
1. WSTĘP 
 

 Larwy chruścików są ważnym składnikiem biocenoz wodnych, ze 

względu na ich liczebność, biomasę oraz funkcje. Licznie występują w różnych 

typach wód słodkich, a w niektórych np. strumieniach i niewielkich rzekach są 

jednym z dominujących elementów makrobentosu. Larwy odżywiające się 

detrytusem, opadłymi liśćmi stanowią istotny element troficzny źródeł i 

drobnych cieków o niskiej produkcji pierwotnej, gdyż wprowadzają do tych 

systemów znaczne ilości biomasy (Grafins i Anderson 1980). W rzekach licznie 

występują larwy odfiltrowujące z wody unoszoną martwą materię (związki 

nieorganiczne, organiczne, martwe organizmy). Dużo jest także gatunków 

roślinożernych i drapieżnych. Niektóre gatunki odżywiają się glonami lub 

gąbkami. Tak więc larwy chruścików są składnikiem większości poziomów 

troficznych biocenoz wodnych. 

 Larwy Trichoptera są w większości wrażliwe na brak tlenu i 

zanieczyszczenia. W związku z tym są wykorzystywane jako wskaźnik do oceny 

czystości wody (Turoboyski 1979). Najliczniej występują w wodach 

mezosaprobowych (np. rodzina Rhyacophilidae). 

 Stan badań nad chruścikami w Polsce jest podobny jak w innych krajach 

Europy. Jednakże liczba stwierdzonych gatunków (ponad 260) w granicach 

kraju na pewno nie jest jeszcze ostateczna, gdyż istnieje możliwość znalezienia 

jeszcze nowych gatunków - zwłaszcza na terenach, gdzie badania faunistyczne 

nad chruścikami nie były dokładniej prowadzone. Do takich obszarów należą: 

Sudety, Wyżyna Lubelska, Roztocze, Nizina Wielkopolsko - Kujawska, Nizina 

Sandomierska, Podlasie i Pojezierze Pomorskie (Tomaszewski 1965). 

 Na Pojezierzu Mazurskim chruściki poznano stosunkowo dokładnie - ale 

tylko pod względem faunistycznym. Obszerniejszymi spisami gatunków 

Trichoptera są prace Ulmera (1913), Szczepańskiej (1958), Botosaneanu (1960). 



Tomaszewski (1965) dla tego regionu podaje 125 gatunków. Wydaje się jednak, 

że lista ta nie jest jeszcze kompletna (Czachorowski 1994). 

 Słabo są poznane chruściki pod względem ekologicznym. Stosunkowo 

dobrze zbadane zostały pod tym kątem tylko górskie potoki, dzięki pracom 

Riedlowej (1962, 1966), Szczęsnego (1968, 1986), Dratnala i Szczęsnego (1965, 

1979) i Glapskiej (1986). Dzięki pracom z ostatnich lat dużo więcej wiemy o 

chruścikach rzek nizinnych (Wielgosz 1979, Pawłowski 1970, Kopytek i 

Majecki 1986, Czachorowski 1988). Ostatnio sporo ukazało się prac 

dotyczących chruścików jezior,  mało jest jednak prac dotyczących drobnych 

zbiorników i źródeł. 

 Celem tej pracy jest dokumentacja faunistyczna chruścików rzeki Łyny i 

analiza rozmieszczenia larw w profilu podłużnym w środkowym biegu rzeki 

nizinnej. W pracy analizowano także kształtowanie się zgrupowań larw w 

porównaniu do zgrupowań z innych rzek. 

 

2. Opis terenu badań 
 

 Pojezierze Olsztyńskie jest zachodnią częścią Pojezierzu Mazurskiemu, 

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. Zajmuje 

powierzchnię ok. 3820 km2 (Kondracki 1994). 

 Zajezierzenie Pojezierza Olsztyńskiego jest znaczne, ale nierównomierne, 

mniejsze w północnej części. Na północy przeważają tereny glinianej moreny 

dennej zajęte pod uprawę, na południu piaski i żwiry porośnięte przez rozległe 



lasy, nazywane Puszczą Nidzicką, a w zachodnie części - Lasami Taborskimi. W 

lasach utworzono wiele rezerwatów przyrodniczych. Należą do nich między 

innymi: teren źródliskowy rzeki Łyny i „Las Warmiński”. 

 Osią symetrii łuków morenowych jest płynąca z południa na północ Łyna, 

która bierze początek z obfitych źródeł na wysokości 153 m n. p. m., w 

Olsztynie znajduje się na wysokości 98 m, a w Lidzbarku Warmińskim na 

północnym krańcu Pojezierza Olsztyńskiego 146,5 km od źródeł - na wysokości 

55 m n.p.m. Cała rzeka ma długość 289 km i wpada do Pregoły poza granicami 

Polski. Jej dorzecze ma powierzchnię 7.126 km2, z czego ok. 2/3 na terenie 

Polski. Najwyższe wzniesienia znajdują się na południu i nieznacznie 

przekraczają 200 m n. p. m. 

 Dorzecze Łyny jest asymetryczne, ponieważ zachodnia część Pojezierza 

Olsztyńskiego jest odwadniana przez Pasłękę. Niewielka część na południowym 

zachodzie przypada na dorzecze górnej Drwęcy (po jezioro Ostródzkie), a 

południowy wschód na dorzecze Narwi. Łyna przepływa przez wiele jezior, z 

których największym jest Łańskie (10,7 ha, głębokość maksymalna -  53 m), a 

parę km na zachód od niego jez. Pluszne (pow. 9 km2, głęb. Maksymalna  52 m). 

W górnym dorzeczu Łyny znajduje się jezioro Mielno (3,6 km2, głębokość 39,9 

m) i Maróz (3,3 km2, głęb. 41 m). 

 Rezerwat przyrody „Las Warmiński” wyodrębniony jest z kompleksu 

głównego Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Długość granic w rezerwacie wynosi 

29150 m, w tym 1750 m wzdłuż jeziora Łańskiego. Teren rezerwatu „Las 

Warmiński” leży w zlewni rzeki Łyny. Nadmiar wód, zwłaszcza z wiosennych 

roztopów spływa bezpośrednio do rzeki Łyny oraz do jeziora Ustrych i Łańskie, 

które są połączone bezpośrednio z rzeką Łyną. Spływ wód odbywa się z 

południa na północ. Wody przepływowe są słabo kwaśne i zasadowe, dość 

bogate w tlen. Ogólnie zdecydowana większość terenów w rezerwacie jest pod 



wpływem oddziaływania wód przepływowych. W obrębie rezerwatu znajdują 

się cztery jeziora oraz rzeka Łyna. 

 

3. Opis stanowisk 
 

 Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera w rzece Łynie w 

obrębie rezerwatu „Las Warmiński” przeprowadzono na 8 wyznaczonych 

stanowiskach  (rys. 1). 

Stanowisko 1 

 Rzeka Łyna poniżej jeziora Ustrych przy hydroelektrowni. Teren leśny, 

szerokość rzeki ok. 4,5 m, głębokość 1 m. Brzeg stromy, zadrzewiony, dno rzeki 

piaszczysto-kamieniste, mało jest roślinności wodnej, kamienie porośnięte 

mchem. Dno usłane muszlami racicznicy. Próby pobierano na długości  ok. 200 

m od hydroelektrowni. 

Stanowisko 2 

 Teren leśny, zadrzewiony, brzeg zadrzewiony, dno piaszczyste, 

pozbawione racicznicy. Dobrze wykształcone są zastoiska przybrzeżne, wśród 

roślin występują turzyce, mięta wodna, w korycie rzeki dużo pni i kłód drewna, 

licznie występuje  skójka gruboskorupkowa i  rozdeptka rzeczna. Szerokość 

rzeki ok. 4 m, głębokość 2 m. Próby pobierano na odcinku ok. 100 m. 

Stanowisko 3 

 Brzeg rzeki zadrzewiony, prąd silny, dno piaszczyste bez racicznicy. W 

korycie rzeki leżące pnie drzew. Rzeka o szerokości ok. 6 m, głębokość 0,5 m. 

Próby pobierano na długość ok. 150 m. 

Stanowisko 4 

 Stanowisko to znajduje się w zakolu rzeki. Brzeg stromy, dno muliste. 

Głębokość ok. 2-3 m, na dnie duże kamienie porośnięte gąbkami. Szerokość 

rzeki ok. 5 m, głębokość do 1 m. 



Stanowisko 5 

 Stanowisko zlokalizowane koło dawnej leśniczówki „Sójka”. Brzeg 

stromy, zadrzewiony. Szerokość rzeki wynosi ok. 10 m, a głębokość ponad 1 m. 

Dno piaszczyste, twarde, miejscami zarośnięte przez Potamogeton crispus. 

