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1. WSTĘP 
 

Chruściki  (Trichoptera) należą do ważniejszych grup owadów wodnych. Liczba gatunków współ-

cześnie występująca na świecie szacowana jest na około 10 tysięcy (Morse 1997). W Europie żyje ponad 

900 gatunków, zaś w Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 260 (Szczęsny 1991).  

Chruściki charakteryzują się dużym ekologicznym zróżnicowaniem, zarówno ze względu na wy-

stępowanie w prawie wszystkich typach wód śródlądowych jak i na obecność wśród większości konsu-

menckich grup troficznych. 

Na występowanie chruścików wpływ mają cechy środowiska wodnego - jako miejsce życia larw, 

charakter bezpośredniego otoczenia zbiorników wodnych wpływający na cechy siedliskowe w zbiorni-

kach i warunkujący dopływ pokarmu dla wielu gatunków oraz cechy krajobrazu jako siedlisko życia 

imagines. Tak więc cechy krajobrazu wraz z charakterystykami klimatycznymi mają główny wpływ na 

zasoby fauny chruścików. 

Badania fauny chruścików Pojezierza Mazurskiego koncentrowały się dotąd głównie na poznaniu 

jezior (Czachorowski 1998 a) z dużym uwzględnieniem imagines. Relatywnie mało jest natomiast prac 

dotyczących larw tych owadów żyjących w innych typach wód. Dotychczasowe badania obejmowały 

tylko niektóre środowiska. Badano głównie larwy chruścików z jezior i dużych rzek: Łyny (Kanclerz 

1997, Czachorowski i inni1998, Sochacka 1999) i Pasłęki (Czachorowski 1988). W związku z tym stan 

wiedzy o środowiskowym występowaniu larw Trichoptera na Pojezierzu Mazurskim jest niezadowalają-

cy. 

Na Pojezierzu Mazurskim chruściki poznano stosunkowo dokładnie ale tylko pod względem fau-

nistycznym. Obszerniejszymi spisami gatunków Trichoptera są prace Ulmera (1913), Szczepańskiej 

(1958), Tomaszewskiego (1965). Słabo są poznane chruściki pod względem ekologicznym. Stosunkowo 

dobrze zbadane zostały pod tym kątem tylko górskie potoki dzięki pracom Riedlowej (1962), Szczęsnego 

( 1968,1975), Glapskiej ( 1986). Dzięki pracom z ostatnich lat dużo więcej wiemy o chruścikach jezior 

Polski oraz rzek nizinnych (Wielgosz 1979, Pawłowski 1970, Czachorowski 1988). Mało jest jednak prac 

dotyczących drobnych zbiorników. 

W odniesieniu do drobnych cieków północno-wschodniej Polski dysponujemy danymi z małej 

rzeczki Gizeli (Czachorowski i inni 1993) oraz praca Czachorowskiego (1990) dotycząca fragmentarycz-

nych i wyrywkowych badań nad chruścikami drobnych cieków okolic Olsztyna. Wyraźnie brakuje opra-

cowań koncentrujących się na wybranych zbiornikach wodnych.  

Celem niniejszej pracy jest dokumentacja faunistyczna chruścików górnego odcin-

ka rzeki Pisy i analiza rozmieszczenia larw. Prezentowane wyniki są elementem na-

szych badań nad siedliskowym rozmieszczeniem larw w ciekach aktualnie prowadzo-

nych w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska. 
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2. MATERIAŁY I METODY  
 
 

2.1. Opis terenu badań 
Pojezierze Mazurskie związane jest z zasięgiem ostatniego zlodowacenia stanowi swoistą jednost-

kę geomorfologiczną. Na Pojezierzu Mazurskim mamy do czynienia głównie z typem deglacjacji "oscy-

lacyjno-lobalnym". Ten typ deglacjacji cechuje się występowaniem śladów szeregu niewielkich lobów, 

uwarunkowanych prawdopodobnie rzeźbą sprzed ostatniego zlodowacenia. Rzeźbę reprezentują liczne 

wały morenowe o zmiennym kierunku przebiegu oraz znaczne ilości zagłębień po martwym lodzie, wy-

pełnionych wodami jezior lub przekształconych w torfowiska. Pojezierze Mazurskie składa się z ok. 

dziewięciu ciągów morenowych skupionych w wąskim pasie 50-70 km, odpowiadających długiemu okre-

sowi akumulacji. Pojezierze Mazurskie wskutek nagromadzenia wielu linii postoju czoła lodowca poroz-

dzielanych strefami deglacjacji powierzchniowej ma swoiste cechy krajobrazowe, charakteryzujące się 

silną pagórkowatością, dużą ilością znacznych zagłębień bezodpływowych i słabym rozcięciem erozyj-

nym (Kondracki 1965) . 

Granica północna Pojezierza Mazurskiego biegnie południkowym skrajem Równiny Orneckiej, 

następnie południkowym brzegiem doliny Łyny w dół od Lidzbarka Warmińskiego, niewyraźnym stop-

niem terenowym na południe od Bartoszyc, dalej na północ do Bisztynka, na południe od Korsz, następ-

nie na zachód i północ od Kętrzyna, dalej w kierunku półudniowo-wschodnim na Srokowo, przechodząc 

następnie poza granicę Polski. 

Według fizjograficznego podziału Kondrackiego (1994) obszar górnego odcinka Pisy (gmina Ki-

wity) na której znajdują się stanowiska, znajduje się w obrębie Pojezierza Olsztyńskiego i Równiny Sę-

popolskiej. Gmina leży między 54°01′ i 54°13′ szerokości geograficznej północnej oraz między 20°37′ i 

20°49′ długości geograficznej wschodniej.  

