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Streszczenie 
 

Trichopterofauna rzek nizinnych i pojeziernych jest stosunkowo mało zbadana. 

Poznanie rozmieszczenia Trichoptera owych rzek, określenie specyfiki ich fauny, może 

być pomocne w skonstruowaniu odpowiednich testów biotycznych. Rzeka Łupawa leży 

w północno zachodniej części województwa pomorskiego. Jej długość wynosi 98,7 km, 

a powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje 964,5 km2. Rzeka wzdłuż całego biegu płynie 

dolinami rynnowymi oraz współczesną wąską doliną erozyjną.  

Badania przeprowadzone były w kwietniu czerwcu i sierpniu 1996 oraz w kwiet-

niu i lipcu 1997 r. Próby zostały zebrane przez prof. Stanisława Czachorowskiego       

na dwudziestu pięciu  stanowiskach: jezioro dystroficzne, stawy śródpolne, rzeka Łu-

pawa oraz jej dopływ - rzeka Charstnica, dwa strumienie, rów równoległy do rzeki        

a także źródła helokrenowe zlokalizowane przy brzegu rzeki Charsznicy i Łupawy. Ze-

brano 5935 larw i poczwarek Trichoptera  zaliczonych do 44 gatunków. Eudominantem 

okazał się Oligoplectrum maculatum (58%) – gatunek rzeczny charakterystyczny dla 

rzek Pomorza i rzek podgórskich. W klasie dominantów znalazły się: Potamophylax 

latipennis, Potamophylax cingulatus (gatunki rzeczne), Chaetopteryx villosa (gatunek 

strumieniowy). W klasie subdominantów znalazło się pięć gatunków rzecznych: Silo 

pallipes, Rhyacophila nubila, Halesus digitatus, Halesus sp., Lepidostoma hirtum.  

Analizowano skład gatunkowy, strukturę dominacji, frekwencję oraz wskaźniki 

naturalności dla wszystkich stanowisk oraz typów wód (Tab. 2, 3, 4, 5, 6). Przeprowa-

dzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, której wyniki 

przedstawiono w postaci dendrytów (Ryc. 10, 11, 13, 14) oraz współwystępowania ga-

tunków (Ryc. 15, 16).  

W helokrenowych źródłach stwierdzono obecność jedynego chronionego gatunku 

spośród chruścików - Crunoecia irrorata. Stwierdzono także występowanie dwóch ga-

tunków z czerwonej listy zwierząt: Beraea maurus  (kategoria LC – gatunek  niższego 

ryzyka) oraz Limnephilus elegans (kategoria DD – o statusie słabo rozpoznanym i za-

grożeniu stwierdzonym, bliżej nieokreślonym).  

Porównując wyniki badań z danymi z innych rzek nizinnych, można stwierdzić,  

iż trichopterofauna środkowego odcinka doliny rzeki Łupawy jest fauna specyficzną. 

Aby uzyskać pełny je obraz konieczne są dalsze badania i analizy. Badania są jednocze-

śnie uzupełnieniem wiedzy nad trichopterofauną północnej części Polski. 



Summary  
 

The Trichopterofauna of lowland and lakeland rivers is comparatively little exam-

ined. Getting to know the distribution of Trichoptera in these rivers, qualification of 

their specific fauna, can be possibly helpful in constructing the appropriate biotic tests. 

The river Łupawa lies in the north-western part of the Pomeranian Province. It is 98.7 

km long, and its total drainage area covers 964.5 sq km. Along its whole course, the 

river goes in gutter valleys as well as in the contemporary narrow erosive valley.  

The investigations were conducted in April, June and August 1996, as well as in 

April and July 1997.  Samples were collected by Prof. S.  Czachorowski at twenty five  

positions: distrophic lakes, intra-field ponds, the river Łupawa as well as its tributary - 

the river Charstnica, two streams, a ditch parallel to the river and also helocrene springs 

situated at the bank of the rivers Charsznica and Łupawa. 5935 Trichoptera larvae and 

chrysalises were collected, included in 44 species. Oligoplectrum maculatum turned out 

to be the eudominant (58%) – the river species characteristic of the Pomerania rivers 

and the piedmont rivers. In the dominants’ class, there were found: Potamophylax lati-

pennis, Potamophylax cingulatus ( the river species) and Chaetopteryx villosa (the 

stream species). In the subdominants’ class, five river species: Silo pallipes, Rhyaco-

phila nubila, Halesus digitatus, Halesus sp. and Lepidostoma hirtum were found.  

The species composition, structure of domination, frequency as well as indices of 

naturalness were analyzed for all positions, as well as types of waters (Tab. 2, 3, 6, 7). 

The analysis of fauna similarities among positions was conducted, the results of which 

were presented in form of dendrites (Fig. 3, 4, 5, 6), as well as the coexistence of spe-

cies (Fig. 8, 9).  

In helocrene springs, only the presence of protected species from among Polish 

Trichoptera - Crunoecia irrorata was confirmed. Also the existence of two species  

from the red animals' list: Beraea maurus  (LC category – the species of  lower risk), as 

well as Limnephilus elegans (DD category  – of poorly recognized status and the stated 

vague threat) was confirmed. 

Comparing the results of investigations with the information from other lowland 

rivers, it can be stated  that the trichopterofauna of the middle section of the river Łu-

pawa valley is the specific fauna. To get its full picture, further investigations and 

analysis are necessary. Simultaneously, the investigations  supplement the knowledge of  

trichopterofauna of northern part of Poland.



1. Wstęp 

 
Trichoptera to rząd owadów liczący ok. 6 tysięcy gatunków, o przeobrażeniu 

zupełnym, występujących we wszystkich typach wód śródlądowych. Dorosłe osobniki 

prowadzą lądowy tryb życia, zaś larwy i poczwarki pospolicie występują w wodach 

śródlądowych są jednym z liczniejszych elementów makrobentosu. W potokach, stru-

mieniach oraz chłodnych rzekach górskich obserwuje się najbardziej zróżnicowaną tri-

chopterofaunę zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Duże rzeki i wo-

dy stojące, zwłaszcza cieplejsze, mają znacznie uboższy skład gatunkowy chruścików. 

Liczne Trichoptera zasiedlają wody okresowe, nieliczne zaś torfowiska. 

Rozmieszczenie chruścików jest zależne od takich czynników środowiska jak: 

prędkość prądu, przepływ, temperatura wody i dostępność pokarmu. Ze względu na ich 

powszechne występowanie, to że larwy stanowią istotny element ekosystemów wod-

nych i w większości są wrażliwe na zanieczyszczenia oraz brak tlenu, są wykorzystane 

jako bioindykatory. 

Trichopterofauna Polski jest nierównomiernie poznana. Jednym z najlepiej prze-

badanych pod tym względem regionów są Karpaty (SZCZĘSNY 1986).  

Pierwsze fragmentaryczne informacje o Trichoptera Pomorza ukazały się          

w 1851 roku w pracy Siebolda (za TOMASZEWSKIM 1965). Wykazuje on dla tego regio-

nu 47 gatunków. Natomiast pierwszym pełnym opracowaniem trichopterofauny tych 

terenów było opracowanie Tomaszewskiego z 1965 roku, w której wykazał on 96 ga-

tunków dla Pomorza oraz 34 dla Pobrzeża Bałtyku. W 1972 roku Riedel opublikował 

wyniki badań nad chruścikami okolic Kartuz. U schyłku lat osiemdziesiątych prowa-

dzone były badania nad rozmieszczeniem larw Trichoptera, zaowocowały one pracą 

Czachorowskiego (1989) w której zostało opisane 9 nowych gatunków dla Pomorza.  

W toku dotychczasowych badań wykazano 144 gatunki Trichoptera dla Pomo-

rza. Stanowi to 53% trichopterofauny Polski. Należy spodziewać się większej ilości 

gatunków, gdyż dla podobnego powierzchnią oraz ukształtowaniem terenu Pojezierza 

Mazurskiego wykazano 170 gatunków, a szacuje się je na 180-190 (Czachorowski 

1994). Można więc przypuszczać, iż rzeczywisty skład trichopterofauny zawiera dodat-

kowe 30 do 40 gatunków (CZACHOROWAKI & PIETRZAK 2002). 

Trichopterofauna rzek nizinnych i pojeziernych jest stosunkowo mało zbadana. 

Poznanie rozmieszczenia Trichoptera owych rzek, określenie specyfiki ich fauny, może 



być pomocne w skonstruowaniu odpowiednich indeksów biotycznych, wykorzystywa-

nych w monitoringu rzek europejskich. Bez pełnego poznania regionalnych różnic       

w rozmieszczeniu bentosu w rzekach, nie jest możliwe opracowanie uniwersalnego        

i dobrego wskaźnika, wykorzystywanego w standardowym monitoringu.  

Zauważa się ich wyraźną faunistyczną odmienność rzek Pomorza. Dodatkowo 

inwentaryzacja faunistyczna ciekawego odcinka rzeki jakim jest środkowy odcinek rze-

ki Łupawy, pozwoli poznać bogactwo gatunkowe tego obszaru, co może być istotne dla 

opisów krajoznawczych. 

