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1. WSTĘP 
 

Larwy chruścików są ważnym składnikiem biocenoz wodnych, ze względu na ich liczebność, bio-

masę oraz funkcję. Larwy  występują we wszystkich typach wód słodkich, a w niektórych np. strumieniach i 

niewielkich rzekach są jednym z dominujących elementów makrobentosu. Imagines prowadzą lądowy tryb 

życia. Spotkać je można w pobliżu zbiorników wodnych.  

Trichoptera to rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, ich pełny cykl życiowy trwa zazwyczaj je-

den rok, tylko niektóre gatunki z rodziny Hydroptilidae mają dwie generacje w roku lub cykl życiowy trwa 

dwa lata co jest związane zasiedlaniem wód o niskich temperaturach. Większość osobników dorosłych na-

szych rodzimych chruścików prowadzi nocny tryb życia. Dzień spędzają w zaroślach kryjąc się na spodniej 

stronie liścia lub w szczelinach i dziuplach.  

Larwy Trichoptera są zróżnicowane pod względem morfologicznym i ekologicznym. Niektóre z 

nich budują przenośne domki, tutaj głowa jest silnie zesklerotyzowana, pozostała część ciała a zwłaszcza 

odwłok są delikatne i miękkie, więc larwa chroni je pod osłoną pochewki, czyli domku, który może być zbu-

dowany z kamyczków, kawałków drewna, gałązek lub liści. Nieliczne larwy budują norki, sieci łowne albo 

prowadzą wolny tryb życia.  

Larwy chruścików wielu gatunków odżywiają się detrytusem: opadłymi liśćmi, gnijacymi makrofi-

tami. Z tego względu Trichoptera stanowią istotny element troficzny źródeł i drobnych cieków o niskiej pro-

dukcji pierwotnej, gdyż wprowadzają do tych systemów znaczne ilości biomasy (Grafius i Anderson 1980). 

Reprezentują wszystkie konsumenckie formy odżywiania się. Są wśród nich drapieżcy (Rhyacophilidae, 

Polycentropodidae), fitofagi (Hydroptilidae, Leptoceridae), gatunki wszystkożerne (Limnephilidae, Phryga-

neidae, Molannidae), detrytusofagi (Philopotamidae, Limnephilidae). Niektóre gatunki odżywiają się glonami 

(Hydroptilidae) lub gąbkami (Leptoceridae: Ceraclea). Ze względu na sposób w jaki pobierają pokarm oraz 

na wielkość cząstek pokarmowych wyróżnić można: aktywnych drapieżców (Rhyacophilidae), filtratorów 

(Hydropsychidae, Brachycentridae), zbieraczy (Leptoceridae, Molannidae), rozdrabniaczy (Limnephilidae) 

czy wysysaczy-glonopijców (Hydroptilidae) (Czachorowski 1998 a).  

Larwy Trichoptera w większości są wrażliwe na brak tlenu i zanieczyszczenia. W związku z tym są 

wykorzystywane jako wskaźnik do oceny czystości wody (Turoboyski 1979). Najliczniej występują w wo-

dach mezosaprobowych. Liczba gatunków współcześnie występujących na świecie szacowana jest na około 

7-8 tysięcy. W Europie żyje ich ponad  900, zaś w Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 

260 (Czachorowski 1998 a). Jednakże liczba stwierdzonych gatunków w granicach kraju nie jest jeszcze 

ostateczna, ponieważ istnieje możliwość znalezienia jeszcze nowych gatunków, zwłaszcza na terenach gdzie 

badania  nad chruścikami nie były dokładnie przeprowadzone.  

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

stycznym. Tomaszewski (1965) dla tego regionu podaje 125 gatunków. Wydaje się, że lista nie jest jeszcze 

kompletna (Czachorowski 1994). Słabo są poznane chruściki pod względem ekologicznym, dobrze zbadane 
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pod tym kątem zostały tylko górskie potoki oraz cieki  zarówno w profilu podłużnym jak i w profilu po-

przecznym. Ostatnio ukazało się sporo prac dotyczących chruścików jezior, mało prac opisuje drobne zbior-

niki i źródła. 

O ile wiemy nieco więcej o siedliskowym rozmieszczeniu larw Chruścików w rzekach Pojezierza 

Mazurskiego (dane z rzeki Łyny, Pasłęki i Krutynii: Kanclerz 1997, Czachorowski 1988, Czachorowski, dane 

nie publikowane, Czachorowski i inni1998, Sochacka 1999, Wielgosz 1979), to analogiczny danych dotyczą-

cych strumieni jest niewiele. Praca Czachorowskiego (1990) jest tylko spisem gatunków z wybranych stano-

wisk. Nieco więcej danych odnosi się do górnego biegu rzeki Gizeli (Czachorowski i inni 1993) oraz górnego 

odcinka rzeki Pisy (Lipnicka 1999). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań nad chruścikami górnego odcinka rzeki 

Wałszy i jej dopływów. Jest jednocześnie fragmentem badań nad charakterystyką siedliskowego rozmiesz-

czenia larw Trichoptera w ciekach nizinnych prowadzonych przez Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska.   
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2.  MATERIAŁY I METODY 
 

Dolina rzeki Wałszy, prawego dopływu Pasłęki, znajduje się na obszarze Wzniesień Górowskich. 

