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1. Wstęp 
Chruściki (Trichoptera) są owadami związanymi ze środowiskiem wodnym. Cały rząd 

obejmuje ponad 11 tysięcy gatunków opisanych z całego świata (Morse 1999). Największa 

liczba gatunków żyje głównie w strefie klimatu umiarkowanego i w górach strefy tropikalnej. 

W Europie opisano około 900 gatunków, z czego ponad 260 żyje w Polsce (Czachorowski 

1998).  

Postacie dorosłe chruścików są typowymi owadami lądowymi, występującymi w pobli-

żu wód płynących i stojących. Prowadzą nocny tryb życia. Ciało ich ubarwione jest zwykle 

szaro lub brązowo, z mniej lub bardziej widocznym rysunkiem na skrzydłach. Skrzydła chru-

ścików są dobrze rozwinięte, pokryte delikatnymi, drobnymi włoskami.  

Trichoptera to rząd owadów przechodzący rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Najczę-

ściej w rozwoju występuje pięć stadiów larwalnych. Larwy chruścików zasiedlają środowisko 

wodne. Są one zróżnicowane zarówno pod względem morfologicznym jak i ekologicznym. 

Tylko nieliczne gatunki w stadium larwalnym prowadzą wolny tryb życia, większość buduje 

przenośne domki, norki lub sieci łowne (Czachorowski 1998). Dobór materiału z którego 

zbudowane są domki zależy od środowiska, w którym znajdują się larwy. Gatunki żyjące w 

strumykach lub litoralu jezior używają do budowy domków elementów cięższych, takich jak 

piasek, żwir, kawałki skorupek ślimaków. Gatunki żyjące natomiast przy powierzchni drob-

nych zbiorników wód stojących używają do tego celu cząstek roślin (Sandner 1989). 

Larwy chruścików są ważnym składnikiem większości poziomów troficznych biocenoz 

wodn

zby gatunków oraz liczebności larw chruściki najliczniejsze są w nie-

wielk

nistycznym i ekologicznym poznano trichopterofaunę gór-

skich

ych i odgrywają znaczną rolę w procesach obiegu i przetwarzania materii organicznej. 

Wśród nich występują drapieżcy, polujący na drobne organizmy planktonowe, a także larwy 

innych owadów. Wiele gatunków jest wszystkożerna (z rodziny: Limnnephilidae, Sericosto-

matidae). Są wśród chruścików typowi roślinożercy. Niektóre gatunki są bardzo wyspecjali-

zowane pokarmowo i odżywiają się na przykład tylko gąbkami (Ceraclea) (Czachorowski 

1998).  

Pod względem lic

ich rzekach, zarówno w górach jak i nizinach. Jednocześnie są to siedliska najsłabiej 

poznane pod katem Trichoptera.  

Jak dotąd pod względem fau

 potoków i rzek. Badania prowadzone były w: Tatrach (Riedel 1962), Bieszczadach 

(Riedel 1966) i Pieninach (Riedel 1978). Ukazało się również obszerne opracowanie poświę-

cone chruścikom Karpat Północnych (Szczęsny 1986), w którym poruszono problem strefo-

 3 



wego rozmieszczenia larw w potokach i rzekach tego obszaru. Szczęsny (1987) badał także 

faunę chruścików potoków gorczańskich, zaś Czachorowski (1991) zajmował się rozmiesz-

czeniem larw Trichoptera w Karkonoszach.   

Mało jest natomiast jak dotąd danych dotyczących rzek nizinnych. Badań faunistycz-

nych 

we badania prowadzono w Łynie, gdzie dokładniej poznano siedli-

skow

orza. Zmiany w 

skład

u. Analogicznych prac w odniesieniu do cieków nizinnych i pojezier-

nych 

żne grupy troficzne. Każda z tych grup charakteryzuje się 

innym

nad larwami chruścików nie prowadzono dokładnie na obszarach: Niziny Wielkopolsko-

Kujawskiej, Niziny Sandomierskiej, Podlasiu, Pojezierzu Pomorskim (Tomaszewski 1965).  

Na Pojezierzu Mazurskim chruściki poznano stosunkowo dokładnie pod względem fau-

nistycznym. Szczegóło

e i strefowe rozmieszczenie larw Trichoptera (Wielgosz 1979, Kanclerz 1997, Czacho-

rowski i inni 1998, Sochacka 1999). Dokładnie badano również Pasłękę (Czachorowski 

1988), gdzie stwierdzono obecność 12 nowych gatunków dla Pojezierza Mazurskiego. Pro-

wadzono także badania fauny chruścików górnego biegu rzeki Gizeli (Czachorowski i inni 

1993), górnego odcinka Pisy (Lipnicka 1999), rzeki Widawki i Krutyni. Wyrywkowe badania 

były prowadzone także na rzece Biebrzy i Narwi (Czachorowski 1993). Badano również tri-

chopterofaunę górnego biegu Wałszy (Lugowska 2000). 

Fauna rzek nie jest jednakowa wzdłuż całego biegu rzeki. Jej skład gatunkowy zmienia 

się zgodnie z szerokością geograficzną lub wysokością nad poziomem m

zie gatunkowym wzdłuż biegu rzek pokazują, że strefowość ta jest powszechnie obser-

wowana w odniesieniu do bezkręgowców (Illies i Botosaneanu 1963). Autorzy ci zasugero-

wali istnienie pewnej liczby zamkniętych, wyraźnie oddzielonych od siebie stref. W profilu 

podłużnym rzeki wyróżnili oni trzy główne strefy, w zależności od warunków środowisko-

wych. Górny bieg rzeki (krenal), zasilany przez źródła i dopływ wód podziemnych jest ogra-

niczonym obszarem umiarkowanie stałych i niskich temperatur, niżej położony chłodny odci-

nek górski to rhitral, a cieplejszy odcinek nizinny o małym spadku to potamal (Allan 1998). 

Problem strefowości rzek nizinnych w oparciu o faunę chruścików jest dobrze zbadany 

jedynie w Karpatach (Szczęsny 1986). Poznane są dokładnie ugrupowania Trichoptera poto-

ków i rzek tego obszar

do tej pory brakuje. 

Równie dokładnie, jak profil podłużny rzeki, poznano również grupy troficzne występu-

jące w rzekach. Na przykład Cummins (1973) badał relacje troficzne między owadami wod-

nymi. Owady wodne reprezentują ró

 sposobem pobierania pokarmu. Zasobami pokarmowymi rozdrabniaczy są liście i sto-

warzyszone z nimi mikroorganizmy, głównie grzyby. Mechanizm pobierania pokarmu przez 

tę grupę troficzną polega głównie na drążeniu i przeżuwaniu pokarmu. Zbieracze , jak sama 

 4 



nazwa wskazuje, zbierają cząstki pokarmowe w postaci osadu z powierzchni dna. Drapieżcy 

zdobywają pokarm poprzez napadanie, zagryzanie lub przebijanie powłok ciała innych drob-

nych zwierząt bezkręgowych. Natomiast filtratorzy zbierają cząstki pokarmowe za pomocą 

specjalnych aparatów filtracyjnych, sieci lub wydzielin. Ich zasobami pokarmowymi są mi-

kroorganizmy, zwłaszcza bakterie i oderwany peryfiton unoszący się w toni (Allan 1998). 

Grupa troficzna filtratorów była tematem opublikowanej przez Wallace’a pracy. Walla-

ce (1980) dokonał w niej przeglądu sposobów zdobywania przez filtratorów pożywienia, a 

także wskazał na dużą rolę tej grupy bezkręgowców w ekosystemach wodnych rzek.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań nad fauną chruścików środ-

kowego biegu rzeki Wałszy, z uwzględnieniem analizy składu gatunkowego i strefowego 

rozmieszczenia larw. 
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2. Materiał i metody 
 

2.1. Opis terenu badań  
 

Badany odcinek rzeki Wałszy znajduje się na Wzniesieniach Górowskich. Są one zali-

czanym do Pobrzeży Wschodniobałtyckich izolowanym cokołem morenowym, który prze-

kracza wysokość 100 m n.p.m. Najwyżej wznosi się wał morenowy Góry Zamkowej (216 m) 

na północny zachód od Górowa Iławeckiego . Wzniesienia Górowskie sąsiadują od zachodu z 

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

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

Wzniesień Górowskich  tworzą trzy pasma moren czołowych pochodzące z recesji fazy po-

morskiej zlodowacenia wiślańskiego (Kondracki, 1994 ). 

Na zachodnich stokach Góry Zamkowej bierze początek Wałsza, prawy dopływ Pasłęki, 

o długości 67 km, powierzchni dorzecza 420 km2 i spadku od około 180 m u źródeł do 26 m 

przy ujściu. Wałsza płynie początkowo w kierunku południowym, a następnie południowo–

zachodnim. Poniżej miasta Pieniężno rzeka tworzy głęboki wcięty jar długości 6 km i wyso-

kości zboczy 50-60 m. Strome stoki porastają lasy lipowo–grabowe, a na dnie doliny łęgowe. 

Występuje tam wiele gatunków roślin podlegających ochronie, jak obuwik pospolity (Cypri-

pedium calceolus L.), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) i inne. Rzeka płynie 

wartkim prądem wśród wypłukanych z glin zwałowych głazów, sprawiając wrażenie górskie-

go potoku. Na tym odcinku utworzono rezerwat (Dolina rzeki Wałszy 206 ha ). W dolnym 

biegu Wałszy jest rezerwat bobrów (Kondracki 1994).  