Za cel pracy przyjęto ogólną charakterystykę trichopterofauny środkowego odcin-

ka doliny rzeki Łupawy. Badania są jednocześnie uzupełnieniem pracy nad trichoptero-

fauną części północnej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Materiały i metody 

2.1 Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Łupawy  
 

Położenie 

Zgodnie z podziałem fizjograficznym zlewnia rzeki Łupawy wchodzi w skład 

obszaru Europy Zachodniej, prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Po-

brzeża Południowobałtyckiego, makroregionu Pobrzeże Koszalińskie oraz mezoregionu 

Wysoczyzna Damniecka. (KRAINY...2005, KONDRACKI 1994) 

Wysoczyzna Damnicka zajmuje powierzchnię 830 km². Charakteryzuje się więk-

szym wzniesieniem niż otaczające ją regiony (miejscami do 100 m) i stromymi zbo-

czami rozgraniczającymi doliny Słupi i Łeby między którymi się znajduje. Nazwę re-

gionu nadano   od położonej pośrodku wsi Damnice. (KONDRACKI 1994) 

Środkiem regionu przepływa rzeka Łupawa. Jej długość łącznie z rzeką Obrówką 

wynosi 98,7 km, a powierzchnia zlewni całkowitej zajmuje 964,5 km2. Głównymi do-

pływami są: Bukowina, dopływ spod Mydlity, Rokitnica, Rębowo, Darżyńska Struga, 

Charstnica. (CHARAKTERYSTYKA …2005) 

Łupawa początek bierze z wypływu z jeziora Jasień, prawie spod szczytu Wyso-

czyzny Polanowskiej w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. Wzdłuż całego biegu pły-

nie dolinami rynnowymi oraz współczesną wąską doliną erozyjną. . W miejscowości 

Równy rzeka uchodzi przez jezioro Gardno na Pojezierzu Słowińskim do Morza Bał-

tyckiego (CHARAKTERYSTYKA …2005, WYPYCH 1993) 

Przy ujściu rzeki Łupawy do jez., Gardno znajduje się rezerwat ścisły ptaków       

i ryb czyli strefa szczególnej ochrony. (CHARAKTERYSTYKA …2005, WYPYCH 1993).  

 



 
Ryc. 1 Lokalizacja terenu badań 

Fig. 1 Location of the terrain of investigatios 

 

Geomorfologia 

Powierzchnia zlewni rzeki Łupawy wykazuje zróżnicowaną rzeźbę terenu. Za-

równo budowa geologiczna jak i ukształtowanie zostały uformowane pod wpływem 

procesów zachodzących w epoce zlodowacenia bałtyckiego czyli plieistoceńskiego. 

(CHARAKTERYSTYKA …2005) 

Rzeka w swym górnym biegu płynie terenem moreny czołowej (dochodzącej     

do 250 m.), natomiast w środkowym odcinku głównie piaszczysto – gliniastymi utwo-

rami moreny dennej oraz utworami sandrowymi. Dolny odcinek rzeki biegnie obszarem 

bardziej płaskim aż do ujścia czyli rozległej piaszczystej sandry. (CHARAKTERYSTYKA 

…2005) 

Konsekwencją ukształtowania terenu jest znaczny spadek rzeki (średnio 1,12 ‰ , 

a na poszczególnych odcinkach osiąga on  nawet 3,3 ‰), której źródła znajdują się      

na wysokości 113 m n.p.m. a uchodzącej do morza. (WYPYCH 1993) 

 



Klimat 

Teren zlewni rzeki Łupawy znajduję się pod wpływem trzech krain klimatycz-

nych: Nadmorskiej, Północno-Pomorskiej i Środkowo-Pomorskiej.  

Część północna dorzecza leży w obrębie krainy klimatycznej Nadmorskiej i po-

siada klimat zbliżony do morskiego. Klimat morski charakteryzuje się m.in. najniższą 

amplitudą roczną temperatur/18,3°C/, najkrótszą i najpóźniej zaczynającą się zimą oraz 

najmniejszą liczbą dni upalnych. Maksimum opadów występuje tu w okresie wrzesień-

październik, a minimum w okresie maj-czerwiec. 

Największa część dorzecza /80%/ znajduje się w krainie klimatycznej Północno-

Pomorskiej i odznacza się zaostrzeniem klimatu w stosunku do Krainy Nadmorskiej. 

Występuje tu większa amplituda roczna temperatur, znacznie większa liczba dni mroź-

nych, dłuższa i wcześniej zaczynająca się zima, większa liczba dni gorących oraz wyż-

sze opady.  

Pozostała część dorzecza Łupawy znajduje się w krainie klimatycznej Środkowo-

Pomorskiej. W związku ze stosunkowo wysokim położeniem tej części dorzecza, panu-

ją w niej najgorsze warunki termiczne. (CHARAKTERYSTYKA...2005, WYPYCH 1993) 

 

Zagospodarowanie 

Gros powierzchni zlewni - ok. 50%, to tereny upraw rolnych. Około 38% terenu 

to duże kompleksy leśne. W środkowym i dolnym odcinku rzeka przepływa przez tere-

ny płaskie o podłożu torfowym i bagiennym. W środkowym odcinku do rzeki dochodzą 

liczne rowy melioracyjne (CHARAKTERYSTYKA …2005). 

Łupawa ma najsilniejszy spadek w górnym biegu wśród rzek Pomorza Zachod-

niego. Dodatkowo wzdłuż całego biegu rzeki zbudowano przegrody piętrzące wodę. 

Sprzyja to wykorzystaniu jej do celów elektryfikacyjnych. Na dziewięciu spośród kil-

kunastu przegród umieszczono elektrownie, pozostałe tworzą ujścia wody dla licznych 

hodowli ryb i nawadniania pól. (WYPYCH 1993) 

Na Łupawie powstały elektrownie wodne związane z formowaniem jezior zapo-

rowych przez budowanie grobli w dolinach rzecznych lub też  tworzenie kanałów robo-

czych przez ścinanie pętli rzecznych. (SROKOWSKI 1947) 

 

 

 

 



2.2 Opis stanowisk 
 

Stanowisko nr 1 

Rzeka Łupawa w okolicach miejscowości Damnica 

 

 
Ryc. 2 Rzeka Łupawa 

Fig. 2 The river Łupawa 

 

Stanowisko nr 2 

Rzeka Charstnica w okolicach miejscowości Damnica 

 

Stanowisko nr 3 

Rzeka Charstnica w okolicach miejscowości Damnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanowisko nr 4 

Rzeka Łupawa w okolicach miejscowości Damnica 

 

 
Ryc. 3 Rzeka Łupawa 

Fig. 3 The river Łupawa 

 

Stanowisko nr 5 

Rzeka Łupawa w okolicach miejscowości Damnica 

 

Stanowisko nr 6 

Rzeka Łupawa między Damnicą a Damnem. Rzeka wąska, głęboka płynąca doliną po-

rośniętą lasem olsowym. W prądzie dno piaszczyste, występuje roślinność np. Veroni-

ca. 

Przybrzeżne zastoiska z gałęziami i korzeniami drzew. 

Bagniste młaka, dno muliste, brzegi porośnięte turzycami. 

Dno kamieniste o głębokości 20-30cm, nurt bardzo szybki. Występowały Halidebransia 

rivularis, Rozdeptka rzeczna, Przytulnik strumieniowy. 

 

Stanowisko nr 7  

Wypływ wody ze stawów koło miejscowości Damnica, szerokość 2 – 3 m., głęboki, 

strome brzegi, słaby prąd wody, w nurcie porośnięty moczarką.  

 



Stanowisko nr 8 

Leśny strumień, z brzegiem naturalnym, wpadający do rzeki Łupawy w okolicach miej-

scowości Damnica. Ciek o szerokości ok. 1,5 m. i  głębokości 30 cm. oraz dnie piasz-

czystym z resztkami detrytusu, kamieniami i kłodami. Odnotowano występowanie mi-

nogów, kiełrzy a przy brzegu dużo Marchantii. 

Próby pobrano także z zastoiska o dnie mulistym.  

 

Stanowisko nr 9 

Rzeka Łupawa w okolicach miejscowości Damnica na wysokości stawów rybnych. 

Nurt szybki, głębokość 30 – 40 cm., dno piaszczyste z kamieniami porośniętymi 

mchem. 

Próby pobrano również z zastoiska o dnie mulistym pokrytym gałęziami oraz z kamie-

nistego bystrza o wartkim nurcie, a także z płyty betonowej, znajdującej się w nurcie 

wypływu ze stawu rybnego. Woda o niemiłym zapachu. 

Występowała duża ilość Hinderbranchii, rozdepki, przetacznika strumieniowego. 

 
Stanowisko nr 10 

Jezioro dystroficzne przy miejscowości Zagórzyczki.  

 

 
Ryc. 4 Jezioro dystroficzne  

Fig. 4 The distrophic lake 

 



Stanowisko nr 11 

Staw śródpolny nr 1. w Dębniczce, przy brzegu porośnięty sitem, skrzypem błotnym, 

pałką wąskolistną, jerzogłówką. 

 

Stanowisko nr 12 

Staw  śródpolny nr 2, w Dębniczce znajdujący się bliżej torów. Próby pobrane ze zbior-

nika dystroficznego z dużą ilością mułu na dnie, brzegi zarośnięte starymi drzewami, 

pływaczem, rzęsą. Występowało dużo pijawek i żab. 

 

Stanowisko nr 13  

Rzeka Charstnica w okolicach miejscowości Damnica. 

 

Stanowisko nr 14 

Rzeka Charstnica w miejscowości Damnica przy posterunku policji. Miejsce wykorzy-

stywane jako wodopój dla bydła. Porośnięte kępami Batrachium 

Dno kamieniste miejscami piaszczysto – żwirowe z kłodą w nurcie. Na kamieniach ślu-

zowate naloty, zapewne ujścia z pobliskich gnojowników. Woda o niemiłym zapachu. 

 

Stanowisko nr 15 

Rzeka Charstnica 100 m. powyżej ujścia w okolicach Damnicy. Dno w miejscu pobie-

rania prób kamieniste, wiele kłód w nurcie rzeki.   

 
Ryc. 5 Ujście rzeki Charstnicy 

Fig. 5 The river mouth of  Charstnica. 



 

Stanowisko nr 16 

Rzeka Łupawa 1 km  poniżej ujścia rzeki Charstnicy w okolicach Damnicy. Próby po-

brano na głębokości 70cm. Dno żwirowo – piaszczyste z pojedynczymi kamieniami 

oraz z zalegającymi kłodami. W prądzie występowała rdestnica kędzierzawa. Pobrano 

także próby ze źródła reokrenowego o długości ok. 10 m. oraz źródła helokrenowego, a 

także strumyka o szerokości 30-4cm, dnie mulistym, wpadającego do rzeki Łupawy. 