Powierzchnia terenu została ukształtowana w procesie deglacjacji zlodowacenia północno-

polskiego fazy leszczyńskiej i pomorskiej. Zasadniczą jednostką geomorficzną, kształtującą krajobraz 

górnego odcinka rzeki Pisy, jest wysoczyzną morenowa o urozmaiconej, na ogół falistej do pagórkowatej 

rzeźbie. Wysoczyznę urozmaicają liczne płaskie obniżenia wypełnione utworami organicznymi, głównie 

torfami. W wysoczyznę wcięte są doliny rzeki Łyny, Symsarny i Pisy. Mają one na ogół charakter ero-

zyjny. Głębokość wcięcia ok. 20-30 m. 

Omawiany obszar znajduje się w obrębie platformy prekambryjskiej w jednostce tektonicznej 

zwanej syneklizą perybałtycką. Na krystalicznym podłożu zalegają utwory kambru, ordowiku, syluru i 

permu oraz utwory mezozoiczne i kenozoiczne – reprezentowany przez osady trzeciorzędowe i czwarto-

rzędowe. 

Znaczną powierzchnię zajmują osady wodnolodowcowe - piaski i żwiry, których akumulacja 

związana była z odpływem wód sprzed czoła lądolodu fazy pomorskiej. Osady wodnolodowcowe towa-

rzyszą również obniżeniom rynnowym czy zagłębieniom polodowcowym wypełnionych obecnie wodą. Z 

okresem postglacjalnym - holocenem związane jest powstawanie torfów, namułów i piasków rzecznych. 
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Ich występowanie związane jest dolinami rzek oraz istnieniem obniżeń wytopiskowych i mis pojezier-

nych. 

Średnio w ciągu roku na obszarze badanym przeważający udział w kształtowaniu się klimatu mają 

masy powietrza polarno-morskiego. Wtedy to - w lecie dominują wiatry z kierunków zachodnich, powo-

dujące występowanie: większej liczby dni pochmurnych, opadów deszczu - natomiast w zimie: mgieł 

odwilży i podwyższenia temperatury. Napływ powietrza polarno-kontynentalnego, powoduje susze i 

upały w lecie oraz silne mrozy w zimie. Liczba dni pochmurnych waha się w ciągu roku od 140 do 160 

(średnia dla Polski -120). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 °C, średnia stycznia - 4 °C a 

lipca 17 °C. W maju wyraźnie odczuwalny jest napływ fali przymrozków związanych z nadejściem 

chłodnych mas powietrza arktycznego tzw. "zimnych ogrodników". Przymrozki występują niekiedy jesz-

cze w pierwszej dekadzie czerwca, a pojawiają się już pod koniec sierpnia , przy czym we wrześniu wy-

stępowanie przymrozków jest niemalże regułą. 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zaznacza się pewna kontynentalizacja klimatu spowodowa-

na najprawdopodobniej zanikiem jezior i zmniejszeniem się powierzchni leśnych. 

Pisa Północna jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Łyny. Jej długość wynosi ok. 35 

km, a zlewnia zajmuje obszar 324,3 km 2. Największym dopływem Pisy Północnej jest Bajdycka Mły-

nówka. Rzeka bifurkuje do Jeziora Kinkajmskiego. Pisa Północna zanieczyszczona jest ściekami byto-

wymi i przemysłowymi z Bisztynka, Łabędnika, Galin i Kos, odprowadzanymi przeważnie poprzez rowy 

melioracyjne. 

Badania jakości wód wykazały że rzeka na całej długości prowadziła wody nadmiernie zanie-

czyszczone - pozaklasowe a tylko powyżej ujścia w Rygarbach utworzone były normy III klasy czystości 

(Pietrzak 1997) Zawartość substancji organicznych w większości punktów pomiarowo – kontrolnych 

spełnia normatywy II klasy czystości. Azotany na całej kontrolowanej długości oznaczały I klasę czysto-

ści, azotyny zaś dyskwalifikowały wody, oraz zawartość związków fosforu była pozaklasowa (Pietrzak 

1997).  

Stan sanitarny - badania jakości wód prowadzono w czterech przekrojach pomiarowo - kontrol-

nych rozmieszczonych na odcinku od powyżej Kiwit do powyżej ujścia do Łyny w Rygarbach. W pierw-

szym przekroju pomiarowo - kontrolnym i przyujściowym miano Coli typu kałowego wskazywało na III 

klasę czystości, a w pozostałych dyskwalifikowało wody (Pietrzak 1997). 

Górna Pisa wcięła się na początku holocenu w taras dryasowy na głębokości 4 m,  w biegu gór-

nym i na 7,5 m w biegu dolnym. Od tego czasu w dolinie rzeki nastąpiła akumulacja aluwiów i rozwijały 

się procesy zatorfienia. W dolinie Pisy narastanie tarasu dolnego trwało przez fazę borealną i atlantycką, 

przy czym miąższość aluwiów wypełnia prawie całą amplitudę poprzedniego wcięcia erozyjnego. 

Wcięcie dzisiejszego koryta przypadałoby na fazę subborealną, natomiast ponowny zastój erozji, a 

nawet procesy akumulacji na poziomie tarasu I przypadają na ostatnią subatlantycką fazą klimatu. W 

efekcie doliny południowego skłonu pojezierzy, w tym Pisy są płytkie, wypełnione aluwiami i zatorfione 

(Kondracki  1972). 

 

Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera  w rzece Pisie i jej dopływach przeprowadzo-

no na siedmiu wyznaczonych stanowiskach wzdłuż brzegu rzeki (Rys. 1). 
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Rys. 1. Mapka badanego terenu z zaznaczonymi stanowiskami połowu chruścików, 1-7 – numery stano-

wisk. 

 
 
2.2. Opis stanowisk 

 

Stanowisko nr 1 

Lewy dopływ Pisy w pobliżu Połapina. Próby pobierano przy drodze na odcinku ok. 20 m. Z jed-

nej strony brzeg porosniety drzewami, z drugiej znajduje się pastwisko. Szerokość rzeki ok. 0,5 m, głębo-

  



 - 8 - 

kość do 30 cm. Całe dno wysłane domkami chruścików, dno piaszczysto-żwirowe. Prąd bardzo słaby, 

brzegi łagodne.  

