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1. Streszczenie 
 
 Celem niniejszej pracy była analiza struktury ilościowej i jakościowej 

trichofauny środkowego biegu rzeki Łyny oraz jej doliny w okolicach Smolajn. Stanowi 

ona uzupełnienie wiedzy o chruścikach poniżej miasta Olsztyna. Drugim aspektem było 

zbadanie hipotetycznej odrębności fauny zbiorników doliny i rzeki.   

 W analizowanym materiale znalazło się 1141 osobników należących do 30 

gatunków. Próby pobierane były na 12 stanowiskach wyznaczonych na różnych typach 

obiektów wodnych doliny: rzece, starorzeczu, zbiornikach okresowych, rowach 

melioracyjnych oraz strumieniu - na odcinku śródłąkowym i śródleśnym. Okres badań  

przypadł na okres od kwietnia do października 2004-2005.  

 Poznano skład gatunkowy, strukturę dominacji oraz frekwencję na 

stanowiskach. Za pomocą programu komputerowego BioDiversity Professional Beta 1 

wyznaczono podobieństwa stanowisk według formuły jakościowej Jaccard'a oraz 

ilościowej Bray-Curtis'a, a także współwystępowanie gatunków według drugiej z nich. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów. Analizy naturalności 

biocenoz dokonano z rozbiciem na typy wód oraz poszczególne stanowiska. 

 Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono wcześniejszą hipotezę 

dotyczącą odrębności trichofauny rzeki i jej doliny. W cieku głównym wykazano duże 

odkształcenie biocenozy od stanu naturalnego. Nie rzutowało ono natomiast w znaczny 

sposób na pozostałe środowiska doliny. Ich skład gatunkowy oraz struktura dominacji 

były bardziej zbliżone do wartości zanotowanych w podobnych typach obiektów 

hydrologicznych. 
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2. Summary  
 
CADDISFLIES (TRICHOPTERA) OF THE MIDDLE COURSE OF THE RIVER 
ŁYNA IN NEIGHBOURHOOD OF SMOLAJNY (NEAR DOBRE MIASTO) 
 
Michał Skrzypczak 
 
This master’s thesis was written under the supervision of dr hab. Stanisław 
Czachorowski, prof. UWM. 
Department of Ecology and Environmental Protection, Major: Biology, Faculty of 
Biology University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
 
 The aim of this work was to analyze quantitative and qualitative structure of 

caddis flies's fauna of the river Łyna and its valley (North-Eastern Poland) in 

neighborhood of village Smolajny. It comprises complement of knowledge about 

caddisflies below town Olsztyn. Hypothesis of autonomy faunas of river valley water 

objects and river was also estimated.  

 In collected materials 1141 larvae belonging to 30 taxa of caddisflies were 

stated.  They were taking at 12 positions designated  on various types of water objects 

of the valley: river, old river-bed, temporary water basins, small water bodies, drainage 

ditches and a meadow stream section and a forest stream section). The investigations 

were conducted from April to October 2004-2005.  

 The species composition, structure of domination, frequency and indices of 

naturalness were analyzed. To estimate similarity between stations (quantitative Bray-

Curtis formula and qualitative Jaccard formula) and co-occurrence of caddis flies 

species (quantitative Bray-Curtis formula) computer program BioDiversity Professional 

Beta 1 was used. Results were depicted by using dendrographs. Analysis of naturalness 

were done separately for each types of water objects and positions.  

 Relied on obtained results hypothesis approved: the river’s caddis flies fauna is 

different and independent from fauna of other water objects. Main drain’s fauna were 

strongly changed from natural state. The influence of its neighborhood on other valley 

water objects wasn't significant. Values of their species composition and structure of 

domination were more almost the same with similar types of hydrological objects. 
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3. Wstęp 
 Ludzkie życie od niepamiętnych czasów toczyło się w dolinach rzecznych. 

Wynikało to z chęci wykorzystania dobrodziejstw z tym związanych – możliwości 

transportu, dostępu do zasobów wodnych itd. Warunki fizjograficzne dolin rzecznych 

stanowią zawsze dość istotny próg rozwoju przestrzennego, lecz równocześnie sprzyjają 

zachowaniu elementów struktury przyrodniczej dolin i utrzymaniu ciągłości korytarza 

ekologicznego (GACKA-GRZESIKIEWICZ 1999). W związku ze środowiskową 

wrażliwością dolin rzecznych rozwój społeczno-gospodarczy i związana z nim 

nieodłącznie antropopresja, powinien być dostosowany do stanu zasobów 

przyrodniczych w taki sposób, aby je racjonalnie użytkować. Celem tejże 

“racjonalności” powinno być zapewnienie odnawialności przyrody. Właściwa 

gospodarka na obszarach rolnych ma służyć ochronie zasobów przyrody żywej, ale 

wymaga umiejętnego sterowania zachodzącymi w niej procesami (DAUER & 

BUDZYŃSKA 1999). 

 Racjonalne gospodarowanie w dolinach rzecznych wymaga pełnego poznania 

procesów ekologicznych w niej zachodzących, nie tylko geologicznych czy 

hydrologicznych, ale także funkcjonowania populacji roślin i zwierząt oraz wzajemnego 

wpływu poszczególnych ekosystemów wodnych. W dolinie rzeki nizinnej możemy 

wyróżnić nie tylko samą rzekę – rozumianą jako koryto rzeczne, ale także starorzecza, 

zbiorniki okresowe, dopływające cieki i pobliskie źródliska. Pierwotny układ 

hydrologiczny uległ dużym zmianom na skutek wielowiekowej ingerencji człowieka. 

Interesujące jest, jakim zmianom uległy same biocenozy, w tym populacje 

bezkręgowców wodnych. 

 Dno doliny rzeki Łyny w okolicy Smolajn, mimo prac regulacyjnych, bywa 

zalewane prawie corocznie. Przypada to na okres ociepleń śródzimowych lub roztopów 

wiosennych. Woda ponad powierzchnią utrzymywać się może nawet do trzech 

miesięcy, zimą często w postaci warstwy lodu (GLIŃSKA-LEWCZUK 2005).  

 Starorzecza powstają wskutek długotrwałej erozji bocznej. Zakola stopniowo 

się powiększają tworząc serpentyny i meandry. W końcu dochodzi do przecięcia szyi 

meandrowej przez rzekę, co pozwala na skrócenie drogi przepływu. Odcięte starorzecze 

z czasem zarasta i zamiera (GLIŃSKA-LEWCZUK i in. 2004). Są to twory 

charakterystyczne dla cieków meandrujących, mających zazwyczaj szeroką dolinę, o 
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swobodnym przepływie wód rzecznych. Cieki takie mają zwykle łagodny reżim 

dynamiczny, zwarte, głębokie koryto, z dosyć wyrównanymi spadkami dna i 

wyrównanym spadku zwierciadła wody (FALKOWSKI 1970). W dolinach rzek 

meandrujących licznie występują szerokie i głębokie starorzecza, podczas gdy np. 

doliny cieków wielokorytowych są zdominowane przez wąskie i płytkie ramiona 

boczne (PETTS & AMOROS 1996). 

 Powiązanie starorzeczy z rzeką oraz ich układ poziomy, w tym głównie krętość 

i długość, należą do głównych czynników kształtujących procesy zamulania i zarastania 

(GLIŃSKA-LEWCZUK i in. 2004). Dodatkowo bardzo często to one, a nie rzeka, stają się 

odbiornikiem wody wraz z niesionymi przez nią substancjami biogennymi z terenów 

rolniczych (GLIŃSKA-LEWCZUK 2005). Dlatego dążąc do zachowania lub zwiększenia 

bioróżnorodności w starorzeczach, należałoby dążyć do utrzymania ich powiązania z 

rzeką, najlepiej wymuszając ruch wody wskutek połączenia obu ramion z korytem 

rzecznym (GLIŃSKA-LEWCZUK i in. 2004). 

 Jedno ze starorzeczy z badanego odcinka doliny Łyny (stanowisko 6), należy 

do typu semilotycznego. Oznacza to, że jedno ramię, w tym wypadku od strony wody 

dolnej, pozostaje otwarte (GLIŃSKA-LEWCZUK 2005). Jest to dobre rozwiązanie ze 

względu na możliwość stałej wymiany wody między starorzeczem i rzeką, czyli 

umożliwienie odprowadzania części biogenów i polepszenia warunków tlenowych 

starorzecza. Tworzy to dość dogodne warunki środowiska do wzbogacenia składu 

gatunkowego oraz liczebności w zespole rzeka-starorzecze (GLIŃSKA-LEWCZUK 2004a). 

Starorzecze to jest więc zależne bezpośrednio od reżimu hydrologicznego cieku 

(GLIŃSKA-LEWCZUK 2004b), a udział wód melioracyjnych oraz gruntowych wzrasta 

wyłącznie w okresie niskich stanów wody w cieku (GLIŃSKA-LEWCZUK i in. 2004). 

Badane starorzecze jest obiektem młodym, leżącym na wewnętrznym brzegu terasy. 

Charakteryzuje się wczesnym stanem ewolucji (GLIŃSKA-LEWCZUK i in. 2004). 

 Drobne zbiorniki, znajdujące się w dolinie zalewowej rzeki, ze względu na 

małe rozmiary są środowiskiem szczególnie podatnym na wszelkie zmiany zachodzące 

w środowisku zewnętrznym. Z tego względu mogą być wykorzystane jako swego 

rodzaju wskaźniki zmian w nim zachodzących. Dokładne przyczyny tychże będą mogły 

być ustalone dość szybko, jeśli dostatecznie poznamy faunę drobnych zbiorników 

danego regionu i dokładnie opiszemy jego otoczenie, czas trwania (odnośnie 
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zbiorników okresowych) oraz inne parametry mające wpływ na skład gatunkowy i 

strukturę ilościową fauny, w tym trichopterofauny.  

 Badania fizyczno-chemiczne czy geomorfologiczne powinny być uzupełniane 

o wskaźniki biologiczne, co daje pełniejszy obraz rzeczywistej kondycji biocenozy. 

Przemawia za tym kilka argumentów. Jako pierwszy należałoby chyba wymienić 

potrzebę monitoringu rzeczywistego wpływu antropopresji na środowisko w aspekcie 

zmian zachodzących w organizmach, a nie tylko wiadomość połowiczną, którą jest ilość 

zanieczyszczeń. Te dwie wielkości nie są do siebie wprost proporcjonalne. Reakcja 

organizmów na wszelkie zmiany w otoczeniu jest bardzo złożona, tak jak złożone jest 

środowisko, w którym żyją. W analizach biologicznych badana jest różnorodność 

gatunkowa, występowanie określonych strategii życia, zmiany behawioru. Uzyskane 

dane pozwalają na analizę stanu ekologicznego biocenozy w sposób niezależny od stanu 

jej czystości w aspekcie fizyczno-chemicznym (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003).  

 Do tak pojętego biomonitoringu wykorzystuje się bardzo często chruściki. 

Wynika to z  kilku cech predysponujących ten rząd owadów jako obiekt analiz.  

Trichoptera (chruściki) to owady skrzydlate należące do grupy Neoptera. Przechodzą 

przeobrażenie zupełne - tzw. holometabolia. Charakteryzują się poczwarką typu “pupa 

libera”. Morfologia osobników dorosłych przypomina ćmy (Lepidoptera) mimo różnic 

w pokryciu skrzydeł (wyłącznie włoski) i budowie narządów gębowych (typ liżący). 

Larwy Trichoptera przypominają nieco gąsienice motyli. Są merolimnetami (oprócz 

Enoicyla pusilla) – larwy żyją w wodzie, a postaci dorosłe poza nią. Występują 

powszechnie w różnego typu wodach o zróżnicowanym stopniu eutrofii, zasoleniu oraz 

pH (SZCZĘSNY 2002). W Polsce zanotowanych zostało do tej pory 288 gatunków z 18 

rodzin (CZACHOROWSKI 2002). Większość larw buduje domki, w których chowają swój 

odwłok. Domki są jednym z elementów pozwalających na dość szybką pobieżną 

identyfikację tych owadów, chociaż ich wygląd nie jest wykorzystywany przy 

dokładnym oznaczaniu do gatunku. Niektóre z nich natomiast wytwarzają schronienia 

połączone z sieciami łownymi. W klimacie umiarkowanym przeważającą liczbę 

gatunków charakteryzuje długi cykl jednoroczny. Większość czasu w ciągu roku 

osobniki spędzają w wodzie w stadium larwalnym lub jako poczwarki (CZACHOROWSKI 

& PIETRZAK 2003). 
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 Pięć cech tego rzędu predysponuje go do używania jako grupy bioindykatorów. 

Pierwszą z nich jest wspomniany już relatywnie długi cykl życiowy. Ponadto larwy 

chruścików są ściśle związane z typami środowisk będąc dla nich gatunkami 

charakterystycznymi. Wiele z nich jest stenobiontami o wąskim zakresie preferencji 

siedliskowych (szczególnie w źródłach i ciekach). Wzrost udziału gatunków 

eurytopowych w stosunku do specjalistów jest sygnałem zaburzeń – naturalnych, bądź 

wywołanych działalnością ludzką (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). Kolejnym 

argumentem przemawiającym za wykorzystaniem Trichoptera jako wskaźników jest ich 

szerokie rozpowszechnienie. Odnosi się to szczególnie do gatunków jeziornych, a w 

mniejszym stopniu do drobnozbiornikowych i potamofilnych. Największy regionalizm i 

stopień endemiczności zaobserwowano wśród chruścików strumieni i źródeł. Większe 

zróżnicowanie gatunkowe pomiędzy regionami utrudnia jednak wykorzystywanie 

gatunków jako konkretnych wskaźników dla obszaru całego kontynentu, co zmusza do 

używania ich tylko w randze wyższych taksonów lub uwzględniania różnic 

regionalnych (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003).  

 Oprócz szerokiego rozpowszechnienia organizmów wskaźnikowych istotna 

jest także ich liczebność. To one w połączeniu decydują o “dostępności” materiału 

badawczego. Larwy chruścików są licznym elementem makrobentosu. Ich liczebność 

zależy oczywiście od typu obiektu hydrologicznego oraz siedliska (CZACHOROWSKI & 

PIETRZAK 2003).  

 Istotną właściwością rzędu jest także stosunkowa łatwość jego oznaczania. 

Stopień skomplikowania zdaje się być wprost proporcjonalny w czasie identyfikacji do 

taksonów niższego rzędu. Większość cech jest dobrze widoczna pod binokularem. Na 

dzień dzisiejszy największe utrudnienie związane jest z brakiem dostępu do 

polskojęzycznego klucza (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003).  

 Należy wymienić także to, co ogranicza wykorzystanie Trichoptera jako 

bioindykatorów. Po pierwsze występują one licznie głównie w wodach czystych lub 

niezbyt zanieczyszczonych unikając silnych zanieczyszczeń. Po drugie - nie 

zamieszkują wszystkich rodzajów siedlisk w rzekach i potokach a także jeziornego 

profundalu (CZACHOROWSKI & PIETRZAK 2003). 

 Problem rozmieszczenia siedliskowego larw chruścików w rzekach krajobrazu 

pojeziernego oraz w północno-wschodniej Polsce jest jeszcze słabo poznany. Z 
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Pojezierza Mazurskiego zbadano kilka fragmentów rzek średniej wielkości, m.in.  

Wałszy (KOŚCIUKIEWICZ 2000), Pisy (LIPNICKA 1999), strumieni i rzek okolic Górowa 

Iławeckiego (MAŁEK 2001). Bardziej kompleksowo poznano strukturę rozmieszczenia 

w profilu podłużnym rzeki jedynie na przykładzie rzeki Pasłęki (CZACHOROWSKI 1988). 

