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 S. Czachorowski – klucz do oznaczania chruścików – materiały szkoleniowe 

Wstęp 
 Wiele grup wodnych bezkręgowców jest bardzo słabo zbadanych. Jedna z przyczyn jest brak 

polskojęzycznych kluczy do oznaczania. Przykładem są owady wodne, w tym chruściki (Trichoptera). 

Kilku specjalistów nie jest w stanie zebrać materiału z wielu miejsc. Z drugiej strony wiele osób przy 

okazji badań hydrobiologicznych zbiera duże ilości prób w zbiornikach całej Polski, jednakże, ze 

względu na brak opracowań, chruściki  (tak jak i wiele innych grup) nie są oznaczane do gatunku. Aby 

przerwać ten zaklęły krąg niemożności w Olsztynie powstaje strona www poświęcona chruścikom. 

Przeznaczona będzie dla specjalistów, a przede wszystkim dla tak zwanych „amatorów” – studentów, 

hydrobiologów, pracowników różnych instytucji wykorzystujących makrobentos do bioindykacji i 

monitoringu wód śródlądowych.  

Na stronie znajdą się: 

adresy specjalistów i pasjonatów,  

gdzie i jak można przesłać materiał do oznaczenia,  

ośrodki naukowe zajmujące się badaniami chruścików,  

gdzie znajdują się zbiory i kolekcje (opracowane i nie opracowane),  

bibliografia dotycząca chruścików Polski,  

aktualności – informacje o spotkaniach, nowościach wydawniczych, konferencjach seminariach, aktu-

alnie prowadzonych badaniach,  

baza danych dotycząca systematyki, diagnostyki, regionalnego rozmieszczenia itp.,  

ogólne informacje o chruścikach, ich morfologii, ekologii, filogenezie,  

aktualny spis gatunków występujących w Polsce,  

charakterystyka siedliskowego rozmieszczenia larw w jeziorach, strumieniach, rzekach, drobnych 

zbiornikach, źródłach, torfowiskach,  

klucze do oznaczania larw i imagines. 

 

Klucze wydane zostaną także w formie tradycyjnej – książkowej. Obecnie otrzymują Państwo wersje 

wstępną (próbną). 

 
 
Adres kontaktowy: 
 
Stanisław Czachorowski 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UWM w Olsztynie 
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 
E-mail stacz@matman.uwm.edu.pl, 
 
 
Strona umieszczona będzie na serwerze UWM w Olsztynie (www.uwm.edu.pl).  
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Chruściki (Trichoptera) - charakterystyka 

Chruściki, zwane też chróścikami (stara pisownia...), kłódkami, klajdukami, obszywkami, to 

rząd owadów (Insecta), których larwy występują we wszystkich typach wód sródlądowych. Łacińską 

nazwę Trichoptera – włoskoskrzydłe – zawdzięczają obecnym na skrzydłach imagines licznych 

włoskom. Są blisko spokrewnione z motylami (Lepidoptera – łuskoskrzydłe) i bywają łączone w 

wspólną grupę „odziano-skzrydłych” (Aphiesmenoptera) (Kristensen 1984).  

Chruściki są owadami o przeobrażeniu zupełnym. Jest to szeroko rozpowszechniona grupa 

owadów. Do tej pory opisano 11 185 gatunków, w tym 642 kopalne (Morse 1999). Opisane gatunki 

zgrupowane są 45 rodzin, w tym 12 kopalnych (624 rodzaje obecnie występujące i 107 fosylne). Sza-

cuje się, że współcześnie występuje 50 000 gatunków (Schmid 1984), z których zdecydowana więk-

szość (około 40 tys.) występuje w tropikalnych regionach w południowo-zachodniej Azji. Rzeczywi-

ście, ilościowo i jakościowo najbogatsza jest trichopterofauna regionu orientalnego (Morse 1996). 

W Europie opisano ponad 900, w Polsce do tej pory udokumentowano występowanie ponad 

260 z 

 liczna i plastyczna grupa.  Można wśród chruścików spotkać silnie wyspecjalizo-

wane 

ej. Można je spotkać najczęściej 

w pob

5), poczwarka oraz 

e zalewy morskie. 

Tylko k

18 rodzin.  

Chruściki to

linie rozwojowe, jak i grupy gatunków z echami wyraźnie pierwotnymi. Występują gatunki re-

liktowe rozproszone w różnych siedliskach. Wiele ciekawych radiacji adaptacyjnych nastąpiło na wy-

spach. Fauny północnej i południowej półkuli wyraźnie się różnią, także na poziomie rodzin (choć są  

także rodziny obecne na obu półkulach). Niektóre gatunki żyją wysoko w górach, np. w Himalajach 

mogą występować do wysokości około 5800 m n.p.m. 

Imagines są typowymi owadami lądowymi o aktywności nocn

liżu wody: w ciągu dnia siedzą na roślinach, wieczorem latają- chętnie przylatują do światła. 

Tylko nieliczne gatunki występujące w Afryce prowadzą nawodny tryb życia, podobnie jak nartniki 

(Gerris). Rozmiary chruścików są bardzo różne od 2 do 30 mm. Są niepozornie ubarwione w 

odcieniach brązowych, szarych i czarnych, z mniej lub bardziej widocznym rysunkiem (brązowym, 

żółtym lub czarnym). Skrzydła niektórych gatunków mają metaliczny połysk. Są one pokryte 

włoskami oraz czasem także łuseczkami, w spoczynku składane dachowato nad odwłokiem. Na 

głowie są oczy złożone oraz trzy przyoczka, a czułki- zwykle przekraczające długością kilkakrotnie 

długość ciała- wysunięte ku przodowi. Osobniki dorosłe mają uwsteczniony aparat gębowy: miękki o 

zredukowanych żuwaczkach, przystosowany do zlizywania soków roślinnych. 

 W cyklu życiowym występuję jajo, kilka stadiów larwalnych (najczęściej 

owad doskonały – imago. Jaja składane są do wody lub nad wodą, znajdują się w galaratowatej sub-

stacji,  przyczepianej do roślinności nadwodnej, czasem bezpośrednio do siedlisk wodnych. W pierw-

szym przypadku wylęgające się larwy spadają wprost do siedliska wodnego.  