 

Stanowisko nr 17  

Ujście rzeki Charstnicy w okolicach miejscowości Damnica. 
 

 
Ryc. 6 Ujście rzeki Charstnicy 

Fig. 6 The river mouth of  Charstnica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko nr 18  

Źródła przy rzece Charstnicy w okolicach miejscowości Damnica. 

 

 
Ryc. 7 Źródła helokrenowe przy rz. Charstnicy 

Fig. 7 Helocrene springs near the river Charstnica 
 

Stanowisko nr 19  

Rzeka Charstnica w miejscowości Damnica koło cmentarza. Brzeg zadrzewiony, stro-

my. Szerokość rzeki 2 – 3 m., głębokość 10 – 20 cm, dno piaszczyste, miejscami bystry 

nurt, przy głęboczkach znajdują się kamienie i pnie drzew. 

 

Stanowisko nr 20  

Rzeka Łupawa koło miejscowości Zagojewo. Płynie między wałami i dalej doliną z 

lasami łęgowymi. Rzeka głęboka o słabym prądzie i stromych brzegach. 

Próby pobrano przy stromym brzegu rzeki oraz ze strumienia odprowadzającego o sze-

rokości 1 m., głębokości ok. 5 cm. (Wliczono także próby pobrane z rzeki Łupawy w 

miejscowości Łebień) 

 

Stanowisko nr 21 

Rzeka Łupawa powyżej ujścia rzeki Charstnicy w okolicach Damnicy. Materiał pobra-

ny z dna pokrytego kłodami drzew i gałęziami. 

 



Stanowisko nr 22 

Rzeka Łupawa przy ujściu rzeki Charstnicy w okolicach Damnicy. Głębokość ok. 40 

cm. Dno rzeki piaszczyste z kamieniami, jednak przybrzeżne dno muliste. Przy ujściu 

rzeki Charstnicy kamienie porośnięte mchem. Pień drzewa leżący w prądzie, porośnięty 

mchem i moczarką. 

 

Stanowisko nr 23 

Rzeka Łupawa ujście w okolicach Damnicy. Próby zebrano z przybrzeżnych zastoisk, 

gdzie dno było muliste oraz z mchu porastającego obalone kłody drzew, a także ze źró-

dełka przybrzeżnego. 

 

Stanowisko nr 24  

Rów równoległy do stawów w okolicach miejscowości Damnica 

 

Stanowisko nr 25 

Rów równoległy do rzeki w okolicach miejscowości Łebień 

 

2.3 Metody 

 

Badania przeprowadzono w kwietniu, czerwcu oraz sierpniu 1996 r. a także         

w kwietniu i lipcu 1997 r. Próby pobrano z dwudziestu pięciu różnorodnych stanowisk 

rozmieszczonych na środkowym odcinku terenu doliny rzeki Łupawy: jezioro dystro-

ficzne, stawy śródpolne,  wypływ jednego z nich, rzeka Łupawa oraz jej dopływ - rzeka 

Charstnica, strumienie, rów równoległy do rzeki, rów melioracyjny a także źródła helo-

krenowe zlokalizowane przy brzegu rzeki Charsznicy i Łupawy.  

Próby pobrano metodą czerpaka hydrobiologicznego oraz metodą „na upatrzone-

go”. Materiał został zebrany przez Pana dr hab. S. Czachorowskiego prof. UWM,  

oznaczony i zakonsterowany w 70% alkoholu. Przechowywany w zbiorach Katedry 

Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko – Ma-

zurskim.  

Badania terenowe współfinansowane były z budżetu Gminy Damnica 

Do określenie stopnia zagrożenia poszczególnych gatunków posłużono się Czer-

woną listą zwierząt (Szczęsny 2002).  

Powiązania siedliskowe przyjęto za Czachorowskim (1998). 



2.3.1 Zastosowane metody statystyczne 
 

• Dominację wyliczano ze wzoru: 

 

%100
N
nDi =  

 

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

 

Klasy dominacji przyjęto za (Biesiadka 1980) gdzie: 

 Eudominanci – liczebność pow. 10% 

 Dominanci – 5,01-10%, 

 Subdominanci – 2,01-5% 

 Recedenci – ponizej 2% 

 

• Frekwencję na stanowiskach wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

 

gdzie:  Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk 

 

• Wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym (Wns) obliczano ze wzoru 

(CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI 1999): 
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gdzie:  Wns - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

 

• Wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu ilościowym (Wni) obliczano ze wzoru 

(CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI 1999): 
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gdzie:  Wni - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

 Wzei wskaźnika znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie 

(tab.1)  

 ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

 N - suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich 

osobników). 

 

Tab. 1 Wskaźnik znaczenia ekologicznego gatunków Trichoptera znajdujących się w 

próbach pobranych ze środkowego odcinka doliny rzeki Łupawy.(CZACHOROWSKI & 

BUCZYŃSKI 1999) 

Tab. 1 The index of ecological significance of Trichoptera species found in samples 

taken from the middle section of the river Łupawa. (CZACHOROWSKI & BUCZYŃSKI 

1999) 

Wze  

Gatunki Źródła Strumienie Rzeki Jeziora Zbiorniki 

okresowe 

Agapetus fuscipes 4 8 2 1 1 

Agapetus ochripes 1 8 4 1 1 

Agrypnia varia 1 1 1 16 1 

Anabolia sp. 1 1 8 8 1 



Beraea maurus 16 2 1 1 1 

Brachycentrus subnubilus  1 2 16 1 1 

Chaetopteryx villosa 2 16 2 1 1 

Crunoecia irrorata 16 1 1 1 1 

Glossosoma boltoni 1 8 4 1 1 

Halesus digitatus 1 2 16 4 1 

Halesus radiatus 1 2 16 1 1 

Halesus sp. 1 2 16 2 1 

Halesus tesselatus 1 2 16 2 1 

Hydropsyche pellucidula 1 4 16 1 1 

Hydropsyche saxonica 2 8 4 1 1 

Hydropsyche siltalai 1 1 16 1 1 

Hydropsyche sp. 1 1 16 1 1 

Ithytrichia lammelaris 2 1 16 1 1 

Lepidostoma hirtum 1 1 16 1 1 

Limnephilus elegans 2 2 1 1 1 

Limnephilus flavicornis 1 4 2 8 8 

Limnephilus lunatus 2 8 4 1 1 

Limnephilus nigriceps 2 2 4 16 4 

Limnephilus rhombicus 1 8 8 8 1 

Limnephilus stigma 1 2 1 1 16 

Lipnephilus politus 1 1 1 16 1 

Lype reducta 1 2 8 4 1 

Molanna sp. 1 1 4 16 1 

Mystacides sp.  1 1 1 16 1 

Odontocerum albicorne 2 8 8 1 1 

Oligoplectrum maculatum 1 2 16 1 1 

Oligotricha striata 1 4 2 8 1 

Phryganea sp.  1 1 1 16 1 

Plectrocnemia conspersa 4 16 1 1 1 

Potamophylax cingulatus 4 1 1 1 1 

Potamophylax latipennis 1 1 16 1 1 



Potamophylax nigricornis 16 4 1 1 1 

Psychomyia pusilla  1 8 8 1 

Rhyacophila fasciata 4 16 1 1 1 

Rhyacophila nubila 1 1 16 1 1 

Sericostoma personatum 8 8 1 1 1 

Silo nigricornis 4 1 1 1 1 

Silo pallipes 2 16 2 1 1 

Silo piceus 1 16 2 1 1 

 

 

• Podobieńswta faunistyczne wyliczano wg formuły jakościowej:  

 

%100
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cPxy
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=  

 

gdzie:  Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma układami (stanowi-

skami, zbiornikami itp.) x i y, 

 c – liczba wspólnych gatunków dla x i y, 

 a – liczba gatunków w zbiorze x, 

 b – liczba gatunków w zbiorze y (a  + b – c = n) 

 

 

 

• Podobieństwo faunistyczne wyliczono wg formuły ilościowej:  

 

∑

∑

+
= =

m

jkik

m

k
jkik

ijS
)(

)min(2
1

χχ

χχ

 

gdzie:    x- liczba m-tego gatunku 

 



• Współwystępowanie gatunków w ujęciu ilościowym: 

 

%1001

n
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==  

  

gdzie:  Wxy – współwystępowanie miedzy gatunkami x i y, 

 s – liczba wspólnych wystąpień gatunku x i y (w badanych zbiorach: stanowi-

skach, siedliskach, próbach) 

 ai – mniejsza liczebność i-tego gatunku, 

 bi – większa liczebność i-tego gatunku, 

 n – łączna liczba wystąpień analizowanych gatunków (na stanowiskach, siedli-

skach, próbach). 

 

• Do przedstawienia podobieństwa faunistycznego zarówno w ujęciu ilościowym, jak          

i jakościowym oraz współwystępowania gatunków postaci dendrogramów posłużo-

no się programem BioDiversity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Ogólna charakterystyka chruścików (Trichoptera) środkowego od-

cinka rzeki Łupawy 
 

W trakcie badań pobrano próby z dwudziestu pięciu  zróżnicowanych stanowisk 

znajdujących się na obszarze środkowego odcinka doliny rzeki Łupawy.  Zebrano łącz-

nie 5935 osobników, larw i domków należących do 44 taksonów  (Tab. 2).  

