
 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Biologii 

Kierunek Biologia 

 

 

Numer indeksu: 4950 

 

 

Marcin Kański 
 

 

 

Chruściki (Trichoptera) wybranych rzek 

Pomorza 
 

 

 

 

 

Praca wykonana w Katedrze Ekologii i Ochrony Śro-

dowiska UWM  

pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Czachorowskiego 

prof. UWM  

 

 

 

 

 

OLSZTYN 2004 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niniejszym chciałbym podziękować Pani 

dr Małgorzacie Kłonowskiej-Olejnik z Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego za udostępnienie materia-

łu zebranego w 1996 roku w Borach Tuchol-

skich 

 Składam także podziękowania prof. dr hab. 

Stanisławowi Czachorowskiemu za cenne wska-

zówki i uwagi, a także za wspaniałą współpracę 

oraz mobilizację do pracy. 

 

 

 

 

 

 2 



Spis treści 

 

1. Wstęp ........................................................................................................ 4 

2. Materiał i metody .................................................................................... 9 

2.1. WSTĘP. ................................................................................................................... 9 

2.2. OPIS TERENU BADAŃ............................................................................................... 9 

2.3. OPIS STANOWISK................................................................................................... 10 

2.4. OPIS METOD ZBIORU MATERIAŁU. ......................................................................... 12 

2.5. ZASTOSOWANE METODY STATYSTYCZNE.............................................................. 12 

3. Wyniki .................................................................................................... 15 

3.1. PRZEGLĄD GATUNKÓW TRICHOPTERA .................................................................. 15 

3.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ........................................................... 20 

4. Dyskusja ................................................................................................. 30 

5. Streszczenie (Summary) ....................................................................... 35 

6. Piśmiennictwo........................................................................................ 37 

7. Spis tabel i rycin (List of tables and figures) ....................................... 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 



1. Wstęp 
 

Chruściki są owadami skrzydlatymi (Insecta, podgromada Pterygota) z grupy 

Neoptera. Rząd Trichoptera oraz trzy inne – Lepidoptera, Mecoptera i Diptera – tworzą 

monofiletyczny zespół Mecopteroidea – wojsiłkowate, charakteryzujące się między 

innymi przeobrażeniem zupełnym (holometabolia). Pod względem morfologicznym 

chruściki najbardziej przypominają ćmy (Lepidoptera), ale różnią się od nich pokryciem 

skrzydeł wyłącznie włoskami i morfologią narządów gębowych, które są typu liżącego. 

Larwa podobna jest do gąsienicy, ale odróżnia się od niej zwyczajem budowania domku 

(większość gatunków) oraz obecnością skrzelotchawek odwłoku. Poczwarka reprezen-

tuje typ „pupa libera” (SZCZĘSNY 2002).  

Trichoptera żyjące w Polsce prowadzą merolimniczny tryb życia (z jednym wy-

jątkiem – Enoicyla pusilla), co oznacza, że w stadium larwy żyją w wodzie, a w sta-

dium imago poza wodą. Okres życia imago u ogromnej większości gatunków trwa krót-

ko, zaledwie kilka tygodni. Nieliczne tylko zdolne są żyć dłużej – są to gatunki, które 

przechodzą tzw. diapauzę imaginalną. Imagines tych gatunków wylatują dość wcześnie 

wiosną, ale z niedojrzałymi gonadami. Dojrzewanie gonad przebiega powoli aż do je-

sieni, kiedy to następuje zapłodnienie i złożenie jaj.  

Na głowie imago znajdują się dobrze rozwinięte oczy (dodatkowo mogą być 

także przyoczka) oraz delikatne, ale imponujące swoją długością, członowane czułki. 

Wielkość imagines gatunków polskich waha się od kilku do 40 mm. Podstawowymi 

kolorami ubarwienia są szary i brąz; czasem spotyka się jaśniejsze plamki, kreseczki 

czy kropki rozrzucone bezładnie bądź tworzące określony wzór. Imagines wykazują 

głównie aktywność wieczorową i nocną, niemniej można je również obserwować za 

dnia (SERAFIN 2001). 

Chruściki są mieszkańcami wód czystych, jednak niektóre gatunki mogą żyć w 

wodach skrajnie eutroficznych, inne w słonawych, lub nawet w dystroficznych torfo-

wiankach o niskim odczynie wody (pH 4 – 4,5).  

Owady te przystosowały się do życia w najróżniejszych zbiornikach, o niekiedy 

dość skrajnych warunkach życiowych. Nie oznacza to jednak, że gatunki oznaczają się 

szeroką tolerancją ekologiczną. Wręcz przeciwnie, na ogół trzymają się ściśle określo-

nych siedlisk, do których się przystosowały. Np. gatunki, które przystosowały się do 

 4 



życia w wodach bieżących, zamieszkują określone tylko odcinki potoków lub rzek 

(SZCZĘSNY 2002). 

Chruściki występujące w Polsce należą do 15 rodzin. Najliczniej reprezentowa-

na jest rodzina Limnephilidae licząca 88 gatunków. Przedstawiciele tej rodziny za-

mieszkują różne środowiska. Stosunkowo licznie jest reprezentowana również rodzina 

Leptoceridae obejmująca 34 gatunki (TOMASZEWSKI 1965, SZCZĘSNY 1991). 

Chruściki spotykane są prawie we wszystkich strefach klimatycznych (oprócz 

Antarktydy), a szczególnie licznie w strefie umiarkowanej. Niektóre żyją nawet wysoko 

w górach. W Himalajach można je spotkać na wysokości 5800 m n.p.m. Żyją we 

wszystkich typach wód śródlądowych oraz niektórych estuariach morskich. Najbogatsza 

pod względem ilościowym i jakościowym jest fauna potoków, źródlisk, strumieni i rzek 

górskich. W niektórych potokach larwy chruścików stanowią do 40% fauny. Bytują 

nawet w dość bystrym prądzie. W jeziorach larwy chruścików są stałym i licznym ele-

mentem makrobentosu. Chociaż ich występowanie jest zasadniczo ograniczone do lito-

ralu, to jednak wyjątkowo spotykane są głębiej (CZACHOROWSKI 1998).  

W Polsce chruściki poznane są nierównomiernie. Tylko niektóre regiony są lepiej po-

znane pod kątem rozmieszczenia regionalnego i środowiskowego. Pierwszym szerszym 

podsumowaniem poznania trichopterofauny w Polsce była praca TOMASZEWSKIEGO (1965). 

Do lepiej zbadanych regionów zaliczyć można Karpaty (SZCZĘSNY 1986), Poje-

zierze Mazurskie (CZACHOROWSKI 1994), Pomorze (CZACHOROWSKI I PIETRZAK 2002), 

oraz Lubelszczyznę (CZACHOROWSKI i INNI 2002). Do niedawna Pomorze należało do 

słabiej badanych obszarów kraju. Pomorze - ze względu na częste zmiany granic ad-

ministracyjnych i państwowych w XIX i XX w., jak również zmian regionalizacji – 

syntetycznego opracowania doczekało się zupełnie niedawno (CZACHOROWSKI I PIE-

TRZAK 2002).  

Dane z końca XIX w. są fragmentaryczne i rozproszone, ponadto opisy miejsc 

zbioru chruścików są opisane ogólnikowo. Za pierwszą informację o chruścikach 

Pomorza należy uznać pracę SIEBOLDA z roku 1851 (za TOMASZEWSKIM 1965), 

który stwierdził występowanie 47 gatunków Trichoptera. Inne prace dotyczyły 

danych z pojedynczych ekspedycji (BRISKCHE 1886, za TOMASZEWSKIM 1965), czy z 

pojedynczych stanowisk (MCLACHLAN 1875, 1880, za TOMASZEWSKIM 1965). Dane o 

chruścikach Pomorza znajdują się także w pracach o charakterze systematycznym 

czy zoologicznym (HAGEN 1858, 1859, 1868, za TOMASZEWSKIM 1965). Na począt-

ku XX w. pojawiły się kolejne opracowania opisujące szersze obszary geograficzne: 
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Prusy Wschodnie, Niemcy czy Europę Środkową, gdzie z konieczności informacje 

o regionalnym rozmieszczeniu są bardzo ogólne (ULMER 1909, 1913, 1936, SZUL-

CZEWSKI 1937). Wszystkie wspomniane prace w zasadzie odnosiły się do okolic Gdań-

ska i Szczecina (CZACHOROWSKI I PIETRZAK 2002). 