 

Stanowisko nr 2 

Połapin - dalej od Kiwit, lewy dopływ Pisy. Dno muliste, prąd słaby, brzegi dość strome porośnię-

te drzewami, które mocno zacieniają badany odcinek rzeki. Szerokość rzeki ok. 2 m. zaś głębokość ok. 

0,4 m.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Stanowisko 2, lewy dopływ Pisy koło Kiwit. 

 

Stanowisko nr 3 

Rokitnik, lewy dopływ Pisy. Szerokość rzeki ok. 2m, głębokość od 1m do 1,5m. Próby pobierano 

na odcinku ok. 50m. Prąd słaby, dno muliste, porośnięte roślinnością, dobrze wykształcone zastoiska a w 

nich na powierzchni dużo liści i rzęsy. Występuje roślinność helofitowa (trzcina i turzyce).  
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Fot. 2. Stanowisko 3, lewy dopływ Pisy w Rokitniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Stanowisko 3, lewy dopływ Pisy w Rokitniku, uregulowany odcinek pod mostem. 

 

 

Stanowisko nr 4 

Rzeka Pisa w Trutnowie. Brzeg rzeki stromy, dno piaszczysto-muliste. Na dnie rzeki leżą kamie-

nie porośnięte mchami obok nich, rzadka roślinność. Szerokość ok. 2 m., głębokość od 0,6 m do 1m. Prąd 

średni wartki. Próby pobierano na odcinku długości ok. 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Stanowisko 4, rzeka Pisa w Trutnowie. 
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Fot. 5. Stanowisko 4, dno piaszczyste z nielicznymi kamieniami. 

 
Stanowisko nr 5 

Prawy dopływ Pisy blisko miejscowości Trutnowo. Teren równinny, szerokość rzeki ok. 0,4 m, 

głębokość ok. 30cm. Brzeg porośnięty trawami i turzycami, mętna woda. Dno porośnięte roślinnością. 

Próby pobierano na odcinku ok. 20m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Stanowisko 5, prawy dopływ Pisy koło Trutnowa. 
 

Stanowisko nr 6 

Rzeka Pisa w pobliżu miejscowości Galiny. Teren leśny, szerokość rzeki ok. 5 m., głębokość 0,5 

m., miejscami do1m. Brzeg stromy zadrzewiony, dno rzeki piaszczysto-kamieniste, zamulone, trochę 

glonów, mało roślin naczyniowych, niektóre kamienie porośnięte mchem. Próby pobierano na odcinku 

ok. 50 m. Prąd rzeki bystry, duże kamienie w nurcie, na dnie rzeki i na brzegach kłody drewna i gałęzi. 

 

Stanowisko nr 7 
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Zbiornik o charakterze wysychającego jeziora blisko miejscowości Trutnowo. Zbiornik znajduje 

się na polanie, wokół otaczają go pola uprawne. Silnie zarośnięty roślinnością naczyniową, z licznymi 

turzycami, pałką wodną, trzcinami, głębiej liczne kępy Elodea canadensis. Dno muliste.   
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Fot. 7. Stanowisko 6, rzeka Pisa w miejscowości Galiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Stanowisko 7, zbiornik eutroficzny. 

 

2.3. Materiał 
Próby pobierano w maju 1998 r. na siedmiu stanowiskach. Połowu larw dokonywano za pomocą 

trójkątnego czerpaka hydrobiologicznego. Liczba prób z poszczególnych stanowisk była zależna od zróż-

nicowania siedliskowego i fizycznej dostępności niektórych części rzeki. W badaniach uwzględniono 

następujące typy siedlisk: 

•  dno piaszczyste, 
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•  dno kamieniste, 

•  dno muliste, zastoiska, 

•  pnie i gałęzie leżące w nurcie rzeki. 

Zebrany materiał przebierano na białych kuwetach, na żywo na miejscu w terenie. Larwy konser-

wowano w 70%  alkoholu  metylowym. Równocześnie z połowem larw, dla weryfikacji oznaczeń w 

pobliżu rzeki odławiano imagines. Ogółem zebrano 358 larw i poczwarek. 

 

2.4. Metody analizy materiału 
Dominację wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 

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 wyliczano ze wzoru: 

S
sFi =  

 

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk 

Podobieństwa faunistyczne wyliczano wg znanej formuły Jaccarda: 

 

%100
cba

cPxy
−+

=  

 

gdzie: Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma układami (stanowiskami, zbiornikami 

itp.) x i y, 

 c – liczba wspólnych gatunków dla x i y, 

 a – liczba gatunków w zbiorze x, 

 b – liczba gatunków w zbiorze y (a  + b – c = n) 
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Podobieństwa faunistyczne wyliczano także wg formuły Biesiadki (formuła Jaccarda zwaloryzo-

wana o liczebności larw): 

%1001

n
bi
ai

Pxy

s

i
∑
==  

gdzie:  Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma układami (stanowiskami, zbiornikami 

itp.) x i y, 

 s – liczba wspólnych gatunków dla x i y, 

 n – liczba wszystkich porównywanych gatunków (a + b – c = n) 

 ai – mniejsza liczebność i-tego gatunku w porównywanych zbiorach x i y, 

 bi - większa liczebność i-tego gatunku w porównywanych zbiorach x i y, 

 Podobieństwa miedzy stanowiskami wyliczano także metodą Bray-Curstisa z wykorzystaniem 

programu “Biodiversity”. 

Ocenę stopnia naturalności fauny dokonano z wykorzystaniem wskaźników znaczenia ekologicz-

nego: 

s

Wze
Wns

s

i
i∑

== 1
 

gdzie: Wns - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

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

 s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie. 