Larwy i poczwarki zasiedlają wszystkie typy wód śródlądowych i niektór

ilka gatunków z rodziny Chathamiidae z Nowej Zelandii i Australii żyje w środowisku mor-

skim – co jest niezwykłe jak na owady (Holzenthal i Blahnik 1999). Poczwarki również występują w 
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środowisku wodnym, za wyjątkiem niektórych gatunków. Larwy niektórych gatunków żyją w leśnej 

ściółce (wtórny lądowy tryb życia), niektóre inne w starszych stadiach wychodzą na ląd do siedlisk 

wilgotnych. Dotyczy to niektórych gatunków zasiedlających źródła helokrenowe. Przepoczwarczenie 

następuję więc w środowisku lądowym. Podobnie bywa w przypadku nielicznych gatunków zasiedla-

jących wody okresowe przepoczwarczenie może następować poza środowiskiem wodnym – w tym 

przypadku larwa nie opuszcza wody, lecz zbiornik wysycha. Imagines prowadzą typowo lądowy tryb 

życia i są aktywne zazwyczaj w porze wieczorowej i nocnej. 

 W stadium  jaja może czasem występować diapauza (okresowe zwolnienie, zatrzymanie roz-

 wodach śródlądowych i są jednym z liczniejszych elemen-

tów ma

e domki (wykorzystując 

bywa się w domku ostatniego stadium larwalnego lub specjalnie zbu-

dowane

iapauza. Niektó-

re gatun

rwa od wiosny do późnej jesieni, czasem przedłuża się również na okres zimowy 

(zwłaszcza u gatunków górskich). U samic niektórych gatunków wysokogórskich, aktywnych w 

zimie, skrzydła są zredukowane.  

woju, w oczekiwaniu na sprzyjające warunki). Z jaj wylęgają się larwy pierwszego stadium, które 

mogą czasowo przebywać w galaretowatej substancji pozostającej z kładki jajowej. Większość gatun-

ków ma pięć stadiów larwalnych. Rozwój trwa zazwyczaj jeden rok (jedno pokolenie w roku). Cy-

kliczność rozwoju bardziej wyraźne jest u gatunków klimatu umiarkowanego. Niektóre gatunki wyda-

ją dwa pokolenia w roku (zwłaszcza w ciepłych jeziorach). Acykliczność rozwoju obserwowana bywa 

u gatunków źródliskowych, częściowo także u gatunków zasiedlających zimne wody. Może występo-

wać diapauza w stadium larwy.  

Larwy chruścików są pospolite w

krobentosu – nierzadko dominującym, zarówno pod względem liczby osobników jak i bioma-

sy. Jeśli nie liczyć jeszcze liczniejszych muchówek (Diptera)  – to są najważniejszym elementem ma-

krobentosu, zwłaszcza w regionach neotropikalnych. Gatunki są zazwyczaj wrażliwe na zanieczysz-

czenia wód i dlatego bywają wykorzystywane jako bioindykatory. 

 Larwy budują różnorodne konstrukcje: sieci łowne, norki, przenośn

jedwabne nici – produkt gruczołów wargowych), reprezentują różnorodne grupy troficzne oraz zróżni-

cowane strategie życia. 

Przepoczwarczenie od

go kokonu. Przepoczwarczenie zazwyczaj odbywa się w środowisku wodnym. Wyjątkiem 

mogą być gatunki zasiedlające zbiorniki astatyczne (na skutek wysychania poczwarki znajdują się w 

typowym środowisku lądowym) lub gatunki, które w ostatnim stadium larwalnym opuszczając zbior-

niki wodne. Poczwarka za pomocą długich żuwaczek przecina kokon i wypływa na powierzchnię 

zbiornika wodnego, wypełza na rośliny, gałęzie lub kamienie i tam odbywa się linka. 

Postacie dorosłe żyją od kilku tygodni do kilku miesięcy. Może występować d

ki chronią się do jaskiń w okresie lata. Gatunki z wód okresowych „czekają”, aż do jesieni, 

aby złożyć jaja (brak siedliska do życia larw). Jaja składane są w galaretowatej osłonce w pakiecie na 

roślinności nadwodnej, lub bezpośrednio do wody. Niektóre samice schodzą pod wodę, aby tam zło-

żyć jaja. 

Lot imagines t
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Wiele gatunków podczas składania jaj zanurza się pod wodę. Inne składają jaja na roślinności 

nawodnej. Chruściki przechodzą rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Jaja składane są pojedynczo lub 

w pakietach do wody, na kamieniach bądź gałęziach nawodnych. Jaja lub wylęgające się larwy są 

spłuki

aha się od 2 do 40 mm, długość domku dochodzi 

do 50-

arunkowanego behawioru. Niektóre larwy budują tylko sieci, z których tworzą 

obszer

mogą się w nich też 

całkow

dowlanego wyróżnić pięć grup: 

mki, te u licznych grup mogą być połaczone z 

sieciam

zają bez domku i po raz pierwszy w stadium ostatnim 

(piąty

cznie skonstruowane, przenośne domki w kształcie pancerza 

żółwia

rozmaicie skonstruowane 

(Limn

óżnicowane pod względem ekologicznym. Żyją we wszystkich wodach 

słodki

h rzekach. Bardziej uboga fauna chruścików 

wane przez deszcz do wody. Rozwój jaja zależnie od temperatury trwa od 2 do 4 tygodni. W 

rozwoju nie występuje nigdy diapauza jajowa. Diapauza, czyli okres spoczynkowy, może zachodzić w 

różnych stadiach larwalnych, w stadium poczwarki lub imago. Postacie dojrzałe niektórych gatunków 

chronią się na ten okres do jaskiń (np. Stenophylax). 

Wylęgające się larwy mają wydłużony kształt, silnie sklerotyzowaną głowę i dobrze rozwinięty 

aparat gębowy. Oddychają za pomocą nitkowatych skrzeli oraz powierzchnią ciała. Większość larw 

chruścików buduje przenośne domki. Wielość larw w

60 mm.  