Po II Wojnie Światowej fragmentaryczne dane o pojedynczych gatunkach 

chruścików z Pomorza znalazły się w publikacjach JELINOWSKIEGO (1950), JA-

SKOWSKIEJ (1960) i RIEDEL (1961). Pierwszym pełnym opracowaniem gatunków 

Trichoptera stwierdzonych na Pomorzu była publikacja TOMASZEWSKIEGO (1965), w 

której uwzględnione zostały również niepublikowane dane byłego muzeum przyrod-

niczego w Szczecinie (materiał zebrany na początku XX w.). Wykazał on wystę-

powanie na Pomorzu 96 gatunków oraz 34 na Podbrzeżu Bałtyku. 

Nieco później ukazały się wyrywkowe dane dotyczące chruścików okolic 

Kartuz (RIEDEL 1972). Intensywne badania z uwzględnieniem ekologii oraz re-

gionalnego i siedliskowego rozmieszczenia larw rozpoczęły się pod koniec lat 

osiemdziesiątych. Pierwszym było opracowanie CZACHOROWSKIEGO (1989) dotyczą-

ce 9 nowych dla Pomorza gatunków chruścików. W kolejnych latach ukazały się pra-

ce informujące o chruścikach jezior (CZACHOROWSKI 1994a, 1994b, 1998; CZACHO-

ROWSKI i ZAWAL 1994), drobnych zbiorników (CZACHOROWSKI 1995a; CZACHOROWSKI i 

ZAWAL 1994), źródeł (CZACHOROWSKI 1999) oraz strumieni i rzek (RACZYŃSKA i INNI 2000, 

CZACHOROWSKI i ZAWAL 1994; PIETRZAK 2000). Ukazała się także praca informująca o gatun-

kach nowych dla fauny Polski (CZACHOROWSKI 1995b). 

Do tej pory dla Pomorza wykazano występowanie 144 gatunków Trichoptera, co stano-

wi ok. 53% fauny krajowej. Na porównywalnym obszarowo i krajobrazowo Pojezierzu Mazur-

skim wykazano występowanie ponad 170 gatunków, a szacuje się na 180 – 190 (CZACHOROW-

SKI 1994c). Na tej podstawie na Pomorzu można spodziewać się występowania jeszcze kolej-

nych 30 – 40 gatunków. A zatem stan poznania składu gatunkowego można oszacować na ok. 

80% (CZACHOROWSKI I PIETRZAK 2002). 

Na Pomorzu nie stwierdzono występowania po roku 1965 aż 26 gatunków (CZACHO-

ROWSKI I PIETRZAK 2002). Spośród nich 7 określono jako gatunki rzadkie lub zagrożone wygi-

nięciem (SZCZĘSNY 1992), co może potwierdzać zagrożenie tych taksonów na Pomorzu.  

Wydaje się jednak, że fakt rzadkości pewnych gatunków, lub słabszego zbadania niektó-

rych siedlisk nie wyjaśnia w pełni braku tylu gatunków w późniejszych badaniach. Z dużym 

prawdopodobieństwem można zakładać, że niektóre z nich mogły wymrzeć na tym terenie. 
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Konieczne są więc szczegółowe badania pod kątem tych właśnie gatunków (CZACHOROWSKI I 

PIETRZAK 2002). 

W ostatnich latach wiedza na temat Trichoptera omawianego terenu nieco się zwiększy-

ła, dzięki badaniom prowadzonym w okolicach Kartuz (KWIDZIŃSKA 2001) oraz Tucholskiego 

Parku Krajobrazowego (ŁAWRYNOWICZ, RÓZGA i INNI 2002).  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących składu ga-

tunkowego chruścików wybranych rzek Pomorza, w szczególności rzeki Wierzycy oraz 

rzek, potoków i strumieni w okolicach Tucholi (Park Narodowy Borów Tucholskich). 

Praca ta jest jednocześnie fragmentem szerszych badań nad entomofauną północnej 

Polski. 
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2. Materiał i metody 
 

2.1. Wstęp 

 

W badaniach uwzględniono rzeki, strumienie, potoki i inne cieki znajdujące się w 

okolicy Tucholi oraz rzekę Wierzycę na odcinku ok. 10 km w pobliżu Starogardu 

Gdańskiego (Rys. 1.). Wybór terenu badań został podyktowany brakiem pełnej inwenta-

ryzacji trichopterofauny tego regionu oraz faktem, iż omawiane tereny na niektórych 

odcinkach ulegają silnej antropopresji.  

 

 

Bory Tucholskie                     Rzeka Wierzyca w okolicach Starogardu Gdańskiego 

 
Rys. 1. Lokalizacja terenu badań na obszarze Polski. 
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2.2. Opis terenu badań 
 

 Badania terenowe nad chruścikami (Trichoptera) prowadzono w 1996 i 2002 ro-

ku. Teren badań obejmuje zasadniczo dwie krainy geograficzne. Pojezierze Starogardz-

kie, stanowiące wschodnią część pofałdowanej moreny dennej Pojezierza Kaszubskie-

go, ograniczone jest od wschodu wąską pradoliną Wisły. Teren ten jest lekko nachylony 

w kierunku północnym, a najwyższe wzniesienia występują tam na linii łączącej Starą 

Kiszewę z Borzechowem i Nowem. Mniej więcej w tym miejscu zatrzymał się, niegdyś 

nadchodzący z północy lodowiec, tworząc niewyróżniającą się na kociewskim odcinku, 

morenę czołową. Dalej na południe rozciąga się płaska i piaszczysta równina sandrowa, 

na której leżą Bory Tucholskie. Tam z kolei powierzchnia jest lekko nachylona w kie-

runku południowym. Charakterystyczną cechą równiny sandrowej są polodowcowe 

rynny, wypełnione obecnie przez liczne, długie i głębokie jeziora oraz wykorzystywane 

częściowo przez główne rzeki Borów Tucholskich – Brdę, Wdę i Motowę. 

 Klimat Kociewia, na którym położona jest rzeka Wierzyca nie różni się szczegól-

nie od klimatu większości Pomorza. Klimat Borów Tucholskich to typowy klimat przej-

ściowy między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. Ze względu na odległość od 

morza, jego wpływ na temperatury jest znikomy. Obserwując ilość opadów i średnie 

temperatury można wywnioskować, iż zaznaczają się tu nieznaczne wpływy kontynen-

talne. 

 Głównymi rzekami Kociewia są: przepływająca przez Pojezierze Starogardzkie 

Wierzyca i leżąca już w Borach Tucholskich Wda, zwana także Czarną Wodą. Wierzy-

ca wypływa spod Wzgórz Szymbarskich na Pojezierzu Kaszubskim i w około 70% 

swego biegu przepływa przez tereny Kociewia. Pod Gniewem uchodzi do Wisły, obni-

żając koryto do 10-12 m n.p.m. Jej długość wynosi 151 km, głębokość koryta o szero-

kości 6-20 m sięga średnio 1 m, choć niekiedy do 3 m. Dolina w dolnym biegu rozsze-

rza się do 900 m przy wysokości krawędzi sięgającej do 40 m. Rzeka silnie meandruje i 

wielokrotnie zmienia bieg. Do najpiękniejszych odcinków Wierzycy należy przełom na 

południe od Pogódek, fragment częściowo zalesiony od ujścia Wietcisy (koło Czarnoci-

na) do Starogardu Gdańskiego i niektóre partie poniżej tego miasta. Niestety Wierzyca 

należy do najbrudniejszych rzek województwa Pomorskiego, szczególnie na odcinku od 

Starogardu do ujścia pod Gniewem. W tym sektorze nie występuje prawie żadne życie. 

Głównymi jej dopływami są Piepienica i Wietcisa.  

 9 



Z kolei Czarna Woda bierze początek z wąskiego rynnowego Jeziora Wieckiego, 

usytuowanego na południe od Kościerzyny. Po drodze przepływa przez jezioro Wdzy-

dze i sztuczne zbiorniki – Zalew Żurski oraz jezioro Gródek, by wpaść do Wisły w 

Świeciu. Głównymi jej dopływami na terenie Kociewia i Borów Tucholskich są Prusina 

i Sobina.  

 

2.3. Opis stanowisk 
 
Rzeka Wierzyca 
Stanowisko 1. 

W pobliżu miejscowości Zapowiednik. Szerokość rzeki 15m, głębokość 1m. 

Prąd wody silny, przepływ turbulentny. Woda mętna bez zapachu o barwie brunatnej. 

Dno o charakterze piaszczysto-kamienistym. Kamienie porośnięte nitkowatymi glona-

mi. Przy brzegu występowały zastoiska porośnięte niewielką ilością Phragmitas austra-

lis i Scirpus sylvaticus. Dno zastoisk częściowo pokryte korzeniami przybrzeżnych 

drzew takich jak Alnus glutinosa i Acer platanoides. 

