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1. WSTĘP 

1.1 CHRUŚCIKI (TRICHOPTERA) - CHARAKTERYSTYKA RZĘDU 

Chruściki (Trichoptera) są owadami (Insecta) o przeobrażeniu zupełnym. Swą łacińską 

nazwę zawdzięczają obecnym na skrzydłach imagines licznym włoskom (łac. trichos – włos, 

pteron – skrzydło, czyli włoskoskrzydłe). Chruściki są blisko spokrewnione z motylami 

(Lepidoptera – łuskoskrzydłe) i bywają łączone z nimi we wspólną grupę 

„odzianoskrzydłych” – Aphiesmenoptera (KRISTENSEN 1984 za CZACHOROWSKIM 2003). 

Owady te występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy i w niektórych 

wodach mogą stanowić blisko 50 procent dennej fauny (ŁOSZEWSKI 2001). Zasiedlają 

wszystkie typy wód śródlądowych a także niektóre zalewy morskie, niektóre żyją wysoko  

w górach (np. w Himalajach do 5800 m n.p.m.). Larwy niektórych gatunków żyją w wilgotnej 

ściółce. W pewnych przypadkach można spotkać chruściki dla których środowiskiem życia 

jest cienka błonka wody (około 2 mm) występująca na podłożu stałym. Przypadek ten 

występuje w siedliskach źródliskowych, na obmywanych wodą skałach (głównie 

wodospadach) oraz u gatunków tropikalnych żyjących w lasach deszczowych na pniach 

drzew bezustannie ociekających wodą. Zasiedlająca naszą strefę klimatyczną trichopterofauna 

jest najbogatsza, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, w potokach, 

strumieniach i chłodnych rzekach górskich. Uboższa fauna występuje w dużych rzekach  

i wodach stojących, zwłaszcza ciepłych. Duża liczba gatunków żyje w wodach okresowych, 

natomiast nieliczne w torfowiskach (CZACHOROWSKI 2003). 

Do tej pory opisano 11 185 gatunków, w tym 642 kopalne (MORSE 1999 za 

CZACHOROWSKIM 2003). Opisane gatunki zgrupowano w 45 rodzinach, w tym 12 kopalnych 

(624 rodzaje obecnie występujące i 107 fosylne). Szacuje się, że współcześnie występuje  

ok. 50 000 gatunków (SCHMID 1984 za CZACHOROWSKIM 2003), z których zdecydowana 

większość (szacunkowo ok. 40 000) występuje w tropikalnych regionach południowo-

zachodniej Azji. W Europie opisano ponad 900 gatunków, z czego w Polsce 

udokumentowano występowanie 288 z 18 rodzin (CZACHOROWSKI 2002). W ostatnich latach 

ciągle wykazywane są  nowe gatunki dla fauny Polski. Wynika to z jeszcze niedostatecznego 

poznania tej grupy, jak i z dyspersji gatunków, czemu sprzyjają antropogeniczne zmiany 

krajobrazu.  

Chruściki są jednym z najliczniejszych elementów bentosu źródeł. Z 900 europejskich 

gatunków w źródłach występuje około 170 (BOTOSANEAU I MALICKY 1978). Z tej liczby do 
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krenobiontów zaliczyć można ponad 40 gatunków. Krenobionty w Europie odznaczają się 

wąskimi zasięgami występowania, często są endemitami. Dużo więcej jest krenofili (około 

120 gatunków). Poza gatunkami typowymi dla źródeł (krenobionty i krenofile) liczne są także 

gatunki przypadkowe – krenokseny (CZACHOROWSKI 1999). 

Trichoptera przechodzą rozwój z przeobrażeniem zupełnym. W cyklu życiowym 

występuje jajo, kilka, zazwyczaj 5, stadiów larwalnych, poczwarka, i owad doskonały – 

imago. Cały cykl trwa zazwyczaj jeden rok (jedno pokolenie w roku). Cykliczność rozwoju 

jest wyraźniejsza u gatunków klimatu umiarkowanego. Niektóre z gatunków (z ciepłych 

jezior ) mogą wydać dwa pokolenia w jednym roku. Acykliczność rozwoju jest obserwowana 

u gatunków źródliskowych, natomiast częściowa cykliczność u zasiedlających wody zimne. 

Wielkość larw Trichoptera wynosi od 2 do 40 mm, natomiast długość ich domków 

dochodzi do 50–60 mm. Wyróżnić można wolnożyjące larwy kampodeoidalne, gąsienicowate 

larwy budujące domki oraz formy pośrednie. Wszystkie larwy mają silnie zesklerotyzowaną 

głowę, a większość nieschitynizowany odwłok. Natomiast segmenty tułowia wykazują różny 

stopień sklerotyzacji w zależności od rodziny, co jest cechą diagnostyczną. Larwy oddychają 

licznymi nitkowatymi skrzelotchawkami umieszczonymi na odwłoku. 

Dorosłe chruściki (imago) są aktywnie latającymi owadami i prowadzą typowo lądowy 

tryb życia. Ich rozmiary wahają się w granicach 2–30 mm. Zazwyczaj są niepozornie 

ubarwione, głównie w odcieniach brązowych, szarych i czarnych, z rysunkiem brązowym 

żółtym lub czarnym. Jedynie gatunki tropikalne mogą być jaskrawo ubarwione. Posiadają 

dwie pary dużych skrzydeł, przeważnie podłużnie żyłkowanych. Zawsze w pozycji 

spoczynkowej złożone są one w charakterystyczny daszek, zaś długie czułki skierowane są do 

przodu. 

Aparat gębowy dorosłych chruścików przystosowany jest do zlizywania soków 

roślinnych. Imagines niektórych gatunków mogą w ogóle nie pobierać pokarmu. Larwy 

posiadają natomiast dobrze rozwinięty aparat gębowy i reprezentują niemal wszystkie 

konsumenckie formy odżywiania. Są wśród nich drapieżcy, detrytusofagi, fitofagi, gatunki 

wszystkożerne. Niektóre gatunki są wyspecjalizowanymi glonojadami, żywią się gąbkami, 

występuje wśród nich także kanibalizm. Pod względem funkcjonalnym wśród larw są aktywni 

drapieżcy, filtratorzy, zdrapywacze, zbieracze, wysysacze i rozdrabniacze (CZACHOROWSKI 

2003, ŁOSZEWSKI 2001). 

 

 5 



1.2 CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ ŻRÓDEŁ 

Występowanie źródeł jest w znacznym stopniu zależne od klimatu. Występują one 

jedynie w strefach klimatycznych o klimacie wilgotnym, umiarkowanie wilgotnym  

i subniwialnym. W obszarach subpolarnych, gdzie występuje marzłoć trwała, brak jest źródeł, 

ponieważ woda, nie mogąc wsiąknąć w zamarznięte podłoże odpływa wyłącznie 

powierzchniowo. W obszarach półsuchych i suchych źródła również nie występują; 

zwierciadło wód podziemnych zalega tu zbyt głęboko, aby mogły się tworzyć źródła 

spływowe, zwłaszcza stale funkcjonujące (BAJKIEWICZ-GRABOWSKA, MIKULSKI 1993). 

Źródła mają z reguły dość stałą w ciągu roku temperaturę wody. Wynika to z faktu, że 

woda wypływa zwykle z głębszych warstw, gdzie ta temperatura nie ulega wahaniom 

sezonowym. Im dłuższy czas retencji wody w limno- i helokrenach, tym bardziej temperatura 

wody wypływającej ulega wpływom otoczenia i tym większe są jej wahania sezonowe. 

Również chemizm wody jest bardzo stały. Rzutuje to na zespoły organizmów zasiedlających 

te wody; mogą tu występować organizmy stenotopowe w tym stenotermiczne. Z reguły wody 

reokrenów i limnokrenów są bardzo czyste, w sensie braku substancji organicznej; są to 

bowiem wody pochodzenia podziemnego, a więc dobrze przefiltrowane przez grube warstwy 

ziemi. Mogą natomiast być bogate w specyficzne związki, w tym sole mineralne, zależnie od 

warstw przez które przepływały (KAJAK 1995). 

Ze względu na budowę wyróżnia się trzy podstawowe typy źródeł. Są to: 

• reokreny – są punktem początkowym potoku. Ich wielkość jest bardzo różna, gdyż woda 

 z reokrenu może sączyć się wąską strużką; może także od razu wydostawać się na dużym 

obszarze ze znaczną wydajnością (liczoną nawet w setkach i tysiącach litrów na sekundę); 

• limnokreny – są to zbiorniki wodne o różnej wielkości i zróżnicowanej retencji wody 

zależnej od wielkości misy zbiornika i tempa dopływu wody. Wielkość limnokrenów 

waha się w bardzo szerokich granicach od średnicy poniżej 1 m i głębokości kilkunastu 

centymetrów do zbiorników o powierzchni wielu hektarów i głębokości kilku metrów. 

Czas retencji może się wahać od kilku minut do wielu dni. Warunki życia są zbliżone do 

warunków w strumieniach lub zbiornikach wodnych; 

• helokreny – są to obszary podmokłe o różnej wielkości, na których woda podsiąka na 

dużej powierzchni i może tworzyć okresowo lub trwale lustro otwartej wody. 

Występować może także w postaci podmokłej gleby. W zależności od formy jaką 

przyjmie helokren różne są warunki życia i zespoły go zasiedlające, które zróżnicowane 

są także sezonowo. 

 6 



  

Rycina 

 

 

 

1.3 PRZ

 
S

(BOTOS

chruścik

były za

i sudeck

w całoś

wyżyny

1968) o

CZACHO

Trichop

struktur

źródeł (

trichopt

gatunkó

zbierany

i hypok

 

R

 
H
1. Typy źródeł. Zakreskowana ukośnie
strzałką oznaczono kierunek przepły
 L – limnokren. (wg KAJAK 1995). 

