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Сажетак 

Истраживање заједнице Trichoptera је спроведено у оквиру територије града Ниша 

на 10 локалитета. Локалитети су различитих физичко – хемијских карактеристика у 

распону од термалних извора до хладних крашких текућица. Неки од њих су под 

значајним антропогеним утицајем ( у самом граду Нишу) док су други готово без њега 

(Душничко врело). 

Констатовано је укупно 15 родова Trichoptera у оквиру 11 фамилија. 

Идентификована је 19 врста, од чега најмање у пролећном периоду – само осам.  

Утврђено је да је специјски диверзитет највећи на локалитетима са најмањим 

антропогеним утицајем. Највећи број локалитета припада бета мезосапробним водама. 

Установљено је да је ова група самостално погодна за примене у биоиндикатроске 

сврхе. 

 

 

Kључне речи: Trichoptera, река Нишава, сапробиолошка анализа, диверзитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The research of Trichoptera community was performed within the territory of the city of 

Niš on 10 localities. These localities have different physical and chemical characteristics ranging 

from hot springs to cold karst streams. Some of them are with a measurable human influence (in 

the city of Niš), while others are practically without it (Dušničko vrelo). 

A total number of 15 genera Trichoptera within 11 families was noted.  Number of 

identified species is 19, of which the lowest number of species was recorded in the spring – only 

eight. 

It was determined that the highest species diversity is in localities with the least human 

influence. The largest number of localities belongs to β – mesosaprobic waters. 

It has been found that this group is suitable for independent application in bioindicator  

purposes. 

 

Key words: Trichoptera, Nišava river, saprobiological analysis, diversity 
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1.1. Порекло, класификација и основне карактеристике Trichoptera 

 

 Ред Trichoptera се убраја у најбитније и најразноврсније од свих водених таксона. 

Између редова примарно водених инсеката као што су Odonata, Ephemeroptera, Plecoptera, 

Megaloptera, Trichoptera је највећи и по диверзитету је у рангу са акватичним 

припадницима реда Diptera. Ред  Trichoptera  припада класи инсеката и заједно са редом 

Lepidoptera чини суперред Amphiesmenoptera. Подељен је на три подреда (Слика 1): 

Annulipalpia, Integripalpia i Spicipalpia. Садржи 45 фамилија са око 600 родова и 

приближно 13 000 рецентних врста описаних из свих региона фауне, што га чини седмим 

по величини редом инсеката (Holzenthal et al. 2007).  

 

 

Слика 1: Класификација Trichoptera према којој је ред подељен на 3 подреда 

  

Прве описе и податке о реду Trichoptera дао је Linnaeus (1758). У десетом издању 

“Systema naturae” описао је 18 инсеката и сврстао их у ред Phryganea. Четири од њих и 

седам накнадно описаних врста (Linnaeus 1761, 1767) су сада укључене у ред Trichoptera.  

Име реда је први утемељио Kirby (1813), а остала имена коришћена за овај ред у току 

XIX века укључивала су Lophiacera Billberg,  Plicipennes Latreille и варијације Phryganea, 

као што су Phryganides Latreille и Phryganina Newman. Историјски процеси у еволуцији 

Trichoptera датирају из средњег и касног Тријаса и откривају да се главна филогенетска 

диверзификација код Trichoptera догодила током Јуре и почетком Креде. Раздвајање копна 

Гондване у Креди довело је до даље изолације и диверзификације реда (Мооr & Ivanov, 

2008). 
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Представници реда Trichoptera се одликују холометаболним развићем што значи да 

пролазе кроз 4 животне фазе: јаје, ларва, пупа и адулт.  

 Адулти су сувоземни организми и лете у областима рипаријалне и обалске 

вегетације. Оба пара крила и тело су прекривени длачицама по чему је група и добила име 

(Брајковић, 2004).  

 Ларвално развиће се одвија у води. Најмаркантнија карактеристика ларви је да 

изграђују преносиве кућице (Слика 2). Минералне или органске честице лепе помоћу 

свиленкастог секрета максиларних жлезда и тако граде кућице специфичних форми. Само 

ларве примитивних трихоптера не изграђују кућице ( Брајковић 2004).  

 

 

 

 На телу ларве разликујемо 3 региона: главени, грудни – торакс и абдоминални 

регион.  

 Главена капсула је потпуно развијена и склеротизована. Очи ларве су увек 

присутне. Антене су веома кратке и састоје се једног сегмента (Слика 3). Поседују добро 

развијени усни апарат који се састоји од лабрума, пара добро развијених мандибула, пара 

кратких максила и лабиума (Holzenthal et al. 2007). 

 Торакс се састоји из три сегмента: прототоракс, мезоторакс и метаторакс (Keller & 

Krieger 2009).  Сваки торакални сегмент је јасан и носи пар сегментираних ногу. Код 

неких група предње ноге су прилагођене за хватање док су код других задње ноге 

адаптиране за пливање.  

 

Слика 2: Примери различитих типова кућица ларви Trichoptera 
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 Абдомен се састоји из 10 сегмената и 

скоро цео је мембранозан. Код ларви које 

изграђују кућице, на првом абдоминалном 

сегменту уочавају се леђна и бочне грбе. 

Већина ларви респирацију обавља преко 

шкрга које се налазе на абдоменалним 

сегментима (Holzenthal et al. 2007).  

 Јединке Trichoptera спадају међу 

најчешће групе макроинвертебрата у 

текућим слатководним екосистемима. 

Широко су распрострањени и насељавају 

различите типове станишта и обухватају 

више трофичких нивоа (A. Savić, 2012). 

Према типу исхране можемо их поделити у четири групе: колекторе, секаче, стругаче и 

предаторе (А. Savić, 2012).  

 Ларве Trichoptera су врло важне компоненте трофичке динамике и енергетског 

протока у акватичним екосистемима које насељавају. Ова станишта спадају у најтеже 

погођена и еколошки угрожена на свету јер површинске воде упијају и појачавају ефекте 

загађивања земљишта и ваздуха као што су седиментација, индустријско загађење, 

контаминација канализационом водом, киселе кише и др. Многе врсте Trichoptera су 

осетљиве на загађење па се њихово присуство и релативна абунданца користе у биолошкој 

процени и мониторингу квалитета воде (Holzenthal et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Шематски приказ грађе тела ларве 

Trichoptera 
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1.2.  Преглед досадашњих истраживања Trichoptera у Србији 

 

 Прва истраживања Trichoptera на територији бивше Југославије извршио је 70-их 

година XIX века аустралијски ентомолог Friedrich Brauer  који у свом делу “ Die 

Neuropteren Europas” (1876 ) помиње и одређени број ових инсеката прикупљених у 

пределима данашње Далмације и Словеније.  

 Подробнија и обимнија истраживања извршио је крајем XIX и почетком XX века 

Franz Klapálek. Он је 1899.г. обрадио збирку Trichoptera сарајевског музеја сакупљену  по 

разним крајевима Босне и Херцеговине и део материјала из Загреба. Његова испитивања 

су дала одличне резултате јер сy показала да у вим областима, поред многобројних средње 

европских врста, живи и знатан број оригиналних облика.  

 У отприлике исто време кад и Klapálek, аустријски ентомолог, проф. Gabriel Strobl, 

је посећивао територију бивше Југославије, тачније Словенију,  у циљу трихоптеролошких 

истраживања. Резултате својих истраживања објавио је у свом раду “Die Dipteren von 

Steiermark”.  

  До завршетка Првог светског рата сва изучавања вршена су првенствено у 

западним деловима бивше Југославије, док су источне области остале неиспитане.  

Након Првог светског рата, 1917. г.,  путујући са француском војском шпански 

трихоптеролог Longinos Navás је сакупио нешто материјала у Македонији и резултате 

објавио у француским часописима.  

Прве комплетније фаунистичке податке о фауни Trichoptera бивше Југославије дао је 

Радовановић (1931) који је забележио 59 врста. Након 4 године,  Радовановић (1935) 

објављује листу која је бројала 170 врста Trichoptera.  

Девет нових врста за фауну Југославије и две нове врсте за науку забележене су 1943.г. , а 

Радовановић (1953) је накнадно открио додатних 45 врста Trichoptera од којих су шест 

биле нове за фауну Југославије.  