Próba pierwsza pochodziła z zastoiska o dnie piaszczystym, które zostało utwo-

rzone przez korzenie drzew. Drugą pobrano na głębokości około 0,2 m z dna kamieni-

stego znajdującego się w silnym, turbulentnym prądzie. Trzecia natomiast pochodziła z 

przybrzeżnego zastoiska z roślinnością wynurzoną (Phragmites australis i Scirpus sy-

lvaticus), a pobrano ją z głębokości około 0,1 m. 

 

Stanowisko 2. 

 Miejscowość Bączek. Rzeka o szerokości 15 m i głębokości 0,4 m. Prąd lami-

narny, rzadziej turbulentny. W zagłębieniach dna występują wiry. Dno kamieniste. Wo-

da mętna nie posiada zapachu. Środek rzeki porośnięty na krótkim odcinku pasem ro-

ślinności złożonej z Glyceria maxima oraz turzyc. Rzeka przepływając przez stanowi-

sko tworzy duże zakole, w którym powstało pokaźnych rozmiarów zastoisko rzeczne, w 

którego sąsiedztwie znajduje się łąka. Brzegi piaszczyste z Glyceria maxima (szerokość 

pasa roślinności ok. 2 m). Przy brzegu występowała dość znaczna warstwa mułu. Na 

przeciwległym brzegu występuje Alnus glutinosa. 

 Pobrane próby pochodziły z trzech różnych siedlisk. Pierwsza z zastoiska o dnie 

piaszczystym z niewielką ilością mułu. Druga ze środowiska prądowego z dnem kamie-

nistym, którą pobrano na głębokości do 0,2 m. Trzecią próbę pobrano na głębokości do 
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0,15 m, z dna piaszczystego z dużą ilością mułu, w miejscu gdzie znajdował się pas 

Glyceria maxima. 

 

Stanowisko 3. 

 Niedaleko miejscowości Krąg. Szerokość rzeki około 15 m i głębokość 0,5 m. 

Prąd na badanym stanowisku był turbulentny aczkolwiek miejscami stawał się laminar-

ny. Dno o charakterze żwirowato-kamienistym, bez obrostów peryfitonowych. Brzeg 

mulisty. Liczne zastoiska utworzone przez Glyceria maxima i Scirpus sylvaticus. Bada-

ny odcinek położony był w bliskim sąsiedztwie gospodarstw wiejskich. 

 Na stanowisku pobierano po 3 próby. Pierwsza próba pochodziła z przybrzeżne-

go zastoiska, z dna lekko zamulonego z głębokości do 0,1 m. Zastoisko pozbawione 

było roślinności wynurzonej. Drugą próbę pobrano na głębokości do 0,4 m, w miejscu 

gdzie znajdowało się przybrzeżne zbiorowisko Glyceria maxima. Roślinność ta tworzy-

ła pas o szerokości 3 m. Trzecią próbę pobrano na głębokości 0,5 m ze środowiska prą-

dowego z dnem żwirowato-kamienistym.  

 

Stanowisko 4. 

 Starogard Gdański, ul. Jagiełły. Odcinek znajdujący się w bardzo bliskim są-

siedztwie Fabryki Wódek Gdańskich „Polmos”. Rzeka o szerokości 10 m i głębokości 1 

m. Dno żwirowato-kamieniste. Prąd w tym odcinku rzeki bardzo słaby, o przepływie 

laminarnym. Brzegi rzeki uregulowane, bardzo strome, kępiaste. W pobliżu rzeki znaj-

dowały się łąki. 

 

Stanowisko 5. 

 W pobliżu miejscowości Klocówka. Rzeka o szerokości 12 m. Przez jej środek 

przebiega pas roślinności złożony z Glyceria maxima, która porasta również brzegi rze-

ki na szerokości około 4 m. W skład roślinności przybrzeżnej wchodzi również Iris 

pseudoacorus. Woda mętna charakteryzująca się dość przykrym zapachem. 

 

 

Tuchola 

Materiał pochodzi z rzek:  

Stążki (stanowisko 2 - 7), Bielskiej Strugi (stanowisko 5), Brdy (stanowisko 8), Żytnicy 

(stanowisko 9), Czerskiej Strugi (stanowisko 11), Wdy (stanowisko16), Sobiny (stano-

 11 



wisko 1, 18), Mątawy (stanowisko 19), Prusiny (stanowisko 20), Ryszawy (stanowisko 

21), oraz z Kanału Brdy (stanowisko 12) i potoku (stanowisko 14).  

 

2.4. Opis metod zbioru materiału 
 

Próby w terenie zostały pobrane trzykrotnie: w czerwcu 1996 roku w Borach 

Tucholskich i w maju 2002 roku w okolicach Starogardu Gdańskiego. Do połowów 

służył głównie ręczny czerpak hydrobiologiczny. Zebrany materiał przebierano na bia-

łych kuwetach na miejscu w terenie. Larwy konserwowano w 70%-owym alkoholu ety-

lowym. Równocześnie z połowem larw, dla weryfikacji oznaczeń w pobliżu stanowisk 

odławiano imagines. 

 Po odłowach przeprowadzonych w terenie nastąpiło oznaczanie gatunków wg 

dostępnej literatury. Po oznaczeniu materiału przeprowadzono jego analizę. Ogółem 

zebrano 1055 larw, domków i osobników dorosłych. 

Obecnie materiał przechowywany jest w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska 

UWM w Olsztynie. 

Materiał z Borów Tucholskich (1996 r.) został zebrany i udostępniony przez  

dr Małgorzatę Kłonowską-Olejnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). 

 

2.5. Zastosowane metody statystyczne  
 

Dominację wyliczano ze wzoru: 
 

%100
N
nDi =  

 
gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 

 
Dla oceny dominacji wyróżniono za BIESIADKĄ (1980) następujące klasy: 

eudominanci – gatunki o liczebności pow. 10% 

dominanci – 5,01-10%, 
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subdominanci – 2,01-5% 

recedenci – poniżej 2%. 

 

Dla oceny specyficzności fauny oraz antropogenicznego odkształcenia zgrupowań wy-

liczono wskaźniki naturalności Wns i Wni (Czachorowski i Buczyński 1999). 

 

Wns - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym obliczano ze wzoru: 

 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

 

gdzie:  Wns – wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

Wni - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym obliczano ze wzoru: 

 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnik naturalności danej biocenozy, 

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

 ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 
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Tabela 1. Wskaźniki znaczenia ekologicznego (Wze) dla gatunków złowionych w 

Borach Tucholskich i w Wierzycy. 

 

  Wze 

Lp. Gatunek 
[Species] 

St
ru

m
ie

ni
 

[s
tr

ea
m

s]
 

R
ze

k 
[r

iv
er

s]
 

Źr
ód

eł
 

[s
pr

in
gs

] 

1.  Anabolia laevis (Zett.) 4 8 1 
2.  Athripsodes cinereus (Curt.) 1 2  
3.  Brachycentrus subnubilus Curt. 2 16  
4.  Chaetopteryx villosa (Fabr.) 16 2 2 
5.  Halesus digitatus (Schr.) 2 16 1 
6.  Halesus radiatus (Curt.) 1 16  
7.  Halesus sp. 2 16  
8.  Halesus tesselatus (Ramb.) 2 16  
9.  Hydropsyche angustipennis (Curt.) 4 16 1 
10.  Hydropsyche pellucidula (Curt.) 4 16 1 
11.  Hydropsyche siltalai Doeh.  1 16  
12.  Leptocerus interruptus (Fabr.) 2 16  
13.  Leptocerus tineiformis Curt. 1 1  
14.  Limnephilus lunatus Curt. 16 8 2 
15.  Lype reducta (Hag.) 2 8  
16.  Plectrocnemia conspersa (Curt.) 16 1 4 
17.  Polycentropus flavomaculatus (Pict.) 1 16  
18.  Potamophylax cingulatus (Steph.)   4 
19.  Potamophylax latipennis (Curt.)   1 
20.  Rhyacophila fasciata Hag.   4 
21.  Rhyacophila nubila (Zett.) 1 16 1 
22.  Sericostoma personatum (Spen.)   8 
23.  Silo pallipes (Brau.)   2 
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3. Wyniki 
 

3.1. Przegląd gatunków Trichoptera  
 

 Rodzina Limnephilidae: 

 Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) jest gatunkiem jeziornym, należy do grupy 

ekologicznej limnebiontów. Najliczniej występuje w najpłytszym litoralu niezarośnię-

tym. Można go spotkać w szuwarach, na rogatkach i wywłócznikach, w trzcinach, grą-

żelach i grzybieniach, a także osoce. Gatunek ten preferuje dno piaszczyste, lub muliste, 

z grubym detrytusem, można też znaleźć go na napływkach, gałęziach, izoetes i lobe-

liach. Licznie występuje także w litoralu dużych i sredniej wielkości rzek, zwłaszcza na 

odcinkach z brzegami porośniętymi drzewami. Anabolia laevis występuje w środkowej 

i północnej Europie (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowiskach: 6, 7, 

8, 9, 11 i 12 w Borach Tucholskich. 