 

Tab. 2 Ogólna charakterystyka Trichoptera rzeki Łupawy 

Tab. 2 The general profile of Trichoptera of  the river Łupawa  

Lp. Gatunek Liczebność D [%] F [%] 

1 Agapetus fuscipes (CURTIS, 1834) 6 0,10 4 

2 Agapetus ochripes (CURTIS, 1834) 59 0,99 4 

3 Agrypnia varia (FABRICIUS, 1793) 2 0,03 4 

4 Anabolia sp.  7 0,12 12 

5 Beraea maurus (CURTIS, 1834) 2 0,03 4 

6 Brachycentrus subnubilus (CURTIS, 1834) 1 0,02 4 

7 Chaetopteryx villosa (FABRICIUS, 1798) 344 5,80 52 

8 Crunoecia irrorata (CURTIS, 1834) 5 0,08 8 

9 Glossosoma boltoni (CURTIS, 1834) 10 0,17 8 

10 Halesus digitatus (SCHRANK, 1781) 122 2,06 40 

11 Halesus radiatus (Curtis, 1834) 3 0,05 8 

12 Halesus tesselatus (RAMBUR, 1842) 3 0,05 8 

13 Halesus sp.  143 2,41 36 

14 Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834) 23 0,39 20 

15 Hydropsyche saxonica (MCLACHLAN, 1884) 1 0,02 4 

16 Hydropsyche siltalai (DOEHLER, 1963) 40 0,67 28 

17 Hydropsyche sp.  1 0,02 4 

18 Ithytrichia lammelaris (EATON, 1873) 1 0,02 4 

19 Lepidostoma hirtum (FABRICIUS, 1781) 116 1,95 24 

20 Limnephilus elegans (CURTIS, 1834) 6 0,10 4 

21 Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787) 21 0,35 4 

22 Limnephilus lunatus (CURTIS, 1834) 21 0,35 8 



Lp. Gatunek Liczebność D [%] F [%] 

23 Limnephilus nigriceps (ZETTERSTEDT, 1840) 3 0,05 8 

24 Limnephilus rhombicus (LINNAEUS, 1758) 41 0,69 12 

25 Limnephilus stigma (CURTIS, 1834) 4 0,07 4 

26 Limnephilus politus (MCLACHLAN, 1865) 2 0,03 4 

27 Lype reducta (HAGEN, 1868) 10 0,17 12 

28 Molanna angustata (CURTIS, 1834) 3 0,05 4 

29 Mystacides sp. (LATREILLE, 1825) 2 0,03 4 

30 Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763) 49 0,83 24 

31 Oligoplectrum maculatu (FOURCROY, 1785) 3450 58,13 36 

32 Oligotricha striata (LINNAEUS, 1758) 6 0,10 4 

33 Phryganea sp. (LINNAEUS, 1761) 2 0,03 4 

34 Plectrocnemia conspersa (CURTIS, 1834) 7 0,12 12 

35 Potamophylax cingulatus (STEPHENS, 1837) 380 6,40 28 

36 Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834) 407 6,86 32 

37 Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834) 18 0,30 12 

38 Psychomyia pusilla (FABRICIUS, 1781) 7 0,12 8 

39 Rhyacophila fasciata (HAGEN, 1859) 30 0,51 4 

40 Rhyacophila nubila (ZETTERSTEDT, 1840) 164 2,76 60 

41 Sericostoma personatum (SPENCE, 1826)  34 0,57 32 

42 Silo nigricornis (PICTET, 1834) 83 1,40 12 

43 Silo pallipes (FABRICIUS, 1781) 295 4,97 24 

44 Silo piceus (BRAUER, 1857) 1 0,02 4 

 suma  5935 100,00  

 

W zebranym materiale można wyróżnić cztery klasy dominacji. Eudominantem 

okazał się Oligoplectrum maculatum (58%) – gatunek rzeczny charakterystyczny dla 

rzek Pomorza i rzek podgórskich. W klasie dominantów znalazły się: Potamophylax 

latipennis, Potamophylax cingulatus (gatunki rzeczne), Chaetopteryx villosa (gatunek 

strumieniowy). W klasie subdominantów znalazły się cztery gatunki rzeczne:  Silo pal-

lipes, Rhyacophila nubila, Halesus digitatus, Halesus sp., Lepidostoma hirtum. Pozosta-

łe 36 taksonów w zawarte było w klasie recedentów. W materiale przeważają gatunki o 

charakterze rzecznym (Rys.8) 



Na wykresie poniżej graficznie przedstawiono układ dominacji najliczniejszych 

gatunków Trichoptera w zestawieniu z pozostałymi gatunkami zaliczanymi do klasy 

recedentów. (Rys. 8) 

 

Ryc. 8  Struktura ilościowa Trichoptera środkowego odcinka rz. Łupawy. 

Fig. 8 The quantitative structure of Trichoptera  of the middle section of the river Łu-

pawa. 

W zebranych próbach najliczniejszą grupą była klasa eudominantów (Ryc. 9),    

w tym przypadku reprezentowana jedynie przez gatunek Oligoplectrum maculatum sta-

nowi on ponad 58% materiału. Na drugim miejscu pod względem liczebności znajdo-

wali się dominanci (19%), natomiast różnica ilościowa między klasami subdominantów 

oraz recedentów była znikoma (kolejno 12% oraz 11%).  

Można zatem stwierdzić, iż znaczącym gatunkiem dla struktury ilościowej jest 

Oligoplectrum maculatum, stanowiący ponad połowę zebranych osobników.  Natomiast 

struktura gatunkowa została ukształtowana przede wszystkim przez klasę recedentów.  

Ich zróżnicowanie gatunkowe było także głównym elementem bioróżnorodnosci anali-

zowanego materiału. 
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Ryc. 9 Udział procentowy gatunków Trichoptera w poszczególnych klasach dominacji. 

Fig. 9 The proportion of Trichoptera species in individual domination classes. 

 

Największą frekwencję odnotowano dla następujących gatunków: Rhyacophila 

nubila (60%), Chaetopteryx villosa (52%), Halesus digitatus (40%), Halesus sp (36%), 

Oligoplectrum maculatum (36%), Potamophylax latipennis (32%), Sericostoma per-

sonatum (32%), Hydropsyche siltalai (28%), Potamophylax cingulatus (28%), Lepi-

dostoma hirtum (24%), Odontocerum albicorne (24%), Silo pallipes (24%), 

Hydropsyche pellucidula (20%). Wartość frekwencji pozostałych taksonów mieściła się 

w granicach 4 – 12% (Tab. 2). 

Zgodnie z oczekiwaniami większość gatunków o najwyższej wartości frekwen-

cji, a co z tym idzie najbardziej pospolitych, znajduje się także w wyższych klasach 

dominacji: eudominanci, dominanci i subdominanci (Tab. 2). 

 

Na badanym terenie zebrano kilka tzw. gatunków specjalnej troski. Na szcze-

gólne zainteresowanie zasługuje jedyny chroniony gatunek Trichoptera - Crunoecia 

irrorata, zebrany w trzech źródłach helokrenowych. Stwierdzono także występowanie 

dwóch gatunków z Czerwonej listy zwierząt: Beraea maurus  (kategoria LC – gatunek  

niższego ryzyka) oraz Limnephilus elegans (kategoria DD – o statusie słabo rozpozna-

nym i zagrożeniu stwierdzonym, bliżej nieokreślonym). Oba gatunki były nieliczne, 

złowione w rzece Łupawie. Są to gatunki źródliskowe. Ich obecność wynika z wystę-

powania zabagnionych źródeł w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 

 

 

eudominanty
58%

dominanty
19%

subdominanty
12%

recedenci
11%

eudominanty
dominanty
subdominanty
recedenci



3.2  Rozmieszczenie chruścików (Trichoptera) w typach wód 
 

Materiał pobrany został ze stanowisk rozmieszczonych na obszarze środkowego 

odcinka doliny rzeki Łupawy. Aby jak najlepiej reprezentował strukturę gatunkową, 

bioróżnorodność trichopterofauny tego terenu, stanowiska zostały wyznaczone nie tylko 

na samej rzece Łupawie, ale także wzdłuż jej biegu, na terenie doliny. Dlatego też        

w badaniach uwzględnione zostały różnorodne typy wód, znajdujące się na danym ob-

szarze tj.: rzeki (Łupawa, Charstnica), ich źródła oraz źródła znajdujące się w pobliżu, 

strumienie, jezioro dystroficzne, a także zbiorniki okresowe takie jak rowy melioracyjne 

i stawy śródpolne. 

Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej osobników oraz największą różnorodność 

gatunkową odnotowano w próbach pochodzących ze stanowisk rozmieszczonych         

w obrębie obu rzek. Przeważały gatunki o charakterze rzecznym. Szczegółowiej ten 

materiał został przeanalizowany niżej. (Tab. 3) 

Stosunkowo mało liczna pod względem zarówno gatunkowym jak i ilościowym 

trichopterofauna źródeł i strumieni, także wydaje się typowa dla tego typu zbiorników 

wodnych z obecnością krenobiontów: Crunoecia irrorata, Berea maurus oraz ksenofili: 

Potamophylax nigricornis, Sericostoma personatum i Chaetopteryx villosa. (Tab. 3) 

W materiale ze zbiorników okresowych odnotowano drugą pod względem wiel-

kości liczebność Trichoptera w typach wód. W rowach melioracyjnych zgodnie z ocze-

kiwaniami zanotowano stosunkowo małą liczbę gatunków. Liczną obecność Limnephi-

lus lunatus można interpretować jako efekt antropopresji i przekształcenia siedliskowe-

go. Fauna stawów też jest typowa dla tego typu zbiorników. W próbach tych  przeważa-

ły gatunki wód stojących.  

W dystroficznym jeziorze najliczniej stwierdzono występowanie acidotoleran-

cyjnego gatunku typowego dla wód kwaśnych i śródleśnych – Oligotricha strata. Bar-

dzo mała różnorodność gatunkowa jest typowa dla tego typu zbiorników wodnych. 