EGLĄD DOROBKU DOTYCZĄCEGO CH

iedliska źródliskowe zamieszkuje pona

ANEANU I MALICKY 1978). Jednak stosun

om źródlisk Polski, z których i tak najw

równo źródliska karpackie (RIEDEL 196

ie (MICHEJDA 1954, CZACHOROWSKI 199

ci poświęcone faunie źródeł. Z terenów 

 Krakowsko-Częstochowskiej (CZACHOR

raz  Wyżyny Lubelskiej (BUCZYŃSKI 

ROWSKIEGO (1990) zbierany był w lata

tera, wśród których najliczniejszy był 

a frekwencji oraz podobieństwa faunis

przy pomocy metody Jaccarda i Decamp

erofauny. Natomiast w badaniach BUC

w chruścików. Spośród nich połowa to 

 w roku 1997 i 1998. Pobierano odrę

renalu. Łącznie pobrano 196 prób czerp
L

 
 warstwa trudno przepuszczalna dla wody, 
wu wody; R – reokren, H – helokren, 

RUŚCIKÓW ŹRÓDEŁ 

d 20 % europejskich gatunków chruścików 

kowo niewiele jest publikacji poświęconych 

iększa ilość dotyczy źródeł górskich. Badane 

2, 1966, 1978, SZCZĘSNY 1986, 1990), jak  

1, 1993), lecz z reguły publikacje te nie były 

wyżynnych godne uwagi są prace dotyczące 

OWSKI 1986, 1990, RIEDEL 1972, SZCZĘSNY 

ET AL. 2003 w druku). Materiał do pracy 

ch 1985 i 1987. Stwierdzono 38 taksonów 

Potamophylax nigricornis. Zbadana została 

tyczne w różnych typach hydrologicznych 

sa). Analizowany był także skład gatunkowy 

ZYŃSKIEGO (2003 w druku) stwierdzono18 

taksony specyficzne dla źródeł. Materiał był 

bne próby w różnych miejscach eukrenalu  

akowych, w których stwierdzono 1148 larw  

7 



i poczwarek Trichoptera. W badanych źródłach systematycznie mierzono temperaturę wody, 

pH i przewodnictwo elektryczne. Jednorazowo zmierzono też zawartość tlenu 

rozpuszczonego. 

Znacznie mniej publikacji dotyczy trichopterofauny źródeł terenów nizinnych 

(TOMASZEWSKI 1972, CZACHOROWSKI ET AL. 2000). Praca TOMASZEWSKIEGO opierała się  

w dużej mierze na próbach pobranych ze strumieni odpływowych źródlisk Krajobrazowego 

Rezerwatu Przyrody w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. W zebranym materiale 

wyróżniono 26 gatunków chruścików, w większości form pospolitych. Pozostałe prace 

dotyczące chruścików Polski główny nacisk kładą na cieki, jeziora i drobne zbiorniki wodne. 

Ciekawą inicjatywą jest próba stałego monitoringu polskich źródeł (CZACHOROWSKI, O’SHEA 

1998), będąca praktyczną konsekwencją badań faunistycznych. Celem tego projektu jest 

ochrona flory i fauny źródlisk, inwentaryzacja przyrodnicza źródeł Polski a także 

renaturalizacja niektórych obiektów. 

Jeśli chodzi o region Polski Północno-Wschodniej to jest on poznany dość dobrze pod 

względem trichopterofauny. Stan ten zawdzięczamy licznym publikacjom głównie 

CZACHOROWSKIEGO a także BOTOSANEANU, DEMELA, SZCZEPAŃSKIEJ oraz innych badaczy 

(CZACHOROWSKI 1994). Jednakże tak jak w przypadku całego terenu Polski, dane te dotyczą 

głównie jezior, cieków oraz drobnych zbiorników wodnych. Z Polski Północno-Wschodniej 

opisywane są chruściki źródeł i ich odpływów okolic Drozdowa (CZACHOROWSKI ET AL. 

2000). Podczas badań do publikacji pobrano łącznie 15 prób. 150 złowionych larw 

Trichoptera zaklasyfikowano do 7 gatunków. Materiał pobierany był w zróżnicowanych 

siedliskach od źródlisk po strumienie odpływowe i zastoiska największego strumienia. 

Syntezą wszystkich prac dotyczących trichopterofauny źródeł Polski jest publikacja 

CZACHOROWSKIEGO. (1999). Podstawą tego opracowania były niepublikowane wcześniej 

badania własne autora oraz szeroki przegląd piśmiennictwa dotyczącego poruszanego 

problemu badawczego. Badania prowadzone były w źródłach Łyny, Drwęcy i innych 

niewielkich źródłach Pojezierza Mazurskiego, w kilku źródłach okolic Słupska, w pobliżu 

Jeziora Żarnowieckiego oraz w okolicach Drozdowa pod Łomżą. Wykorzystano także 

chruściki zebrane w źródliskach na Babiej Górze oraz w okolicach Lublina i Kazimierza 

Dolnego. Materiał ten obejmuje łącznie ok. 900 larw i imagines. W badanych źródłach 

Pojezierza Mazurskiego stwierdzono obecność 18 gatunków natomiast w źródłach Pojezierza 

Pomorskiego 12. W helokrenowym źródle koło Drozdowa złowiono cztery gatunki 

Trichoptera. W materiale z okolic Lublina i Kazimierza Dolnego stwierdzono obecność  
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10 gatunków chruścików. W źródliskach Babiej Góry stwierdzono obecność 9 gatunków,  

w tym jednego – Beraea maurus, który nie został wykazany we wcześniejszych badaniach. 

Słabo poznane jest także siedliskowe zróżnicowanie występowania larw. Obecne dane 

pozwalają jedynie na orientacyjną charakterystykę trichopterofauny helokrenów, 

limnokrenów i reokrenów, brakuje natomiast danych ze źródeł o charakterze torfowiskowym  

i astatycznym. Należy dodać, że w niektórych publikacjach informacje dotyczące 

występowania chruścików źródlisk oparte są o imagines, co nie daje pewności pierwotnego 

siedliska występowania larw.  

 

 

1.4 PROBLEM BADAWCZY I CEL PRACY 

 
Uwzględniając stan badań nad chruścikami źródeł, należy podkreślić potrzebę 

inwentaryzacji źródeł niemalże wszystkich regionów Polski, gdyż obecny stan badań należy 

uznać za dalece niewystarczający. Ponieważ tereny źródliskowe północno-wschodniej Polski 

są stosunkowo słabo poznane (mała liczba publikacji na ten temat, brak zestawienia dla 

gatunków chruścików zasiedlających źródliska.), niniejsza praca stanowi przyczynek do 

lepszego poznania specyficznej trichopterofauny siedlisk źródliskowych regionu północno-

wschodniej Polski. 

Do badań wybrano źródliska regionu o zróżnicowanym charakterze. Szczególną 

uwagę poświęcono systemom źródliskowym rzeki Łyny, ze względu na fakt długoletnich 

badań. Dzięki temu zaistniała możliwość zaobserwowania wieloletnich zmian 

trichopterofauny oraz ich porównanie i analiza. Dodatkowo wybrano źródła rzeki Dymer, 

odznaczające się okresowym wysychaniem (astatycznością). Jako materiał do analizy 

wybrano larwy chruścików ograniczając rolę imagines do uzupełnienia danych. 

Celem pracy jest przedstawienie i analiza wyników badań nad chruścikami źródlisk 

okolic Olsztyna, opartych na materiale własnym oraz danych gromadzonych na Katedrze 

Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie. W szczególności poznanie składu 

gatunkowego oraz struktury dominacji chruścików siedlisk źródliskowych regionu. 
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2. MATERIAŁ I METODY 

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 

Badania terenowe prowadzone były w siedliskach źródliskowych miasta Olsztyna oraz 

okolicznych miejscowości położonych na teranie północno-wschodniej Polski (rycina 2). 

Łącznie badaniami objęto 14 miejscowości (tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 2. Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami poboru prób (czarne punkty). 
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Według podziału na regiony fizyczno-geograficzne KONDRACKIEGO (2001) teren objęty 

badaniami położony jest na obszarze czterech makroregionów: Nizinie Staropruskiej, 

Pojezierzu Iławskim, Pojezierzu Mazurskim oraz Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. 

 

 

Tabela 1. Miejscowości w których pobierane były próby. 

Nr  
lokalizacji Miejscowość UTM makroregion dane 

własne 
dane 
inne 

1 Barczewo DE 86 Pojezierze Mazurskie  + 
2 Gamerki Wielkie DE 46 Pojezierze Iławskie  + 
3 Glaznoty DE 23 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie  + 
4 Górowo Iławeckie DF 61 Nizina Staropruska  + 
5 Gutkowo DE 66 Pojezierze Mazurskie  + 
6 Krasnołąka DF 62 Nizina Staropruska  + 
7 Łyna DF 62 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie + + 
8 Naglady DE 55 Pojezierze Mazurskie  + 
9 Olsztyn DE 65 Pojezierze Mazurskie + + 
10 Samolubie DF 80 Nizina Staropruska  + 
11 Wadąg DF 66 Pojezierze Mazurskie  + 
12 Popowa Wola EE 05 Pojezierze Mazurskie +  
13 Wygoda DE 23 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie  + 
14 Lidzbark DE 20 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie  + 

 

 

Nizina Staropruska pod względem klimatycznym jest dzielnicą w której bliskość 

Bałtyku łagodzi kontynentalizm. Polska część regionu obejmuje około 2660 km2 i dzieli się 

na trzy mezoregiony. Na dwóch z nich znajdują się miejsca poboru prób. 

Wzniesienia Górowskie (lokalizacje: Górowo Iławeckie, Krasnołąka) są izolowaną 

wysoczyzną morenową, przekraczającą wysokość 100 m n.p.m. Sąsiadują od zachodu  

z Równiną Warmińską, od południa z równiną Ornecką, od wschodu z Równina Sępopolską, 

od północy zaś obniżają się poza granicą państwa ku nizinie nad dolną Pregołą. 

Równina Sępopolska (lokalizacja: Samolubie) przedstawia rozległą nieckę wznosząca się na 

obrzeżu do 80-100 m n.p.m. i obniżającą się ku środkowi do 40-50 m n.p.m. Graniczy od 

zachodu ze Wzniesieniami Górowskimi, od południa z pojezierzami Olsztyńskim  

i Mrągowskim, od wschodu z Krainą  Wielkich Jezior Mazurskich i Kraina Węgorapy. Na 

północy, poza granicą państwa przechodzi w równinę nad Pregołą. W granicach Polski 

zajmuje powierzchnię około 1 160 km2 
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 Pojezierze Iławskie (lokalizacja: Gamerki Wielkie) jest symetrycznym 

odpowiednikiem Pojezierza Wschodniopomorskiego, do którego było poprzednio zaliczane  

(z indeksem 314.53), jednakże dzieli je Dolina Dolnej Wisły, traktowana jako odrębny 

makroregion. Wysokości nad poziom morza wzrastają w kierunku północno-wschodnim od 

50-60 m na krawędzi doliny Wisły do 140 m. Region obejmuje powierzchnię 4230 km2. 