 

 

2.2. Opis stanowisk  
 

Stanowisko 1: Łoźnik. Wałsza przy zarwanym moście. Szerokość rzeki około 5 m. Nurt 

dość szybki, brzeg obficie porośnięty przez zalane trawy, które tworzą drobne zastoiska. W 

pobliżu mostu, lewobrzeżny dopływ uchodzący do rzeki z zalanymi trawami pokrytymi osa-

dem detrytusowym. Szerokość dopływu około 2 m, głębokość około 40 cm, prąd bardzo sła-

by. W pobliżu rzeki starorzecze z rzęsą, o głębokości około 1 m. Brzeg obficie porośnięty 

przez zalane trawy, tworzącymi liczne zastoiska. Próby pobierano z zalanych traw na pobo-

czach głównego nurtu, lewobrzeżnego ujścia rzeki oraz starorzecza z rzęsą.   
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Stanowisko 2: Wałsza  poniżej Pieniężna. Szerokość rzeki dochodzi do 6 m, prąd wody 

dość szybki, dno piaszczysto-kamieniste. Brzegi zadrzewione, odcinek śródleśny. Próby po-

bierano ze wszystkich dostępnych siedlisk  głównego nurtu rzeki. 

 

Stanowisko 3: Rezerwat krajobrazowy „Dolina Rzeki Wałszy”. Strumień dopływający do 

rzeki o szerokości około 2 m, płynący w bardzo głęboko wyciętej dolinie. Prąd wody szybki, 

dno piaszczysto-kamieniste, brak roślinności zanurzonej. Próby pobierano z głównego nurtu 

strumienia oraz z zastoisk z kłodą. Próby pobierano także z rzeki Wałszy, lecz chruścików 

było tam niewiele. W tym miejscu rzeka była głęboka, zaś dno piaszczyste, a brzegi trudno 

dostępne.  

 

Stanowisko 4: Wojnity. Szerokość rzeki dochodzi do około 9 m. Prąd wody stosunkowo 

szybki, dno piaszczyste. Przy brzegach liczne, zamulone zastoiska z wodą praktycznie stoją-

cą, zarośnięte zbiorowiskami Phragmites sp i Carex sp  oraz gdzie niegdzie przez kępy Gly-

ceria aquatica. Próby pobierano z zastoiska porośniętego trzcinnikiem na poboczach główne-

go nurtu rzeki, przybrzeżnego zastoiska porośniętego trawami i z dużą ilością gałęzi oraz du-

żych kamieni porośniętych mchem w głównym nurcie. 

 

Stanowisko 5: Bornity. Rzeka o szerokości 10 m i głębokości około 1m. Dno piaszczyste, 

prąd wody stosunkowo szybki. Zastoiska słabo wyróżnione, zamulone, brzegiem rozproszone 

trzciny. Próby były pobierane powyżej mostu ze słabo wyróżnionych zastoisk, zastoiska z 

kłodą i gałęźmi oraz z dużych kamieni porośniętych mchem znajdujących się pod mostem. 

 

 

2.3. Opis metod zbioru materiału  
 

Materiał pobierano trzy razy w: kwietniu, czerwcu i październiku 1999 roku na pięciu 

stanowiskach. Larwy łowiono ręcznym czerpakiem hydrobiologicznym. Z kamieni larwy ze-

skrobywano wraz z perofitonem. Tak zebrany materiał przebierano na białych kuwetach na 

miejscu w terenie lub przewożono w szklanych słojach i tego samego dnia przebierano. Lar-

wy konserwowano w 70% alkoholu.  

Na pięciu stanowiskach pobrano łącznie 22 próby zawierające Trichoptera. Liczba prób z 

poszczególnych stanowisk była zależna od zróżnicowania siedliskowego i fizycznej dostęp-

ności niektórych części rzeki. W badaniach uwzględniono następujące typy siedlisk: dno 

 7 



piaszczyste, dno kamieniste, zastoiska, pnie i gałęzie leżące w nurcie rzeki, starorzecza, stru-

mień i przybrzeżne trawy. Zebrany materiał obejmuje 699 larw należących do 21 taksonów. 

Larwy oznaczano korzystając z dostępnych kluczy do oznaczania Trichoptera. 

 Układ systematyczny w przeglądzie gatunków przyjęto za Szczęsnym (1991). 

Materiał znajduje się w zbiorach  Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Dominację wyliczono ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di- dominacja i-tego gatunku 

n- liczebność i-tego gatunku 

N- łączna liczebność wszystkich gatunków 

Dla oceny struktury dominacji wyróżniono następujące klasy: eudominanci (gatunki o 

liczebności wyższej niż 10%), dominanci (5,1 – 10 %), subdominanci (2,1-5%) i recedenci 

(poniżej 2%) (Biesiadka 1980 ). 

Frekwencję na stanowiskach wyliczono ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

gdzie: Fi- frekwencja i-tego gatunku 

s- liczba stanowisk z i-tym gatunkiem 

S- liczba wszystkich stanowisk 

Podobieństwa faunistyczne liczono za pomocą programu BIODIVERSITY, z wykorzy-

staniem formuły jakościowej (Jaccarda) i ilościowej (Bray-Curtis’a), współwystępowanie 

gatunków liczono za pomocą programu BIODIVERSITY z wykorzystaniem formuły ilościo-

wej. 

Ocenę stopnia naturalności fauny dokonano z wykorzystaniem wskaźników znaczenia 

ekologicznego (tab. 1). 

 

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

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
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gdzie: Wns- wskaźnik naturalności danej biocenozy  

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

s- liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie 

 

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

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

gdzie: Wni- wskaźnik naturalności danej biocenozy 

Wzei- wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biomasie 

ni- liczebność i-tego gatunku 

s- liczba wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie 

N- suma liczebności gatunków obecnych w biocenozie (liczba wszystkich osobników) 
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3. Wyniki   
 

3.1. Przegląd systematyczny gatunków 
 

Rodzina: Rhyacophilidae 

 

1. Rhyacophila fasciata (Hagen,1859) 

Materiał: 3 osobniki 

Stanowisko: nr 3, 4  

Siedlisko: strumień, dno piaszczyste, prąd wartki 

Ekologia: Larwy drapieżne, bezdomkowe 

 

2. Agapetus ochripes (Curtis, 1834) 

Materiał: 246 osobników 

Stanowisko: nr 1, 2 

Siedlisko: duże kamienie porośnięte mchem, przybrzeżne stanowisko z dużą ilo-

ścią gałęzi 

Ekologia: larwy detrytusofagiczne 

 

Rodzina: Hydropsychidae 

 

3. Hydropsyche pellucidula (Curtis,1834) 

Materiał: 95 osobników 

Stanowisko: nr 1, 2, 5 

Siedlisko: zastoisko z kłodą i gałęziami, dno piaszczyste z kamieniami, prąd wart-

ki 

Ekologia: larwy filtratory, występują w dużych potokach, strumieniach, gatunek 

eurytopowy dla wód rzecznych, preferujący szczególnie rzeki nizinne średniej 

wielkości. 

 

4. Hydropsyche siltalai (Doehler, 1963) 

Materiał: 99 osobników 

Stanowisko: nr 1, 2, 5 
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Siedlisko: zastoisko z kłodą i gałęziami ,przybrzeżne stanowisko z dużą ilością ga-

łęzi, bystrzyna kamienista, prąd wartki 

Ekologia: larwy filtratory, występują w dużych potokach oraz średniej wielkości 

czystych rzekach. 

 

5. Hydropsyche sp. 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 4 

Siedlisko: brak danych 

Ekologia: larwy filtratory, bezdomkowe, występują w potokach, strumieniach, 

średniej wielkości rzekach. 

 

Rodzina: Goeridae 

 

6. Silo pallipes (Fabrisius, 1781) 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 3 

Siedlisko : strumień o podłożu piaszczystym i wartkim prądzie  

Ekologia: larwy zdrapywacze, glonojady, występują w strumieniach i małych rze-

kach, niekiedy licznie spotykane w źródłach. 

 

Rodzina: Lepidostomatidae 

 

7. Lepidostoma hirtum (Fabrisius,1775 ) 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 1 

Siedlisko: zastoisko z kłodą i gałęziami 

Ekologia: larwy - rozdrabniacze, występują w rzekach, sporadycznie w zimnych 

jeziorach. 

 

8. Lasiocephala basalis (Kolenatis,1848) 

Materiał: 8 osobników 

Stanowisko: nr 1,2 

Siedlisko: zastoisko z kłodą i gałęziami 
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Ekologia: larwy występują w dużych i średniej wielkości rzekach nizinnych. 

 

Rodzina : Limnephilidae 

 

9. Limnephilus flavicornis (Fabrisius ,1787) 

Materiał: 2 osobniki 

Stanowisko: nr 4 

Siedlisko: starorzecze z rzęsą 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują w wolno płynących rowach i strumie-

niach, preferują zbiorniki okresowe(śródlądowe). 

 

10. Limnephilus rhombicus  (Linnaeus, 1758)  

Materiał: 1 osobnik  

Stanowisko: nr 5 

Siedlisko: dno piaszczyste z kamieniami i  wolnym nurcie 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują we wszystkich typach wód słodkich. 

 

11. Limnephilus stigma (Curtis,1834) 

Materiał: 5 osobników 

Stanowisko: nr 4 

Siedlisko: starorzecze z rzęsą 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują w drobnych zbiornikach okresowych. 

 

12. Limnephilus sp. 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 4 

Siedlisko: starorzecze z rzęsą 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, detrytusofagiczne lub polifagiczne, budują przeno-

śne domki. 