 Изузетан допринос знању о заједници Trichoptera бивше Југославије дала је Мара 

Маринковић – Господнетић. Она је 1966. описала пет врста нових и за фауну Југославије и 

за науку. Шест нових врста за фауну Југославије и науку је описала 1970. г.  и још две 

врсте 1971. г.  
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У фауни Trichoptera Србије до 1980. г. забележена је 151 врста Trichoptera. Подаци 

о фауни су објављивани у радовима Радовановића (1931, 1935, 1953) и Маринковић – 

Господнетић (1975, 1980).  Након ових истраживања, заједница Trichoptera је проучавана у 

оквиру истраживања макрозообентоса акватичних екосистема и сакупљене су значајне 

информације о ларвама ове групе инсеката. Такође, забележене су још 22 врсте.  

 Ивана Живић је проучавала макроинвертебратске заједнице река Височицe и 

Темскe (Ivana Živić et al., 2005). Заједно са Зораном Марковићем и Милојем Брајковићем 

је проучавала ред Trichoptera на реци Топлици (Ivana Živić et al., 2001). 

 У току 2003. и 2004. г. проучаван је квалитативни састав заједница акватичних 

мароинвертебрата Голијске Моравице, десне притоке Западне Мораве и забележено је 

присуство 28 врста Trichopterа (V. Đikanović et al., 2008).  

 Једно од истраживања макрозообентоса спроведено је на самој реци Нишави. Ана 

Савић је проучавала еколошке карактеристике заједнице макроинвертебрата у оквиру 

којих је обрађен и ред Trichoptera (Савић, 2012).  
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1.3. Диверзитет  Trichoptera у Европи, Балканском полуострву и Србији 

 

 Према доступним подацима, Европу (у зоогеографском смислу) тренутно 

настањује око 1100 врста Trichoptera (Halil Ibrahimi et al., 2012). Европска фауна 

Trichoptera обухвата 23 фамилијe (укључујући Arctopsychidae и Ptilocolepidae, а 

изостављајући Apataniidae које се посматрају као подфамилија Limnephilidae) и укупно 

133 родова укључујући и род Alpopsyche Botosaneanui & Giudicelli 2004 (Waringer & Graf, 

2013).  

 У склопу Европе, Балканско полуострво је јединствени регион познат по великом 

богатству биљних и животињских врста као и великом броју ендемских и реликтних 

врста. Велики диверзитет полуострва се може објаснити присуством специфичних 

еколошких и биогеографских карактеристика као што су присуство различитих региона са 

различитим условима, комплексна геолошка историја и интеракције између популација, 

врста и екосистема. Географске границе Балкана су: на северу реке Дунав и Сава, на југу 

Средоземно море, на истоку и југоистоку Црно, Мраморно и Егејско море, на западу 

Јонско и Јадранско море. Балканско полуострво обухвата следеће државе: Словенију, 

Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Републику Македонију, Бугарску, Румунију, 

европски део Турске и Србију (www.wikipedia.com; B. Golubović, 2009) 

 Према доступним подацима број врста Trichoptera забележених за фауну Словеније 

је 54. Фауна Trichoptera Хрватске броји око 130 врста. Фауна Trichoptera Босне и 

Херцеговине је темељно истражена  (Радовановић, 1953; Маринковић-Господнетић. 1970а, 

1978, 1979) и забележено је око 300 врста. Око 140 врста је забележено у фауни 

Македоније. Фауна Trichoptera Црне Горе је делимично проучена али  се може закључити 

да је богата. Највећи број врста забележен je из региона планине Дурмитор на којој је 

потврђено 150 врста (Живић ет ал., 2002). У Бугарској је регистровано око 239 врста;  у  

Румунији 265;  210 врста у Мађарској; у Грчкој 231 врста (Wiberg-Larsen, 2008). 

Фауна Trichoptera Балканског полуострва укључује 21 фамилију и чак 90 родова. 

 Прва чек листа фауне Trichoptera Србије бројала је 173 врста. Између забележених 

врста,  Limnephilus petri Marinkovic је ендем за фауну Србије, врсте  Cheatopteryx maxima 

Kumanski и Drusus botosaneanui Kumanski су ендемити источног балканског 

зоогеографског региона, док су Rhyacophila bosniaca Schmid и Rhyacophila vranitzensis 
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Marinkovic et  Botosaneanu ендемити динарског западног балканског зоогеографског 

региона. У фауни Србије највећи бројзабележених врста Trichoptera припада фамилијама 

Limnephilidae (32.94%) и Rhyacophilidae (13.29%) (I. Živić et al., 2002). 

 У току истраживања макрозообентоса Јужне Мораве у периоду 1998 – 2003 и реке 

Трешњице у току 2003. и 2004. г., забележено је још 13 врста. Фауна Trichoptera Србије 

сада укупно броји 186 врста, 49 родова и 18 фамилија. Родови Chimarra Linnaeus, 

Melampophylax Hagen и  Oecetis Curtis су нови за фауну Србије (I. Živić et al., 2006). 

Такође, утврђено је да 113 врста настањује најмање још једну бившу Југословенску 

републику поред Србије. Истраживања Trichoptera су до сада спроведена на малом 

подручју наше земље. Имајући у виду да је у суседним земљама забележен већи 

диверзитет овог реда, може се претпоставити да је диверзитет у Србији знатно већи од 

регистрованих 186 врста. Тој претпоставци доприноси и централни положај Србије на 

Балканском полуострву и чињеница да се 4 региона слатководне фауне Европе срећу на 

територији Србије (I. Živić et al., 2006). 
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1.4. Циљеви рада 

 

 Истраживање је спроведено на воденим екосистемима који се одликују различитим 

карактеристикама. Обзиром на то, један од циљева је да се утврди таксономски састав 

асамблеје Trichoptera на локалитетима. 

 Утврђивање сличности и разлика између ових локалитета такође је један од 

циљева. 

 Веома је важно да се утврди специјски диверзитет Trichoptera на различитим 

локалитетима и издвоје кључни фактори који доводе до његовог смањивања. Даље, 

компарацијом диверзитета са другим воденим екосистемима у Србији, треба указати на 

евентуални значај истраживаног подручја.  

 Асамблеја Trichoptera је на овим локалитетима искоришћена за одређивање 

квалитета воде. Компарацијом добијених резултата са подацима о физичко-хемијском 

аспекту квалитета воде, циљ је одредити да ли се ова таксономска група може самостално 

користити у сврху биомониторинга.  
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2. Материјал и методе 
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 Хидроеколошка анализа површинских вода на територији града Ниша је учињена у 

склопу пројекта студентског мониторинг центра за анализу квалитета површинских вода 

Ниша који је имао за циљ анализу квалитета воде на основу биолошких параметара који 

између осталог обухватају и анализу макрозообентоса.  

 Узорковање материјала вршено је у новембру и децембру 2012. г. и фебруару и 

мају 2013.г.  на 10 различитих локалитета на реци Нишави и њеним притокама (Табела 1). 

Локалитети 1 и 2 припадају термалним водама и налазе се у Нишкој Бањи. За разлику од 

њих, локалитети 3 и 4 су локалитети на типичном крашком врелу (локалитет 3) и хладном 

горњем току крашке реке (локалитет 4). Локалитет 5 се налази на притоци реке Нишаве – 

на Кутинској реци. Локалитет 6 налази се на Бањској реци изнад, а локалитет 7 испод 

улива термалног извора Бање Топило. Преостала два локалитета су на самој реци Нишави 

(Слика 4). 

Приликом одабира локалитета вођено је рачуна да се обухвате различита 

микростаништа, односно бирани су локалитети са различитим типом супстрата, 

различитом геолошком подлогом, степеном осунчаности, нагибом терена, надморском 

висином, брзином протока воде и др.  

 

Редни 

број 
Назив локалитета N Е Надморска висина 

(м) 

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
o 
10.433’ 22° 07.033' 501 

5. Душничка река 43
o
 10.297’ 22° 07.056’ 466 

6. Кутинска река 43° 09.820' 22° 05.972' 395 

7. Бања Топило узводно од 

топлог улива 
43° 26.889' 21° 52.726' 256 

8. Бања Топило низводно од 

топлог улива 
43° 26.894' 21° 52.692' 253 

9. Река Нишава на Булевару код 

улива Габровачке реке 
43° 19.517' 21° 55.266' 195 

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

 

Табела 1: База локалитета и GPS координате 
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Узорковање је вршено „кик“ мрежом (Kick net), са величином окаца 300 μm. Равни 

део рама се прислони уз подлогу тако да конус мреже буде ношен матицом воде низводно. 