 

 Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798) należy do grupy ekologicznej limnekse-

nów, lokalnie w górach może być uważany za limnefila. Ulubione siedliska tego gatun-

ku to dno kamienisto-piaszczyste, kamienie i gałęzie zanurzone w wodzie. Preferuje 

strumienie odcinków zalesionych, można go uznać za typowy gatunek strefy rhitralu, 

zwłaszcza epirhitralu. Występuje on w północnej i środkowej Europie, spotykany w 

jeziorach oligotroficznych i starorzeczach (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19 i 21 w Borach Tu-

cholskich. 

 

 Halesus digitatus (Schrank, 1781) jest gatunkiem limnefilnym i potamofilnym. 

Siedlisko dla niego stanowi najpłytszy litoral niezarośnięty, napływki, szuwary, kłody  

i gałęzie oraz oczerety i izoetidy. Jest to gatunek euroazjatycki, zasiedlający całą Euro-

pę. Preferuje średniej wielkości rzeki. Larwy preferują brzeg zadrzewiony i dno nieza-

rośnięte, występują w jeziorach ciągu harmonicznego i przepływowych (CZACHOROW-

SKI 1998).  

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 4 w rzece Wierzycy oraz na stanowisku 18 w 

Borach Tucholskich. 
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 Halesus radiatus (Curtis, 1834) jest limneksenem, zasiedla strumienie i rzeki, 

występuje w prawie całej Europie. Larwy stwierdzane były też w jeziorach oligotro-

ficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach: 1 i 2 w rzece Wierzycy. 

 

 Halesus tesselatus (Rambur, 1842). Siedliskiem dla niego jest dno piaszczysto-

kamieniste oraz gałęzie i kłody zanurzone w wodzie. Gatunek ten jest palearktycznym 

limneksenem, zasiedla rzeki i strumienie. Larwy spotkać można także w jeziorach o 

niskiej trofii (CZACHOROWSKI 1998).  

 Złowiony na stanowisku 5 w Borach Tucholskich. 

 

 Limnephilus lunatus (Curtis, 1834) zasiedla szuwary, najpłytszy litoral, gałę-

zie, dno z grubym detrytusem, oczerety i elodeidy. Zaliczany jest do potamofilnych 

limnefilów. Dość często występuje w niewielkich rzeczkach nizinnych, preferująć kra-

jobraz otwarty. Gatunek euroazjatycki, preferuje strefę helofitów, wykazywany dla je-

zior eutroficznych, politroficznych i starorzeczy (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 4 w rzece Wierzycy oraz na stanowiskach: 9 i 11 w Bo-

rach Tucholskich. 

 

 Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) jest gatunkiem limneksenicznym, 

zasiedla strefę rhitralu i potamalu, preferuje szuwary i dno muliste. Licznie występuje w 

sredniej wielkości rzekach. Jest on rozmieszczony w całej Europie. Larwy spotykane są 

w jeziorach o niskiej trofii (CZACHOROWSKI 1998).  

 Złowiony na stanowisku 14 w Borach Tucholskich. 

 

 Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) jest limneksenem, występującym w 

potamalu. Zasiedla dno piaszczyste i ujścia strumyków. Jest to gatunek eurosyberyjski, 

larwy sporadycznie łowiono w jeziorach oligotroficznych, mezotroficznych  

i przepływowych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 2 w rzece Wierzycy. 

 

 Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) należy do grupy ekologicznej 

limneksenów, zasiedla strefę potamalu, dno kamieniste. Dość licznie spotykany w śred-
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niej wielkości rzekach nizinnych, na odcinkach z przewagą dna piaszczystego. Jest to 

gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Europie Południowej, Bałkanach, Islandii i 

Skandynawii. Larwy są obecne w jeziorach oligotroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach 5 i 12 w Borach Tucholskich. 

  

 Rodzina Leptoceridae:  

 Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) jest limneksenem, potamobiontem. 

Występuje prawie w całej Europie, stwierdzany w jeziorach oligotroficznych (CZACHO-

ROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowisku 5 w Borach 

Tucholskich. 

 

 Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) zasiedla najpłytszy litoral niezarośnięty, 

szuwary, napływki, gałęzie i kłody, izoetidy, oczerety, elodeidy, peryfiton i nimfeidy. 

Gatunek ten jest limnebiontem, związanym z dnem piaszczystym i jeziorami niższej 

trofii. Sporadycznie spotykany w dolnych odcinkach rzek o relatywnie wolnym nurcie. 

Występuje w Eurazji, stwierdzany w jeziorach mezotroficznych, lobeliowych, eutro-

ficznych eutroficznych politroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku nr 6 w Borach Tucholskich. 

 

 Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860) to potamofilny limneksen. Gatunek euro-

pejsko-zachodniosyberyjski, larwy spotykane są w jeziorach oligotroficznych i eutro-

ficznych na dnie piaszczystym (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 18 w Borach Tucholskich. 

 

 Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) jest rzadkim gatunkiem występują-

cym w niewielkich rzekach, można więc zaliczyć to potamobiontów. Do niedawna ga-

tunek ten uznawany był za wymarły (SZCZĘSNY 2002), choć ostatnio wykazany z kilku 

stanowisk na Pojezierzu Pomorskim i Pojezierzu Mazurskim (PIETRZAK I CZACHOROW-

SKI 2004) 

 Złowiony na stanowisku nr 20 w Borach Tucholskich. 

 

 Leptocerus tineiformis (Curtis, 1834) jest limnebiontem, preferuje strefę elode-

idów i jeziora mezotroficzne. Występuje w prawie całej Europie z wyjątkiem Półwyspu 
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Iberyjskiego, Islandii i Skandynawii. Siedliskami tego gatunku są: napływki, dno nieza-

rośnięte, oczerety, izoetidy, nimfeidy i elodeidy (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 7 w Borach Tucholskich. 

  

 Rodzina Hydropsychidae:  

 Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) jest potamobiontem preferującym środ-

kowe odcinki rzek nizinnych i pojeziernych. Larwy budują sieci łowna na kamienie-

stym dnie. Jest to gatunek stosunkowo rzadki. 

 Złowiony na stanowisku 1 w rzece Wierzycy. 

 

 Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834). Siedliskami tego gatunku są: na-

pływki, dno piaszczyste, ujścia strumyków i elodeidy. Jest on limneksenem, potamo-

biontem i występuje w całej Europie. Spotykany jest także w jeziorach wszystkich ty-

pów poza dystroficznymi i torfowiskowymi (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach 6 i 12 w Borach Tucholskich. 

 

 Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) zasiedla dno niezarośnięte i szuwary. 

Gatunek jest limneksenem, potamobiontem, obecnym w całej Europie. Larwy spotyka-

ne są w jeziorach oligotroficznych i eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowiskach: 18  

i 20 w Borach Tucholskich. 

 

 Hydropsyche siltalai (Doehler, 1963) jest potamobiontem występującym w 

średniej wielkości rzekach nizinnych i pojeziernych. Larwy zasiedlają dno kamieniste.  

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowiskach: 5, 6, 

11, 20 i 21 w Borach Tucholskich. 

 

 Rodzina Rhyacophilidae:  

 Rhyacophila fasciata (Hagen, 1859) larwy prowadza drapieżny tryb życia i wy-

stępują najliczniej na dnie kamienistym. Gatunek preferuje strefę rhitralu, sporadycznie 

spotykany także w strefie krenalu. 

 Złowiony na stanowisku 14 w Borach Tucholskich. 
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 Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840) jest gatunkiem limneksenicznym  

i reobiontem sporadycznie spotykanym w jeziorach przepływowych i starorzeczach 

górskich na dnie kamienistym. Zasiedla środkowe odcinki rzek nizinnych i pojeziernych 

(potamobiont). Występuje w całej Eurazji (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowisku 5 w Bo-

rach Tucholskich.  

 

 Rodzina Polycentropodidae:  

 Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) występuje na dnie mulistym lub piasz-

czystym. Jest krenofilnym limneksenem, występuje w całej Europie. Larwy są spotyka-

ne w jeziorach oligotroficznych i lobeliowych (CZACHOROWSKI 1998). Najliczniej wy-

stępują w małych, śródleśnych strumieniach, często spotykany także w strefie hypokre-

nalu. 

 Złowiony na stanowiskach: 1, 3, 11 i 16 w Borach Tucholskich. 