 

13. Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 1 

Siedlisko: strumień wpadający do rzeki o dnie piaszczystym 
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Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują w strumieniach i źródłach, gatunek 

rzadki w Polsce 

 

14. Micropterna sequax (McLachlan, 1875) 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 3 

Siedlisko: przybrzeżne trawy 

Ekologia: larwy rozdrabniacze 

 

15. Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) 

Materiał: 34 osobniki 

Stanowisko: nr 1,2,3,4 

Siedlisko: kamienie w prądzie ,przybrzeżne trawy ,zastoisko piaszczyste 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują pospolicie I masowo w rzekach nizin-

nych, szczególnie w wodach o niewielkim zanieczyszczeniu organicznym. 

 

16. Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) 

 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 1 

Siedlisko: strumień wpadający do rzeki o dnie piaszczystym 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, 

 

17. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 

Materiał: 191 osobników 

Stanowisko: nr 1, 2, 3, 4, 5 

Siedlisko : przybrzeżne trawy, brzeg podmywany, bystrzyna kamienista, duże ka-

mienie w środku rzeki, kamienie porośnięte mchem, prąd wartki, dno piaszczyste, 

zastoisko z kłodą i gałęziami, przybrzeżne stanowisko z dużą ilością gałęzi 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, wszystkożerne (z przewagą detrytusu), występją w 

potokach, strumieniach, małych rzekach, preferują niezarośniete dno I zadrzewio-

ny brzeg. 

 

18. Halesus tesselatus (Rambur, 1842) 
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Materiał: 5 osobników 

Stanowisko: nr 2, 4 

Siedlisko: gałęzie i korzenie, brzeg podmokły, zastoisko piaszczyste 

Ekologia: larwy rozdrabniacze, występują we wszystkich typach wód słodkich, 

preferują rzeki średniej wielkości. 

 

 

Rodzina : Sericostomatidae 

 

19. Sericostoma personatum (Spence, 1826) 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 4 

Siedlisko: ujście strumienia o  dnie piaszczystym 

Ekologia: larwy wszystkożerne, 

 

 

Rodzina : Leptoceridae 

 

20. Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) 

 

Materiał:1 osobnik 

Stanowisko: nr 1 

Siedlisko: brak danych 

Ekologia: larwy zbieracze, występują w śródleśnych rzekach nizinnych, zasto-

iskach, jeziorach dystroficznych i eutroficznych, starorzeczach 

 

21. Ceraclea sp. 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: nr 5 

Siedlisko: zastoisko z kłodą 

Ekologia: larwy gąbkożerne, występują w nizinnych rzekach. 
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3.2. Ogólna charakterystyka materiału 
 

Ogółem zebrano 699 larw należących do 21 gatunków (tab. 2) i 7 rodzin. Pod względem 

gatunkowym materiał stanowił 8,1% fauny Polski. Najwięcej gatunków (11) należało do ro-

dziny Limnephilidae. W mniejszej ilości gatunków reprezentowane były rodziny: Rhyacophi-

lidae, Hydropsychidae, Lepidostomatidae i Leptoceridae po dwa gatunki. Po jednym gatunku 

stwierdzono z rodzin: Goeridae i Sericostomatidae. 

Największą liczebnością charakteryzowała się rodzina: Rhyacophilidae - 249 larw (co 

stanowi 35,6% całości materiału), Limnephilidae - 242 larwy (34,6% całości materiału), Hy-

dropsychidae - 204 larwy (29,1% całości zebranego materiału). 

Znacznie mniej zebrano larw należących do rodziny: Lepidostomatidae 9 osobników. 

Dwa osobniki stwierdzono z rodziny: Leptoceridae i jeden z rodziny: Goeridae oraz Serico-

stomatidae. Wynika z tego, że o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej decydowała rodzina 

Limnephilidae, w mniejszym stopniu rodziny: Rhyacophilidae, Hydropsychidae, Lepidosto-

matidae i Leptoceridae. Natomiast o liczebności i strukturze ilościowej decydowały rodziny: 

Rhyacophilidae, Limnephilidae i Hydropsychidae. 

W zebranym materiale występowały trzy klasy dominacji (rys. 1). Do klasy eudominan-

tów zaliczono gatunki: Agapetus ochripes, Halesus digitatus, Hydropsyche siltalai, Hydrop-

syche pellucidula. Do klasy subdominantów zaliczono jeden gatunek Potamophylax latipen-

nis. Do klasy recedentów należały: Rhyacophila fasciata, Limnephilus flavicornis, Limnephi-

lus rhombicus, Limnephilus stigma, Limnephilus sp, Micropterma lateralis, Potamophylax 

nigricornis, Halesus tesselatus, Sericostoma personatum, Mystacides azurea, Lepidostoma 

hirtum, Silo pallipes, Laciocephala basalis, Micropterma sequax, Hydropsyche sp. (rys. 2). 

Największą liczebnością charakteryzowali się eudominanci (90 % zebranego materiału). 

Subdominanci i recedenci odznaczali się podobną liczebnością  odpowiednio: 4,86% i 4,83 % 

zebranego materiału (rys. 1). O zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej zadecydowała klasa 

recedentów (76,2% zebranych gatunków), natomiast o liczebności – eudominanci . 

Najbardziej pospolitym taksonami (największa frekwencja na stanowiskach) były: Ha-

lesus digitatus i Potamophylax latipennis (tab. 2). 
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3. 3 Rozmieszczenie na stanowiskach 
 
 

Analizowano podobieństwa faunistyczne między stanowiskami wykorzystując formułę 

jakościową Jaccarda i formułę ilościową Bray-Curtis’a. Wyniki zebrano w postaci dendrytów 

(rys. 3 i 4). 

W ujęciu jakościowym najbardziej podobne pod względem faunistycznym były stano-

wiska 4 i 5 (50%) i 1 i 3 (30%) (rys. 3). Stanowisko 2 największe podobieństwo (25%) wyka-

zywało ze stanowiskiem 4.  

W ujęciu ilościowym podobieństwa faunistyczne między stanowiskami przedstawiały 

się podobnie, ale wartości podobieństw były nieco wyższe. Największe podobieństwo pod 

względem faunistycznym wykazywały stanowiska 4 i 5 (55%) oraz 3 i 4 (35%). Natomiast 

stanowisko 2 wykazywało największe  podobieństwo ze stanowiskiem 4 (27%) (rys. 4).  

Zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym w dendrytach stanowiska grupowały 

się zgodnie z profilem podłużnym. 

Pod względem liczebności i różnorodności gatunkowej najbogatsze okazały się stano-

wiska: 4 i 5 (tab. 3). Do najliczniejszych gatunków na tych stanowiskach należały: Agapetus 

ochripes, Hydropsyche siltalai i Halesus digitatus. Również stanowisko 2 charakteryzowało 

się dużą liczebnością (złowiono 172 larwy). Najliczniejszymi gatunkami były podobnie jak na 

stanowiskach 4 i 5 Hydropsyche pellucidula i Halesus digitatus. Natomiast najmniej larw 

złowiono na stanowiskach 1 i 3 (odpowiednio 48 i 17). Największą liczebnością na tych sta-

nowiskach charakteryzowały się gatunki: Potamophylax latipennis i Halesus digitatus. 

Na stanowisku 1 zebrano 48 osobników należących do 8 gatunków i 3 rodzin (tab. 3). 

Najwięcej larw należało do gatunku Halesus digitatus. Najmniej liczne były: Rhyacophila 

fasciata i Sericostoma personatum reprezentowane przez pojedyncze osobniki. Struktura do-

minacji przedstawiała się następująco: eudominantami byli: Halesus digitatus, Limnephilus 

stigma, Potamophylax latipennis, do klasy dominantów należał Halesus tesselatus, zaś sub-

dominantami okazali się: Rhyacophila fasciata, Sericostoma personatum. 

Na stanowisku 2 złowiono 173 osobniki należące do 5 gatunków i 3 rodzin (tab.3). 

Najwyższą liczebnością charakteryzował się gatunek Halesus digitatus.  Natomiast najniższą 

liczebność wykazywał takson Ceraclea sp. reprezentowany przez jednego osobnika. W zło-

wionym materiale wyróżniono trzy klasy dominacji. Do klasy eudominantów należały: Hy-

dropsyche pellucidula i Halesus digitatus, do dominantów należał Hydropsyche siltalai, a do 

recedentów Limnephilus rhombicus oraz Ceraclea sp . Na stanowisku 2 nie stwierdzono klasy 

subdominantów. 
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Na stanowisku 3 złowiono 17 osobników, które należały do 5 gatunków i 3 rodzin (tab. 

3). Najbardziej licznym gatunkiem był: Potamophylax latipennis. Najmniej licznym gatun-

kiem był: Silo pallipes  reprezentowany przez 1 osobnika. Analizując strukturę dominacji na 

stanowisku 3 wyróżniono dwie klasy dominacji .Eudominantami okazali się: Rhyacophyla 

fasciata, Potamophylax latipennis i Halesus digitatus. Natomiast dominantem okazał się ga-

tunek Silo pallipes. 

Na stanowisku 4 zebrano 272 larwy, należące do 8 gatunków i 4 rodzin (tab. 3). W zło-

wionym materiale najwyższą liczebnością charakteryzował się gatunek Agapetus ochripes. 