Wzniesienia Górowskie są wypiętrzeniami pochodzenia trzeciorzędowego, pokryte utworami czwartorzędo-

wymi, głównie z ostatniego zlodowacenia. Rozciągają się między Pieniężnem a Górowem Iławeckim na 

północnym terenie Polski. Gdzie klimat charakteryzuje się dość chłodnymi śnieżnymi i długimi zimami, póź-

nymi wiosennymi przymrozkami i okresem wegetacji najkrótszym na obszarze nizin. Wzniesienia Górowskie 

od zachodu sąsiadują z Równiną Warmińską, od południa z Równiną Ornecką, od Wschodu z Niziną Sępo-

polską,  północną część przecina granica państwa z Rosją. Wysokość wzniesień terenowych przekracza 

200m.n.p.m. Najwyższy punkt stanowi Góra Zamkowa - 216m n.p.m. Ze względu na znaczny udział gleb 

bielicowych jest to obszar mniej urodzajny. W krajobrazie oprócz lasów dominują erozyjne dolinki, zarośnię-

te drzewami i krzewami, podmokłe łąki, bagna i jeziorka oraz skupiska głazów narzutowych 

Na południowych stokach Góry Zamkowej bierze początek-rzeka Wałsza, która płynąc w kierunku 

południwo-zachodnim tworzy głęboko wcięty wąwóz z licznymi odgałęzieniami. Dno zaścielają głazy narzu-

towe wymyte z materiałów morenowych. Zbocza wąwozu porośnięte są w części wschodniej lasem miesza-

nym z udziałem osiki, olszy, grabu i brzozy, natomiast w części zachodniej borem sosnowo-świerkowym. 

Dolne partie nadrzeczne porasta las łęgowy. 

 

Badania terenowe nad występowaniem Trichoptera w zlewni górnego odcinka rzeki Wałszy prze-

prowadzono na 10 wyznaczonych stanowiskach (rys. 1).  
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Rys. 1. Mapka badanego terenu, 1-10 – stanowiska połowu Trichoptera. 

 

Stanowisko 1 

Rzeka Wałsza w miejscowości Stega Mała - odcinek rzeki regulowany, brzeg porośnięty trawami, 

wśród nich występują turzyce, sity, manna mielec. Dno rzeki piaszczyste, prąd słaby. Szerokość rzeki około 2 

m, głębokość 25 - 30 cm. Próby pobierano na odcinku około 10 m przy moście ulicznym.  
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Fot. 1.  Rzeka Wałsza, stanowisko 1. 

 

Stanowisko 2 

Stega Mała - stawy hodowlanych o łącznej powierzchni 42,5 ha. Próby pobierano z rowu zasilające-

go stawy (fot. 2).  

 

Stanowisko 3 

Rzeka Wałsza, Skarbiec - odcinek rzeki płynący przez teren leśny, brzeg rzeki zadrzewiony, w kory-

cie dużo pni, korzeni i kłód drzewa. Szerokość rzeki 2 m, głębokość 30 cm. Dno i brzegi muliste, prąd słaby 

(fot. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2.  Stanowisko 2, stawy hodowlane. 
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Fot. 3. Rzeka Wałsza, stanowisko 3. 

 

Stanowisko 4 

Rzeka Wałsza - odcinek rzeki śródłąkowy w szerokiej dolinie, nieregulowany. Szerokość około 1 m, 

głębokość 30 cm. Brak roślinności zanurzonej. Brzeg i dno piaszczyste z dużą ilością zastoisk przybrzeżnych 

(fot. 4, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Rzeka Wałsza, stanowisko 4, widok ogólny. 
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Fot. 5. Rzeka Wałsza, stanowisko 4, dno piaszczsto-żwirowe. 

Stanowisko 5 

Zbiornik okresowy (fot. 6), porośnięty trawami turzycami, kępami moczarki kanakdyjskiej (Elodea 

canadensis). Stwierdzono licznie wystepujęce okazy pływaka żółtobrzeżka. Szerokość zbiornika ok. 40 m, 

głębokość 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Zbiornik okresowy na łące, stanowisko 5. 

 

Stanowisko 6 

Odcinek rzeki Wałszy znajdujący się w dolinie z olszyną. Koryto rzeki zmelioryzowane, brzeg stro-

my, zadrzewiony, dno rzeki piaszczysto-kamieniste, liczne kamienie porośnięte mchem, mało roślinności 

wodnej. Szerokość rzeki 1 m, głębokość 15-20 cm. Znajduje się tutaj duża ilość martwych chruścików dom-

kowych co może być związane z okresowym zanieczyszczeniem rzeki (fot. 7). 

 

Stanowisko 7 

Niewielki strumyk śródłąkowy wypływający z bagna, dno muliste, porośnięte trawami, woda rdza-

wa. Szerokość 30 cm, głębokość 10 cm. Próby pobierane na odcinku 5 metrów (fot. 8). 
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Fot. 7. Rzeka Wałsza, stanowisko 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Strumyk wypływający z bagna, stanowisko 7. 

Stanowisko 8 

Strumień przy drodze do Bukowca. Teren leśny, głównie porośnięty olchą, mało roślinności wodnej, 

dobrze wykształcone zastoiska przybrzeżne. Licznie występuje ośliczka. Szerokość 50 cm, głębokość 15 cm. 

Dno piaszczyste, prąd słaby (fot. 9). 
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Fot. 9. Śródleśny strumień, stanowisko 8. 

 

Stanowisko 9 

Odcinek śródłąkowy, brzeg porośnięty trawami. Dno muliste tylko miejscami kamieniste. Prąd sła-

by. Szerokość rzeki około 1 m, głębokość 10 cm. Próby pobierano na odcinku około 10 metrów (fot. 10). 