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

gdzie: Wni - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

Wzei - wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie (tabela 1),  

ni  - liczebność i-tego gatunku 

s - liczna wszystkich gatunków obecnych w danej biocenozie, 

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

 

 

Tabela 1. Wskaźniki ekologicznego znaczenia (wg. Czachorowski 1998b, uzupełnione) 
strumienie rzeki gatunek 

Wze Wze 
Glossosoma boltoni Curtis, 1834 16 4 
Lype phaeopa (Stephens, 1836) 2 8 
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Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 8 16 
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 8 16 
Hydropsyche siltalai Doehler, 1963 4 16 
Goera pilosa (Fabricius, 1775) 8 2 
Ironoquia dubia (Stephens, 1837) 16 1 
Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 4 8 
Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 8 2 
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 4 2 
Limnephilus lunatus Curtis, 1834 16 8 
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 16 8 
Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 2 1 
Limnephilus stigma Curtis 1834 2 1 
Chaetopteryx  villosa (Fabricius, 1798) 16 2 
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) 8 16 
Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 8 8 
Halesus digitatus (Schrank, 1781) 8 8 
Halesus tesselatus (Rambur, 1842) 8 16 
Notidobia ciliaris (Linnaeus, 1761) 4 16 
Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 1 4 
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3. WYNIKI 
 
3.1. Przegląd gatunków Trichoptera górnego odcinka rzeki Pisy i jej d

pływów 

o-

uro-

epływo-

 

Rodzina: Psychomyidae 

1. Lype phaeopa 

Materiał : 1 osobników  

Stanowisko: nr 6 

Siedlisko: dno piaszczysto - kamieniste 

Ekologia: reofilny limnefil, larwy wszystkożerne. Występuje w strumieniach i małych rzekach, je-

ziorach, źródłach i w zalewach morskich. Gatunek rozmieszczony w całej Europie, najliczniej jednak 

występuje na Bałkanach i w Islandii. 

 

Rodzina: Hydropsychidae 

2. Hydropsyche angustipennis 

Materiał: 5 osobników  

Stanowisko: 4, 6  

Siedlisko: dno piaszczyste  

Ekologia: limneksen, potamobiont, filtrator, larwy budujące sieci łowne. Występuje w całej E

pie w strumieniach i małych rzekach i dużych potokach, najliczniej spotykany jest na Bałkanach, w Al-

pach, Islandii i Skandynawi. Larwy tego gatunku preferują rzeki będące pod wpływem jezior prz

wych. 

 

3. Hydropsyche  pellucidula   

Materiał: 6 osobników 

Stanowisko: 6    

Siedlisko: dno piaszczyste, kamienie, gałęzie drzew 

Ekologia: larwy filtratorzy. Gatunek obecny w całej Europie, pospolity w Polsce występuje maso-

wo. Gatunek ten preferuje średnie rzeki nizinne i duże potoki, strumienie. Najliczniej występuje w Al-

pach, na Bałkanach i w Islandii. 

 

4.  Hydropsyche siltalai  

Materiał: 14 osobników 

Stanowisko: 6 

Siedlisko: dno piaszczyste 

Ekologia: larwy filtratorzy. Gatunek niezbyt często spotykany w północnej Polsce, głównie w 

średnich i małych rzekach czystych.. Gatunek zagrożony ze względu na postępujące zanieczyszczenie 

rzek. Licznie występuje w Alpach, Islandii. 
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Rodzina: Limnephilidae 

5.  Limnephilus rhombicus  

Materiał:16 osobników 

Stanowisko: 1, 2, 4 

Ekologia: Gatunek stosunkowo pospolity choć spotykany w niewielkich liczebnościach. Larwy 

zasiedlają małe rzeki i śródleśne strumienie , czasem litoral jezior. Larwy preferują litoral bagienny i 

zanikający. Gatunek holarktyczny nie występuje w Islandii. 

 

6.  Limnephilus lunatus 

Materiał: 22 osobników 

Stanowisko: 1, 3, 5 

Ekologia gatunek pospolity często spotykany w Polsce, larwy zasiedlają głównie wolno płynące 

strumienie śródlądowe, roślinność w rzekach (wolny prąd ) czasem rowy melioracyjne, drobne zbiorniki 

oraz litoral jezior. Gatunek raczej częsty i liczny.  

 

7.  Limnephilus bipunctatus  

Materiał: 84 osobników 

Stanowisko: 1, 2 

Siedliska: dno muliste, zastoiska (detrytus, liście) 

Ekologia limneksen, gatunek wód bieżących, śródleśnych, występuje prawie w całej Europie.  

8.  Limnephilus flavicornis 

Materiał: 19 osobników 

Stanowiska: 7 

Siedliska: dno muliste, zastoiska (detrytus, liście) 

Ekologia: pospolity gatunek eurytopowy preferujący zbiorniki okresowe (śródlądowe) rzadziej za-

siedlający strefę helofitów jezior eutroficznych oraz strefę zalewową rzek nizinnych. Gatunek o wiosen-

nym rozwoju larw. Gatunek eurosyberyjski nie występuje w Islandii. 

 

9.  Limnephilus vittatus  

Materiał:16 osobników 

Stanowisko: 1, 3, 7 

Siedlisko: dno muliste, zastoiska 

Ekologia: limneksen preferuje śródpolne drobne zbiorniki okresowe. Gatunek eurosyberyjski wy-

stępuje w całej Europie bez obszarów tundry i Islandii. Larwy spotykane w jeziorach oligotroficznych i 

starorzeczach, w szuwarach, pospolicie występują w śródpolnych zbiornikach okresowych i trwałych.. 

 

10.  Limnephilus stigma  

Materiał: 26 osobników 

Stanowisko: 7 
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Ekologia: limneksen typowy dla turzycowych zbiorników okresowych i astatycznych, gatunek ho-

larktyczny w Europie nie występuje we Włoszech, południowych Bałkanach i Islandii.  

 

11.  Chaetopteryx villosa  

Materiał: 25 osobników 

Stanowiska: nr.2, 5, 6 

Siedliska: pnie i gałęzie, kamieniste 

Ekologia: gatunek borealny, larwy zasiedlają małe śródleśne strumienie, o dnie piaszczystym i z 

detrytusem (resztki po butwiejących liściach i gałęziach). Gatunek raczej pospolity w północnej Polsce. 

Licznie występuje w Alpach, w centralnym średniogórzu, na nizinach, w Wielkiej Brytanii i Skandyna-

wii.  