Natomiast najmniej było larw z gatunku Lasiocephala basalis.Wyróżniono cztery klasy do-

minacji. Eudominantami byli: Agapetus ochripes, Halesus digitatus. Klasę dominantów re-

prezentował jeden gatunek: Hydropsyche siltalai. Subdominantami okazali się: Hydropsyche 

pellucidula, Potamophylax latipennis. Natomiast recedentami byli:  Halesus tesselatus, La-

siocephala basalis 

Na stanowisku 5 pozyskany materiał składał się z 189 osobników, należących do 10 ga-

tunków i 5 rodzin (tab. 3). Najwyższą liczebnością charakteryzował się gatunek Agapetus 

ochripes. Natomiast najmniejszą liczebnością charakteryzowały się gatunki: Potamophylax 

nigricornis i Lepidostoma hirtum. Wyróżniono trzy klasy dominacji. Do eudominantów zali-

czono: Agapetus ochripes, Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Halesus digitatus. 

Subdominantami okazali się: Potamophylax latipennis, Lasiocephala basalis. Natomiast re-

cedentami okazali się: Micropterma lateralis, Potamophylax nigricornis, Lepidostoma hir-

tum.  

Analizując strukturę dominacji na stanowiskach można zauważyć zmiany zachodzące z 

biegiem rzeki. Na stanowisku 1 odnotowano przewagę rozdrabniaczy należących do klas eu-

dominantów i dominantów. Gatunki o innym charakterze ekologicznym występowały w nie-

wielkiej liczebności i stanowiły grupę subdominantów. Wyraźna przewaga rozdrabniaczy 

może świadczyć o dużej zawartości detrytusu grubocząsteczkowego. 

Na stanowisku 2 również liczna była grupa rozdrabniaczy. Na tym stanowisku pojawi-

ła się także dość liczna grupa filtratorów należących do eudominantów i dominantów, a także 

towarzyszył im gąbkożerca Ceraclea w klasie recedentów. Pojawienie się filtratorów może 

świadczyć o dużej zawartości sestonu w danej części rzeki. 

Na stanowisku 3 rozdrabniaczom (Potamophylax latipennis, Halesus digitatus) towa-

rzyszył drapieżca (Rhyacophila fasciata). Występował tam również zdrapywacz Silo pallipes 

należący do grupy dominantów, związany z perofitonem porastającym kamienie. Natomiast 
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nie odnotowano na tym stanowisku filtratorów. Na taki charakter fauny wpływ miało 

uwzględnienie w badaniach strumienia wpadającego do rzeki Wałszy. 

Stanowisko 4 charakteryzowało się występowaniem w klasach: eudomonantów, sub-

dominantów i recedentów dużej liczebności rozdrabniaczy z bardzo małym udziałem filtrato-

rów. Taki zestaw gatunków może świadczyć o malejącej ilości sestonu, a wzrastającym zna-

czeniu detrytusu grubocząsteczkowego w tym odcinku rzeki.  

Natomiast  stanowisko 5 charakteryzowało się już wyraźną przewagą rozdrabniaczy, 

którym towarzyszyli filtratorzy. 

Przeprowadzona charakterystyka funkcjonalnych grup troficznych wskazuje na zmia-

ny zgodnie z profile podłużnym: spadek znaczenia rozdrabniaczy a wzrost znaczenia filtrato-

wów, z jednoczesnymi zakłóceniami wynikającymi z obecności nadbrzeżnych drzew (co 

skutkuje zwiększonym udziałem rozdrabniaczy). 

 

 

 

3.4. Rozmieszczenie w siedliskach 
 
 

Podobieństwa faunistyczne między siedliskami wyliczono według: formuły jakościo-

wej Jaccarda oraz formuły ilościowej Bray-Curtis’a. Wyniki wyliczeń przedstawiono w po-

staci dendrytów (rys.5 i 6). 

Największym podobieństwem faunistycznym w ujęciu jakościowym (rys. 5) odzna-

czały się siedliska: kłody i gałęzie w wodzie i dno kamieniste (83,3%) oraz kłody i gałęzie w 

wodzie i zastoiska (55,5%). Mniejszy stopień podobieństwa wykazywały siedliska: dno ka-

mieniste i zastoiska (44,4%), dno piaszczyste i przybrzeżne trawy (25%). Bardzo niskim 

stopniem podobieństwa faunistycznego z innymi siedliskami charakteryzował się strumień. Z 

kolei starorzecze w ujęciu jakościowym nie wykazywało żadnego podobieństwa z pozostały-

mi siedliskami (rys. 5). 

Natomiast w ujęciu ilościowym podobieństwa faunistyczne między siedliskami przed-

stawiały się zupełnie inaczej (rys. 6). Największe podobieństwo powyżej 70% wykazywały 

siedliska: dno piaszczyste i zastoiska oraz przybrzeżne trawy i kłody i gałęzie . W ujęciu ilo-

ściowym strumień wykazywał znacznie większe podobieństwo (około 60%) do siedlisk: kło-

dy i gałęzie oraz przybrzeżne trawy (rys. 6) niż w ujęciu jakościowym (rys. 5). Bardzo niskim 

stopniem podobieństwa faunistycznego z innymi siedliskami w ujęciu ilościowym charakte-
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ryzowało się dno piaszczyste. Natomiast, podobnie jak w ujęciu jakościowym tak i w ilo-

ściowym starorzecze nie wykazywało żadnego podobieństwa z innymi siedliskami (rys. 5 i 6). 

Pod względem liczebności gatunków najbogatsze okazały się siedliska: dno kamieni-

ste (454 osobniki) i zastoiska (79 osobników). Natomiast pod względem różnorodności ga-

tunkowej najbogatsze okazały się siedliska: zastoiska (8 gatunków), kłody i gałęzie w wodzie 

oraz strumień (po 6 gatunków) (tab. 4). 

Siedliska: kłody i gałęzie w wodzie i dno kamieniste łączy podobieństwo pod wzglę-

dem jakościowym (obecność tych samych gatunków). Siedliska te reprezentują gatunki: Aga-

petus ochripes, Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Potamophylax latipennis i 

Halesus digitatus. 

Pozostałe siedliska: dno piaszczyste, przybrzeżne trawy, strumień były podobne ze 

względu na obecność tego samego gatunku - Halesus digitatus. 

Starorzecze natomiast wyraźnie różniło się od pozostałych siedlisk. Występowały tam 

trzy nowe taksony, których nie stwierdzono na innych siedliskach. Były to: Limnephilus 

stigma, Limnephilus flavicornis, Limnephilus sp. Wskazuje to na dużą odmienność fauny, w 

porównaniu do badanych cieków. 

Z powyższych rozważań wynika, że gatunkiem stałym i charakterystycznym dla rzeki 

jest Halesus digitatus, który występował we wszystkich typach siedlisk z wyjątkiem starorze-

cza. 

 

 

3.5. Analiza specyficzności (naturalności) fauny 
 
 

Dla zbadania stopnia naturalności fauny Trichoptera środkowego biegu rzeki Wałszy 

analizowano wskaźniki naturalności dla każdego stanowiska oddzielnie (tab.3). W analizie tej 

uwzględniono dwa podejścia. W jednym skoncentrowano się na faunie rzek, natomiast w 

drugim na faunie strumieni. 

W odniesieniu do rzek największymi wartościami wskaźnika naturalności biocenoz w 

ujęciu jakościowym odznaczały się stanowiska: 4 (Wns=13,3) i 2 (Wns=12). Najniższe war-

tości wskaźnika naturalności biocenoz zanotowano dla stanowisk: 1(Wns=5,87) i 3 (Wns=7) 

(tab. 3). 

W ujęciu ilościowym sytuacja była nieco inna. Największe wartości wskaźnika natural-

ności biocenoz zanotowano na stanowisku 2 (Wni=11,9) i 3 (Wni=11,53), natomiast najniższą 

wartość wskaźnika zanotowano dla stanowiska 4 (Wni=5,04) (tab. 4). 
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Na stanowisku 4 wartość Wns była wyższa niż Wni. Może to świadczyć o większym 

wpływie gatunków mniej  specyficznych dla fauny rzek. Na pozostałych stanowiskach było 

odwrotnie. Wartości wskaźników Wns były niższe niż Wni (tab. 3), co świadczy o większej 

liczebności gatunków typowych dla rzek, a mniejszym udziale gatunków bardziej eurytopo-

wych lub związanych z innymi strefami, np. strefą strumienia. 

Wskaźniki ukierunkowane na faunę strumieni były niższe (tab. 3). Świadczyć to może o 

rzecznym charakterze fauny Trichoptera Wałszy.  

W odniesieniu do strumieni w ujęciu jakościowym największą wartością wskaźnika na-

turalności biocenoz odznaczało się stanowisko 3 (Wns=12,8). W przypadku pozostałych czte-

rech stanowisk te wartości były zbliżone i wynosiły dla stanowisk: 1(Wns=6,87), 2 

(Wns=5,8), 4 (Wns=6) i 5 (Wns=6,8). W ujęciu ilościowym najwyższą wartością wskaźnika 

naturalności biocenoz odznaczało się również stanowisko 3 (Wni=13,65), zaś najmniejszą 2 

(Wni=5,09) (tab.3). 

Analiza wskaźników naturalności biocenoz wskazuje, że fauna chruścików badanego 

odcinka Wałszy ma wyraźnie charakter rzeczny. Jedynie stanowisko 3 odznaczało się wyż-

szymi wartościami wskaźnika naturalności biocenoz ukierunkowanych na faunę strumieni 

(tab.3). Można wnioskować, że na tym stanowisku pojawia się typowa fauna strumieniowa, a 

zanika fauna typowa dla rzek. Może być to spowodowane faktem, że na tym stanowisku pró-

by pobierano głównie z dopływającego do rzeki strumienia. Tak więc czytelność zmian fauny 

w profilu podłużnym jest nieco zaburzona wpływem fauny strumieniowej na stanowisku 3, co 

wyraźnie uwidoczniły wskaźniki naturalności. 