Покретима ноге узбурка се подлога испред мреже. Површина дна која је третирана износи 

35 х 35 цм. Дистурбовањем подлоге јединке макрозообентоса се одвајају од подлоге и, 

ношене струјом воде, улазе у мрежу. Узорци се затим фиксирају 4% формалдехидом, 

етикетирају и у пластичним кесама транспортују до лабораторије. У току истраживања, 

анализирано је укупно 40 узорака. Узорци су у лабораторији испирани под млазом воде уз 

помоћ два сита – са већом и мањом промером окаца.  

 

      

 

 Одвајање макроинвертебрата вршено је помоћу специјалних пинцета и игле. 

Детерминација материјала је вршена помоћу бинокуларне лупе и микроскопа на 

Природно - математичком факултету у Нишу. Одвојени материјал Trichoptera чуван је у 

провидним бочицама са 70% алкохолом и детерминисан уз помоћ идентификационих 

кључева.  

Слика 4: Мапа локалитета 
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 За посматрање и мерење веома ситних делова тела коришћени су бинокуларна лупа 

Leica MZ – 16A Stereomicroscope са камером Leica DFC320 Digital Camera и микроскоп 

Leica System Microscope DM2500 са дигиталном камером Leica DFC490 Digital Camera. 

Јединке реда Trichoptera идентификоване су употребом следећих кључева:  

јединке које припрадају фамилијама Glossosomatidae, Beraeidae, Limnephilidae, 

Lepidostomatidae, Phryaneidae, Psychomyiidae и Leptoceridae идентификоване су по 

идентификационом кључу према  Wallace et al. (1990); јединке фамилија Rhyacophilidae, 

Polycentropodidae и Hydropsychidae идентификоване су по идентификационом кључу 

према Edington and Hildrew (1995). 

Сапробност је изражена у односу на индекс  сапробности S према методи по Pantle-

Buck-у (PANTLE-BUCK, 1955).  

 

    
    

  
 

 

 

 

 

 

 

За сапробиолошку анализу коришћена је листа индикаторских врста коју је дао 

Sladaček (Sladaček, 1973), док је за процену учесталости врста коришћена модификована 

скала од 6 ступњева према Rusev-у (Rusev, 1993).  

Индекс сапробности, према коме се одређује квалитет воде, креће се у границама 

од 0.00 до 4.50, при чему је:  

S = 0,00 – 0.50  →  ксеносапробна вода                   I класа воде 

S = 0,51 – 1,51  →  олигосапробна вода     I класа воде 

S = 1,51 – 2,51  →  β - мезосапробна вода    II класа воде 

S = 2,51 – 3,51  →  α - мезосапробна вода   III класа воде 

S = 3,51 – 4,50  →  полисапробна вода    IV класа воде 

 

S -  сапробни индекс заједнице 

h -  релативна бројност 

s – сапробна вредност карактеристична за сваку врсту 
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3. Резултати 
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У току ових истраживања, у периоду од новембра 2012. до маја 2013. године, 

забележено је укупно 11 фамилија, 15 родова и 19 врста.  

Резултати ће бити представљени у оквиру јесењег, зимског и пролећног аспекта када 

су истраживања вршена. 

 

3.1. Јесењи период 

 

 У табели 2 приказане су просечне вредности физичко – хемијских карактеристика 

истраживаних локалитета у јесењем периоду. 

 

 

 

  

У јесењем периоду најнижи турбидитет забележен је на локалитету 5 који се налази 

на Душничкој реци. Највиша вредност турбидитета забележена је на локалитету 3 који се 

налази на реци Нишави испод Сићева.  

 Температура у јесењем периоду највишу вредност има на локалитету 1 који се 

налази на самом термалном извору у Нишкој Бањи.  

 Вредности pH у јесењем периоду је већа на свим локалитетима у односу на остале 

периоде, а највиша вредност је забележена на локалитету 10. 

 Најмања просечна концентрација кисеоника у овом периоду је забележена на 

локалитету 1. Следећи локалитет који се издваја по ниској концентрацији кисеоника је 

локалитет 10.  

Локалитет
Турбидитет 

(NTU)

Температура 

(ºC)

Кондуктивитет 

(σ)
pH

Концентрација 

кисеоника 

(mg/l)

Сатурација 

кисеоника 

(%)

BPK5
Осунчаност 

(%)

Дубина 

мин (cm)

Дубина 

макс (cm)

Ширина 

мин (m)

Ширина 

макс (m)

1 0.39 33.2 458 5.97 88 9.35 40 30 50 0,5 1,2

2 3.5 25.3 456 7.97 7.95 98 9.38 15 10 40 1 2

3 4.39 10 336 7.9 10.58 133 9.39 2 10 40 2 5

4 1.6 12.2 464 7.8 11.5 109 9.31 15 10 40

5 0.03 156 7.3 10.6 105 0 10 40 1 2,5

6 1.91 11.2 295 7.85 10.2 98 9.31 40 10 6

7 0.47 10.7 336 8.2 10.41 15 9.41 20 30 100 3 8

8 0.65 11.2 438 8.02 11.2 135 8.84 5

9 0.73 10.9 495 8.3 11.2 133 8.56 6 50 200

10 1.36 14 321 8.8 9.98 158 9.02 5 10 100 12 20

Табела 2:  Просечне вредности физичко – хемијских параметара за јесењи период 
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 Сакупљање узорака у јесењем периоду вршено је у новембру 2012. г.  Сакупљене 

су  укупно 152 јединке које су распоређене у 14 врста, 9 родова и 7 фамилија.  

 

  Lok1 Lok2 Lok3 Lok4 Lok5 Lok6 Lok7 Lok8 Lok9 Lok10 

Beraeidae                     

Beraea pullata (Curtis 1834)       18             

Hydropsychidae                     

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)     21               

Hydropsyche angustipennis (Curtis 1834)     1               

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865)     8               

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)     31   1     10     

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834)     28   1           

Hydropsyche sp.               1     

Lepidostomatidae                     

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848)       5             

Leptoceridae                     

Setodes punctatus (Fabricius 1793)       3             

Psychomyiidae                     

Lype reducta (Hagen 1868)         1           

Psychomyia pussila (Fabricius 1781)     1           17   

Rhyacopilidae                     

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859     3               

Sericostomatidae                     

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826)         2           

 

Највећи број врста забележен је на локалитету 3, чак седам врста. На локалитету 9 

забележена је само једна врста. На 5 локалитета ( локалитети 1,2,6,7 и 10) није забележена 

ни једна врста. То су уједно и локалитети на којима владају екстремни услови.  

У јесењем периоду само су фамилије  Hydropsychidae и Psychomyiidae  заступљенe  

са по 2 рода, остале фамилије су представљене по једним родом. 

Род Hydropsyche представљен је са 4 врстe док је осталих 8 родова представљено 

по једном врстом.  

Најабундантније врсте у овом периоду су Cheumatopsyche lepida, Hydropsyche 

instabilis и Hydropsyche pellucidula.  

 

Табела 3: Забележени број јединки на сваком локалитету током новембра  2012.г. 
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45% 

55% 

Врсте из фамилије  
Hydropsychidae 

Врсте из осталих фамилија 

Слика 5: Процентуални однос врста из фамилије Hydropsychidae и врста из осталих 

фамилија 
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3.2. Зимски период 

  

 У табели 4 приказане су просечне вредности физичко – хемијских карактеристика у 

току зимског периода по локалитетима. У овом периоду вода није била залеђена па је било 

могуће узети узорке са свих 10 локалитета.   

 

 

 

  

Најнижу вредност турбидитета и у зимском периоду има локлитет 5, а највишу локалитет 

3. Локлаитет 3, осим што се одликује високим вредностима турбидитета, у овом периоду 

одликује се и највишом концентрацијом кисеоника.  

 Просечна температура воде на посматраним локалитетима је нижа у односу на 

јесењи период. Највиша вредност температуре је  и у зимском периоду забележена на 

локалитету 1. 