Próby pobierano na odcinku rzeki długości ok. 100 m. Przy brzegach w 

zakolach rzeki dobrze wykształcone i miejscami rozległe przybrzeżne zastoiska, 

w nurcie występują kępy moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis)  i  

włosiennicznika.  

Stanowisko 6 

 Brzegi rzeki strome, na dnie leżące kłody drewna, pnie drzew, dno 

muliste, przy brzegu zastoisko z większa ilością detrytusu i lekko zamulone. 

Szerokość rzeki ok. 10 m, głębokość ok. 1 m. Próby pobierano na odcinku ok.  

100 m. 

Stanowisko 7 

 Brzeg rzeki stromy, dno kamieniste, obecne na dnie rzeki pnie drzew i 

kłody, przy brzegu gałęzie z mchem. Prąd rzeki bystry, duże kamienie w nurcie. 

Szerokość rzeki ok. 15 m, głębokość 0,3 m. Próby pobierano na długości ok. 

100 m. 

Stanowisko 8 

 Szerokość rzeki wynosi około 8 m i głębokość ponad 1 m. Prąd silny, w 

prądzie dno piaszczyste, tylko miejscami kamieniste. Przy brzegu liczne 

zastoisko, dno muliste, w nurcie rzeki liczne kłody i gałęzie. Próby pobierano na 

odcinku ok. 100 m. 

 W czasie jednego wyjazdu próby pobierano z całej długości badanego 

odcinka rzeki poza wyznaczonymi stanowiskami stałych i systematycznych 

badań. 

 

4. Materiał i metody badań 



 

 Próby pobierano w latach 1995-96 na 8 stanowiskach (rys. 1), okresie od 

lipca 1995 r. do października 1996 r. Połowu larw dokonywano za pomocą 

trójkątnego czerpaka hydrobiologicznego. Próby jakościowe pobierano z 

powierzchni ok. 1 m2. Liczba prób z poszczególnych stanowisk była zależna od 

zróżnicowania siedliskowego i fizycznej dostępności niektórych części rzeki. 

 W badaniach uwzględniono następujące typy siedlisk: 

1. dno piaszczyste; 

2. dno żwirowe, „rumosz” ; 

3. dno kamieniste; 

4. dno muliste, zastoiska (detrytus, liście); 

5. pnie i gałęzie leżące w nurcie rzeki; 

6. źródło, helokren, zajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 

 Zebrany materiał przebierano na białych kuwetach, na miejscu w terenie 

lub przewożono do pracowni. Larwy konserwowano w 70% alkoholu etylowym. 

Aby uniknąć zbyt dużych strat związanych z transportem próby pobierano w 

ciągu dwóch dni. Równocześnie z połowem larw, dla weryfikacji oznaczeń w 

pobliżu rzeki odławiano imagines. 

 Materiał będący podstawą niniejszej pracy obejmuje 2127 larw i 107 

imagines  należących do 31 gatunków (tab. I). 

  

Dominację wyliczono ze wzoru: 

 n 
D =   × 100% 
 N 
gdzie: 

n - oznacza liczbę osobników danego gatunku; 

N - oznacza ogólną liczbę osobników. 

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



• eudominanci (gatunki o liczebności ponad 10%); 

• dominanci (5,1-10%); 

• subdominanci (2,1-5%); 

• recedenci (poniżej 2%). 

 Frekwencję na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

 s 
Fs =   × 100% 
 S 
gdzie: 

s - liczba stanowisk, na których występuje dany gatunek; 

S - liczba wszystkich stanowisk; 

natomiast frekwencję w próbach: 

 f 
Fp =   × 100% 
 N 
gdzie: 

f - liczba prób, w których stwierdzono dany gatunek; 

N - łączna liczba prób, w których stwierdzono Trichoptera. 

 Podobieństwa faunistyczne oraz współwystępowania pomiędzy 

gatunkami liczono według formuły Jaccarda : 

    c 
Pxy =    × 100% 
  a+b-c 
gdzie: 

Pxy - podobieństwo faunistyczne pomiędzy zbiorem x i y; 

c - liczba gatunków wspólnych dla x i y; 

a - liczba gatunków występujących w x; 

b - liczba gatunków występujących w y;  

     w 
Wxy =       × 100% 
   t+z-w 
gdzie: 



Wxy - występowanie gatunków x i y; 

w - liczba prób, w których gatunek x i y występowały razem; 

t - liczba prób z gatunkiem x; 

z - liczba prób z gatunkiem y. 

 oraz według formuły Biesiadki (Biesiadka 1977) uwzględniającej 

liczebność larw: 

 

  s ai 
 ∑ 
 i=1 bi 
Pxy =                        x 100% 
      n 
gdzie: 

Pxy - podobieństwo faunistyczne między zbiorami x i y,  

n - ogólna liczba gatunków na stanowisku x, y; 

s - liczba gatunków wspólnych dla obu stanowisk; 

a - mniejsza liczba osobników gatunku wspólnego; 

b - większa liczba osobników gatunku wspólnego. 

  s ai 
 ∑ 
 i=1 bi 
Wxy =                      x 100%  
      n 
gdzie: 

Wxy - współwystępowanie gatunków x i y 

n - ogólna liczba gatunków x, y; 

s - liczba gatunków wspólnych dla obu prób; 

a - mniejsza liczba osobników gatunku wspólnego; 

b - większa liczba osobników gatunku wspólnego. 

 

 

 



5. Wyniki 
 

5.1. Przegląd gatunków 

 

RHYACOPHILIDAE 

Rhyacophila nubila (Zett.) 

 W rzece Łynie złowiono 20 larw i 6 imagines. Gatunek ten jest typowy 

dla strumieni i małych rzek; dużych potoków i rzek. Najliczniej występuje na 

Bałkanach, w Skandynawii, Kaukazie, na nizinach i w Azji Mniejszej 

(Botosaneanu i Malicky 1978). 

Rhyacophila sp. 

 W badanej rzece stwierdzono 6 larw, występują w siedlisku kamienistym. 

Wysoki poziom współwystępowania gatunek ten wykazywał z Ceraclea sp. 

(67%). Należy sądzić, że są to larwy Rhyacopila nubila. 

HYDROPTILIDAE 

Orthotrichia sp. 

 W rzece Łynie złowiono tylko dwie larwy tego gatunku, które 

występowały w siedlisku typu żwirowego. Wysoki poziom współwystępowania 

gatunek ten wykazywał z Limnephilus binotatus (50%). W badanej rzece jest to 

gatunek bardzo rzadki i nieliczny. 

POLYCENTROPODIDAE 

Polycentropus flavomaculatus (Pictet) 

 Występuje w wodach słodkich wszystkich typów oraz  w strefach 

zalewów morskich. W rzece Łynie złowiono 14 larw i 5 imagines. Preferuje dno  

piaszczyste i kamieniste. Gatunek ten współwystępował z Silo pallipes i 

Limnephilus lunatus. Na Pojezierzu Mazurskim larwy spotykane licznie w 

górnym i środkowym biegu rzeki Pasłęki. Gatunek ten występuje licznie na 

Bałkanach, w Islandii i Skandynawii. 



Neureclipsis bimaculata (L.) 

 Stwierdzono we wszystkich typach wód słodkich, w strefach zalewów 

morskich. W rzece Łynie odłowiono jedynie imago tego gatunku. Larwy liczniej 

spotykano w Łynie w Olsztynie, a więc poniżej badanego odcinka w rezerwacie 

(Czachorowski, dane nie publikowane). Występuje na Bałkanach, w Wielkiej 

Brytaniii, w Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 

PSYCHOMYIDAE 

Lype phaeopa (Stephens) 

 Występuje w potokach i małych rzekach, w jeziorach, źródłach i w 

zalewach morskich. W rzece Łynie stwierdzono 23 imagines tego gatunku. 

Najliczniej występuje na Bałkanach, w Wielkiej Brytanii (Botosaneanu i 

Malicky 1978). 

HYDROPSYCHIDAE 

Cheumatopsyche lepida (Pictet) 

 Gatunek ten występuje w rzekach i dużych potokach oraz strumieniach i 

małych rzekach. W badanej rzece złowiono tylko jedną larwę. Występuje on 

licznie w Alpach, na Bałkanach, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, na 

Kaukazie (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Hydropsyche angustipennis (Curtis) 

 W rzece Łynie złowiono 22 larwy i 67 imagines, które preferowały 

siedliska: żwir, rumosz i dno z racicznicą; kamieniste; pnie i gałęzie. Gatunek 

ten występuje w strumieniach i małych rzekach, w rzekach i dużych potokach. 

Występuje on na Bałkanach, w Alpach, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii 

(Botosaneanu i Malicky 1978). 