Podziału na mezoregiony nie przeprowadzono. 

 Pojezierze Mazurskie posiada klimat chłodniejszy niż Pojezierza 

Południowobałtyckie na zachodzie, Nizina Staropruska na północy i niziny mazowieckie na 

południu. Jest on zróżnicowany w zależności od ukształtowania powierzchni terenu, 

sąsiedztwa zbiorników wodnych i występowania lasów. Kulminacyjne wzniesienia 

przekraczają 300 m n.p.m., a zwierciadła większych jezior znajdują się na wysokości od 90 

do 120 m. Region ten zajmuje powierzchnię około 13 180 km2 i dzieli się na  

7 mezoregionów. Miejsca poboru prób znajdują się na dwóch z nich. 

Pojezierze Olsztyńskie (lokalizacje: Barczewo, Gutkowo, Naglady, Olsztyn, Wadąg) jest 

zachodnią częścią Pojezierza Mazurskiego, odpowiadającą w fazie poznańskiej i pomorskiej 

zlodowacenia wiślańskiego lobowi lodowca skandynawskiego, którego etapy recesji zaznacza 

7 koncentrycznych łuków moren czołowych. Pojezierze Olsztyńskie od północy sąsiaduje  

z równiną Ornecką, wzniesieniami Górowskimi i Równiną Sępopolską, od wschodu  

z Pojezierzem Mrągowskim, od południa z Równiną Mazurską i Garbem Lubawskim, od 

zachodu z Pojezierzem Iławskim i zajmuje powierzchnię około 3820 km2. Największą rzeką 

Pojezierza Olsztyńskiego jest Łyna o długości 289 km, która wpada do Pregoły poza 

granicami Polski. 

Pojezierze Mrągowskie (lokalizacja: Popowa Wola ) obejmuje środkową część Pojezierza 

Mazurskiego pomiędzy Pojezierzem Olsztyńskim na Zachodzie a Krainą Wielkich Jezior 

Mazurskich na wschodzie. Na północy graniczy z równiną Sępopolską, na południu  

z Równiną Mazurską i jest wyższe od regionów przyległych, przekraczając w wielu miejscach 

wysokość 200 m n.p.m. (najwyższy punkt 221 m).Region ten zajmuje powierzchnię około 

1830 km2. 

 Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie leży na wschód od doliny Wisły po obu 

stronach jej dopływu Drwęcy. Wzniesienia morenowe tylko w kilku miejscach przekraczają 

wysokość 150 m n.p.m., ale na północo-wschodzie Garb Lubawski wznosi się ponad 200 m, 

osiągając w najwyższym punkcie 312 m (Dylewska Góra). Ma to swoje odbicie  

w stosunkach klimatycznych. Średnie temperatury na tych wzniesieniach są niższe około 1°C, 

natomiast opady atmosferyczne, w porównaniu z otoczeniem, większe o mniej więcej 50 mm 
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w ciągu roku. Region obejmuje około 86 000 km2 i składa się z 6 mezoregionów. Badania 

prowadzone były na terenie jednego z nich. 

Garb Lubawski (lokalizacje: Glaznoty, Łyna, Wygoda, Lidzbark) różni się wyraźnie od 

regionów sąsiednich znaczną wartością bezwzględną i wysokościami względnymi 

przekraczającymi miejscami 100 m. Sąsiaduje od północnego wschodu z Pojezierzem 

Olsztyńskim, od zachodu granicę stanowi Dolina Drwęcy, od południa graniczy  

z Pojezierzem Dobrzyńskim i Równiną Urszulewską. Region obejmuje powierzchnię  

1920 km2 (KONDRACKI 2001). 
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Rycina 3. Mapa północno-wschodniej Polski z za
i indeksami cyfrowymi mezoregionów fizyczno-g
zaznaczono poszczególne miejsca poboru prób (oznacz
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2.2 CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSC POBORU PRÓB 

2.2.1 Rezerwat Krajobrazowy „Źródła rzeki Łyny” 

Rezerwat krajobrazowo-geomorfologiczny „Źródła rzeki Łyny” im. Prof. Romana 

Kobendzy położony jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 15 km na północ 

od Nidzicy. Utworzony został w 1950 r. dla zachowania całokształtu procesów wstecznej 

erozji źródliskowej, zjawiska rzadkiego na nizinach. Obejmuje obszar o powierzchni 121 ha. 

Występujące na tym terenie liczne systemy źródeł powodują podmywanie polodowcowych 

piasków stropowych położonych na tłustych iłach mioceńskich (wypiętrzonych do  

175 m n.p.m.), które stanowią nieprzepuszczalna warstwę zatrzymującą wody. W wyniku 

postępującej erozji wstecznej tworzą się prawie pionowo opadające ściany o wysokości  

ok. 20 m porośnięte na szczycie lasem sosnowym. Na dnie obszernego zagłębienia, zwanego 

cyrkiem, zbierają się wody spływające cienką warstwą po łagodnie pochylonej powierzchni 

iłów. Następnie tworzą one strumyk, który kaskadami spada ku niżej leżącemu, silnie 

wciętemu wąwozowi. Cyrki tworzą się zarówno z lewej jak i z prawej strony doliny. Źródła 

cofając się niszczą starą, szeroką, dziś całkiem suchą dolinę, z której w okresie topnienia 

lodowca wody odpływały w kierunku południowym (dolina ta wyraźnie zaznacza się na 

południowy-wschód od wsi Łyny). Po ustąpieniu lądolodu i powstałych z niego wód rzeka 

utorowała sobie drogę w kierunku północnym. Znaczna część rezerwatu porośnięta jest lasem 

mieszanym w wieku 80-100 lat. Podstawowym zespołem roślinnym jest łęg jesionowo-

olszowy, który zajmuje powierzchnie prawie 70 ha. Występuje on na dnie cyrków erozyjnych 

i w dolinie aluwialnej, którą płyną liczne strumienie dające początek Łynie. Na wysepkach 

piasków wśród wód płynących rosną trawy i turzyce, w wąwozie zaś lepiężnik kutnerowaty. 

Ważnym elementem charakterystyki środowiskowej rezerwatu są stosunki mikroklimatyczne. 

Duże ilości wód źródlanych o niskiej temperaturze, obniżenie i zalesienie terenu powoduje 

utrzymywanie się temperatur latem niższych, zimą natomiast wyższych niż w terenie 

otaczającym. W rezerwacie można spotkać wszystkie typy źródeł, ale najwięcej znajduje się 

tu helokrenów. Specyficzne warunki hydrograficzne i mikroklimatyczne, a zwłaszcza stała, 

niska temperatura sprzyjają występowaniu zwierząt związanych z wodami zimnymi, dobrze 

natlenionymi. W tej grupie szczególne znaczenie maja te gatunki, które uznawano niegdyś za 

górskie, obecnie raczej za północno-górskie. 
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Badania własne prowadzone były w czerwcu 2001 r., czerwcu 2002 r. oraz  

w październiku 2002 r. Dane uzupełniające gromadzone były przez pracowników  

i magistrantów Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie na przestrzeni 20 

lat (1982-2002). 

 

 

 
 

Rycina 4. Szkic sytuacyjny przedstawiający rozmieszczenie źródlisk na terenie Rezerwatu 

Krajobrazowego „Źródła rzeki Łyny”. 
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Fotografia 1. Helokren. 
 

 

 
 
Fotografia 2. Helokren położony na zboczu. 
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Fotografia 3. Wodospad na strumyku odprowadzającym wody z helokrenu. 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografia 4. Strumień zbiorczy. 
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2.2.2 Siedliska źródliskowe położone w Lesie Miejskim w Olsztynie 

Las Miejski w Olsztynie położony jest w północnej części miasta. W skali całego 

kraju jest to jeden z największych terenów leśnych położonych w miejskich granicach 

administracyjnych. Obecnie przez Las Miejski prowadzi 5 szlaków turystycznych 

oznakowanych kolorem czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i zielonym. 

Siedliska źródliskowe położone na terenie Lasu Miejskiego są niewielkich rozmiarów. 

Mają one charakter bagienno-torfowiskowy a główny typ źródliska to helokren. W pobliżu 

znajduje się częściowo zmeliorowane torfowisko. 

Próby w ramach badań własnych pobierane były w maju 2001 r. W październiku  

2003 r. badane źródliska były całkowicie wyschnięte. 

 

 
 

Rycina 5. Mapa przedstawiająca usytuowanie Lasu Miejskiego w Olsztynie (czerwonym 

okręgiem zaznaczono orientacyjnie miejsce usytuowania źródlisk). 
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2.2.3 Tereny źródliskowe rzeki Dymer 

Tereny Źródliskowe rzeki Dymer mają swoją lokalizację na terenie Dymerskich Łąk. 

Jest to obszar dawniejszego jeziora, teraz łąki pomiędzy wsiami Dymer, Labuszewo  

i Popowa Wola. Dymerskie Łaki a także łąki po dawnych jeziorach Szczepankowskim, Giślu, 

Czarnym, Płocicznie, i Kałoju odwadnia tzw. Dymerski Kanał będący górnym biegiem 

strumyka Dymer. W swym dalszym biegu rzeka Dymer przyjmuje drobne cieki wodne  

z otaczającego obszaru oraz niewielki dopływ z jeziora Jełmuń zwany Bredynką, przepływa 

przez Biskupiec, jezioro Kraks i uchodzi do jeziora Dadaj w pobliżu wsi Kojtryny. 

Próby pobrane zostały w kwietniu 2002 r. W przybliżeniu od końca maja do 

października tereny źródliskowe były całkowicie wyschnięte. Na jesieni (miesiące 

październik – listopad), po obfitych opadach deszczu mimo obecności wody na tym terenie  

w pobieranych próbach nie stwierdzono larw chruścików (przy występowaniu innych 

organizmów makrozoobentosowych np. skorupiaka - ośliczki wodnej). 

 

 
 

Rycina 6. Mapa Łąk Dymerskich (czerwonymi punktami zaznaczono stanowiska poboru 

prób). 
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Fotografia 5. Początkowy odcinek Kanału Dymerskiego. 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 6. Widok ogólny na Łąki Dymerskie. 
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2.3 METODY ZBIORU MATERIAŁU 

W niniejszej pracy wykorzystano materiał własny zebrany w siedliskach źródliskowych 

Olsztyna (Las Miejski), rezerwacie krajobrazowym Źródła Rzeki Łyny oraz z terenów 

źródliskowych rzeki Dymer (gmina Biskupiec). Podczas badań własnych pobrano 30 prób. 