Budowę domku larwa rozpoczyna od sieci, w którą następnie wbuduje elementy tworzące 

domek. Dobór materiału zależy od środowiska, w którym znajdują się larwy, jak również od 

genetycznie uw

ne budowle. Wewnątrz nich larwy mogą swobodnie poruszać się. Sieci te służą również do 

łowienia zdobyczy. Otwór takiej budowli skierowany jest zawsze pod prąd wody, dzięki czemu 

wpadają w nią liczne organizmy wodne stanowiące pokarm larw chruścików.  

Jakkolwiek poszczególne gatunki budują swoje konstrukcje w określony sposób i z określonego 

materiału, to wykazują duże zdolności adaptacyjne i w przypadku braku odpowiedniego materiału 

używają innego. Zwykle z domku wystaje głowa i przednia część ciała, 

icie schować.  

Ze wszystkich przejawów życia chruścików od dawna najczęściej wzbudza uwagę zdolność 

larw do wytwarzania skomplikowanych budowli mieszkalnych. W obrębie rzędu Trichoptera można 

odnośnie behawioru bu

1. Larwy, które pozbawione są domku larwalnego, lecz budują jak wszystkie inne tylko domek 

poczwarkowy. Zaliczane są tu Rhyacophilidae. 

2. Larwy, które budują przytwierdzone (stałe) do

i łownymi (Hydropsychidae). 

3. Larwy, które swój pierwszy okres spęd

m) stawiają przenośne domki, rozmaicie zbudowane: Hydroptilidae. 

4. Larwy budujące disymetry

: Glossosomatidae. 

5. Larwy budujące przenośne, w zasadzie cylindryczne domki 

ephilidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae i inne). 

Larwy są bardzo zr

ch śródlądowych. Najbogatsza pod względem ilościowym i jakościowym fauna chruścików 

występuje w potokach, strumieniach i chłodnych górskic
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zasied

raz z lekkimi domkami i przy 

pomoc

• st

 litoralu). 

giczne chruścików (Czachorowski 1998): 

ch), 

 

żywiania się. Są 

fagi (Philopotamidae, 

idae), gatunki wszystkożerne (Limnephilidae, 

Phryg

jące je wodne roztocza, inne roztocza wodne (Hydracarina) 

pasoży

la duże rzeki i wody stojące, zwłaszcza ciepłe. Wiele gatunków żyje w wodach okresowych, 

nieliczne w torfowiskach. Larwy kilku gatunków żyją w wilgotnej ściółce (wtórny lądowy tryb życia). 

W szczególnych przypadkach środowiskiem życia jest cienka błonka wody (około 2 mm). Dotyczy to 

gatunków żyjących w źródłach, na obmywanych wodą skałach i tropikalnych gatunków żyjących w 

lesie deszczowym - na pniach drzew nieustannie ociekających wodą. 

Wszystkie te przypadki są jednak wyjątkami potwierdzającymi regułę, że larwy Trichoptera 

żyją w wodzie i prawie bez wyjątków przydennie. Planktonowe i nektoniczne larwy chruścików są 

nieznane, chociaż niektóre(Phryganeidae, Triaenodes, Setodes) w

y swoich specjalnie zbudowanych odnóży pływnych są w stanie dobrze pływać.  

Wiele analiz pozwala na wyróżnienie w jeziorze trzech głównych stref istotnych dla 

rozmieszczenia chruścików (Czachorowski 1998): 

• strefy najpłytszego litoralu nie zarośniętego 

refy helofitów (najpłytszy litoral zarośnięty przez roślinność wynurzoną) 

• strefy roślinności elodeidowej (strefy głębszego

W jeziorach wyróżniono też trzy grupy ekolo

 limnebionty (gatunki jeziorne, wyłącznie lub głównie występujące w jeziora

 limnefile (gatunki jeziorolubne, często i licznie występujące w jeziorach), 

limnekseny (gatunki przypadkowe w jeziorach). 

Larwy chruścików reprezentują niemalże wszystkie konsumenckie formy od

wśród nich drapieżcy (Rhyacophilidae, Polycentropodidae), detrytuso

Limnephilidae), fitofagi (Hydroptilidae, Leptocer

aneidae, Mollanidae). Niektóre są wyspecjalizowanymi glonojadami (Hydropilidae) lub żywią 

się gąbkami (Leptoceridae: Ceraclea). 

Wśród chruścików znajdują się gatunki o bardzo zróżnicowanych strategiach życia i walencji 

ekologicznej. Trichoptera wszystkich stadiów są zjadane przez ryby i często tworzą ich podstawowy 

pokarm. Na jajach trafiają się wysysa

tują na imagines. Potencjalnymi wrogami larw są drapieżne larwy owadów wodnych 

(Plecoptera, Megaloptera, Trichoptera, Coleoptera). Latające imago stanowią pokarm ptaków i 

nietoperzy, a często stają się, przede wszystkim podczas dłuższego okresu deszczowego, ważną 

rezerwą pokarmową dla piskląt ptaków śpiewających (np. jaskółek), ponieważ są one jedynymi 

owadami latającymi także w porę deszczową. Imagines spędzające lato w jaskiniach są zjadane, często 

w dużej liczbie, przez małe ssaki owadożerne. 
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Larwy chruścików (Trichoptera) jako wskaźniki w monitoringu wód 
 

WSTĘP 

 W ciągu ostatnich lat opublikowano wiele prac zawierających wyniki badań nad rozmieszcze-

niem chruścików w ciekach w zależności od różnych czynników środowiskowych jak i zanieczysz-

czeń znajdujących  się w wodach (np. [1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15]. 