 

12.  Patamophylax rotundipennis 

Materiał: 12 osobników 

Stanowisko: 2, 3, 6 

Ekologia: potamofil, gatunek rzadki, występuje na nielicznych stanowiskach w Polsce, preferuje 

małe rzeczki nizinne o dnie piaszczystym z pojedynczymi kamieniami i kłodami w nurcie. 

 

13.  Patamophylax latipennis 

Materiał: 4 osobników 

Stanowisko: 6 

Ekologia: potamofil, gatunek pospolity i masowo występujący w rzekach nizinnej części kraju, 

szczególnie w wodach o niewielkim zanieczyszczeniu organicznym. Gatunek niezagrożony.   

14.  Halesus digitatus      

Materiał: 40 osobników  

Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 6 

Ekologia: larwy wszystkożerne (z przewagą detrytusu) pospolity w Polsce. Występuje w strumie-

niach i małych rzekach oraz w potokach. Licznie występuje w zachodniej części Morza Śródziemnego, w 

Alpach, na Bałkanach, Wielkiej Brytanii i w Skandynawii. 

 

15.  Halesus tessellatus  

Materiał: 3 osobniki 

Stanowiska: 2, 4 

Ekologia: rzadziej spotykany od poprzedniego, larwy preferują średniej wielkości rzeki. Charakte-

rystyczny jest dla wód słodkich bez specjalizacji oraz stref zalewów morskich. Licznie występują w Al-

pach, na nizinach i w Skandynawii.  

 

16.  Anabolia laevis  

Materiał: 12 osobników  

Stanowiska: 3, 4, 6 
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Ekologia: gatunek pospolity (w stadium larwalnym nieoznaczalny) zasiedla jeziora (brzegi za-

drzewione ) głownie mezotroficzne, eutroficzne, starorzecza oraz zastoiska dużych rzek. 

 

17.  Ironoquia dubia 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: 1 

Ekologia: potamofil, limneksen, gatunek występuje w całym kraju choć niezbyt licznie zasiedla 

okresowe, drobne strumienie śródleśne. Praktycznie nie występuje w południowej Europie, Irlandii i 

Islandii. Dla jego ochrony konieczne jest zachowanie śródleśnych strumieni. 

 

Rodzina: Rhyacophilidae  

18..  Glossosoma boltoni 

Materiał: 1 osobnik 

Stanowisko: 6 

Ekologia: limneksen, zasiedla oczerty jezior oligotroficznych, mezotroficznych i przepływowych. 

Występuje w środkowej i południowej Europie. Larwy zasiedlają wody bieżące. 

 

Rodzina: Sericostomatidae   

19.  Notidobia ciliaris 

Materiał: 2 osobniki 

Stanowisko: 3 

Ekologia: potamofil, larwy zasiedlają rzeki nizinne, gatunek niezbyt często spotykany w Polsce. 

 

Rodzina: Leptoceridae  

20.  Athripsodes aterrimus 

Materiał: 6 osobników  

Stanowisko: 3 

Ekologia: gatunek eurytopowy, pospolity i masowy, zasiedla wody stojące rzadziej cieki (masowo 

w starorzeczach ). Wskaźnik eutrofizacji wód. 

 

Rodzina: Goeridae 

21.  Goera pilosa 

Materiał: 3 osobniki 

Stanowisko: 6 

Siedlisko: dno piaszczysto - kamieniste, kłody 

Ekologia: limnefil. Larwy preferują dno kamieniste najpłytszego litoralu oraz brzeg zadrzewiony 

jezior o niższej trofii. 
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3.2. Ogólna charakterystyka fauny chruścików 
Ogółem zebrano 358 larw, poczwarek i imagines zaliczonych do 21 gatunków (tab 2.). Pod 

względem gatunkowym materiał stanowi 11% fauny Polski. Najwięcej gatunków (13) należy do rodziny 

Limnephilidae, trzy gatunki do Hydropsychidae, zaś w mniejszej ilości bo po jednym gatunku stwierdzo-

no w rodzinach Psychomyidae, Rhyacophilidae, Sericostomatidae, Leptoceridae, Goeridae.  

Pod względem ilościowym kolejność jest podobna. Najwięcej larw należało do rodziny Limnephi-

lidae (308 osobników - 86,03% całości materiału). Znacznie mniej zebranych larw należy do rodziny 

Hydropsychidae (37 osobników - 10,34% całości materiału). Niewielką ilością osobników charakteryzo-

wały się rodziny Leptoceridae (6 osobników), Goeridae (3 osobniki), Sericostomatidae (2 osobniki), i w 

rodzinach Rhyacophilidae, Psychomyidae (po jednym osobniku). Wynika z tego, że na zróżnicowanie i 

strukturę gatunkową jak również na liczebność i strukturę ilościową miały dwie rodziny Limnephilidae i 

Hydropsychidae.  

W zebranym materiale występują cztery klasy dominacji: eudominanci ( 41,06% całości materia-

łu), mniejszą dominanci (27,09%) i subdominanci (19,55 %) a najmniejszą recendenci (8,9%). Zdecydo-

wanie najwięcej gatunków należy do recedentów (10 gatunków). Pozostałe klasy mają podobną niską 

liczbę gatunków subdominanci (6 gatunków) dominanci (4 gatunki) i eudominanci (2 gatunki).  

Eudominantami okazały się: Limnephilus bipunctatus (107 osobników), Halesus digitatus (40 

osobników). Do dominantów należy: Chaetopteryx  villosa 32 (osobniki), Limnephilus stigma (26 osob-

niki), Limnephilus lunatus  (20 osobników), Limnephilus flavicornis (19 osobników). Subdominantów 

reprezentowały: Limnephilus rombicus (16 osobników), Limnephilus vittatus (16 osobników), Hydropsy-

che siltalai (14 osobników), Potamophylax rotundipennis (12 osobników), Anabolia laevis (12 osobni-

ków).Natomiast recedenci obejmują pozostałe 10 gatunków (32 osobniki ). 