Dla uzupełnienia oraz możliwości zestawienia i porównania wykorzystano dane zebrane 

przez pracowników oraz magistrantów Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska  

UWM w Olsztynie. Łącznie w badaniach uwzględniono 66 źródlisk (stanowiska) 

zlokalizowanych w 14 miejscowościach (rycina 2 i 3, tabela 1). 

Larwy Trichoptera łowiono za pomocą czerpaka hydrobiologicznego o trójkątnej 

obręczy. Materiał przebierano na miejscu w terenie na białej kuwecie, a następnie 

przenoszono do plastikowych pojemników opatrzonych etykietą zawierającą datę połowu  

i opis stanowiska. Próby konserwowano w 70% roztworze alkoholu etylenowego. Oprócz 

czerpakowania stosowano także łowienie „na upatrzonego” za pomocą pęsety. Imagines 

łowiono siatką entomologiczną w pobliżu badanych źródlisk.  

Larwy oraz imagines oznaczano w pracowni pod binokularem przy pomocy dostępnych 

kluczy i atlasów (EDINGTON I HILDREW 1981, MALICKY 1983, WALLACE ET AL. 1990, 

WARINGER I GRAF 1997). Układ systematyczny przyjęto za CZACHOROWSKIM (2002) Całość 

materiału będącego podstawą pracy znajduje się w zbiorach Katedry Ekologii i Ochrony 

Środowiska UWM w Olsztynie. 

 

 

2.4 ZAWARTOŚĆ MATERIAŁU 

Analizowany materiał obejmuje łącznie 2220 osobników chruścików (2061 larw,  

41 imagines i 118 domków) należących do 40 taksonów w tym 29 pewnie oznaczonych do 

gatunku. Materiał własny włączony do analizy stanowi 469 osobników chruścików (387 larw,  

6 imagines, 64 domków oraz 12 poczwarek), które należą do 27 taksonów, wśród których  

21 oznaczono do gatunku. 
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2.5 METODY ANALIZY MATERIAŁU I METODY STATYSTYCZNE 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

 

%100
N
nDi =

 

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

n – liczebność i-tego gatunku, 

N – łączna liczebność wszystkich gatunków. 
 

Klasy dominacji przyjęto za BIESIADKĄ I KOWALIKIEM (1980) dostosowane do 

bezkręgowców wodnych i ich liczebności: 

Eudominanci - gatunki o liczebności powyżej 10%, 

Dominanci - gatunki o liczebności 5,01 – 10%, 

Subdominanci - gatunki o liczebności 2,01 – 5%, 

Recedenci - gatunki o liczebności mniejszej niż 2%. 

 

 

Frekwencję na stanowiskach (Fs) obliczono według wzoru: 

 

%100
S
sFi =

 

 

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku  

s - liczba stanowisk, na których dany gatunek występuje, 

S - liczba wszystkich stanowisk. 

 

Podobieństwa faunistyczne gatunków i stanowisk zostały wyliczone przy 

wykorzystaniu programu BioDiversity Professional. Uwzględniono formułą jakościową 

Jaccarda oraz ilościową wg zmodyfikowanej formuły Sorensa, znanej jako formuła  

Bray-Curtisa. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci dendrytów. 
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3. WYNIKI 

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CHRUŚCIKÓW BADANYCH ŹRÓDEŁ OLSZTYNA 

I OKOLIC 

 

W zebranym materiale wyróżniono 40 taksonów, w tym 29 pewnie oznaczonych 

gatunków (tabela 2). Łącznie zebrano 2220 osobników chruścików (2061 larw, 41 imagines  

i 118 domków). Trichopterofauna zbierana była na 66 stanowiskach. 

Zebrane okazy należały do 9 rodzin. Najwięcej gatunków należało do rodziny 

Limnephilidae - 24 taksony (16 pewnie oznaczonych gatunków). Pozostałe rodziny 

reprezentowało od jednego (Lepidostomatidae, Sericostomatidae) do pięciu (Beraeidae) 

taksonów (tabela 2). 

W materiale który został zebrany wystąpiły wszystkie klasy dominacji (rycina 7). 

Najliczniej reprezentowani byli eudominanci (68% zebranych okazów). Do eudominantów 

zaliczono trzy gatunki, były to: Chaetopteryx villosa, Sericostoma personatum oraz 

Limnephilus auricula. W kolejnej klasie – dominantów wystąpił jeden gatunek, a mianowicie 

Potamophylax nigricornis. Klasę subdominantów reprezentuje 6 gatunków: Limnephilus 

griseus, Silo pallipes, Beraeodes minutus, Ironoquia dubia, Chaetopteryx sp. i Plectrocnemia 

conspersa. Pozostałe 34 taksony należały do klasy recedentów, stanowiącej 10 % zebranego 

materiału. 

Najwyższą frekwencją na stanowiskach odznaczały się gatunki Chaetopteryx villosa 

(42,2%), Sericostoma personatum (35,9%) oraz Plectrocnemia conspersa (31,3%). Dwa 

pierwsze to eudominanty, trzeci to subdominant. Tak więc częstość występowania 

(pospolitość) nie zawsze związana była z liczebnością gatunku.  
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) źródeł Olsztyna i okolic, 
 N – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – liczba stanowisk na których 
stwierdzono takson, F – frekwencja w procentach. 
 

Lp. Gatunek N D S F 
 Rodzina: Rhyacophilidae  

1. Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 17 0,77 10 15,6 
- Rhyacophila sp. 4 0,18 2 3,1 
 Rodzina: Polycentropodidae  

2. Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) 1 0,05 1 1,6 
3. Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) 49 2,21 20 31,3 
 Rodzina: Phryganeidae  

4. Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1767) 1 0,05 1 1,6 
5. Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) 1 0,05 1 1,6 
6. Trichostegia minor (Curtis, 1834) 2 0,09 2 3,1 
 Rodzina: Goeridae  

7. Lithax obscurus (Hagen, 1859) 1 0,05 1 1,6 
8. Silo pallipes (Fabricius, 1781) 61 2,75 7 10,9 
- Goeridae indet. 6 0,27 4 6,3 
 Rodzina: Lepidostomatidae  

9. Crunoecia irrorata (Curtis, 1834) 3 0,14 3 4,7 
 Rodzina: Limnephilidae  

10. Ironoquia dubia (Stephens, 1837) 55 2,48 5 7,8 
11. Anabolia brevipennis (Curtis, 1834) 3 0,14 1 1,6 
- Anabolia sp. laevis? 29 1,31 3 4,7 

12. Grammotaulius nitidus (Mueller, 1764) 4 0,18 2 3,1 
13. Glyphothaelius pellucidus (Retzius, 1783) 6 0,27 3 4,7 
14. Limnephilus auricula Curtis, 1834 234 10,54 4 6,3 
15. Limnephilus binotatus Curtis, 1834 2 0,09 1 1,6 
16. Limnephilus extricatus McLachlan, 1865 6 0,27 1 1,6 
17. Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 13 0,59 4 6,3 
18. Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) 67 3,02 2 3,1 
19. Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834) 1 0,05 1 1,6 
- Limnephilus ignavus-auricula 4 0,18 1 1,6 

20. Limnephilus stigma Curtis, 1834 37 1,67 5 7,8 
- Limnephilus spp. 21 0,95 10 15,6 

21. Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1789) 1010 45,50 27 42,2 
- Chaetopteryx sp. 52 2,34 10 15,6 

22. Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 8 0,36 4 6,3 
- Micropterna sp. 2 0,09 2 3,1 

23. Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) 150 6,76 16 25,0 
- Potamophylax sp. 15 0,68 4 6,3 

24. Halesus tesselatus (Rambur, 1842) 1 0,05 1 1,6 
- Halesus sp. 2 0,09 2 3,1 

25. Parachiona picicornis (Pictet, 1834) 4 0,18 3 4,7 
- Limnephilidae indet. 3 0,14 1 1,6 
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 Rodzina: Sericostomatidae  
23. Sericostoma personatum (Spence, 1826) 267 12,03 23 35,9 

 Rodzina: Beraeidae  
24. Beraea maurus (Curtis, 1834) 2 0,09 1 1,6 
25. Beraea pullata (Curtis,1834) 9 0,41 2 3,1 
26. Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761) 60 2,70 1 1,6 
- Beraeidae sp. 3 0,14 2 3,1 

27. Ernodes vicinus (Mcachlan,1879) 1 0,05 1 1,6 
 Rodzina: Leptoceridae  

28. Triaenodes bicolor (Curtis,1834) 2 0,09 1 1,6 
29. Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 1 0,05 1 1,6 

2220  
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Rycina 7. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) źródeł Olsztyna i okolic. 
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Aby ocenić podobieństwo badanych gatunków chruścików oraz podobieństwo 

badanych stanowisk użyto programu komputerowego BioDiversity Professional. Przy 

obliczeniach wykorzystano formułę jakościową Jaccarda oraz ilościową Bray-Curtisa. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci dendrytów.  

W celu dokładniejszego poznania jak kształtują się zgrupowania chruścików na 

badanym terenie policzono współwystępowania korzystając z formuły ilościowej Bray-

Curtisa uwzględniającej liczbę osobników Trichoptera. Jak można zauważyć na dendrycie 

(rycina 8) na poziomie ok. 7 % wyodrębniają się dwa duże bloki podobieństw (A i B), trzeci 

blok (C) stanowią gatunki o 0 % podobieństwie do reszty gatunków. Pierwszy blok składa się 

z typowych krenofili strumieniowych oraz krenobiontów charakterystycznych dla źródeł 

śródleśnych. W tej grupie największym podobieństwem na poziomie ok. 66 % charakteryzują 

się gatunki Triaenodes bicolor i Athripsodes aterrimus. Jednocześnie są one najmniej 

podobne do reszty gatunków z tego bloku. Trochę mniejszym podobieństwem (ok. 53 %) 

odznaczają się gatunki Sericostoma personatum i Potamophylax nigricornis do nich dołącza 

na poziomie 38 % Chaetopteryx villosa. Podobieństwo ok. 53 % charakteryzuje również 

gatunki Beraeodes minutus i Anabolia sp. laevis?. Na nieco niższym poziomie podobieństwa 

(40 %) znajdują się Crunoecia irrorata i Beraea maurus, do których na pozoimie ok. 28 % 

dołącza Parachiona picicornis (wszystkie te gatunki są typowymi krenobiontami). 

