антропогено загађење. На основу потпуног 

одсуства на локалитету 1, који је карактеристичан по веома високој температури воде и 

малој количини кисеоника, може се закључити да су ова два фактора лимитирајућа за 

присуство Trichoptera у заједници макроинвертебрата. Savić et al. (2013) указују да је 

концентрација кисеоника веома важан фактор који утиче на диверзитет Trichoptera. 

Истраживање које су спровели Živić, Marković & Brajković (2006) показало је да доток 

топле воде доводи до смањења абунданце међу заједницама макроинвертебрата, као и до 

квалитативних и квантитативних промена у заједницама, али да не мења значајно 

диверзитет; овакав ефекат има и термално загађење индустријског порекла. На локалитету 

2 (Бањски поток ниже од извора, код Јелашничког пута), температура воде знатно је виша 

у односу на остале локалитете, али не и на локалитет 1. До губитка топлоте долази због 

контакта са дном потока и израчивањем у околну средину. На овом локалитету, само 

током зимског периода, пронађени су малобројни представници фамилије Hydropsychidae, 

рода Hydropsyche, иако је температура воде била средња и умерено висока. Hydropsyche 

fulvipes, узоркован на локалитету 2, сматра се толерантним на загађење и варирање 

физичко-хемијских параметара (Pirvu & Pacioglu, 2012). Hydropsyche pellucidula, такође 

пронађена на локалитету 2, према овим ауторима, осетљива је на ниске концентрације 

раствореног кисеоника и не може се наћи у доњим токовима река. Резултати овог 

истраживања не слажу се у потпуности са тврдњом ових аутора. Присуство на 

локалитетима са хладнијом водом указује да ниске температуре нису ограничавајући 

фактор присуства трихоптера. Врсте Trichoptera нађене су како на стаништима са 

минималним антропогеним утицајем, тако и на мање или више антропогено узнемиреним. 



 

35 

Врста која је нађена на највише локалитета у јесењем периоду је Hydropsyche 

instabilis (на 3 од 5 локалитета на којима су констатоване врсте реда Trichoptera). 

Најабундантнијa врстa je Hydropsyche instabilis, за њом следе Hydropsyche pellucidula и 

Cheumatopsyche lepida, све три из фамилије Hydropsychidae. Новембарски узорак садржи 

чак 6 врста ове фамилије, распоређених у три локалитета (3, 5 и 8). Многобројна 

истраживања показала су да је фамилија Hydropsychidae најчешћа у узорцима и 

најбогатија врстама међу трихоптерама (Živić, Marković & Brajković, 2000., 2001; Gashi & 

Ibrahimi, 2005; Dinakaran & Anbalagan, 2010; Basaguren & Orive, 1989). Према Simić & 

Simić (1999), доминантност ове фамилије у заједници макроинвертебрата указује да је 

вода слабо до умерено загађена. Фамилија има космополитско распрострањење 

(Holzenthal et al., 2007).  Shannon-ов индекс диверзитета има највећу вредност на 

локалитету 3. На овом локалитету забележена је највећа количина раствореног кисеоника, 

тако да се диверзитет на овом локалитету може бити позитивно корелисан са засићеношћу 

кисеоником. Најмањи диверзитет забележен је да на локалитету 9, где је највећи 

антропогени утицај (као и на локалитету 10; оба локалитета налазе се на деловима реке 

Нишаве који пролазе кроз град Ниш). У зимском периоду, током децембра, утврђено је да 

је врста Hydropsyche pellucidula присутна на највећем броју локалитета (2, 3 и 8) и може се 

сматрати толерантном. Најабундантнија врста је Halesus radiatus на локалитету 4. Овај 

локалитет одликује се најмањим турбидитетом и високом концентрацијом кисеоника. С 

обзиром да је ова врста нађена једино на овом факултету, може се закључити да јој овакви 

услови погодују. И у децембарском узорку фамилија Hydropsychidae заступљена је са 

највећим бројем врста (4) распоређених на локалитетима 2, 3, 4 и 8. Разлике у овим 

локалитетима указују да на ова фамилија није добар биоиндикатор, као ни род 

Hydropsyche. Shannon-ов индекс диверзитета највећи је на локалитету 4. У питању је 

локалитет Душничко врело, које није антропогено дистурбовано и на коме је измерен 

најмањи турбидитет.  