 

Stanowisko 10 

Rzeka Wałsza, Zięby- dolina rzeki bardzo naturalna. Brzeg stromy, porośnięty trawami. Dno kamie-

niste pokryte mchem, miejscami piaszczyste. Woda czysta o czym świadczy obecność Ancylus fluviatilis 

(wskaźnik czystośći wód). Licznie występują również: skójka gruboskorupowa, jętki. Szerokość rzeki około 2 

m, głębokość 70 cm, prąd słaby (fot. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Stanowisko 9, odcinek śródłąkowy. 
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Fot. 11. Rzeka Wałsza w Ziębach, stanowisko 10. 

Larwy i poczwarki zbierano na 10 stanowiskach podczas dwu wyjazdów terenowych  12.05. i 

16.05.1998 r. W badaniach uwzględniono następujące typy siedlisk: 

 dno piaszczyste, 

 dno żwirowe, 

 dno kamieniste, 

 dno muliste,  zastoiska, 

 pnie i gałęzie leżące w nurcie rzeki. 

 

Połowu larw dokonywano za pomocą trójkątnego czerpaka hydrobiologicznego. Próby jakościowe 

pobierano na głębokości od 0,1m. do 1m. z  powierzchni około 1m. Liczba prób pobranych na poszczegól-

nych stanowiskach była zależna od zróżnicowania siedliskowego oraz fizycznej dostępności niektórych części 

rzeki. 

Zebrany materiał przebierano na miejscu w białych kuwetach lub przebierano w pracowni. Larwy 

konserwowano w 70% alkoholu etylowym. pobrano łącznie 26 prób jakościowych z piasku, kamieni, roślin-

ności wodnej. Uwzględniono także próby zebrane 22.06.1988. Materiał będący podstawą niniejszej pracy 

obejmuje 699 larw, poczwarek i imagines.  

Dominacje wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

 n – liczebność i-tego gatunku, 

 N – łączna liczebność wszystkich gatunków 
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Frekwencję na stanowiskach wyliczano ze wzoru: 

%100
S
sFi =  

 

gdzie: Fi – frekwencja i-tego gatunku, 

 s – liczba stanowisk z i-tym gatunkiem, 

 S – liczba wszystkich stanowisk 

 

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) 

 

Podobieństwa faunistyczne wg formuły Biesiadki (formuła Jaccarda zwaloryzowana 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, 
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Tabela 1. Wskaźniki znaczenia ekologicznego gatunków występujących na badanym terenie, dla drobnych 
cieków oraz rzek nizinnych (wg Czachorowski 1998b,  uzupełnione). 

strumienie rzeki Gatunek 
Wze Wze 

Rhyacophila nubila 1 16 
Hydropsyche angustipennis 2 16 
Hydropsyche pellucidula 2 16 
Plectrocnemia conspersa 16 1 
Polycentropus irroratus 4 16 
Lype reducta 4 8 
Ironoquia dubia 16 1 
Anabolia laevis 4 8 
Limnephilus auricula 2 1 
Limnephilus extricatus 16 4 
Limnephilus ignavus 2 2 
Limnephilus flavicornis 4 2 
Limnephilus lunatus 16 4 
Limnephilus rhombicus 16 4 
Limnephilus stigma 2 1 
Limnephilus vittatus 2 1 
Chaetopteryx villosa 16 2 
Halesus digitatus 8 8 
Halesus tesselatus 8 16 
Potamophylax cingulatus 16 4 
Potamophylax luctuosus 8 8 
Potamophylax rotundipennis 8 8 
Potamophylax sp. 8 8 
Micropterna lateralis 16 4 
Goera pilosa 8 2 
Silo pallipes 16 8 
Silo piceus 4 16 
Lithax obscurus 8 8 
Notidobia ciliaris 4 16 
Lasiocephala basalis 4 16 
Athripsodes aterrimus 1 4 
Athripsodes bilineatus 8 8 
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Wns - wskaźnik naturalności biocenoz w ujęciu jakościowym obliczano ze wzoru: 

 

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. 

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

N

nWze
Wni

s

i
ii∑

== 1
 

 

gdzie: Wni - wskaźnika naturalności danej biocenozy, 

Wzei - wskaźnik znaczenia ekologicznego i-tego gatunku w danej biocenozie (tabela 2), 

ni  - liczebność i-tego gatunku, 

s - liczna 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 

 

Larwy drapieżne, bezdomkowe (Rhyacophila) lub larwy detrytusofagiczne i polifagiczne budujące 

disymetryczne, przenośne domki (Glossosoma, Agapetus). 

  

1. Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840) 

  

Stanowisko: 8. Siedlisko: brak danych. 

Ekologia: limneksen. Reobiont sporadycznie spotykany w rzekach przepływowych i górskich o dnie 

kamienistym. Gatunek typowy dla rzek nizinnych. 

 

Rodzina: Polycentropodidae 

 

Larwy drapieżne, budują sieci łowne. 

  

2. Polycentropus irroratus (Curtis, 1835 ) 

 

Stanowisko: 10. Siedlisko: brak danych. 

Ekologia: reofilny potamobiont, występuje prawie w całej Europie.  

 

3. Plectrocnemia conspersa ( Curtis, 1834 ) 

 

Stanowisko: 6. Siedlisko: dno piaszczyste, dno muliste. 