Drugi główny blok składa się przeważnie z gatunków charakterystycznych dla wód 

dystroficznych oraz wód okresowo wysychających (Ironoquia dubia i Micropterna lateralis). 

W omawianym bloku można zauważyć największe podobieństwo rzędu 85 % pomiędzy 

gatunkami Gramotaulius nitidus i Anabolia brevipennis. Do nich na poziomie 50 % dołącza 

Oligitricha striata. Drugim co do wielkości podobieństwem odznacza się Trichostegia minor  

i Holocentropus stagnalis. Te dwa gatunki są podobne tylko w ok. 10 % do reszty gatunków  

z tego bloku.  
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Rycina 8. D

 

endryt współwystępowania gatunk
 

C 

A 

B

ów chruścików (Trichoptera), formuła ilościowa. 
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Porównywane były również podobieństwa pomiędzy stanowiskami  

w miejscowościach gdzie pobierane były analizowane próby. Do tego celu wykorzystano 

zarówno metodę jakościową Jaccarda jak i ilościowa Bray-Curtisa. W ujęciu jakościowym 

(rycina 9) daje się wyróżnić dwa odrębne bloki (A i B) których podobieństwo rysuje się na 

poziomie ok. 18 %. Najbardziej podobne pod względem trichopterofauny w oparciu o całą 

badaną faunę były stanowiska: Naglady i Barczewo, bo aż w 100 procentach. Do nich na 

poziomie podobieństwa rzędu 50% dołącza miejscowość Samolubie. Do wspomnianych 

trzech stanowisk na poziomie ok. 32 % dołączają miejscowości: Gamerki Wielkie i Lidzbark. 

Najmniejszym podobieństwem badanej fauny w danym ujęciu cechowały się stanowiska  

w miejscowościach Krasnołąka i Łyna. W ujęciu ilościowym (rycina 10) sytuacja 

podobieństw kształtuje się trochę inaczej. Nie ma w tym przypadku podziału na dwa wyraźnie 

odznaczające się bloki podobieństw, natomiast daje się zauważyć gradacja podobieństw (od 

10 % do ok. 66 %). Największym podobieństwem grupującym się na poziomie ok. 66 % 

charakteryzowały się miejscowości Samolubie i Barczewo do których na niższym poziomie 

rzędu 50 % dołącza Lidzbark. Tak jak w poprzedniej metodzie stanowiska Krasnołąka i Łyna 

są najbardziej odrębne w porównaniu z resztą badanych miejscowości. W obydwu 

porównywanych metodach daje się zauważyć że miejscowości Gamerki Wielkie, Lidzbark, 

Samolubie oraz Barczewo grupują się we wspólnych blokach podobieństw. 

Dla pełniejszego zobrazowania podobieństw przeprowadzono analizę podobieństw 

poszczególnych stanowisk na których pobierane były próby. W metodzie jakościowej 

Jaccarda (rycina 11) daje się zauważyć wyraźnie rysujący się blok podobieństw (A). Należą 

do niego głównie stanowiska z terenów źródliskowych rzeki Łyny (stanowiska 1 –33), co 

potwierdza odrębność trichopterofauny na tym terenie. Godne uwagi jest także, to że 

stanowiska ze źródeł rzeki Dymer (55 – 58) omawiane bardziej szczegółowo w jednym  

z kolejnych podrozdziałów grupują się razem. Najmniejszym podobieństwem charakteryzują 

się stanowiska 45,59 i 61 mające swoja lokalizację w miejscowościach: Lidzbark, Samolubie 

i Wadąg. Wspomniane lokalizacje w analizie podobieństw miejscowości znajdowały się we 

wspólnym bloku podobieństw zarówno w metodzie jakościowej jak i ilościowej. W metodzie 

ilościowej Bray-Curtisa (rycina 12) podobieństwa mają podobny charakter tzn. omawiane 

wyżej stanowiska grupują się podobnie. Różnica pomiędzy metodą jakościową  

a ilościową zaznacza się w kształcie dendrytu. Przy metodzie Bray-Curtisa daje się zauważyć 

wyraźną gradację w podobieństwach pomiędzy stanowiskami zawierającą się  

od 0 do ok. 92 %. 
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Rycina 9. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy miejscowościami w których pobierane były próby, formuła jakościowa. 
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Rycina 10. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy miejscowościami w których pobierane były próby, formuła ilościowa. 
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Rycina 11. Dendryt podobień

 

 

A 

stw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, formuła jakościowa. 
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Rycina 12. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, formuła ilościowa. 
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3.2 REZERWAT KRAJOBRAZOWY „ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY” 

W materiale zebranym na przestrzeni 20 lat (1982 – 2002r.) stwierdzono 22 taksony, 

w tym 13 spośród nich oznaczono pewnie do rangi gatunku (tabela 3). Złowiono łącznie 1677 

okazów (1543 larw, 34 imagines i 100 domków). Chruściki zbierane były na  

33 stanowiskach. 

Stwierdzone gatunki należały do 8 rodzin (tabela 3). Najliczniej reprezentowana 

rodzina to Limnephilidae do której należy 11 zebranych w tym terenie taksonów (4 pewnie 

oznaczone gatunki). Najmniej liczne rodziny to Polycentropodidae Lepidostomatidae 

Sericostomatidae  na które przypada po jednym gatunku. Pozostałe rodziny reprezentowane 

były przez dwa taksony każda. 

 

 

 

 

Tabela 3. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) Rezerwatu Krajobrazowego 

„Źródła rzeki Łyny”, N – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – liczba 

stanowisk na których stwierdzono takson, F – frekwencja na stanowiskach w procentach. 

Lp. Gatunek N D S F 
 Rodzina: Rhyacophilidae  

1. Rhyacophila fasciata 16 0,95 9 27,27 
- Rhyacophila sp. 4 0,24 3 9,09 
 Rodzina: Polycentropodidae  

2. Plectrocnemia conspersa 31 1,85 14 42,42 
 Rodzina: Goeridae  

3. Silo pallipes 61 3,64 7 21,21 
- Goeride indet. 6 0,36 4 12,12 
 Rodzina: Lepidostomatidae  

4. Crunoecia irrorata 3 0,18 3 9,09 
 Rodzina: Limnephilidae  
- Anabolia sp. laevis? 29 1,73 5 15,15 
- Limnephilus ingavus-auricula 4 0,24 1 3,03 
- Limnephilus spp. 17 1,01 8 24,24 
5. Chaetopteryx villosa 1010 60,23 26 78,79 
- Chaetopteryx sp. 7 0,42 3 9,09 
- Micropterna sp. 1 0,06 1 3,03 
6. Potamophylax nigricornis 146 8,71 17 51,52 
- Potamophylax sp. 8 0,48 2 6,06 
7. Halesus tesselatus 1 0,06 1 3,03 
- Halesus sp. 2 0,12 2 6,06 
8. Parachiona picicornis 2 0,12 1 3,03 
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 Rodzina: Sericostomatidae  
9. Sericostoma personatum 264 15,74 28 84,85 
 Rodzina: Beraeidae  

10. Beraea maurus 2 0,12 1 3,03 
11. Beraeodes minutus 60 3,58 3 9,09 

 Rodzina: Leptoceridae  
12. Triaenodes bicolor 2 0,12 1 3,03 
13. Athripsodes aterrimus 1 0,06 1 3,03 

 1677  
 

 

 

Dla ogólnej oceny trichopterofauny wyliczono dominację. W źródłach Łyny 

gatunkami najliczniejszymi były: Chaetopteryx villosa i Sericostoma personatum należące do 

klasy eudominantów. Klasa dominantów reprezentowana była przez jeden gatunek - 

Potamophylax nigricornis, zaś klasa subdominantów przez dwa gatunki - Beraeodes minutus  

i Silo pallipes. Pozostałe 17 taksonów to recedenci. Gatunki o najwyższej frekwencji na 

stanowiskach to: Sericostoma personatum (84,8%), Chaetopteryx villosa (78,8%) oraz 

Potamophylax nigricornis (51,5%). 
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Rycina 13. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) źródeł rzeki Łyny. 

 

  

 34 



W porównaniu do ogólnej charakterystyki zebranego materiału, w źródliskach rzeki 

Łyny większy był procentowy udział eudominantów (o 8%) a przy tym liczba gatunków była 

mniejsza o jeden. Gatunki będące eudominantami w źródłach Łyny były nimi także w całości 

materiału. Dominantów było o 2% więcej natomiast procentowy udział subdominantów był 

mniejszy o 8%. W materiale ze źródlisk Łyny recedentów było mniej o 2%. 

Podobnie jak w ogólnej charakterystyce w źródłach Łyny także najliczniejszą  

w gatunki była rodzina Limnephilidae. Natomiast liczba stwierdzonych gatunków jest 

mniejsza, 22 taksony w porównaniu z 40 (13 pewnie oznaczonych do gatunku w porównaniu 

z 22).  

 

By stwierdzić wieloletnie zmiany w faunie chruścików źródeł rzeki Łyny oraz móc 

poddać je analizie i porównaniu, policzono dominację oraz frekwencję w trzech przedziałach 

czasowych: 1982-82, 1984-91 i 1996-2002 (tabela 4). 

W okresie 1982-83 stwierdzono 1096 osobników chruścików należących do  

13 taksonów. Struktura dominacji przedstawiała się następująco: do eudominantów zaliczono  

dwa gatunki - Chaetopteryx villosa i Sericostoma personatum. Dominantem był Beraeodes 

minutus. W klasie subdominantów wyróżniono dwa gatunki - Potamophylax nigricornis oraz 

Anabolia sp. laevis?. Klasa recedentów reprezentowana była przez pozostałe 8 taksonów. 

Gatunkami o najwyższej frekwencji na stanowiskach były: Chaetopteryx villosa, (83,3%) 

Sericostoma personatum (58,3%) i Potamophylax nigricornis (41,7%). 

W kolejnym przedziale czasowym 1984-91 wykazano 120 osobników Trichoptera, 

które należały do 9 taksonów. Eudominantami były trzy gatunki Chaetopteryx villosa, 

Beraeodes minutus i Potamophylax nigricornis. Klasę dominantów tworzyły Limnephilus 

spp. Anabolia sp. laevis? i Sericostoma personatum. Klasy subdominantów nie stwierdzono,  

a pozostałe trzy taksony zaliczono do klasy recedentów. Najwyższą frekwencje na 

stanowiskach wykazały Chaetopteryx villosa (54,5%), Potamophylax nigricornis (36,4%) 

oraz Sericostoma personatum (36,4%). 