Hydropsyche pellucidula (Curtis) 

 W rzece Łynie odłowiono 646 larw, które występowały w siedliskach: 

piaszczyste; żwir, rumosz; kamieniste; muliste; pnie i gałęzie, źródło i helokren. 

Gatunek ten wykazuje średni stopień współwystępowania z Halesus sp. 



Występuje w rzekach i dużych potokach, w strumieniach i małych rzekach. 

Najliczniej występuje w Alpach, na Bałkanach, w Wielkiej Brytanii, w 

Skandynawii i na Kaukazie (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Hydropsyche siltalai (Döhler) 

 W badanej rzece złowiono 27 larw, w siedliskach dna  kamienistego i  

mulistego. Gatunek ten występuje w rzekach i dużych potokach, w małych 

rzekach. Licznie występuje w Alpach, Wielkiej Brytanii (Botosaneanu i Malicky 

1978). 

GOERIDAE 

Lithax sp. 

 W rzece Łynie złowiono tylko jedną larwę na dnie  kamienistym. 

Silo pallipes (Fabr.) 

 W badanej rzece złowiono 11 larw i trzy imagines, które preferowały 

siedliska dna kamienistego i dna piaszczystego. Gatunek ten współwystępował z 

Cheumatopsyche lepida i Polycentropus flavomaculatus. S. pallipes występuje 

w strumieniach i małych rzekach oraz w rzekach i małych potokach. Licznie 

występuje w Alpach, na Bałkanach, w Wielkiej Brytanii, Skandynawii 

(Botosaneanu i Malicky 1978). 

Glyphotaelius pellucidus (Retz.) 

 W badanej rzece złowiono 9 larw, które preferowały siedlisko muliste, 

zastoiska (detrytus, liście). Gatunek ten występuje w jeziorach i roślinności rzek. 

Licznie występuje w Alpach, na Bałkanach, w górach Europy Centralnej, w 

rzece Dunaj, na nizinach, w Wielkiej Brytanii (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnephilus binotatus (Curtis) 

 W rzece Łynie stwierdzono jedną larwę, która występowała w siedlisku 

kamienistym. Wysoki poziom współwystępowań gatunek ten wykazywał z 

Orthotrichia sp. i Limnephilus sp. (50%). Występuje w jeziorach i roślinności 

rzek. Stwierdzono jego obecność w Alpach, górach centralnej Europy, na 



nizinach, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii i w Azji Mniejszej (Botosaneanu 

i Malicky 1978). 

Limnephilus borealis (Zett.) 

 W Łynie złowiono 8 larw tego gatunku, które preferowały siedlisko 

piaszczyste. Gatunek ten wykazuje wysoki poziom współwystępowania z 

Limnephilus sp. (50%). Charakterystyczny jest dla jezior i roślinności rzek. 

Występuje licznie w Alpach, na nizinach i w Skandynawii (Botosaneanu i 

Malicky 1978). 

Limnephilus centralis (Curtis) 

 W badanej rzece stwierdzono tylko jedną larwę tego gatunku, która 

występowała w siedlisku mulistym. Gatunek ten wykazuje niski poziom 

współwystępowania z Limnephilus lunatus (33%). Charakterystyczny jest dla 

jezior, strumieni i małych rzek oraz stref zalewów morskich. Licznie występuje 

w Alpach, na Bałkanach, w górach środkowej Europy, na nizinach, w Wielkiej 

Brytanii i Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnephilus lunatus Curt. 

 W rzece Łynie odłowiono 13 larw należących do tego gatunku, które 

preferowały siedlisko dna kamienistego. Charakterystyczny jest dla jezior, 

roślinności rzek oraz stref zalewów morskich. Licznie występuje w zachodniej 

części Morza Śródziemnego, w Alpach, na Bałkanach, w górach Centralnej 

Europy, Dunaju, na nizinach, w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, na Kaukazie i 

w Azji Mniejszej (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnephilus rhombicus (L.) 

 Stwierdzono w badanej rzece tylko jedną larwę, która występuje w 

siedlisku: mulistym. Gatunek ten charakterystyczny jest dla wszystkich typów 

wód słodkich oraz w strefach zalewów morskich. Licznie występuje w 

zachodniej części Morza Śródziemnego, w Alpach, na Bałkanach, w górach 



Centralnej Europy, w Dunaju, na nizinach, w Wielkiej Brytanii i Skandynawii 

(Botosaneanu i Malicky 1978). 

Limnphilus sp. 

W rzece Łynie złowiono jedną larwę dla tego gatunku która występowała 

w siedlisku dna żwirowego. Gatunek ten wykazał wysoki poziom 

współwystępowania z Limnephilus binotatus i Limnephilus borealis (50%). 

Chaetopteryx villosa (Fabr.) 

 Stwierdzono w rzece Łynie jedną larwę, która występowała w źródle 

helokrenowym. Wykazał bardzo wysoki stopień współwystępowania z Ernodes 

atricularis (100%). Gatunek ten licznie występuje w strumieniach i małych 

rzekach, w jeziorach, w rzekach i małych potokach. Licznie występuje w 

Alpach, w górach centralnej Europy, na nizinach, w Wielkiej Brytanii i w 

Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Potamophylax sp. 

 W Łynie złowiono trzy larwy, które preferowały siedliska: kamieniste, 

żwir, rumosz i dno z racicznicą. Gatunek ten niski poziom współwystępowania 

wykazywał z Ceraclea sp. (33%). 

Halesus digitatus (Schrank) 

 W badanej rzece odłowiono 85 larw, które preferowały siedliska typu 

żwirowego, rumosz i dno z racicznicą. Występuje w strumieniach i małych 

rzekach oraz w potokach. Licznie występuje w zachodniej części Morza 

Śródziemnego, w Alpach, na Bałkanach, nizinach, w Wielkiej Brytanii i w 

Skandynawii. 

Halesus tessellatus (Ramb.) 

 W rzece Łynie stwierdzono dwie larwy w siedlisku pni i gałęzi oraz dwa 

osobniki imagines. Gatunek ten występuje we wszystkich typach wód słodkich 

oraz w strefach zalewów morskich. Licznie występuje w Alpach, na nizinach i w 

Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 



Halesus sp. 

 W badanej rzece złowiono 917 larw, które występowały w siedliskach: 

piaszczyste, żwir, rumosz, kamieniste, muliste, pnie i gałęzie, źródło (helokren). 

Wykazuje średni poziom współwystępowania z Hydropsyche pellucidula (44%). 

BERAEIDAE 

Ernodes atricularis (Pict.) 

 W rzece Łynie złowiono tylko jedną larwę, w helokrenie. Wykazał bardzo 

wysoki poziom współwystępowania z Chaetopteryx villosa (100%). 

Charakterystyczny jest dla źródeł, strumieni i małych rzek. Licznie występuje z 

zachodniej części Morza Śródziemnego, w Alpach, na Bałkanach, w Dunaju, na 

nizinach (Botosaneanu i Malicky 1978). 

LEPTOCERIDAE 

Athripsodes albifrons (L.) 

 W badanej rzece odłowiono 26 larw, które preferowały siedliska: 

piaszczyste, żwir, rumosz i dno z racicznicą, kamieniste. Licznie występuje w 

strumieniach i małych rzekach oraz w roślinności rzek. Występuje w Alpach, na 

Bałkanach, nizinach, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii (Botosaneanu i 

Malicky 1978). 

Ceraclea albimaculata (Ramb.) 

 W Łynie złowiono tylko jedną larwę, na dnie żwirowym („umosz”). 

Licznie występuje w rzekach i dużych potokach oraz w jeziorach. Występuje w 

Alpach, na nizinach, w Wielkiej Brytanii i w Skandynawii (Botosaneanu i 

Malicky 1978). 

Ceraclea annulicornis (Steph.) 

 W badanej rzece stwierdzono dwie larwy na dnie  kamienistym. Licznie 

występuje w jeziorach, rzekach i dużych potokach oraz w strefach zalewów 

morskich. Występuje w Alpach, w Dunaju, na nizinach, w Wielkiej Brytanii i w 

Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 



Ceraclea dissimilis (Steph.) 

 W Łynie złowiono 288 larw, które preferowały siedliska dna żwirowego  

(„rumosz”) i dna kamienistego. Licznie występuje w jeziorach, rzekach i dużych 

potokach, w strumieniach i w małych rzekach. Występuje w zachodniej części 

Morza Śródziemnego, w Alpach, w rzece Dunaj, na nizinach, w Wielkiej 

Brytanii i w Skandynawii (Botosaneanu i Malicky 1978). 

Ceraclea sp. 