 Биолошка потрошња кисеоника је, ако се упореди са осталим периодима, од 

најмањег утицаја на структуирање заједнице макроинвертебрата у току зимског периода.  

 

 Сакупљање узорака у зимском периоду вршено је током децембра 2012. и фебруара 

2013. године.  

 Укупни број јединки уловљених у децембру износи 97. Оне су распоређене у 14 

врста, 12 родова и 9 фамилија. 

 

  

Локалитет
Турбидитет 

(NTU)

Температура 

(ºC)

Кондуктивите

т (σ)
pH

Концентрација 

кисеоника (mg/l)

Сатурација 

кисеоника (%)
BPK5

Осунчаност 

(%)

Дубина 

мин (cm)

Дубина 

макс (cm)

Ширина 

мин (m)

Ширина 

макс (m)

1 0.86 29.2 486 7.53 3.78 48 0.94 40 30 50 0,5 1,2

2 2.81 20.5 470 7.51 3.5 61 1.77 15 10 40 1 2

3 6.59 6.5 404 7.907 11.34 151 12.06 2 10 40 2 5

4 1.11 3.9 415 7.97 5.48 69 1.35 15 10 40

5 0.15 10 351,5 7.816 8.82 114 8.04 0 10 40 1 2,5

6 2.55 8.7 303 7.865 10.13 129 10.05 40 10 6

7 2.29 9.4 404,5 8.047 9.72 125 8.83 20 30 100 3 8

8 3.59 6.65 434 8.07 10.23 126,5 8.81 5

9 2.3 7.15 459 8.196 7.75 98 3.27 6 50 200

10 2.37 7.2 657,5 7.824 6.27 86,5 2.45 5 10 100 12 20

Табела 4: Просечне вредности физичко – хемијских карактеристика за зимски период 
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  Lok1 Lok2 Lok3 Lok4 Lok5 Lok6 Lok7 Lok8 Lok9 Lok10 

Beraeidae                     

Beraeodes minutus (Linnaeus 1761)         1           

Beraea pullata (Curtis 1834)       13 1           

Glossosomatidae                     

Agapetus ochripes Curtis 1834       1             

Hydropsichidae                     

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)     7 3             

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865)     5               

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)     1         5     

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834)   1 4         3     

Lepidostomatidae                     

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848)       11             

Limnephilidae                     

Halesus radiatus (Curtis 1834)       19             

Phryganeidae                     

Phryganea bipunctata Retzius 1783       3             

Polycentropodidae                     

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus 1758)       1             

Psychomyiidae                     

Psychomyia pussila (Fabricius 1781)     10 2             

Tinodes unicolor (Pictet 1834)               3     

Rhyacopilidae                     

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859               3     

 

 Највећи број врста констатован је на локалитетима 3 (5 врста) и 4 (чак 8 врста). На 

локалитету 8 забележене су 4 врсте, најмањи број врста забележен је на локалитетима 2 и 

5 док на локалитетима 1, 6, 7 и 10 није забележена ни једна јединка. 

Фамилије Beraeidae, Psychomyiidae и Hydropsychidae су представљене са по 2 рода. Род 

Hydropsyche je заступљен са највећим бројем врста (укупно 3) док су остали родови 

заступљни са по једном врстом.  

 Највећи број врста припада фамилији Hydropsychidae, фамилије Beraeidae и 

Psychomyiidae су заступљене са по 2 врсте, а остале фамилије заступљене су са по једном 

врстом. 

 Врсте са  највећом абунданцом су Halesus radiatus и Beraea pullata на локалитету 4.  

 

Табела 5: Забележен број јединки на сваком локалитету у децембру 2012.г. 
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Узорак из фебруара 2013.г. укупно садржи 260 јединки Тrichoptera. Констатовано је 

13 врста, 10 родова и 7 фамилија.  

 

 

  Lok1 Lok2 Lok3 Lok4 Lok5 Lok6 Lok7 Lok8 Lok9 Lok10 

Beraeidae                     

Beraeodes minutus (Linnaeus 1761)               1     

Beraea pullata (Curtis 1834)       49     2       

Hydropsichidae                     

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)     32       41       

Hydropsyche contubernalis (McLachlan 1865)     16       1   1   

Hydropsyche fulvipes Curtis 1834   2                 

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)     2         12 3   

Hydropsyche pellucidula  (Curtis 1834)     11       2       

Leptoceridae                     

Setodes sp.       3             

Limnephilidae                     

Halesus radiatus (Curtis 1834)               16     

Stenophylax permistus McLachlan 1895               6     

Psychomyiidae                     

Psychomyia pussila (Fabricius 1781)     3       12   43   

Rhyacopilidae                     

Rhyacophyla fasciata Hagen 1859             1       

Sericostomatidae                     

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826)       1             

33% 

13% 
13% 

6% 

7% 

7% 

7% 

7% 
7% 

Hydropsychidae

Beraeidae

Psychomyiidae

Rhyacophilidae

Glossosomatidae

Lepidostomatidae

Limnephilidae

Phryganeidae

Polycentropodidae

Слика 6: Процентуална заступљеност врста из забележених фамилија у децембру 2012.г. 

 

 

Табела 6: Број јединки на сваком локалитету током фебруара 2013.г. 
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 Највећи број врста забележен је на локалитетима 3, 7 и 8 међу којима се истиче 

локалитет 7 са 6 забележених врста. Локалитет 2 је  најсиромашнији врстама, на њему је 

забележена само једна врста. На локалитетима 4 и 9 присутне су по 3 врсте, и  на оба 

локалитета једна врста је знатно абундантнија у односу на друге две.  

Све фамилије су представљене са по једним родом осим фамилија Limnephilidae, 

Beraeidae  и Hydropsychidae које су представљене са по 2 рода.  Род Hydropsyche 

представљен је са 4 врсте док су остали родови представљени са једном врстом.  

Највећи број врста налази се у оквиру фамилије Hydropsychidae, затим следе фамилије 

Limnephilidae и Beraeidae  са по 2 врсте, а остале фамилије су представљене са по једном 

врстом.  

 Најабундантније врсте у овом узорку су Cheumatopsyche lepida  на локалитетима 3 

и 7, Psychomyia pusilla на локалитету 9 и Beraea pullata на локалитету 4. 

 

  

 

 

 

 

 

38% 

15% 

15% 

8% 

8% 

8% 
8% 

Hydropsychidae

Limnephilidae

Beraeidae

Leptoceridae

Psychomyiidae

Rhyacophilidae

Sericostomatidae

Слика 7: Процентуална заступљеност врста из забележених фамилија у фебруару 2013.г. 
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3.3. Пролећни период 

У табели 7 приказане су просечне вредности физичко – хемијских параметара 

истраживаних локалитета у пролећном периоду.  

 

 

 

Најниже вредности турбидитета забележене су и у овом периоду на локалитету 5.  

Температура у пролећном периоду највишу вредност има на локалитету 1 који се 

налази на термалном извору.  

Вредности pH се на посматраним локалитетима крећу око вредности 

карактеристичних за неутралну воду, тј око вредности 7. Блажу базност показује једино 

локалитет 6. 

Концентрација кисеоника је најмања на локалитетима 9 и 10 који се налазе на реци 

Нишави.  