 

 

 

3.6. Analiza współwystępowania gatunków 
 
 

W celu dokładniejszego poznania zgrupowań chruścików rzeki Wałszy policzono 

współwystępowania na stanowiskach (rys.7) oraz współwystępowania w siedliskach (rys.8). 

Na podstawie analizy wyników współwystępowania na stanowiskach wyróżniono kilka zgru-

powań Trichoptera.  

Z1-Zgrupowanie to tworzyły gatunki o bardzo wysokim (100%) stopniu współwystępowa-

nia. W jego skład wchodziły dwa taksony: Limnephilus rhombicus i Ceraclea sp. Były 

one związane z siedliskami: dno piaszczyste i zastoiska. 
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Z2-W skład tego zgrupowania wchodziły: Halesus tesselatus i Limnephilus stigma. Poziom 

współwystępowania wynosił 60%. Gatunki te związane były z siedliskami typu: staro-

rzecze, zastoiska oraz kłody i gałęzie w wodzie. 

Z3-Zgrupowanie to tworzyły gatunki o dużym stopniu współwystępowania (69%). Do tego  

zgrupowania należały: Limnephilus flavicornis oraz Sericostoma personatum i Limne-

philus sp. (między dwoma ostatnimi taksonami stopień współwystępowania był bardzo 

wysoki i wynosił 100%). Gatunki z rodzaju Limnephilus związane były ze starorze-

czem. Natomiast Sericostoma personatum występował w strumieniu. 

Z4-Było to najliczniejsze zgrupowanie larw Trichoptera, charakteryzujące się bardzo wy-

sokim 100% stopniem współwystępowania. Należały tu gatunki: Lepidostoma hirtum,  

Mystacides azurea, Potamophylax nigricornis, Micropterna lateralis. Gatunki te zwią-

zane były z siedliskami typu: strumień i zastoiska. 

Z5-Do zgrupowania tego należały gatunki o stosunkowo niskim stopniu współwystępowa-

nia (39%). Były to: Lasiocephala basalis i Potamophylax latipennis. Gatunki te były 

związane z siedliskiem typu zastoisko. 

Z6-W skład tego zgrupowania wchodzą gatunki: Halesus digitatus,Hydropsyche pellucidula 

oraz Hydropsyche siltalai. Pomiędzy dwoma pierwszymi taksonami stopień współwy-

stępowania był wysoki i wnosił 68%. Gatunki te były związane z siedliskami: dno ka-

mieniste, zastoiska, przybrzeżne trawy, kłody i gałęzie w wodzie oraz strumień. 

Z7-Zgrupowanie to tworzyły gatunki o 50% stopniu współwystępowania. Należały tu ga-

tunki: Rhyacophila fasciata oraz Silo pallipes i Micropterna sequax (między dwoma 

ostatnimi taksonami stopień współwystępowania wynosił 100%), związane z siedliska-

mi: strumień i przybrzeżne trawy. 

Takson Hydropsyche sp. odznaczał się zerowym współwystępowaniem z pozostałymi ga-

tunkami. 

Z analizy dendrytu (rys. 7) wynika, że niektóre zgrupowania wyraźnie wyodrębniły się 

w porównaniu do pozostałych. Zaobserwowano, że wysokie współwystępowanie gatunków 

(100%) związane było z małą ich liczebnością. Natomiast gatunki charakteryzujące się dużą 

liczebnością miały z reguły niski stopień współwystępowania. Może być to efektem zastoso-

wanej do wyodrębniania zgrupowań metody, w której brano pod uwagę wszystkie gatunki 

niezależnie od ich liczebności, jak i stopnia występowania w próbie. W wyniku tego gatunki 

występujące w próbach przypadkowo i nielicznie mogły zaburzyć rzeczywistą sytuację eko-

logiczną. Stąd może wynikać tak wysoki stopień współwystępowania gatunków charakteryzu-

jących się małą liczebnością w próbach.  
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W oparciu o formułę Bray-Curtis'a policzono również współwystępowanie gatunków 

w siedliskach. Dane przedstawiono w postaci dendrytu (rys. 8). Na podstawie analizy wyni-

ków wyróżniono pięć zgrupowań. 

J1-Było to największe zgrupowanie larw Trichoptera, w którym stopień współwystępowa-

nia  wynosił 100%. Do tego zgrupowania należały gatunki zasiedlające głównie dno 

piaszczyste. Były to: Silo pallipes, Sericostoma personatum, Potamophylax nigricornis, 

Micropterna lateralis. Były to gatunki różniące się przystosowaniami troficznymi. W 

zgrupowaniu tym występowały: zdrapywacze, wszystkożercy, rozdrabniacze. Znalazł 

się tam również drapieżca, zasiedlający dno piaszczyste Rhyacophila fasciata. Jednak 

stopień współwystępowania tego ostatniego gatunku z pozostałymi wynosił 50%. 

J2-Zgrupowanie to tworzyły gatunki: Hydropsyche siltalai, Hydropsyche pellucidula i Aga-

petus ochripes. Dwa pierwsze gatunki wykazywały wysoki stopień współwystępowania 

ze sobą (96%), natomiast w przypadku gatunku trzeciego ten stopień współwystępowa-

nia był niższy (52%). Zgrupowanie to reprezentowały gatunki zasiedlające dno kamie-

niste, będące detrytusofagami i filtratorami. 

J3-Halesus digitatus i Potamophylax latipennis tworzyły zgrupowanie o niskim stopniu 

współwystępowania (29%). Larwy te, będące rozdrabniaczami, zasiedlały kłody i gałę-

zie zanurzone w wodzie oraz przybrzeżne trawy. 

J4-Zgrupowanie to było reprezentowane przez trzy gatunki związane ze starorzeczem. Lim-

nephilus flavicornis i Limnephilus sp. wykazywały duży (68%) stopień współwystępo-

wania. Natomiast Limnephilus stigma wykazywał mniejszy stopień współwystępowania 

z pozostałymi gatunkami (34%). Larwy Trichoptera tworzące to zgrupowanie były roz-

drabniaczami. 

J5-Było to zgrupowanie utworzone przez gatunki zasiedlające zastoiska. Lepidostoma hir-

tum i Ceraclea sp. wykazywały 100% stopień współwystępowania. Natomiast dwa po-

zostałe gatunki: Lasiocephala basalis i Halesus tesselatus wykazywały niski stopień 

współwystępowania. W zgrupowaniu tym występowały rozdrabniacze, gąbkożercy. 

Z analizy dendrytu (rys.8) wynika, że zgrupowania układały się zgodnie z podobnymi 

wymaganiami ekologicznymi, wyraźnie oddzielając różne siedliska. 
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4. Dyskusja 
 

Na badanym odcinku rzeki Wałszy stwierdzono 21 taksonów Trichoptera (tab. 2). Jest 

to liczba stosunkowo niewielka w porównaniu na przykład z Pasłęką, gdzie tych gatunków 

było 73. Należy jednak uwzględnić fakt, że badaniami objęto tylko niewielki fragment środ-

kowego odcinka rzeki. Zaś Pasłękę badano od źródeł aż do ujścia (a więc na odcinku ponad 

120 km). 

W górnym biegu Wałszy Lugowska (2000) stwierdziła 31 gatunków chruścików, z cze-

go 9 było wspólnych dla obu badanych odcinków rzeki. Lista chruścików rzeki Wałszy zosta-

ła więc wzbogacona o następujące taksony: Rhyacophila fasciata, Agapetus ochripes, Hydro-

psyche siltalai, Micropterna sequax, Potamophylax latipennis,  Potamophylax nigricornis, 

Sericostoma personatum, Mystacides azurea, Ceraclea sp., Lepidostoma hirtum (tab. 2). Re-

asumując wszystkie dane dotyczące Trichoptera rzeki Wałszy można stwierdzić występowa-

nie w niej 41 gatunków.  

Analizując strukturę dominacji w badanych odcinkach rzeki Wałszy można stwierdzić, 

iż w obu przypadkach eudominantem okazał się Halesus digitatus. Kolejnymi eudominantami 

górnego biegu rzeki okazali się: Chaetopteryx villosa i Lithax obscurus (Lugowska 2000). 

Natomiast w środkowym odcinku rzeki eudominantami okazały się: Agapetus ochripes, Hy-

dropsyche pellucidula i Hydropsyche siltalai (rys. 2). Właśnie ta grupa decydowała o struktu-

rze ilościowej w rzece. Do dominantów w górnym odcinku rzeki należały dwa gatunki: Lim-

nephilus lunatus i Limnephilus rhombicus (Lugowska 2000), zaś w środkowym biegu rzeki 

tej klasy dominacji nie stwierdzono (rys. 1). Subdominantem w środkowym biegu rzeki oka-

zał się tylko jeden gatunek Potamophylax latipennis (rys. 2), natomiast w górnym biegu było 

tych gatunków pięć: Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche pellucidula, Ironoquia dubia, 

Anabolia laevis, Limnephilus extricatus (Lugowska 2000). Do klasy recedentów w środko-

wym biegu rzeki zaliczono 13 pozostałych gatunków (rys. 2), zaś w górnym biegu aż 21 ga-

tunków. W obu odcinkach rzeki ta ostatnia grupa zadecydowała o zróżnicowaniu gatunko-

wym.  

Różnice w stwierdzonych klasach dominacji porównywanych odcinków rzeki Wałszy 

można interpretować jako wynikające ze zróżnicowanej liczebności poszczególnych takso-

nów i prawdopodobnie z odmiennych charakterów siedliskowych środkowego i górnego bie-

gu rzeki. 