W ostatnim okresie badań 1996-2002 zebrano 461 osobników chruścików, które były 

przedstawicielami 17 taksonów. Wykazano cztery gatunki należące do klasy eudominantów: 

Chaetopteryx villosa, Sericostoma personatum, Potamophylax nigricornis oraz Silo pallipes. 

Nie zaobserwowano klasy dominantów. Do klasy subdominantów zaliczono dwa gatunki 

Plectrocnemia conspersa i Rhyacophila fasciata. 11 pozostałych taksonów należało do klasy 

recedentów. W tym przedziale czasowym najwyższą frekwencja na stanowiskach odznaczały 

 35 



się następujące gatunki Sericostoma personatum (75%), Chaetopteryx villosa (68,7%),  

a także Potamophylax nigricornis (43,7%) i Rhyacophila fasciata (43,7%). 

Jak widać na rycinie 13 wzajemne stosunki procentowe poszczególnych klas 

dominacji różnią się między sobą w analizowanych przedziałach czasowych. Najbardziej 

zbliżony do siebie jest procentowy udział eudominantów (87 % w okresach 1982-83 

 i 1996-2002 oraz 73 % w okresie 1984-91). Najbardziej zróżnicowaną pod względem 

procentowym była klasa dominantów. W okresie 1982-83 wynosiła ona zaledwie  

3 %, podczas gdy już w latach 1984-91 wzrosła do 23 %. W ostatnim przedziale czasowym 

omawiana klasa nie wystąpiła. Klasa subdominantów w latach 1982-91 i 1996-2002 osiągnęła 

podobny poziom (odpowiednio 6 % i 5%), natomiast w okresie 1984-91 nie wystąpiła. 

Ostatnia klasa – recedentów kształtowała się stabilnie w latach 1982-83 i 1984-91 wynosząc 

w każdym z tych okresów po 4 %. Uległa ona zwiększeniu w ostatnim przedziale czasowym 

dwukrotnie, osiągając poziom 8 %. 

 Różnice które wystąpiły w opisywanych strukturach dominacji w poszczególnych 

przedziałach czasowych wynikać mogą z faktu, iż dane na których opiera się analiza zbierane 

były na przestrzeni wielu lat przez różnych badaczy. Nie istnieje standaryzacja pobierania 

prób faunistycznych, tak więc nie można wykluczyć błędu spowodowanego poprzez różne 

sposoby zbierania materiału. Jakkolwiek czynnik ludzki może mieć niewielki wpływ na 

prezentowane wyniki to nie wydaje się, iż jest on istotny dla wyników analizy. Przedstawione 

wynika wskazują na wieloletnie zmiany w stosunkach ilościowych (dominacji) 

poszczególnych gatunków. Możliwe, że wynika to z fluktuacji powiązanych z warunkami 

klimatycznymi. Inna przyczyną może być zmienność struktury dominacji wynikająca  

z przyczyn demograficznych.  
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1982-83   1984-91 1996-2002Lp. Gatunek 
L         D S F L D S F L D S F

- Anabolia sp. laevis? 15 1,44         1 4,17 9 7,5 1 9,09 5 1,09 2 12,50
1. Athripsodes aterrimus            1 0,22 1 6,25
2. Beraea maurus            2 0,44 1 6,25
3. Beraeodes minutus 37 3,54          1 4,17 23 19,17 1 9,09
- Chaetopteryx sp.             7 1,53 3 18,75
4. Chaetopteryx villosa 800 76,63         20 83,33 51 42,50 6 54,55 159 34,20 11 68,75
5. Crunoecia irrorata 1 0,10          1 4,17 2 0,44 2 12,50
- Goeride            6 1,31 4 25,00
-             Halesus sp. 2 0,19 2 8,33
6. Halesus tesselatus            1 0,22 1 6,25
- Limnephilus ingavus-auricula            4 0,38 1 4,17
-           Limnephilus spp. 6 0,57 5 20,83 11 9,17 3 27,27
- Micropterna sp.             1 0,22 1 6,25
7. Parachiona picicornis     2 1,67       1 9,09
8. Plectrocnemia conspersa 16 1,53         6 25,00 1 0,83 1 9,09 14 3,05 5 31,25
9. Potamophylax nigricornis 48 4,41         10 41,67 14 11,67 14 36,36 84 18,30 7 43,75
- Potamophylax sp.             8 1,74 2 12,50

10. Rhyacophila fasciata 3 0,29         1 4,17 2 1,67 2 18,18 11 2,40 7 43,75
- Rhyacophila sp. 1 0,10          1 4,17 3 0,65 2 12,50

11. Sericostoma personatum 155 14,75         14 58,33 7 5,83 4 36,36 102 22,22 12 75,00
12. Silo pallipes 8 0,77          4 16,67 53 11,55 4 25,00
13. Triaenodes bicolor            2 0,44 1 6,25

 1044  120  459  

Tab. 4. Wieloletnie zmiany w strukturze ilościowej i jakościowej chruścików (Trichoptera) Rezerwatu Krajobrazowego „Źródła rzeki Łyny”,
N – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – liczba stanowisk na których stwierdzono takson, F – frekwencja w procentach. 
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Lata 1983-83
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Rycina 14. Wykresy przedstawiające zmienność struktury dominacji w źródliskach rzeki 

Łyny w badanych przedziałach czasowych. 
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3.2 TERENY ŹRÓDLISKOWE RZEKI DYMER 

W materiale wyróżnić można 7 taksonów, (w tym 5 pewnie oznaczonych do gatunku) 

(tabela 5.). Materiał dowodowy stanowi 73 okazy chruścików (wyłącznie larwy). Okazy 

Trichoptera łowiono na 4 stanowiskach.  

Zebrane chruściki należą do dwóch rodzin: Limnephilidae i Phryganeidae, przy czym 

rodzina Limnephilidae jest najliczniej reprezentowana – 6 taksonów (4 pewnie oznaczone 

gatunki). Do rodziny Phryganeidae należy tylko jeden złowiony gatunek - Oligostomis 

reticulata. 

Najliczniej  reprezentowany był gatunek Ironoquia dubia, zaliczany do klasy 

eudominantów. W klasie dominantów znalazł się Limnephilus flavicornis. Nie 

zaobserwowano klasy subdominantów, zaś w klasie recedentów znalazło się pozostałych  

5 gatunków. Najwyższą frekwencją (75%) odznaczały się gatunki: Ironoquia dubia oraz 

Limnephilus flavicornis. 

Skład gatunkowy terenów źródliskowych rzeki Dymer na tle klas dominacji różni się 

znacznie, zarówno od wyników dla całości materiału jak również w porównaniu do źródeł 

rzeki Łyny. W klasach eudominantów i dominantów nie ma żadnych wspólnych gatunków 

dla omawianego terenu i terenów porównywanych. Gatunki z terenu źródlisk rzeki Dymer 

będące recedentami również należą do tej klasy w ogólnej charakterystyce całości zebranego 

materiału, natomiast jeśli chodzi o źródła rzeki Łyny to występowanie dwóch taksonów 

pokrywa się a pozostałe gatunki stwierdzone w źródłach rzeki Dymer nie występują  

w źródłach rzeki Łyny.  

W składzie gatunkowym jak i strukturze dominacji zauważa się brak typowych 

krenobiontów. Występują natomiast gatunki typowe dla drobnych strumieni okresowo 

wysychających (Ironoquia dubia, Micropterna lateralis), oraz gatunki charakterystyczne dla 

drobnych zbiorników okresowych. Można przypuszczać, że odmienna charakterystyka  

w składzie gatunkowym jak i strukturze dominacji wynika z okresowego wysychania źródlisk 

oraz strumienia odprowadzającego w systemie źródliskowym rzeki Dymer. 
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Tabela 5. Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) terenów źródliskowych rzeki 
Dymer, N – liczba osobników, D – dominacja w procentach, S – liczba stanowisk na których 
stwierdzono takson, F – frekwencja w procentach. 
Lp. Gatunek N D S F 

 Rodzina: Phryganeidae  
1. Oligostomis reticulata 1 0,73 1 50 
 Rodzina: Limnephilidae  

2. Ironoquia dubia 53 38,69 3 75 
3. Glyphothaelius pellucidus 2 1,46 2 75 
4. Limnephilus flavicornis 12 8,76 3 25 
- Limnephilus sp. (incisus/affinis) 2 1,46 1 25 
5. Micropterna lateralis 2 1,46 1 25 
- Micropterna sp. 1 0,73 1 25 
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Rycina 15. Struktura dominacji chruścików (Trichoptera) terenów źródliskowych  

rzeki Dymer. 
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4. DYSKUSJA 

 

 Do tej pory nie prowadzono kompleksowych badań terenów źródliskowych obszaru 

północno-wschodniej Polski, nie ma więc danych porównawczych, pozwalających na 

zaobserwowanie zmian w trichopterofaunie na tym terenie. Można jednak pokusić się o próbę 

porównania fauny chruścików źródeł Olsztyna i okolic z fauną źródlisk innych terenów 

nizinnych, wyżyn oraz fauną innych rodzajów siedlisk Polski Północno-Wschodniej. Ciekawe 

jest także zestawienie uzyskanych wyników z pracami prowadzonymi w innych europejskich 

krajach (Dania) a nawet na innych kontynentach (Kanada). Będzie to szansa na 

zaobserwowanie różnic, bądź podobieństw pomiędzy trichopterofauną siedlisk źródliskowych 

różnych regionów i krajów, oraz chruścikami z innych siedlisk. 

 Podczas badań przeprowadzonych na wybranych terenach źródliskowych północno-

wschodniej Polski stwierdzono łącznie występowanie 40 taksonów należących do rzędu 

Trichoptera (tabela 2), w tym 29 z nich zostało pewnie oznaczonych rangi gatunku. Stanowi 

to ok. 40 % trichopterofauny Polski. 