 

 

 

 

 

 



Tab. 3 Liczebność Trichoptera w poszczególnych typach wód 

Tab. 3 The number of Trichoptera in individual types of waters 

Typy wód  

Gatunek Rzeki Źródła Strumienie Zbiorniki 

okresowe 

Jez. dystro-

ficzne 

Agapetus fuscipes 6     

Agapetus ochripes 59     

Agrypnia varia    2  

Anabolia sp. 5  2   

Beraea maurus 2     

Brachycentrus subnubilus  1     

Chaetopteryx villosa 323 15 3 3  

Crunoecia irrorata 1 4    

Glossosoma boltoni 10     

Halesus digitatus 104  18   

Halesus radiatus 3     

Halesus sp. 135   8  

Halesus tesselatus 3     

Hydropsyche pellucidula 23     

Hydropsyche saxonica   1   

Hydropsyche siltalai 39  1   

Hydropsyche sp. 1     

Ithytrichia lammelaris 1     

Lepidostoma hirtum 116     

Limnephilus elegans 6     

Limnephilus flavicornis    21  

Limnephilus lunatus 9   12  

Limnephilus nigriceps    3  

Limnephilus rhombicus 6   35  

Limnephilus stigma    4  

Lipnephilus politus    2  

Lype reducta 10     



Molanna angustata    3  

Mystacides sp.     2  

Odontocerum albicorne 48  1   

Oligoplectrum maculatum 3450     

Oligotricha striata     6 

Phryganea sp.      2 

Plectrocnemia conspersa 7     

Potamophylax cingulatus 359  21   

Potamophylax latipennis 407     

Potamophylax nigricornis 14 4    

Psychomyia pusilla 7     

Rhyacophila fasciata   30   

Rhyacophila nubila 162  2   

Sericostoma personatum 24 8 2   

Silo nigricornis 83     

Silo pallipes 294  1   

Silo piceus 1     

suma  5719 31 82 95 8 

 

 

 

 

 



Na dendrogramie obrazującym ilościowe ujęcie podobieństwa faunistycznego 

między typami wód  (Ryc. 10), widoczny jest podstawowy podział na dwie grupy hy-

drologiczne: cieki wodne (strumienie, źródła, rzeki, rowy) oraz zbiorniki wodne (jezioro 

dystroficzne, stawy). Największa odrębnością faunistyczną odznaczyły się stawy i je-

zioro dystroficzne - zerowe podobieństwo do pozostałych typów wód. Analizując jed-

nak dane dalej, można zauważyć, iż strumienie, źródła, rzeki, rowy wykazują podobień-

stwo do siebie na wysokości jedynie 1%. W tym układzie można dostrzec podział na 

cieki większe: rzeki Łupawa i Charstnica (17% podobieństwo) oraz mniejsze (strumie-

nie, źródła, rowy) 4% podobieństwo. Należy zauważyć, iż w tej ostatniej grupie zawarte 

są dwa typy wód o najwyższym stopniu podobieństwa ich trichopterofauny – strumienie 

i źródła (26%). 

 

 

Ryc. 10 Podobieństwo faunistyczne między typami wód wg formuły ilościowej 

Fig. 10 The fauna similarity between types of waters acc. to the quantitative formula 

 



W ujęciu jakościowym (Rys. 11) nadal widoczny jest stanowczy podział na cieki  

i zbiorniki wodne, w którym nie widać podobieństwa faunistycznego. Dalsza analiza 

dendrogramu nakreśla jednak nieco inny obraz podobieństwa. Oddzielną grupę tworzą 

wody płynące takie jak rzeki, strumienie, źródła. Rowy wykazują do nich podobieństwo 

na poziomie 7%. Na wysokości 14% źródła łączą się z podgrupą, w której zawarte       

są obie rzeki i strumienie. Widoczna jest też faunistyczna odrębność obu rzek (24%), 

podczas gdy największe podobieństwo faunistyczne jest widoczne między rzeką 

Charstnicą i strumieniami (37,5%). Tłumaczyć to można faktem, iż strumienie te znaj-

dowały się bezpośrednio w okolicy Charstnicy lub do niej wpływały. 

Rys. 11. Podobieństwo faunistyczne między typami wód wg formuły jakościowej. 

Fig. 11 The fauna similarity between types of waters acc. to the qualitative formula  

 

Wskaźnik naturalności wyliczony dla wszystkich typów wód: źródeł, strumieni, 

rzek, jeziora, zbiorników okresowych, pozwala stwierdzić, iż trichopterofauna środko-

wego odcinka rzeki Łupawy ma typowo rzeczny charakter. Współczynnik posiada naj-

wyższą wartość dla rzek (wskaźnik naturalności równy Wns 6,77 i Wni 12,60), naj-

mniejszą natomiast dla zbiorników okresowych (Wns 1,57 i Wni 1,04) (Tab. 4). Taki 

stan rzeczy jest zgodny z oczekiwanym. 

 



Tab. 4 Wskaźniki naturalności biocenoz dla Trichoptera środkowego odcinka rzeki Łu-

pawy. 

Tab. 4 Indices of naturalness of biocenoses for Trichoptera of  the middle section of the 

river Łupawa 

 Wns wni 

Źródła 2,68 1,48 

Strumienie 4,50 3,64 

Rzeki 6,77 12,60 

Jezioro 2,02 1,22 

Zbiorniki okresowe 1,57 1.04 

 

 

3.3 Rozmieszczenie trichopterofauny na stanowiskach 
 

Liczebność Trichoptera na poszczególnych stanowiskach nie była jednolita. 

Najliczniej chruściki  występowały w próbach ze stanowisk nr: 4, 6, 9, 17 oraz 20. War-

tości wahały się do 287 do 2125 osobników na stanowisku. Prawie wszystkie stanowi-

ska, z których pobrano najliczniejsze próby, były umieszczone na rzece Łupawie (sta-

nowiska nr: 4, 6, 9, 20), jedno ze stanowisk (stanowisko nr 17) było usytuowane      u 

ujścia rzeki Charstnicy (Tab. 5) 

Próby najmniej liczne, w których ilość osobników wynosiła od 1 do 15, pocho-

dzą ze stanowisk z drobnych cieków – źródła przy rzece Charstnicy (stanowisko nr 18) 

oraz wypływ ze stawu (stanowisko nr 7), rowu równoległego do stawów  (stanowisko 

nr 24), a także niewielkich zbiorników wodnych: jeziora dystroficznego (stanowisko   

nr 10), stawu nr 1 (stanowisko nr 11). Odnotowano także jedno stanowisko z rzeki 

Charstnicy (stanowisko nr 2). (Tab. 5) 

 



 

Ryc. 12 Liczebność Trichoptera na poszczególnych stanowiskach środkowego odcinka 

rz. Łupawy. 

Fig. 12 The number of Trichoptera on individual positions in the middle section of the 

river Łupawa 
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  Tab. 5 Liczebność gatunków Trichoptera na stanowiskach środkowego odcinka rz. Łupawy 

 Tab. 5 The number of species Trichoptera on positions of the middle section of the river Łupawa 

Stanowiska  
Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Agapetus fuscipes                    6      
Agapetus ochripes                    59      
Agrypnia varia           2               
Anabolia sp.  2      2            3      
Beraea maurus                    2      
Brachycentrus subnubilus                     1      
Chaetopteryx villosa 3 7 2  20 7  3     25 79  13  2 62 118     3 
Crunoecia irrorata      1          4          
Glossosoma boltoni         8           2      
Halesus digitatus 8  9  7  1 17     9 14     5 51  1    
Halesus radiatus                    1   2   
Halesus sp.      4   8        65  1 34 20  3 1 7 
Halesus tesselatus      1             2       
Hydropsyche pellucidula 2                   9 7 1 4   
Hydropsyche saxonica        1                  
Hydropsyche siltalai 2    2   1 6           23 1  5   
Hydropsyche sp.         1                 
Ithytrichia lammelaris                    1      
Lepidostoma hirtum    6 4    2           91  5 8   
Limnephilus elegans                    6      
Limnephilus flavicornis            21              
Limnephilus lunatus                    9     12 
Limnephilus nigriceps           1 2              



Stanowiska  
Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Limnephilus rhombicus                    1 5    35 
Limnephilus stigma            4              
Lipnephilus politus           2               
Lype reducta      4           3   3      
Molanna angustata.           3               
Mystacides sp.            2               
Odontocerum albicorne 1       1 4           39 1  3   
Oligoplectrum maculatum 45   280 98 725   922           1182 3 40 155   
Oligotricha striata          6                
Phryganea sp.           2                
Plectrocnemia conspersa     2 1              4      
Potamophylax cingulatus  1 13     21     15  13  307  10       
Potamophylax latipennis 9 1   1    12        300  2 74 8     
Potamophylax nigricornis                1  3  14      
Psychomyia pusilla                    6   1   
Rhyacophila fasciata        30                  
Rhyacophila nubila 3 4 2 1 3 4 2  8    6 3 21    45 56  4 2   
Sericostoma personatum 1    1 7  2        8   1 13   1   
Silo nigricornis 10                   58 15     
Silo pallipes     2   1 10           259 8  15   
Silo piceus     1                     
suma  84 15 26 287 141 754 3 79 981 8 10 27 55 96 34 26 675 5 128 2125 68 51 199 1 57 

 

 



W dendrogramie obrazującym podobieństwo faunistyczne między stanowi-

skami  w ujęciu ilościowym (Ryc. 13) wyróżnić można sześć zgrupowań stanowisk, 

gdzie procent podobieństwa waha się od 0% do 19%. Należy jednak zwrócić uwagę,             

że w grupie A i C są widoczne podzbiory stanowisk, których podobieństwo faunistycz-

ne wynosi od 50% (stanowiska nr 1, 5, 22 oraz 6, 9, 20 a także 3, 13 i 14, 19) nawet    

do 80% (stanowiska nr 6, 9) 

Stanowska pogrupowały się zgodnie z typem środowiska wodnego. 