 W niniejszej pracy za biomonitoring (monitoring przyrody) uważana jest indykacja stanu śro-

dowiska uzależnionego od naturalnych czynników, a nie tylko badanie jakości wody (bioindykacja 

zanieczyszczeń znajdujących się w wodach rzecznych). Zgodnie z definicją Pawlaczyka [10], monito-

ringu przyrody rozumianego jako „regularnie powtarzane obserwacje wybranych elementów przyrody, 

dokonywanych w celu uzyskania informacji o zmienności tych elementów w czasie”. W tym znacze-

niu bioindykacja rozumiana jest jako określanie stanu ekologicznego za pomocą organizmów wskaź-

nikowych (np. chruścików), jak również określanie zmian wynikających z przekształceń w krajobrazie 

i zlewni (melioracje, zmiany charakterystyk zalesienia itp.). Jest więc to szersze pojmowanie bioindy-

kacji aniżeli tylko ocena czystości wody (ściślej - ilości dopuszczalnych związków chemicznych). 

Szerokie podejście do bioindykacji uważam za właściwe z dwóch powodów. Po pierwsze jakość kon-

sumpcyjna wody zależy nie tylko od antropogennych zanieczyszczeń, lecz także od naturalnych pro-

cesów przyrodniczych. Po drugie, użytkowanie rzek i strumieni nie sprowadza się tylko do zasobów 

wody pitnej. W ostatnich latach coraz silniej akcentowane są także inne cele przyrodnicze, np. ochro-

na bioróżnorodności, wartości rekreacyjne, itp.). Stąd poszukiwane są dodatkowe informacje o stanie 

rzek. 

Zawartość substancji szkodliwych znacznie dokładniej można określić bezpośrednimi metodami 

pomiaru. Natomiast stan ekologiczny bardzo trudno mierzyć i monitorować za pomocą pojedynczych 

wskaźników, np. chemicznych. Konieczne są analizy kompleksowe. Reakcja organizmu na złożone 

warunki środowiskowe jest podobna - ma charakter kompleksowy. W tym przypadku wykorzystanie 

organizmów do indykacji złożonych parametrów środowiskowych wydaje się być bardziej efektywne 

niż wykonywanie wielu analiz fizyczno-chemicznych i ich kompleksowa analiza. Różnorodność ga-

tunkowa, obecność określonych strategii życia, może przynosić wiele informacji o stanie ekologicz-

nym rzeki, niezależnie od stanu jej czystości pod względem wykorzystania wody do celów  komunal-

nych czy przemysłowych. Przykładem może być ostatnio zaproponowany wskaźnik naturalności bio-

cenoz [4, 5]. 

Istotnym trendem są coraz powszechniejsze metody monitoringu przeznaczone dla „amatorów”. 

Wadą szeroko zakrojonych, „amatorskich” monitoringów jest stosunkowo mała ich dokładność, a 

czasem i mała wiarygodność. Dużą zaletą jest natomiast możliwość zebrania ogromnej ilości danych 

stosunkowo niewielkim kosztem finansowym. Dodatkowo dane te mogą pochodzić z bardzo dużej 

liczby punktów kontrolnych - co jest praktycznie niemożliwe przy stosowaniu tradycyjnych, profesjo-

nalnych metod. Odpowiednia statystyczna obróbka „amatorskich” danych umożliwia ograniczenie ich 
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ułomności, co w konsekwencji umożliwia zwiększenie wiarygodności i dokładności monitoringu. 

Makrobentos, w tym i chruściki, nadaje się do szeroko zakrojonego monitoringu przeprowadzanego z 

udziałem licznych woluntariuszy. Dodatkowym efektem będzie edukacja środowiskowa (ekologiczna) 

szerokich kręgów społeczeństwa. A jest to niezbędne dla skutecznej ochrony zasobów biologicznych 

wód bieżących. 

CHRUŚCIKI JAKO WSKAŹNIKI 

Przebadano już wpływ  różnych czynników na występowanie chruścików w ciekach Europy 

(związki chemiczne, ścieki, komunalne, metale ciężkie) - takich prac będzie jeszcze wiele. Wpływ ten 

objawia się w obecności lub braku pewnych gatunków, lub bardziej subtelnie objawia się w zmianach 

behawioru budowy sieci łownych u Hydropsychidae, itp. 

Podejmowano już próby wykorzystania larw chruścików do bioindykacji. Można wyróżnić dwa 

trendy. Pierwszy opiera się na wykorzystywaniu konkretnych gatunków. Przykładem takiego podej-

ścia jest popularny system saprobów lub ocena stopnia naturalności źródeł [3, 7]. W drugim podejściu 

chruścików nie oznacza się do gatunku, a jedynie do rangi rzędu lub rodziny, zwracając uwagę na 

liczbę gatunków. Przykładem tego drugiego podejścia są indeksy biotyczne (np. Belgijski Indeks Bio-

tyczny). Pora więc postawić pytanie „Czy chruściki mogą być dobrymi wskaźnikami w monitoringu 

wód płynących i stojących?” 

Przydatność chruścików do monitoringu rozpatrywana będzie w kontekście dobrego wskaźnika, 

dobrego bioindykatora. A zatem chruściki jako grupa wykorzystywana do bioindykacji muszą charak-

teryzować się:  

1.  ściśle określonym występowaniem, 

2.  relatywnie długim cyklem życiowym (co najmniej półrocznym), 

3.  szerokim rozprzestrzenieniem geograficznym (aby móc stosować identyczne wskaźniki w 

wielu krajach europejskich),  

4.  dużą liczebnością występowania i  

5.  łatwością rozpoznawania (oznaczania). 

 

1. Ściśle określone występowanie 

Larwy chruścików charakteryzują się stosunkowo ścisłym związaniem z typami środowisk 

(rzeki, jeziora, torfowiska, drobne zbiorniki, źródła). Dla każdego z wymienionych środowisk są ga-

tunki charakterystyczne. Jednakże obraz ten zaciemniają gatunki eurytopowe, oportunistyczne. Więcej 

gatunków o wąskich preferencjach siedliskowych występuje w źródłach i ciekach, mniej w jeziorach. 