Najbardziej pospolitymi taksonami (największa frekwencja na stanowiskach\) były: Potamophylax 

rotundipennis ( 57 % ), Halesus digitatus ( 71% ), Chaetopteryx villosa ( 57% ), Hydropsyche sp. ( 43% ), 

Anabolia laevis ( 43% ), Limnephilus lunatus ( 43% ), Limnephilus bipunctatus , L. rhombicus, L. vittatus 

( 43% ). 
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka statystyczna chruścików górnej Pisy, n – liczba osobników, D – domi-
nacja, ls – liczba stanowisk z danym taksonem, F - frekwencja 
L.p. Takson n D (%) Ls F 

1 Hydropsyche siltalai 14 3,9 1 0,14 
2 Hydropsyche pellucidula 6 1,7 1 0,14 
3 Hydropsyche angustipennis 5 1,4 2 0,29 
 Hydropsyche sp. 12 3,4 3 0,43 

4 Ironoquia dubia 1 0,3 1 0,14 
5 Potamophylax rotundipenis 12 3,4 4 0,57 
6 Potamophylax latipennis 4 1,1 1 0,14 
7 Halesus digitatus 40 11,12 5 0,71 
8 Halesus tesselatus 3 0,8 2 0,29 
9 Chaetopteryx villosa 32 8,94 4 0,57 

10 Anabolia laevis 12 3,4 3 0,43 
11 Limnephilus lunatus 20 5,6 3 0,43 
12 Limnephilus bipunctatus 107 29,8 3 0,43 
13 Limnephilus rhombicus 16 4,5 3 0,43 
14 Limnephilus flavicornis 19 5.31 2 0,29 
15 Limnephilus vittatus  16 4,5 3 0,43 
16 Limnephilus stigma 26 7,3 1 0,14 
17 Lype phaeopa  1 0,3 1 0,14 
18 Goera pilosa 3 0,8 1 0,14 
19 Glossosoma boltoni ( ? )  1 0,3 1 0,14 
20 Notidobia ciliaris 2 0,6 1 0,14 
21 Athripsodes aterrimus 6 1,7 1 0,14 

 Łącznie 358 100% 7  
 

 

3.3. Rozmieszczenie chruścików na stanowiskach 
 

Najwięcej larw stwierdzono na stanowisku 3 (73 larwy ), nieco mniej na stanowisku 6 (65 larw) i 

stanowisku 1 (60 larw). Zdecydowanie najmniej larw zebrano na stanowisku 5 (tabela 3). 

Podobnie sytuacja przedstawia się z liczebnością gatunków i tak na stanowisku 6 i 3 zanotowano 

najwięcej gatunków, najmniej zaś na stanowisku 5 i 7. Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruści-

ków analizowano wskaźniki naturalności dla każdego stanowiska oddzielnie (tabela 3). Uwzględniono 

dwa podejścia. W jednym skoncentrowano się na faunie strumieni, w drugim na faunie rzek. Najwyższy-

mi wskaźnikami w ujęciu jakościowym w odniesieniu do strumieni odznaczały się stanowiska: 5 (Wns = 

16) i 1 (Wns = 11). Najniższe wskaźniki zanotowano dla stanowiska 7 (Wns =2,7), co jest zrozumiałe, 

gdyż jest to zbiornik wód stojacych. W ujęciu ilościowym sytuacja była podobna; największe wartości 

zanotowano dla stanowiska: 5 (Wni = 16) i 1 (Wni = 13,23), najmniejsze również było dla stanowiska 7 

(Wni = 2,59). Na trzech stanowiskach (4, 6, 7) wartości  Wns były wyższe niż Wni, co świadczy o więk-

szej liczebności gatunków typowych dla strumieni, a zatem mniejszym udziale gatunków bardziej euryto-

powych. 

 

Tabela 3. Rozmieszczenie Trichoptera na stanowiskach, 1-7 numery stanowisk 
Takson 1 2 3 4 5 6 7 

Hydropsyche sp.  4    8  
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Hydropsyche siltalai      14  
Hydropsyche pellucidula      6  
Hydropsyche angustipennis    1  4  
Ironoquia dubia 1       
Patamophylax rotundipenis  7 1   4  
Patamophylax latipennis      4  
Halesus digitatus 1 11 5 12  19  
Halesus tesselatus  1  2    
Chaetopteryx villosa  15   9 1  
Anabolia laevis   1 10  1  
Limnephilus lunatus 9  7  6   
Limnephilus bipunctatus 64  40     
Limnephilus rhombicus 6 6  3    
Limnephilus flavicornis   7    12 
Limnephilus vittatus  9  4    3 
Limnephilus stigma       26 
Lype phaeopa       1  
Goera pilosa      3  
Glossosoma boltoni ( ? )       1  
Notidobia ciliaris   2     
Athripsodes aterrimus   6     
Liczba gatunków 6 6 9 5 2 12 3 
Liczba osobników 60 44 73 28 15 65 41 

Wskaźnik naturalności dla strumieni 
Wns 11 9,3 6,1 8,8 16 6,8 2,7 
Wni 13,23 11,09 7,32 7,43 16 6,37 2.59 

Wskaźnik naturalności dla rzek 
Wns 4,67 7 6,33 11,20 5 8,67 1,33 
Wni 13,2 5,41 3,64 8,9 4,4 10,2 1,29 
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Rys. 3. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami, formuła ilościowa 

Wskaźniki ukierunkowane na faunę rzek były wyraźnie niższe. Świadczyć to może o “strumie-

niowym” charakterze fauny chruścików badanych cieków. Wskaźnik jakościowy najwyższe wartości 
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uzyskał na stanowisku 4 (Wns = 11,20), najniższe natomiast wartości zanotowano na stanowisku 7 (Wns 

= 1,33). W ujęciu ilościowym najwyższymi wskaźnikami odznaczało się stanowisko 1 (Wni = 13,2) i 2 

(Wni =10,2) zaś najniższymi tak jak w ujęciu jakościowym odznaczało się stanowisko 7 (Wni = 1,29). 