Późniejsze badania wykazały, że ciek ten faunistycznie różni się od Łyny. Wskazane są 

więc badania na całym odcinku drugiej z wymienionych.  

 Na badanym terenie przeprowadzono do tej pory jedynie jednorazowe badania 

starorzeczy skupione na strukturze makrozoobentosu (OBOLEWSKI i in. 2006). Pierwsze 

badania uwzględniające faunę chruścików jako jeden z licznych składników zoobentosu 

rzeki Łyny w całym jej biegu w granicach kraju ukazały się w 1979 roku (WIELGOSZ 

1979a). Równocześnie ukazała się praca tego samego autora dotycząca wpływu 

ścieków z miasta Olsztyna na bentos tego cieku (WIELGOSZ 1979b). W roku 1982 

pojawiła się praca opisująca wpływ ścieków organicznych na zoocenozy dna w rzece 

Łynie (WIELGOSZ i in. 1982). Jakkolwiek badania WIELGOSZA dotyczyły większego 

odcinka rzeki, to brały pod uwagę jedynie siedliska dna piaszczystego, co nie oddaje  

wszystkich aspektów zmian fauny w profilu podłużnym cieku. Pierwsze doniesienie na 

temat larw chruścików źródeł Łyny pojawiło się w 1989 roku (CZACHOROWSKI 1989). 

Próby pobierane były w źródłach, strumieniach odpływowych, stawie oraz rzece 

poniżej stawu. Stwierdzono 15 gatunków. Najwięcej taksonów jak i osobników 

stwierdzono w helokrenach i strumieniach zbiorczych, najmniej natomiast w rzece 

poniżej stawu. Lata 1997-8 przyniosły ze sobą dwie prace dotyczące trichofauny 

rezerwatu „Las Warmiński”, znajdującego się w górnym biegu rzeki (KANCLERZ 1997, 

CZACHOROWSKI i in. 1998). Odnotowano tu duży wpływ jezior przepływowych na 

strefowość rozmieszczenia Trichoptera. Szczególnie widoczne było to w przypadku 

filtratorów, co związane jest prawdopodobnie ze zwiększoną ilością sestonu wód 

opuszczających zbiorniki. W pracy zbiorowej wykazano występowanie 64 taksonów, co 

pozwoliło na określenie fauny jako bogatej, mimo że, według przypuszczeń, nie był to 

pełen wykaz występujących gatunków tego terenu. Pierwsza praca opisująca tylko i 

wyłącznie faunę chruścików Łyny na terenie Olsztyna, a jednocześnie podsumowującą 

dotychczasową wiedzę dotyczącą całego cieku ukazała się w 1999 roku (SOCHACKA). 

Cztery lata później pojawiła się praca dotycząca wpływu antropogenicznych 

przekształceń środowiska na faunę chruścików tej rzeki (STĘPNIEWSKI 2003). Jako 
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przyczynę braku podobieństw rzeki Łyny do innych cieków nizinnych autor podał 

naturalne różnice w charakterze siedlisk oraz przeprowadzone jesienią 2002 roku prace 

melioracyjne. W tym samym roku SZCZEPAŃSKI (2002) opisał obszar źródliskowy 

cieku. Stwierdzono, że trichofauna kształtowana jest głównie poprzez siedliskowe 

zróżnicowanie źródlisk, które uzależnione jest od kilku czynników, takich jak: ilość 

dochodzącego światła, krajobraz otaczający ciek, klimat i temperatura wody. W 

krajobrazie najistotniejszym elementem okazało się zalesienie lub jego brak. Zwrócono 

również szczególną uwagę na wpływ antropopresji i astatyczność źródeł. 

 Na podstawie powyższych przykładów możliwa jest (aczkolwiek daleka od 

kompletności) charakterystyka górnej Łyny, aż do miasta Olsztyna włącznie. Brak 

natomiast dokładnych i aktualnych danych dotyczących pozostałych jej odcinków. 

Ponadto słabo poznana została trichofauna nie tylko samej rzeki, ale także jej doliny z 

uwzględnieniem zróżnicowania siedliskowego. Dane uzyskane z takich analiz 

pozwoliłyby na porównanie ich do wyników z profilów poprzecznych innych rzek 

nizinnych (np. rzeki Narwi w okolicach Łomży), o których wiedza stale się powiększa.  

 Celem niniejszej pracy jest analiza struktury ilościowej i jakościowej 

trichofauny środkowego biegu rzeki Łyny i jej doliny w okolicach Smolajn. Wybór ten 

związany był z chęcią uzupełniania wiedzy o rozmieszczeniu siedliskowym Trichoptera 

poniżej miasta Olsztyna, tam, gdzie nie było ono do tej pory analizowane. Niniejsza 

praca jest więc fragmentem szerszych badań nad rozmieszczeniem siedliskowym 

chruścików w profilu podłużnym i poprzecznym rzek Pojezierza Mazurskiego. Jest to 

druga, o wiele szersza i dokładniejsza analiza chruścików na tym terenie i stanowi 

niejako częściowe uzupełnienie badań fizyczno-chemicznych przeprowadzonych przez 

Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska UWM w Olsztynie oraz Katedrę 

Ekologii i Ochrony Morza Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Szczególny 

nacisk był położony na zbadanie hipotetycznej odrębności fauny zbiorników doliny od 

rzecznej. Oceniono także odchylenia od naturalności w krajobrazie rolniczym ze 

wzrastającym udziałem gospodarki ekstensywnej i powolną urbanizacją.  

Uzyskane wyniki będą przyczynkiem do lepszego poznania wpływu wzajemnych relacji 

między faunami sąsiadujących ze sobą różnego typu zbiorników i cieków wodnych. 

Pozwoli to w przyszłości odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy i w jakim 

zakresie następuje migracja i czy dla fauny wodnej sąsiedztwo innych typów wód jest 
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niezbędne. Możliwe będzie także przewidzenie konsekwencji, jakie niesie ze sobą 

regulacja dolin rzek nizinnych na trichofaunę. 

 

4. Materiały i metody 
4.1. Ogólna charakterystyka terenu badań  

 Rzeka Łyna znajduje się w północno-wschodniej Polsce, na terenie 

mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie. Stanowi on zachodnią część Pojezierza 

Mazurskiego. Zajmuje obszar prawie 4 tys. km2. Pojezierze to tworzy siedem 

koncentrycznych łuków morenowych rozłożonych po wschodniej i zachodniej stronie 

Łyny, która płynąc z południa na północ uchodzi do Pregoły będąc jej lewobrzeżnym 

dopływem (KONDRACKI 1994).  

 Dorzecze rzeki Łyny obejmuje obszar 7125,6 km2, z czego na obszarze Polski - 

5777 km2. Jej źródła znajdują się w pobliżu wsi Łyna i Orłowo w rezerwacie „Źródła 

rzeki Łyny im. prof. J. Kobendzy”, na wysokości 175 m n.p.m. Wypływ wód następuje 

w skarpie na kontakcie nieprzepuszczalnych iłów miocenu z piaskami polodowcowymi. 

Największe dopływy Łyny to Maruska, Kortówka, Wadąg, Symsarna, Elma, Pisa 

Północna i Guber. W swoim górnym biegu przepływa przez jeziora: Brzeźno, Kiernoz 

Mały, Kiernoz Wielki, Łańskie i Ustrych (INFORMATOR TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZY 

2006).  

 Monitoring wód z 2003 roku wykonany przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Olsztynie wykazał duże zanieczyszczenie rzeki. Ocena jakości 

wód i klasa czystości została wyznaczona według metody CUGW (Tab. 

1)(WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA (WIOŚ) W OLSZTYNIE). 

 

Tab. 1. Wyniki monitoringu Łyny w okolicach Smolajn; dane pochodzą ze strony 
internetowej WIOŚ 
Tab. 1. Values of water monitoring indexes in neighborhood of Smolajny; data from 
WIOŚ website 
Lokalizacja 
przekroju 

km Ocena 
fizyko- 
chemiczna 

Wskaźniki 
decydujące o 
ocenie fizyko-
chemicznej 

Ocena 

sanitarna

Saprobo-
wość 
sestonu 

Ocena 
ogólna 

poniżej 
Dobrego 
Miasta, 

177,0 NON NO2, Pog NON III NON 
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Kosyń 
NON – wody nie odpowiadające normom, Pog – fosfor ogólny. 
  

 Teren badań obejmował obszar położony w środkowym odcinku rzeki. Osiąga 

tu ona szerokość około 8 metrów. Jak wspomniano we Wstępie – mimo stromego 

brzegu tereny pobliskie korytu rzeki są zalewane niemal rokrocznie. Kilkanaście lat 

temu były intensywnie wykorzystywane jako pastwiska, obecnie zmieniają się w 

nieużytki. W kwietniu 2004 roku na odcinku Dobre Miasto-Smolajny (od 170,66 do 

179,2 kilometra) przeprowadzono bagrowanie. Materiał denny pozostawiono 2-3 metry 

od lewego brzegu rzeki.  

 

Ryc. 1. Teren badań na tle mapy Polski* 
Ill. 1. Study area on the map of Poland 
* mapa pochodzi ze strony: http://www.polonia.es/repository/images/mapa1.jpg 
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Ryc. 2. Meandrujący bieg rzeki Łyny z wyraźnie widocznymi starorzeczami – zdjęcie 
lotnicze (stanowiska - od lewej do prawej: 12, 1, 2, 3, 5, 11, 4) 
Ill. 2. Lower reaches of the River Łyna – landscape from a plane flight (positions - from 
the left to the right: 12, 1, 2, 3, 5, 11, 4) 
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Ryc. 3. Meandrujący bieg rzeki Łyny z wyraźnie widocznymi starorzeczami – zdjęcie 
lotnicze (stanowiska - od lewej do prawej: 8, 7, 6, 9, 10) 
Ill. 3. Lower reaches of the River Łyna – landscape from a plane flight (positions - from 
the left to the right: 8, 7, 6, 9, 10) 
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4.2. Opis stanowisk 

Stanowisko 1: 

 Śródpolny rów melioracyjny o łagodnym brzegu, silnie porośnięty turzycami. 

Na dnie nagromadzony materiał detrytusowy. Próby z głębokości 50 cm (kwiecień, maj 

2004 i 2005) oraz 10-20 cm (czerwiec 2004). Liczne grzbietopławki (Notonecta 

glauca), ośliczki (Asellus aquaticus), larwy ważek i zatoczki rogowe (Planorbarius 

corneus).  

                               
Ryc. 4. Stanowisko 1 – rów melioracyjny 

Ill. 4. Position 1 - the drainage ditch 
 

Stanowisko 2: 

 Stromy fragment brzegu rzeki Łyny wraz z niewielkim rozlewiskiem (ok. 10 

m2). W kwietniu 2004 roku na tym odcinku przeprowadzono bagrowanie. Wybrany 

materiał został pozostawiony około 2-3 metrów od linii brzegowej (Ryc. 5). Obydwa 

czynniki wyraźnie zmniejszyły (bujny zazwyczaj) rozwój roślinności. Dno koryta rzeki 

piaszczyste lub muliste, dno niewielkiego rozlewiska – muliste, z nielicznym 

detrytusem. Próby pobierano z głębokości 10-30 cm. Na tym stanowisku 

zaobserwowano płoszczyce szare (Nepa cinerea), larwy ważek, grzbietopławki 

(Notonecta glauca) oraz ośliczki (Asellus aquaticus). 
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Ryc. 5. Stanowisko 2 – materiał wybrany z rzeki  
Ill. 5. Position 2 – sand and shells output from the river 

 

                                
Ryc. 6. Stanowisko 2 – rzeka 
Ill. 6. Position 2 – the river 
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Stanowisko 3: 

 Zbiornik okresowy powstały jako rozlewisko rowu melioracyjnego, brzeg 

łagodny, dno gliniaste z rozkładającymi się szczątkami roślin, roślinność turzycowa 

oraz manna (Glyceria sp.). Próby pobierano z głębokości 10-50 cm. W makrobentosie 

przeważały grupy odznaczające się zdolnością do szybkiej kolonizacji: komary, 

chrząszcze wodne. Wiosną 2005 stanowisko to połączone było z rzeką Łyną, a w 

późniejszym czasie pozostawało w kontakcie z przylegającym rowem melioracyjnym.  

                                
Ryc. 7. Stanowisko 3 – rozlewisko 
Ill. 7. Position 3 – the flooded area 

Stanowisko 4: 

 Strumień (odcinek śródłąkowy), dopływ rzeki Łyny. Początkowy odcinek z 

brzegiem bardzo niewyraźnie zaznaczonym i dnem grząskim, czarnomulistym. Dalszy 

bieg z linią brzegową wyraźnie zaznaczoną. Bardzo liczna mięta nadwodna (Mentha 

aquatica), nartniki (Gerris sp.) oraz żaby (Rana sp.). Próby pobierano z głębokości 10-

40 cm. 
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Ryc. 8. Stanowisko 4 – strumień  

Ill. 8. Position 4 – the stream 

 

Stanowisko 5: 

 Strumień (odcinek śródleśny), dopływ rzeki Łyny, odprowadzający wody z 

kilku źródeł helokrenowych. Na badanym odcinku brzeg bardzo wyraźnie zaznaczony, 

dno piaszczyste z małą ilością detrytusu, prąd wartki. Strumień w całości ocieniony, 

głębokość do 15 cm. Próby pobierano z dna i brzegów. 

                               
Ryc. 9. Stanowisko 5 – strumień  

Ill. 9. Position 5 – the stream 
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Stanowisko 6: 

 Lewobrzeżne starorzecze rzeki Łyny utworzone sztucznie pod koniec lat 70-

tych XX wieku (GLIŃSKA-LEWCZUK 2005).  

 

Tab. 2. Morfologiczna charakterystyka starorzecza 
Tab. 2. Morphologic characteristics of  the old riverbed  

Parametr Wartość 

Powierzchnia 0,92 ha 

 Pojemność 10,7 tyś. m3 

 Długość maksymalna 503 m 

Szerokość maksymalna 24,7 m 

Wskaźnik wydłużenia 20,4 

Długość linii brzegowej 1010 m 

Głębokość maksymalna 2,6 m 

Wskaźnik głębokości (Gśr/Gmax) 0,45 

 

Odcięty meander pozostał połączony z rzeką ramieniem od strony wody dolnej 

(GLIŃSKA-LEWCZUK 2005). Brzeg jest stromy, dno muliste z dużą ilością detrytusu. 

Roślinność wodna dość uboga – nieliczne pasy trzcin, turzyc, ponikła błotnego 

(Eleocharis palustris) oraz elodeidów i nymfeidów z grążelem żółtym (Nuphar luteum). 

Krótszy brzeg gęsto porośnięty przez wierzbę (Salix sp.). Próby pobierano z głębokości 

10-60 cm. Na stanowisku obserwowano liczne żyworódki rzeczne (Viviparus viviparus) 

oraz żaby zielone, a także jętki, ośliczki (Asellus aquaticus) i ochotki. Zidentyfikowano 

także błotniarkę stawową (Lymnaea stagnalis) i przekopnicę wiosenną (Lepidurus 

apus). We wrześniu 2005 cała tafla wody pokryta była rzęsą (Lemna sp.). 
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Ryc. 10. Stanowisko 6 – starorzecze 
Ill. 10. Position 6 – the old riverbed  

 

Stanowisko 7: 

 Rozlewisko łąkowe. Głębokość do 60 cm, powierzchnia (kwiecień 2004 i 2005 

około 3000 m2), roślinność turzycowa. Dno rozlewiska twarde z niewielką ilością 

detrytusu oraz mułu. Liczne żaby zielone i przekopnice wiosenne (Lepidurus apus). 