Ponadto występowanie chruścików uzależnione jest od konkretnych siedlisk, zarówno odnoszących 

się do charakterystyki dna, bezpośredniego otocznia cieku (np. śródpolne, śródleśne) jak i cech hydro-

chemicznych wody (zawartość tlenu, temperatura, ilość sestonu, związki toksyczne). W ciekach mo-

żemy obserwować strefowe rozmieszczenie różnych gatunków zarówno w profilu pionowym, jak i 
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poprzecznym. W jeziorach widoczne jest strefowe rozmieszczenie w profilu pionowym oraz zróżni-

cowanie występowania w zależności od trofii jeziora [3]. Ten obraz strefowości oraz uzależnienia od 

charakterystyk siedliskowych zacierany jest przez gatunki oportunistyczne. Jakkolwiek do pewnych 

celów bioindykacyjnych gatunki oportunistyczne mogą stanowić zakłócające „szumy” informacyjne, 

to same w sobie też są źródłem ważnych informacji (wykorzystuje to na przykład wskaźnika natural-

ności). Wzrost udziału gatunków oportunistycznych w stosunku do specjalistów (gatunki stenotopo-

we) świadczy o występujących zaburzeniach, czynnikach stresujących. Brak wszakże informacji o 

charakterze zaburzenia, może ono mieć charakter naturalnych procesów lub wynikać z antropopresji. 

Ponadto bardzo silne zaburzenia eliminować mogą wszystkie gatunki chruścików. Obecność specjali-

stów i oportunistów wykorzystana była w bioindykacji źródeł [3, 7]. Wydaje się celowym zastosowa-

nie podobnych wskaźników w bioindykacji cieków, torfowisk i zbiorników jeziornych, zwłaszcza z 

uwzględnieniem funkcjonalnych grup troficznych. 

 

2. Długi cykl życiowy 

Chruściki w strefie umiarkowanego klimatu mają zazwyczaj roczny cykl życiowy. Jedynie w 

wodach bardzo zimnych, np. w niektórych źródłach czy potokach górskich, niektóre gatunki mogą 

mieć cykl dwuletni. Z drugiej zaś strony, w ciepłych wodach (limnal, potamal), niektóre gatunki z 

rodziny Hydroptilidae mogą mieć dwa pokolenia w roku. Czasami w rocznym cyklu życiowym ob-

serwowana jest długa diapauza imaginalna, wtedy okres przebywania larw w środowisku wodnym jest 

ograniczony do kilku miesięcy, co w konsekwencji zmniejsza przydatność bioindykacyjną danego 

gatunku. Na ogół zjawisko diapauzy imaginalnej występuje wśród gatunków zasiedlających drobne 

zbiorniki okresowe. Gatunki zasiedlające strumienie i rzeki mają zazwyczaj bardzo krótką fazę imagi-

nalną - większą część roku spędzają w wodzie w stadium larwalnym lub poczwarki. Z tego względu 

chruściki mogą być dobrymi bioindykatorami wód płynących. W litoralu jezior larwy najliczniejsze są 

w okresach wiosennych i jesiennych. Latem większość obecna jest w postaci imagines w pobliżu je-

zior. 

  

3, Szerokie rozprzestrzenienie geograficzne 

Stosunkowo szerokie geograficzne areały występowania występują u gatunków jeziornych. 

Dominują tu gatunki o rozmieszczeniu palearktycznym, holarktycznym, eurosyberyjskim. Brak prawie 

wcale gatunków ograniczonych występowaniem tylko do jednej części Europy. Podobna sytuacja 

występuje wśród chruścików zasiedlających drobne zbiorniki oraz w mniejszym stopniu zasiedlają-

cych strefę potamalu. Chruściki strefy rhitralu oraz krenalu odznaczają się większym regionalizmem 

występowania. Stosunkowo duże różnice składu gatunkowego obserwowane są między potokami gór-

skimi a strumieniami nizinnymi. Dodatkowo fauna chruścików stosunkowo szybko zmienia się w 

gradiencie wysokości nad poziom morza, czasami nawet co 200 m biegu górskiego potoku. Większe 

zróżnicowanie gatunkowe między różnymi regionami utrudnia wykorzystanie konkretnych gatunków 
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jako uniwersalnych wskaźników dla całej Europy. Konieczne jest ograniczanie się do taksonów wyż-

szej rangi lub uwzględnianie różnic regionalnych (dla każdego kraju lub masywu górskiego). Ko-

nieczne jest także stosowanie innych wskaźników w potokach górskich jak i nizinnych.  

 

4. Duża liczebność 

Duża liczebność organizmu wskaźnikowego przesądza o jego możliwości złowienia. Nawet do-

skonały pod innymi względami gatunek wskaźnikowy będzie bezużyteczny dla biomonitoringu, jeśli 

będzie trudny do złowienia (np. ze względu na rzadkość występowania i małą liczebność). Larwy 

chruścików są licznym i częstym elementem makrobentosu. Mniejsze zagęszczenia spotykane są w 

jeziorach i torfowiskach. Masowo larwy chruścików występują w strefie rhitralu. Liczebność chruści-

ków uzależniona jest od charakteru dna - liczniejsze są na dnie twardym lub z występującymi kłodami 

i gałęziami. W wielu strumieniach nizinnych z dominującym dnem piaszczystym chruściki są bardzo 

nieliczne, zarówno jeśli chodzi o gatunki jak i zagęszczenie. Liczebność chruścików spada także w 

strefie potamalu, nie utrzymują się one w głębokich rzekach na niestabilnym piaszczystym dnie.  

Możliwość łatwego złowienia jest drugim istotnym aspektem związanym z liczebnością. W 

płytki

u ko-

nieczn

5. Łatwe do rozpoznania 

 być może najważniejszy - łatwość rozpoznawania (oznaczania). Chruściki 

bardzo

wiać b

nik mają niższe jednostki systematyczne, rodzaj oraz gatunek. 

Tu jed

ch strumieniach i rzeczkach (do 70-100 cm głębokości) larwy chruścików można łowić bardzo 

łatwo ręcznym czerpakiem z uwzględnieniem wszystkich siedlisk. W głębszych rzekach możliwe jest 

złowienie jedynie w strefie przybrzeżnej.  Konieczne jest zatem stosowanie sztucznych podłoży. 