Analiza wartości wskaźników naturalności biocenoz wskazuje, że fauna chruścików gór-

nego i środkowego odcinka rzeki wyraźnie się różni (tab. 3, Lugowska 2000). W górnym od-
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cinku rzeki Wałszy wartości wskaźników ukierunkowanych na faunę rzek były wyraźnie niż-

sze, niż wartości wskaźników ukierunkowanych na faunę strumieni. Wskazuje to, że fauna 

chruścików tego odcinka rzeki ma charakter wyraźnie strumieniowy. Dlatego też górny odci-

nek rzeki Wałszy można zakwalifikować jako strefę strumienia (rhitral). Jedynie stanowisko 

w Ziębach odznaczało się większymi wartościami wskaźników ukierunkowanych na faunę 

rzeczną (Lugowska 2000). Można z tego wnioskować, że na tym odcinku pojawia się typowa 

fauna rzeczna, a zanika fauna charakterystyczna dla strumieni. 

Natomiast w środkowym biegu Wałszy sytuacja była odwrotna. Wartości wskaźników 

ukierunkowanych na faunę strumieni były niższe od wartości ukierunkowanych na faunę rzek 

(tab. 3). Jedynie stanowisko 3 odznaczało się wyższymi wartościami wskaźników ukierunko-

wanych na faunę strumieni. Na tym stanowisku próby były pobierane głównie ze strumienia 

dopływającego do Wałszy. To w tym należy upatrywać przyczyny wyższej wartości wskaźni-

ków ukierunkowanych na faunę strumieni. Dlatego też na badanym środkowym  odcinku rze-

ki Wałszy stanowiska można zakwalifikować jako strefę rzeczną (potamal), a faunę tam wy-

stępującą jako charakterystyczną dla rzek. 

Analiza wskaźników naturalności biocenoz rzeki Wałszy wyraźnie uwidacznia więc jej 

strefowość w profilu podłużnym. Zgodne jest to z wnioskami wynikającymi z analizy struktu-

ry dominacji. 

W analizie podobieństw faunistycznych między stanowiskami górnego biegu Wałszy 

wyodrębniły się cztery grupy stanowisk. Stanowisko wód stojących znalazło się w grupach 

stanowisk typowo strumieniowych, co wskazuje że fauna górnego odcinka rzeki znajduje się 

pod dużym wpływem gatunków wód okresowych i eurytopowych (Lugowska 2000). Analizu-

jąc podobieństwa faunistyczne na stanowiskach  środkowego biegu Wałszy (rys. 3 i 4) wyod-

rębniają się bardzo wyraźnie dwie grupy stanowisk. Stanowisko 1, typowo rzeczne, znalazło 

się w grupie ze stanowiskiem 3 (strumieniowym). Podobieństwo faunistyczne między stano-

wiskiem 1 i 3 może świadczyć, że faunie  chruścików stanowiska 3 mimo, że ma ona  charak-

ter strumieniowy, to duży udział mają w niej gatunki eurytopowe.  

Można zakładać, że wraz ze zmianą rzędowości jak i charakterystyk siedliskowych fau-

na chruścików rzeki Wałszy zmienia się zgodnie z koncepcją ciągłości rzeki (river continu-

um), przede wszystkim w strukturze funkcjonalnych grup troficznych. Znajduje to swoje od-

zwierciedlenie zarówno w strukturze dominacji jak i wskaźnikach specyficzności (naturalno-

ści) fauny. 

Analizując grupy troficzne występujące w strefie rhitralu i potamalu można zauważyć 

pewne różnice. W górnym biegu rzeki w strefie rhitralu dominującą grupą troficzną są roz-
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drabniacze. Najliczniejszym gatunkiem w tej grupie jest Chaetopteryx villosa oraz gatunki z 

rodzaju Limnephilus (Lugowska 2000). Można tu wyróżnić gatunki których nie spotkano już 

na niżej położonych stanowiskach. Wśród rozdrabniaczy są to na przykład: Limnephilus auri-

cula, Limnephilus extricatus, Limnephilus lunatus, Chaetopteryx villosa, Potamophylax ro-

tundipennis (Lugowska 2000). Pozostałe grupy troficzne: drapieżcy, filtratorzy, zdrapywacze 

są mniej liczni. Tak liczna grupa rozdrabniaczy w tym odcinku rzeki może świadczyć o du-

żym nagromadzeniu detrytusu grubocząsteczkowego, w postaci martwych części roślinnych i 

zwierzęcych. 

W środkowym biegu Wałszy grupa rozdrabniaczy jest równie liczna. Jednak wzrasta 

ilość rozdrabniaczy preferujących dno kamieniste i zadrzewione brzegi. Najliczniej występuje 

tu: Agapetus ochripes i Halesus digitatus (tab. 2). Jednak na tym odcinku, obok innych grup 

troficznych reprezentowanych mniej licznie, pojawia się dość liczna grupa filtratorów. Grupa 

ta reprezentowana jest przez Hydropsyche pellucidula i Halesus siltalai (tab. 2). Tak duża 

liczebność filtratorów może świadczyć o wzroście ilości materii organicznej i detrytusu drob-

nocząsteczkowego w rzece. Wyraźny wzrost liczebności filtratorów w środkowym biegu 

Wałszy może być spowodowany dostawaniem się do wody zanieczyszczeń, między innymi 

ścieków bytowych pochodzących z okolicznych miejscowości, przez które rzeka przepływa 

(np. Pieniężno). Sprzyja to wzrostowi ilości bakterii i substancji zawieszonej w wodzie, jak 

również  wzrostowi liczebności larw filtratorów. Na podstawie powyższych analiz można 

wnioskować, że zanieczyszczenia wody wpływają na faunę chruścików, zwłaszcza z grupy 

filtratorów. Zjawisko to potwierdzają wyniki wcześniejszych badań nad trichopterofauną rze-

ki Pasłęki (Czachorowski 1988) oraz Łyny (Sochacka 1999). 

Zwiększanie się udziału filtratorów w dolnych odcinkach cieków wynika także z poja-

wiania się drobnocząsteczkowego detrytusu, powstającego w wyniku działalności rozdrabnia-

czy w odcinku górnym, co dobrze wyjaśnia koncepcja ciągłości rzeki – river continuum (Fle-

ituch 1992, Allan 1998). 

Z powyższych porównań wynika, że skład gatunkowy fauny chruścików górnego i 

środkowego biegu rzeki Wałszy różni się. Rozbieżności te mogą być spowodowane różnicami 

siedliskowymi, jakie występują w strefie rhitralu i potamalu. 

Porównując zgodnie z profilem podłużnym rzek trichopterofaunę Wałszy z fauną in-

nych rzek nizinnych widoczne są różnice w składzie gatunkowym, a także w klasach domina-

cji.  

W drobnych strumieniach terenu Bagien Biebrzańskich stwierdzono 9 taksonów (Cza-

chorowski 1995), w tym dwa wspólne tylko z górnym biegiem Wałszy: Limnephilus vittatus, 
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Anabolia laevis (Lugowska 2000). W drobnych ciekach okolic Olsztyna stwierdzono 46 ga-

tunków larw Trichoptera (Czachorowski 1990), z czego z górnym odcinkiem Wałszy wspól-

nych było 16 taksonów. W górnym odcinku rzeki Pisy stwierdzono 21 gatunków chruścików 

(Lipnicka 1999), z czego 16 występowało również w górnym odcinku Wałszy. W małej rzece 

Gizeli stwierdzono 20 gatunków Trichoptera (Czachorowski i inni 1993), z czego osiem było 

wspólnych z górnym odcinkiem Wałszy. Natomiast w Pasłęce, gdzie stwierdzono 73 taksony, 

w jej górnym biegu najliczniej występowały rodziny: Polycentropodidae i Leptoceridae, zaś 

w górnym odcinku Wałszy rodziny Limnephilidae i Goeridae (Lugowska 2000). 

Rzeką porównywalną do badanego odcinka Wałszy jest Łyna w środkowym jej biegu. 

Do tej pory stwierdzono w niej  obecność 47 gatunków chruścików (Kanclerz 1997), w tym 

siedem wspólnych ze środkowym odcinkiem Wałszy: Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche 

siltalai, Silo pallipes, Limnephilus rhombicus, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Limne-

philus stigma.  

Porównując skład gatunkowy środkowego odcinka Pasłęki (Czachorowski 1988) i ba-

danego odcinka Wałszy można wyróżnić 11 taksonów wspólnych. Do gatunków wspólnych 

obu rzek należą: Rhyacophila fasciata, Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Lim-

nephilus rhombicus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus stigma, Potamophylax latipennis, 

Potamophylax nigricornis, Silo pallipes, Lepidostoma hirtum i Lasiocephala basalis. Porów-

nanie składu gatunkowego i struktury ilościowej badanego odcinka Wałszy i środkowego 

biegu Pasłęki wykazuje odrębność faunistyczną każdej z tych rzek. W Wałszy nie stwierdzo-

no gatunków charakterystycznych dla środkowego odcinka Pasłęki. Do tych gatunków należą 

przedstawiciele rodziny: Glossostomatidae, Phryganeidae, Brachycentropodidae, Molanni-

dae. 