Uzyskane wyniki odnieść można do wcześniejszych badań prowadzonych na 

źródliskach Polski Północno-Wschodniej. W faunie źródeł okolic Drozdowa (CZACHOROWSKI 

ET AL. 2000) wystąpiło tylko 7 gatunków chruścików. Jednakże wszystkie gatunki 

stwierdzone w źródliskach Drozdowa były wspólne z materiałem niniejszej pracy. Były to: 

Plectrocnemia conspersa, Beraea maurus, Beraea pullata, Potamophylax nigricornis, 

Chaetopteryx villosa, Sericostoma personatum, Crunoecia irrorata. Ciekawymi gatunkami 

są: Beraea maurus i Beraea pullata ponieważ przed rokiem 2000 nie były one notowane  

w źródłach nizinnych. Ich obecność najprawdopodobniej związana jest z występowaniem 

źródeł w lasach liściastych z przewagą lipy, bądź ze źródłami usytuowanymi na 

południowych stokach. Oba gatunki, podobnie jak stwierdzony Crunoecia irrorata, są 

gatunkami rzadkimi, zagrożonymi wyginięciem i powinny znaleźć się pod ochroną oraz 

zostać umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

 Biorąc pod uwagę inne źródła nizinne zebrany materiał porównać można z fauną 

chruścików Niebieskich Źródeł (TOMASZEWSKI 1972). Na występujących w Niebieskich 

Źródłach 26 gatunków chruścików tylko 5 jest wspólnych z fauną źródlisk Olsztyna i okolic. 

Są to: Athripsodes aterrimus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus stigma, Limnephilus 

griseus oraz Glyphotaelius pellucidus. Zaobserwować więc można, że skład gatunkowy 

trichopterofauny źródeł znajdujących się na Nizinie Mazowieckiej różni się od 
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zaobserwowanego w źródliskach Polski Północno-Wschodniej. Jednym z najliczniej 

występujących gatunków w Niebieskich Źródłach był Athripsodes aterrimus, który  

w analizowanym materiale pracy magisterskiej należał do klasy recedentów. Gatunek ten 

można zaliczyć jako typowy dla eutroficznych zbiorników stojących. Jak widać fauna 

terenów nizinnych różnych części Polski różni się od siebie w znacznym stopniu. Może się 

tak dziać ze względu na inną specyfikę terenów otaczających źródliska na porównywanych 

terenach (różnica wysokości n.p.m., zalesienia itp.). Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż 

materiał do Pracy TOMASZEWSKIEGO pobierany był w dużej mierze ze strumienia 

odpływowego. 

Jeśli chodzi o tereny wyżynne możliwe jest zestawieni zebranego materiału z danymi 

pochodzącymi z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej 

(CZACHOROWSKI 1990). Stwierdzonych tam zostało 38 gatunków źródliskowych czyli 

niemalże tyle samo co w analizowanych siedliskach źródliskowych Olsztyna i okolic. Dla 

źródeł porównywanych regionów wspólnych jest 12 gatunków. Są nimi: Rhyacophila 

fasciata, Rhyacophila sp., Plectrocnemia conspersa, Ironoquia dubia, Potamophylax 

nigricornis, Chaetopteryx villosa, Chaetopteryx sp., Limnephilus griseus, Limnephilus stigma, 

Lithax obscurus, Silo pallipes i Crunoecia irrorata. Eudominantem na wyżynach był Drusus 

trifidus a także Chaetopterygini juv., Plectrocnemia conspersa i Potamophylax nigricornis.  

W klasie dominantów wystąpił tylko jeden gatunek Limnephilus borealis, natomiast klasę 

subdominantów reprezentowały Limnephilus sp. i Silo pallipes. Wyniki te prawie nie 

pokrywają się z wynikami ze źródlisk północno wschodniej Polski. Tylko Silo pallipes 

występuje na omawianych terenach w tej samej klasie dominacji. Natomiast Potamophylax 

nigricornis który w Olsztynie i okolicach jest dominantem, na wyżynach odznacza się 

większą liczebnością w źródłach, będąc tu eudominantem. Pozostałe gatunki wspólne dla 

składu gatunkowego omawianych terenów nie pokrywają się pod względem struktury 

dominacji. Wynika z tego, iż mimo podobieństwa siedliskowego skład gatunkowy oraz 

struktura dominacji są różne na wyżynach i w północno-wschodniej Polsce. 

Ciekawe może być także porównanie trichopterofauny tego samego regionu lecz 

innych siedlisk. Pomoże to odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu typ siedliska wpływa na 

różnorodność fauny, przy zachowaniu podobnych warunków geograficznych i klimatycznych. 

Do porównania wybrano chruściki drobnych cieków okolic Olsztyna (CZACHOROWSKI 1990). 

W badanych ciekach stwierdzono 46 gatunków chruścików, czyli podobną liczbę jak  

w źródliskach. Gatunków wspólnych dla obu omawianych środowisk było 13. Są to: 

Rhyacophila fasciata, Plectrocnemia conspersa, Ironoqia dubia, Potamophylax nigricornis, 
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Halesus sp., Chaetopteryx villosa, Anabolia sp., Limnephilus flavicornis, Limnephilus stigma, 

Limnephilus griseus, Silo pallipes, Lithax obscurus, Athripsodes aterrimus. Natomiast jeśli 

chodzi o strukturę dominacji w drobnych ciekach jest ona zupełnie różna od struktury  

w źródliskach Olsztyna i okolic. Klasa eudominantów była całkowicie różna, podobnie jak 

klasa dominantów. W klasie subdominantów swierdzono 9 gatunków a wśród nich 

Ptamophylax nigricornis i Limnephilus griseus. Pierwszy gatunek w źródliskach Olsztyna  

i okolic był dominantem, natomiast drugi subdominantem. Także zupełnie inne gatunki 

odznaczały się największą frekwencją na stanowiskach (pospolitością). W źródłach były to 

Chaetopteryx villosa, Sericostoma personatum oraz Plectrocnemia conspersa, natomiast  

w drobnych ciekach Hydropsyche angustipennis, Limnephilus rhombicus i Potamophylax 

rotindipennis. 

 Wydaje się, że o podobieństwie fauny źródliskowej i drobnych cieków zadecydowały 

gatunki żyjące w górnych odcinkach strumieni. Jest to zrozumiałe, jako że siedliskowo strefa 

hypokrenalu (strefa wypływowa źródła) i epirhitralu (strefa górnego strumienia) są bardzo 

zbliżone. 

Jak widać fauna chruścików źródlisk terenów wyżynnych i chruścików drobnych 

cieków okolic Olsztyna jest podobna mniej więcej w takim samym stopniu do chruścików 

źródeł Polski Północno-Wschodniej. Być może o takim podobieństwie zadecydowała właśnie 

fauna związana z hypokrenalem i ephirhitralem. Niezależnie od tego wydaje się, że siedliska 

źródliskowe odznaczają się dużą indywidualnością pod względem regionalnym. Jednoczenie 

zauważalny jest relatywnie duży indywidualizm faunistyczny źródlisk zlokalizowanych  

w tym samym regionie. Wynikać to może z dużej różnorodności siedliskowej samych źródeł. 

Do tej pory porównywano trichopterofaunę źródlisk i drobnych cieków znajdujących 

się na terenie Polski. Interesujące jednakże byłoby porównanie uzyskanych wyników  

z danymi z innych europejskich krajów a nawet innych kontynentów. W analizie tej wzięto 

pod uwagę źródliska położone w Danii oraz Kanadzie. Na 25 gatunków chruścików 

stwierdzonych w duńskich źródłach (LINDEGAARD ET AL.. 1998) 9 było wspólnych  

z gatunkami terenów źródliskowych Olsztyna i okolic. Jeśli chodzi strukturę dominacji to 

daje się zauważyć sporą odrębność, nawet mimo wystąpienia drobnych podobieństw. 

Eudominantem w źródłach Danii był gatunek Crunoecia irrorata, który w Polsce Północno-

Wschodniej był recedentem. Drugi duński eudominant Beraea maura nie wystąpił  

w porównywanym materiale. Do podobieństw należy zaliczyć gatunki: Potamophylax 

nigricornis oraz Plectrocnemia conspersa. W duńskich źródliskach należały one do klasy 

dominantów. Po porównaniu odnotowano, że pierwszy z nich w źródłach Polski Północno-
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Wschodniej należał do tej samej klasy, natomiast drugi gatunek był mniej liczny  

i klasyfikował się jako subdominant. Próby zawierające różne taksony bezkręgowców 

wodnych pobierane były w 110 duńskich źródłach. Autorzy wzięli pod uwagę 11 czynników 

kształtujących faunę źródlisk takich jak chociażby otoczenie źródła. Wnioskiem z badań było 

stwierdzenie, że duża heterogenność wśród źródeł jest odpowiedzialna za małe zróżnicowanie 

fauny w różnych źródlisk. 

Fauna chruścików źródeł Kanady (WILLIAMS 1991) jest zupełnie odrębna od 

trichopterofauny siedlisk źródliskowych północno-wschodniej Polski. W kanadyjskich 

źródłach stwierdzono 46 taksonów, czyli podobną ilość jak na terenach źródliskowych 

Olsztyna i okolic. Jednak nie stwierdzono gatunków wspólnych oprócz Limnephilus sp., lecz 

oznaczenie do rangi rodzaju nie daje pewności co do zbieżności gatunków. W źródłach 

Kanady występowało 11 rodzin, czyli nieznacznie więcej niż w źródłach Polski Północno-

Wschodniej (9). Mimo podobnej liczby rodzin tylko 5 było wspólnych: Rhyacophilidae, 

Phryganeidae, Limnephilidae, Goeridae oraz Lepidostomatidae. Próby były pobierane  

w 25 kanadyjskich źródłach. Przeprowadzone badania wskazały na regionalne zróżnicowanie 

fauny w zależności od różnorodności siedlisk. Ogólnie rzecz biorąc liczba gatunków 

chruścików obecnych w źródłach wzrasta wraz z różnorodnością siedlisk. Limnokreny  

i reokreny o małej wydajności i małych rozmiarach zamieszkuje niewielka ilość gatunków 

chruścików, lecz wielkość populacji poszczególnych gatunków może być duża. Gatunki 

zaklasyfikowane jako zdrapywacze, rozdrabniacze i drapieżcy są najbardziej 

rozpowszechnione w źródłach natomiast filtratorzy są nieliczni. 