W litoralu jezior najliczniejsze są chruściki w strefie roślinności elodeidowe. Do połow

e jest więc wykorzystywanie łódki oraz dragi. 

 

I w końcu element

 łatwo oznacza się w randze rzędu - w zasadzie trudno jest je pomylić z innymi rzędami owa-

dów wodnych. Stosunkowo łatwo oznaczać także w randze podrzędu - upraszczając do „chruściki 

bezdomkowe” i „z domkami”. W wyniku stresu, związanego ze złowieniem przez człowieka, niektóre 

larwy porzucają swoje domki, co może utrudniać powyższą identyfikację, jednakże można się posłu-

żyć także innymi cechami anatomicznymi (dobrze widocznymi), a nie samą obecnością domku.  

Trudniejsze staje się oznaczanie z uwzględnieniem rangi rodziny. Niektóre rodziny mogą spra-

ardzo duże kłopoty. Jednakże dla celów bioindykacyjnych trudniejsze do rozróżnienia rodziny 

można łączyć w jeden wskaźnik. Rodziny najważniejsze z punktu widzenia monitoringu są łatwe do 

rozpoznania i rozróżnienia.  

Największą wartość jako wskaź

nakże pojawiają się dużo większe kłopoty. Rozpoznanie konkretnych rodzajów i gatunków 

wymaga specjalistycznego przygotowania i lupy stereoskopowej. Teoretycznie prawie wszystkie lar-

wy chruścików występujących w wodach Polski są już opisane - są więc możliwe do identyfikacji. 

Brakuje jednakże kluczy do oznaczania w języku polskim oraz dostosowanych do naszego regionu. 
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Przeszkodą jest nie tylko język. Znacznie większą barierą jest fakt, iż klucz opracowany np. dla fauny 

Wysp Brytyjskich uwzględnia tylko gatunki tam występujące, całkowicie pomijając niektóre gatunki 

obecne na obszarze Polski. 

Zauważa się pewien konflikt: im wyższa ranga taksonomiczna tym łatwiejsze oznaczenia, lecz 

mniejs

Larwy chruścików wydają się być dobr iem wykorzystywanym w bioindykacji wód. 

Mają 

 poznaniem rozmieszczenia w rzekach nizinnych. O ile stosunkowo dobrze poznane 

są pra

ciągu najbliższych 3-5 lat  badania takie zostaną przeprowa-

dzone

lskojęzycznego klucza do oznaczania larw (obecnie mają Państwo w rękach opra-

cowan

m, zaś klucze uproszczone 

mogą być wykorzystywane także w szeroko zakrojonych monitoingach z wykorzystaniem amatorów - 

za „dokładność” wskaźnika (mniejsza specyficzność). Rozwiązaniem tego konfliktu może być 

próba wykorzystania grup synekologicznych. Przykładem mogą być pluskwiaki (Heteroptera) wodne, 

dla których analizować można gatunki drapieżne i roślinożerne [2]. Zważywszy, że wśród chruścików 

występuje większość konsumenckich grup troficznych, w tym także funkcjonalnych, możliwe byłoby 

wykorzystanie różnych grup synekologicznych do bioindykacji [3]. 

WNIOSKI 

ym narzędz

one określone występowanie siedliskowe, stosunkowe szerokie rozprzestrzenienie geograficzne, 

duże zagęszczenie i długi cykl życiowy. Nie mogą być jednak wykorzystywane jako wskaźnik samo-

dzielnie. Występują licznie głównie w wodach czystych i nieznacznie zanieczyszczonych, rzadko w 

wodach bardziej zanieczyszczonych. Ponadto nie zasiedlają wszystkich siedlisk rzecznych i potoko-

wych, brak jest ich także w profundalu jezior. Dlatego też larwy chruścików mogą stanowić jedynie 

jeden z kilku elementów bioindykacyjnych (konieczne jest uwzględnienie innych grup makrobentosu). 

Dla poprawnego wykorzystania chruścików w biomonitoringu cieków konieczne są uzupełnia-

jące badania nad

widłowości rozmieszczenia larw w ciekach Karpat [11], to dużo mniej wiadomo w odniesieniu 

do rzek nizinnych. Poza różnicami gatunkowymi cieki nizinne charakteryzują się mniejszą strefowo-

ścią w profilu podłużnym zaś większą mozaikowatością. Stosunkowo dobrze poznane są tez chruściki 

zasiedlające litoral jezior [3].  

Niemożliwy jest skuteczny biomonitoring bez wcześniejszego dobrego rozeznania w charakte-

rystykach ekologicznych. Myślę, że w 

. 

Drugim ważnym krokiem umożliwiającym wykorzystanie chruścików w biomonitoringu jest 

opublikowanie po

ie wstępne, bardzo proszę więc o wszelkie uwagi krytyczne co do przydatkości proponowanego 

klucza do oznaczania rodzin). Tylko w ten sposób umożliwi się poprawną identyfikację gatunków lub 

wyższych rangą taksonów. Celowym byłoby także podjęcie prób nad sprawdzeniem możliwości opra-

cowania uproszczone klucza uwzględniającego istotne dla bioindykacji grupy synekologiczne. Do-

kładna i poprawna identyfikacja niezbędna jest w systemie saprobów i podobnych metodach, zaś klu-

cze uproszczone przydatne byłyby w różnego typu indeksach biotycznych. 

Dokładne klucze z możliwością identyfikacji konkretnych gatunków będą wykorzystywane 

przez WIOŚ i podobne instytucje zajmujące się profesjonalnie monitoringie
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wolun

). The use of prediction 

to assess macroinvertebrate response to river regulation. Hydrobiologia, 144: 25-32. 

., Tabaka K. (1990). Badania nad pluskwiakami wodnymi (Heteroptera) jezior 

3. C w. Wyd. 

4. C – stan poznania. W: W: Biesiadka 

tariuszy. Oczywiście w obu przypadkach wskazane będzie organizowanie krótkich kursów. 