 

 Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) jest limnefilem, zasiedlającym 

dno kamieniste jezior górskich i jezior o niskiej trofii. Licznie występuje w środkowych 

odcinkach średniej wielkości rzek nizinnych i pojeziernych. Występuje w całej Europie. 

Larwy licznie trafiają się w strefie potamalu (CZACHOROWSKI 1998).  

 Złowiony na stanowisku 5 w Borach Tucholskich. 

 

 

 Rodzina Brachycentridae:  

 Brachycentrus subnubilus (Curtis, 1834) jest limneksenem, palearktycznym 

potamobiontem. Żyje w helofitach. Larwy spotykane są w jeziorach oligotroficznych  

i przepływowych na dnie kamienistym (CZACHOROWSKI 1998). W rzekach spotykany 

głownie na roślinności i zanurzonych gałęziach. 

 Złowiony na stanowisku 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowisku 8 w Borach 

Tucholskich. 

 

 Rodzina Lepidostomatidae:  

 Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848) jest potamobiontem, preferującym nie-

wielkie, śródleśne rzeczki o dnie kamienistym. 
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 Złowiony na stanowiskach: 1 – 3 w rzece Wierzycy oraz na stanowisku nr 20 w 

Borach Tucholskich. 

 

 Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1781) gatunek ten zaliczany jest do potamo-

biontów, preferujących średniej wielkości rzeki nizinne, liczniej występuje na odcin-

kach z dnem kamienistym i żwirowym. 

 Złowiony na stanowiskach: 1 – 4 w rzece Wierzycy. 

 

 Rodzina Psychomyidae:  

 Lype reducta (Hagen, 1868) zamieszkuje dno kamieniste, napływki i oczerety. 

Gatunek jest limneksenem, zasiedla rhitral i potamal. Jest obecny w całej Europie – 

larwy spotykane w jeziorach lobeliowych i eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 6 w Borach Tucholskich. 

 

 Rodzina Sericostomatidae:  

 Sericostoma personatum (Spence, 1826) jest limneksenem, zasiedla rhitral oraz 

krenal. Występuje w całej Europie, spotykany w jeziorach oligotroficznych, mezotro-

ficznych i przepływowych (CZACHOROWSKI 1998). 

 Złowiony na stanowisku 20 w Borach Tucholskich. 

 

 Rodzina Goeridae: 

 Silo pallipes (Fabricius, 1781) gatunek ten występuje w strumieniach i małych 

rzeczkach, preferuje dno kamieniste. Sporadycznie spotykany jest w źródłach.  

 Złowiony na stanowisku 21 w Borach Tucholskich. 

  

 

3.2. Ogólna charakterystyka materiału 

 
Ogółem w Wierzycy zebrano 539 larw i domków należących do 13 gatunków z  

sześciu rodzin (Tabela 2.). Największą liczebnością cechowały się rodziny Hydropsy-

chidae – 327 larw (60,6% całości materiału), Lepidostomatidae – 97 larw (18% całości 

materiału) oraz Limnephilidae – 82 larwy (15% całości materiału). Znacznie mniej ze-

brano osobników należących do rodzin: Brachycentridae (jedna larwa), Leptoceridae 

(dwie larwy) i Rhyacophilidae (13 larw). Wynika z tego, że o zróżnicowaniu i struktu-
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rze gatunkowej decydowały głównie rodzina Limnephilidae, a w mniejszym stopniu 

Hydropsychidae i Lepidostomatidae. Natomiast o liczebności i strukturze ilościowej 

decydowały rodziny: Hydropsychidae, Lepidostomatidae oraz Limnephilidae.  

W zebranym materiale stwierdzono występowanie czterech klas dominacji. Do 

klasy eudominantów zaliczono gatunki: Hydropsyche siltalai i Lepidostoma hirtum. 

Klasa dominantów reprezentowana była przez jeden gatunek - Halesus digitatus. Trzy 

taksony natomiast znalazły się w klasie subdominantów. Były to: Anabolia sp., Lasio-

cephala basalis oraz Rhyacophila nubila. Wymienione wyżej gatunki zaliczyć można 

do gatunków rzecznych, tak więc w najliczniejszych klasach dominacji znalazły się 

gatunki typowe dla rzek. Najliczniej reprezentowana była klasa recedentów, do której 

zaliczono pozostałe siedem gatunków (Tabela 2.).  

 Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (58% analizowanego 

materiału) oraz nieco mniejszą subdominanci (9,6%) i dominanci (9,6%). Recedenci 

odznaczali się mniejszą liczebnością (4,5% analizowanego materiału) (rys. 2.).  

O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowała klasa recedentów (54% 

zebranych gatunków), natomiast jak wynika z powyższych danych, o liczebności Tri-

choptera zadecydowali eudominanci (rys. 3.). 

 

 

 

Eudominanci 
Subdominanci 
Dominanci 
Recedenci

Rys. 2. Liczebności larw w poszczególnych klasach dominacji w rzece Wierzycy. 

 

 21 



 

 

 

 

 

Eudominanci
Subdominanci
Dominanci
Recedenci

 
Rys. 3. Udział procentowy gatunków w wyróżnionych klasach dominacji w rzece 

Wierzycy. 
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka rozmieszczenia Trichoptera na badanych stano-
wiskach w Wierzycy. 

Liczebność larw na 
stanowiskach 

Takson 

1. 2. 3. 4. 

Dominacja 

Hydropsychidae 
Cheumatopsyche lepida 9    1,67% 
Hydropsyche pellucidula 1 2 1  0,74% 
Hydropsyche siltalai 59 253 2  58,25% 

Lepidostomatidae 
Lasiocephala basalis 1 11 5  3,15% 
Lepidostoma hirtum 64 23 7 3 17,99% 

Limnephilidae 
Anabolia sp.(laevis?) 2 5 16  4,08% 
Halesus digitatus 8 12 26 6 9,64% 
Halesus radiatus 2 1   0,56% 
Limnephilus lunatus    3 0,56% 
Potamophylax latipennis  2   0,38% 

Rhyacophilidae 
Rhyacophila nubila 6 5 2  2,41% 

Leptoceridae 
Athripsodes albifronis   2  0,37% 

Brachycentridae 
Brachycentrus subnubilus    1  0,19% 

 

 

 Najwięcej larw stwierdzono na stanowiskach 2 i 1 (odpowiednio 313 i 152 lar-

wy). Nieco mniej na stanowisku 3 (62 larwy). Zdecydowanie najmniej osobników ze-

brano na stanowisku 4 (Rys. 4.). 

W Borach Tucholskich ogółem zebrano 516 larw, domków i imagines należą-

cych do 25 gatunków z 11 rodzin. Najwięcej gatunków (siedem) należało do rodziny 

Limnephilidae. Równie licznie reprezentowana była rodzina Leptoceridae (pięć gatun-

ków). Mniejszą liczbę gatunków stwierdzono z rodzin: Hydropsychidae (trzy), Rhy-

acophilidae i Polycentropodidae (po dwa). Pojedyncze gatunki reprezentowały rodziny: 

Lepidostomatidae, Goreidae, Sericostomatidae, Baeraeidae, Brachycentridae oraz Psy-

choneidae. 
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Rys. 4. Rozmieszczenie chruścików na poszczególnych stanowiskach w Wierzycy. 

 

 

 Największą liczebnością charakteryzowały się rodziny: Limnephilidae – 283 

osobniki (co stanowi 55% całości zebranego materiału) i Hydropsychidae – 189 larw 

(36,6% całości materiału). Znacznie mniej zebrano osobników należących do rodziny 

Rhyacophilidae (23 larwy). Natomiast pojedyncze osobniki stwierdzono z rodzin: Lep-

toceridae (dziewięć osobników), Polycentropodidae (sześć larw). Po jednym osobniku 

przypadało na rodziny: Lepidostomatidae, Goreidae, Sericostomatidae, Baeraeidae, 

Psychoneidae i Brachycentridae.  

 Wynika z tego, że o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej decydowały głównie 

rodziny Limnephilidae i Leptoceridae, a w mniejszym stopniu Hydropsychidae. Nato-

miast o liczebności i strukturze ilościowej decydowały rodziny: Limnephilidae  

i Hydropsychidae, a także, choć w mniejszym stopniu Rhyacophilidae.  

 W zebranym materiale stwierdzono występowanie trzech klas dominacji. Do 

klasy eudominantów zaliczono Hydropsyche siltalai i Chaetopteryx villosa. Klasa sub-

dominantów reprezentowana była przez dwa gatunki: Rhyacophila nubila oraz Limne-

philus lunatus. Najliczniej reprezentowana była klasa recedentów, do której zaliczono 

pozostałe 21 gatunków (Tabela 5.). W najliczniejszych klasach dominacji znalazły się 

dwa gatunki rzeczne i dwa gatunki strumieniowe. 