W grupie A (podobieństwo 4%) znalazły się stanowiska zlokalizowane na sie-

dliskach środkowego odcinka rzeki Łupawy oraz przy ujściu Charstnicy do rz. Łupawy 

(stanowiska nr 1, 4, 5, 6, 9, 20, 22, 23). W grupie B (podobieństwo 19%) znalazły się 

stanowiska usytuowane na rzece Charstnicy oraz źródła do niej wpadające (stanowiska 

nr 2, 16, 18). W grupie C (podobieństwo 1%) znalazły się stanowiska umieszczone na 

rzece Charstnicy oraz leśny strumień i wypływ ze stawów (stanowiska nr 3, 7, 8 , 13, 

14, 15, 19). W grupie D (podobieństwo 0%) znalazło się tylko stanowisko nr 10 – jezio-

ro dystroficzne. W grupie E (podobieństwo 5%) znalazły się stanowiska nr 11 oraz 12 – 

stawy śródpolne. W grupie F (podobieństwo 0,5%) znalazły się stanowiska z rzeki 

Charstnicy (stanowiska nr 17, 21) oraz rowy (stanowiska nr 24, 25 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ryc. 13 Podobieństwo faunistyczne między stanowiskami wg formuły ilościowej 

Fig. 13 Fauna similarity between positions according to the quantitative formula 
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Analiza podobieństw faunistycznych między stanowiskami  wg formuły jako-

ściowej przedstawiona na dendrogramie poniżej (Rys. 14), wygląda tylko nieznacznie 

inaczej niż analiza ilościowa. W tym przypadku także można wyróżnić sześć zgrupo-

wań stanowisk., gdzie procent podobieństwa waha się od 0% do 50%. 

Nie można zapomnieć o fakcie, że dwa stanowiska w grupie B (stanowiska nr 

3 oraz 13) wykazały 100% podobieństwo, a na wysokości 50% dołączyło do nich sta-

nowisko nr 7 oraz stanowiska nr 4 i 22 na wysokości 60%. 

W grupie A (podobieństwo 6,25%) znalazły się stanowiska nr : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 

17, 19, 20, 21, 23. Większość stanowisk pochodzi z rzeki Łupawy  jednak stanowiska nr 

2, 17, 19 umieszczone były na rzece Charstnicy w bezpośrednim sąsiedztwie rz. Łupa-

wy. W grupie B (podobieństwo 17,5%) znalazły się stanowiska nr: 3,  7, 13, 14, 15 z 

rzeki Charstnicy oraz stanowiska nr 4, 22 z rzeki Łupawy, a także wypływ wody ze 

stawów koło miejscowości Damnica (stanowisko nr 7). W grupie C (podobieństwo 0%) 

zawiera stanowisko nr 10 - jezioro dystroficzne. W grupie D (podobieństwo 14%) zna-

lazły się stawy śródpolne. W grupie E (podobieństwo 50%) znalazły się stanowiska nr 

16, 18. W grupie F (podobieństwo 25%) znalazły się stanowiska nr 24, 25 – rowy. 

 

  

 



 

Rys. 14. Podobieństwo faunistyczne między stanowiskami  wg formuły jakościowej 

  Fig. 14 Fauna similarity between positions according to the qualitative formula
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Dla określenia stopnia naturalności trichpterofauny analizowana tenże wskaźnik 

dla poszczególnych stanowisk, uwzględniając przy tym specyfikę fauny różnych typów 

wód: źródła, strumienie, rzeki, jeziora, zbiorniki okresowe.  

Zgodnie z oczekiwaniami największymi wskaźnikami naturalności w ujęciu 

fauny rzek cechowała się większość przebadanych stanowisk..  Najwyższe wartości 

odnotowano dla stanowisk nr 7, 22, 24 (Wns 16 i Wni 16).  

W odniesieniu do fauny jezior najwyższe wartości wykazały  stanowiska nr 10, 

11, 12 (kolejno Wns 12, 16 oraz 8,33 i Wni 10, 16 oraz 7,56). Wyniki są zgodnie           

z oczekiwaniami, gdyż stanowiska te obrazują trichopterofaunę kolejno: jeziora dystro-

ficznego i stawów śródpolnych. (Tab. 6) 

Nie stanowią zaskoczenia wysokie wartości wskaźnika dla strumieni ze stano-

wisk nr 8 - strumień leśny (Wns 7,70 i  Wni 8,03), 18 - źródła (Wns 10 i Wni 8,80), 25  

- rów (Wns 8,50 i Wni 7,68) (Tab.6). 

Natomiast najwyższe wartości w ujęciu fauny źródeł wykazały stanowiska nr 16 

(Wns 10,50 i Wni 6,54) oraz 18 (Wns 9 i Wni 10,40) (Tab. 6). Stanowiska te zostały 

umieszczone kolejno na rzece Łupawie poniżej ujścia rzeki Charstnicy oraz na źródłach 

przy rzece Charstnicy. Ich bliskie położenie może wyjaśnić taką wysokość wskaźnika. 

Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż stanowisko nr 18 wprawdzie ma wysoki 

wskaźnik dla źródeł w ujęciu ilościowym, jednak w ujęciu jakościowym wartość 

wskaźnika dla strumieni jest wyższa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 6 Wskaźnik naturalności biocenoz dla Trichoptera na poszczególnych stanowiskach środkowego odcinka rz. Łupawy 

Tab. 6 The index of naturalness of biocenoses for Trichoptera on individual positions of the middle section of the river Łupawa 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Wns źródła 2,20 1,80 2,00 1,00 2,09 3,89 1,00 2,70 1,20 1,00 1,20 1,33 2,00 1,33 2,50 10,50 1,75 9,00 2,38 2,82 1,56 1,00 1,73 1,00 1,50 
Wni źródła 1,49 1,67 2,58 1,00 1,25 1,10 1,00 3,19 1,01 1,00 1,10 1,07 2,27 1,82 2,15 6,54 2,36 10,40 1,77 1,45 1,79 1,00 1,12 1,00 1,26 
  
Wns strumienia 4,40 4,00 5,00 1,33 7,27 5,56 1,50 7,70 4,10 2,50 1,20 2,67 5,00 6,33 1,00 7,25 1,50 10,00 4,13 4,86 4,78 2,00 4,18 2,00 8,50 
Wni strumienia 2,40 8,00 2,50 1,98 4,45 2,20 1,33 8,03 2,19 3,25 1,10 3,56 7,98 13,49 1,00 10,77 1,10 8,80 8,38 4,75 4,03 1,86 3,14 2,00 7,68 
  
Wns rzeki 10,80 8,60 8,75 16,00 9,45 8,56 16,00 5,90 12,60 1,50 2,20 2,33 8,75 11,33 8,50 1,25 10,25 1,50 10,50 8,57 11,00 16,00 11,91 16,00 7,50 
Wni rzeki 13,44 7,40 7,42 16,00 13,40 15,65 16,00 4,77 15,73 1,75 2,20 2,00 5,55 4,48 10,26 1,50 9,14 1,40 7,93 12,20 10,34 16,00 14,71 16,00 7,82 
  
Wns jeziora 1,30 2,40 1,75 1,00 1,27 1,56 2,50 2,00 1,10 12,00 16,00 8,33 1,75 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,63 2,00 1,89 1,60 1,73 2,00 3,00 
Wni jeziora 1,29 1,93 2,04 1,00 1,15 1,02 2,00 1,82 1,01 10,00 16,00 7,56 1,49 1,44 1,00 1,00 1,11 1,00 1,14 1,13 1,81 1,06 1,05 2,00 5,42 
  
Wns zb. Okreso-
wych 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,60 9,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Wni zb. Okreso-
wych 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 8,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
Wns  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



3.5 Trichopterafauna rzek Łupawy i Charstnicy 
 

Materiał został pobrany łącznie z szesnastu stanowisk rozmieszczonych wzdłuż 

biegu obu rzek.  Na rzece Łupawie wyznaczono dziewięć stanowisk, natomiast na jej 

dopływie, którym jest rzeka Charstnica  wybrano siedem stanowisk.  

Największe bogactwo gatunkowe zarejestrowano w rzece Łupawie (44 takso-

nów). Mniejsza różnorodność gatunkowa występowała w rzece Charstnicy (10 takso-

nów). Gatunki i liczba osobników w próbach pobranych z obu rzek zostały zestawione 

w tabeli 7. 

Struktura ilościowa i skład gatunkowy wskazują na odmienność trichopterofau-

ny rzeki Charstnicy i rz. Łupawy. W próbach pobranych  z rzeki Łupawy liczba osobni-

ków Trichoptera jest zdecydowanie większa (ponad cztery razy) niż w rzece Charstni-

cy. Najliczniejszymi gatunkami w rzece Łupawie okazały się: Oligoplectrum macula-

tum (70,32%), Silo pallipes (6,01%), Chaetopteryx villosa (3,44%), Lepidostoma hirtum 

(2,36%), Potamophylax latipennis (2,12%). Natomiast w rzece Charstnicy: Potamophy-

lax cingulatus (34,89%), Potamophylax latipennis (29,45%), Chaetopteryx villosa 

(17,01%), Rhyacophila nubila (7,87%), Halesus sp. (6,41%) (Tab. 7). 

 W przypadku dwóch gatunków: Potamophylax cingulatus oraz Potamophylax 

latipennis liczebność osobników była istotnie większa w materiale pobranym z rzeki 

Charstnicy niż w rzece Łupawie (Tab.7).  

Charstnica jest mniejszym ciekiem, liczna obecność Chaetopteryx villosa wskazu-

je na liczny udział elementu strumieniowego. Większość strumieni i źródeł z których 

zostały pobrane próby znajdywało się w okolicy rz. Charstnicy lub bezpośrednio do niej 

wpadało.  

Zestawienie gatunków i ich liczebności z materiały pobranego z obu rzek (Tab.7) 

pozwala stwierdzić, iż rz. Łupawa znajduje się pod wyraźną dominacją gatunków 

rzecznych z zaznaczającą się obecnością fauny strumieniowej.  