Próby pobierano z głębokości 10-60 cm. 

                                 
Ryc. 11. Stanowisko 7 – rozlewisko 
Ill. 11. Position 7 – the flooded area 
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Stanowisko 8: 

 Rów melioracyjny. Głębokość do 60 cm, roślinność turzycowa, nieliczne 

helofity oraz wierzba (Salix sp.). Próby pobierane były z głębokości 10-60 cm. W 2004 

roku zbiornik wysechł z końcem kwietnia, natomiast w 2005 powstało wokół niego 

rozlewisko szerokie na około 8-10 metrów. Wtedy to właśnie pojawiło się tu bardzo 

dużo larw ochotek i ślimaków oraz liczne ośliczki (Asellus aquaticus).  

                                
Ryc. 12. Stanowisko 8 – rów melioracyjny 

Ill. 12. Position 8 - the drainage ditch 
 

Stanowisko 9: 

 Rozlewisko w pobliżu rzeki (15 m od jej brzegu), niezacienione. Szerokość 6 

m, długość: 10-12 m. Głębokość do 50 cm, dno pokryte rozkładającymi się turzycami. 

W zbiorniku występowało dużo larw chrząszczy oraz przekopnic wiosennych 

(Lepidurus apus). Nieliczne były ośliczki (Asellus aquaticus) i ochotki. 

 

Stanowisko 10: 

 Rozlewisko w pobliżu starorzecza (3-5 m od jego brzegu), całkowicie 

zacienione przez wierzbę (Salix sp.) na całej swej długości (10 m). Głębokość do 15 cm, 

dno muliste, z dużą ilością detrytusu. Zaobserwowano ośliczki (Asellus aquaticus) i 

ochotki. Brak natomiast było larw chruścików. 
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Stanowisko 11: 

 Rozlewisko przystrumieniowe, utrzymujące się między kępami traw, 

przeistaczające się w późniejszym czasie w kilka bardzo drobnych zbiorników. 

Głębokość do 15 cm, dno pokryte rozkładającymi się roślinami łąkowymi.  

 

                                 
Ryc. 13. Stanowisko 11 - rozlewisko 
Ill. 13. Position 11 - the flooded area 

 

Stanowisko 12: 

 Duże rozlewisko powstałe wiosną 2005 między dwoma rowami 

melioracyjnymi. Wymiary: 15 x 50 metrów, do 40 cm głębokości. Znaleziono w nim 

dużo larw ochotek oraz widelnice.  
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Ryc. 14. Stanowisko 12 - rozlewisko 
Ill. 14. Position 12 - the flooded area 

 

4.3. Metody zbierania i oznaczanie materiału 

 Próby pobierano z dwunastu wyżej opisanych stanowisk (Ryc. 2 i 3), które 

obejmowały: 

1 stanowisko rzeczne 

1 stanowisko na starorzeczu 

2 stanowiska strumieniowe 

2 stanowiska na rowach melioracyjnych 

3 stanowiska na rozlewiskach wiosennych 

3 stanowiska na rowach melioracyjnych i zbiornikach znajdujących się pod ich 

wpływem 

 Ze względu na trudny dostęp do niektórych z nich (szczególnie stanowiska nr 2 

w okresie od lipca do października) oraz ich małego zróżnicowania siedliskowego 

liczba prób była odpowiednio korygowana. 

 Próby pobierane były przez dwa lata w okresach od kwietnia do października 

2004 oraz 2005 roku. Pozyskiwanie materiału odbywało się za pomocą ręcznego 

czerpaka hydrobiologicznego oraz metodą „na upatrzonego”. Następnie był on 

przeglądany na białych tackach. Wybrane okazy fauny wodnej umieszczano w 

probówkach szklanych lub pojemnikach fotograficznych („kliszówkach”) z opisem 
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zawierającym datę oraz numer stanowiska, a następnie konserwowane w 70 %-owym 

roztworze etanolu z eterem. 

 Materiał został przetransportowany i oznaczony przy pomocy binokularu na 

Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. W czasie rozpoznawania 

używano kluczy: 

• CZACHOROWSKI & PIETRZAK (2003),  

• WARINGER & GRAF (1997), 

• EDINGTON & HILDREW (1981). 

Osobniki, w przypadku których rozpoznanie gatunku sprawiało problemy, zostały 

opatrzone tylko opisem rodzaju (np. Anabolia sp.). Poprawność oznaczeń została 

zweryfikowana przez dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM. 

 

4.4. Zawartość materiału 

 Ogółem zebrano 1141 osobników należących do 30 gatunków. 68 osobników 

oznaczono do rodzaju, natomiast 30 to oznaczenia niepewne do gatunku. 

 

4.5. Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne 

A) Strukturę dominacji obliczono za pomocą formuły: 

 

gdzie: Di – dominacja gatunku i, 

n – liczebność gatunku i, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 

 

Klasy dominacji przyjęto za BIESIADKĄ (1980), wyróżniając następujące grupy w 

zależności od udziału w ogólnej liczbie osobników:  

Eudominanci – powyżej 10%, 

Dominanci – 5,01-10%, 

Subdominanci – 2,01-5%, 

Recedenci – poniżej lub dokładnie 2%.  

%100⋅=
N
nDi
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B) Frekwencje na stanowiskach wyznaczono za pomocą wzoru: 

 

gdzie: s – liczba stanowisk, na których występuje dany gatunek, 

          S – liczba wszystkich stanowisk. 

 

C) Analizę podobieństw faunistycznych stanowisk oraz gatunków przeprowadzono za 

pomocą metody jakościowej Jaccard'a oraz ilościowej Bray-Curtis'a. W tym celu 

korzystano z programu BioDiversity Professional Beta 1. Wyniki zostały przedstawione 

w postaci dendrogramów.   

 

D) Ocenę naturalności przeprowadzono wykorzystując wskaźnik naturalności biocenoz 

(CZACHOROWSKI 2004b): 

 1) wskaźnik jakościowy 

 

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

           s – liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 2) wskaźnik ilościowy 

 

gdzie: ni – liczebność i-tego gatunku,  

          N – suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich    

                 osobników).  

Poniższe wartości wskaźników Wze przyjęto za PIETRZAKIEM (2004a). 

N

nWze
Wni

i

s

i
i∑

== 1

%100⋅=
S
sFs

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
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Tab. 3. Wartości Wze dla zebranych gatunków chruścików 
Tab. 3. Values of Wze indexes for studied species of caddisflies 

 

 

 

 

 

 

5. Wyniki 

Gatunek

Wze

Źródeł Strumieni Rzek Jezior

Anabolia furcata-laevis 1 4 8 8 1
Brachycentrus subnubilus 2 16 1 1

Chaetopteryx villosa 2 16 2 1 1
Glyphotaelius pellucidus 2 2 1 8 16
Grammotaulius nitidus 1 1 1 16

Halesus digitatus 1 2 16 4 1
Halesus radiatus 1 16 1 1

Halesus tesselatus 2 16 2 1
Hydropsyche angustipennis 1 4 16 1 1
Hydropsyche contubernalis 1 16 1 1
Hydropsyche pellucidula 1 4 16 1 1

Limnephilus auricula 2 1 1 1 16
Limnephilus binotatus 2 1 1 4 1

Limnephilus bipunctatus 1 16 2 1 1
Limnephilus flavicornis 1 4 2 8 8
Limnephilus fuscicornis 1 8 8 1
Limnephilus griseus 2 1 1 1 16
Limnephilus lunatus 2 16 8 4 1

Limnephilus marmoratus 1 1 8 2
Limnephilus rhombicus 2 16 8 8 1
Limnephilus sparsus 1 1 1 16
Limnephilus stigma 1 2 1 1 16
Limnephilus vittatus 1 1 1 1 16
Mystacides azurea 2 8 8 1

Phryganea bipunctata 1 1 8 16 1
Plectrocnemia conspersa 4 16 1 1 1
Potamophylax cingulatus 4
Potamophylax nigricornis 16 4 1 1 1
Sericostoma personatum 8

Drobnych 
zbiorników 
okresowych
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5.1. Przegląd gatunków 

Polycentropodidae 

Plectrocnemia Stephens, 1836 

 Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 

Ze strumienia – dopływu Łyny – odłowiono 11 osobników na stanowisku nr 4 oraz 5 

osobników na stanowisku nr 5. Drapieżne larwy są znajdowane w małych strumieniach, 

głównie śródleśnych (KAŃSKI 2004). Występują także w jeziorach lobeliowych i 

oligotroficznych. Preferują dno muliste lub piaszczyste (CZACHOROWSKI 1998). Budują 

lejkowate sieci łowne, połączone z mieszkalną norką. (WIKIPEDIA 2006) 

  

Hydropsychidae 

Hydropsyche Pictet, 1834 

 Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

Dwa osobniki odłowione w rzece w sierpniu 2005 roku. Jest to gatunek limnekseniczny, 

potamobiontyczny (CZACHOROWSKI 1998). Wszystkożerny filtrator budujący sieci 

łowne. Żyje w średniej wielkości rzekach nizinnych i pojeziernych, a także w 

strumieniach i potokach (WIKIPEDIA 2006) oraz wszystkich typach jezior prócz 

dystroficznych i torfowiskowych (CZACHOROWSKI 1998). Znajdywany jest głównie na 

odcinkach poniżej przepływowych jezior oraz dopływu niewielkich ilości ścieków 

organicznych. Gatunek pospolity i liczny. Może być uważany za  synantropijny . 

 

 Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865  

Jeden osobnik odłowiony w rzece w sierpniu 2005 roku. Chruścik bezdomkowy 

budujący sieci łowne. Gatunek ten jest wszystkożernym filtratorem zamieszkującym 

dolne odcinki dużych rzek.  

 

 Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 

Dwa osobniki odłowione w rzece wiosna i jesienią 2005 roku. Jest to gatunek 

limnekseniczny, potamobiontyczny. Larwy bezdomkowe, budują sieci łowne. Są 

wszystkożernymi filtratorami (CZACHOROWSKI 1998). Występują licznie w małych 

rzekach, związanych z terenami wykorzystywanymi rolniczo (WIKIPEDIA 2006). 

Spotykane także w jeziorach oligo- i eutroficznych (CZACHOROWSKI 1998). 
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Phryganeidae 

Phryganea sp. Linnaeus, 1761 

Pozyskano 11 larw oraz domków ze stanowiska nr 6 oraz jedną larwę ze stanowiska nr 

10. Larwy oraz domki prawdopodobnie należą do P. bipunctata. 

 Phryganea bipunctata Retzius, 1783 

Pozyskano 3 larwy na stanowisku nr 6. Jest to gatunek limnebiontyczny. Preferuje duże 

jeziora. Odławiany najczęściej w strefie helofitów. Młodsze stadia larwalne występują 

także w elodeidach. Zaobserwowano wędrówki larw z tejże strefy ku brzegowi wraz z 

końcem zimowania (CZACHOROWSKI 1998).   

  

Brachycentridae 

Brachycentrus Curtis, 1834 

 Brachycentrus  subnubilus Curtis, 1834 

Cztery larwy zostały odłowione na stanowisku nr 2. Jest to limneksen, potamobiont 

żyjący w pasie helofitów. Spotykany w jeziorach oligotroficznych i przepływowych na 

dnie kamienistym (CZACHOROWSKI 1998). W rzekach obecny głównie na roślinności 

oraz zanurzonych gałęziach (KAŃSKI 2004). 

 

Limnephilidae 

Anabolia Stephens, 1837 

Odłowiono w sumie 38 larw ze stanowisk nr: 2, 6 oraz 7. 

 Anabolia sp. (laevis-furcata)  

W dolinie rzeki Łyny stwierdzono 280 larw na stanowiskach: 2, 6, 7 i 8. Limnebiont 

występujący w litoralu dużych i średniej wielkości rzek (KAŃSKI 2004), a także  prawie 

wszystkich typów jezior poza dystroficznymi. Preferuje odcinki z zadrzewionymi 

brzegami (CZACHOROWSKI 1998).   

 

 

 

Grammotaulius Kolenati, 1848 

 Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 
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Pobrano 2 larwy ze stanowiska nr 7. Jest to limnekseniczny gatunek 

drobnozbiornikowy. Larwy spotykane najczęściej w zbiornikach śródleśnych, 

astatycznych oraz w jeziorach mezo- i eutroficznych, a także w strefie helofitów 

starorzeczy (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Glyphotaelius  Stephens, 1837 

 Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) 

Na stanowisku 2, 6, 12 znaleziono w sumie 4 osobniki. Chruścik ten występuje w 

jeziorach i roślinności rzecznej. Limnefil preferujący drobne zbiorniki śródleśne, ale 

występujący w prawie wszystkich typach jezior (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Limnephilidae 

Jeden osobnik znaleziony na stanowisku nr 3. 

 

Limnephilus sp.  Leach, 1815 

Na stanowiskach 2, 6 oraz 8 znaleziono 15 larw zbyt małych lub o cechach 

niewyraźnych, które pozwalały na oznaczenie wyłącznie do rodzaju. 

 

 Limnephilus auricula Curtis, 1834 

Na stanowiskach 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 odłowiono 183 larwy tego gatunku, w tym jedno 

oznaczenie niepewne na stanowisku nr 7. Jest to gatunek zaliczany do limneksenów 

drobnych zbiorników (preferuje szczególnie typ śródłąkowy), ale poławiany jest także z 

jezior lobeliowych i ze strefy helofitów zarówno jezior eutroficznych jak i starorzeczy 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus binotatus Curtis, 1834 

Jedna larwa znaleziona na stanowisku nr 5. Występuje w jeziorach oraz roślinności 

rzek. Preferujący strefę szuwarów i jeziora śródleśne (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

 Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 
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Jedna larwa odłowiona na stanowisku nr 7. Jest to limnekseniczny gatunek wód 

bieżących oraz śródleśnych (CZACHOROWSKI 1998).  

 

 Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) 

Jeden osobnik (oznaczenie niepewne) na stanowisku nr 6. Jest to limnebiont 

występujący w jeziorach eutroficznych oraz starorzeczach. Preferuje roślinność 

wynurzoną szuwarów i oczeretów oraz dno z gruboziarnistym detrytusem. 

Odnotowywany w jeziorach eutroficznych i starorzeczach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 

61 larw odłowiono ze stanowisk: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. Odnotowano także 21 larw ze 

stanowisk: 1, 2, 3, 6, 8, które stanowią oznaczenia niepewne. Limnefil (lokalnie 

limnebiont) poławiany ze wszystkich typów jezior. Preferuje helofity i dno z 

gruboziarnistym detrytusem (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 

Pobrano 17 larw ze stanowiska 2 i 6. Jedna larwa ze stanowiska 6 stanowiła oznaczenie 

niepewne pomiędzy L. fuscicornis i L. griseus. Jest to gatunek limnebiontyczny 

występujący w jeziorach ciągu harmonicznego - w płytkim litoralu  zadrzewionych 

brzegów (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 

Na stanowiskach: 1, 2, 3, 7, 8 oraz 12 odłowiono 70 larw tego gatunku. 6 osobników ze 

stanowisk: 1, 2, 4, 7, 11 stanowi oznaczenia niepewne. Limneksen, typowy dla 

śródpolnych zbiorników astatycznych, chociaż występuje także w helofitach  jezior 

oligo-, eu- oraz politroficznych i starorzeczach (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

Odłowiono 51 larw ze stanowisk: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 oraz 11. Potamofilny limnefil. 