 24 



 Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (82% analizowanego 

materiału). Dużo mniejsza liczebność cechowała recedentów (11,4% całości materiału), 

natomiast najmniejsza liczebność przypadała na subdominantów (6,6 %). W analizowa-

nych próbach nie stwierdzono dominantów. O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej 

zadecydowała klasa recedentów (84% zebranych gatunków), natomiast jak wynika z 

powyższych danych, o liczebności Trichoptera zadecydowali eudominanci. 

 Najwięcej larw stwierdzono na stanowiskach 5, 1 i 4 (odpowiednio: 186, 112  

i 60). Nieco mniej na stanowiskach 9 i 11 (odpowiednio 30 i 27). Na pozostałych sta-

nowiskach zebranych osobników było zdecydowanie mniej lub występowały pojedyn-

cze okazy (Rys. 5.). 

 Wskaźniki naturalności wyliczone dla rzek, strumieni i źródeł (Tabela 4.) wska-

zują, ze fauna chruścików rzeki Wierzycy ma wyraźnie rzeczy charakter. Wskaźniki dla 

rzek uzyskały wysokie wartości, a dla strumieni niższe i najniższe dla źródeł. 

 

Tabela 3. Wskaźniki naturalności biocenoz dla Trichoptera rzeki Wierzycy. 

 

 Wns Wni 

Rzeki 12,4 11,4 

Strumienie 3,4 1,1 

Źródła 0,7 0,2 

 

 

Dla zbadania stopnia naturalności (specyficzności) fauny chruścików z cieków 

Borów Tucholskich, analizowano wskaźniki naturalności dla każdego stanowiska od-

dzielnie (Tab. 4). Uwzględniono przy tym kilka różnych podejść. W pierwszym skon-

centrowano się na faunie źródeł, w drugim na faunie strumieni, w trzecim natomiast 

obserwowano faunę rzek. W każdym z tych podejść koncentrowano się na specyficzno-

ści fauny innych typów wód. 
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STANOWISKA  

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 21

Wns rzeki                  1,5 2 1,5 2 13,2 8,6 3,6 12 6 7 12 1,5 16 2 12 4,5

Wni rzeki                 1,9 2 1,8 2 15,9 15,5 3,6 12 4,8 4,1 15,1 1,6 16 2 16 1,2

Wns strumienie                  16 16 16 16 5,2 5,4 7 3 12 9,2 4 16 3 16 1,7 5,6

Wni strumienie                  16 16 16 16 1,1 2,2 7 3 15,6 13 4 16 3 16 2,3 7,4

Wns źródła      3 2 3 2 3,1 0,6  1 0,5          1,6 1,7 1 4 3 1 2 2,2 1,3

Wni źródła      3 2 3 2 1,1 0,2  1 0,5          1,9 1,9 1 4 3 1 2 3 2

Tabela 4. Wskaźniki naturalności biocenoz dla Trichoptera na poszczególnych stanowiskach cieków Borów Tucholskich. 
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Rys. 5. Rozmieszczenie chruścików na poszczególnych stanowiskach w Borach Tucholskich. 

 



 

Tabela 5. Ogólna charakterystyka rozmieszczenia Trichoptera na badanych stano-
wiskach w Borach Tucholskich. 

    Ta
ks

on
      

St
an

ow
is

ka
 

ra
ze

m
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in
ac
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Limnephilidae 
Anabolia sp. (laevis?) 6, 7, 8, 9,11, 12 8 1,55%  
Chaetopteryx villosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 21 245 47,48% 
Halesus digitatus 18 9 1,74%  
Halesus tesselatus 5 1 0,19%  
Limnephilus lunatus 9, 11 14 2,71%  
Potamophylax cingulatus 14 4 0,75%  
Potamophylax rotundipennis 5, 12 2 0,38%  

Leptoceridae 
Athripsodes albifrons 5 1 0,19%  
Athripsodes cinereus (?) 6 3 0,58%  
Ceraclea alboguttata 18 3 0,58%  
Leptocerus interruptus (?) 20 1 0,19% 
Leptocerus tineiformis 7 1 0,19%  

Hydropsychidae 
Hydropsyche angustipennis 6, 12 9 1,74% 
Hydropsyche pellucidula 18, 20 2 0,38%  
Hydropsyche siltalai 5, 6, 11,20, 21 178 34,5%  

Rhyacophilidae 
Rhyacophila fasciata 14 3 0,58%  
Rhyacophila nubila 5 20 3,87%  

Polycentropodidae 
Plectrocnemia conspersa 1, 3, 11, 16 5 0,96% 
Polycentropus flavomaculatus 5 1 0,19%  

Beraeidae 
Beraeidae sp. indet. 5 1 0,19% 

Brachycentridae 
Brachycentrus subnubilus 8 1 0,19%  

Lepidostomatidae 
Lasiocephala basalis (??) 20 1 0,19% 

Psychomyidae 
Lype reduta 6 1 0,19%  

Sericostomatidae 
Sericostoma personatum 20 1 0,19% 

Goeridae 
Silo pallipes 21 1 0,19%  

 

 

 

 



W odniesieniu do fauny źródeł, zarówno w ujęciu jakościowym jak  

i ilościowym, wskaźnik o największej wartości zanotowano na stanowisku 14 (oba 

wskaźniki wynoszą 4), co świadczy o występowaniu gatunków typowo źródliskowych. 

Z tego wniosek, że w pobliżu badanego stanowiska znajdowało się źródło. 

Wskaźniki ukierunkowane na faunę strumieni były wyraźnie wyższe (Tab. 4). 

Najwyższymi wskaźnikami w ujęciu jakościowym i ilościowym odznaczały się stano-

wiska: 1, 2, 3, 4, 16 i 19 (Wns oraz Wni równe 16). Najniższe wartości odnotowano 

natomiast dla stanowisk: 20 (Wns = 1,7), 8 (Wns = 3) i 18 (Wns = 3), co jest zrozumia-

łe, gdyż stanowiska te znajdowały się na dużych rzekach. W ujęciu ilościowym sytuacja 

przedstawia się bardzo podobnie. Na stanowiskach, w których wskaźnik Wni większy 

był niż Wns, gatunki specyficzne dla strumieni ilościowo uzyskiwały większe domina-

cje. A więc gatunki niespecyficzne, w tym przypadkowe, odgrywały mniejszą rolę. I 

analogicznie, większe wartości Wns niż Wni wskazują na większe znaczenie gatunków 

niespecyficznych.  

Podobnie wysokie wartości uzyskały wskaźniki ukierunkowane na faunę rzek. 

Wskaźnik jakościowy najwyższe wartości uzyskał na stanowiskach: 18 (Wns = 16), 5 

(Wns = 13,2), 8 (Wns = 12), 12 (Wns = 12) i 20 (Wns = 12). Najniższe wartości nato-

miast zanotowano na stanowiskach: 1, 3, i 16 (Wns = 1,5). Na stanowiskach: 1, 3, 5, 6, 

12, 16 i 20 wartości Wni były wyższe niż Wns, co świadczy o większej liczebności ga-

tunków typowych dla rzek, a zatem mniejszym udziale gatunków eurytopowych.  

Analiza wskaźników naturalności wskazuje, że trichopterofauna badanych od-

cinków cieków wodnych Borów Tucholskich wykazuje w podobnym stopniu charakter 

strumieniowy i rzeczny, nie ma natomiast charakteru źródliskowego.  

Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruścików z rzeki Wierzycy, określano 

wskaźniki naturalności (Tab.3). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że trichoptero-

fauna Wierzycy jest typowo rzeczna (potamal), o czym świadczą wysokie wartości 

czynników: Wns = 12,4 i Wni = 11,4. 
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4. Dyskusja 

 

 W rzekach Borów Tucholskich i w Wierzycy stwierdzono występowanie 29 

gatunków chruścików. W porównaniu do całego Pomorza jest to liczba stosunkowo 

niewielka, gdyż stanowi 20 % trichopterofauny omawianego regionu Polski, gdzie udo-

kumentowano występowanie 144 gatunków, a całkowitą liczbę gatunków w granicach 

omawianego obszaru oszacowano na 170–180 gatunków Trichoptera (CZACHOROWSKI, 

PIETRZAK 2000). Mniejsza liczba gatunków wynika przede wszystkim z faktu, iż infor-

macje o chruścikach Parku Narodowego Borów Tucholskich pojawiają się po raz 

pierwszy. Nie jest dostępna żadna wcześniejsza literatura dotycząca Trichoptera tych 

obszarów, dlatego niniejsza praca uzupełnia stan poznania chruścików obszarów chro-

nionych Polski. Ponadto na omawianym obszarze nie analizowano wszystkich typów 

siedlisk wodnych, a przeprowadzone badania miały charakter wstępny i nie uwzględnia-

ły wszystkich okresów fenologicznych. Można więc sądzić, iż rzeczywista liczba ga-

tunków Trichoptera występujących na badanym obszarze jest większa.  