Większy udział ilościowy gatunków specyficznych dla fauny rzek zanotowano na stanowiskach 1, 6, 7, 

natomiast większy wpływ gatunków eurytopowych (Wns większe niż Wni  zanotowano dla stanowisk 2, 

3, 4 i 5.  

Analiza wskaźników naturalności wskazuje, że fauna chruścików badanych cieków ma wyraźnie 

charakter strumieniowy. Jedynie stanowisko 6 (Galiny) i 4 (Trutnowo), odznaczały się wyższymi warto-

ściami wskaźników ukierunkowanych na faunę rzeczną. Można wnioskować, że na tym odcinku pojawia 

się już typowa fauna rzeczna a zanika fauna charakterystyczna dla strumieni. Zdecydowanie najnizsze 

wartości wskaźników uzyskało stanowisko 7 – śródpolny, eutroficzny zbiornik 

Analizowano podobieństwa faunistyczne między stanowiskami wykorzystując kilka różnych 

formuł statystycznych. We wszystkich uzyskano podobne rezultaty.   

W dendrycie podobieństw wyliczonych formułą jakościową Jaccarda (rys. 2) na najwyższym 

poziomie podobieństw wyodrębniły się dwie grupy stanowisk A1 (stanowisko 6 i 2 – 11,3%) oraz B1 

(stanowisko 1 i 3 – 36,3% ). Stanowisko wód stojących (numer 7) znalazło się w sąsiedztwie stanowisk 

typowo strumieniowych, co wskazywałoby, że fauna badanego odcinka Pisy znajduje się pod dużym 

wpływem wód drobnozbiornikowych i eurotopowych.  

W ujęciu ilościowym stanowiska grupowały się zasadniczo inaczej i wartości podobieństw były 

znacznie niższe (rys. 3). Również wyodrębniły się dwie grupy stanowisk: A2 stanowisko 2 i 4 (15,6 %) 

oraz B2 stanowisko 3 i 7 ( 14%). W tym przypadku stanowisko wód stojących jeszcze mniej wyodrębnia-

ło się spośród pozostałych, a fauna grupowała się ze stanowiskiem typowo strumieniowym (rys. 3). 

W analizie skupień przy uwzględnieniu wszystkich stanowisk wyraźniej wyodrębniły się trzy 

grupy stanowisk (rys. 4, 5). Jednocześnie zauważa się, że w formule Bray-Curtisa wyraźnie wyodrębnia 

się stanowisko 7, a stanowiska wód bieżących grupowały się w dwóch wyraźniejszych blokach (rys. 5). 
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R

 

ysunek 4. Dendryt podobieństw faunistycznych, analiza skupień metodą Jaccarda 

 

Rysunek. 5. Dendryt podobieństw faunistycznych, analiza skupień metoda Bray-Curtisa 

 

 

 

4. Dyskusja 
 

W rzece Pisie stwierdzono 21 gatunki chruścików. W porównaniu do innych rzek nizinnych jest 

to liczba stosunkowo nie duża. W rzece Wałszy stwierdzono 31 gatunków (Lugowska 1999 ), w tym 

wspólnych gatunków było 14: Hydropsyche pellucidula, Anabolia laevis, Limnephilus flavicornis, Lim-
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nephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Limnephilus stigma, Limnephilus vittatus, Chaetopteryx villo-

sa, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Patamophylax rotundipennis, Goera pilosa, Notidobia ciliaris, 

Athripsodes atterimus. Rozpatrując strukturę dominacji obu rzek można stwierdzić iż w obu przypadkach 

eudominantem okazał się Halesus digitatus. Kolejnym eudominantem w rzece Pisie okazał się Limnephi-

lus bipunctatus, w rzece Wałszy Chaetopteryx villosa. Powyższa grupa zadecydowała o liczebności 

osobników obu rzek. Do dominantów w obu rzekach należy Limnephilus lunatus. W rzece Pisie kolejny-

mi dominantami były Limnephilus flavicornis, Limnephilus stigma i Chaetopteryx villosa, w rzece Wał-

szy natomiast Limnephilus rhombicus. Do subdominantów w obu rzekach należała Anabolia laevis. W 

rzece Wałszy kolejnymi subdominantami byli Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche pellucidula, 

Ironoqia

Gizeli występowało 20 gatunków (Czachorowski i inni 1993). W rzece Wi-

dawce z

sa, Halesus digitatus, Halesus tesselatus. Rozpatrując strukturę dominacji 

obu rzek

tus. Recedentów w rzece Pisie reprezentuje 10 gatunków (8,9% całości ma-

teriału) z

dności siedliskowej. 

auskas 1960) 

 dubia, Limnephilus extricatus. Do recendentów w rzece Pisie zaliczono 10 pozostałych gatun-

ków zaś w rzece Wałszy aż 21 gatunków.  

W niewielkiej rzece 

 okręgu bełchatowskiego, badanej znacznie dokładniej wykazano obecność 32 gatunków (Kopy-

tek i Majecki 1986) w tym wspólnych gatunków z Pisą było 10. W górnym odcinku rzeki Łyny stwier-

dzono występowanie 31 gatunków chruścików (Czachorowski i inni 1998, Kanclerz 1997). Porównanie 

składu gatunkowego i struktury ilościowej rzeki Pisy i Łyny wykazuje podobną strukturę faunistyczną. W 

rzece Pisie stwierdzono 9 gatunków wspólnych z Łyną Do tych gatunków należą Lype phaeopa, Hydrop-

syche angustipennis, Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Limnephilus lunatus, Limnephilus 

rhombicus, Chaetopteryx villo

 można stwierdzić różnice. W rzece Łynie eudominantami okazały się: Hydropsyche sp. Hydrop-

syche pellucidula. Do klasy dominantów w rzece Łynie należał tylko jeden gatunek Ceraclea dissimilis. 