Ekologia: krenofilny rhitrobiont, występuje w całej Europie. 

 

Rodzina: Psychomyidae 

 

Larwy budują norki, detrytusożercy, filtratorzy. 

 

4. Lype reducta (Hagen, 1868) 

 

Stanowisko: 10.  

Ekologia: limneksen, zasiedla rhitral i potamal. Gatunek obecny w całej Europie. 
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Rodzina: Hydropsychidae  

 

Larwy wszystkożerne, budują sieci łowne, filtratorzy. 

 

5. Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) 

 

Stanowisko: 3. Siedlisko: dno piaszczyste, ujście strumyka.  

Ekologia: potamobiont, licznie występuje poniżej ujść rzek nizinnych, występuje w całej Europie. 

 

6. Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) 

 

Stanowisko: 10. 

Ekologia: potamobiont, pospolicie wystepujący w strumieniach, rzeczkach i rzekach całej Polski, 

obecny w całej Europie. 

 

Rodzina: Goeridae  

 

Larwy budują przenośne domki, są glonożernymi zdrapywaczami. 

 

7. Goera pilosa (Fabricius, 1775) 

 

Stanowisko: 3. 

Ekologia: limnefil licznie wystepujacy w strumieniach nizinnych na dnie kamienistym. Larwy prefe-

rują dno kamieniste, gatunek obecny w całej Europie. 

 

8. Silo pallipes (Fabricius,1781) 

Stanowisko: 3, 8, 10. 

Ekologia: larwy budują przenośne domki, są glonojadami  zdrapywaczami. Gatunek 

stosunkowo często spotykany w Polsce, preferuje małe strumienie i rzeczki, czasem w źródłach ni-

zinnych. Gatunek jest  pod silną  presją os pasożytniczych.  

 

9. Silo piceus (Brauer 1857) 

Stanowisko: 3, 8. 

Ekologia: larwy występują w rzekach i rzeczkach nizinnych, gatunek rzadki. Występuje prawie w 

całej Europie na terenach wyżynnych i górskich. Imagines poławiane od maja do sierpnia. 

 

10. Lithax obscurus (Hagen,1859) 
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Stanowisko:3.Siedlisko:dno muliste. 

Ekologia: Występuje w Europie środkowej, przeważnie na terenach wyżynnych i górskich. Imagines 

łowione w czerwcu i lipcu.  

 

Rodzina: Limnephilidae 

 

Larwy budują przenośne domki, są detrytofagiczne lub polifagiczne, rozdrabniacze. 

 

11. Ironoquia dubia (Stephens, 1837) 

 

Stanowisko: 3, 4, 5, 6. 

Ekologia: potamofilny limneksen. Larwy zasiedlają okresowe strumienie śródleśne. Gatunek pale-

arktyczny, nie występuje w południowej Europie, Irlandii, Islandii.  

 

12. Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840) 

 

Stanowisko: 3, 9.  

Ekologia: limnebiont. Gatunek występuje w środkowej i północnej Europie. 

 

13. Limnephilus auricula Curtis, 1834  

 

Stanowisko: 4.  

Ekologia: limneksen drobnozbiornikowy. Gatunek euroazjatycki, preferuje zbiorniki okresowe 

śródłąkowe, starorzecza. 

 

14. Limnephilus extricatus  McLachan, 1865  

 

Stanowisko: 3, 4.  

Ekologia: tyrfofilny i reofilny limnefil, gatunek północnopalearktyczny. Preferuje małe piaszczyste 

rzeczki i nizinne strumienie. Ze względu na relatywnie duże zniszczenie strumieni nizinnych i rzeczek (naj-

częściej meliorowane lub będące pod wpływem rolnictwa), gatunek zagrożony w Polsce.  

 

15. Limnephilus ignavus McLachan, 1865 

 

Stanowisko: 1. 

Ekologia: reofilny limnefil, występuje prawie w całej Europie. 

 

16. Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) 
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Stanowisko: 2, 3. 

Ekologia: limnefil (lokalnie nawet limnebiont) często spotykany w wolnopłnacych rowach i strumie-

niach, preferuje strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem. Gatunek eurosyberyjski nie występuje w 

Islandii i Hiszpanii. 

 

17. Limnephilus lunatus Curtis, 1834 

 

Stanowisko: 3, 4, 9. 

Ekologia: potamofilny limnefil. Gatunek euroazjatycki. Larwy zasiedlają głównie wolnopłynące 

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

litoral jezior.  

 

18. Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) 

 

Stanowisko: 1, 2, 3, 9.  

Ekologia: reofilny limnefil. Larwy preferują litoral bagienny, często spotykane w rzeczkach nizin-

nych o słabym pradzie. Gatunek holarktyczny, nie występuje w Islandii. 

 

19. Limnephilus stigma (Curtis, 1834) 

 

Stanowisko: 4,5,7,9. Siedlisko: oczerety.  

Ekologia: gatunek typowy dla turzycowatych zbiorników okresowych i astatycznych, gatunek holo-

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

 

20. Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) 

 

Stanowisko: 5. Siedlisko: dno piaszczyste. 

Ekologia: preferuje śródpolne drobne zbiorniki okresowe. Gatunek eurosyberyjski, występuje w ca-

łej Europie bez obszarów tundry i Islandii. 

 

21. Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1798) 

 

Stanowisko: 3, 4, 6, 8, 9.  