 W badanej rzece stwierdzono 15 larw, które preferowały siedlisko dna 

kamienistego. Gatunek ten wykazuje wysoki poziom współwystępowania z 

Leptocerus interruptus (50%) i Rhyacophila sp. (67%). 

Leptocerus interruptus (Fabr.) 

 W Łynie złowiono tylko jedną larwę, która występowała w siedlisku 

piaszczystym. Wykazał gatunek ten duży stopień współwystępowania z 

Ceraclea sp. Licznie w strumieniach i w małych rzekach, w dużych potokach i 

rzekach. Występuje w Alpach, w rzece Dunaj, na nizinach i Azji Mniejszej 

(Botosaneanu i Malicky 1978). 

 

5.2. Ogólna charakterystyka Trichoptera Łyny 

 

 Ogółem zebrano 2127 larw i 107 imagines należących do 31 gatunków 

(tab. I). Pod względem gatunkowym materiał ten stanowi 11,1% fauny Polski. 

 Najwięcej gatunków (12) należy do rodziny Limnephilidae, 6 do rodziny 

Leptoceridae, cztery do Hydropsychidae. W mniejszej ilości gatunków 

reprezentowane były rodziny: Rhyacophilidae, Polycentropodidae i Goeridae - 

po dwa gatunki. Po jednym gatunku stwierdzono z rodzin: Hydroptilidae, 

Psychomyidae, Beraeidae. Pod względem ilościowym kolejność jest nieco 

odmienna. Najwięcej larw reprezentuje rodziny Limnephilidae (1041 

osobników, 49% całości materiału), Hydropsychidae (696 osobników, 33%), 



Leptoceridae (333 larw, 16%). Znacznie mniej zebranych larw należy do rodzin: 

Rhyacophilidae (26 larw, 1,2%), Polycentropodidae (14, 0,65%), Goeridae (12, 

0,56%). Dwa osobniki stwierdzono z rodziny Hydroptilidae i jeden z rodziny 

Beraeidae. Wynika z tego, że o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej 

decydowały rodziny: Limnephilidae, Hydropsychidae, Leptoceridae i w 

mniejszym stopniu rodziny: Rhyacophilidae, Polycentropodidae oraz Goeridae i 

Hydroptilidae. Natomiast o liczebności i strukturze ilościowej decydują rodziny: 

Limnephilidae, Hydropsychidae i Leptoceridae. 

 Liczebność gatunków jest bardzo zróżnicowana i zawiera się w przedziale 

od 1 do 917 osobników (dominacja 0,04-43,11%). 

 Zbadano fenologiczne zmiany liczebności osobniczej (rys. 2) i 

gatunkowej (rys. 3). Najwięcej larw złowiono w kwietniu, maju i lipiecu, a 

najmniej w październiku. Najwięcej gatunków złowiono w maju, październiku, a 

najmniej w kwietniu i lipcu. 

 W zebranym materiale występują trzy klasy dominacji (rys. 4): 

eudominanci, subdominanci i recedenci. Dominantów nie stwierdzono. 

Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recedentów. Pozostałe klasy 

mają podobną niską liczbę gatunków. Największą liczebnością charakteryzowali 

się eudominanci (87% materiału), mniejszą subdominanci (4%) i recedenci 

(9%). O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowali recedenci (prawie 

80% wszystkich gatunków), natomiast o liczebności - eudominanci i 

subdominanci (łącznie 91% osobników). 

 W zebranym materiale eudominantami okazały się: Halesus sp. (43%), 

Hydropsyche pellucidula (30%), i Ceraclea dissimilis (14%). Do 

subdominantów należał Halesus digitatus (4%). Recedenci reprezentowani byli 

przez pozostałe 27 gatunków (tab. I). 

 Najbardziej pospolitymi taksonami (największa frekwencja na 

stanowiskach) były: Halesus sp., Hydropsyche pellucidula (frekwencja 89%), 



Rhyacophila nubila (56%), Hydropsyche angustipennis (44%), Polycentropus 

flavomaculatus, Halesus digitatus, Athripsodes albifrons, Ceraclea dissimilis po 

33%, Rhyacophila sp., Silo pallipes, Potamophylax sp. po 22%. 

 Największą stałością, czyli frekwencją w próbach odznaczyły się: 

Hydropsyche pellucidula (67%), Halesus sp. (60%) i Ceraclea dissimilis (21%). 

Trochę mniejszą frekwencję w próbach stwierdzono dla Rhyacophila nubila 

(17%), Athripsodes albifrons, Hydropsyche siltalai po 12%, Halesus digitatus 

(9%), Polycentropus flavomaculatus (7%), Limnephilus lunatus i Ceraclea sp. 

po 4%. Pozostałe 16 taksonów odznaczyło się stałością od 1 do 3% (tab. I). 

 

5.2. Analiza współwystępowań gatunków 

 

 W celu dokładniejszego poznania zgrupowań chruścików rzeki Łyny 

policzono współwystępowania w oparciu o formułę Jaccarda, uwzględniającą 

jedynie fakt występowania gatunku. Dane zebrano w postaci dendrytu 

wrocławskiego (rys. 5). Na podstawie analizy wyników wyróżniono kilka 

zgrupowań Trichoptera (oznaczonych literą J oraz liczbą). 

J1 Zgrupowanie to tworzą trzy gatunki o dużym stopniu współwystępowania 

(50%) (Ceraclea sp., Rhyacophila sp., Leptocerus interruptus). Do tego 

zgrupowania nawiązuje Potamophylax sp. 

J2 W skład tego zgrupowania wchodzą gatunki: Orthotrichia sp., Limnephilus 

binotatus, Limnephilus borealis i Limnephilus sp. Poziom 

współwystępowań wynosi 50%. Gatunki te związane są z siedliskiem typu 

żwirowego i dniem z racicznicą. 

J3 Hydropsyche pellucidula, Halesus sp. tworzą zgrupowania o średnim (44%) 

poziomie współwystępowania. Związane są ze wszystkimi typami siedlisk. 

J4 Zgrupowanie to tworzą gatunki o bardzo wysokim  (100%) stopniu 

współwystępowania. W jego skład wchodzą dwa gatunki (Ernodes 



articularis i Chaetopteryx villosa) związane z siedliskiem źródlanym, 

helokrenem. 

J5 Jest to najliczniejsze zgrupowanie larw Trichoptera o niewielkim lecz 

równomiernym wzajemnym współwystępowaniu (33%). W jego skład 

wchodzą: Cheumatopsycha lepida, Silo pallipes, Polycentropus 

flavomaculatus, Limnephilus lunatus, Limnephilus centralis, związane z 

siedliskiem dna piaszczystego i kamienistego. 

 

 Rhyacophila nubila, Glyphotaelius pellucidus odznaczyły się zerowym 

współwystępowaniem z pozostałymi gatunkami. 

 Z analizy diagramu wynika, że niektóre zgrupowania wyraźniej 

wyodrębniały się w porównaniu do pozostałych. Zaobserwowano, że wysokie 

współwystępowanie gatunków związane jest z małą ich liczebnością. Gatunki 

charakteryzujące się dużą liczebnością miały z reguły niski stopień 

współwystępowań. 

 Analizowano także współwystępowania z użyciem formuły Biesiadki 

(1971), uwzględniającej liczebność larw. Wyniki wyliczeń zebrano w postaci 

dendrytu wrocławskiego (rys. 6). Wyróżniono następujące zgrupowania 

(oznaczone literą B oraz liczbą): 

B1 Zgrupowanie to tworzą trzy gatunki o wysokim (50%) stopniu 

współwystępowań (Orthotrichia sp., Limnephilus binotatus i Limnephilus 

sp.). Gatunki te związane są z siedliskiem typu żwirowego i dnem z 

racicznicą. 

B2 W skład tego zgrupowania wchodzą dwa gatunki (Ceraclea sp., Leptocerus 

interruptus). Poziom współwystępowania wynosi 33%. 

B3 Zgrupowanie to tworzą gatunki o bardzo dużym stopniu 

współwystępowania (100%). W jego skład wchodzą dwa gatunki 

(Chaetopteryx villosa i Ernodes atricularis) Gatunki te związane są ze 



źródłem helokrenowym. 

B4 Silo pallipes, Cheumatopsycha lepida tworzą zgrupowania o średnim 

poziomie współwystępowania (33%). Gatunki te związane są z siedliskiem 

piaszczystym, kamienistym. 

 

5.3. Rozmieszczenie siedliskowe larw 

 

 Podobieństwa faunistyczne pomiędzy siedliskami wyliczono według 

formuły Jaccarda i wzoru Biesiadki. Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci 

dendrytów wrocławskich (rys. 7) 

 Na podstawie analizy wyników można wyróżnić jeden główny blok 

siedliskowy. Tworzą go cztery siedliska (piaszczyste, żwirowe i gałęzie). 

