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Stentory są jednymi z największych wodnych pier-
wotniaków, czyli prostych jednokomórkowych orga-
nizmów. Rozmiar niektórych gatunków sięga dwóch 

milimetrów, pozwalając na dostrzeżenie ich gołym 
okiem. Nazwa trębacz lub trąbik (Stentor) pochodzi od 
stożkowatego kształtu ciała, przypominającego trąbkę. 
Trąbiki zaliczane są do orzęsków (Ciliata) ze względu 
na obecność licznych rzęsek, służących do zdobywa-
nia pokarmu oraz poruszania się. Ruch rzęsek i zmiany 
kształtu komórki umożliwiają włókienka kurczliwe, 
znajdujące się pod okrywającą ciało błoną (pellikulą). 
Większość gatunków trąbików prowadzi osiadły tryb 
życia, uczepione do podłoża węższym końcem ciała, 
tworzącym rodzaj stopy. Trąbiki są heterotroficzne, 
żywią się bakteriami, a same stanowią pokarm dla 
większych organizmów, jak inne drapieżne orzęski, 
rozwielitki lub narybek wielu gatunków ryb. 

Stentory, jak wszystkie pierwotniaki, rozmnażają 
się przez podział komórki. W komórce występują ją-

dra komórkowe, makronukleus w formie połączonych 
ze sobą koralików oraz mikronukleus, rozproszone  
w cytoplazmie. Dzięki temu stentory posiadają olbrzy-
mie zdolności regeneracyjne. Wykazano, że odtwo- 
rzenie całości komórki jest możliwe nawet z 1/260 jej 
części. Dlatego też stentory stają się czasem zmorą 
akwarystów, będąc trudne do wytępienia. 

Trąbik niebieski (Stentor coeruleus) należy do 
większych gatunków stentorów. Po raz pierwszy zo-
stał opisany w 1833 roku przez Ehrenberga. Gatunek 
ten charakteryzuje się szczególnym, błękitnym zabar-
wieniem komórek, który nadają mu granule pigmen-
tu, stentoryny. Stentoryna jest ciekawą substancją. 
Pod względem chemicznym jest to wielopierścienio-
wy związek aromatyczny. W granulach stentoryna 
jest związana z białkami, tworząc chromoproteiny. 
Stentoryna służy trąbikom do fotorecepcji, czyli od-
różniania światła i ciemności. Stentory unikają jasno 
oświetlonych miejsc, preferując te zacienione. Inną 
ważną funkcją przypisywaną stentorynie jest funk-
cja obronna. W razie ataku niewielkiego drapieżnika 
trąbik może przetrwać, gdyż stentoryna wydzielana  
z uszkodzonej komórki jest toksyczna dla drapieżnika, 
jednocześnie mało szkodząc samemu trąbikowi. Wy-
kazano, że Dipletus, drapieżny orzęsek, po pobraniu 
materiału z komórki trąbika reaguje spowolnieniem 
ruchu, wstecznym pływaniem lub zmianą kształtu.  
W praktyce stentoryna spowalnia drapieżnika, dając 
trąbikowi więcej czasu na ucieczkę. 

Trąbika niebieskiego można znaleźć w zbiornikach 
wodnych, takich jak jeziora, przydrożne rowy i pod-
mokłe łąki, a także w osadzie czynnym biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Stentor coeruleus zazwyczaj 
prowadzi osiadły tryb życia, jakkolwiek osobniki wy-
izolowane z osadu czynnego i hodowane na szalkach 

Ryc. 1. Trąbik niebieski (Stentor coeluerus ). Fot. Agnieszka Pajdak-Stós.
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w laboratorium wykazują znaczną ruchliwość i czę-
sto pływają w toni. Stentor coeruleus nie jest wyma-
gającym gatunkiem, można go hodować w tej samej 
szalce przez kilka miesięcy, na pojedynczym ziarnie 

pszenicy, jedynie uzupełniając parującą wodę. Do ob-
serwacji trąbików wystarcza kilkakrotnie powiększa-
jąca lupa, stąd też gatunek też może być hodowany  
w szkołach jako ciekawa pomoc dydaktyczna.