Фебруар се одликује знатно већим бројем узоркованих јединки у односу на остале  

месеце. На највећем броју локалитета пронађене су следеће врсте: Hydropsyche 

contubernalis (локалитети 3, 7 и 9), Hydropsyche instabilis (локалитети 3, 8 и 9) и 

Psychomyia pussila (локалитети 3, 7 и 9). Ове три врсте могу се сматрати толерантним, јер 

се могу наћи и у мање и у више загађеним водама. Фамилија Hydropsychidae присутна је 
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са највећим бројем врста. Оне су распоређене на локалитетима међусобно веома 

различитим, тако да се на нивоу фамилије не могу сматрати добрим биоиндикаторима. Из 

истих разлога не препоручује се ни коришћење рода Hydropsyche у биоиндикаторске 

сврхе. Најабундантнија врста је Beraea pullata на локалитету 4 који се одликује високом 

концентрацијом кисеоника, а по абундантности истичу се и Cheumatopsyche lepida (на 

локалитетима 3 и 7) и Psychomyia pussila на локалитету 9. Врста Psychomyia pussila нађена 

је на локалитетима јако сиромашним кисеоником, па се може назвати толерантном за овај 

параметар.  Врсте Setodes punctatus и Sericostoma personatum нађене само на локалитету 4 

могу се сматрати индикаторима воде доброг квалитета. На локалитету 8, на коме је 

измерен највећи турбидитет, пронађена су оба представника фамилије Limnephilidae. 

Највећи диверзитет констатован је на локалитету 3. 

Пролећни период карактерише најмањи број узоркованих јединки Trichoptera у 

односу на остале сезоне у којима су се обављала теренска истраживања. На највише 

локалитета пронађене су врсте Beraea pullata (локалитети 4, 5 и 6) и Stenophylax permistus 

(локалитети 5, 6 и 7). Ови локалитети спадају у веома очуване, са нимало или минимално 

антропогеног утицаја, тако да се може рећи да присуство ове две врсте указује на добар 

квалитет воде. Локалитети на којима је пронађена Beraea pullata издвајају се од осталих 

по томе што су на њима измерене најниже температуре воде. Најабундантнија је Beraea 

pullata на локалитету 4, који се одликује најхладнијом водом, па се закључује да ова врста  

преферира станишта на којима влада ниска температура воде. Највећи диверзитет 

заједнице констатован је на локалитету 8. Фамилија Hydropsychidae је и током пролећног 

периода најзаступљенија врстама, које настањују како загађене, тако и незагађене 

локалитете. То указује да на нивоу фамилије, ова група не може бити добар индикатор 

квалитета воде. Исти је случај са родом Hydropsyche – распрострањење врста ово рода 

није униформно, тако да ни на нивоу рода није могуће поуздано установити квалитет 

воде. Врста Hydropsyche fulvipes  може да се издвоји као индикатор загађене воде, са јако 

мало кисеоника. Представници фамилије Leptoceridae, рода Setodes узорковани су 

искључиво на локалитетима који су окарактерисани као локалитети доброг квалитета 

воде, тако да би ова фамилија и род евентуално могли бити добри индикатори воде 

прилично очуваног квалитета. 
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Врсте Trichoptera обједињене су током свих месеци према функционалном типу 

исхране (Functional Feeding Group – FFG). Најзаступљенији су филтратори, затим 

скупљачи и стругачи, док су предатори најређи. На три локалитета (локалитети 4, 7 и 8) 

присутни су сви функционални типови исхране, што указује на то да је трофичка 

структура избалансирана. Локалитет 2, на коме је пронађено веома мало јединки, одликује 

се искључиво филтраторским типом исхране. Већина локалитета је хетеротрофног типа, 

јер узорковање није вршено током летњих месеци када је период интензивне 

аутотрофности. Предатори су пронађени на локалитетима 3, 4, 7 и 8, на којима је 

турбидитет током свих месеци био низак, што им је и потребно да би могли да лове.  

River Continuum Concept - RRC (Vannote et al., 1980) је концепт који представља  

лонгитудиналне промене дуж тока помоћу биолошких компоненти и процеса у рекама. 

Локалитет 2, на коме су пронађени искључиво филтраторни колектори, не поклапа 

се са RRC. Највише филтраторних колектора налази се на локалитету 3, где би по RRC и 

требало да доминирају (заједно са стругачима). На локалитету 4 најзаступљенији су 

скупљачи и секачи, што се поклапа са RRC. Локалитет 5 нешто је богатији скупљачима 

него секачима; ипак, по RRC, ове две групе би и требало да доминирају у односу на остале 

функционалне типове исхране. Локалитет 6 би према RRC-у требало да се одликује 

највећим бројем стругача и скупљача. Ипак, на овом локалитету пронађени су искључиво 

скупљачи и секачи, што говори да овај локалитет не прати RRC. Стругачи су најбројнији 

на локалитету 9, који спада у средишњи део реке. На локалитету 7 пронађено је највише 

скупљача, а за њима следе стругачи, што донегде прати RRC. Највише предатора има на 

локалитету 8; ипак, они су малобројни у односу на остале функционалне типове исхране. 