Pośród siedlisk źródliskowych szczegółowo były analizowane źródła rzeki Łyny  

i Dymer. Pierwsze z nich wybrano do analizy ze względu na zróżnicowanie siedlisk – 

występują tu wszystkie typy źródeł, specyficzne położenie (teren zalesiony) – drzewa dają 

ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz dużą ilość detrytusu powstałego  

z opadłych liści drzew, który tworzy ogromne zasoby pokarmowe dla zamieszkujących źródła 

chruścików. W zebranym materiale wyróżniono 22 taksony, w tym 13 z nich oznaczono 

pewnie do gatunku. Zaobserwowane gatunki należały do 8 rodzin (tabela 3). Eudominantami 

były Chaetopteryx villosa i Sericostoma personatum, będące jednocześniem gatunkami  

o najwyższej frekwencji na stanowiskach (pospolitości). Dużo jest tu typowych krenobiontów 

i krenofili, natomiast nie występują gatunki charakterystyczne dla wód astatycznych  

i dystroficznych (tabela 3, rycina 8 – klamra A).  Dzięki wieloletnim badaniom stało się 

możliwe zaobserwowanie zmienności składu gatunkowego i struktury dominacji w źródłach 

rzeki Łyny. Przyczyną tych zmian może być naturalna fluktuacja liczebności populacji 
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chruścików, bądź też wpływ zmieniających się warunków klimatycznych. Ten ciekawy 

proces wymaga jednak lepszego poznania i zbadania. 

W terenach źródliskowych rzeki Dymer stwierdzono 7 taksonów, (5 z nich było 

pewnie oznaczonych do rangi gatunku). Gatunkami charakteryzującymi się najwyższą 

frekwencją (pospolitością) były: eudominant - Ironoquia dubia oraz dominant - Limnephilus 

flavicornis. Zebrany materiał był także dość ubogi w rodziny – wystąpiły tylko dwie 

(Limnephilidae i Phryganeidae). Siedliska te były bliżej analizowane ze względu na swój 

odmienny charakter. Są one zmeliorowane, odsłonięte, bez ochronnego działania drzew, przez 

co narażone na wysychanie. Poprzez działanie wspomnianych czynników trichopterofauna 

tych terenów bardziej zbliżona jest do fauny zbiorników astatycznych niż typowych źródlisk. 

Brak jest tu typowych krenobiontów i krenofili, za to występują gatunki chruścików związane 

z wodami astatycznymi i dystroficznymi (tabela 5, rycina 8 - klamra B). 

 Analizując powyższe przykłady trichopterofauny różnych regionów geograficznych  

i siedlisk można wywnioskować, że im większa jest odległość pomiędzy danymi siedliskami 

źródliskowymi, to mniejsze jest podobieństwo fauny chruścików dwóch oddalonych od siebie 

siedlisk, zarówno pod względem składu gatunkowego jak i struktury dominacji.. Związane 

jest to z problemem dyspersji gatunków w siedliskach izolowanych, wyspowych, jakimi są 

źródła. Jak wiadomo im większa odległość tym rozprzestrzenianie gatunków jest utrudnione 

ze względu na występowanie różnorodnych barier (geograficznych, klimatycznych itp.).  

W tym przypadku również specjalizacja grup odgrywa duże znaczenie. Krenobionty mające 

większe wymagania siedliskowe rozprzestrzeniają się trudniej niż gatunki eurytypowe, dla 

których odpowiednie siedliska występują licznie także poza źródłami – większa liczba 

siedlisk w których mogą się  z powodzeniem rozwijać. Szczegółowe badania nad chruścikami 

źródeł mogą wnieść dużo informacji do poznania ekologicznych mechanizmów dyspersji 

Opierając się na danych własnych podpartych dowodami literaturowymi (BUCZYŃSKI 

2003, CZACHOROWSKI 1999, RYKOWSKI 2001) stwierdzić można, że czynniki decydujące  

o odrębności fauny chruścików źródeł mają charakter zarówno geograficzny jak  

i środowiskowy. Wydaje się, że w największym stopniu trichopterofaunę kształtuje 

siedliskowe zróżnicowanie źródlisk. Jest ono uzależnione od ilości dochodzącego światła, 

otoczenia (zalesienie i związana z tym charakterystyka krajobrazu oraz nasłonecznienie)  

i strefowego zróżnicowania (strefa eukrenalu i hypokrenalu), a także klimatu i temperatury 

wody. Przez innych badaczy została także zaobserwowana korelacja pomiędzy wysokością 

n.p.m. a liczbą gatunków, która spada wraz ze wzrostem wysokości. Jest to 

najprawdopodobniej zależność wtórna, naprawdę związana z obecnością lub brakiem drzew, 
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których opadające liście stanowią bazę troficzną dla wielu gatunków chruścików. Wraz ze 

wzrostem położenia n.p.m. zmienia się przecież charakter roślinności. Nie bez znaczenia 

wydaje się także typ limnologiczny źródła i jego wydajność, limnokreny będą zasiedlane 

przez gatunki preferujące siedliska lenityczne zaś reokreny pochodzące ze strumieni.  

W źródłach najbogatsza i najbardziej specyficzna fauna występowała w źródłach o dużej 

wydajności, natomiast najuboższa w źródłach o małej wydajności. Najprawdopodobniej fakt 

ten wiąże się z tym, że w źródłach o większej wydajności występuje większa liczba 

różnorodnych siedlisk. Z pewnością wpływ na faunę chruścików mają także wszelkiego typu 

zaburzenia, gdyż jak wiadomo ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary źródeł są one 

bardzo podatne na wpływ czynników zewnętrznych. Do czynników zaburzających można 

zaliczyć antropopresję oraz astatyczność. Właśnie te czynniki zostały lepiej zauważone dzięki 

badaniom prowadzonym w ramach niniejszej pracy magisterskiej na przykładzie dość 

nietypowych, okresowo wysychających i poddanych antropopresji poprzez meliorację 

terenów źródliskowych rzeki Dymer. Wszystkie opisane powyżej czynniki mają swoje 

odzwierciedlenie w dużym indywidualizmie faunistycznym źródeł. 

Ze względu na mnogość czynników wpływających na zróżnicowanie trichopterofauny 

źródlisk konieczne są dalsze badania, pozwalające na ich lepsze poznanie i zrozumienie 

mechanizmów, które nimi rządzą. Należy również badać faunę chruścików nietypowych 

źródeł – o charakterze astatycznym i torfowiskowym, gdyż poznanie tego typu siedlisk jest 

dalece niezadowalające. Potrzebnym wydaje się ciągła obserwacja nawet stosunkowo dobrze 

poznanych źródlisk ze względu na zmienność trichopterofauny (jej składu gatunkowego  

i struktury dominacji) tak jak dało się to zauważyć dzięki wieloletnim badaniom źródeł rzeki 

Łyny. 
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5. STRESZCZENIE 

 
Celem niniejszej pracy magisterskiej było lepsze poznanie trichopterofauny siedlisk 

źródliskowych Olsztyna i okolic.  

W materiale poddanym analizie stwierdzono 40 taksonów, w tym 29 pewnie 

oznaczonych gatunków. Łącznie zebrano 2220 osobników chruścików (2061 larw,  

41 imagines i 118 domków). Trichopterofauna zbierana była na 66 stanowiskach. 

Skupiono się głównie na poznaniu składu gatunkowego, struktury dominacji  

i frekwencji występowania na stanowiskach (pospolitości). Badane były także podobieństwa 

pomiędzy stwierdzonymi gatunkami, podobieństwa pomiędzy fauną chruścików 

miejscowości w których pobierane były próby oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi 

stanowiskami. Do tego celu użyto programu komputerowego BioDversity Professional. Przy 

obliczeniach wykorzystano formułę jakościową Jaccarda oraz ilościową Bray-Curtisa. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci dendrytów. Szczegółowo badano faunę 

chruścików rzeki Łyny oraz Dymer. Dla Łyny oprócz dominacji i frekwencji dla całości 

materiału wskaźniki te zostały policzone dla trzech przedziałów czasowych (1982-83,  

1984-91 i 1996-2000) co pozwoliło zaobserwować tendencje w zmianie składu gatunkowego 

i struktury dominacji. Natomiast rzeka Dymer rozpatrywana była ze względu na swój 

odmienny charakter spowodowany okresowym wysychaniem. 

Na podstawie analizowanych danych opartych na materiale własnym i literaturze 

zaobserwowano szereg czynników kształtujących faunę Trichoptera źródlisk. Mają one 

charakter zarówno geograficzny jak i środowiskowy. Wykazano, że w największym stopniu 

trichopterofaunę kształtuje siedliskowe zróżnicowanie źródlisk. Jest ono uzależnione od ilości 

dochodzącego światła, otoczenia (zalesienie, ukształtowanie terenu), strefowego 

zróżnicowania oraz klimatu i temperatury wody. Także wysokość n.p.m., choć pośrednio, jest 

istotna w kształtowaniu fauny chruścików w źródłach. Czynnik ten skorelowany jest  

z obecnością lub brakiem drzew (baza pokarmowa, zacienienie), gdyż wraz ze wzrostem 

położenia n.p.m. zmienia się charakter roślinności. Innymi czynnikami mającymi wpływ na 

trichopterofaunę źródlisk są: typ limnologiczny źródła i jego wydajność oraz wszelkiego typu 

zaburzenia homeostazy źródła. Do czynników zaburzających zaliczono antropopresję oraz 

astatyczność. 
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6. ABSTRACT 
 
Caddisflies (Trichoptera) of springs in vicinities of Olsztyn. 
 

The main aim of this work was to increase the state of knowledge about Trichoptera 

species in springs of Olsztyn and its vicinities. 

In collected material 40 taxa of caddisflies (29 species) were stated. 2220 specimens 

were collected (2061 larvae, 41 imagines and 118 empty cases). Fauna of Trichoptera was 

collected in 66 localities in  North-South Poland. 

Composition of species, structure of domination and frequency in localities was 

analyzed. Similarities between different species of caddisflies, similarities between different 

places were samples were taken and similarities between individual localities were compared. 

To estimate similarities computer program BioDiversity Professional was used. Results were 

shown by using Jaccard cluster analysis and Bray-Curtis cluster analysis. In details fauna of 

springs of river Łyna and Dymer was studied. For river Łyna beside domination and 

frequency characteristic for whole material these indexes were also analyzed for different 

terms (1982-83, 1984-91 and 1996-2000) what allowed to see tendencies about changes of 

composition of species and structure of domination. However springs of river Dymer were 

analyzed because of their different character caused by temporary drying up. 

On basis of analyzed data from self collected material and data from publications 

some factors responsible for faunistic individuality of springs were recorded. Some of them 

has geographic character and other has environmental character. The most important factor is 

diversity of spring habitats. It depend on intensity of sun light, surroundings of spring 

(number of trees, shape of terrain etc.), climate and temperature of water. Also height over sea 

level has its influence on fauna of caddisflies. This factor has correlation with occurrence of 

trees. Other factors which have influence on faunistic individuality of springs are: harmful 

activity of human and temporary drying up of springs.  
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