 

  Lok1 Lok2 Lok3 Lok4 Lok5 Lok6 Lok7 Lok8 Lok9 Lok10 

Beraeidae                     

Beraea pullata (Curtis 1834)       22 16 3         

Hydropsichidae                     

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)     1         1     

Hydropsyche fulvipes Curtis 1834                 1   

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)     1         1     

Leptoceridae                     

Setodes sp.       5  10  3         

Limnephilidae                     

Stenophylax permistus McLachlan 1895         9 8 1       

Rhyacopilidae                     

Rhyacophila dorsalis (Curtis 1834)       1       1     

Локалитет
Турбидитет 

(NTU)

Температура 

(ºC)

Кондуктивитет 

(σ)
pH

Концентрација 

кисеоника 

(mg/l)

Сатурација 

кисеоника 

(%)

Осунчаност 

(%)

Дубина 

мин (cm)

Дубина 

макс (cm)

Ширина 

мин (m)

Ширина 

макс (m)

1 0.13 30.8 479 7.552 0.82 10 40 30 50 0,5 1,2

2 5.38 27.3 468 7.67 1.29 12 15 10 40 1 2

3 7.97 13.8 311 7.99 1.81 20 6 10 40 2 5

4 3.83 19.7 393 7.84 0.77 10 15 10 6

5 0.09 11.3 270 7.57 0.71 9 0 10 40 1 2,5

6 1.95 11.8 260 8.169 0.81 9 40 10 40

7 2.24 17.6 372 7.771 1.61 19 20 30 100 3 8

8 2.57 7.796 1.55 17 5

9 2.39 20.1 423 7.67 0.61 8 6 50 200

10 3.07 19.3 437 7.935 0.58 8 5 10 100 12 20

Табела 7:  Просечне вредности физичко – хемијских параметара за пролећни период 

Табела 8: Забележен број јединки на сваком локалитету током маја 2013.г. 
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Узорковање у  пролећном периоду вршено је током маја 2013.г. Укупно је 

забележено 84 јединки Trichoptera које су распоређене у 8 врста, 6 родова и 5 фамилија. 

 На највећем броју локалитета забележене су по 3 врсте ( локалитети 4, 5, 6 и 8). На 

локалитетима 1, 2 и 10 није уловљена ни једна врста. То су уједно и локалитети које 

карактеришу екстремни услови. Једино су фамилије Leptoceridae и Hydropsychidae  

престављене са по 2 рода. Највећи број врста припада фамилији Hydropsychidae - укупно 

3, остале 4 фамилије су заступљене са по једном врстом.  

 Највећа бројност јединки констатована је на локалитетима 4 и 5, а најабундантнија 

врста  у узорку је Beraea pullata на локалитету 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

25% 
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13% 

Hydropsychidae

Leptoceridae

Limnephilidae
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Слика 8: Процентуална заступљеност врста из забележених фамилија у мају 2013.г. 
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3.4.  Сапробиолошка анализа   

 

У табели 9 приказане су вредности индекса сапробности на испитиваним 

локалитетима у јесењем, зимском и пролећном периоду.  

 

 

 

Локалитет 

/ Период 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Јесен     1.95   1.55     1.95     

Зима    1.95 1.82 1.4     1.75 1.62 1.95   

Пролеће      1.95   1.25 1.25 1.25   1.95   

 

У јесењем периоду једино су на локалитетима три, пет и осам присутне 

индикаторске врсте. На локалитету пет вредност индекса сапробности износи 1.55 док на 

друга два локалитета он износи 1.95. Вредности индекса сапробности показују да се на сва 

три локалитета ради о β-мезосапробним водама (β) које спадају у II класу вода.  

У зимском периоду најнижа вредност индекса сапробности забележена је на 

локалитету четири – 1.4, док су највише вредности (S=1.95) забележене на локалитетима 

два и девет. На свим локалитетима у зимском периоду, вредности индекса сапробности су 

у границама карактеристичним за β – мезосапробне воде (β) осим на локалитету 4 где 

вредност индекса сапробности указује на олигосапробну воду (о).  

У пролећном периоду на локалитетима пет, шест и седам вредности индекса 

сапробности износиле су 1.25 што указује на олигосапробност (о), док су на локалитетима 

три и девет забележене вредности износиле 1.95 што индикује β – мезосапробну воду (β).  

Индикатори забележени у јесењем периоду су род Hydropsyche и врста Sericostoma 

personatum. У зимском периоду забележени су следећи индикатори сапробности: род 

Hydropsyche, Sericostoma personatum, Rhyacophila septentrionis, Neureclipsis bimaculata и 

Stenophylax permistus. У пролећном периоду, поред рода Hydropsyche, као индикатор је 

коришћена и врста Stenophylax permistus. 

 

 

Табела 9: Вредности индекса сапробности S за сва три периода 
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Слика  9: Графички приказ вредности индекса сапробности за јесењни, 

зимски и пролећни период 
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3.5. Дистрибуција Тrichoptera на подручју Србије 

 

На територији града Ниша фамилија Glossosomatidae представљена је једним 

родом, односно једном врстом Agapetus ochripes Curtis 1834. 

 Agapetus ochripes Curtis 1834 

 Распрострањена је широм Европе, насељава источни и западни палеарктик. 

Забележена је у Норвешкој, Шведској, Аустрији, Иберијском полуострву, Украјини, 

Хрватској (TrichopteraWorldChecklisт).  

У Србији је присуство рода Agapetus забележено у току истраживања 

макрозообентоса Пусте реке на четири локалитета (I. Živić et al., 2001). Врста Agapetus 

ochripes је присутна на првој чеклилсти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002), али 

без података о тачним локалитетима.  

У току овог истраживања, Agapetus ochripes је забележена на локалитету четири – 

Душничко врело. 

Фамилија Beraeidae је на територији града Ниша представљена са два рода: Beraea 

и Beraeodes и са две врсте: Beraea pullata (Curtis 1834) и  Beraeodes minutus (Linnaeus 

1761).  

Beraea pullata (Curtis 1834) 

Широко је распрострањена у Европи. Забележена је у Аустрији, Белгији, 

Белорусији, Великој Британији, Данској, Естонији, Чешкој републици, Француској, 

Немачкој, Ирској, Мађарској, Италији, Литванији, Пољској, Румунији, Словачкој, 

Шведској и Холандији. На Балканском полуострву, забележена је у Хрватској, Словенији, 

Босни и Херцеговини, Бугарској и Грчкој (www.faunaeur.org).  

У Србији, Beraea pullata је забележена на следећим локалитетима: на Вучачкој 

реци, Пакашница потоку, Голијској Моравици – код насеља Пећине (V. Đikanovic et al., 

2008); затим на реци Нишави – 3 км узводно од Пирота (A.Savić, 2012). Налази се на првој 

чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током истраживања заједнице Тrichoptera на територији града Ниша, ова врста је 

забележена на три локалитета: Душничко врело, Душничка река и Кутинска река.  
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Beraeodes minutus (Linnaeus 1761) 

Насељава бројне Европске земље: Аустрију, Белорусију, Белгију, Чешку 

републику, Велику Британију, Естонију, Европски део Турске, Данску, Финску, Немачку, 

Италију, Ирску, Латвију, Литванију, Мађарску, Пољску, Румунију, Словачку, Шведску, 

Швајцарску и Холандију. Присутна је и у Босни и Херцеговини, Бугарској, Хрватској и 

Словенији.  

Присутна је на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Регистрована је на реци Нишави – 1 км узводно од Сићева (A.Savić, 2012). У току овог 

истраживања, забележена је на локалитетима пет и осам: Душничка река и Бања Топило – 

изнад топлог улива. Ова врста се убраја у групу засштићених речних инвертебрата у 

Републици Србији (S. Radulović et al., 2012) 

Фамилија Hydropsychidae је представљена са два рода: Cheumatopsyche и 

Hydropsyche, односно са шест врста.  

Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)  

Распрострањена је широм Европе, укључујући источну, северну и северозападну 

Русију (www.eutaxa.com). Европске земље у којима је забележена су: Аустрија, Белгија, 

Велика Британија, Чешка република, Дамнска, Европски део Турске, Естонија, Финска, 

Француска, Немачка, Ирска, Италија, Иберијско полуострво, Мађарска, Литванија, 

Латвија, Норвешка, Пољска, Словачка, Шведска, Швајцарска и Холандија. На Балканском 

полуострву присутна је у Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Македонији 

,Словенији и у Грчкој (www.faunaeur.org).  

Локалитети у Србији на којима је нађена ова врста су: Пуста река, код села 

Крушкар (I. Živić et al., 2001); четири локалитета на реци Темској и два на реци Височици 

(I. Živić et al.,2005); слив Јужне Мораве (I. Živić et al., 2003; B. Novaković, 2012); четири 

локалитета на реци Нишави (A.Savić, 2012). Присутна је на првој чеклисти фауне 

Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току овог истраживања, врста је забележена на следећим локалитетима: река 

Нишава – испод Сићева, Душничко врело, Бања Топило изнад топлог улива и Бања 

Топило испод топлог улива.  
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Hydropsyche angustipennis (Curtis 1834)  

Распрострањена је широм Европе. Присутна је у Аустрији, Белорусији, Белгији, 

Британији, Чешкој републици, Данској, Естонији, Финској, Немачкој, Француској, 

Мађарској, Ирској, Италији, Латвији, Литванији, Норвешкој, Пољској, Румунији, 

Словачкој, Шведској, Швајцарској и Холандији; и у земљама Балкана: Хрватска, Босна и 

Херцеговина, Словенија, Бугарска (www.faunaeur.org).  