На основу доминантности скупљача и секача, може се рећи да овај локалитет није у 

складу са RRC. На локалитету 9 заступљеност стругача је 92%, што се не поклапа са RRC.  

Процентуално учешће појединих функционалних типова исхране на истраживаним 

локалитетима показало је да заједница Trichoptera не прати у потпуности RRC. 

Локалитети 4, 7 и 8, на којима је установљено присуство свих функционалних типова 

исхране, спадају у најмање загађене. Локалитети који имају мање присутних 

функционалних типова исхране су загађенији; очигледан пример су локалитети 2 и 9. 
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Термално загађење на локалитету 2 и антропогено на локалитету 9 праћени су 

најсиромашнијом FFG структуром. 
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5. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Током новембра и децембра 2012. и фебруара и маја 2013. године на 10 локалитета 

на територији града Ниша узорковано је 593 јединки Trichoptera, распоређених у 11 

фамилија, 15 родова и 19 врста. Квалитет воде праћен је на тачкама изнад и испод 

загађивача, а локалитети су бирани на основу разлика у надморској висини, нагибу терена, 

осунчаности, супстрату, степену антропогеног притиска и др. 

На локалитетима 1 и 10 нису пронађене јединке Trichoptera. У питању су веома 

загађени локалитети; на локалитету 1 присутно је термално загађење, праћено ниским 

концентрацијама кисеоника, док је локалитет 10 веома оптерећен антропогеним 

загађењем. На основу потпуног одсуства припадника овог реда, закључује се да су 

екстремни типови загађења ограничавајући фактор присуства. 

У јесењем периоду, на укупно 4 локалитета, узорковане су 152 јединке из 7 

фамилија и 12 врста. Највећи диверзитет констатован је на локалитету 3, где је измерена 

највећа засићеност кисеоником. Фамилија Hydropsychidae присутна је са највећим бројем 

врста. Врста која је нађена на највише локалитета у јесењем периоду је Hydropsyche 

instabilis; она је и најабундантнија. 

Зимски период одликује се нижом температуром воде у односу на јесењи и 

пролећни период. Констатован је и већи број јединки, фамилија и врста. Највећи 

диверзитет измерен је на локалитету 4 (током децембра), где је највећа концентрација 

кисеоника, а турбидитет низак. Фамилија Hydropsychidae најбројнија је врстама и у 

зимском периоду. Hydropsyche pellucidula и Hydropsyche contubernalis пронађене су на 

највећем броју локалитета. Најабундантније су Halesus radiatus (децембра) и Beraea 

pullata (у фебруару). 

У пролећном периоду узорковано је најмање јединки. Највећи диверзитет 

констатован је на локалитету 8. Фамилија Hydropsychidaе присутна је са највећим бројем 
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врста. На највише локалитета пронађена је Beraea pullata, која је је и најабундантнија, као 

и врста Stenophylax permistus. 

Као значајни физичко-хемијски параметри за диверзитет и абундантност врста 

издвојили су се температура, турбидитет и концентрација кисеоника. Локалитети са 

минималним антропогеним утицајем и бољим квалитетом воде богатији су врстама од 

загађених. 

Истраживање није оправдало коришћење виших таксономских нивоа (фамилија и 

родова) у биоиндикаторске сврхе. 

Врсте Trichoptera обједињене су током свих месеци према функционалном типу 

исхране (Functional Feeding Group – FFG). Најзаступљенији су филтраторни колектори, 

затим берачи скупљачи и стругачи, док су предатори најређи. На три локалитета 

(локалитети 4, 7 и 8) присутни су сви функционални типови исхране; ови локалитети 

спадају у најмање загађене. Већина локалитета је хетеротрофног типа.  

Процентуално учешће појединих функционалних типова исхране на истраживаним 

локалитетима показало је да заједница Trichoptera не прати у потпуности River Continuum 

Concept - RRC. 

Коришћење Trichoptera у биоиндикаторске сврхе оправдано је са становишта 

еколошких група. 
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