Ekologia: limneksen, lokalnie w górach może być uważany za limnefila. Larwy licznie występują w 

strefie hypokrenalu i rhitralu w ciekach śródleśnych. Występuje w północnej i środkowej Europie. 

 

22. Halesus digitatus (Schrank, 1781) 
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Stanowisko: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.  

Ekologia: limnefil, potamofil, gatunek euroazjatycki zasiedlający całą Europę. Larwy preferują brzeg 

zadrzewiony i dno niezarośnięte. 

 

23. Halesus tesselatus (Rambur, 1842) 

 

Stanowisko: 8, 10.  

Ekologia: limneksen, zasiedla rzeki i strumienie, gatunek palearktyczny.  

 

24. Potamophylax cingulatus ( Stephens, 1837 ) 

 

Stanowisko: 4. 

Ekologia: limneksen, zasiedla strefę rhitralu, rozmieszczony w całej Europie. 

 

25. Potamophylax luctuosus (Piller, 1783)  

 

Stanowisko: 2. 

Ekologia: gatunek rzeczny, rzadki. Występuje w Europie środkowej. Imagines poławiane od maja do 

lipca.  

 

26. Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) 

 

Stanowisko: 3. 

Ekologia: limneksen, zasiedla strefę rhitralu, larwy licznie spotykane w rzeczkach nizinnych i wy-

żynnych. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Europie Południowej, Bałkanach, Islandii, Skandynawii. 

 

27. Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 

 

Stanowisko: 8, 9. 

Ekologia: limneksen, gatunek borealno-górski, larwy spotykane w strumieniach i źródłach, rzadki w 

Polsce.  

 

Rodzina: Sericostomatidae 

 

28. Notidobia ciliaris (Linnaeaus, 1761) 

Stanowisko: 3, 7. 
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Ekologia: potamobiont, larwy licznie i często spotykane w rzekach nizinnych. Gatunek pospolity w 

Polsce, występuje w prawie całej Europie. 

 

Rodzina: Lepidostomatidae 

 

29. Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848) 

Stanowisko: 3, 7. 

Ekologia: potamobiont, typowy dla dużych i średniej wielkości rzek nizinnych. Gatunek paleark-

tyczny. 

 

Rodzina: Leptoceridae 

30. Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) 

Stanowisko: 3. 

Ekologia: licznie spotykane larwy w drobnych zbiornikach trwałych, jeziorach oraz rzekach nizin-

nych. Larwy preferują wody eutroficzne i stagnujące. Gatunek euroazjatycki. 

 

31. Athripsodes bilineatus (Linnaeaus, 1758) 

Stanowisko: 10. 

Ekologia: larwy związane z wodami bieżącymi, preferują rzeki nizinne średniej wielkości. Gatunek 

euroazjatycki. 
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3.2. Ogólna charakterystyka fauny 
  

Ogółem zebrano 699 larw, poczwarek i imagines zaliczonych do 31 gatunków (tab. 2). Pod wzglę-

dem gatunkowym materiał ten stanowi 11,9% fauny Polski. Najwięcej (17 gatunków) należy do rodziny Lim-

nephilidae, cztery do rodziny Goeridae. W mniejszej ilości po dwa gatunki reprezentowane były przez rodzi-

ny: Hydropsychidae, Polycentropoidae, Leptoceridae. Po jednym gatunku stwierdzono w rodzinach: Rhy-

acophilidae, Psychomyidae, Lepidostomatidae, Sericostomatidae (tab. 2).  

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

dae (486 osobników, 69,52% całości materiału). Znacznie mniej zebranych larw należy do rodziny Goeridae 

(143 osobników, 20,5% całości materiału) oraz Hydropsychidae (5,8% całości materiału). Siedem gatunków 

stwierdzono z rodziny Sericostomatidae, cztery gatunki z rodziny Lepidostomatidae, trzy gatunki z rodziny 

Leptoceridae, dwa gatunki z rodziny Polycentroidae i po jednym z rodziny Psychomyidae (tab. 2).  

Wynika z tego, że na zróżnicowanie i strukturę gatunkową jak również na liczebność i strukturę ilo-

ściową miały rodziny: Limnephilidae i Goeridae.  

W zebranym materiale występują cztery klasy dominacji: endominanci, dominanci, subdominanci i 

recendenci. Zdecydowanie najwięcej gatunków należało do recendentów, pozostałe klasy miały podobną 

niską liczbę gatunków. Największą liczebnością charakteryzowali się endomonanci (9,4% całości materiału), 

mniejszą dominanci (14,6%) i subdominanci (13,3%) a najmniejszą recendenci (12,7%). O zróżnicowaniu i 

strukturze gatunków zadecydowali recendenci (67,7%), natomiast o liczebności endomonanci.  

W zebranym materiale endominantem okazały się: Chaetoptyeryx villosa (224 osobniki) oraz Hale-

sus digitatus (71 osobników). Do dominantów należały: Limnephilus lunatus (38 osobników) i Limnephilus 

rhombicus (64 osobniki). Subdominantów reprezentowało 5 kolejnych gatunków: Hydropsyche angustipen-

nis, Hydropsyche pellucidula, Ironoguia dubia, Limnephilus extricatus, Anabolia laevis. Natomiast recenden-

ci obejmują pozostałe 21 gatunki.  
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka statystyczna zebranego materiału oraz Rozmieszczenie larw na 
stanowiskach, N – liczba larw, im – liczba postaci doskonałych, D – dominacja w procentach, F – frekwencja  
na stanowiskach, 1-10 numery stanowisk. 