Локалитети у Србији на којима је забележена су шест локалитета на Пустој реци (I. 

Živić et al., 2001); четири локалитета на реци Топлици (I. Živić et al., 2002); седам 

локалитета на реци Пчињи (V. Simić & S. Simić, 2003); четири локалитета на реци Темској 

и два на реци Височици (I. Živić et al.,2005); пет локалитета на реци Власини, један на 

Градској реци и један на реци Лужници (M. Paunović et al., 2006); један локалитет на 

Голијској реци, један на Пакашница потоку и четири на Голијској Моравици (V. Đikanovic 

et al., 2008); три локалитета на реци Јабланици (K.S: Stefanović, 2009); присутна у Јужној 

Морави (I. Živić et al. , 2003; B. Novaković, 2012), Великој Морави (V. Marković et al., 

2011), на локалитету Велики Попович (Uherkovich, A & S. Nogradi, 2002) и на шест 

локалитета на реци Нишави (A.Savić, 2012). Присутна је на првој чеклисти фауне 

Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току овог истраживања, врста је забележена само на локалитету три – река 

Нишава испод Сићева. 

Hydropsyche contubernalis McLachlan 1865  

Такође је распрострањена широм Европе – Аустрија, Белгија, Белорусија, 

Британија, Чешка република. Данска, Финска, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, 

Латвија, Литванија, Норвешка, Пољска, Румунија, Словачка, Шпанија, Шведска, 

Швајцарска, Холандија и Украјина.   

Локалитети у Србији на којима је забележена су: осам локалитета на реци Сави 

(Paunović et al., 2012); на три локалитета на Пустој реци (I. Živić et al., 2001); два 

локалитета на реци Топлици (I. Živić et al., 2002); четири локалитета на реци Темској и два 

на реци Височици (I. Živić et al.,2005); три локалитета на Западној Морави (B. Novaković, 

2013); Црвена река, река Колубара (I. Živić et al., 2002);Велика Морава (V. Marković et al., 

2011); Велики Поповић (Uherkovich, A & S. Nogradi, 2002);  у сливу Јужне Мораве (I. Živić 
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et al. , 2003; B. Novaković, 2012); река Нишава на осам локалитета (A.Savić, 2012). 

Присутна је на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току овог истраживања, врста је регистрована на три локалитета: река Нишава испод 

Сићева; Бања Топило изнад топлог улива и река Нишава – на Булевару.  

Hydropsyche fulvipes Curtis 1834  

Насељава централну и јужну Европу. Забележена је у следећим државама: 

Аустрија, Белгија, Британија, Чешка република, Данска, Француска, Немачка, Мађарска, 

Пољска, Румунија, Словачка, Швајцарска и Холандија. 

Локалитети у Србији на којима је нађена су: слив Јужне Мораве (I. Živić et al., 

2003);  река Иванштица (J. Đuknić et al., 2010); седам локалитета на реци Нишави (A.Savić, 

2012). Присутна је на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току ових истраживања, врста је забележена на два локалитета: Нишка Бања код 

Јелашничког пута и река Нишава на Булевару.  

Hydropsyche instabilis (Curtis 1834)  

Насељава следеће Европске земље: Андора, Аустрија, Белгија, Британија, Чешка 

република, Естонија, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, Италија, Грчка, Латвија, 

Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Пољска, Румунија, Словачка, Шпанија, Швајцарска 

и Холандија. Збележена је и у околним државама, присутна је у Албанији, Босни и 

Херцеговини, Бугарској, Хрватској, Македонији и Словенији.  

Локалитети у Србији на којима је до сада налажена су: један локалитет на реци 

Топлици (I. Živić et al., 2002); један локалитет на реци Височици (I. Živić et al.,2005); пет 

локалитета на реци Власини, један на Градској реци и један на реци Лужници (M. 

Paunović et al., 2006); три локалитета на реци Рибници и један на реци Лепеници (A. Jović 

et al., 2006); један локалитет на Вучачкој реци, један на Пакашница потоку и два 

локалитета на Голијској Моравици (V. Đikanovic et al., 2008); два локалитета на реци 

Јабланици (K.S: Stefanović, 2009); у сливу Јужне мораве (I. Živić et al. , 2003), у реци 

Иванштици (J. Đuknić et al., 2010); Велики Поповић – Поморавски округ (Uherkovich, A & 

S. Nogradi, 2002); река Нишава на два локалитета (A.Savić, 2012). Присутна је на првој 

чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току овог истраживања забележена је на четири локалитета: река Нишава – испод 

Сићева, Душничка река, Бања Топило испод топлог улива, река Нишава на Булевару. 



И. Вулић                            Таксономски састав и структура заједнице Trichoptera на територији града Ниша 

 

35 

Hydropsyche pellucidula (Curtis 1834)  

Присутна је у следећим земљама Европе: Аустрија, Белорусија, Белгија, Британија, 

Чешка, Данска, Естонија, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, Италија, Латвија, 

Литванија, Луксембург, Норвешка, Пољска, Иберијско полуострво, Румунија, Шведска, 

Швајцарска и Холандија. На Балкану је забележена у Босни и Херцеговини, Бугарској, 

Хрватској, Грчкој и Словенији.  

Локалитети у Србији на којима је до сада бележена су: Драгоделска река и пет 

локалитета на Пустој реци (Živić et al., 2001); два локалитета на реци Топлици (I. Živić et 

al., 2002); четири локалитета на реци Темској и три локалитета на реци Височици (I. Živić 

et al., 2005); Градска река, река Лужница и река Власина (M. Paunović et al., 2006); један 

локалитет на Голијској Моравици (V. Đikanovic et al., 2008); у сливу Јужне Мораве (I. 

Živić et al. , 2003; B. Novaković, 2012); Велика Морава (V. Marković et al., 2011); Велики 

Попович (Uherkovich, A & S. Nogradi, 2002); седам локалитета на реци Нишави (A.Savić, 

2012). Присутна је на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током овог истраживања, забележена је на пет локалитета: Нишка бања код 

Јелашничког пута, река Нишава испод Сићева, Душничка река, Бања Топило изнад топлог 

улива и Бања Топило испод топлог улива. 

Фамилија Psychomyiidae представљена је са три рода: Lype, Psychomyia и Tinodes, 

односно са три врсте - Lype reducta (Hagen 1868), Psychomyia pusilla ( Fabricius 1781) и 

Tinodes unicolor (Pictet 1834).  

Lype reducta (Hagen 1868) 

У Европи је присутна  у следећим земљама: Аустрија, Белгија, Британија, Чешка 

република, Данска, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, 

Луксембург, Пољска, Иберијско полуострво, Румунија, Словачка, Шведска, Швајцарска и 

Холандија. На Балкану насељава Албанију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Хрватску, 

Грчку, Македонију и Словенију. 

Налази се на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002), али без 

података о тачним локалитетима. 

У току овог истраживања забележена је на локалитету пет – Душничка река. 
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Psychomyia pusilla ( Fabricius 1781) 

Забележена је у следећим Европским земљама: Андора, Аустрија, Белорусија, 

Белгија, Британија, Чешка република, Данска, Естонија, Финска, Мађарска, Ирска, 

Италија, Иберијско полуострво, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Норвешка, 

Пољска, Румунија, Словачка, Шведска, Швајцарска и Холандија; и у Балканским 

земљама: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Грчка, Македонија и 

Словенија.  

У Србији је нађена на следећим локалитетима: река Власина (M. Paunović et al., 

2006); Пакашница поток и три локалитета на Голијској Моравици (V. Đikanovic et al., 

2008). Присутна је на првој чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002).  

Током овог истраживања нађена је на четири локалитета: река Нишава испод 

Сићева, Душничко врело, Бања Топило изнад топлог улива, река Нишава на Булевару.  