Rozpatrując strukturę dominacji rzek: Wałszy, Pasłęki i Łyny można stwierdzić także 

różnice. W środkowym biegu Wałszy eudominantami okazały się gatunki: Agapetus ochripes 

(35%), Hydropsyche pellucidula (13,5%), Hydropsyche siltalai (14%) i Halesus digitatus 

(27%) (tab.2). Natomiast w środkowym odcinku Pasłęki do eudominantów należały: Hydrop-

syche pellucidula (35%) i Brachycentrus subnubilis (15%) (Czachorowski 1988), zaś w Łynie 

(Sochacka 1999) : Hydropsyche pellucidula (30%), Halesus sp. (43%), Ceraclea dissimilis 

(14%). Klasy dominacji w środkowym biegu rzeki Wałszy i rzece Łynie (rys.1, Sochacka 

1999)  nie stwierdzono, natomiast dominantami w Pasłęce okazali się: Hydropsyche siltalai 

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

(Czachorowski 1988). 
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Subdominantem zarówno w badanym biegu Wałszy jak i w Pasłęce okazał się: Pota-

mophylax latipennis (rys.2, Czachorowski 1988) ,natomiast w Łynie Halesus digitatus (4%) 

(Sochacka 1999). W Pasłęce do tej klasy należy również Chaetopterygini sp. (3%) (Czacho-

rowski 1988). Recedentów w Wałszy reprezentuje 16 taksonów (rys.2), natomiast w Pasłęce 

do tej klasy dominacji należy 65 gatunków (Czachorowski 1988), a w Łynie 26 gatunków 

(Sochacka 1999).  

Różnice w składzie gatunkowym i klasach dominacji fauny chruścików Wałszy i innych 

porównywanych rzek mogą wynikać z zaburzającego ich strefowość wpływu jezior (co ma 

miejsce w przypadku rzeki Łyny), a także ujść ścieków, co można obserwować w Łynie, Pa-

słęce oraz w Wałszy. Przyczyna różnic może być także odmienność krajobrazu przez które 

przepływają wymienione rzeki. Ten problem wymaga jednak dokładniejszych badań. 

Z powyższych rozważań wynika, że mimo istniejących różnic w składzie gatunkowym 

Wałszy i porównywanych rzek nizinnych, posiadają one gatunki wspólne. Do tych gatunków 

należą Hydropsyche pellucidula, Potamophylax latipennis. Taksony te są gatunkami euryto-

powymi dla wód rzecznych, występującymi pospolicie w rzekach nizinnych. 

Wyraźne różnice wynikające ze zmian w profilu podłużnym rzek widoczne są w przy-

padku porównania Wałszy z rzekami o wyższej rzędowości, do których można zaliczyć 

Biebrzę i Narew. 

W rzece Biebrzy najliczniej poławianym gatunkiem był: Cyrnus flavidus oraz Neurec-

lipsis bimaculata (Czachorowski 1995), których  w Wałszy nie stwierdzono. Natomiast w 

Biebrzy nie stwierdzono żadnego gatunku z rodziny Hydropsychidae, którą w Wałszy repre-

zentowały trzy taksony. Cechą łączącą obie rzeki jest duża liczba gatunków z rodziny Limne-

philidae (Czachorowski 1995). W środkowym biegu Wałszy rodzinę tę reprezentowało 10 

taksonów. W Narwi najliczniej występowały gatunki, których w Wałszy nie stwierdzono, a 

mianowicie: Ithytrichia lammelaris, Neureclipsis bimaculata. Do innych gatunków występu-

jących w Narwi, a nie stwierdzonych w Wałszy należą: Brachycentrus subnubilus, Hydropsy-

che bulbifera, Limnephilus politus, Polycentropus flavomaculata (Czachorowski 1995).  

W tym przypadku różnice faunistyczne mogą wynikać nie tylko ze zmian w profilu po-

dłużnym rzek, ale również z odmiennych ich charakterów. W rzekach o charakterze torfowi-

skowym, do których należy Biebrza, fauna chruścików jest stosunkowo uboga. Przyczyną 

tego może być dystroficzny wpływ otaczających Biebrzę torfowisk, które wpływają na za-

kwaszenie wody w rzece. W rzekach nizinnych, do których należy na przykład Narew, domi-

nuje dno piaszczyste. Dlatego też w tych typach rzek występują gatunki preferujące ten rodzaj 
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podłoża. Podobna sytuacja ma miejsce w rzekach pojeziernych, gdzie dominują strefy z dnem 

kamienistym.   

Porównując rzeki nizinne, do których należy Wałsza, z ciekami górskimi widoczne są 

bardzo wyraźne różnice w ich składzie gatunkowym. Są one spowodowane przede wszystkim 

różnicami regionalnymi. 

Porównując rzekę Wałszę z potokami gorczańskimi widoczna jest wyraźna różnica w 

składzie gatunkowym. W potokach tych najliczniejszymi i najczęściej spotykanymi gatunka-

mi były: Rhyacophila glareosa, Drusus discolor, Allogamus uncatus, Rhyacophila tristis, 

Glossosoma conformis, Micrasema minimum, Hydropsyche instabilis, Rhyacophila nubbila i 

Hydropsyche pellucidula (Szczęsny 1987). W potoku gorczańskim-Łopuszce stwierdzono 41 

gatunków Trichoptera, a w Kamienicy 42 gatunki. W obu przypadkach tylko  cztery taksony 

były wspólne z dolnym biegiem Wałszy: Rhyacophila fasciata, Silo pallipes, Halesus digita-

tus i Potamophylax latipennis (Szczęsny 1987, tab. 2). Natomiast w Olszowym Potoku 

stwierdzono aż 51 gatunków larw Trichoptera, z czego sześć występowało również w bada-

nym odcinku Wałszy. Były to: Rhyacophila fasciata, Silo pallipes, Potamophylax latipennis, 

Hydropsyche pellucidula, Halesus digitatus i Lepidostoma hirtum (Szczęsny 1987, tab. 2). 

W wodach bieżących Karpat Północnych po stronie polskiej złowiono 106 gatunków 

(Szczęsny 1986), w tym z dolnym biegiem Wałszy wspólnych było tylko sześć: Hydropsyche 

pellucidula, Hydropsyche siltalai, Potamophylax nigricornis, Rhyacophila fasciata, Silo pal-

lipes i Lepidostoma hirtum (tab. 2). Do najliczniejszych, a zarazem najbardziej pospolitych 

taksonów Karpat Północnych należą: Hydropsyche pellucidula, Psychomyia pusilla, Rhy-

acophila nubila, Allogamus auricollis, Drusus bigutatus, Hydropsyche instabilis (Szczęsny 

1986). 

W potokach Karkonoskich złowiono 47 gatunków larw chruścików (Czachorowski 

1991). Również i w tym przypadku skład gatunkowy potoków różnił się znacznie w porów-

naniu ze składem gatunkowy badanego odcinka Wałszy. Stwierdzono tylko pięć gatunków 

wspólnych: Rhyacophila fasciata, Silo pallipes, Potamophylax latipennis, Limnephilus rhom-

bicus, Sericostoma personatum (tab. 2).  

Wyraźnie odmienna trichopterofauna rzek górskich i nizinnych może wynikać z różnic 

regionalnych. Rzeki górskie są zdominowane przez faunę potoków strefy rhitralu oraz gatunki 

górskie (nieobecne na nizinach). Z kolei część gatunków nizinnych nie jest obecna na obsza-

rach górskich. Duża liczba gatunków występujących w rhitralu wynika zapewne z jego duże-

go zróżnicowania i dużej liczby siedlisk. Panują tam stosunkowo stabilne i stałe warunki, co 

prowadzi do szybszej specjalizacji żyjących tam gatunków. Natomiast w rzekach nizinnych 
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ze względu na zmieniające się warunki występuje w większości fauna o szerokich zasięgach 

rozmieszczania, z wyraźnym wpływem limnebiontów i limnepfili.  

Z powyższych rozważań wynika, że trichopterofauna rzeki Wałszy wyraźnie różni się 

od składu gatunkowego porównywanych rzek i innych typów wód bieżących. Różnice te wy-

nikają najprawdopodobniej z odmiennych preferencji siedliskowych występujących w niej 

gatunków Trichoptera. Mogą one wynikać także z rzędowości rzek, w których  wyróżnia się 

kilka stref. Według Illiesa i Botosaneana (1963) są to: krenal - odcinek źródłowy, rhitral -

potokowy i potamal - rzeczny. Z poszczególnymi strefami rzek wiąże się również ich zróżni-

cowanie środowiskowe. Znajduje to swoje odwzorowanie w strefowym rozmieszczeniu fauny 

Trichoptera w rzece, zgodnie ze specyfiką ekologiczną poszczególnych grup troficznych. 

Wyraźnie zaznaczająca się strefowość może być zakłócana przez jeziora przepływowe, zrzuty 

ścieków i obecność mniejszych dopływów, jak również zmianami nadbrzeżnego krajobrazu 

(m.in. obecność drzew wpływających na rozdrabniaczy). 

Konieczne są dalsze badania, które pozwolą bardziej precyzyjnie określenie stref w rze-

kach nizinnych, jak również umożliwią klasyfikacje rzek w oparciu o ich zróżnicowanie sie-

dliskowe oraz charakterystyki krajobrazowe. 
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5. Streszczenie 
Badania prowadzono na środkowym biegu rzeki Wałszy, na pięciu stanowiskach. Ana-

lizowany materiał zebrano w kwietniu, czerwcu i październiku 1999 roku. Obejmował on 699 

larw należących do 21 gatunków i 7 rodzin. 