stanowiska Gatunek N Im D F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rhyacophila nubila 13  1,84 20        12  1 
Hydropsyche angustipennis 19  2,69 10   19        
Hydropsyche pellucidula 21  2,97 10          21 
Plectrocnemia conspersa 1  0,14 10      1     
Polycentropus irroratus 1  0,14 10          1 
Lype reducta 1  0,14 10          1 
Ironoquia dubia 19  2,69 40   1 16 1 1     
Anabolia laevis 16  2,26 20   8      8  
Limnephilus auricula 3  0,42 10    3       
Limnephilus extricatus 18  2,55 20   17 1       
Limnephilus ignavus 1  0,14 10 1          
Limnephilus flavicornis 2  0,28 20  1 1        
Limnephilus lunatus 38  5,39 30   27 8     3  
Limnephilus rhombicus 64  9,07 40 4 5 49      6  
Limnephilus stigma 12  1,70 40    2 5  3  2  
Limnephilus vittatus 1  0,14 10     1      
Chaetopteryx villosa 224  31,7 50   1 6  32  183 2  
Halesus digitatus 71  10,1 80 4 23 8 1  13  10 2 10 
Halesus tesselatus 8  1,13 20        1  7 
Potamophylax cingulatus 1  0,14 10    1       
Potamophylax luctuosus 2  0,28 10  2         
Potamophylax rotundipennis 3  0,42 10   3        
Potamophylax sp. 6  0,85 10         6  
Micropterna lateralis 3  0,42 20        1 2  
Goera pilosa 4  0,56 10   4        
Silo pallipes 7  0,99 30   3     2  2 
Silo piceus 12  1,70 20   11     1   
Lithax obscurus 120 1 17,0 10   120        
Notidobia ciliaris 7 3 0,99 20   4     3   
Lasiocephala basalis 4  0,56 20   3     1   
Athripsodes aterrimus 1  0,14 10   1        
Athripsodes bilineatus 2  0,28 10          2 
Liczba gatunków               
Liczba larw 705    9 31 280 38 7 47 3 214 31 45 

Wskaźnik naturalności, strumienie 
Wns 8,7 9,0 9,1 11,5 6,7 14,0 2,0 8,5 11,1 7,9 
Wni 10,9 8,7 10,0 14,0 4,0 14,0 2,0 14,5 8,4 5,5 

Wskaźnik naturalności, rzeki 
Wns 4,7 5,5 7,5 3,1 1,0 3,0 1,0 11,3 4,42 12,0 
Wni 5,5 7,2 7,6 2,13 1,0 3,62 1,0 3,52 4,19 13,3 

 

 

Najbardziej pospolitymi gatunkami (największa frekwencja) okazały się; Halesus digitatus (8 sta-

nowisk) i Chaetopteryx villosa (5). Większość gatunków stwierdzona była na 1-2 stanowiskach.  
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3.3. Rozmieszczenia na stanowiskach 
Najwięcej larw zebrano na stanowisku 3, nieco mniej na stanowisku 7 (tab. 2).  Najmniej larw 

stwierdzono na stanowisku 7, 5 i 1. Zdecydowanie najwięcej gatunków obecnych było na stanowisku  3 (tab. 

2). 

Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruścików analizowano wskaźniki naturalności dla każde-

go stanowiska oddzielnie (tab. 2). Uwzględniono dwa podejścia. W jednym skoncentrowano się na faunie 

strumieni, w drugim na faunie rzek.. Najwyższymi wskaźnikami w ujęciu jakościowym w odniesieniu do 

strumieni odznaczyły się stanowiska: 6 (Wns=14), 9 i 4 (Wns=11,4). Najniższe wskaźniki zanotowano dla 

stanowiska 7 (Wns=2). W ujęciu ilościowym sytuacja była podobna; największe wartości zanotowano dla 

stanowisk: 8 (Wni=14,5), 4 i 6 (Wni=14). Na niektórych stanowiskach wartości Wns były wyższe niż Wni 

(stanowiska, 2, 5, 9 i 10). Świadczy to o większym wpływie gatunków mniej specyficznych dla fauny stru-

mieni. Na innych stanowiskach było odwrotnie, wartości Wns były mniejsze niż Wni, co świadczy o większej 

liczebności gatunków typowych dla strumieni a mniejszym udziale gatunków bardziej eurytopowych (stano-

wiska 1, 3, 4 i 8). 

Wskaźniki ukierunkowane na faunę rzek były wyraźnie niższe. Świadczyć to może o strumieniowym 

charakterze fauny chruścików badanych cieków. Wskaźniki jakościowy najwyższe wartości uzyskał na sta-

nowiskach 10 (Wns=12) i 8 (Wns11,3), zaś najniższe wartości zanotowano na stanowiskach 5, 6 i 7. W ujęciu 

ilościowym najwyższymi wskaźnikami odznaczyło się stanowisko 10 (Wni=13,3). Większy wpływ gatunków 

eurytopowych (Wns większe niż Wni) zanotowano dla stanowisk 4, 8), natomiast większy udział ilościowy 

gatunków specyficznych dla fauny rzek zanotowano na stanowiskach 1, 2, 10). 

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

charakter strumieniowy. Jedynie stanowisko 10 (dolny odcinek Wałszy) odznaczyło się wyższymi warto-

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

już typowa fauna rzeczna a zanika fauna charakterystyczna dla strumieni. 