 Na uwagę zasługuje stwierdzenie obecności gatunku uważanego za prawdopo-

dobnie wymarły na terenie Polski – Leptocerus interruptus (SZCZĘSNY 2002, PIETRZAK I 

CZACHOROWSKI 2004). 

 W badanej strefie powierzchniowo dominują wody stojące. Zauważa się jedno-

cześnie stosunkowo duże przekształcenia antropogeniczne wszystkich typów zbiorni-

ków wodnych. Może być to druga przyczyna relatywnie małej liczby stwierdzonych 

gatunków.  

 Badane tereny różniły się między sobą pod względem fauny. W Wierzycy do-

minują Trichoptera typowo rzeczne, zaś w Borach Tucholskich rzeczne  

i strumieniowe, na co wskazuje m.in struktura dominacji. W ciekach Borów Tuchol-

skich dominują takie gatunki jak: Chaetopteryx villosa (typowy gatunek strefy rhitralu)  

i Hydropsyche siltalai (gatunek rzeczny), natomiast w Wierzycy są to Hydropsyche sil-

talai oraz Lepidostoma hirtum (potamobiont preferujący nizinne rzeki). Dowodów na to 

dostarczają także wskaźniki naturalności, które potwierdzają, że cieki badane w Borach 

Tucholskich zaliczyć można do strefy strumieniowej i częściowo rzecznej. Oprócz tego 

wskaźniki naturalności biocenoz obliczone dla poszczególnych stanowisk, dają obraz 

mozaiki (można wyróżnić odcinki strumieniowe i rzeczne w danych ciekach). Rzeka 

Wierzyca jest typowym potamalem, na całej badanej długości. 
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 Teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego został stosunkowo dokład-

nie poznany pod względem trichopterofauny. Stwierdzono tam występowanie 14 gatun-

ków chruścików pochodzących z cieków oraz 20 gatunków znalezione w jeziorach i 

torfowiskach (NEHRING 2001). Wspólne dla Borów Tucholskich okazało się sześć ga-

tunków: Halesus digitatus, Hydropsyche angustipennis, Limnephilus lunatus, Plectroc-

nema conspersa, Potamophylax rotundipennis oraz Anabolia laevis. Rozpatrując struk-

turę dominacji porównywanych rzek można stwierdzić, iż w obu przypadkach eudomi-

nantami okazały się dwa gatunki, jednym z nich w obu przypadkach był gatunek z ro-

dzaju Hydropsyche. Drugim eudominantem w Borach Tucholskich był Chaetopteryx 

villosa, natomiast w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego był to Oligotrichia 

striata. Powyższa grupa zadecydowała o liczebności chruścików na omawianych tere-

nach. W rzekach Parku Narodowego Borów Tucholskich, w przeciwieństwie do drugie-

go omawianego terenu chronionego, nie odnotowano grupy dominantów. Natomiast w 

obu parkach o strukturze gatunkowej zadecydowała grupa recedentów. W związku z 

powyższymi wynikami można spodziewać się dużo większej liczby gatunków na tere-

nie Parku Narodowego Borów Tucholskich, jako że zebrane 25 gatunków stanowi 45 % 

gatunków zebranych na analogicznym terenie, a jest to materiał zbierany wyłącznie z 

cieków. Dlatego też konieczne są dalsze badania, które doprowadzą do odkrycia kolej-

nych gatunków Trichoptera. Częściowo badania te już się rozpoczęły, ponieważ ukaza-

ła się praca dotycząca stanu poznania Tucholskiego Parku Krajobrazowego (RÓZGA, 

ŁAWRYNOWICZ i INNI 2002). W opracowaniu tym stwierdzono występowanie 10 takso-

nów, należących do Trichoptera, z czego aż cztery wystąpiły również w próbach z Par-

ku Narodowego. Taksony, które nie wystąpiły w niniejszych badaniach to: Goera pilo-

sa, Silo nigricornis, Ironoquia dubia, Notidobia ciliaris, Molanna, Triaenodes. 

 Badania porównywalne do tych prowadzonych w Borach Tucholskich, przepro-

wadzono w okolicach Olsztyna w latach 1985 – 1986 (CZACHOROWSKI 1990b), gdzie 

badano drobne cieki położone na terenach zalesionych, śródpolnych i zurbanizowanych. 

Stwierdzono tam występowanie 46 gatunków larw Trichoptera, należących do 11 ro-

dzin. Jakościowe i ilościowe porównanie trichopterofauny omawianych rzek wskazuje 

na ich duże podobieństwo. Zarówno w ciekach okolic Olsztyna jak i okolic Tucholi 

najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephilidae, a w mniejszej ilości gatunków 

stwierdzone były rodziny Leptoceridae i Hydropsychidae. Różnice wystąpiły natomiast 

w analizie struktury dominacji cieków omawianych terenów. W ciekach okolic Olszty-

na do eudominantów należały: Hydropsyche angustipennis, Halesus sp. i Neureclipsis 
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bimaculata. Natomiast w ciekach Borów Tucholskich eudominantami okazały się ga-

tunki: Hydropsyche siltalai i Chaetopteryx villosa. Wśród gatunków pochodzących z 

Borów Tucholskich nie można było wyróżnić dominantów, podczas gdy w okolicach 

Olsztyna dominantem okazał się tylko jeden gatunek – Limnephilus rhombicus. Fauna 

chruścików badanych cieków jest wyraźnie uboższa od fauny Trichoptera drobnych 

cieków okolic Olsztyna, ale ma też gatunki wyłączne. W ciekach okolic Olsztyna nie 

występują: Anabolia laevis, Halesus digitatus i Limnephilus lunatus. 

 Szczegółowe badania cieków przeprowadzano również w okolicach Wzniesień 

Górowskich (MAŁEK 2001). Na terenie tym zebrano 48 gatunków z 11 rodzin. 15 z tych 

gatunków jest wspólne dla Borów Tucholskich i Wzniesień Górowskich, są to: Anabo-

lia laevis, Athripsodes sp., Ceraclea sp., Chaetopteryx villosa, Halesus digitatus, Hy-

dropsyche angustipennis, Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Lasiocephala 

basalis, Limnephilus lunatus, Plectrocnemia conspersa, Potamophylax cingulatus, Po-

tamophylax rotundipennis, Rhyacophila fasciata oraz Silo pallipes. Również w okoli-

cach Wzniesień Górowskich najliczniej reprezentowana była rodzina Limnephilidae, a 

w mniejszej ilości gatunków stwierdzone były rodziny Leptoceridae  

i Hydropsychidae. Eudominantami były tam: Chaetopteryx villosa, Halesus digitatus a 

także Hydropsyche pellucidula. W Borach Tucholskich stwierdzono tylko dwa gatunki 

należące do klasy eudominantów, w tym jeden wspólny – Chaetopteryx villosa, drugim 

był Hydropsyche siltalai. Klasa dominantów na Wzniesieniach Górowskich reprezen-

towana była przez dwa gatunki: Hydropsyche angustipennis oraz Rhyacophila fasciata. 

8 taksonów natomiast znalazło się w klasie subdominantów. W materiale pochodzącym 

z Borów Tucholskich występowały tylko dwa gatunki należące do subdominantów i 

żadne z nich się nie pokrywają. Podobnie jak w Borach Tucholskich, na Wzniesieniach 

Górowskich najliczniej reprezentowana była klasa recedentów. 

Faunę chruścików rzeki Wierzycy można porównać z trichopterofauną rzeki 

Łyny (KANCLERZ 1997). W Łynie stwierdzono obecność 48 gatunków, z czego aż 8 

było wspólnych z rzeką Wierzycą: Rhyacophila nubila, Cheumatopsyche lepida, Hy-

dropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Limnephilus lunatus, Potamophylax sp., 

Halesus digitatus, Athripsodes albifronis. Podobnie jak w Łynie jednym z eudominan-

tów w Wierzycy był gatunek z rodzaju Hydropsyche. W Wierzycy był to Hydropsyche 

siltalai, natomiast w Łynie Hydropsyche pellucidula. Oprócz niego w Łynie stwierdzo-

no obecność dwóch innych eudominantów: Halesus sp. i Ceraclea dissimilis, a w Wie-

rzycy: Lepidostoma hirtum. Ceraclea dissimilis nie odłowiono w rzece Wierzycy.  
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Na Pojezierzu Mazurskim badano również trichopterofaunę rzeki Pisy i jej do-

pływów (LIPNICKA 1999). W rzece tej stwierdzono występowanie 21 gatunków, co w 

porównaniu do innych rzek nizinnych jest liczbą stosunkowo niedużą. Aż 6 z 13 gatun-

ków, zebranych w Wierzycy okazało się wspólnych z rzeką Pisą i jej dopływami: Hy-

dropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Limnephilus lunatus, Potamophylax lati-

pennis, Halesus digitatus, Anabolia laevis. Porównanie składu gatunkowego  

i struktury ilościowej badanej rzeki Wierzycy i rzeki Pisy wskazuje na ich duże różnice 

faunistyczne. Duża część gatunków dominujących z Wierzycy, w Pisie było zaledwie w 

klasie recedentów. Sytuacja ta może być spowodowana jednokrotnym pobieraniem prób 

lub też większym zanieczyszczeniem rzeki Wierzycy. 