Dokonano tabelarycznego zestawienia wartości dominacji i frekwencji dla całego mate-

riału (tab. 2). Przedstawiono rozmieszczenie i liczebność gatunków na stanowiskach (tab. 3) i 

rozmieszczenie larw chruścików w siedliskach (tab. 4).Ustalono klasy dominacji dla wszyst-

kich gatunków (rys. 2). Wyróżniono trzy klasy dominacji z wyraźną przewagą Agapetus 

ochripes (35,2%) i Halesus digitatus (27,3%) (rys. 1). Przypisano także klasy dominacji ga-

tunkom na stanowiskach i na tej podstawie ustalono strefowe rozmieszczenie gatunków.  

Analizowano podobieństwa faunistyczne między stanowiskami według formuły jako-

ściowej (Jaccarda) i formuły ilościowej (Bray-Curtis’a) oraz wskaźniki znaczenia ekologicz-

nego dla każdego stanowiska oddzielnie. Analiza wskaźników naturalności wykazała, że fau-

na środkowego biegu Wałszy jest fauną typowo rzeczną. 

Analizowano współwystępowanie pomiędzy gatunkami na stanowiskach i w siedliskach 

w oparciu o formułę Bray-Curtis’a. Na tej podstawie wyróżniono zgrupowania gatunków w 

środkowym biegu rzeki Wałszy. 

Badaną faunę chruścików analizowano na tle innych badań dotyczących rzek nizinnych 

i górskich. Różnice faunistyczne między Wałszą a Pasłęką i Łyną potwierdzono analizując 

strukturę dominacji tych rzek. Dokonano również porównania różnorodności i liczebności 

gatunków oraz struktury między gatunkami dla górnego i środkowego biegu Wałszy. 

W środkowym biegu Wałszy stwierdzono obecność 9 nowych gatunków, które nie wy-

stępowały w jej górnym biegu. Były to następujące taksony: Rhyacofila fasciata, Agapetus 

ochripes, Hydropsyche siltalai, Micropterna sequax, Potamophylax latipennis, Sericostoma 

personatum, Mystacides azurea, Ceraclea sp., Lepidostoma hirtum. 

Porównując oba odcinki rzeki Wałszy stwierdzono różnice w klasach dominacji wyni-

kające najprawdopodobniej ze zróżnicowanej liczebności poszczególnych taksonów oraz z 

odmiennych charakterów siedliskowych porównywanych odcinków. 

Stwierdzono, że wraz ze zmianą rzędowości i charakterystyk siedliskowych fauna chru-

ścików rzeki Wałszy zmienia się zgodnie z koncepcją ciągłości rzek, przede wszystkim w 

strukturze funkcjonalnych grup troficznych.  
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7. Tabele i rysunki 
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Tabela 1.  Wskaźniki ekologicznego znaczenia (wg Czachorowskiego 1998b) 

 

 
 

Gatunek 
Strumienie 

Wze 
Rzeki 
Wze 

Rhyacophila fasciata 8 1 
Agapetus ochripes 8 2 
Hydropsyche pellucidula 2 16 
Hydropsyche siltalai 2 16 
Hydropsyche sp. 2 16 
Limnephilus flavicornis 4 2 
Limnephilus rhombicus 16 4 
Limnephilus stigma 2 1 
Limnephilus sp. 1 1 
Micropterna lateralis 16 4 
Micropterna sequax 16 2 
Potamophylax latipennis 16 16 
Potamophylax nigricornis 8 1 
Halesus digitatus 8 8 
Halesus tesselatus 8 16 
Sericostoma personatum 8 2 
Mystacides azurea 2 4 
Ceraclea sp. 1 16 
Lepidostoma hirtum 4 16 
Silo pallipes 16 8 
Lasiocephala basalis 2 16 
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Tabela 2.  Statystyczne zestawienie zebranego materiału 

 
 n- liczba osobników, D- dominacja, Ls- liczba stanowisk z danym 
taksonem, F- frekwencja na stanowiskach 

 

L.p Takson n D (%) Ls F 
1 Rhyacophila fasciata 3 0,43 2 0,4 
2 Agapetus ochripes 246 35,2 2 0,4 
3 Hydropsyche pellucidula 95 13,6 3 0,6 
4 Hydropsyche siltalai 99 14,2 3 0,6 
5 Hydropsyche sp. 1 0,14 1 0,2 
6 Limnephilus flavicornis 2 0,28 1 0,2 
7 Limnephilus rhombicus 1 0,14 1 0,2 
8 Limnephilus stigma 5 0,72 1 0,2 
9 Limnephilus sp. 1 0,14 1 0,2 
10 Micropterna lateralis 1 0,14 1 0,2 
11 Micropterna sequax 1 0,14 1 0,2 
12 Potamophylax latipennis 34 4,86 4 0,8 
13 Potamophylax nigricornis 1 0,14 1 0,2 
14 Halesus digitatus 191 27,3 5 1 
15 Halesus tesselatus 5 0,72 2 0,4 
16 Sericostoma personatum 1 0,14 1 0,2 
17 Mystacides azurea 1 0,14 1 0,2 
18 Ceraclea sp. 1 0,14 1 0,2 
19 Lepidostoma hirtum 1 0,14 1 0,2 
20 Silo pallipes 1 0,14 1 0,2 
21 Lasiocephala basalis 8 1,14 2 0,4 
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Tabela 3. Ogólna charakterystyka rozmieszczenia Trichoptera na badanych stanowi-

skach 

 

 
stanowiska 

 
 

Gatunek 

1 2 3 4 5 
Rhyacophila fasciata 1 0 2 0 0 
Agapetus ochripes 0 0 0 193 53 
Hydropsyche pellucidula 0 67 0 6 22 
Hydropsyche siltalai 0 17 0 24 58 
Hydropsyche sp. 0 0 0 1 0 
Limnephilus flavicornis 2 0 0 0 0 
Limnephilus rhombicus 0 1 0 0 0 
Limnephilus stigma 5 0 0 0 0 
Limnephilus sp. 1 0 0 0 0 
Micropterna lateralis 0 0 0 0 1 
Micropterna sequax 0 0 1 0 0 
Potamophylax latipennis 7 0 10 10 7 
Potamophylax nigricornis 0 0 0 0 1 
Halesus digitatus 28 87 3 35 38 
Halesus tesselatus 3 0 0 2 0 
Sericostoma personatum 1 0 0 0 0 
Mystacides azurea 0 0 0 0 1 
Ceraclea sp. 0 1 0 0 0 
Lepidostoma hirtum 0 0 0 0 1 
Silo pallipes 0 0 1 0 0 
Lasiocephala basalis 0 0 0 1 7 

Liczba gatunków 8 5 5 8 10 
Liczba larw 48 173 17 272 189 

Wskaźniki naturalności biocenoz rzek 
Wns 5,875 12 7 13,3 9,9 
Wni 8,271 11,9 11,53 5,04 10,3 

Wskaźniki naturalności biocenoz strumieni 
Wns 6,875 5,8 12,8 6 6,8 
Wni 8,229 5,09 13,65 7,59 5,52 
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Tabela 4. Rozmieszczenie Trichoptera w siedliskach 
n – liczba osobników, D – dominacja, F – frekwencja 

 

Siedlisko Gatunek n D(%) F 

Limnephilus rhombicus 1 2,22 0,14 

Hydropsyche pellucidula 1 2,22 0,14 Dno piaszczyste 
Halesus digitatus 43 95,55 0,74 

Agapetus ochripes 244 53,7 0,28 

Hydropsyche pellucidula 89 19,6 0,57 

Hydropsyche siltalai 93 20,5 0,42 

Potamophylax latipennis 15 3,3 0,57 
Dno kamieniste 

Halesus digitatus 13 2,9 0,74 

Hydropsyche pellucidula 4 5,06 0,57 

Hydropsyche siltalai 3 3,8 0,42 

Potamophylax latipennis 2 2,53 0,57 

Halesus digitatus 59 74,7 0,74 

Halesus tesselatus 2 2,53 0,42 

Ceraclea sp 1 1,27 0,14 

Lepidostoma hirtum 1 1,27 0,28 

Zastoiska 

Lasiocephala basalis 7 8,86 0,14 

Potamophylax latipennis 10 33,33 0,57 

Micropterma sequax 1 3,33 0,14 Przybrzeżne trawy 
Halesus digitatus 19 63,33 0,74 

Agapetus ochripes 1 2,38 0,28 

Hydropsyche pellucidula 1 2,38 0,57 

Hydropsyche siltalai 3 7,14 0,42 

Potamophylax latipennis 7 16,67 0,57 

Halesus digitatus 27 64,29 0,74 

Pnie i gałęzie 

Halesus tesselatus 3 7,14 0,42 

Rhyacophila fasciata 3 8,57 0,14 

Micropterma lateralis 1 2,86 0,14 

Potamophylax nigricornis 1 2,86 0,14 

Halesus digitatus 28 80 0,74 

Sericostoma personatum 1 2,86 0,14 

Strumień 

Silo pallipes 1 2,86 0,14 

Limnephilus flaviconis 2 25,0 0,14 

Limnephilus stigma 5 62,5 0,14 Starorzecze 
Limnephilus sp 1 12,5 0,14 
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Rys. 1.  Struktura dominacji Trichoptera w rzece Wałszy 
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Rys. 3. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, z wykorzystaniem 

formuły jakościowej 
 

 

 
Rys. 4 ysta-.  Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, z wykorz

niem formuły ilościowej 
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Rys. 5. Dendryt podobieństw faunistycznych miedzy siedliskami (formuła jakościowa) 
 
 

 
Rys.6. Dendryt podobieństw faunistycznych miedzy siedliskami (formuła ilościowa) 
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Rys.7 Dendryt współwystępowania gatunków na stanowiskach 
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 Rys.8 Dendryt współwystępowania gatunków w siedliskach 
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