Analizowano podobieństwa faunistyczne między stanowiskami wykorzystując kilka różnych formuł 

statystycznych. We wszystkich uzyskano podobne rezultaty. 

W dendrycie podobieństw wyliczonych formułą jakościową (Jaccarda) na poziomie podobieństw 

powyżej 25% wyodrębniły się cztery grupy stanowisk: A (stanowisko 1 i2), B (8, 3, 10), C (6, 4, 9), D (5, 7). 

Stanowiska wód stojących znalazły się w grupach stanowisk typowo strumieniowych (rys.2), co wskazuje, że 

fauna badanego odcinka rzeki Wałszy znajduje się pod dużym wpływem gatunków wód okresowych i eury-

topowych. W ujęciu ilościowym stanowiska grupowały się podobnie, choć wartości podobieństw były niższe 

(rys. 3). 

W analizie skupień przy uwzględnieniu wszystkich stanowisk wyraźniej wyodrębniło się pięć par 

stanowisk: 5 z 7, 10 z 8, 6 z 4, 3 z 9, 2 z 1 (rys. 4). Przy uwzględnieniu tylko stanowisk wyznaczonych na 

ciekach wyodrębniły się trzy pary stanowisk (8 z 10, 4 z 6, 3 z 9) a stanowisko 1 i 7 wyraźniej odbiegały (rys. 

5). Formuła Bray-Curtisa najbardziej wyodrebniła stanowisko 5 i 7, zaś pozostałe odznaczyły się wyraźnie 

mniejszymi podobieństwami (rys. 6). 
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We wszystkich analizach stanowiska wód stojących nie wyodrębniły się ze stanowisk wyznaczonych 

na ciekach. Świadczy to o relatywnie dużym podobieństwie faun i wynikać może z dużego wpływy gatunków 

eurytopowych oraz gatunków wód okresowych. 
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Rys. 4. Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami (tylko cieki), analiza skupień 

metodą Jaccarda. 

 

 

Rys. 5. Dendryt podobieństw faunistycznych między wszystkimi stanowiskami, analiza skupień me-

todą Jaccarda. 
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Rys. 6 Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami, analiza skupień metodą Bray-

Curtisa. 

 

 

 

Porównano faunę chruścików na stanowisku 10 (Zięby) z materiałem zebranym 10 lat wcześniej 

(tab. 3). Tylko trzy gatunki  były obecne w obu okresach: Hydropsyche pellucidula, Halesus digitatus, 

Athripsodes bilineatus. Dwa gatunki obecne były w 1988 a nie stwierdzono w niniejszych badaniach: Hydro-

psyche siltalai i Athripsodes albifrons (gatuneki typowo rzeczne).  Natopmiast w roku 1998 stwierdzono aż 

pięć gatunków nie wykazanych wcześniej: Rhyacophila nubila, Polycentropus irroratus, Lype reducta, Hale-

sus tesselatus, Silo pallipes. Na podstawie dostępnego materiału trudno jednoznacznie ocenić czy wynika to 

ze zmian faunistycznych, czy też z niereprezentatywności materiału. 
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Tabela 3. Chruściki zebrane na stanowisku 10 w 1988 roku. 

L.p. takson liczba larw 
1 Hydropsyche angustipennis 1 
2 Hydropsyche pellucidula 10 
3 Hydropsyche siltalai 1 
4 Anabolia sp. laevis? 8 
5 Chaetopterys villosa 8 
6 Halesus digitatus 18 
7 Halesus sp. 18 
8 Athripsodes albifrons 1 
9 Athripsodes bilineatus 7 
 łącznie 72 
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4. Dyskusja 
Ze względu na niewielką liczbę porównywalnych badań z drobnych cieków, pojawiają się trudności 

w zinterpretowaniu wyników. Bliżej warto porównać chruściki rzeki Pisy, Widawki, Łyny, Pasłęki, Gizeli 

oraz wyniki badań drobnych cieków okolic Olsztyna. 

W niniejszych badaniach wykazano 31 gatunków chruścików. Należy zaznaczyć fakt iż lista pozna-

nych gatunków jest niekompletna. Dla pełnej znajomości chruścików rzeki Wałszy jak i struktury rozmiesz-

czenia w pełnym profilu podłużnym potrzebne są dalsze badania od źródeł, aż do ujścia.  

W górnym odcinku rzeki Pisy stwierdzono 22 gatunki (Lipnicka 1999). Możemy wykazać tutaj 14 

gatunków wspólnych: Hydropsyche angustipennis, Anabolia laevis, Limnephilus flavicornis, Limnephilus 

lunatus, Limnephilus rhombicus ,Lmnephilus stigma, Limnephilus vittatus,Chaetopteryx villosa, Halesus 

digitatus, Halesus tesselatus, Potamophylax rotundipennis, Goera pilosa, Notidobia ciliaris, Athripsodes 

aterrimus. Rozpatrując strukturę dominacji obu rzek można stwierdzić, iż w obu przypadkach endominantem 

okazał się Halesus digitatus. Kolejnym endominantem w rzece Wałszy był Chaetopteryx villosa, w rzece 

Pisie Limnephilus bipunctatus.  Powyższa grupa zadecydowała o liczebności obu rzek.  