Tinodes unicolor (Pictet 1834) 

Присутна је у следећим Европским земљама: Аустрија, Белгија, Британија, Чешка 

република, Данска, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, Италија, Иберијско 

полуострво, Румунија, Словачка, Швајцарска и Холандија. Када су у питању земље 

Балкана, присутна је у Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Грчкој и Словенији. 

У Србији је род Tinodes регистрован на осам локалитета на реци Сави (Paunović et 

al., 2012), док је врста присутна на чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током овог истраживања, врста Tinodes unicolor забележена је на локалитету осам – 

Бања Топило испод топлог улива. 

Фамилија Polycentropodidae представљена је родом Neureclipsis, односно  врстом  

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus 1758). 

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus 1758) 

Ова врста насељава следеће Европске земље: Аустрија, Белорусија, Белгија, 

Британија, Чешка република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Мађарска, 

Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Норвешка, Пољска, Румунија, Словачка, 

Шведска, Швајцарска и Холандија. На Балкану је забележена у Албанији, Босни и 

Херцеговини, Бугарској и Словенији.  

У Србији је до сада забележена на следећим локалитетима: река Темска (I. Živić et 

al., 2005); слив Јужне Мораве (I. Živić et al. , 2003; B. Novaković, 2012) и Велики Попович 
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(Uherkovich, A & S. Nogradi, 2002).  Присутна је на чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. 

Živić et al., 2002). 

Током ових истраживања, врста је забележена на локалитету четири – Душничко 

врело. 

Фамилија Rhyacophilidae представњена је родом Rhyacophyla и двема врстама: 

Rhyacophila dorsalis (Curtis 1843) и Rhyacophila septentrionis McLachlan 1865 

Rhyacophila dorsalis (Curtis 1843) 

Регистрована је у следећим Европским земљама: Аустрија, Белгија, Британија, 

Чешка република, Француска, Немачка, Мађарска, Ирска, Италија, Лихтенштајн, 

Луксембург, Словачка, Швајцарска, Шпанија и Холандија. На Балкану је забележена у 

Словенији и Хрватској.  

Локалитети на којима је забележена у Србији су: река Темска (I. Živić et al., 2005); 

Градска река и три локалитета на реци Власини (M. Paunović et al., 2006); три локалитета 

на реци Рибници  и један на реци Лепеници (A. Jović et al., 2006); Голијска река, 

Пакашница поток и два локалитета на Голијској Моравици (V. Đikanovic et al., 2008); река 

Јабланица – два локалитета (K.S: Stefanović, 2009); слив Јужне Мораве (I. Živić et al. , 

2003); Топлодолска река и река Бања (I. Živić et al., 2002); три локалитета на реци Нишави 

(A.Savić, 2012). Присутна је на чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током ових истраживања врста је забележена на локалитетима река Нишава испод 

Сићева, Душничко врело и Бања Топило испод топлог улива. 

Rhyacophila  fasciata Hagen 1859 

У Европи је присутна у Аустрији, Белорусији, Белгији, Британији, Чешкој 

републици, Данској, Естонији, Финској, Француској, Немачкој, Италији, Латвији, 

Литванији, Луксембургу, Норвешкој, Пољској, Румунији, Словачкој, Шпанији, Шведској, 

Швајцарској и Холандији. На Балканском полуострву забележена је у Словенији, 

Македонији, Грчкој, Хрватској, Бугарској, Босни и Херцеговини и Албанији.  

У Србији је нађена на следећим локалитетима: један локалитет на Голијској 

Моравици (V. Đikanovic et al., 2008); слив Јужне Мораве (I. Živić et al. , 2003); на рекама 

Власини и Лужници (M. Paunović et al., 2006). Присутна је на чеклисти фауне Trcihoptera 

Србије (I. Živić et al., 2002). 
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Током овог истраживања, забележена је на три локалитета: река Нишава испод 

Сићева, Бања Топило изнад Топлог улива и Бања Топило испод топлог улива. 

Фамилија Sericostomatidae представљена је родом Sericostoma односно врстом 

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826). 

Sericostoma personatum (Kirby & Spence 1826)  

Широко је распрострањена у Европи и европском делу Русије (www.eutaxa.com). 

Забележена је у Аустрији, Белорусији, Белгији, Британији, Чешкој републици, Данској, 

Финској, Француској, Немачкој, Мађарској, Ирској, Италији, Латвији, Литванији, 

Луксембургу, Норвешкој, Пољској, Румунији, Словачкој, Шпанији, Шведској, 

Швајцарској и Холандији. На Балканском полуострву је присутна у Словенији и 

Хрватској. 

Локалитети у Србији на којима је регистрована су: река Топлица (I. Živić et al., 

2002); пет локалитета на реци Пчињи (V. Simić i S. Simić, 2003); четри локалитета на реци 

Темској и три на реци Височици (I. Živić et al., 2005); река Лужница (M. Paunović et al., 

2006); Пакашница поток и Голијска Моравица у Зпадно – централној Србији (V. Đikanovic 

et al., 2008); река Јабланица (K.S: Stefanović, 2009); слив Јужне Мораве (I. Živić et al., 

2003); река Иванштица и река Врелска Падина (J. Đuknić et al., 2010); река Нишава 

узводно од Сићевачке клисуре (A.Savić, 2012).  Врста се налази на чеклисти фауне 

Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току овог истраживања забележена је на два локалитета: Душничко врело и 

Душничка река.  

Фамилија Phryganeidae пресдстављена је  родом Phyganea и врстом Phryganea 

bipunctata Retzius 1783.  

Phryganea bipunctata Retzius 1783 

Присутна је у Аустрији, Белорусији, Белгији, Британији, Чешкој републици, 

Данској, Естонији, Финској, Француској, Немачкој, Мађарској, Ирској, Италији, Латвији, 

Литванији, Луксембургу, Норвешкој, Пољској, Румунији, Словачкој, Шведској, 

Швајцарској и Холандији. На Балкану, забележена је у Словенији, Хрватској и Босни и 

Херцеговини. 
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У Србији је до забележена на следећим локалитетима: Каменичка река и 

Вујановачка река, слив Јужне мораве (I. Živić et al., 2003); Присутна је на чеклисти фауне 

Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током ових истраживања забележена је на локалитету четири – Душничко врело.  

Фамилија Lepidostomatidae представљена је родом Lasiocephala и врстом 

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848). 

Lasiocephala basalis (Kolenati 1848) 

У Европи је регистрована у Андори, Аустрији, Белорусији, Белгији, Британији, 

Чешкој републици, Данској, Француској, Немачкој, Мађарској, Ирској, Италији, Латвији, 

Литванији, Луксембургу, Пољској, Румунији, Словачкој, Шпанији, Швајцарској и 

Холандији. На Балкану је забележена у Грчкој, Хрватској, Бугарској и Босни и 

Херцеговини. Присутна је на чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

Током ових истраживања, нађена је на локалитету четири – Душничко врело.  

Фамилија Limnephilidae представљена је родом Halesus односно врстом Halesus 

radiatus (Curtis 1834). 

Halesus radiatus (Curtis 1834) 

У Европи насељава Андору, Аустрију, Белорусију, Белгију, Британију, Чешку, 

републику, Данску, Естонију, Финску, Француску, Немачку, Мађарску, Ирску, Италију, 

Латвију, Литванију, Лихтенштајн, Луксембург, Норвешку, Пољску, Португалију, 

Словачку, Шпанију, Шведску, Швајцарску и Холандију. На Балканском полуострву врста 

је регистрована у Словенији и Хрватској.  

У Србији је забележена у сливу Јужне Мораве (B. Novaković, 2012). Присутна је на 

чеклисти фауне Trcihoptera Србије (I. Živić et al., 2002). 

У току ових истраживања нађена је на локалитетима Душничко врело и Бања 

Топило испод топлог улива.  
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 Највише вредности температуре, током сва три периода, забележене су на 

локалитету један који се налази на самом термалном извору у Нишкој Бањи. Локалитет 

два се налази нешто ниже од извора, на Бањском потоку. Између ова два локалитета 

примећује се пад температуре што је последица губитка топлоте у контакту са дном 

потока и израчивањем у околну средину. Мањи губитак топлоте у пролећном периоду 

у односу на јесен и зиму објашњава се вишом температуром ваздуха током пролећа.  