Największym podobieństwem wśród nich odznaczyły się siedliska: żwir, rumosz 

i kamieniste (35%), następnie piaszczyste i kamieniste (33%) oraz żwir, rumosz, 

pnie i gałęzie (31%). Siedliska: muliste oraz źródło (helokren) wykazały 

mniejszy stopień podobieństwa (29). 

 Pod względem liczebności i różnorodności gatunków najbogatsze okazały 

się dwa siedliska: dno żwirowe („rumosz”) i dno kamieniste. Do 

najliczniejszych gatunków tych siedlisk należały Hydropsyche pellucidula, 

Ceraclea dissimilis, Halesus sp. 

 Siedlisko dna piaszczystego i dna kamienistego łączy podobieństwo pod 

względem jakościowym (obecność tych samych gatunków). Siedliska te 

reprezentują: Hydropsyche pellucidula, Halesus sp., Athripsodes albifrons, 

Polycentropus flavomaculatus i Silo pallipes. 

 Siedliska dna żwirowego oraz pni i gałęzie leżących w wodzie wykazały 

podobieństwa względem siebie tak jak siedlisko dna piaszczystego i dna 

kamienistego pod względem jakościowym. Pozostałe dwa siedliska dna 



mulistego oraz źródło (helokren) były podobne ze względu na obecność dwóch 

tych samych taksonów: Hydropsyche pellucidula i Halesus sp. 

 Z powyższych rozważań wynika, iż dwa gatunki: Hydropsyche 

pellucidula i Halesus sp. są gatunkami stałymi i charakterystycznymi dla rzeki 

Łyny, gdyż występują we wszystkich typach siedlisk. 

 Analizując strukturę dominacji w siedliskach (tab. III) można stwierdzić, 

że do eudominantów należały Halesus sp., Hydropsyche pellucidula. Do 

dominantów: Ceraclea dissimilis. Subdominantami okazały się: Halesus sp., 

Hydropsyche pellucidula, natomiast recedentów reprezentowały pozostałe 23 

gatunki. 

 Rozpatrując frekwencję w siedliskach największą stałością odznaczyły 

się: Hydropsyche pellucidula (12%) i Halesus sp. (10%). Mniejszą frekwencją 

odznaczyły się Athripsodes albifrons (4%) i Ceraclea dissimilis (3%). Natomiast 

najmniejszą frekwencję prezentowały Polycentropus flavomaculatus, 

Potamophylax sp., Limnephilus lunatus, Silo pallipes, Hydropsyche siltalai, 

Limnephilus rhombicus, Hydropsyche angustipennis, Ernodes articularis, 

Chaetopteryx villosa - po 1%. 

 

5.4. Rozmieszczenie na stanowiskach 

 

 Zbadano podobieństwa faunistyczne pomiędzy wszystkimi stanowiskami 

według formuły Jaccarda. Wyniki zebrano w postaci dendrytu wrocławskiego 

(rys. 8). Najbardziej podobne były stanowiska 4 i 6 (50%), 5, 8 i 7 (40%). 

Stanowiska 1 i 2 faunistycznie odbiegały od nich. Przedstawiona ocena 

podobieństw faunistycznych uwzględnia tylko sam fakt występowania 

gatunków wspólnych. 

 Analizę liczebności poszczególnych gatunków na stanowiskach można 

dokonać w oparciu o formułę Biesiadki (1977), uwzględniającej liczebności 



larw. Wyniki zebrano w postaci dendrytu wrocławskiego (rys. 9). Wyraźnie 

wyodrębniły stanowiska 4 i 6 (28%), nawiązywało do nich stanowisko 5 i 7 

(22%). Najbardziej odrębne były stanowiska 1 i 2 (15%) oraz stanowisko 8. 

 Na podstawie struktury dominacji można wyróżnić trzy grupy stanowisk. 

Stanowisko 1 - z wyraźną dominacją Hydropsyche pellucidula i Ceraclea 

dissimilis. Stanowiska 2, 4 i 8 są podobne do siebie ze względu na dominację 

Hydropsyche pellucidula, Halesus sp., w dalszej kolejności Athripsodes 

albifrons i Rhyacophila nubila. Stanowiska 3, 5, 6 i 7 charakteryzowały się 

największą dominacją Halesus sp., następnie Hydropsyche pellucidula. 

 W oparciu o przeprowadzone analizy można wyróżnić kilka stref 

charakteryzujących się pewnymi odmiennymi cechami fauny chruścików. 

 Strefa A - stanowisko 1. Odcinek ten charakteryzuje się największą 

liczebnością larw chruścików (648) oraz dużą (13) liczbą gatunków (tab. II). W 

strukturze siedliskowej dominują larwy żyjące w rumoszu i kamieniach. Pod 

względem systematycznym dominują larwy z rodziny Leptoceridae (Ceraclea 

dissimilis, Ceraclea sp., Athripsodes albifrons), Limnephilidae (Halesus sp.) i 

Hydropsychidae (Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche angustipennis). Za 

gatunki przewodnie można uznać: Hydropsyche pellucidula, Ceraclea dissimilis 

i Halesus sp.( najprawdopodobniej H. tesselatus) 

 Strefa B - stanowisko 2 i 6. Strefa odznaczająca się średnią (178) liczbą 

larw i gatunków (9). Licznie występują larwy z rodziny Hydropsychidae i 

Limnephilidae. Najliczniej reprezentowane są chruściki kamieni i rumoszu. 

Dominują Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Halesus sp., Halesus 

digitatus, a w niższej klasie dominacji: Rhyacophila nubila, Limnephilus 

borealis, Ceraclea dissimilis, Athripsodes albifrons. 

 Strefa C - stanowisko 4. Strefa charakteryzuje się dużą (223) liczebnością 

i największą liczbą gatunków (14). Wyraźnie dominuje Halesus sp., Halesus 



digitatus, Hydropsyche pellucidula. Do niższych klas dominacji należą: 

Rhyacophila nubila, Polycentropus flavomaculatus, Glyphotaelius pellucidus. 

 Strefa D - stanowisko 5. Odcinek ten charakteryzuje się niską liczebnością 

(61) larw i najmniejszą różnorodnością gatunków (2). Wyraźnie dominuje 

Halesus sp. 

 Strefa E - stanowisko 7 i 8. Strefa ta charakteryzuje się dużą liczbą larw i 

średnią różnorodnością gatunkową. Największą dominację reprezentuje Halesus 

sp, Hydropsyche pellucidula, Ceraclea dissimilis, w niższej klasie dominacji 

występuje Silo pallipes. 

 

6. DYSKUSJA 
 

 Na badanym odcinku rzeki Łyny stwierdzono 31 gatunków chruścików. 

W porównaniu do innych rzek nizinnych jest to liczba stosunkowo nieduża. 

Jednakże jeśli uwzględnić fakt, iż badaniami objęto jedynie niewielki fragment 

środkowego biegu rzeki, to należy odnotować duże bogactwo gatunkowe 

chruścików. Wielgosz w Łynie stwierdził 9 gatunków (1979), w tym cztery 

gatunki wykazane w niniejszych badaniach. W odcinku Łyny powyżej Olsztyna 

(Szczęsny, dane nie publikowane) stwierdzono 11 gatunków, w tym cztery 

wspólne, 16 gatunków w Łynie na terenie Olsztyna (Czachorowski, dane nie 

publikowane), w tym 9 wspólnych. Rozbieżności w liczbie stwierdzonych 

taksonów w rzece Łynie świadczą o wielu jeszcze lukach w znajomości fauny 

chruścików tej rzeki. Dla pełnej znajomości chruścików rzeki Łyny jak i 

struktury rozmieszczenia w pełnym profilu podłużnym potrzebne są dalsze 

badania od źródeł aż do ujścia. 

 Reasumując wszystkie dane dotyczące Trichoptera rzeki Łyny można 

stwierdzić występowanie w niej 47 gatunków (tab. IV). Brak pewnych 

gatunków w Łynie na terenie rezerwatu „Las Warmiński” np. Hydropsyche 



contubernalis, Hydroptilia cornuta, Brachycentrus subnubilus, Anabolia laevis, 

a ich obecność w rzece powyżej Olsztyna i w Olsztynie wynika prawdopodobnie 

z odmiennych charakterystyk siedliskowych tych odcinków Łyny.  

Ze względu na faunę chruścików można pokusić się o wyodrębnienie 

dwóch głównych: 

Strefa I - stanowisko 1, 2 i 4. (gatunki charakterystyczne: Rhyacophila nubila, 

Orthotrichia sp., Limnephilus borealis, Limnephilus centralis, Limnephilus 

lunatus, Glyphotaelius pellucidus, Halesus tessellatus, Chaetopteryx villosa, 

Ceraclea albimaculata, C.  annulicornis). 