Jest gatunkiem charakterystycznym dla jezior poli- i eutroficznych (w strefie helofitów) 

oraz starorzeczy (CZACHOROWSKI 1998). Dość częsty w niewielkich rzekach nizinnych 

o brzegu niezadrzewionym (KAŃSKI 2004).  
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 Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 

Znaleziono 3 osobniki na stanowisku 2 i 6. Limnebiont wykazujący tolerancję na niskie 

pH wody. Występuje w jeziorach ciągu harmonicznego i dysharmonicznego zasiedlając 

strefę helofitów i brzegi zadrzewione (CZACHOROWSKI 1998).  

 

 Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

Pobrano 31 larw na stanowiskach 2 i 6. Jest to reofilny limnefil. Występuje we 

wszystkich typach wód słodkich, zasiedlając litoral bagienny i zanikający lub helofity 

(CZACHOROWSKI 1998). Nazwa gatunkowa pochodzi od romboidalnych domków 

budowanych przez larwy. 

 

 Limnephilus sparsus Curtis, 1834 

Jeden osobnik znaleziony na stanowisku 12. Jest to rzadki limneksen charakterystyczny 

dla drobnych zbiorników okresowych (CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus stigma Curtis, 1834 

Odłowionych zostało 6 osobników ze stanowisk: 1, 3, 7 oraz 8. Gatunek 

limnekseniczny. Larwy są rozdrabniaczami występującymi w drobnych zbiornikach 

okresowych i astatycznych z turzycą. Larwy odnotowywano w jeziorach 

oligotroficznych, lobeliowych, torfowiskowych jak i starorzeczach w strefie helofitów 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

 Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

Pobrano 7 osobników ze stanowisk 2 i 7. Limneksen preferujący drobne, śródpolne 

zbiorniki okresowe. Spotykany w tych samych miejscach gdzie L. stigma 

(CZACHOROWSKI 1998). 

 

 

 

Chaetopteryx  Stephens, 1837 

 Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798) 
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Złowiono 60 larw ze stanowisk 4 oraz 5. Należy do grupy limneksenów. Występuje 

licznie (szczególnie w zalesionych miejscach) w strumieniach, potokach i małych 

rzekach (WIKIPEDIA 2006), a także jeziorach oligotroficznych i starorzeczach 

(CZACHOROWSKI 1998).  

 

Potamophylax Wallengren, 1891 

 Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) 

Zebrano 24 larwy ze stanowisk 4 oraz 5. Jest gatunkiem limneksenicznym  

zasiedlającym szuwary i muliste dno (CZACHOROWSKI 1998). Liczny w średniej 

wielkości rzekach (KAŃSKI 2004). 

 

 Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) 

Odłowiono 129 okazów ze stanowisk 4 oraz 5. Gatunek limnekseniczny, 

krenobiontyczny. Larwy rozdrabniające, odnotowywane w jeziorach oligotroficznych i 

lobeliowych w płytkim, niezarośniętym litoralu (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Halesus Stephens, 1837 

 Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

Znaleziono 49 larw na stanowisku 4 i 5. Jest gatunkiem limnefilnym i potamofilnym. 

Występuje w strumieniach i małych rzekach (WIKIPEDIA 2006), a także jeziorach 

przepływowych i ciągu harmonicznego. Preferuje brzeg zadrzewiony i dno 

niezarośnięte (CZACHOROWSKI 1998).  

 

 Halesus radiatus (Curtis, 1834) 

Złowiono 4 osobniki ze stanowiska na rzece Łynie. Jest to limneksen zasiedlający 

strumienie i rzeki, a także (rzadziej) jeziora oligotroficzne (CZACHOROWSKI 1998).  

 

 

 

 

 Halesus tesselatus (Rambur, 1842) 
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Pozyskano 6 larw ze stanowiska na rzece Łynie. Jest to limneksen zasiedlając głównie 

średniej wielkości rzeki, a także strumienie (WIKIPEDIA 2006) oraz jeziora z niskim 

poziomem trofii (CZACHOROWSKI 1998). 

 

Sericostomatidae 

Sericostoma Latreille, 1825 

 Sericostoma personatum (Spence, 1826) syn. = S. pedemontanum McL 

Odłowiono 7 osobników ze stanowiska nr 5. Limneksen występujący w jeziorach oligo- 

i mezotroficznych oraz przepływowych (CZACHOROWSKI 1998), a także źródłach 

nizinnych i strumieniach (WIKIPEDIA 2006). 

 

Leptoceridae 

Triaenodes  McLachlan, 1865 

 Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) 

Pozyskano 14 larw ze stanowisk 2 oraz 6. Jest limnebiontem preferującym starorzecza, 

a także małe i eutroficzne jeziora. Spotykany głównie w strefie helofitów, a czasami 

wśród elodeidów (CZACHOROWSKI 1998).  

 

Mystacides Latreille, 1825 

 Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 

Odłowiono dwa osobniki z rzeki Łyny. Jest to gatunek limnebiontyczny 

(CZACHOROWSKI 1998). Larwy są zbieraczami występującymi w śródleśnych rzekach 

nizinnych, zastoiskach, starorzeczach oraz starorzeczach, jeziorach dys- 

(KOŚCIUKIEWICZ 2000), oligo-, eutroficznych i lobeliowych (CZACHOROWSKI 1998). 

 

5.2. Ogólna charakterystyka fauny chruścików   

 Na badanym terenie doliny Łyny wykazano obecność 30 gatunków chruścików 

(Tab. 4), zaliczonych do 7 rodzin. Stanowi to około 10% trichopterofauny Polski. 

Limnephilidae była najliczniej prezentowaną rodziną (21 gatunków). Na kolejnych 

pozycjach pod względem liczności taksonów wystąpiły: Hydropsychidae (3), 

Leptoceridae (2), Polycentropodidae (1), Phryganeidae (1), Brachycentridae (1), 

Sericostomatidae (1). 
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 Pod względem ilościowym natomiast kolejność wyglądała następująco: 

Limnephilidae – 991 osobników, co stanowiło 94,8 % materiału, 

Polycentropodidae (19) - 1,8 %,  

Leptoceridae (16) - 1,5 %,  

Sericostomatidae (7) - 0,7 %,  

Hydropsychidae (5) - 0,5 %,  

Brachycentridae (4) - 0,4 %,  

Phryganeidae (3) - 0,3 %. 

Powyższe dane wskazują, że na zróżnicowanie i strukturę gatunkową jak i liczebność 

oraz strukturę ilościową główny wpływ mieli przedstawiciele rodziny Limnephilidae. 

  

Tab. 4. Ogólna charakterystyka chruścików dolnego odcinka rzeki Łyny oraz jej doliny 
Tab. 4. The general characteristic caddisflies of the River Łyna and its valley 

L.p. Takson Liczebność 
(n) Di Fs 

  Polycentropodidae       
1 Plectrocnemia conspersa 19 1,82% 16,67%
  Hydropsychidae       
2 Hydropsyche angustipennis 2 0,19% 8,33%
3 Hydropsyche contubernalis 1 0,10% 8,33%
4 Hydropsyche pellucidula  2 0,19% 8,33%
  Phryganeidae       
5 Phryganea bipunctata 3 0,29% 8,33%
  Brachycentridae       
6 Brachycentrus subnubilus 4 0,38% 8,33%
  Limnephilidae       
7 Anabolia furcata-laevis 282 26,99% 41,67%
8 Grammotaulius nitidus 2 0,19% 8,33%
9 Glyphotaelius pellucidus  4 0,38% 25,00%
10 Limnephilus auricula 182 17,42% 66,67%
11 Limnephilus binotatus 1 0,10% 8,33%
12 Limnephilus bipunctatus 1 0,10% 8,33%
13 Limnephilus flavicornis 61 5,84% 58,33%
14 Limnephilus fuscicornis 17 1,63% 16,67%
15 Limnephilus griseus 70 6,70% 50,00%
16 Limnephilus lunatus 51 4,88% 75,00%
17 Limnephilus marmoratus 3 0,29% 16,67%
18 Limnephilus rhombicus 31 2,97% 16,67%
19 Limnephilus sparsus 1 0,10% 8,33%
20 Limnephilus stigma 6 0,57% 33,33%
21 Limnephilus vittatus 7 0,67% 16,67%
22 Chaetopteryx villosa 60 5,74% 16,67%
23 Potamophylax cingulatus 24 2,30% 16,67%
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L.p. Takson Liczebność 
(n) Di Fs 

24 Potamophylax nigricornis 129 12,34% 16,67%
25 Halesus digitatus 49 4,69% 16,67%
26 Halesus radiatus 4 0,38% 8,33%
27 Halesus tesselatus 6 0,57% 8,33%
  Sericostomatidae       

28 Sericostoma personatum 7 0,67% 41,67%
  Leptoceridae       

29 Mystacides azurea 2 0,19% 16,67%
30 Triaenodes bicolor 14 1,34% 16,67%

    1045 
100,00

%   
  
 Największy wpływ na zróżnicowanie oraz strukturę gatunkową miała klasa 
recedentów, reprezentowana przez 20 gatunków (Ryc. 15).  

 

Ryc. 15. Udział procentowy gatunków w wyróżnionych klasach dominacji w rzece 
Łynie 
Ill. 15. Percentage share of species in distinguished groups of domination 
 

 W zebranym materiale wystąpiły wszystkie wyróżnione powyżej klasy 

dominacji. Największą liczebność wykazywali eudominanci (57% analizowanego 

materiału). Dominanci, subdominanci oraz recedenci stanowili odpowiednio: 18%, 15% 

i 10% (Ryc. 16).  

Eudominanci
Dominanci
Subdominanci 
Recedenci
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Ryc. 16. Struktura dominacji chruścików środkowego biegu rzeki Łyny i jej doliny 
Ill. 16. Domination structure of caddisflies of the middle River Łyna and its valley 
 
5.3. Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach 

 Badania objęły 12 stanowisk. Najbardziej liczne próby odnotowano na 

stanowisku 2 (276 chruścików), które było jednocześnie najzasobniejsze pod względem 

gatunkowym (Tab. 7). Osobniki z tego stanowiska należały do 5 rodzin. 

Najliczniejszymi gatunkami były: Anabolia furcata-laevis (282 osobniki) oraz 

Limnephilus auricula (182), a także Potamophylax nigricornis (129). Na stanowisku 9 

nie pozyskano żadnego chruścika.  

 Gatunkami najbardziej powszechnymi (o największej frekwencji na 

stanowiskach) były: Limnephilus auricula (66,7%), Limnephilus flavicornis (58,3%) 

oraz Limnephilus griseus (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eudominanci
Dominanci
Subdominanci 
Recedenci
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Tab. 5. Występowanie chruścików na 12 stanowiskach, liczby złowionych osobników 
Tab. 5. Occurence caddisflies on 12 positions, numbers of catched specimens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

1. 
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 Za pomocą metody jakościowej Jaccard'a oraz ilościowej Bray-Curtis'a 

wyznaczono podobieństwa faunistyczne stanowisk.  

Stanowiska
Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anabolia furcata-laevis - 153 16 - - 107 1 5 - - - -
Brachycentrus subnubilus - 4 - - - - - - - - - -
Chaetopteryx villosa - - - 31 29 - - - - - - -
Glyphotaelius pellucidus - 1 - - - 1 - - - - - 2
Grammotaulius nitidus - - - - - - 2 - - - - -
Halesus digitatus - 46 - - - 3 - - - - - -
Halesus radiatus - 4 - - - - - - - - - -
Halesus tesselatus - 6 - - - - - - - - - -
Hydropsyche angustipennis - 2 - - - - - - - - - -
Hydropsyche contubernalis - 1 - - - - - - - - - -
Hydropsyche pellucidula - 2 - - - - - - - - - -
Limnephilus auricula 5 - 24 1 - 1 86 14 - 1 - 49
Limnephilus binotatus - - - - 1 - - - - - - -
Limnephilus bipunctatus - - - - - - 1 - - - - -
Limnephilus flavicornis 9 11 8 - - 14 5 12 - 2 - -
Limnephilus fuscicornis - 16 - - - 1 - - - - - -
Limnephilus griseus 8 3 5 - - - 32 3 - - - 19
Limnephilus lunatus 7 5 - 19 1 5 4 3 - 3 4 -
Limnephilus marmoratus - 2 - - - 1 - - - - - -
Limnephilus rhombicus - 16 - - - 15 - - - - - -
Limnephilus sparsus - - - - - - - - - - - 1
Limnephilus stigma 1 - 3 - - - 1 1 - - - -
Limnephilus vittatus - 1 - - - - 6 - - - - -
Mystacides azurea - 2 - - - - - - - - - -
Phryganea bipunctata - - - - - 3 - - - - - -
Plectrocnemia conspersa - - - 13 6 - - - - - - -
Potamophylax cingulatus - - - 4 20 - - - - - - -
Potamophylax nigricornis - - - 22 107 - - - - - - -
Sericostoma personatum - - - - 7 - - - - - - -
Triaenodes bicolor - 1 - - - 13 - - - - - -
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Ryc. 17. Dendrogram podobieństw faunistycznych między stanowiskami powstały 
według formuły ilościowej Bray-Curtis'a  
Ill. 17. Dendrograph of faunistical similarities between positions in accordance with 
Bray-Curtis’s formula 
  

 W dendrogramie podobieństw między stanowiskami według formuły Bray-

Curtis'a wyraźnie zaznaczył się podział na 5 grup stanowisk (Ryc. 17). Były one zgodne 

z typem badanych wód. Podobieństwo poniżej 50% odnotowano tylko w przypadku 

strumieniowych stanowisk 4 oraz 5, wyznaczonych odpowiednio na odcinku 

śródłąkowym i śródleśnym. Odmienność krajobrazu na tych stanowiskach rzutowała na 

obniżoną wartość podobieństwa mimo zbliżonych parametrów tego drobnego cieku 

takich jak: prędkość przepływu, szerokość, czy przejrzystość. Kolejne dwójki stanowisk 

(2 i 6, 10 i 11, 7 i 12 oraz 3 i 8) charakteryzuje podobieństwo rzędu 60-66%. Na 

poziomie 44% ostatnia para połączyła się ze stanowiskiem pierwszym tworząc grupę 

dwóch rowów melioracyjnych (1 i 8) i ściśle z nimi związanego zbiornika (3). Większe 

podobieństwo stanowisk 3 i 8 wynikać może z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest 

czas istnienia obiektu, który w obu przypadkach był dłuższy niż stanowiska 1. Drugą 

przyczyną może być brak dużych zmian powierzchni obiektu w czasie wylewów 

wiosennych rzeki Łyny. Grupę rzeczno-starorzeczną stworzyły dwa stanowiska: 2 (na 

rzece Łynie) oraz 6 (na jej starorzeczu). Kolejna para (10 i 11) to bardzo szybko 
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zanikające rozlewiska wiosenne znajdujące się w pobliżu źródła wylewu. Stanowiska 7 

i 12 to duże powierzchniowo rozlewiska wiosenne. 