 Најниже вредности турбидитета су забележене на локалитету Душничка река. 

Ниска вредност турбидитета се објашњава чињеницом да се овај локалитет налази на 

месту које још увек није под антропогеним утицајем насеља у околини (налази се 

изнад њих).  

У јесењем периоду су забележене вредности pH на свим локалитетима биле веће у 

односу на остале периоде. То се може објаснити чињеницом да у току пролећа постоји 

већи број бескичмењачких група са већим бројем јединки па је количина угљен 

диоксида, који се ослобађа у водени екосистем током дисања, већи што значи да је 

већа и киселост пореклом од угљене киселине.  

Најмања просечна концентрација кисеоника током јесени, зиме и пролећа 

забележена је на локалитетима један, девет и десет. На локалитету један, ниска 

вредност концентрације кисеоника последица је високе температуре воде јер се ради о 

термалном извору. Локалитети девет и десет налазе се на реци Нишави па су ниске 

концентрације кисеоника у овом случају последица антропогеног утицаја.  

У периоду од новембра 2012.г. до маја 2013.г. укупно је забележено 15 родова 

Trichoptera у овиру 11 фамилија. Укупно је идентификованo 19 врста, од чега најмањи 

број у пролећном периоду – само шест. Два таксона су идентификована до нивоа рода.  

У фауни Trichoptera Србије заступљено је  чак 47.83% европских фамилија и 11.63% 

европских родова, што је значајан проценат имајући у виду да је овај ред недовољно 

истражен у нашој земљи. 

У току сва три периода, највећи број врста забележен је на локалитетима: река 

Нишава испод Сићева (20 врста) и Душничко врело (16 врста). На овим локалитетима 

је уједно забележен и највећи број јединки Trichoptera. Следећи локалитет који се 

издваја по броју врста је Бања Топило низводно од топлог улива на коме је забележено 
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12 врста. На локалитетима Нишка Бања – извор и река Нишава код Медошевца није 

забележена ни једна врста Trichoptera. 

У односу на број врста Trichoptera који је забележен на осталим рекама у Србији на 

којима су вршена истраживања Trichoptera или макрозообентоса, диверзитет заједнице 

Trichoptera на територији града Ниша је већи од диверзитета забележеног на следећим 

рекама: река Власина (Paunović et al., 2006), реке Рибница и Лепеница (Jović et al., 

2006), река Јабланица (Stefanović, 2009), река Топлица (Živić et al., 2000), реке Врелска 

падина и Иванштица (Đuknić et al., 2010), Западна Морава (Novaković, 2013), река 

Пчиња (V. Simić & S. Simić, 2003), Јужна Морава (Novaković, 2012), Велика Морава 

(Marković et al., 2011), Пуста река (Živić et al., 2001). На рекама Темска и Височица 

(Živić et al., 2005) и Голијска Моравица (Đikanovic et al., 2008) забележен је већи 

диверзитет овог реда у односу на диверзитет заједнице на територији града Ниша. 

Диверзитет заједнице  Trichoptera на истраживаном подручју подједнако је велики као 

и диверзитет реда забележен на реци Нишави (Savić, 2012).  

Следеће врсте су забележене на већини локалитета: Hydropsyche pellucidula на 

локалитетима два, три, пет, седам и осам; Hydropsyche instabilis – локалитети три, пет, 

осам и девет; Cheumatopsyche lepida – локалитети три, четири, седам и осам; Beraea 

pullata на локалитетима четири, пет, шест и седам; Psychomyia pusilla – локалитети 

три, четири, седам и девет. На основу овога можемо да закључимо да су врсте из 

фамилије Hydropsychidae толерантније на загађење (Živić et al, 2002) у да су 

заступљене на локалитетима са различитим карактеристикама.  

Од регистрованих врста, Beraeodes minutus се убраја у групу строго заштићених 

 речних инвертебрата у Републици Србији (S. Radulović et al., 2012). Ова врста је 

забележена у зимском периоду на два локалитета: Душничка река и Бања Топило 

низводно од топлог улива.  

Врсте које су нађене на локалитетима са високим просечним вредностима 

концентрације кисеоника су: Tinodes unicolor, Sericostoma personatum, Rhyacophila 

fasciata, Hydropsyche contubernalis, Beraeodes minutus, Hydropsyche angustipennis, Lype 

reducta.  

Од ових врста Hydropsyche angustipennis заједно са врстама Hydropsyche fulvipes и 

Rhyacophila dorsalis насељавају и топле локалитете.  
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Hydropsyche fulvipes поред топлих локалитета, насељава локалитете са ниском 

концентрацијом кисеоника. 

На локалитетима са ниском температуром забележене су следеће врсте: Neureclipsis 

bimaculata, Phryganea bipunctata, Halesus radiatus, Sericostoma personatum и Agapetus 

ochripes. 

Врсте Sericostoma personatum, Agapetus ochripes, Hydropsyche fulvipes, Lasiocephala 

basalis, Lype reducta, Neureclipsis bimaculata i Phryganea bipunctata забележене су  на 

локалитетима са ниским просечним вредностима турбидитета.  

Током овог истраживања забележено је присуство пет индикаторских врста поред 

рода Hydropsyche: Sericostoma personatum, Rhyacophila septentrionis (Rhyacophila 

fasciata), Neureclipsis bimaculata и Stenophylax permistus.  

У јесењем и зимском периоду вредности индекса сапробности у границама 

карактеристичним за β – мезосапробне воде (β). Једино је на локалитету Душничко 

врело, у зимском периоду, индекс сапробности био у границама олигосапробности, 

што се може објаснити чињеницом да је овај локалитет налази изнад околних насеља и 

да није под антропогеним утицајем. Током ових периода истраживања, доминантни су 

били индикатори β – мезосапробних вода (врсте из рода Hydropsyche). 

Сапробност је мања у пролећном периоду у односу на јесењи и зимски период. 

Током пролећног периода, доминантни су били индикатори олигосапробности, 

односно врста Stenophylax permistus. Ниске вредности сапробног индекса могу се 

повезати са водостајем реке Нишаве. Река Нишава се карактерише највишим 

водостајем у пролећним месецима када су падавине и отапања снега највеће. Периоди 

високог водостаја доводе до разблажења загађујућих материја што даље утиче на 

смањење индекса сапробности.  

Највећи број локалитета припада β – мезосапробним водама, односно спада у II 

класу вода. Резултати добијени током овог истраживања одговарају резултатим 

добијеним при хидробиолошким истраживањима реке Нишаве према оквирној 

директиви и водама, када је закључено да је на истраживаним локалитетима, сапробни 

индекс у границама β – мезосапробне воде (Branković et al., 2007). 
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5. Закључци 
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1. На подручју града Ниша у току овог истраживања, укупно је забележено 

11фамилија, 15 родова и 21 врста.  

2. Најзаступљенија фамилија је фамилија Hydropsychidae. Од 15 забележених родова, 

најзаступљенији је род Hydropsyche. Најзаступљеније врсте су Hydropsyche 

pellucidula, Hydropsyche instabilis, Cheumatopsyche lepida, Beraea pullata, 

Psychomyia pusilla.  

3. Извор Душничко врело има већи диверзитет у односу на друге изворе у Србији 

који су изучавани до сада. 

4. Род Hydropsyche је најчешћи – среће се на највећем броју локалитета. У оквиру 

њега детектоване су врсте како на загађеним тако и на готово незагађеним 

локалитетима. Стога можемо зајкључити да таксономски ниво рода није поуздано 

разматрати у биоиндикаторске сврхе када се ради о реду Trichoptera.  

5. Од срединских услова, као лимитирајући што се тиче Trichoptera, издвојили су се 

температура и низак садржај кисеоника у води.  

6. У заједници Trichoptera узоркованој на 10 локалитета, на 2 постоји врста која има 

статус строго заштићене врсте у Републици Србији, што овом подручју даје 

додатни значај као подручју од хидробиолошког значаја. 

7. Од укупног броја врста -19, забележено је 5 индикаторских (према Сладачеку) што 

чини значајан део 

8. Обзиром да један локалитет од десет припада олигосапробној зони, а већина 

преосталих бета зони, ово подручје се може сматрати потенцијалом квалитетне 

воде за пиће. 
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