Strefa II - stanowisko 5, 6, 7, i 8. (gatunki charakterystyczne:  Limnephilus 

rhombicus, Lithax sp., Silo pallipes). Gatunkami wspólnymi dla obu stref są: 

Halesus sp. i Athripsodes albifrons. 

Strefa III - odcinek Łyny poniżej rezerwatu „Las Warmiński” aż do Olsztyna 

(gatunki charakterystyczne: Hydropsyche angustipennis, Neureclipsis 

bimaculata, Polycentropus flavomaculatus, Polycentropus irroratus, 

Brachycentrus subnubilus, Holocentropus dubius, Leptocerus interruptus). 

 Wyróżnione strefy w pewnej części kształtują się pod wpływem wpływu 

jeziora Ustrych. Fauna chruścików pierwszej strefy kształtuje się najwyraźniej 

pod wpływem wód jeziornych. Stopniowo, z biegiem rzeki, efekt wód 

jeziornych zanika. Fauna chruścików drugiej strefy jest już najprawdopodobniej 

całkowicie wolna od wpływu jeziora, jako układu ekologicznego zaburzającego 

strefowość rzek nizinnych, i można ją uznać za typową dla śródleśnego odcinka 

przełomowego rzeki nizinnej. Trzecią z wyróżnionych stref można odnieść do 

środkowego odcinka rzeki nizinnej przepływającej przez krajobraz bezleśny 

oraz będącej pod wpływem urbicenozy. 

 W rzece Biebrzy najliczniej poławianymi gatunkami były Cyrnus 

flavidus, Neureclipsis bimaculata, natomiast w rzece Łynie obecność tych 

gatunków była znikoma (tylko imago Neureclipsis bimaculata). Kolejną różnicą 



między tymi rzekami jest całkowity brak w Biebrzy gatunków z rodziny 

Hydropsychidae, którą w Łynie reprezentują cztery taksony. Wspólną cechą 

Biebrzy i Łyny jest duża liczebność gatunków z rodziny Limnephilidae 

(Czachorowski 1995). W rzece Narwi najliczniej występowały: Ithytrichia 

lammelaris i Neureclipsis bimaculata (Czachorowski 1995), które w rzece Łynie 

reprezentowane są jedynie przez imago Neureclipsis bimaculata. W drobnych 

strumieniach terenu Bagien Biebrzańskich stwierdzono 9 gatunków w tym dwa 

wspólne z rzeką Łyną, w strumieniach tych najliczniejszymi taksonami były 

Limnephilus marmoratus, Limnephilus borealis i Trichostedia minor, z których 

w rzece Łynie występował tylko Limnephilus borealis.  

W potoku gorczańskim - Kamienica stwierdzono 42 gatunki, z czego 5 

wspólnych z Łyną, w Ochotnicy z Foredówką złowiono 44 gatunki, w tym 5 

wspólnych z Łyną, w Łopuszance 41 gatunków, z czego cztery wspólne z Łyną, 

natomiast w Olszowym Potoku stwierdzono 51 taksonów, w tym 6 wspólnych z 

Łyną. W potokach tych najliczniejszymi i najczęściej spotykanymi były: 

Rhyacophila glareosa, Drusus discolor, Allogamus uncatus, Rhyacophila tristis, 

Glossosoma conformis, Micrasema minimum, Hydropsyche instabilis, 

Rhyacophila nubila, Hydropsyche pellucidula (Szczęsny 1987), z czego w Łynie 

wystepuje Rhyacophila nubila i Hydropsyche pellucidula. W potokach 

gorczańskich (Kamienica, Ochotnica z Foredówką, Łopuszanka i Porębianka z 

Olszowym Potokiem) złowiono łącznie 62 gatunki (Szczęsny 1987), w tym 

osiem wspólnych z rzeką Łyną. W kwaśnych strumieniach Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego złowiono 31 gatunków (Szczęsny 1990), w tym również 7 

występuje w Łynie.  

W wodach bieżących polskich Karpat Północnych złowiono 106 

gatunków (Szczęsny 1986), z czego 11 gatunków wspólnych z Łyną. 

Najliczniejszymi i najbardziej pospolitymi gatunkami były: Hydropsyche 

pellucidula, Psychomyia pusilla, Rhyacophila nubila, Allogamus auricollis, 



Drusus biguttatus, Hydropsyche instabilis, Micrasem minimum, Drusus dicolor, 

Glossosona intermedia, Glossosoma conformis (Szczęsny 1986). Spośród tych 

gatunków dwa: Hydropsyche pellucidula i Rhyacophila nubila są gatunkami 

występującymi licznie również w rzece Łynie.  

W karkonoskich potokach złowiono 43 gatunki (Czachorowski 1991), w 

tym 10 wspólnych z Łyną. Za najbardziej pospolite i charakterystyczne dla 

Karkonoszy należałoby uznać gatunki odznaczając się największą liczebnością i 

frekwencją: Plectrocnemia conspersa, Drusus biguttatus, Allogamus uncatus, 

Allogamus auricollis, Halesus sp., Annitella sp., Chaetopteryx villosa, 

Chaetopterygopsis meclachlani, Sericostama sp., Rhyacophila fasciata 

(Czachorowski 1991),  z których w Łynie pospolitym tylko był Halesus sp. 

 Z powyższych rozważań wynika, że fauna Łyny „Lasu Warmińskiego” 

wyraźnie różni się od składu gatunkowego porównywanych rzek i innych typów 

wód bieżących, co prawdopodobnie wynika z odmiennej charakterystyki 

siedliskowej badanego odcinka rzeki. Najbardziej wyraźne różnice zauważa się 

między trichopterofauną rzek i cieków górskich - co jest zgodne z 

przewidywaniami. Niemniej jednak obserwuje się istotne różnice między fauną 

chruścików Łyny i innych badanych rzek nizinnych. 

 W rzece Pasłęce złowiono 73 gatunki, w tym 16 wspólnych z Łyną 

(Czachorowski 1988), w rzekach terenu Bagien Biebrzańskich (Biebrza, Narew) 

stwierdzono 24 gatunki, w tym 6 wspólnych z Łyną (Czachorowski 1995). W 

Warcie koło Poznania 5 gatunków (Biesiadka i Kasprzak 1977), z czego dwa 

wspólne z Łyną. W rzece Gizeli (Czachorowski et al. 1993) złowiono 22 gatunki 

chruścików, w tym cztery wspólne z Łyną. W drobnych ciekach okolic Olsztyna 

stwierdzono 46 gatunków (Czachorowski 1990), w tym 14 wspólnych z rzeką 

Łyną. W rzekach i potokach Litwy stwierdzono 91 gatunków chruścików, w tym 

14 wspólnych z Łyną (Kazlauskas 1960). 



 Najlepiej zbadaną faunę chruścików z rzek Pojezierzy ma rzeka Pasłęka, 

dlatego też warto bardziej szczegółowo porównać fauny chruścików obu rzek - 

Pasłeki i Łyny. Porównanie składu gatunkowego i struktury ilościowej rzek 

nizinnych - Łyny i Pasłęki wykazuje odrębność faunistyczną każdej z tych rzek. 

W rzece Łynie nie stwierdzono gatunków charakterystycznych dla rzeki Pasłęki. 

Do tych gatunków należą przedstawiciele rodziny Glossosomatidae, 

Phryganeidae, Brachycentridae, Sericostomatidae i Molannidae. 

 Rozpatrując strukturę dominacji obu rzek można stwierdzić także różnice. 

W Łynie eudominantami okazały się Hydropsyche pellucidula (30%), Halesus 

sp. (43%) i Ceraclea dissimilis (14%), natomiast w rzece Pasłęce do 

eudominantów należy Hydropsyche pellucidula (35%) i Brachycentrus 

subnubilus (15%). Klasy dominantów w Łynie nie stwierdzono, natomiast w 

Pasłęce dominantami okazały się Hydropsyche siltalai (9%), Cheumatopsyche 

lepida (9%), Lepidostoma hirtum (6%) i Lasiocephala basalis (5%). Do 

subdominantów w rzece Łynie należy Halesus digitatus (4%), a w Pasłęce 

Potamophylax latipennis (4%) i Chaetopterygini sp. (3%). Recedentów w Łynie 

reprezentuje 26 gatunków, do których należą np. Silo pallipes (0,51%), 

Limnephilus centralis (0,04%), natomiast w Pasłęce do tej klasy dominacji 

należy 65 gatunków np. Rhyacophila vulgaris (0,02%), Holocentropus stagnalis 

(0,04%). Różnice w stwierdzonych klasach dominacji porównywanych rzek 

wynikają najprawdopodobniej z odmiennych preferencji siedliskowych 

występujących w niej gatunków Trichoptera. 