Do dominantów w badanej rzece należały Limnephilus lunatus i Limnephilus rhombicus, natomiast 

w rzece Pisie Chaetopteryx villosa, Limnephilus stigma, Limnephilus lunatus, Limnephilus flavicornis. Sub-

dominantami rzeki Wałszy okazały się: Hydropsyche angustipennis, Hydropsyche pellcidula, Ironogia dubia, 

Limnephilus extricatus, Anabolia laevis, w rzece Pisie zaś: Limnephilus vittatus, Limnephilus rhombicus, 

Hydropsyche siltalai, Patamophylax rotundipenis Anabolia laevis, Hydropsyche sp. Natomiast najliczniejszą 

grupą okazali się recendenci obejmując 21 gatunków w rzece Wałszy i 10 w rzece Pisie. Recendenci decydo-

wali o strukturze obu rzek. 

W niewielkiej rzeczce Gizeli występowało 20 gatunków chruścików (Czachorowski i inni 1993). W 

rzece Widawce, badanej znacznie dokładniej wykazano obecność tylko 17 gatunków (Kopytek Majecki 

1986), gdzie stwierdzono degradację gatunkową spowodowaną uprzemysłowieniem terenu. W środkowym 

odcinku rzeki Łyny stwierdzono występowanie 31 gatunków chruścków (Czachorowski i inni 1998, Kanclerz 

1997).  

Aż 73 gatunków wykazano z rzeki Pasłęki (Czachorowski 1988), lecz w badaniach uwzględniono 

rzekę na całej jej długości. Przedstawione porównanie wskazuje na relatywnie duże bogactwo gatunkowe 

fauny chruścików górnego odcinka rzeki Wałszy. 

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

występowanie 46 gatunków, należących do 11 rodzin. Wykazanie aż 31 gatunków z górnego odcinka jednej 

rzeki – Wałszy – świadczyć może o bogactwie fauny. Potwierdzają to wyliczone wskaźniki naturalności, 

których wartości można uznać za wysokie. W niniejszych badaniach wykazano aż 11 gatunków nowych dla 

fauny drobnych cieków okolic Olsztyna. Są to: Polycentropus irroratus, Lype reducta, Limnephilus auricula, 

L. extricatus, L. ignavus, L. lunatus, Potamophylax luctuosus, Micropterna lateralis, Silo piceus i Athripsodes 

bilineatus. Tylko jeden jest typowy dla okresowych zbiorników wód stojących (L. auricula). 
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Bardzo ciekawe okazała się analiza podobieństw faunistycznych między stanowiskami. Wszystkie 

analizy wykazały, że fauny chruścików stanowisk wód stojących, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedz-

twie badanych cieków były bardzo podobne do fauny typowo strumieniowej. Świadczy to o dużym wzajem-

nym wpływie tych faun oraz o dużym udziale gatunków eurytopowych i drobnozbiornikowych w faunie 

strumieni. Podobne rezultaty uzyskano w górnym odcinku Pisy (Lipnicka 1999). 
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5. Wnioski 
 

 W niniejszych badaniach wykazano 31 gatunków chruścików wystepujacych w zlewni górnej Wałszy.  

 Najwięcej (17 gatunków) należy do rodziny Limnephilidae. Większość gatunków stwierdzona była na 1-

2 stanowiskach.  

 Najwięcej larw zebrano na stanowisku 3, nieco mniej na stanowisku 7.  Najmniej larw stwierdzono na 

stanowisku 7, 5 i 1. Zdecydowanie najwięcej gatunków obecnych było na stanowisku  3. 

 Dla zbadania stopnia naturalności fauny chruścików analizowano wskaźniki naturalności dla każdego 

stanowiska oddzielnie. W jednym skoncentrowano się na faunie strumieni, w drugim na faunie rzek.. Na 

niektórych stanowiskach wartości Wns były wyższe niż Wni (stanowiska, 2, 5, 9 i 10). Świadczy to o 

większym wpływie gatunków mniej specyficznych dla fauny strumieni. Wskaźniki ukierunkowane na 

faunę rzek były wyraźnie niższe. Wskaźniki jakościowy najwyższe wartości uzyskał na stanowiskach 10 

(Wns=12) i 8 (Wns11,3), zaś najniższe wartości zanotowano na stanowiskach 5, 6 i 7. W ujęciu ilościo-

wym najwyższymi wskaźnikami odznaczyło się stanowisko 10 (Wni=13,3). Większy wpływ gatunków 

eurytopowych (Wns większe niż Wni) zanotowano dla stanowisk 4, 8, natomiast większy udział ilościo-

wy gatunków specyficznych dla fauny rzek zanotowano na stanowiskach 1, 2, 10.  

 Jedynie stanowisko 10 (dolny odcinek Wałszy) odznaczyło się wyższymi wartościami wskaźników ukie-

runkowanych na faunę rzeczną.  

 Stanowiska wód stojących znalazły się w grupach stanowisk typowo strumieniowych, co wskazuje, że 

fauna badanego odcinka rzeki Wałszy znajduje się pod dużym wpływem gatunków wód okresowych i 

eurytopowych. Przy uwzględnieniu tylko stanowisk wyznaczonych na ciekach wyodrębniły się trzy pary 

stanowisk (8 z 10, 4 z 6, 3 z 9) a stanowisko 1 i 7 wyraźniej odbiegały. We wszystkich analizach stano-

wiska wód stojących nie wyodrębniły się ze stanowisk wyznaczonych na ciekach.  

 Wykazanie aż 31 gatunków z górnego odcinka jednej rzeki – Wałszy – świadczyć może o bogactwie 

fauny. W niniejszych badaniach wykazano aż 11 gatunków nowych dla fauny drobnych cieków okolic 

Olsztyna.  
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