  

Ryc. 18. Dendrogram podobieństw faunistycznych między stanowiskami powstały 
według formuły jakościowej Jaccard’a 
Ill. 18. Dendrograph of faunistical similarities between positions in accordance with 
Jaccard's formula 
  
 Analiza podobieństw według formuły Jaccard'a wyróżniła tylko trzy grupy 

podobieństw, ale za to jedną trójelementową (Ryc. 18). Pierwszą grupę – podobnie jak 

w formule jakościowej – utworzyły stanowiska 4 oraz 5 z tym, że ich podobieństwo 

wyniosło 66%. Kolejna para to rzeka i starorzecze (stanowiska 2 i 6) z podobieństwem 

45%. Wspomnianą grupę trójelementową tworzą stanowiska 1, 3 oraz 8 związane z 

rowami melioracyjnymi. Odmienne było natomiast umiejscowienie pozostałych 4 

stanowisk. Do wspomnianej powyżej grupy trójelementowej dołączyły się kolejno - na 

poziomie 60-70% - stanowiska: 7 oraz 10. Wynikać może to z podobieństwa siedlisk na 

stanowiskach tworzących to duże zgrupowanie. We wszystkich przypadkach dno 

tworzyła stopniowo butwiejąca roślinność odradzająca się po corocznym koszeniu (na 

stanowisku 7) lub tworząca z czasem grubą warstwę detrytusu roślinność typowa dla 

rowów melioracyjnych. Stanowiska 11 oraz 12 łączyło z innymi małe podobieństwo 
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rzędu 30%. Związane jest to prawdopodobnie z ich odmiennością siedliskową 

szczególnie widoczną w pierwszym z obu przypadków.   

 

5.4. Współwystępowanie gatunków 

 
 
Ryc. 19. Dendrogram współwystępowania gatunków powstały według formuły 
ilościowej Bray-Curtis'a 
Ill. 19. Dendrograph of co-occurence of species in accordance with Bray-Curtis's 
formula 
 

 W dendrogramie współwystępowań wyróżniono 4 grupy chruścików zgodnie z 

ich występowaniem na danym typie stanowiska.  

 Wyłoniły się dwa zgrupowania o wartości 100%. Do pierwszej z nich należały: 

Hydropsyche angustipennis, H. pellucidula oraz Mystacides azurea (wszystkie są 

gatunkami złowionymi w rzece). Drugie zgrupowanie stworzyły: Brachycentrus 

subnubilus oraz Halesus radiatus (również obydwa gatunki rzeczne). Na poziomie 

podobieństwa 80% do drugiej z nich dołączył się ostatni wyłącznie rzeczny gatunek: 

Halesus tesselatus. Powstaje w ten sposób grupa związana wyłącznie ze środowiskiem 

rzeki Łyny. Na tym samym poziomie podobieństwa z grupą pierwszą połączył się        

L. marmoratus – gatunek rzeczno-starorzeczny. Hydropsyche contubernalis – gatunek, 

który wystąpił wyłącznie w Łynie - dołączył do tej grupy na poziomie 60%.   
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 Zgrupowanie, które można określić jako łączące gatunki rzeczne i typowe dla 

starorzeczy, tworzą dwa gatunki z rodzaju Limnephilus - L. fuscicornis oraz L. 

rhombicus, które łączą się na poziomie 70%. Współwystępują one w 62% z Triaenodes 

bicolor.  

 Trzecie zgrupowanie tworzą chruściki występujące w strumieniu. Zaliczono do 

niej gatunki, których współczynnik współwystępowania waha się od 48 do 57%. Należą 

do niej: Sericostoma personatum, Plectrocnemia conspersa, Potamophylax nigricornis, 

Potamophylax cingulatus i Chaetopteryx villosa. Zgrupowanie to można określić jako 

typowe dla środowisk źródliskowo-strumieniowych. 

 Wszystkie wyżej wymienione grupy połączyły się ze sobą podobieństwem 

rzędu 30%. Wyraźnie za to oddzieliło się od nich zgrupowanie gatunków typowych dla 

zbiorników okresowych, które łączyło współwystępowanie o znacznie większej 

rozpiętości w wartościach - od 29 do 67% (wartość rośnie zgodnie z kolejnością 

wymieniania). Skupiało ono następujące taksony: Limnephilus stigma, Limnephilus 

vittatus, Limnephilus bipunctatus, Grammotaulius nitidus. 

 Analizowano także elementy synekologiczne jako grupy taksonów o 

jednakowych lub podobnych preferencjach środowiskowych, takich jak: gatunki 

rzeczne, jeziorne, strumieniowe, limnebionty, limnefile, limnekseny, krenobionty, 

krenofile, krenokseny itd. Są to nazwy klas wierności taksonu dla danego typu 

środowiska. W badaniach hydroentomologicznych wyróżniania się ich zazwyczaj trzy: -

bionty (żyjące prawie wyłącznie w danym typie środowiska), -file (preferujące dany typ 

środowiska, ale znajdywane także w innych) oraz -kseny (przypadkowe w danym 

środowisku, preferujące inne typy) (CZACHOROWSKI 2004a).  

 Wśród dwóch grup gatunków potamobiontycznych o współwystępowaniu na 

poziomie 100% zadziwia obecność Mystacides azurea uważanego za limnebionta. 

Pozostałe gatunki tworzą grupę chruścików odnotowywanych wyłącznie w rzekach i 

będące dla nich charakterystycznymi.  

 Wspomnianą wyżej grupę rzeczno-starorzeczną tworzą wyłącznie gatunki 

limnebiontyczne i limnefilne. Trzecią grupę stanowią wyłącznie gatunki związane ze 

źródłami i strumieniami: Sericostoma personatum, Plectrocnemia conspersa, 

Potamophylax nigricornis, Potamophylax cingulatus i Chaetopteryx villosa. 



43 

 Zgrupowanie gatunków typowych dla drobnych zbiorników wodnych 

utworzyły taksony: Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus, Limnephilus bipunctatus, 

Grammotaulius nitidus. 

Analiza współwystępowań potwierdziła obecność grup synekologicznych, 

związanych z różnymi zbiornikami doliny rzecznej. 

 

5.5. Analiza naturalności biocenoz  

5.5.1. Według stanowisk  

 Dla zbadania stopnia naturalności trichofauny środkowego biegu rzeki Łyny 

zanalizowano wskaźniki naturalności oddzielnie dla każdego ze stanowisk (Tab. 6). 

 Stanowiska 1, 3, 8 oraz 12 można określić jako typowo drobnozbiornikowe. 

Stanowisko 2 na rzece Łynie ma charakter rzeczny, chociaż wskaźniki “jeziorności” 

wykazują wartości Wns=4,94, Wni=6,73. Wyższy wskaźnik Wni niż Wns wskazuje na 

większą liczebność gatunków typowo rzecznych niż eurytopowych, ale bez ich 

znacznego udziału w liczebności. Stanowisko 4 umiejscowione na strumieniu 

przepływającym przez łąkę kośną uzyskało najwyższe wskaźniki dla strumieni. 

Stanowisko 5 wyznaczone na tym samym cieku, ale na odcinku leśnym wykazało 

największą różnicę pomiędzy Wni i Wns wynoszącą 5,88. Świadczy to o dużym udziale 

gatunków specyficznych, ale bez znacznego udziału ilościowego. Stanowisko 6 na 

starorzeczu ma charakter przejściowy: rzeczno-jeziorny. Duża różnica w wartościach 

wskaźników dla stanowiska 7 (4,95) sugeruje jego drobnozbiornikowy charakter z 

dużym udziałem stenotopów. 

 Interesujące pozostają wyniki dla stanowiska 10. Wartości wskaźników dla 

strumieni i drobnych zbiorników okresowych są tam bardzo zbliżone z nieznaczną 

przewagą tych drugich. Stanowisko 11 ze względu na obecność wyłącznie jednego 

gatunku charakteryzują bardzo wysokie wartości wskaźników: po 16 dla strumieni i 8 

dla rzek. Wyłącznie jeden pozyskany takson nie jest zapewne grupą reprezentatywną 

dla tego zbiornika i sztucznie zawyża uzyskane wartości. Dlatego też nie został on 

uwzględniony w znajdującym się poniżej podsumowaniu. Stanowisko 12 mimo 

obecności czterech gatunków charakteryzowały najwyższe z możliwych wartości 

wskaźników dla drobnych zbiorników.    

5.5.2. Według typów wód 
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 Najbardziej typową dla źródeł faunę odnotowano na stanowisku 5 (Wni=11,31, 

Wns=5,43), natomiast fauną o dużej specyficzności dla strumieni charakteryzowało się 

stanowisko 4 (Wni=12,19, Wns=8,83). Wartości te wskazują na duży udział gatunków 

specyficznych, ale bez dużego udziału ilościowego. Wyniki te wydają się jednak 

zaniżone z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest to, że próby nie były pobierane za 

każdym razem z tego samego punktu na danym stanowisku i przesuwały się nawet do 

10 metrów w górę i w dół w obszarze tego samego krajobrazu, co przy tak krótkim 

cieku mogło być przyczyną częściowego zlania się tych dwóch stanowisk w jedno. 

Drugim aspektem jest fakt pozyskania taksonów, które posiadają wysokie wartości Wze 

dla strumieni lub dla źródeł, co znacznie zmniejsza stopień ich przypadkowości na 

danym stanowisku. 

 Najwyższymi wartościami wskaźników dla rzek charakteryzowało się 

stanowisko 2 (Wni=9,45, Wns=8,89). Wartości te wskazują na średni udział gatunków 

typowo rzecznych bez znacznego udziału ilościowego. Znacznie wyższe niż na 

pozostałych stanowiskach wyniki odnotowano na starorzeczu. Związane jest to 

zapewne z faktem połączenia go ramieniem dolnym z rzeką Łyną.  

Stanowisko 6 na starorzeczu uzyskało najwyższe wartości wskaźników dla jezior 

(Wni=8,54, Wns=8,09), ale tak samo jak w przypadku analizy stanowiska 2 na rzece 

wskazują one na średni udział gatunków specyficznych, które dodatkowo nie są liczne. 

Najwyższe wartości wskaźników dla wszystkich typów wód odnotowano na 

stanowiskach wyznaczonych na drobnych zbiornikach wodnych i rowach. Wni oraz 

Wns równe 16 uzyskało stanowisko 12, na którym złowiono cztery gatunki chruścików. 

Stanowiska 1, 3 i 8 umiejscowione na rowach melioracyjnych i zbiorniku ściśle 

związanym z rowem uzyskały wyniki w granicach: Wns – od 9,67 do 11,4, Wni – od 

10,1 do 10,57. Wskazuje to na ilość gatunków specyficznych powyżej średniej, a także 

idący w parze ich większy niż średnia udział ilościowy. Dużym udziałem gatunków 

specyficznych dla drobnych zbiorników charakteryzowało się także stanowisko 7: 

Wni=15,06, Wns=10,11. 

 Podsumowując, najmniejszy stopień odkształcenia od naturalności odnotowano 

na stanowiskach wyznaczonych na drobnych zbiornikach wodnych. Wskazuje to na ich 

dużą autonomię w stosunku do pozostałych typów badanych obiektów. Należy dodać, 

że w zbiornikach tych nie złowiono żadnego gatunku chruścika, który występowałby 



45 

wyłącznie w nich. Najbardziej odkształconym obiektem była rzeka (stanowisko 2) oraz 

źródło (stanowisko 5). Wyniki te mogły być jednak nieadekwatne do stanu 

rzeczywistego z powodów podanych powyżej – dla drugiego z tych stanowisk. W 

przypadku rzeki znaczny wpływ mogło mieć bagrowanie oraz fakt pobierania prób nie 

tylko z głównego koryta, ale także z drobnego rozlewiska, które zostało odcięte od 

cieku wraz ze zmniejszeniem się w nim poziomu wody.  

 

Tab. 6. Wartości wskaźników naturalności Wns i Wni dla poszczególnych stanowisk 
Tab. 6. Values of Wns and Wni indexes for all positions  

 

 

5.6. 

Skła

d 

gatu

nko

wy 

oraz 

struk

tura 

domi

nacji 

na poszczególnych typach stanowisk 

 W rzece Łynie odnotowano 18 taksonów chruścików. Spośród nich największą 

dominacją odznaczyły się: Anabolia furcata-laevis (55%) oraz Halesus digitatus (17%). 

Gatunkami wyłącznymi dla tego stanowiska były: Brachycentrus subnubilus, Halesus 

radiatus, H. tesselatus, Hydropsyche angustipennis, H. contubernalis, H. pellucidula 

oraz Mystacides azurea. 

 
Tab. 7. Gatunki złowione w rzece Łynie 

Tab. 7. Species from the River Łyna 

Stanowisko
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Wns źródeł 1,6 0,78 1,4 5 5,43 1,09 1,22 1,5 1,67 2 1,5
Wni źródeł 1,67 0,96 1,52 5,8 11,31 1,04 1,87 1,53 1,71 2 1,97

Wns strumieni 4,8 3,61 2,4 8,83 7,57 4,45 5,11 4,67 7 16 1,25
Wni strumieni 5,43 4,18 2,34 12,19 5,88 5,07 1,68 3,55 8,29 16 1,03

Wns rzek 2,6 8,89 2,6 2,17 1,86 5,73 2,78 3,5 3,67 8 1
Wni rzek 2,93 9,45 3,14 2,78 1,05 7,03 1,3 2,79 4,29 8 1

Wns jezior 3 4,94 3,8 1,33 1,57 8,09 2,89 3,83 4,33 4 2,75
Wni jezior 3,8 6,73 4 1,59 0,88 8,54 1,39 4,37 4,29 4 1,2

11,4 3,94 11,4 3,33 0,71 4,45 10,11 9,67 8,33 1 16

10,1 1,56 10,57 1,12 0,84 1,79 15,06 10,32 7,29 1 16

Wns drobnych zbiorników 
okresowych
Wni drobnych zbiorników 
okresowych
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 W starorzeczu najliczniejszymi i najmocniej dominującymi gatunkami były: 

Anabolia furcata-laevis (65%), Limnephilus rhombicus (9%), L. flavicornis (9%) oraz 

Triaenodes bicolor (8%). Taksonem wyłącznym dla badanego stanowiska była 

Phryganea bipunctata. Ogółem odnotowano 11 gatunków chruścików. 

 

Tab. 8. Gatunki złowione w starorzeczu 
Tab. 8. Species from the old river bed 

 

 

 

 

 

 

 

 Na 

stanowiskach 

ustanowionych na rowach melioracyjnych oraz zbiorniku ściśle związanym z rowem 

złowiono 6 gatunków Trichoptera. Struktura dominacji rozłożyła się w tym przypadku 

Gatunek Di

Anabolia furcata-laevis 107 65,24%
Glyphotaelius pellucidus 1 0,61%
Halesus digitatus 3 1,83%
Limnephilus auricula 1 0,61%
Limnephilus flavicornis 14 8,54%
Limnephilus fuscicornis 1 0,61%
Limnephilus lunatus 5 3,05%
Limnephilus marmoratus 1 0,61%
Limnephilus rhombicus 15 9,15%
Phryganea bipunctata 3 1,83%
Triaenodes bicolor 13 7,93%

Ilość 
osobników

Gatunek Di

Anabolia furcata-laevis 153 55,43%
Brachycentrus subnubilus 4 1,45%
Glyphotaelius pellucidus 1 0,36%
Halesus digitatus 46 16,67%
Halesus radiatus 4 1,45%
Halesus tesselatus 6 2,17%
Hydropsyche angustipennis 2 0,72%
Hydropsyche contubernalis 1 0,36%
Hydropsyche pellucidula 2 0,72%
Limnephilus flavicornis 11 3,99%
Limnephilus fuscicornis 16 5,80%
Limnephilus griseus 3 1,09%
Limnephilus lunatus 5 1,81%
Limnephilus marmoratus 2 0,72%
Limnephilus rhombicus 16 5,80%
Limnephilus vittatus 1 0,36%
Mystacides azurea 2 0,72%
Triaenodes bicolor 1 0,36%

Ilość 
osobników
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w sposób dość równomierny, a gatunkami o najwyższym wskaźniku tej wartości 

okazały się dwa taksony z rodzaju Limnephilus: auricula oraz  flavicornis. Nie 

odnotowano gatunków specyficznych wyłącznie dla tych stanowisk. 