 Analiza porównawcza zgrupowań gatunków wykazała, że zgrupowania 

rzeki Łyny wyraźnie odbiegają od zgrupowań Pasłęki (Czachorowski 1988), co 

wynika z odmienności jakościowej występujących w tej rzece gatunków. 

Gatunkami charakterystycznymi dla rzeki Pasłęki są Hydropsyche pellucidula, 

Cheumatopsyche lepida, Polycentropus flavomaculatus, które występują mniej 

licznie w rzece Łynie oraz obecność gatunków: Rhyacophila obliterata, R. 



fasciata, R.. dorsalis, Agapetus fuscipens, Polycentropus irroratus  (są to 

gatunki strefy potoku a w Łynie na terenie rezerwacie tej strefy nie było), 

Cyrnus trimaculatus, Holocentropus dubius (gatunki typowe dla dolnych 

odcinków rzek nizinnych, o relatywnie wolnym prądzie) i wiele innych w 

badanej rzece brak. Różnice faunistyczne wynikają z objęcia badaniami w 

Pasłęce  także innych stref rzek nizinnych - górny i dolny bieg rzeki, jak również 

z odmiennej charakterystyki środowiskowej porównywanych rzek. Można 

sądzić, iż przyczyną może być np. fakt iż Pasłęka zaliczana jest do rzek bardziej 

zimnych niż Łyna. Potrzebne są dalsze badania dla wyjaśnienia tego, czy 

różnice wynikają z przynależności Pasłęki do rzek zimnych, do których Łyna się 

nie zalicza, czy też jeszcze innych cech krajobrazowych lub charakterystyk 

siedliskowych koryta rzeki.. 

 W rzece Łynie wyróżniono pięć zgrupowań, a w Pasłęce 8, biorąc pod 

uwagę poziom współwystępowania pomiędzy tworzącymi je gatunkami. 

Porównywane rzeki różnią się poziomami współwystępowania między 

gatunkami. 

 W rzece Łynie najsilniejszymi (100%) pod tym względem jest 

zgrupowanie J4, utworzone przez gatunki: Ernodes articularis i Chaetopteryx 

villosa oraz zgrupowanie J1, które tworzą Ceraclea sp., Rhyacophila sp. i 

Leptocerus interruptus (rys. 5). Natomiast w rzece Pasłęce najsilniejsze ze 

zgrupowań wykazuje o wiele mniejszy poziom współwystępowania (ok. 35%) 

między gatunkami. Do zgrupowania tego należą tego należą gatunki: Mystacides 

longicornis, Mystacides sp. i Molanna angustata. Cechą wspólną Łyny i Pasłęki 

jest obecność ugrupowania o najsilniejszym, stosunkowo niewielkim lecz 

równomiernym wzajemnym współwystępowaniu. W rzece Łynie zgrupowanie 

to tworzy pięć, a w Pasłęce 13 gatunków. Gatunkiem wspólnym dla zgrupowań 

z obu rzek jest tylko jeden gatunek - Polycentropus flavomaculatus. 



 Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć pewną 

strefowość występowania chruścików, niektórych charakterystyki zmieniają się 

od ujścia jeziora Ustrych w dół biegu rzeki. Można więc przypuszczać, iż jest to 

wpływ jeziora na faunę rzeki nizinnej. Biorąc pod uwagę, iż zmiany fauny 

chruścików dotyczą w największym stopniu filtratorów, można przypuszczać, że 

„efekt jeziora” związany jest ze zwiększoną zawartością sestonu wód 

wypływających z jeziora. Jednakże także termika może mieć jakieś znaczenie. 

 Duże zróżnicowanie rzek nizinnych, na co wskazuje porównanie Pasłęki i 

Łyny oraz Biebrzy i Narwi świadczy o konieczności badania kolejnych rzek, 

aby wysnuć wnioski o przyczynach w zróżnicowaniu tych rzek. 

 

7. STRESZCZENIE 
 

 Celem niniejszej pracy była dokumentacja faunistyczna chruścików rzeki 

Łyny w rezerwacie „Las Warmiński” i analiza rozmieszczenia larw w profilu 

podłużnym w środkowym biegu rzeki. W pracy analizowano także 

kształtowanie się zgrupowań larw w porównaniu do zgrupowań z innych rzek. 

 Badania nad fauną Trichoptera rzeki Łyny na terenie rezerwatu „Las 

Warmiński” prowadzone były od lipca 1995 roku do maja 1996 roku. Do badań 

wyznaczono 8 stanowisk. Łącznie zebrano 2.127 larw i 107 imagines 

zaliczonych do 31 gatunków (tab. I, II, III). 

 Przeprowadzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy 

stanowiskami i siedliskami, której wyniki przedstawiono w postaci dendrytów 

wrocławskich (rys. 7 i 8). Wyróżniono jeden główny blok siedliskowy, który 

tworzą cztery siedliska (dno piaszczyste, żwirowe, kamieniste, pnie i gałęzie), 

natomiast wyróżnione stanowiska podzielono na strefy (A-E). Wydaje się, że 

jednym z czynników kształtujących strefowość jest efekt wód jeziora Ustrych, 

przez które przepływa rzeka Łyna. 



Przeprowadzono również analizę współwystępowań pomiędzy gatunkami 

występującymi w rzece Łynie, których wyniki zostały przedstawione w postaci 

dendrytów wrocławskich (rys. 5 i 6). Analiza ta pozwoliła na wyodrębnienie 5 

zgrupowań.   

 Na podstawie badań własnych oraz innych sporządzono całkowitą 

liczbę chruścików rzeki Łyny (tab. IV), zaproponowano trzy strefy 

rozmieszczenia chruścików z podaniem gatunków charakterystycznych. 

Pierwsza kształtowała się pod wpływem wód jeziornych (stanowiska 1, 2 i 4), 

druga typowa była dla środkowego biegu rzeki, strefa przełomu obszaru 

zadrzewionego (stanowiska 5, 6, 7 i 8) oraz trzecia strefa - dolny odcinek rzeki z 

dominacją krajobrazu rolnego i miejskiego (odcinek poniżej rezerwatu aż do 

miasta Olsztyn) 

Faunę chruścików analizowano na tle innych badań dotyczących 

chruścików rzek nizinnych. Dotychczasowe badania wskazują na dużą 

różnorodność chruścików rzek nizinnych. Konieczne są dalsze badania 

ukierunkowane na poznanie pełnej strefowości rzek nizinnych, poznania 

wpływu jezior przepływowych na tę strefowość oraz poznanie fauny chruścików 

rzek nizinnych różnych typów oraz regionów.  
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8. RYSUNKI I TABELE 
TABELA I. Statystyczne zestawienie zebranego materiału - chruściki rzeki 

Łyny w rezerwacie Las Warmiński, (imagines w nawiasie), n - liczba 

osobników, D  - dominacja, Fs - frekwencja na stanowiskach, Fp  - frekwecja w 

próbach. 

Gatunek n  (D) [%] Fs [%]  Fp [%] 
1.Rhyacophila nubila 20 (6) 0,94 (0,28) 55,5 (22,2) 16,41 
2.Rhyacophila sp. 6 0,28 22,2 4,47 
3.Orthotrichia sp. 2 0,09 11,11 2,98 
4.Polycentropus 
flavomaculatus 

14 (5) 0,65 (0,23) 33,3 (11,11) 7,46 

5.Neureclipsis bimaculata (1) (0,04) 11,1  
6.Lype phaeopa (23) (1,08) 33,3  
7.Cheumatopsyche lepida 1 0,04 11,11 1,49 
8.Hydropsyche angustipennis 22 (67) 1,03 (3,14) 44,4 (11,1) 10,44 
9.Hydropsyche pellucidula 646 30,37 88,88 65,67 
10.Hydropsyche siltalai 27 1,26 44,4 11,94 
11.Lithax sp. 1 0,04 11,11 1,49 
12.Silo pallipes 11 (3) 0,51 (0,14) 22,22(22,2) 2,98 
13.Glyphotaelius pellucidus 9 0,42 11,1 1,49 
14. Limnephilus binotatus 1 0,04 11,1 1,49 
15. Limnephilus borealis 8 0,37 11,1 1,49 
16. Limnephilus centralis 1 0,04 11,1 1,49 
17. Limnephilus lunatus 13 0,61 11,1 4,47 
18. Limnephilus rhombicus 1 0,04 11,1 1,49 
19. Limnephilus sp. 1 0,04 11,1 1,49 
20.Chaetopteryx villosa 1 0,04 11,1 1,49 
21.Potamophylax sp. 3 0,14 22,22 2,98 