Wskazana będzie także stała pomoc i współpraca kilku specjalistów zajmujących się profesjonalnie 

chruścikami (obecnie są to osoby w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Olsztynie). 
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Trichoptera 
Klucz do oznaczania rodzin na podstawie larw 

 
echy larw chruścików: 

• trzy pary odnóży tułowiowych (rys. 1) 

 występują odnóża anal

entów odwłoka (z nielicznymi wyjątkami) 

oicyla pusilla żyje w ściółce leśnej, zaś Parachiona pici-

 

 

 poczwarkowe przytwierdzo-

ne do kamieni lub innych przedmiotów). Larwy są kampodeidale (rys. 7,8), brak wyrostków na 

pierwszym segmencie odwłoka. Wiele larw dymkowych może porzucić swoje domki w sytuacji 

- 

mencie odwłok , larwy są gąsienicowane (rys. 1). Przenośne 

c) yrostki (rys. 3 h, i): Lepidostomatidae, jeden gatunek z rodz. Phrygane-

     - 9  

tional Park (central Poland). Acta hydrobiol., 32: 135-169. 

 

C

na (na ostatnim członie odwłoka, rys. 1, 6, 7) •

• brak sklerotyzacji segm

• larwy żyją w wodzie (jeden gatunek En

cornis w starszych stadiach larwalnych opuszcza środowisko wodne)

 

1. 

- larwy bez przenośnych domków (mogą budować sieci, norki, domki

stresowej (po złowieniu przez człowieka), lecz larwy są eurycikształtne (gąsienicowate - rys. 1), 

odwłok jest wyraźnie jaśniejszy od przedniej części ciała, zawsze występują wyrostki na pierw-

szym segmencie odwłoka (rys. 3)            - 2 

larwy z przenośnymi domkami, domki najczęściej rurkowate  (czasem przytwierdzone elementy 

czynią domek płaskim, czasem występują różnorodne boczne skrzydełka itp.), występują wyrost-

ki (uwypuklenia) na pierwszym seg a  

domki budują też Hydroptilidae, choć larwy są kampodeidalne (larwy małe, domki do 3-5 mm), 

a) trzy wyrostki na pierwszym segmencie odwłoka (rys. 3 a-d): Phryganeidae, Limnephilidae, 

Molannidea, Beraeidae, Odontocetidae, Goeridae, czasem wyrostki mogą być spłaszczone 

na ciele (rys. 3 d), 

b) jeden grzbietowy wyrostek i dwie boczne płytki (rys. 3 e-g): Leptoceridae, Sericostomati-

dae, 

tylko dwa boczne w

idae (Trichostegia minor) 
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2. (1)  

- wszys  grzbietowe) są sklerotyzowane (płytki wyraźnie ciemniejsze od 

ciała i twardsze) (rys. 8 e, 9 a)        

 (grzbietowa płytka pierwszego segmentu tułowia) sklerotyzowana 

(ci

tułow ze d pro otum 

 

ują sieci łowne, wyst pują w zekac

żych strumieniach, widoczny pęczek szczecin na odnóżach analnych (rys. 9 a), płytki grzbie-

towe (nota) na każdym segmencie tułowia podobnej wielkości, elastyczne (rys. 9 a)  

- br

 

4. (2)  

wej) łytki, na od-

włoku nigdy nie występują skrzelotchawki           - 5 

 dziewiątym segmencie odwłoka występuje sklerotyzowana płytka dorsalna (zob. rys. 1), skrze-

 

5. (

- w apezu ys. 5 c), u nasady wę ędź przednia 

najszersza, larwy występują w górskich potokach           - Philopotamidae 

rga górna sklerotyzowana, najszersza w środku (rys. 5 a)         - 7 

 

6. (4)  

o, skr lotcha ki wy ępują 

włoku (rys. 6) lub ich brak, brak płytek grzbietowych na drugim i trzecim segmencie tułowia, 

 występują w potokach i strumieniach, larwy ostatnich stadiów budują domek poczwar-

- o

 

 

 

 

tkie nota (tułowiowe płytki

     - 3 

- tylko pronotum

emniejsza i twardsza) (rys. 6, 7), jeśli występują płytki na drugim i trzecim segmencie 

ia, to są one wyraźnie mniejs  o n           - 4 

3. (2)  

- występują skrzelotchawki na odwłoku, larwy bud ę  r h i du-

     -  Hydropsychidae 

ak skrzelotchawek na odwłoku, brak pęczka szczecin na odnóżach analnych      - 8 

- na  dziewiątym segmencie odwłoka brak sklerotyzowanej dorsalnej (grzbieto  p

- na

lotchawki czasem występują na odwłoku             - 6 

4)  

arga górna (labrum) miękka, w kształcie tr  (r ższa, kraw

- wa

- odnóża analne długie, lokomocyjne, brak domku larwalneg ze w st na od-

larwy

kowy (przytwierdzony do np. kamieni), w których się przepoczwarczają       - Rhyacophilidae 

dnóża analne bardzo krótkie, nie wystają poza odwłok, haczykowate, brak skrzelotchawek na 

odwłoku, występują małe grzbietowe płytki na drugim i trzecim segmencie tułowia, larwy bu-

dują domek podobny do skorupy żółwia          - Glossosomatidae

 - 14 - 
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7. (5)  

- bazalne (nasadowe, łączące z ciałem), miękkie odcinki odnóży analnych tej samej długości co ich 

dcinki dystalne (końcowe), sklerotyzowane (rys. 2 b), larwy budują sieci łowne (rys. 7), występują w 

h, rzekach i strumieniach         - Polycentropodidae 

8. (

 - l kampodeidalne (rys. 8 e) na  IX segme łoka br k jest s

ej (grzbietowej) płytki, larwy budują sieci łowne, występują w rzekach i jeziorach -  Ecnomidae 

rwy małe (2-5 mm), na IX segmencie odwłoka występuje grzbietowa sklerotyzowana płytka, 

-

  - H

 

9. (1)  

- g a (rys. 1), hypog

nicowane (euricikształtne), pierwszy segment odwłoka w wyrostkami bądź uwypukleniami (rys. 

)               - 11 

- g

 

10.