 
Tab. 9. Gatunki złowione z rowów melioracyjnych i stanowiska 3 

Tab. 9. Species from ditches and position 3 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 Z drobnych zbiorników pozyskano łącznie przedstawicieli 11 gatunków. Do 

eudominantów zaliczono dwa gatunki: Limnephilus auricula (62%) oraz Limnephilus 

griseus (23%). Taksonami, które wystąpiły wyłącznie na stanowiskach w tego typu 

zbiornikach były: Grammotaulius nitidus, Limnephilus bipunctatus, L. sparsus. 

 

Tab. 10. Gatunki złowione z drobnych zbiorników 
Tab. 10. Species from flooded areas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W strumieniu złowiono 8 gatunków chruścików, z czego największą dominacją 

odznaczyły się: Potamophylax cingulatus (49%) oraz Chaetopteryx villosa (23%). 

Gatunek
Ilość osobników

Di
7 10 11 12

Anabolia furcata-laevis 1 - - - 0,46%
Glyphotaelius pellucidus - - - 2 0,91%

Grammotaulius nitidus 2 - - - 0,91%
Limnephilus auricula 86 1 - 49 62,10%

Limnephilus bipunctatus 1 - - - 0,46%
Limnephilus flavicornis 5 2 - - 3,20%

Limnephilus griseus 32 - - 19 23,29%
Limnephilus lunatus 4 3 4 - 5,02%
Limnephilus sparsus - - - 1 0,46%
Limnephilus stigma 1 - - - 0,46%
Limnephilus vittatus 6 - - - 2,74%

Gatunek Di
1 3 8

Anabolia furcata-laevis - 16 5 16,94%
Limnephilus auricula 5 24 14 34,68%

Limnephilus flavicornis 9 8 12 23,39%
Limnephilus griseus 8 5 3 12,90%
Limnephilus lunatus 7 - 3 8,06%
Limnephilus stigma 1 3 1 4,03%

Ilość 
osobników
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Tylko dwa taksony nie wystąpiły wyłącznie na dwóch wyznaczonych stanowiskach. 

Były nimi: Limnephilus auricula i Limnephilus lunatus. 

 

Tab. 11. Gatunki pozyskane ze strumienia 
Tab. 11. Species from the stream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dyskusja 

Di
Gatunek 4 5

Chaetopteryx villosa 31 29 22,99%
Limnephilus auricula 1 - 0,38%
Limnephilus binotatus - 1 0,38%
Limnephilus lunatus 19 1 7,66%
Plectrocnemia conspersa 13 6 7,28%
Potamophylax cingulatus 4 20 9,20%
Potamophylax nigricornis 22 107 49,43%
Sericostoma personatum - 7 2,68%

Ilość 
osobników
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 Ze względu na zróżnicowanie siedliskowe zarówno w profilu podłużnym rzeki 

jak i poprzecznym, celowym będzie jej dokładniejsze porównanie z rozbiciem nie tylko 

na odcinki rzeki pojeziernej (odcinek górny, środkowy oraz dolny), ale także z 

uwzględnieniem poszczególnych typów siedlisk (rzeka, starorzecze, strumień itd.).  

Wydzielono cztery grupy stanowisk: rzekę Łynę (stanowisko 2), jej starorzecze 

(stanowisko 6), strumień (stanowiska 4 i 5) oraz pozostałe zbiorniki doliny, do których 

zaliczono rowy melioracyjne oraz zbiorniki okresowe. Do niektórych analiz rozdzielano 

ostatnią z nich wyróżniając rowy (stanowiska: 1, 3, 8) oraz rozlewiska (7, 10, 11, 12). 

Oddzielenie starorzecza od pozostałych stanowisk podyktowane było jego stałym 

połączeniem z rzeką co wpływa na skład gatunkowy w tym zbiorniku – znacznie 

bardziej zbliżony do składu rzecznego niż drobnozbiornikowego. 

 Ze zbiorników dolinnych oraz rzeki Łyny złowiono w ciągu dwóch sezonów 

(2004 i 2005) 30 gatunków chruścików. Tylko 17 wspólnych taksonów wystąpiło ze 

zbiorczym zestawieniem 55 gatunków chruścików złowionych w okolicach Olsztyna 

przez CZACHOROWSKIEGO (dane nie publikowane), KANCLERZ (1997), SZCZĘSNEGO 

(dane nie publikowane), WIELGOSZA (1979b), SOCHACKĄ (1999) i STĘPNIEWSKIEGO 

(2003). Wyniki porównano także z uzyskanymi w trakcie badań z lat 1995-1996 

wykorzystanych w publikacji “Materiały do znajomości owadów i pajęczaków 

rezerwatu “Las Warmiński” (Pojezierze Olsztyńskie)” (CZACHOROWSKI i in. 1998). 

Wystąpiły 22 wspólne gatunki (uwzględniono tylko gatunki występujące w postaci 

larw). Trichofauna drobnych zbiorników wodnych oraz źródeł, strumieni i przepływów 

na obydwu badanych terenach wykazała dużo większe - niż na analogicznych 

odcinkach Łyny - podobieństwo w składzie gatunkowym. Szczegółowe wyniki 

przedstawia Tabela 12. 

 

Tab. 12. Porównanie liczby gatunków w rzece Łynie w Lesie Warmińskim i 
Smolajnach 
Tab. 12. Comparison an amount of species in the River Łyna in Las Warmiński and 
Smolajny  

 Las Warmiński Smolajny Liczba gatunków 
wspólnych 

Drobne zbiorniki 

wodne 

8 11 5 
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 Las Warmiński Smolajny Liczba gatunków 
wspólnych 

Rzeka 22 18 7 

 Wspólne dla obu odcinków rzeki Łyny okazały się gatunki: Glyphotaelius 

pellucidus, Halesus digitatus, H. tesselatus, Hydropsyche angustipennis, H. pellucidula,  

L. lunatus, L. rhombicus. 

 W starorzeczu w Smolajnach (11 gatunków) i czterech jeziorach “Lasu 

Warmińskiego” (larwy 32 gatunków) wystąpiło 7 wspólnych taksonów. Na podstawie 

tychże danych można wysnuć hipotezę, że starorzecze nie jest tak dobrym siedliskiem 

pod względem rozwoju różnorodności gatunkowej chruścików jak jeziora 

przepływowe. Trichofaunę drobnych zbiorników wodnych z obydwu terenów 

prawdopodobnie można uważać za równocenną ze względu na podobnie duży udział 

gatunków o wysokich wartościach wskaźnika znaczenia ekologicznego. Nie można tego 

stwierdzić z całkowitą pewnością ze względu na jakościowe, a nie ilościowe dane 

dotyczące Trichoptera “Lasu Warmińskiego”. Gatunkami wspólnymi były: 

Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus auricula, L. flavicornis, L. griseus, L. stigma. 

 SOCHACKA (1999) w swojej pracy wykazała 24 gatunki w Łynie w obrębie 

miasta Olsztyna. 9 spośród nich było wspólnych z odcinkiem Łyny w Smolajnach.  Na 

terenie miasta wyraźnie wyższą dominacją odznaczyły się: Halesus tesselatus 

(rozdrabniacz) (23%) oraz wszystkie gatunki z rodzaju Hydropsyche: angustipennis,  

contubernalis, pellucidula oraz siltalai (filtratorzy), natomiast w okolicach Smolajn 

wyraźnie większe dominacje uzyskały: Anabolia furcata-laevis (55%) i Halesus 

digitatus (17%) (rozdrabniacze). Tak więc różnica w składzie gatunkowym i strukturze 

dominacji dotyczy także struktury troficznej (funkcjonalnych grup troficznych).  

 W próbach pobranych powyżej Olsztyna stwierdzono 14 gatunków z czego 8 

było wspólnych z zebranymi w obrębie miasta. 5 taksonów było wspólnych ze 

Smolajnami. Największą dominacją wykazały się: Anabolia sp. (laevis) (52%), 

Neureclipsis bimaculata (9%) (drapieżca), Ceraclea dissimilis (8%) (rozdrabniacz 

żywiący się gąbkami) oraz L. lunatus (7%)(rozdrabniacz). W tym przypadku 

zauważono znaczną dominację gatunku należącego do rozdrabniaczy, ale wśród 

dominantów pojawili się przedstawiciele innych grup troficznych.  
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 Przewaga rozdrabniaczy na wszystkich trzech odcinkach rzeki sugeruje, że 

można zaliczyć je do środkowego biegu rzeki. Różnice w składzie dominantów 

podyktowane mogły być różnicami w siedliskach oraz składem chemicznym wód 

niesionych przez rzekę.  

 Analiza wyników badań STĘPNIEWSKIEGO (2003) potwierdziła występowanie 

10 (spośród 18 tworzących całość materiału) wspólnych gatunków dla Łyny w 

Smolajnach i na terenie Olsztyna. Największą dominacją odznaczyły się: Brachycentrus 

subnubilus (9%) oraz Hydropsyche pellucidula (67%) (filtratorzy). Mimo dużej ilości 

gatunków wspólnych, struktury dominacji na obydwu odcinkach nie są do siebie 

podobne.  Przewaga gatunków filtrujących wynikała prawdopodobnie głównie z okresu 

poboru prób, który nie obejmował miesięcy od maja do września.  

 Spośród 16 gatunków w rzece Łynie na terenie Olsztyna wykazanych przez 

PIETRZAKA (2004b) 8 jest wspólnych dla Smolajn. Największa dominacja należała do 

gatunków: Anabolia laevis (?) (15%) (rozdrabniacz), Brachycentrus subnubilus (7%), 

H. pellucidula (24%), H. contubernalis (27%) (filtratorzy). W mieście gatunki z rodzaju 

Hydropsyche sp. stanowiły ponad połowę uzyskanego materiału, podczas gdy w 

Smolajnach były to pojedyncze osobniki. Najbardziej interesująca jest duża liczba 

przedstawicieli H. pellucidula – gatunku charakterystycznego dla terenów 

wykorzystywanych rolniczo – w mieście, a tak mała na wsi. Przyczyną tego było 

najprawdopodobniej duże zadrzewienie brzegów rzeki Łyny w obrębie miasta, a bardzo 

znikome w Smolajnach. 

 Równolegle z badaniami przedstawionymi w niniejszej pracy prowadzona była 

analiza makrozoobentosu wykonana przez OBOLEWSKIEGO i współpracowników (2006), 

która objęła, między innymi, starorzecze ze stanowiskiem numer 6. Trwała ona od lata 

2004 do wiosny 2005. Jesienią pierwszego roku złowiono tam tylko Goera sp., reszta 

taksonów została zanotowana w próbach letnich. Były to: Cyrnus sp., Ecnomus tenellus, 

Hydropsyche sp., Lepidostoma sp. oraz przedstawiciele rodziny Psychomyidae. Nie 

wykazano żadnego wspólnego gatunku. Prawdopodobnie związane jest to z zupełnie 

odmienną techniką pobierania materiału, a mianowicie poprzez użycie chwytaka 

Ekmana-Brige'a. Pozwoliło to na pozyskanie prób z dna starorzecza oraz środka jego 

szerokości, co nie było możliwe przy zastosowaniu czerpaka hydrobiologicznego. W 

tekście pracy, ani w spisie literatury nie znaleziono pozycji specjalistycznej do 
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oznaczania trichofauny,  co może świadczyć iż oznaczenia nie do końca są wiarygodne. 

Wskazywałaby na to chociażby obecność Goera sp., która w tego typu starorzeczach 

nie była dotąd odnotowywana (prawdopodobnie był to jakiś gatunek z rodziny 

Goeridae). Niemniej jednak występowanie siedliskowe zanotowanych gatunków w 

obydwu przypadkach zgodne jest ze schematem rozmieszczenia przedstawionym przez 

CZACHOROWSKIEGO (1998).     

 Badania te wskazały, że zagęszczenie organizmów w starorzeczu było 14-

krotnie wyższe jesienią niż latem, natomiast biomasa – porównywalna w okresie letnim 

i jesiennym – wiosną wykazywała wartość 18-krotnie mniejszą. Zróżnicowanie 

wartości zagęszczenia i biomasy wystąpiło także w profilu podłużnym. Udział 

Trichoptera nie kształtował w znaczny sposób żadnej z tych wielkości. Decydującą rolę 

w wyznaczaniu wskaźników (m.in. dominacji pod względem zagęszczenia, frekwencji, 

bioróżnorodności) pełniły Oligochaeta i Diptera (głównie larwy Chironomidae), co 

wskazuje na zaawansowane procesy eutrofizacji oraz związanej z nią sukcesji, która 

prowadzi do zanikania starorzecza. Biomasę kształtowały dwie grupy: Gastropoda i 

Diptera. W zestawieniu z innymi tego typu obiektami badany charakteryzował się małą 

liczbą taksonów, niską bioróżnorodnością oraz umiarkowanym zagęszczeniem i wysoką 

biomasą. We wioskach zasugerowano włączenie go w bieg rzeki z korzyścią dla niej, 

gdyż zyskałaby naturalną “doczyszczalnię”, a starorzecze uniknęłoby całkowitej 

degradacji i zaniku. 

 W zbiornikach okresowych na łące i rozlewiskach rzecznych Bagien 

Biebrzańskich stwierdzono występowanie 12 gatunków (CZACHOROWSKI 1995a), w 

tym 6 wspólnych ze stanowiskami 7 oraz 10-12. Największą dominacją odznaczyły się: 

Anabolia sp. (laevis?) (8%), Limnephilus borealis (15%), L. marmoratus (13%) oraz L. 

stigma (33%). Do zestawienia wykorzystano dane ze stanowisk 7, 10-12 w Smolajnach. 

Stwierdzono także 5 gatunków wspólnych ze złowionymi na stanowisku 2 znajdującym 

się na rzece Łynie. Procentowy udział ich przedstawicieli na terenie Bagien odbiegał 

znacznie od struktury dominacji w Łynie. Większe podobieństwo struktury dominacji 

pomiędzy drobnymi zbiornikami obydwu terenów wynikało tylko i wyłącznie z 

większego udziału procentowego gatunków wspólnych. 

 W rzekach Biebrzy i Narwi zebrano razem 24 gatunki chruścików. Wystąpiło 6 

taksonów wspólnych z rzeką Łyną w Smolajnach.  
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 W Narwi eudominantami były: Ithytrichia lammelaris (66%) oraz Neureclipsis 

bimaculata (20%). Jest to ciek naturalny, o mało zmienionej dolinie i to jest 

prawdopodobnie powodem różnic w składzie gatunkowym i strukturze dominacji obu 

rzek.  

 W rzece Biebrzy dominowały: Cyrnus flavidus (50%) oraz Neureclipsis 

bimaculata (10%). Oprócz nich złowiono przedstawicieli gatunków wiosennej terasy 

zalewowej z rodziny Limnephilidae. 

 W strumieniach tego terenu i Smolajn nie odnotowano żadnych wspólnych 

taksonów, co związane jest z faktem kształtowania fauny Biebrzy przez wody 

dystroficzne i torfowiskowe (CZACHOROWSKI i in. 1998). 