 Na terenie Pojezierza Mazurskiego stosunkowo dokładnie pod względem fauni-

stycznym poznano rzeki. W rzece Wałszy stwierdzono występowanie 31 gatunków 

chruścików (LUGOWSKA 2000), w tym wspólnych gatunków do Trichoptera rzeki Wie-

rzycy było zaledwie 5: Rhyacophila nubila, Hydropsyche pellucidula, Anabolia laevis, 

Limnephilus lunatus, Halesus digitatus. W zebranym materiale z Wałszy eudominanta-

mi okazały się: Chaetoptyeryx villosa oraz Halesus digitatus, który w materiale z Wie-

rzycy został jedynym przedstawicielem klasy dominantów. Z kolei w Wierzycy eudo-

minantami były: Hydropsyche siltalai i Lepidostoma hirtum. Do dominantów w Wałszy 

należały: Limnephilus lunatus oraz Limnephilus rhombicus. Natomiast subdominantów 

reprezentowało 5 kolejnych gatunków: Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche pellu-

cidula, Ironoguia dubia, Limnephilus extricatus, Anabolia laevis, z czego tylko ten 

ostatni gatunek pokrywa się z tą samą klasą dominacji w rzece Wierzycy. Oprócz Ana-

bolia laevis w grupie subdominantów w materiale z Wierzycy znalazły się: Rhyacophila 

nubila i Lasiocephala basalis. Jednak podobnie jak w Wierzycy, w Wałszy o zróżnico-

waniu gatunkowym zadecydowali recedenci.  

 Duże różnice występujące w strukturze ilościowej i gatunkowej w prezentowa-

nych wyżej ciekach, mimo ich podobieństwa faunistycznego oraz krajobrazu, spowo-

dowane są niewielką ilością materiału pochodzącego z rzeki Wierzycy. Dlatego też 

wskazana jest kontynuacja badań nad trichopterofauną tej rzeki. Dalsze badania mogą 

wykazać występowanie większej ilości gatunków oraz lepiej określić strukturę ilościo-

wą i jakościową żyjących w rzece chruścików. 

 Badania przedstawione w niniejszej pracy uzupełniają poznanie zróżnicowania 

siedliskowego i regionalnego cieków północnej Polski. Przeanalizowana struktura do-

minacji i struktura gatunkowa Wierzycy oraz cieków Borów Tucholskich, jak  
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i wymienione w dyskusji badania, wskazują na stosunkowo duże zróżnicowanie tri-

chopterofauny w ciekach krajobrazu pojeziernego. Uzyskane wyniki, jak i dane z litera-

tury, wskazują, że na charakterystykę gatunkową i strukturę dominacji wpływ ma zróż-

nicowanie siedliskowe w profilu podłużnym (np. odcinki strumieniowe – rhitral, rzecz-

ne – potamal). Pewne znaczenie ma także charakter krajobrazu – otwarty, zalesiony, 

śródmiejski (zurbanizowany). W dużej części obraz ten pokrywa się z koncepcją river 

continuum (np. dopływ gruboziarnistego detrytusu na odcinkach śródleśnych). Ko-

nieczne są jednak dalsze badania dla określenia roli krajobrazu zurbanizowanego i rol-

niczego oraz uzupełnienie koncepcji river continuum. 
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5. Streszczenie 

 

 Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących składu 

gatunkowego chruścików wybranych rzek Pomorza, w szczególności niebadanych do 

tej pory rzeki Wierzycy oraz cieków wodnych w okolicach Tucholi. Praca ta jest jedno-

cześnie fragmentem szerszych badań nad entomofauną północnej Polski. 

 Badania terenowe nad chruścikami (Trichoptera) prowadzono w latach 1996 – 

2002. Obiektem badań były rzeki, potoki, strumienie i inne cieki wodne znajdujące się 

w obrębie Parku Narodowego Borów Tucholskich, w okolicach Tucholi oraz rzeka 

Wierzyca niedaleko Starogardu Gdańskiego. Analizowany materiał obejmował 1055 

osobników należących do 29 gatunków z 11 rodzin (Tab. 2. i Tab. 5.). 

 Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości dominacji dla całego materiału 

oraz przedstawiono rozmieszczenie i liczebność gatunków na stanowiskach  

(Tab. 2. i Tab. 5.).  

 W materiale pochodzącym z Wierzycy stwierdzono występowanie czterech klas 

dominacji. Do klasy eudominantów zaliczono gatunki: Hydropsyche siltalai  

i Lepidostoma hirtum. Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci, na-

tomiast o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowała klasa recedentów (Rys. 

2. i Rys 3.). 

 Larwy złowione w Borach Tucholskich zaliczono do trzech klas dominacji – nie 

stwierdzono dominantów. Do eudominantów zaliczono: Hydropsyche siltalai oraz Cha-

etopteryx villosa. Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci, natomiast 

o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej, podobnie jak w Wierzycy zadecydowała klasa 

recedentów. 

Badaną faunę chruścików analizowano na tle innych badań faunistycznych z te-

renu Polski Północno-Wschodniej. Wyniki badań trichopterofauny z Borów Tuchol-

skich są pierwszymi takimi doniesieniami z tych terenów. Biorąc pod uwagę fakt, że 

regiony te leżą na terenie parku narodowego konieczne są dalsze badania dokumenta-

cyjne wszystkich typów wód omawianego regionu, gdyż jedynie na tej podstawie moż-

liwe będzie zebranie pełnych danych na temat fauny tam występującej, a także zaob-

serwowanie zmian zachodzących w wyniku antropopresji, eutrofizacji i zanieczyszcze-

nia wód powierzchniowych. 
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Aim of this research was to present results concern to species composition of 

caddisflies from selected rivers in North Poland, especially not yet explores the 

Wierzyca River and some rivers and streams in the vicinity of Tuchola. This research is 

simultaneously a fragment of more broad research to insects fauna of North Poland. 

Field research of caddies larvae (Trichoptera) conduct in years: 1996 – 2002. 

Object of research was rivers and streams located within Bory Tucholskie National 

Park, in the vicinity of Tuchola and the Wierzyca River, near Starogard Gdański. Ana-

lyzed material include 1055 specimens belong to 29 species of 11 families (Tab. 2 and 

Tab. 5). 

In material come from Wierzyca affirm to occurrence of four class of domina-

tion. To class of eudominants was numbered species: Hydropsyche siltalai  

and Lepidostoma hirtum. The biggest number characterized by eudominants, however 

on diversity and species structure decides the class of recedens (Figure 2. and Figure 3.). 

Larvae catches in Bory Tucholskie, was numbered to three class of domination – 

there’s no dominant class. To class of eudominants was numbered species: Hydropsy-

che siltalai and Chaetopteryx villosa. The biggest number characterized by eudomi-

nants, however on diversity and species structure, like in Wierzyca, decides the class of 

recedens. 

Researched fauna of caddis flies compares to others research from North-Eastern 

Poland. The results of research of caddis flies fauna from Bory Tucholskie are first re-

ports from these areas. Because it is national park, another documentation research of 

every type of water reservoir is necessary. 
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Figure 1. Location of research area on Poland territory. 
Rysunek 2. Liczebności larw w poszczególnych klasach dominacji w rzece Wierzycy. 

Figure 2. Numer of larvae in individual class of domination in the Wierzyca River. 

Rysunek 3. Udział procentowy gatunków w wyróżnionych klasach dominacji w rzece 

Wierzycy. 

Figure 3. Percentage point species in distinguished class of domination in the Wierzyca 

River. 

Rysunek 4. Rozmieszczenie chruścików na poszczególnych stanowiskach w Wierzycy. 

Figure 4. Placed of caddis flies in individual position in Wierzyca river. 

Rysunek 5. Rozmieszczenie chruścików na poszczególnych stanowiskach w Borach 

Tucholskich. 

Figure 5. Placed of caddis flies in individual position in Bory Tucholskie. 
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