22.Halesus digitatus 85 3,99 33,33 8,95 
23.Halesus tessellatus 2 (2) 0,09 (0,09) 11,11 (11,1) 1,49 (1,49) 
24.Halesus sp. 917 43,11 88,88 59,7 
25.Ernodes articularis 1 0,04 11,11 1,49 
26.Athripsodes albifrons 26 1,22 33,33 11,94 
27.Ceraclea albimaculata 1 0,04 11,11 1,49 
28.Ceraclea annulicornis 2 0,09 11,11 1,49 
29.Ceraclea dissimilis 288 13,54 33,33 20,89 
30.Ceraclea sp. 15 0,7 11,11 4,47 
31.Leptocerus interruptus 1 0,04 11,11 1,49 
 

 

 

TABELA II. Występowanie Trichoptera na stanowiskach, liczby złowionych 

larw  (imagines w nawiasie), 1-8 - stanowiska 

Gatunek Stanowisko 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rhyacophila nubila 2 6  9(1)  1  2 
Rhyacophila sp. 4       2 
Orthotrichia sp. 2        
Polycentropus 
flavomaculatus 

   9(5)  2 3  

Neureclipsis bimaculata (1)        
Lype phaeopa  (18)  (3)  (2)   
Cheumatopsyche lepida    1     
Hydropsyche angustipennis 8(41)   1  1   
Hydropsyche pellucidula 299 72 1 30 1 20 11 212 
Hydropsyche siltalai  3  8  15 1  
Lithax sp.      1   
Silo pallipes    1(2)   10  
Glyphotaelius pellucidus    9     
Limnephilus binotatus 1        
Limnephilus borealis  8       
Limnephilus centralis    1     
Limnephilus lunatus    13     
Limnephilus rhombicus       1  
Limnephilus sp. 1        
Chaetopteryx villosa   1     1 
Potamophylax sp. 2       1 
Halesus digitatus  26  43    16 
Halesus tesselatus    2(2)     



Halesus sp. 92 49 8 93 60 78 535 2 
Ernodes articularis   1      
Athripsodes albifrons 3 5  3   2 13 
Ceraclea albimaculata  1       
Ceraclea annulicornis 2        
Ceraclea dissimilis 204 8      76 
Ceraclea sp. 15        
Leptocerus interruptus 1        
Liczba gatunków 14 9 4 14 2 7 7 8 
Liczba larw 649 178 11 223 61 118 563 332 
 

 

 

TABELA III. Rozmieszczenie Trichoptera w siedliskach, n - liczba osobników, D  - 
dominacja, Fs - frekwencja w siedlisku. 

Siedlisko Gatunek n D [%] Fs[%] 
Dno Hydropsyche pellucidula 38 2,4 3 
piaszczyste Halesus sp. 17 1,07 4 
 Athripsodes albifrons 4 0,25 2 
 Polycentropus flavomaculatus 2 0,12 1 
 Silo pallipes 1 0,06 1 
 Limnephilus borealis 4 0,25 2 
 Leptocerus interruptus 1 0,6 1 
Żwir, rumosz Hydropsyche pellucidula 223 14,12 8 
(racicznica) Hydropsyche angustipennis 9 0,56 2 
 Ceraclea dissimilis 124 7,85 4 
 Ceraclea albimaculata 1 0,06 1 
 Potamophylax sp. 1 0,06 1 
 Rhyacophila nubila 1 0,06 1 
 Halesus sp. 54 3,41 3 
 Halesus digitatus 16 1,01 2 
 Athripsodes albifrons 17 1,07 4 
 Limnephilus sp. 1 0,06 1 
 Orthotrichia sp. 1 0,06 1 
 Limnephilus binotatus 1 0,06 1 
Dno kamieniste Hydropsyche pellucidula 225 14,24 12 
 Hydropsyche angustipennis 3 0,18 2 
 Hydropsyche siltalai 6 0,37 2 
 Ceraclea sp. 13 0,82 1 
 Ceraclea dissimilis 27 1,7 3 
 Ceraclea annulicornis 2 0,12 1 



 Potamophylax sp. 2 0,12 1 
 Rhyacophila sp. 2 0,12 1 
 Rhyacophila nubila 4 0,25 4 
 Halesus sp. 78 4,93 9 
 Athripsodes albifrons 3 0,18 4 
 Lithax sp. 1 0,06 2 
 Limnephilus lunatus 10 0,63 1 
 Polycentropus flavomaculatus 3 0,18 1 
 Silo pallipes 9 0,56 1 
Dno muliste, Cheumatopsyche lepida 1 0,06 1 
zastoiska Hydropsyche pellucidula 8 0,5 4 
(detrytus, Hydropsyche siltalai 1 0,06 1 
liście) Glyphotaelius pellucidus 9 0,56 1 
 Halesus sp. 581 36,79 10 
 Limnephilus centralis 1 0,06 1 
 Limnephilus rhombicus 1 0,06 1 
Pnie i gałęzie Hydropsyche pellucidula 11 0,69 3 
 Hydropsyche angustipennis 1 0,06 1 
 Rhyacophila nubila 1 0,06 1 
 Halesus sp. 60 3,79 4 
 Halesus tesselatus 2 0,12 1 
Źródło,  Hydropsyche pellucidula 1 0,06 1 
helokren Halesus sp. 2 0,12 1 
 Ernodes articularis 1 0,06 1 
 Chaetopteryx villosa 1 0,06 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA IV.  Chruściki rzeki Łyny, 1 - dane własne, 2 - Czachorowski 1990-96 dane nie 
publikowane, 3 - Szczęsny dane nie publikowane, 4 - Wielgosz 1979, + - występują, ++ - 
występują bardzo licznie, i - imagines. 

Gatunek 1 2 3 4 
Rhyacophilidae 
1.Rhyacophila nubila (Zett.) 

 
+ i 

   
 

2.Rhyacophila sp. +    
Hydroptilidae 
3.Orthotrichia sp. 

 
+ 

   

4.Oxyethira flavicornis (Pict.)   +  
4.Hydroptilia cornuta (Mosely)   +  
6.Hydroptilia sparsa (Curtis)   +  
Hydropsychidae 
7.Hydropsyche angustipennis (Curtis) 

 
++ i 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8.Hydropsyche  contubernalis (McL.)  +   
9.Hydropsyche dissimulata (Kum.&Bots)   +  
10.Hydropsyche guttata (Pictet)    + 
11.Hydropsyche pellucidula (Curtis) ++ ++ i   
12.Hydropsyche siltalai (Döhler) ++ + i   
13.Cheumatopsyche lepida (Pictet) i    
Polycentropodidae 
14.Neureclipsis bimaculata (L.) 

 
i 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

15.Polycentropus flavomaculatus (Pictet) + i + + + 
16.Polycentropus irroratus (Curtis)   + + 
17.Holocentropus dubius (Rbr.)   + + 
18.Holocentropus sp.    + 
Psychomyidae 
19.Psychomyia pusilla (Fbr.) 

 
 

 
+ i 

  

20.Lype phaeopa (Stephens) i i   
Phryganeidae     



21.Phryganea bipunctata (Retz.)  i 
22.Phryganea grandis (L.)    + 
Brachycentridae 
23.Brachycentrus subnubilus (Curtis) 

  
+ 

 
+ 

 
 

Limnephilidae 
24. Limnephilus binotatus (Curtis) 

 
+ 

 
+ 

  

25. Limnephilus borealis (Zett.) +    
26. Limnephilus centralis (Curtis) +    
27. Limnephilus lunatus (Curtis) +    
28 Limnephilus rhombicus (L.) +    
29. Limnephilus sp. +    
30.Glyphotaelius pellucidus (Retz.) +    
31.Anabolia laevis (Zett.)  ++ i   
32.Potamophylax sp.  +    
33.Halesus digitatus (Schrank) ++ +   
34.Halesus radiatus (Curtis)     
35.Halesus tessellatus (Ramb.) + i    
36.Halesus sp. ++    
TABELA IV. Chruściki rzeki Łyny cd. 
37.Chaetopteryx villosa (Fabr.) +    
Goeridae 
38.Lithax sp. 

 
+ 

   

39.Silo pallipes (Fabr.) + i    
Leptoceridae 
40.Athripsodes albifrons (L.) 

 
++ 

   

41. Ceraclea albimaculata (Ramb.) +    
42. Ceraclea annulicornis (Steph.) +    
43.Ceraclea dissimilis (Steph.) ++ i   
44. Ceraclea nigronervosa (Retz.)  +   
45. Ceraclea sp.  +    
46.Leptocerus interruptus (Fabr.) +  + + 
Beraeidae 
47.Ernodes articularis (Pict.) 

 
+ 

   

Sericostomatidae 
48.Oecismus monedula (Hagen) 

 
 

 
i 

  

 