 

 

 

 

 

 



 

Tab.7 Liczebność Trichoptera w rzekach Łupawie i Charstnicy 

Tab. 7 The number of Trichoptera in rivers Łupawa and Charstnica 
rz. Łupawa rz. Charstnica  

Gatunek liczebność % Liczebność % 

Agapetus fuscipes 6 0,12   

Agapetus ochripes 59 1,20   

Agrypnia varia 2 0,04   

Anabolia sp. 5 0,10 2 0,19 

Beraea maurus 2 0,04   

Brachycentrus subnubilus  1 0,02   

Chaetopteryx villosa 169 3,44 175 17,01 

Crunoecia irrorata 5 0,10   

Glossosoma boltoni 10 0,20   

Halesus digitatus 85 1,73 37 3,60 

Halesus radiatus 3 0,06   

Halesus sp. 77 1,57 66 6,41 

Halesus tesselatus 1 0,02 2 0,19 

Hydropsyche pellucidula 23 0,47   

Hydropsyche saxonica 1 0,02   

Hydropsyche siltalai 40 0,82   

Hydropsyche sp. 1 0,02   

Ithytrichia lammelaris 1 0,02   

Lepidostoma hirtum 116 2,36   

Limnephilus elegans 6 0,12   

Limnephilus flavicornis 21 0,43   

Limnephilus lunatus 21 0,43   

Limnephilus nigriceps 3 0,06   

Limnephilus rhombicus 41 0,84   

Limnephilus stigma 4 0,08   

Lipnephilus politus 2 0,04   

Lype reducta 7 0,14 3 0,29 

Molanna angustata 3 0,06   



Mystacides sp.  2 0,04   

Odontocerum albicorne 49 1,00   

Oligoplectrum maculatum 3450 70,32   

Oligotricha striata 6 0,12   

Phryganea sp.  2 0,04   

Plectrocnemia conspersa 7 0,14   

Potamophylax cingulatus 21 0,43 359 34,89 

Potamophylax latipennis 104 2,12 303 29,45 

Potamophylax nigricornis 18 0,37   

Psychomyia pusilla 7 0,14   

Rhyacophila fasciata 30 0,61   

Rhyacophila nubila 83 1,69 81 7,87 

Sericostoma personatum 33 0,67 1 0,10 

Silo nigricornis 83 1,69   

Silo pallipes 295 6,01   

Silo piceus 1 0,02   

suma  4906 100,00 1029 100,00 

 

 

3.6 Współwystępowanie gatunków Trichoptera środkowego odcinka 

rzeki Łupawy 
 

Analizując współwystępowanie gatunków na stanowiskach (Ryc.15) wyróżnić 

można sześć zgrupowań taksonów.  

Zgrupowanie A zawiera gatunki źródliskowe: Agapetus fuscipes, Limnephilus 

elegans (współwystępowanie 100%) na wysokości 90% dołącza do nich  Psychomyia 

pusilla.  

Zgrupowanie B -  zawiera gatunki wód bieżących: Brachycentrus subnubilus, 

Ithytrichia lammelaris (współwystępowanie 100%) na wysokości 65% dołącza do nich 

Berea maurus. 

Zgrupowanie C - zawiera gatunki wód bieżących: Agapetus ochripes, Silo ni-

gricornis (współwystępowanie 80%), Lepidostoma hirtum dołącza do nich na wysoko-

ści 57%. 



Zgrupowanie D – zawiera gatunki Hydropsyche siltalai, Odontocerum albicor-

ne o wartości współwystępowania równej 73%. 

Zgrupowanie E - zawiera gatunki, które są limnebiontami, a zostały pobrane ze 

stanowisk umieszczonych na zbiornikach okresowych: Agrypnia varia , Lipnephilus 

politus, Mystacides sp. (współwystępowanie 100%), Molanna angustata dołącza do nich 

na wysokości 77%. 

Zgrupowanie F - współwystępowanie gatunków na stanowiskach wynosi 75%. 

Zgrupowanie zawiera gatunki rzeczne:  Potamophylax cingulatus, Potamophylax lati-

pennis 

 

 

 



Ryc. 15 Współwystępowanie gatunków Trichoptera na stanowiskach środkowego odcinka rzeki Łupawy 

Fig. 15 The coexistence of Trichoptera species on positions of the middle section of the river Łupawa
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Na dendrogramie obrazującym współwystępowanie gatunków w typach wód 

(Ryc. 16) wyróżnić można sześć zgrupowań taksonów o najwyższym współczynniku 

współwystępowania. 

Zgrupowanie A: współwystępowanie ma wartość od 57% jednak większość 

współwystępowania gatunków mieści się w 75-100% . Zawiera gatunki źródliskowe      

i strumieniowe: Agapetus fuscipes, Limnephilus elegans, Limnephilus sp., Psychomyia 

pusilla, Plectrocnemia conspersa, Lype reducta, Glossosoma boltoni. 

Zgrupowanie B -współwystępowanie ma wartość od 43% większość współwy-

stępowania gatunków mieści się w przedziale 70 - 94% . Zawiera gatunki: Hydropsyche 

pellucidula,, Sericostoma personatum, Potamophylax nigricornis, Hydropsyche siltalai, 

Odontocerum albicorne. 

Zgrupowanie C - zawiera gatunki źródliskowe: Brachycentrus subnubilus, Ithy-

trichia lammelaris, Silo piceus (współwystępowanie 100%) na wysokości 65% dołącza 

do nich Berea maurus. 

Zgrupowanie D - współwystępowania gatunków mieści się w przedziale         

50 - 90%.  Zgrupowanie zawiera gatunki wód bieżących: Agapetus ochripes, Silo nigri-

cornis, Lepidostoma hirtum, Halesus digitatus, Halesus sp., Rhyacophila nubila. 

Zgrupowanie E – zawiera gatunki zbiorników okresowych: Agrypnia varia, 

Lipnephilus politus, Mystacides sp. (współwystępowanie 100%), które na wysokości 

68% łączą się z Molanna angustata, Limnephilus  nigriceps (współwystępowanie 

100%) do których na wysokości 87% dołącza Limnephilus stigma. 

 Zgrupowanie F - zawiera gatunki rzeczne: Chaetopteryx villosa, Potamophylax lati-

pennis (współwystępowanie 80%) na wysokości 57% dołącza do nich Potamophylax 

cingulatus. 

 

 



Ryc. 16 Współwystępowanie gatunków Trichoptera w typach wód środkowego odcinka doliny rzeki Łupawy 

Fig. 16 The coexistence of Trichoptera species in types the waters of the middle section of the river Łupawa valley
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4. Dyskusja 
 

Stan poznania trcihopterofauny rzek nizinnych i pojeziernych jest bardzo słaby. 

Daleko odbiega od stanu badań cieków górskich. W nielicznych badaniach stwierdzono, 

iż trichopterofauna zmienia się z biegiem rzeki – inny skład gatunkowy można zauwa-

żyć w górnym biegu (przy źródliskach) niż w środkowym czy dolnym biegu (np. CZA-

CHOROWSKI 1988). W odróżnieniu od rzek górskich w ciekach nizinnych często trudno 

jest mówić o wyraźnej strefowości w profilu podłużnym. Rozmieszczenie fauny często 

ma charakter mozaikowy a strefowość jest zaburzona przez źródła i strumienie wpada-

jące do rzeki lub znajdujące się w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a także przez znajdują-

ce się w jej biegu jeziora przepływowe (CZACHOROWSKI 1988). 

Niniejsze badania mogą przyczynić się do zwiększenia stanu wiedzy na temat 

rozmieszczenia makrobentosu w rzekach pojeziernych oraz ogólnego stanu wiedzy na 

temat Trichoptera wód Pomorza. Wiedza ta może być pomocna w skonstruowaniu od-

powiednich indeksów biotycznych, stosowanych w monitoringu wód. 

W środkowym odcinku doliny rzeki Łupawy odnotowano 43 gatunki. W ujęciu 

różnorodności gatunkowej można stwierdzić, iż liczba ich jest stosunkowo wysoka, 

uwzględniając wyniki z innych przebadanych rzek nizinnych, pojeziernych: Wierzyca – 

13 gatunków (KAŃSKI 2004), Pisa – 21 gatunków (LIPNICKA 1999), Wałsza – 31 gatun-

ków (KOŚCIUKIEWICZ 2000), Drawa – 65 gatunków (CZACHOROWSKI 1988), Łyna – 73 

gatunki (CZACHORWSKI 1988). Przy czym środkowe odcinki rzek Łyny i Drawy wyka-

zują do siebie podobieństwo ze względu na ich charakter siedliskowy (np. cieki te są 

pod dużym wpływem jezior przepływowych) (CZACHOROWSKI 1988). 

Gatunek najliczniej reprezentowany w próbach zebranych z Łupawy Oligoplec-

trum maculatum (58%) jedynie raz pojawia się w opracowaniach faunistycznych rzek 

tego regionu (Drawieński Park Narodowy) (CZACHOROWSKI 1988). W klasie dominan-

tów znalazły się: Potamophylax latipennis (także liczny w materiałach z rzek Drawy i 

Wałszy) (CZACHOROWSKI 1988, LUGOWSKA 2000), Potamophylax cingulatus (nie zna-

leziony w analizowanych rzekach), Chaetopteryx villosa (liczny w rzekach Wałszy oraz 

Pisie)( LUGOWSKA 2000, LIPNICKA 1999). W klasie subdominantów znalazły się cztery 

gatunki rzeczne:  Silo pallipes (recedent w próbach pobranych z terenu rzeki Wałszy) 

(LUGOWSKA 2000), Rhyacophila nubila (liczny gatunek w rzekach Wierzycy i Drawie) 

(KAŃSKI 2004, CZACHOROWSKI 1988), Halesus digitatus (liczny w rzekach Wierzycy, 



Wałszy, Drawie, Pisie) (KAŃSKI 2004, LUGOWSKA 2000, CZACHOROWSKI 1988, LIPNIC-

KA 1999), Halesus sp., Lepidostoma hirtum (eudominant w materiale pobranym z rzeki 

Wierzycy, natomiast recedent w materiale pobranym z rzeki Wałszy) (KAŃSKI 2004, 

LUGOWSKA 2000). 

Struktura dominacji w materiale pobranym z środkowego odcinka rzeki Łupawy 

wskazuje, że trichoterofauna zbiorników, a także cieków doliny znajduje się pod wy-

raźna dominacją gatunków rzecznych z zaznaczającą się obecnością fauny strumienio-

wej. Podobna sytuacja wystąpiła w rzece Wałszy (LUGOWSKA 2000) oraz Pisie (LIPNIC-

KA 1999). 