 Uzyskane wyniki odnoszące się do doliny rzeki Łyny w okolicach Smolajn 

porównano także do pracy CHRZĄSTOWSKIEJ (2000), dotyczącej białoruskich rzek: 

Popław, Isłocz i Rakowej. Średnia wartość wskaźników naturalności dla rzeki Popław 

wyniosła: dla Wns - 9,71, dla Wni - 11,8. Dla rzek Isłocz i Rakowa Wns = 12, Wni dla 

Isłoczy: 4,5; Wni dla Rakowej: 8,5. Porównując te wyniki z uzyskanymi na rzece Łynie 

w Smolajnach uwidacznia się większa ilość gatunków charakterystycznych dla danego 

typu środowiska dla rzeki Popław, porównywalna dla Rakowej, a znacznie mniejsza dla 

Isłoczy. Ich udział ilościowy we wszystkich trzech przypadkach był bardzo zbliżony i 

większy niż w Smolajnach. 

 W rzece Popław złowiono 17 gatunków chruścików, przy czym stwierdzono 

znacznie więcej taksonów wspólnych (14) ze złowionymi na wysokości Olsztyna. 

Odnotowano 5 gatunków wspólnych dla rzeki Popław (stanowiska 1, 3, 4, 7, 8, 10) i 

Łyny w Smolajnach. Największą dominacją odznaczyły się: Anabolia sp. (11%), 

Chaetopteryx  sp. (39%), Halesus digitatus (6%) oraz Potamophylax latipennis (14%) 

(rozdrabniacze). Podobieństwa można upatrywać w uplasowaniu się Anabolia sp. oraz 

Halesus digitatus o klasę dominacji niżej niż miało to miejsce w przypadku tych 

gatunków w Smolajnach.   

 W rzece Isłoczy odłowiono 5 gatunków Trichoptera, w tym dwa wspólne z 

rzeką Łyną. Dominantami były: Chaetopteryx sp. (79%) i Hydropsyche pellucidula 

(9%). 

 W próbach pobranych z rzeki Rakowej stwierdzono 10 gatunków chruścików z 

czego trzy były wspólne z taksonami odłowionymi z Łyny w Smolajnach. Największą 
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dominacją odznaczyły się: Anabolia sp. (8%), Chaetopteryx sp. (44%), Hydropsyche 

pellucidula (10%) i Lasiocephala basalis (14%). 

 Dominacja w trzech badanych rzekach kształtowana była głównie przez   

rozdrabniaczy, co wynikać może z charakteru siedlisk na analizowanych odcinkach 

rzek, a także z okresu pozyskiwania materiału, który przypadł na miesiąc czerwiec. 

 Odnotowano także gatunki wspólne dla stanowisk (5 i 15) w strumieniu oraz 

płytkim, leśnym odcinku Isłoczy o wartkim prądzie ze strumieniowymi stanowiskami 4 

oraz 5 w Smolajnach. Były to: Plectrocnemia conspersa, Potamophylax nigricornis 

oraz Sericostoma personatum. Udział przedstawicieli tychże taksonów w strukturze 

dominacji znacznie odbiegał od zanotowanego w strumieniu w Smolajnach. 

 W czasie badań w rzece Wierzycy (KAŃSKI 2004) odnotowano 13 gatunków, 

w tym 6 wspólnych dla Smolajn. Do najliczniejszych należały: Hydropsyche siltalai 

(58%), Halesus digitatus (10%), Lepidostoma hirtum (18%). Wskaźniki naturalności 

Wns i Wni dla Wierzycy wyniosły odpowiednio: 12,4 oraz 11,4. Są to wartości 

znacznie wyższe niż w badanym odcinku rzeki Łyny w Smolajnach. Wskazywałoby to 

na mniejsze odkształcenie tego cieku w porównaniu z drugim. W związku z tym faunę  

Wierzycy można określić jako typowo rzeczną.  

 Badania przeprowadzone na rzece Wałszy (KOŚCIUKIEWICZ 2000) informują o 

występowaniu w niej 21 gatunków chruścików. W porównaniu odcinków  cieków 

uwzględniono dane ze stanowisk 2, 4, 5 odrzucając stanowiska 1 i 3 ze względu na ich 

niewyraźnie określony charakter. Odnotowano 11 gatunków na stanowiskach z 

wysokimi wartościami wskaźników naturalności dla rzek, w tym 5 wspólnych z Łyną w 

Smolajnach. Najwyższymi wartościami dominacji odznaczyły się: Agapetus ochripes 

(39%) (rozdrabniacz), Halesus digitatus (25%) (rozdrabniacz), Hydropsyche pellucidula 

(15%), Hydropsyche siltalai (16%) (filtratorzy). Podobieństwo łączące obydwa odcinki 

rzek to eudominacja rozdrabniacza H. digitatus. W starorzeczu odnotowano jeden 

wspólny gatunek. Był nim Limnephilus flavicornis. Taksonem wspólnym dla rowów 

melioracyjnych oraz rozlewisk był Limnephilus stigma.  

 W górnym odcinku rzeki Pisy i jej dopływach złowiono 21 gatunków 

(LIPNICKA 1999). Na stanowiskach o wskaźnikach ukierunkowanych na faunę rzeczną 

złowiono 14 gatunków w tym 9 wspólnych. Najliczniejszymi gatunkami w rzece Pisie 

były: Anabolia laevis (8%), Halesus digitatus (23%) oraz Hydropsyche siltalai (10%). 



55 

Podobieństwem – oprócz dużego udziału gatunków wspólnych – jest ich zbliżona 

dominacja. Do jej wyznaczenia wykorzystano dane ze stanowisk 4 oraz 6, które 

uzyskały średnio-wysokie wartości wskaźników Wni oraz Wns dla rzek (Wni równe 

analogicznie: 8,9 i 10,2, a Wns równe 11,2 i 8,67). 

 Uzyskane wyniki są kolejnym potwierdzeniem tezy o stosunkowej ubogości 

trichofauny oraz dużym wpływie gatunków eurytopowych i drobnozbiornikowych na 

cieki pojezierzy. Dendryty podobieństw faunistycznych opisujące stanowiska w 

Smolajnach łączą je na wyższym poziomie niż w rzece Pisie i jej dopływach. Wynika to 

prawdopodobnie z antropopresji ponieważ większe zróżnicowanie wśród składowych 

grup troficznych zanotowano także w rzece Narwi, w Łynie powyżej Olsztyna, gdzie 

wpływ człowieka jest znacznie mniejszy niż w mieście i poniżej.  

 W rzekach, które zostały objęte analizą w czasie badań zgrupowań chruścików 

Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (SERAFIN & CZACHOROWSKI 2004) 

pozyskano materiał zawierający 6 gatunków, z czego 3 były wspólne z Łyną w 

Smolajnach. Zdecydowanym eudominantem było Hydropsyche angustipennis (93%).  

 W strumieniach parku złowiono 23 gatunki, z czego dwa były jednakowe z 

tymi pozyskanymi w strumieniu w Smolajnach. Cechą wspólną jest eudominacja 

Chaetopteryx villosa (11%) na obydwu terenach. 

 Do porównania kanałów i rowów wzięto pod uwagę wyniki ze stanowisk 1, 3 

oraz 8 w Smolajnach ze względu na wysokie wzajemne podobieństwo faunistyczne 

(Ryc. 17 i 18). W parku, na tego typu zbiornikach, odłowiono 24 gatunki, w tym 4 

wspólne ze Smolajnami. Do najliczniejszych należały: Athripsodes sp. (14%) 

(rozdrabniacz), Hydropsyche angustipennis (39%) (filtrator),  Potamophylax 

rotundipennis (8%) (rozdrabniacz).  

 W czasie badania zbiorników astatycznych odłowiono 10 gatunków 

chruścików.  Największa dominacja przypadła gatunkom: Oligotricha striata (30%), L. 

centralis (15%), L. stigma (15%) (rozdrabniacze). 

 Powyższe porównania wskazują na niewielki stopień podobieństwa pomiędzy 

poszczególnymi typami obiektów na obu terenach. Rzeki parku charakteryzowała 

ubogość gatunkowa przy przygniatającej przewadze filtratorów. Strumienie, mimo 

dużej ilości występujących taksonów, nie wykazywały dużego podobieństwa do tego 

typu obiektów w Smolajnach. Wystąpiła tu inna struktura udziału poszczególnych grup 
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troficznych, która wykazała wyższą różnorodność niż w przypadku Smolajn, gdzie 

zdecydowaną dominację objęły rozdrabniacze. W kanałach i rowach wystąpili 

przedstawiciele różnych grup troficznych, w Smolajnach natomiast tylko rozdrabniacze. 

Dominacja tej ostatniej grupy była jednak cechą wspólną dla zbiorników okresowych na 

obydwu badanych terenach. 

 W badaniach rzek okolic Wzniesień Górowskich (MAŁEK 2001) wykazano 

występowanie 20 gatunków, w tym 7 wspólnych dla Smolajn. Do najliczniejszych 

taksonów należały: Halesus digitatus (16%) (rozdrabniacz), Hydropsyche angustipennis 

(12%), H. pellucidula (36%) (filtratorzy). Najistotniejszym podobieństwem jest 

eudominacja Halesus digitatus. 

 W rowach wykazano dwa gatunki wspólne na trzy tworzące całość materiału. 

Były to: L. lunatus (67%) i L. stigma (11%).   

 Na stanowiskach strumieniowych złowiono 12 gatunków chruścików, z czego 

trzy były wspólne. Do najliczniej reprezentowanych taksonów należały: Chaetopteryx 

villosa (42%), Halesus digitatus (10%), Hydropsyche angustipennis (10%), Lithax 

obscurus (11%) (zdrapywacz), Rhyacophila fasciata (14%) (drapieżca). 

 W zbiornikach okresowych pośród czterech pozyskanych gatunków dwa były 

wspólne ze Smolajnami. Były to: L. flavicornis (6%) i L. stigma (81%).  

 W rzekach okolic Wzniesień Górowskich odnotowano, znacznie większy niż w 

Łynie na wysokości Smolajn, udział filtratorów niż rozdrabniaczy. Powyższe dane 

pokazują, że tylko niektóre obiekty wodne w okolicach Wzniesień Górowskich 

wykazują podobieństwo z kompleksem w Smolajnach. Najbardziej od struktury 

dominacji pod względem grup troficznych odbiegają stanowiska strumieniowe i 

rzeczne.  

 W drobnych zbiornikach Wzgórz Dylewskich (MOŃKO 2001) złowiono 10 

gatunków Trichoptera. Sześć spośród nich było taksonami wspólnymi dla Smolajn. W 

analizie nie uwzględniono stanowisk 6 oraz 11 ze względu na małe wartości 

wskaźników naturalności zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym. Informacje 

z pozostałych stanowisk są o tyle cenne, że charakteryzowały je wysokie wartości 

wskaźników naturalności. Do najliczniej reprezentowanych taksonów należały: 

Grammotaulius nitidus (6%), L. auricula (42%), L. griseus (15%), L. stigma (31%). 
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Zauważalne jest duże podobieństwo zarówno w składzie gatunkowym, jak i strukturze 

dominacji z wartościami uzyskanymi w Smolajnach. 

 W strumieniu na 16 gatunków tworzących całość materiału trzy były wspólne z 

taksonami odnotowanymi w drobnym cieku w Smolajnach. Największą dominacją 

odznaczyły się: Chaetopteryx sp. (29%), Halesus digitatus (27%). Uzyskane wyniki 

wskazują na większą naturalność strumienia Wzgórz Dylewskich w zestawieniu z 

ciekiem w Smolajnach poprzez większy udział gatunków o wysokich wartościach Wze.  

 W rzece Łupawie (VEITH 2006) odnotowano 30 gatunków w tym 7 wspólnych 

z Łyną w Smolajnach. Do najliczniej pozyskiwanych taksonów należały: Chaetopteryx 

villosa (6%), Oligoplectrum maculatum (60%) (filtrator), Potamophylax cingulatus 

(6%), Potamophylax latipennis (7%), Silo pallipes (5%).  

 W strumieniu złowiono 9 gatunków Trichoptera, w tym trzy wspólne dla 

dopływu rzeki Łyny. Do najliczniej reprezentowanych taksonów należały: Halesus 

digitatus (22%), Potamophylax cingulatus (26%), Rhyacophila fasciata (37%). Ostatni 

spośród nich należy do grupy drapieżników, których przedstawiciele nie wystąpili tak 

licznie w cieku w Smolajnach.     

 Z badań dotyczących rzeki Pasłęki (CZACHOROWSKI 1988) analizowano 

strukturę dominacji i występujące gatunki w środkowym biegu rzeki na stanowiskach: 

4-7 oraz 9-11. Na 20 gatunków tworzących całość materiału 10 było wspólnych z 

taksonami z rzeki Łyny na poziomie Smolajn. 

 Na stanowisku 4 eudominantami były: Hydropsyche pellucidula, 

Potamophylax latipennis, Brachycentrus subnubilus. Dominantem była Lepidostoma 

hirtum. Na stanowisku 5 eudominantami były: Brachycentrus subnubilus, 

Chaetopterygini spp., Lepidostoma hirtum, Hydropsyche pellucidula, Lasiocephala 

basalis. Eudominanci stanowiska 6 to: Hydropsyche pellucidula, Cheumatopsyche 

lepida, Brachycentrus subnubilus, Lepidostoma hirtum. Brak było dominantów. Na 

stanowisku 7 eudominantami były: Chaetopterygini spp., Lepidostoma hirtum, 

Brachycentrus subnubilus. Eudominantami na stanowisku 9 były: Hydropsyche 

pellucidula, Chaetopterygini spp. Dominacja przypadła gatunkom: Polycentropus 

flavomaculatus, Brachycentrus subnubilus. Na stanowisku 10 odnotowano tylko jeden 

gatunek: Anabolia laevis. Miejsce to znajdowało się poniżej ujścia ścieków do rzeki.    
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Na stanowisku 11 najliczniejsze były: Brachycentrus subnubilus, Cheumatopsyche 

lepida, Rhyacophila fasciata, Lepidostoma hirtum, Phryganea bipunctata, Triaenodes 

bicolor, Molanna angustata. Najczęściej w wyższych klasach dominacji wystąpiły: 

Brachycentrus subnubilus, Lepidostoma hirtum oraz Hydropsyche angustipennis. 

 Badając drobne zbiorniki Olsztyna (MASZCZAK 1999) uzyskano mniejsze 

podobieństwa zbiorników okresowych między sobą niż ze zbiornikami stałymi oraz 

stwierdzono obniżoną różnorodność gatunkową w tych drugich. W dyskusji autorka 

sugeruje, że warunki w zbiornikach okresowych mają prawdopodobnie większe 

znaczenie dla występowania fauny niż bezpośrednie, nawet bardzo bliskie sąsiedztwo 

zbiorników stałych. Według jej badań w zbiornikach najbardziej okresowych jako 

pierwsze pojawiają się: L. stigma, L. vittatus oraz Trichostegia minor. Dwa pierwsze z 

wymienionych pojawiły się w zbiornikach okresowych i rowach w Smolajnach. Jeden 

osobnik gatunku L. vittatus pojawił się także w rzece Łynie.  