- d zy ane są dźbła trzciny) (rys. 10 f), femu

ego bocznego wyrostka (kolca) (rys. 4 b)              - Phryganeidae 

ki płaskie, rurkowate z bocznymi skrzydełkami, głównie z piasku rus. 14 d), femur pierwsze-

11.

- b

- jest stylik na prosternum (rys. 5 b)        - 17 

12.

zowane p tki na trzecim egmencie tu-

łowia)           - 13 

otum bez tergitów lub w postaci małych płytek     - 14 

o

jeziorac

- brak bazalnych i miękkich odcinków odnóży analnych (rys 2a), domek w kształcie norki lub ko-

rytarza                  - Psychomyidae 

 

3) 

arwy duże, ncie odw a klerotyzowej, dorsal-

n

- la

czasem występują płytki grzbietowe na większości segmentów odwłoka, larwy budują przeno

śne domki w ostatnich stadiach larwalnych (rys. 10 a-d)          ydroptilidae 

łowa ułożona pod kątem prostym w stosunku do osi ciał  natyczna, larwy gąsie-

3

- głowa prawie hypognatyczna, larwy gąsienicowate, pierwszy segment odwłoka z wyrostkami 

bądź uwypukleniami            - 10 

łowa prognatyczna (zob. rys. 7 a, 9 a), larwy bardzo małe (2-5 mm), domki budowane tylko 

przez larwy ostatnich stadiów                 - Hydroptilidae 

 (9)  

omki rurkowate (czasem wykor st  ź r (zob. rys. 1) bez du-

ż

- dom

go odnóża z dużym kolcem ( rys. 2 a)                 - Molannidae 

 

 (9)  

rak stylika na prosternum (rys. 5 b)       - 12 

 

 (11)  

- metanotum (zob. rys. 1) z tergitami (grzbietowe, skleroty ły  s

- metan

 - 15 - 
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13.

- te

ty nieparzyste (rys. 5 e) umieszczone jeden za drugim, domek rurkowaty z piasku, larwy wy-

 

14.

- fe  

czasami lekko zagięty i w kształcie rożka               - Leptoceridae 

r drugiej i trzeciej pary odnóży jednoczłonowy, krótki, domek może być rurkowaty, czasami 

 

15.

- w

- brak linii nabocznej, domek zawsze rurkowaty (rys. 14 a, b)    - Beraeidae 

16.

żona uasi rawie) , 

krawędź tylna pronotum silnie wykształcona tworzy jak gdyby kołnierz, femur pierwszego od-

ża z dużym wyrostkiem (rys. 2 a), larwy występują głównie w jeziorach, czasem w rzekach 

- g

h, czę o w rz ach n innych

17 (11

- p w pos ci rog  (rys -

myczkami po bokach (rys. 14 e)                      – Goeridae 

dnie narożniki pronotum bez rogów, zaokrąglone      - 18 

 

18 (17

3 h), domek z piasku, larwy występują w strumieniach, potokach i rzekach (wyjątkiem jest Tricho-

inor z rodziny Phryganeidae, zasiedla drobne śródleśne zbiorniki okresowe, czasem sąsiadu-

jąc

 (12) 

rgity ma metanotum parzyste, leża obok sienie (rys. 5 f), domek z przędzy, czworościenny, lar-

wy żyją w rzekach           - Brachycentridae 

- tergi

stępują w potokach, strumieniach, rzekach, czasem w źródłach           - Odontoceridae 

 (12)  

mur drugiej i trzeciej pary odnóży dwuczłonowy, długi (rys. 12 d, e), domek zawsze rurkowaty,

- femu

płaski z bocznymi „skrzydełkami” (rys. 14 d)      - 15 

 (14) 

ystępuje linia naboczna (zob. rys 1)       - 16 

 

 (15) 

- domek nie jest rurkowaty (płaski – rys. 14 d), głowa wydłu , q (p  prognatyczna

nó

nizinnych                   – Molannidae 

łowa okrągła, tylna krawędź pronotum słabo wykształcona, przednie rogi pronotum ostro zakoń-

czone (rys. 5d), domek rurkowaty lekko zagięty, zbudowany z piasku, larwy żyją w potokach i 

strumieniac st ek iz                   – Sericostomatidae 

 

) 

rzednie narożniki pronotum wykształcone ta ów . 5 D), domek z piask7u z ka

- prze

) 

- na pierwszym segmencie odwłoka tylko dwa boczne wyrostki (bez grzbietowego wyrostka – rys. 

1

stegia m

e z nimi strumienie o wolnym nurcie0, domek czasami czworościenny (rys. 14 c)  

        – Lepidostomatidae 
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 S. Czachorowski – klucz do oznaczania chruścików – materiały szkoleniowe 

- na pierwszym segmencie trzy wyrostki (za wyjątkiem Trichostegia minor – rys. 3 I), dom

kowaty zbudowany z kawałków zbutwiałych liści, domek nigdy nie je

ek rur-

st z piasku ani czworo-

 

19 (18

metanotum zazwyczaj bez tergitów (u niektórych gatunków mogą występować), skrzelotchawki 

wsze pojedyncze, lekko owłosione (rys. 10 e), domki zbudowane z części roślinnych lub de-

- m

e tchaw  są trójdzielne, mezonotum duże i skelrotyzowane, skrzelotchawki 

 

 
 
 

Klucz do oznaczania chruścików – rodziny 
Materiały do ćwiczeń 

 
 
 

ścienny           - 19 

) 

- 

za

trytusu, najczęściej spiralnie ułożonych (rys. 10 f), czasami domki zrobione z wydrążonych 

źdźbeł trzciny                  – Phryganeida 

etanotum z tergitami (rys 1.), czasami w miejscu tergitów gęste skupienia szczecin (włosków), 

lecz wtedy skrz lo ki

pojedyncze, dwu- i trójdzielne, lub w postaci pęczka, domki z części mineralnych rurkowate lub 

z części organicznych: rurkowate, trójścienne, płaskie – nigdy nie są ze spiralnie ułożonych czę-

ści budulcowych (por. rys. 10 f)               - Limnephilidae 
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