W grupie subdominantów również nie ma gatunków wspólnych z rzeką Pisą, w rzece Łynie stwierdzono 

jeden gatunek Halesus digita

aś w Łynie 26 gatunków. 

Dosyć dużo gatunków bo aż 73 stwierdzono w rzece Pasłęce (Czachorowski 1988), lecz w bada-

niach uwzględniono rzekę na całej jej długości. A więc duża liczba gatunków wynikać może z większej 

różnoro

W Warcie koło Poznania stwierdzono występowanie 5 gatunków chruścików (Biesiadka i Ka-

sprzak 1977). W potokach gorczańskich (Kamienica, Ochotnica, Łopuszanka i Porębianka z Olszowym 

Potokiem) złowiono łącznie 62 gatunki (Szczęsny 1987). W kwaśnych strumieniach Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego złowiono 31 gatunków (Szczęsny 1990 ).W wodach bieżących polskich Karpat Pół-

nocnych łowiono 106 gatunków  (Szczęsny 1986 ). W wodach Karkonoszy złowiono 56 gatunków (Cza-

chorowski 1991). Podkreślić jednakże trzeba, że fauna potoków górskich i podgórskich jak i dużych rzek 

nizinnych jest wyraźnie inna. 

W badaniach nad chruścikami drobnych cieków okolic Olsztyna (Czachorowski 1990) zanoto-

wał występowanie 46 gatunków, w tym 14 z nich występuje w rzece Pisie i jej dopływach. Dużo bogatsza 

okazała się fauna chruścików cieków Litwy. W rzekach i potokach Litwy zanotowano 91 gatunków chru-

ścików (Kazl

Na tle omówionego piśmiennictwa fauna Trichoptera górnego odcinka rzeki Pisy jest raczej 

uboga. Dodatkowo odnotowuje się duży wpływ gatunków eurytopowych i drobnozbiornikowych. Nie-
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liczne inne badania sugerują, że jest to cecha strumieni pojezierzy. Teza ta jednak wymaga dodatkowych 

badań. 

Do oceny podobieństw faunistycznych miedzy stanowiskami zastosowano różnorodne metody. 

Okazało się, że powszechnie stosowane oceny podobieństw formuła Jaccarda i Biesiadki oraz porządko-

wanie metodą najkrótszego dendrytu stosunkowo słabo wyróżniły faunę chruścików wód stojących od 

fauny cieków (rys. 2, 3). Podobne rezultaty uzyskano w analizie skupień (rys. 4). Jedynie metoda Bray-

Curtisa p

tym pytaniem pozostają przyczyny takiego stanu: czy jest to prawidłowość bardziej ogólna, czy 

tylko specyfika krajobrazów pojeziernych. Dla rozwiązanie tego problemu potrzebne są badania o charak-

terze krajobrazowym, w których badana będzie cała fauną z uwzględnieniem wszystkich występujących 

typów wód. 

Wskaźniki naturalności dla fauny strumieni oraz rzek pozwoliły na zaobserwowanie, w którym 

odcinku zaczyna się pojawiać fauna typowo rzeczna. Jednocześnie wartości wskaźników były wyraźnie 

niższe dla stanowiska 7 – zbiornika wód stojących. Podkreśla to przydatność wskaźników naturalności 

nie tylko do oceny stopnia odkształcenia fauny, lecz także dla różnicowania faun różnych zbiorników. 

Efektywność metody wskaźników naturalności w porównaniu do tradycyjnych metod oceny podobieństw 

faunistycznych (formuła Jaccarda, Biesiadki) wynika z faktu nadania różnego znaczenia gatunkom. W 

innych metodach gatunki traktowane są jako równoprawne cechy, co zaciera różnice między gatunkami 

wyspecjalizowanymi o wąskich preferencjach siedliskowych i gatunkami eurytopowymi. 

Prezentowane badania wykazały, że metody podobieństw faunistycznych dobrze ukazują wza-

jemny wpływ fauny różnych, sąsiadujących zbiorników, natomiast metoda wskaźników naturalności 

lepiej uwidacznia rolę gatunków wyspecjalizowanych i specyfikę faunistyczną poszczególnych typów 

wód  

 

 

ozwoliła na wyraźniejsze wyodrębnienie stanowiska wód stojących. Podobne rezultaty uzyskano 

w badaniach nad chruścikami górnej Wałszy (Lugowska 1999). Wskazywałoby to na duży udział gatun-

ków drobnozbiornikowych i eurytopowych w kształtowaniu fauny strumieni Pojezierza Mazurskiego. 

Otwar
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5. Streszczenie 
 

Celem niniejszej pracy była dokumentacja faunistyczna chruścików górnego odcinka rzeki Pisy 

oraz analiza rozmieszczenia larw. Praca ta jest fragmentem badań trichopterofauny północno – wschod-

niej Polski. W pracy analizowano także kształtowanie się zgrupowań larw w porównaniu do zgrupowań 

innych rzek.  

Badania nad fauną Trichoptera rzeki Pisy prowadzone były w maju 1998 r. Do badań wyzna-

czono 7 stanowisk. Łącznie zebrano 358 larw należących do 21 gatunków ( tabela 2, 3). Fauna chruści-

ków górnego odcinka rzeki Pisy – w porównaniu do innych badanych drobnych cieków – okazała się 

stosunkowo uboga w gatunki. 

Analizowano skład gatunkowy, strukturę dominacji, frekwencję oraz wskaźniki naturalności dla 

wszystkich stanowisk (tab. 3). Najniższymi wskaźnikami odznaczyło się stanowisko 7  (zbiornik stojący), 

zaś większe wartości wskaźnika w odniesieniu do fauny rzecznej niż strumieniowej zanotowano na sta-

nowisku 4 i 6. 

Przeprowadzono analizę podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami, której wyniki 

przedstawiono w postaci dendrytów (rys 2, 3, 4, 5). Słabe wyodrębnianie się stanowiska wód stojących 

świadczy o dużym wpływie gatunków eurytopowych i drobnozbiornikowych na kształtowanie się fauny 

chruścików strumieni. 
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