 W czasie tych badań pozyskano przedstawicieli 15 gatunków Trichoptera z 

okresowych zbiorników śródłąkowych. W Smolajnach, w analogicznych typach 

zbiorników było ich 11, przy czym aż 9 spośród nich było wspólnych. Dodatkowo, 7 

spośród nich było taksonami o Wze dla drobnych zbiorników równym 16. Najbardziej 

zbliżona struktura dominacji wystąpiła pomiędzy śródłąkowymi zbiornikami 

okresowymi nad Jeziorem Skanda i w Smolajnach. Udział wspólnych taksonów dla 

drobnych zbiorników okolic Skandy i Smolajn przedstawiał się następująco:  

I – w zbiornikach okresowych w Smolajnach (stanowiska: 7, 10-12) 

II – w zbiornikach okresowych nad Jez. Skanda  

Grammotaulius nitidus (I – 0,91%, II – 4,3%), Limnephilus auricula (I – 62,10%, II – 

21,95%), L. flavicornis (I – 3,20%, II – 1,1%), L. griseus (I – 23,29%, II – 30,3%), L. 

lunatus (I – 5,02%, II – 1,1%), L. stigma (I – 0,46%, II – 18,7%), L. vittatus (I – 2,74%, 

II – 19,1%,). 

 Na obydwu terenach najwyższa dominacja wystąpiła wśród gatunków: L. 

auricula oraz L. griseus.  

 Inne badania terenu okolic Jeziora Skanda (ROMANOWSKA 2002) dowiodły, że 

najliczniejszą tichofaunę odnotowano w zbiornikach okresowych Skanda 2 i Skanda 6. 

Liczba gatunków w tych zbiornikach wyniosła 17, w tym 8 spośród nich było 

wspólnych dla Smolajn. Największą dominacją odznaczyły się:  Limnephilus auricula 
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(22%), L. griseus (12%), L. stigma (21%), L. vittatus (34%). Podobieństwo zbiorników 

Smolajn i okolic Skandy przejawiło się w eudominacji L. auricula i L. griseus. 

 Współczynniki naturalności dla stanowisk S2 i S6 były wysokie i osiągnęły 

wartości: Wni równe 15, Wns 9,6 oraz 11. Świadczy to o dużej liczbie gatunków 

specyficznych i ich dużym udziale ilościowym.   

 Według analiz autorki drobne zbiorniki cechuje wyraźna struktura dominacji 

związana z ich krótkotrwałym istnieniem, co wymusza osiedlanie się wyłącznie 

gatunków o krótkich cyklach życiowych. Wnioskuje ona, iż trichofauna drobnych 

zbiorników Pojezierza Mazurskiego wykazuje podobieństwo, które związane jest 

prawdopodobnie z północnym pochodzeniem albo podobnymi warunkami, które w nich 

panują. 

 W pracy SKUZY (2000), dotyczącej siedliskowego rozmieszczenia larw 

chruścików, podobieństwa faunistyczne według formuły jakościowej i ilościowej 

wskazują na większe podobieństwo między zbiornikami okresowymi nawet bardziej od 

siebie oddalonymi niż zbiornikami trwałymi w pobliżu siebie. Podobne stwierdzenie 

można wysnuć analizując pracę ROMANOWSKIEJ (2002). Stanowiska Skanda 2 i 6 

charakteryzują się wartością podobieństwa na górnym pułapie skali osiąganej wśród 

zbiorników stałych.  

 Rzeka Ełk wykazała najmniejszy stopień odchylenia od stanu naturalnego 

wśród badanych zbiorników i cieków badanego przez SOBIESKĄ (2004) terenu powiatu 

ełckiego. W związku z tym inne są gatunki dominujące. Należą do nich: Hydropsyche 

angustipennis, H. pellucidula oraz Neureclipsis bimaculata. Co ciekawe, przypomina to 

bardziej dominację w rzece Łynie w Olsztynie. Wyniki te sugerowałoby podobieństwo 

siedlisk na obydwu odcinkach badanych cieków. W sumie w rzece Ełk złowiono 21 

gatunków, z czego 6 było wspólnych dla rzeki Łyny na odcinku w Smolajnach.   

 W zbiornikach okresowych śródłąkowych i śródpolnych (o charakterze 

zbliżonym do zbiorników Smolajn) krajobrazu rolniczego w Butrynach odnotowano 18 

gatunków chruścików (LELUJKA 2004). Stwierdzono 8 wspólnych gatunków dla 

obydwu grup obiektów. Najliczniejszymi taksonami były: Grammotaulius nitidus (5%), 

L. auricula (29%), L. griseus (39%), L. stigma (23%). Podobieństwa pomiędzy 

zbiornikami obydwu terenów uwidoczniły się w eudominacji L. auricula i L. griseus, a 

także w tym, że rozdrabniacze stanowili niemalże całość materiału.  
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 W okolicach Jarot – zbiorniki krajobrazu miejskiego – uwzględniono 

stanowiska 12, 13 oraz 15. Resztę odrzucono ze względu na umiejscowienie zbiorników 

pośród lasu lub torfowiskowy charakter. Odłowiono przedstawicieli czterech gatunków 

z rodziny Limnephilidae. Najliczniejszym taksonem okazał się L. stigma z udziałem 

równym 80%. Drugim gatunkiem o znacznej dominacji był L. auricula (12%). 

Podobieństwem dla drobnych zbiorników Smolajn i okolic Butryn jest więc 

eudominacja L. auricula. 

 Tak duża rozbieżność w ilości gatunków w zbiornikach Jarot i Butryn wynika 

zapewne głównie z dużej antropopresji, a także krótszego okresu badań (2 lata zamiast 

6) w pierwszej z tych grup. Najbardziej widoczną różnicą był brak subdominantów oraz 

większy (w porównaniu z Jarotami) udział recedentów. Zbiorniki Smolajn swoją 

strukturą dominacji bardziej przypominają obiekty krajobrazu rolniczego. Niewielka 

ilość gatunków wynikać może z niedoskonałości pobierania materiału.  

 W starorzeczu okolic Łomży odnotowano 18 gatunków Trichoptera 

(CZACHOROWSKI 1995b), w tym 5 wspólnych z tego typu zbiornikiem w Smolajnach. 

Do najliczniej reprezentowanych gatunków należały: Athripsodes aterrimus (27%), 

Triaenodes bicolor (24%) (rozdrabniacze). Małe podobieństwo struktur dominacji 

wynika przypuszczalnie z dużego wpływu rzeki Łyny na faunę smolajnowego 

starorzecza, a także dopływu biogenów z rowu melioracyjnego. 

 W okresowych zbiornikach dolinnych pozyskano przedstawicieli 11 gatunków, 

w tym 5 wspólnych ze Smolajnami. Największą dominacją charakteryzowały się: L. 

auricula (57%), L. flavicornis (6%), L. griseus (19%). Duże podobieństwo zbiorników 

okresowych obydwu dolin przejawiło się w zbliżonym udziale procentowym 

eudominantów: L. auricula i L. griseus oraz innych gatunków. 

 W zbiornikach poza doliną Narwi na 5 odnotowanych gatunków trzy były 

wspólne ze zbiornikami Smolajn. Największą wartością dominacji odznaczyły się: 

Holocentropus dubius (39%) (drapieżca), L. auricula (11%), L. flavicornis (22%) oraz 

L. griseus (17%) (rozdrabniacze). Struktura dominacji nie przypomina zatem tej ze 

Smolajn. Pojawia się ponadto drapieżnik ze znacznym udziałem ilościowym. 

 Trichofaunę zbiorników śródłąkowych i śródpolnych w okolicach Olsztyna 

tworzyło 25 gatunków. z których 8 było wspólnych także dla Smolajn. Do 

najliczniejszych należały: L. auricula (20%), L. flavicornis (12%), L. griseus (9%), L. 
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vittatus (39%). Podobieństwem pomiędzy zbiornikami obydwu terenów była 

eudominacja L. auricula, dominacja L. griseus (eudominant w Smolajnach). Tak samo 

jak w przypadku zbiorników Smolajn, prawie całość materiału stanowiły rozdrabniacze. 

 Stopień naturalności doliny Narwi pozostał do tej pory duży w wyniku braku 

ingerencji człowieka w bieg rzeki, dzięki czemu tworzy ona liczne meandry i 

wysychające odnogi. Brzegi pozostają łagodne i porośnięte liczną roślinnością lub - w 

wyniku erozji - tworzą strome skarpy.  

 W czasie badań przeprowadzonych w dolinie Narwii w latach 1984-1993 

pozyskano 48 gatunków chruścików (PIOTROWSKA 2004). O zróżnicowaniu 

gatunkowym i strukturze ilościowej zdecydowała głównie rodzina Limnephilidae, z 

której wywodziło się 25 taksonów. Porównanie dominacji z doliny Łyny na wysokości 

Smolajn oraz  doliny Narwi ujawniło znacznie mniejszy udział eudominantów na koszt 

recedentów oraz subdominantów w drugim z przypadków. 

 W roku 2003 odnotowano 16 nowych taksonów, wzrost liczby gatunków 

tworzących klasę dominantów i spadek wśród pozostałych grup. Zebrano 40 taksonów z 

8 rodzin, z czego 32 pewnie oznaczono. O strukturze gatunkowej decydowały trzy 

rodziny: Limnephilidae, Hydroptylidae i Leptoceridae. Najliczniejszą była 

Leptoceridae, która w Smolajnach miała bardzo znikomy udział. To ona wraz z dwoma 

innymi: Hydroptilidae i Limnephilidae zdecydowały o strukturze ilościowej materiału. 

Odnotowano cztery wspólne ze Smolajnami taksony. Do najliczniejszych natomiast 

należały: Brachycentrus subnubilus (17%) (filtrator), Neureclipsis bimaculata (16%) 

(drapieżnik) oraz Oxyethira tristela (15%) (rozdrabniacz) i Hydroptila sp. (15%) 

(rozdrabniacz). Widoczna jest w tym przypadku duża, w porównaniu z trichofauną 

Łyny, różnorodność grup troficznych wśród grupy eudominantów.   

 W latach 1984-1993 najwyższą dominacją odznaczyły się: Hydropsyche 

contubernalis (27%), L. auricula (16%), L. griseus (13%). 

 Ciekawym faktem jest iż odnotowano tylko trzy wspólne gatunki dla badań z 

2003 roku i lat 1984-1993. 

 Porównano także źródło helokrenowe ze strumieniem w Smolajnach. Opis 

części rezerwatu Kalinowo, w którym znajduje się ten ciek, bardzo przypomina teren 

okolic stanowisk 4 oraz 5 badanych w niniejszej pracy. Pozyskano tam 7 gatunków, w 

tym 5 wspólnych ze wspomnianym strumieniem. Największą liczebnością odznaczyły 
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się: Chaetopteryx villosa (32%), Potamophylax nigricornis (32%). Podobieństwo 

trichofauny obydwu cieków było bardzo wyraźne i objawiło się eudominacją 

Chaetopteryx villosa i Potamophylax nigricornis oraz dominacją L. lunatus i 

Plectrocnemia conspersa.  

 Większe lub mniejsze różnice w wynikach dla badanych terenów (struktura 

gatunkowa i dominacji) w zestawieniu ze Smolajnami mogły powstać z kilku przyczyn. 

Pierwsza z nich ma naturę techniczną i jest nią odmienna w każdej z prac ilość 

stanowisk, na których pobierano próby, czasu poboru, a także sposób, w jaki było to 

wykonywane. Dodatkowym utrudnieniem analiz ekologiczno-faunistycznych jest brak 

możliwości oszacowania błędu metody, co w znaczny sposób komplikuje wyraźne 

określenie istotności różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami. Kolejna przyczyna 

natomiast wynika ze zmiany warunków biotycznych związanych z (w różnym stopniu 

zaawansowanej) antropopresji, a także pojawianiem się innych typów siedlisk wzdłuż 

profilu podłużnego rzeki wraz ze zmianą rzędowości cieku. Jest to przyczyną 

strefowości rozmieszczenia larw Trichoptera zarówno w profilu podłużnym, jak i 

poprzecznym. To uporządkowanie zostaje zaburzone przez zjawiska międzystrefowe, 

takie jak jeziora przepływowe, co może prowadzić do znacznych różnic między 

rzekami z licznymi jeziorami przepływowymi (takimi jak Łyna), górskimi, a także 

innymi rzekami nizin. W rezultacie sumowania się wymienionych powyżej czynników, 

każda z rzek odznaczać się może stosunkowo dużym indywidualizmem.  

 Nie bez znaczenia na terenie Smolajn pozostaje także fakt sztucznego 

pogłębiania rzeki i odcinania meandrów oraz rolniczy charakter środowiska. Tworzy to 

duży kontrast w zestawieniu z np. względnie nienaruszonym początkowym odcinkiem  

w rezerwacie “Las Warmiński” otoczonym quasi-naturalnym lasem lub odcinkami 

innych cieków o nienaruszonym profilu i nieznacznie zmienionej dolinie. 

 Najbardziej widoczną różnicą pomiędzy analizowanymi rzekami a Łyną był 

brak znacznego udziału filtratorów w strukturze dominacji. Ich niska liczebność 

wynikać może z braku dobrego podłoża do osiedlenia się oraz zniszczenia dna w 

wyniku bagrowania rzeki. 

 Niestety bardzo ograniczona możliwość pobierania prób na stanowisku 2 

związana ze stromym brzegiem rzeki na badanym odcinku doprowadziła do dużego 

prawdopodobieństwa, że wyniki na nim uzyskane są nieadekwatne do stanu 
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rzeczywistego. Z drugiej strony to właśnie te warunki mogły spowodować tak małą 

ilość i różnorodność fauny. Przypuszcza się, w tym przypadku, znaczny wpływ 

bagrowania. Jego przeprowadzenie naruszyło albo wręcz całkowicie zniszczyło 

naturalne siedliska Trichoptera: kamienie i roślinność rzeczną, a także organizmy 

współwystępujące (liczne małże i ślimaki), których szczątki obserwowano na brzegu. 

Nie bez znaczenia pozostaje stan czystości wody w rzece, która została oceniona na 

pozaklasową oraz mała ilość tlenu na dnie koryta rzeki. Oba te czynniki wykluczają -

szczególnie dno koryta- z puli możliwych do zasiedlenia siedlisk. Jest to więc kolejna 

możliwa przyczyna tak dużej zmienności składów gatunkowych i struktur dominacji w 

analizowanych ciekach. 

 Na podstawie wykazanych podobieństw między chruścikami określonych 

typów zbiorników można wysnuć wniosek iż fauna innych stanowisk jest niezależna od 

rzecznej i nie ulega zmianom w takim samym stopniu jak trichopterofauna koryta 

rzecznego Łyny. Na ile wynika to z naruszenia koryta rzecznego, a na ile z charakteru 

rzeki jako takiej do końca nie wiadomo. MOŃKO (2001) wykazała, że skład gatunkowy i 

struktura dominacji w rzekach nizinnych są bardziej zróżnicowane niż w zbiornikach 

ich doliny. Potwierdzają to także wyniki uzyskane przez CZACHOROWSKIEGO (1995b) z 

doliny Narwi. W przypadku doliny rzeki Łyny w okolicach Smolajn najbardziej 

zmieniona faunę zaobserwowano w cieku głównym, mniej odkształconą w 

dopływającym strumieniu i zbiornikach okresowych. 

  Poznanie wpływu zjawisk kształtujących faunę rzeczną jest niezwykle istotne 

dla opracowania wiarygodnych metod monitoringu wód. Zauważa się potrzebę większej 

standaryzacji dotyczącej: dokumentowania okresu badań, sposobu poboru prób, 

dokładniejszego opisu siedlisk, z których pobierano próby oraz sposobu opracowania 

wyników ułatwiającego analizę dokonywaną przez czytelnika. Pozwoliłoby to na 

łatwiejszą i znacznie bardziej wiarygodną analizę dokonywaną przez osoby, które 

wykorzystają uzyskane w ten sposób dane do swoich porównań.     
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