Struktura ilościowa i skład gatunkowy wskazują na odmienność fauny rzeki 

Charstnicy i trichopterofauny rz. Łupawy. Podstawową różnicą między nimi jest brak 

Oligoplectrum maculatum w materiale pobranym z Charstnicy, natomiast gatunek ten 

okazał się eudominantem rzeki Łupawy, stanowił on aż 70,32% zebranych osobników. 

Gatunki należące do najliczniejszych w rzece Charstnicy były mniej liczne w rzece Łu-

pawie: Rhyacophila nubila (kolejno 7,87% oraz1,69%), Halesus sp. (6,41% oraz  

1,57%) (Tab. 7). 

 W przypadku dwóch gatunków liczebność osobników była istotnie większa w 

materiale pobranym z rzeki Charstnicy niż w rzece Łupawie: Potamophylax cingulatus 

(kolejno: 34,89% oraz 29,45%), oraz Potamophylax latipennis (kolejno: 0,43% oraz 

2,12%). Rozbieżność można także zauważyć analizując występowanie Chaetopteryx 

villosa. W Charstnicy stanowi on aż 17,01% materiału, natomiast w Łupawie jedynie 

3,44%. Gatunki należące do jednych z najliczniejszych w rzece Łupawie: Silo pallipes 

(6,01%) oraz Lepidostoma hirtum (2,36%) nie zostały odnotowane w Charstnicy. 

(Tab.7)  

Fauna występująca w dopływach istotnie różni się od fauny głównego cieku, 

różnice te wynikają z odmienności siedliskowej cieków. W miejscu ujścia dopływu do 

głównego nurtu trichopterofauna nabiera mozaikowego charakteru. 

Jedną z przyczyn tych różnic może być większe zanieczyszczenie rz. Charstnicy, 

co wyraźnie uwidacznia się w mniejszej różnorodności gatunkowej. Wyniki badań pro-

wadzonych na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowa-

dzone w roku 1996 w porównaniu z badaniami z lat poprzednich, wykazały, iż stan sa-

nitarny rzeki Charstnicy pogorszył się z  III klasy do wód nie odpowiadających nor-

mom, głównie za przyczyną wysokiego miana Coli (CHARAKTERYSTYKA...2005).  



Głównymi źródłami zanieczyszczenia Charstnicy są ścieki oczyszczone odpro-

wadzane bezpośrednio do rzeki z osiedli wiejskich w: Mianowicach, Karżniczce, Dam-

nicy. A także ścieki technologiczne i bytowo-gospodarcze z zakładu Comindex Interna-

tional Sp. z.o.o. w Damnicy (CHARAKTERYSTYKA...2005). 

 Natomiast wyniki badań z rzeki Łupawy prowadzonych w roku 1996                 

w odniesieniu do badań z lat ubiegłych wykazały, iż stan sanitarny rzeki na środkowym 

odcinku nie uległ zmianie. Stężenie fosforu ogólnego notowano w III klasie czystości. 

 Na stan czystości wody, stopnia stężenia fosforu wpływają przede wszystkim 

gospodarstwa rybackie ulokowane w górnym biegu rzeki Łupawy w Obrowie, Kozinie, 

Podkomorzycach. Natomiast bezpośrednio przed ujściem rzeki Charstnicy do rzeki Łu-

pawy odprowadzane są wody pohodowlane z gospodarstwa rybackiego w Damnicy, 

oczyszczone w osadniku ziemnym (CHARAKTERYSTYKA...2005). 

Drugiej przyczyny różnic w strukturze ilościowej i składzie gatunkowym trichop-

terofauny tych rzek można dopatrywać się najprawdopodobniej w innej rzędowości 

tych cieków i związanej z tym charakterystyki siedliskowej. Charstnica jest mniejszym 

ciekiem, liczna obecność Chaetopteryx villosa wskazuje na znaczny udział elementu 

strumieniowego. Natomiast Łupawa jest rzeką większą z licznymi dopływami. Różny 

więc może być charakter siedliskowy tych rzek. 

Stosunkowo trudno jest odnieść się do wyników badań z rzeki Łupawy w skali 

całego regionu, gdyż trichopterofauna rzek Pojezierza (tak jak całej nizinnej części Pol-

ski) jest bardzo słabo poznana. 

We wszystkich tych rzekach na skład gatunkowy i bioróżnorodność wpływ mia-

ła przede wszystkim klasa recedentów. 

Za specyficznością fauny rzeki Łupawy szczególnie przemawia bardzo liczne 

występowanie Oligoplectrum maculatum, gatunku określanego jako charakterystyczny 

dla rzek podgórskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż w rzece Drawie złowiono jednego 

osobnika tego gatunku (CZACHOROWSKI 1988), natomiast w rzece Wierzycy nie zareje-

strowano go w ogóle (KAŃSKI 2004). Podobną sytuacje obserwuje się w zbliżonych 

wielkościowo rzekach Warmii i Mazur (CZACHOROWSKI dane nie publikowane). 

Stosunkowo liczna obecność Hydropsyche siltalai upodabnia do innych rzek 

Pomorza (np. Wierzyca - KAŃSKI 2004, Wałsza – LUGOWSKA 2000) oraz chłodniej-

szych rzek Pojezierza Mazurskiego (np. rz. Pasłęka – CZACHOROWSKI 1988).  

Można przypuszczać, że rzeka Łupawa ma charakter zimnej rzeki podgórskiej. 

O specyficzności trichopterofauny rz. Łupawy przesądza także obecność takich gatun-



ków jak: Agapetus fuscipes, Agapetus ochripes, Glossosoma boltoni, Odontocerum al-

bicorne, Psychomyia pusilla, Ithytrichia lammelaris - nie odnotowano w rzekach Dra-

wie (CZACHOROWSKI 1988), Wierzycy (KAŃSKI 2004). Natomiast w Pisie występowała 

jedynie Glossosoma boltoni ( LIPNICKA 1999). 

Analizując występowanie gatunków w rzekach nizinnych, które w rzece Łupa-

wie zaliczone zostały do najliczniejszych, można stwierdzić, iż wyniki najbardziej zbli-

żone był do informacji otrzymanych z rzek Wałszy i Wierzycy. Należy jednak pamię-

tać, że ilość zebranego materiału i wykonanych prób z przebadanych rzek, jest istotnie 

niższa niż z rzeki Łupawy. Z rzek Drawy, Wierzycy, Wałszy, Pisy zebrano po kilkaset 

osobników, natomiast próby ze środkowego odcinka doliny rzeki Łupawy wyniosły 

prawie 6000 osobników (CZACHOROWSKI 1988, LUGOWSKA 2000, KAŃSKI 2004, LIP-

NICKA 1999). 

Analizując wyniki badań przeprowadzonych nad trichopterofauna środkowego 

odcinka rzeki Łupawy, należy zastanowić się co może upodabniać ową rzekę do rzek 

podgórskich. Jaka jest przyczyna występowania gatunków podgórskich na Pomorzu?  

Jedną z przyczyn może być stosunkowo duży spadek biegu rzeki Łupawy jak na 

rzekę nizinną – średni spadek rzeki wynosi wartość 1,12 ‰ , lecz na poszczególnych 

odcinkach osiąga on nawet 3,3 ‰. Można zauważyć podobieństwo między rzeką Wał-

szą - spadek rzeki na całej długości wynosi 4,2 %, oraz Wierzycą – średni spadek rzeki 

na całej długości wynosi 2,5‰, jednak na odcinku środkowego biegu rzeki wartość ta 

osiąga wielkość jedynie 0,8‰. Natomiast spadek rzeki Drawy posiada średnią wartość 

0,61‰.  (CHARAKTERYSTYKA...2005, GMINA PIENIĘŻNO 2006, WIERZYCA 2006, DRA-

WIŃSKI PARK NARODOWY  2006) 

Termicznie Łupawa także odbiega od norm innych rzek Pomorza. Jest rzeką sto-

sunkowo zimna oraz wartką. Podobna do niej pod tym względem wydaje się Wałsza, 

natomiast zupełnie inaczej przedstawia się ciepłota rzek takich jak Pasłęka, Drawa, Ły-

na. Wyższa temperatura wód tych rzek może być konsekwencją licznych jezior prze-

pływowych, oraz mniejszego zalesienia tych terenów. (CHARAKTERYSTYKA...2005, 

GMINA PIENIĘŻNO 2006, CZACHORWSKI 1988) 

Przyczyny różnic można dopatrywać się również w charakterze klimatu, jest on 

bardziej surowy, co wpłynąć mogło na zmniejszone zaludnienie tego terenu, ograniczo-

ną antropopresję. Porównując rzekę Łupawę z innymi rzekami nizinnymi (np. Łyna, 

Drawa) widać, iż środkowe odcinki owych rzek są bardziej zaludnione, występują licz-

niejsze osiedla. 



 Duże zróżnicowanie w strukturze gatunkowej i ilościowej zbiorników oraz cie-

ków  środkowego odcinka doliny Łupawy spowodowane jest różnorodnością siedlisko-

wą badanych stanowisk. W odniesieniu do aktualnych danych z regionu trichopterofau-

na tej rzeki jest fauną specyficzną i bardzo ciekawą. Jednak trudno jest przeprowadzić 

analizę porównawczą rzek pojeziernych północnej Polski z uwagi na zróżnicowane 

czynniki, które są istotne w kształtowaniu się fauny rzecznej. Badane cieki różniły się 

wielkością spadku, temperaturą wody, krajobrazem oraz charakterem biegu rzeki a tak-

że stopniem antropopresji. Obserwacje prowadzone dotychczas nie dają pełnego obrazu 

trichopterofauny, gdyż dotyczyły kilku rzek w wybranych odcinkach. Ciekawe wyniki 

może przynieść ich kontynuacja na większą skalę.  
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